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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" الَّذِینَ یُبَلِّغُو نَ رِسَالَا تِ اللَّهِ وَیَخْشَ وْ نَهُ وَلَا یَخْشَ وْ نَ أَحَدًا إِلَّا ال لَّهَ وَکَفَى بِال لَّهِ حَسِیبًا"

آرى اين روش خداست درباره آنان که همفواره پيفام هفاى خفدا را بفه
مردم مىرسانند و از [عظمت و مقام] او مىترسند و از هفي کفس جفز او
واهمه ندارند و براى حسابرسى [کار با ارزش اينان] خدا بس است.

مجموعه پيش رو سخنرانيهفايي اسفت کفه در مفاه محفرم 1241
هجري در دارالتوحيد مملکةالبحرين ايراد شده است.
با کمي تغيير به رشته تحرير درآمده است .ايفن سفخنرانيهفا بفه
صورت درس القاء گرديده و گاهي هم به سؤاالتي جواب داده شده کفه
چون حذف شدهاند ،ممکن است در متن تأثير گذارده باشد.
اين سري از سخنراني ها در سه مجموعه «فلسفه عاشورا»« ،تجلفي
عرفان در کربال» و «عاشورا و انتظار» تنظيم شده و اين مجموعهها بفه
هم مرتبط هستند.

 | 91فلسفه عاشورا

من اين سخنرانيها را براي جامعه مفيفد مفيدانفم ،بفهويفهه بفراي
جلسات هفتگي ،طلبهها و کساني کفه بخواهنفد بفا جلسفاتي مختصفر،
جوانان را با اين گونه مسائل آشنا کننفد .متأسففانه مشفکالت زنفدگي،
بيشتر مردم را از حضور در مجالس سخنراني و حتفي مطالعفه کتفاب
محروم کرده است .بنابر اين اگر کسي حتي نيم ساعت فرصفت داشفته
باشد ،ميتواند يک جلسه از اين مجموعهها را مطالعه کند و با وقت کم
هم روح خود را صفا دهد ،و هم بفه معفارف مفيفدي بفراي يفادآوري و
تثبيت عقيده نائل شود.
نکته ديگر اينکه هميشه سعي کردهام از منابع معتبفر و بزرگفاني کفه
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.

اميدوارم که اين مجموعهها مورد استفاده عموم مردم و مورد قبول
صاحب عصر امام زمان قرار گيرد ،به ويهه جوانان عزيز که سفؤاالت
فراواني در ههن آنها وجود دارد ،بتوانند با صرف چند سفاعت از وقفت
خود و مطالعه اين مجموعهها بفر معلومفات خفويش بيفزاينفد .از همفه
عزيزان التماس دعا دارم.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اال يا ايها الساقي ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکلها
به بوي ناقه کآخر صبا زان طره بگشايد
ز تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در
مرا در منزل جآنان چه امن عيش چون هر
دلها
دمجرس فرياد ميدارد که بربنديد محملها
به ميسجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد
که سالک بي خبر نبود ز راه و رسم منزلها
شب تاريک و بيم موج و گردابي چنين هايل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
همه کارم ز خود کامي به بدنامي کشد آخر
نهان کي ماند آن رازي کزو سازند محفلها
حضوري گر همي خواهي ازو غايب مشو
حافظمتي ما تلق من تهوي دع الدنيا واهملها
حافظ
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جلسه اول

با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم و عاشوراي حسفيني
اميدوارم که از اين ايام و ليالي استفاده کنيم ،و به معرفت ما نسبت بفه
اهل بيت و بهويهه سيدالشهداء افزوده شفود ،و بفه توفيفق خداونفد
متعال ،دلها مستعد گشته ،و توشهاي بفراي دنيفا و آخرتمفان ففراهم
کنيم.
ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین التبرد ابدا

همانا از قتل حسين حرارتي در قلب مفؤمنين اسفت کفه
هرگز سرد نمي شود
آري! اين حرارتي که با گذشت چهارده قرن هنوز سفرد نشفده ،همفان
عشق حسين است که در قلوب مؤمنين شعله ميکشد.
هرکسففي را بنگففري مجففذوب عشففق روي
دل اگففر تابففد بففه وي او کهربففا دارد
اوست
روح هر بيمار را
تا شفا بخشد تمام
حسين
در ديار کربال خاک شفا دارد حسين
همه مجذوب عشق حسينند ،نه فقط شيعيان بلکه حتي در ميان غيفر
مسلمانان هم عاشقان حسين فراوانند ،اما مفؤمنين اسفتفادههفاي ديگفري
ميکنند؛ زيرا رموزي در اين شهادت و عزاداري وجود دارد کفه مفؤمنين و
شيعيان آنرا بيشتر درک ميکنند.

آشناي عشق را بيآشنا گففتن
خطاست
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در غريبي هم هزاران آشنا
ايفن صففا و حفرارت را
مجفالس،
انشاء اهلل بتوانيم با تزکيه و برکت ايفن
دارد حسين
بهتر درک کنيم ،و براي شناخت بيشتر واقعفه کفربال ،در هفر جلسفه بفه
برخي سؤاالت و شبهاتي که در اين باره مطرح ميشود ،پاسخ دهيم.
سؤاالت و شبهات درباره واقعه کربال

درباره واقعه کربال شبهات و سؤاالت زيادي مطرح ميشود،که متأسفانه
حتي عده اي از شيعيان پاسفخ بسفياري از آنهفا را نفيم داننفد و اگفر
جوابي دهند ،چون خود با تحقيق در واقعه کربال به آن نرسيده اند ،يفا
کافي نيست و يا خود آن جوابها هم شبههبرانگيز اسفت! بفراي مثفال،
بعضي از جوانان به اصطالح روشنفکر بيان مفيکننفد :بعفد از گذشفت
حدود  1211سال از واقعه کربال ،چرا هنوز براي حسفين عفزاداري
ميکنند؟
نمونه سؤاالت
سؤال اول :چرا امام حسين به کربال رفت؟ چرا شهيد شفد؟ انگيفزه

حسين بن علي چه بود؟ براي رسيدن به حکومت رففت؟ يفا در راه
انجام وظيفه بود و يا...
سؤال دوم :چرا ائمه اطهار دستور دادهاند که عاشورا زنده بماند؟
با وجود عظمت رسول اکرم و امام علي چرا از بين همه معصومين
اين همه بر عزاي حسين تاکيد شده است؟
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اهل سنت می پرسند :چرا براي پيامبر  عزاداري نميکنيد ولفي
هر سال براي حسفين مراسفم مفصفل مفيگيريفد؟ و يفا چفرا امفام
حسين با عدهاي اندک به مبارزه با لشکر مجهز يزيد رفت؟
فلسفه قیام حسین

پاسخ خيلي از سؤاالت در بيانات خود حضرت سيدالشهدا آمده کفه بفا
کمي دقت و تحقيق در واقعه حقايقي روشن ميشود .مثال وقتي به اين
کالم امام برميخوريم که ميفرمايند:
ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی

اگر دين محمد پا بر جا نمي شود مگر بفا قتفل مفن ،پفس اي
شمشيرها مرا در بر گيريد

بايد ديد دين محمد چه بود که امام به خاطر آن شهيد شفد؟
اصال دين چيست؟
در اين جلسات سعي ميشود به اندازه بضاعت خود و فرصتي که در
اختيار است ،به اين پرسشها پرداخته شود.
چرا امام حسین به کربال رفت و هدف از قیام چه بود؟

هدف امام حسين در وصيتنامه ،نامهها وخطبههاي ايشان بيان شده
است .امام در عمل نشان داد که منطق حسين بفر حففظ ديفن و
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ايمان و استوار است ،و در جواب نصيحت مروان که ميخواست امفام را
وادار به بيعت کند ميفرمايد:
انا هلل و انا الیه راجعون و علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید9

انا هلل و انا اليه راجعون ،در اين صورت بايد فاتحفه اسفالم را
خواند زماني که امت پيامبر به فرمفانروايي ماننفد يزيفد
گرفتار شود.
یک حادثه مهم

روي کار آمدن معاويه و يزيد ،و به شهادت رساندن حسين بن علي ،با
آنکه مردم از دين برنگشته بودند ،يکي از حوادث و معماهاي صدر اسفالم
است .حسيني که هستي خويش را در طبق اخفال

نهفاد ،و بفه پيشفگاه

دوست فرستاد تا اسالم حقيقي و دين خدا زنده بماند ،و با شهادت خفود و
بستگان و اصحاب فداکارش درخت اسالم را آبياري کرد ،و فهماند که نفام
اسالم کفايت نميکند ،بلکه بايد اسفالم را شفناخت و بفا دو بفال ايمفان و
عمل پرواز کرد تا به کمال انسانيت نائل شد.
حسین را از نو باید شناخت

امام حسين را از نو بايد شناخت؛ زيفرا عظمفت حسفين و احيفاء هکفر
حسين ،به عظمت کار حسين است .شهادت حسين بفراي احيفاي ديفن و
 .1بحاراالنوار ،ج ،22

643.
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دعوت به خداست ،کار حسين دعوت به آخرت و سعادت ابدي سفت .آري!
کار حسين دعوت بفه حفق و پشفتيباني از دعفوت جفدش رسفولاهلل 
است ،کار حسين اين بود که اسالم حقيقي را به مردم بفهماند ،تا به اسفم
اسالم قانع نشوند؛ زيفرا معاويفه و يزيفد نيفز در ظفاهر مسفلمان بودنفد ،و
کساني هم که واقعه عاشفورا را بفه وجفود آوردنفد و فرزنفد پيامبرشفان را
کشتند ،به ظاهر مسلمان بودند.
پس بايد با حسين آشنا شد؛ حسيني که در راه عقيفده و ايمفانش
به خدا و براي روشن نگه داشتن چراغ هدايت و نور اسفالم و زحمفات 46
ساله جدش رسولاهلل به شهادت رسيد .بايد کوشيد تا اين چفراغ خفاموش
نشود و اين راه ادامه يابد؛ بنابراين در مراسم عاشوراي حسيني بايد مفردم
با اسالم حقيقي آشنا شوند.
حسين را با معرفت بيشتري بايد شناخت ،تا با هدف ،اخالق و عقيفده
او آشففنا شففد .از او بايففد درس آموخففت؛ درس دينففداري و عقيففده ،درس
شجاعت و درس صبر و استقامت ...
علت قیام حسین بن علی

درباره علت قيفام امفام حسفين سفخنان بسفياري گفتفه شفده اسفت.
دشمنان ادعا کردهاند :امام حسين قصد حکومت داشفت و در ايفن راه
کشته شد؛ يعني هدف شخصي داشت و به آن نرسيد .دوستان نفادان هفم
گفتههايي دارند که گاهي جنبه خيالي و گاه انحرافي دارد .اما بهتفر اسفت
حقيقت را از زبان خود سيدالشهدا دريافت ،آنجا که ميفرمايند:
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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
أسیر سیرة جدی و أبی علی بن أبیطالب.

9

من خروج نکردم براي خودکامگي و جاه طلبفي و فسفاد و ظلفم،
بلکه عامل خروج و حرکت من برقرارکردن اصالح در امفت جفدم
رسول

خدا

است ،خواسته ام اين است که امر به معروف و نهي

از منکر کنم ،و همان راه را بپيمايم کفه جفدم رسفول
پدرم علي بن

ابيطالب

خفدا

و

پيمودند .

اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان...

خدايا! تو آگاهي که آن چه (از نهضفت و مبفارزهب بفه دسفت مفا
صورت گرفت ،نه به خاطر طمع به پادشاهي و مقام بود و نفه بفه
براي تحصيل ثروت و مال ،بلکه مي خواستم نشانه ها ي دينفت را
ارائه کند و برنامه اصالح را در شهرهاي ت و بفه اجفرا بگفذارم ،تفا
سففتمديدگان از بنففدگانت در امنيففت و آ سففايش قرارگيرنففد ،و
دستورها و فرائض و سنتها و احکام تو اجرا گردد.

 .1بحار االنوار ،ج ،22

649.

 | 91فلسفه عاشورا

وصیتنامه امام حسین

امام حسين در وصيت خود به برادرش محمد بن حنفيه ،هدف از قيام
خويش را شرح ميدهد و عقيده خود را هم بيان ميکند.
گويي ميداند که خواهند گفت حسين از دين خارج شفده و سفر او را
به عنوان خارجي ،بر نيزه در شهرها ميگرداننفد ،و بفا چفوب خيفزران بفر
دندانهاي مبارکش ميزنند.
ميفرمايند:
ان الحسین یشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له واشهد ان محمـداً
عبده و رسوله ،جاء الحق من عند الحق ،ان الجنة حق و النار حـق ،و ان
الساعة الریب فیها ،و ان اهلل یبعث من فی القبور.

امام حسين به صراحت هدف خود را برپاي ي دين و احکام اسالم،
امر به معروف و نهي از منکفر و اصفالح جامعفه مسفلمانان و امفت
محمد

بيان مي دارد .پس

حسين

نه فقط بر شيع يان  ،بلکه بفر

همه مس لمانان جهان حق دارد؛ چون با خون خود درخت اسالم را
آ بياري کرد .اسالمي که اکثر مردم از حقيقت آن چيزي نمي دانند!،
و متاسفانه نمي دانند که نمي دانند؛ به عبارتي ديگر ،در فهم اسالم
د ا ر اي جهل مرکب هستند .آ ري! هرکس مي خواهد براي

حسين

عزاداري کند ،بايفد اول حسفين را بشناسفد و در کفردار ،گفتفار و
اخالق ،حسيني شود؛ به گونفه اي کفه در هفر عاشفورا بفا حسفين
تجديد بيعت و اين صفات و فضائل را تقويت ک ند .
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حسين کالمش بفراي خفدا ،عملفش سفنت پيفامبر و هفدفش
احياي دين بود .آري! هدف نهايي حسين ،رضاي خدا و قفرب او بفود.
بايد مردان حسيني ،و زنان زينبي شوند ،و اين دروس تربيتي را در مکتب
اهلبيت بايد آموخت.
پس هکر و ياد حسين جاوداني است؛ زيرا هدف حسفين احيفاي ديفن
خدا و حفاظت از شريعت و مبارزه با طاغوت ،بلکه نجات انسان و انسفانيت
است .از همين رو ،به زمان خاصي اختصا

ندارد و يادش ابدي است.

چگونه ذکر انسانها ماندگار میماند؟

خداوند متعال ،هکر مرداني را که براي حق قيام کردند ،قرنهفا زنفده نگفه
ميدارد ،و درباره داستان اصحاب کهف که قرنها قبل از اسالم بفوده انفد،
در قرآن مجيد ميفرمايند:
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُـدً
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَرْ ِ لَـنْ
نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

ما خبر عبرت آموزشان را به درستى براى تو بيان مفىکنفيم  :آنفا ن
جوانمردانى بودند کفه بفه پروردگارشفان ايمفان آوردنفد  ،و مفا بفر
هدايتشان افزوديم و دل هايشان را [با يقفين بفه حقفايق  ]،اسفتوار
ساختيم؛ آن گاه [که در برابر شرک و بت پرستى] به پفا خاسفتند و
گفتند  :پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است  ،هرگز جفز او
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معبودى را نمى خوانيم که اگر بخوانيم سخنى گزاف و دور از حق
گفته ايم.
صفات اصحاب کهف

خداوند متعال سبب جاوداني نام آنفان را چنفين مفيفرمايفد :مفا داسفتان
اصحاب کهف را چنانکه حق است براي تو ميگوييم ،آنان مردانفي بودنفد
که به خدايشان ايمان آوردند و ما بر هدايت آنهفا اففزوديم ،دلهايشفان را
قوي گردانيديم که به پا خاستند و گفتند خداي ما پروردگار آسفمانهفا و
زمين است ،ما جز او خدايي را نميخوانيم.
قرآن هرگاه قصهاي را از گذشتگان بيان ميکند ،مفيخواهفد مفردم را
متوجه حکمت آن سازد .حال بايفد ديفد چفرا اصفحاب کهفف در جهفان،
مشهورند و از قرنها پيش نه فقط نزد مسلمانان ،بلکه نزد مسفيحيت هفم
به نيکي از آنان ياد ميشود .علت اين اسفت کفه آنهفا مردانفي بفا ايمفان
بودند ،و به برکت ايمفان ،بفه راه راسفت هفدايت يافتنفد ،آنفان در عقيفده
استقامت داشتند و دلشان قوي بود ،و جز خداي متعال منظوري نداشفتند
و عليه باطل براي حق قيام کردند ،و هر کس چنفين باشفد در جهفان بفه
نيکي معروف ميشود.
علت محبوبیت حسین

راز اينکه حسين بن علي در جهان محبفوب خفا

و عفام هسفتند و

پس از قريب چهفارده قفرن يفاد او همچنفان زنفده و جاويفد اسفت؛ زيفرا
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حسين فقط مرد حق بود و به جز حق منظوري نداشت و در راه حفق
نه فقط کشته شد بلکه از هرآن چه نزد ديگران عزيز است ،از جفان ومفال،
برادران ،خويشان و فرزندان و حتفي طففل شفيرخوار خفود را در ايفن راه
تقديم کرد.
آري! حق هميشه پايدار است .جهان به حق آفريفده شفده و بفه حفق
برپاست؛ پس چون بنياد آفرينش به حق است ،کساني که منظورشان حق
باشد ،هميشه زنده خواهند بود.
چنانکه ياد ابراهيم خليل جاودانه است؛ چون براي خدا قيام مفيکنفد
و بتها را ميشکند ،خليل خدا ميشود .هکر موسي در قرآن بسيار آمفده؛
زيرا براي خدا قيام کرد و کليم اهلل شد .حسين هم مرد حق بود ،براي
حق قيام کرد و شهيد شد ،و به دنيا فهماند کفه کشفته شفدن در راه حفق
بهتر از زندگي خالي از ايمان وحقيقفت اسفت ،از همفين روسفت کفه نفدا
ميرسد:
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مردگاننفد  ،بلکفه
زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند .
آنان که نامشان درتاریخ جاودانه ماند

بعضي افراد ديگر نيز نامشان باقي است و نميشود آنها را بفه زمفان و يفا
مکان خاصفي اختصفا

داد .مفثال نبايفد اديسفون ف مختفرع بفرق ف را
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مخصو

به کشور امريکا دانست و يا کوخ آلماني ف کاشف ميکرب سل ف

را به آلمان منحصر دانست؛ زيرا مقام آنها ففوق زمفان ومکفان اسفت؛ بفه
گونه اي که تا هر زمان که از نور برق استفاده شود ،اديسون زنفده اسفت و
در هر مکاني که بيماري مبتال به سل معالجه گفردد کفوخ آلمفاني وجفود
دارد و آثار وجودي اش محفوظ است.
البته اعمال قدرت اين افراد ازمحفيط مفاده خفارج نيسفت .حفال اگفر
افرادي به اين مرحله از شخصيت برسند که با نور وحفي و انفوار الهفي ،تفا
اعماق درون بشر را روشن نمايند و شفاي امراض روحفي و روانفي باشفند،
آنان طبيبان الهي هستد و در هر عصر و زماني امرشان نافذ است.
براي همين است کفه حتفي مرقفد امفام حسفين و زمفين کفربال
شفاخانه بيماريهاي جسمي و روحي ميگردد ،و بعد از چهارده قرن ايفن
ندا از قبر مقدسش دلهاي مستعد را ندا ميدهد که « مفا بفاز نمفوديم در
دار شفا را» .حتي خداونفد ،شففا را در تربفت حسفين قفرار داده؛ زيفرا
زمين کربال در آغوش خود پاکاني را جاي داده اسفت کفه عاشفقانه در راه
حق از همه هستي خويش گذشتند و جان به جان آفرين تسليم کردند.
يا ليتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظيما
اي کاش با شما بوديم پس به فوز عظيم نائل مي شديم.

جلسه دوم

صراع بین نور والمت

فرا رسيدن ماه محرم ،يادآور حادثهاي عظيم در تاريخ اسالم و بلکه جهفان
است؛ حادثهاي که دو وجه دارد ،يک وجه آن دردناک و اسفف انگيفز ،امفا
وجه ديگر آن واقعه با شکوه و عظيم است .ايفن حادثفه بفراي هميشفه دو
چهره روياروي تاريخ را در اههان مجسم ميکند و درحالي که انسان را بفه
تحسين واميدارد ،اشک اندوه او جاري ميشود.
يک طرف حسين و اهل بيت و يارانش ايستادهاند با مشعلهفاي نفور و
با نداي عدالتخواهي ،اما در طرف مقابل ،يزيد و يزيديان عزم خود را جفزم
کردهاند تا با يورش به حسين و حسينيان ،مشفعلهفاي حفق و عفدالت را
خاموش کنند؛ زيرا ميخواهند با خاموش کردن نور الهي ،ظلمفت جهفل و
ظلم را استمرار بخشفند ،و در ايفن ظلمفات بفه فسفاد و هفوي و هفوس و
خيانت بپردازند.
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اما وجه ديگر حادثه که انسان با مشاهده آن ،به شفيعه بفودن افتخفار
ميکنفد ،رشفادت حسفين و يفارانش اسفت کفه بفدون هفي تفرس و
واهمهاي در برابر لشکر عظيم دشمنان ديفن مقاومفت کردنفد ،و از مفال و
جاه و فرزند و عيال گذشتند ،و جان عزيز خود را در راه دين فدا کردند تفا
مشعل اسالم روشن بماند؛ آنها در اين راه پفر افتخفار ،مصفائب زيفادي را
متحمل شدند که بخشي از آن واقعه عاشورا را تشکيل ميدهد.
به نظر من ،بايد با عمق واقعه کفربال بفيشتفر آشفنا شفد ،قهرمانفان ايفن
داستان غم انگيفز را شفناخت و از آنفان درس شفهامت ،رشفادت ،صفبر و
اخال

در راه هدف را ياد گرفت.

یک تست خود شناسی

وقتي ميگوييم "یا لیتنا کنا معکم "
(اي کاش با شما بوديمب آيا در گفتفه خفود صفادق هسفتيم؟ اگفر در کفربال
بوديم ،جزء کدام گروه قرار ميگرفتيم؟
آيا به «کل یوم عاشورا و کل ار

کربال» و اين که هنوز صداي "هل من

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

ما در تاريخ اسالم دو هجرت بزرگ داريم ،يکي هجرت رسفول از مکفه
به مدينه ،و ديگر هجرت حسين از مدينه به مکه و از مکفه بفه کفربال.

 | 99فلسفه عاشورا

بنابراين براي دانستن واقعه کربال بايد موضوع را از مدينه بلکفه از هجفرت
رسول و حتي قبل از آن بررسي کرد.
آيا واقعه کربال در ده روز خالصه و تمام ميشود؟
آیا عجیب نیست؟

عاشورا فقط يک واقعه نيست بلکه يک حقيقت زنده است ،مسفأله مهفم ايفن
است که حسين با کفار نجنگيفد ،بلکفه مسفلمانان بفا پسفر پيغمبرشفان
جنگيدند و او را کُشند! چرا چنين جنگي بين اصحاب يک ديفن ،آن هفم بفه
خاطر دين واقع شد؟! آيا اين مسأله عجيب نيست؟ پس اين دين چه بود؟
دین چیست؟

من هميشه ميگويم ،هر چه ميخواهي بداني ،بايد اول توحيد را بفداني و
خودت را بشناسي .حاال هم ميگويم اگر ميخواهي قضيه کفربال را بفداني
بايد از توحيد شروع کني اسالم را بشناسي.
وقتي کسي از ما رحلت کند و در آگهي بنويسند:
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ

الْمُطْمَئِنَّة1

اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته

 .1سوره فجر ،آيه 47
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آيا همه مورد خطاب اين آيه هستند؟ آيا ما همه نفس خود را شناخته
و سعي در رسيدن به نفس مطمئنه کردهايفم؟ همفه چيفز کفه بفا تعفارف
درست نميشود ،اول بايد ديد آيا جزء مؤمنين هسفتيم کفه انتظفار نففس
مطمئنه را داشته باشيم؟ آيا عقيده و جهان بيني ما صحيح است؟ آيا دين
را شناختهايم؟
یا "مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا ...
چون به آنان گويند  :از آن چه خدا نازل کفرده اسفت  ،پيفروى
کنيد ،مفىگوينفد [ :پيفروى نمفى کنفيم] بلکفه مفا از آن چفه
پدرانمان را بر آن يافته ايم  ،پيروى مىکنيم  .آيا [کورکورانه از
گذشتگان پيروى مى کنند] هرچند که شيطان آنان را با ايفن
پيروى به عذاب دعوت کند ؟!

يعني آيا عامه مردم با تحقيق و بصيرت ايمان خود را تقويت کردهانفد؟
و آيا مسأله واليت را شناختهاند؟ و ما تا چه اندازه به وظيفه خود به عنوان
يک مسلمان آگاهي داريم؟
ميداني چرا بايد در دين بصيرت داشت؟ براي اينکه اگر روزي امتحفاني
پيش آيد ،دين را به دنيا نفروشيم ،چون اکثفر مفردم در ابتالئفات ،دنيفا را بفر
دين ترجيح ميدهند .همان طور که در واقعه کربال اين امتحان پيش آمفد ،و
دو طرف در معرض امتحان قرار گرفتند .همه به ظاهر مسلمان بودند ولفي در
موقع امتحان و آزمايش؛ عده کمي حق را شناختند.
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حسين ميفرمايد :من براي دين قيام کفردم .پفس اگفر در واقعفه
عاشورا به اين کالم امام (قيام براي دينب توجه نشود ،نميتوان به عظمفت
حسين و شهادت او پي برد.
پس عاشورا دانشگاهي است که نه فقط آموزههاي ديفن ،بلکفه دروس
اخالق ،و چگونه زيستن و چگونه مُردن را در اين دانشفگاه بايفد آموخفت.
حسين معلم انسانهاست که به بشريت درس انسانيت ميدهفد .پفس
بايد عاشورا و عاشفوراييهفا را شفناخت .بايفد در مدرسفه عاشفورا خفود را
شناخت .در کالس چندم دينداري هستي؟ آيا مسلمان هستي؟ مؤمن و يا
جزء متقين هستي؟ بايد بدانيم کساني کفه در کفالس اول اسفالم بودنفد،
پسر پيامبرشان را کشتند ،به عنفوان ايفنکفه از ديفن خفارج شفده اسفت.
درهمان حال ،شعار پسر پيامبرشفان ايفن بفود کفه اقامفه ديفن جفدش را
ميخواهد .يا للعجب ،علي را ميکشند و ميگويند کافر شفده اسفت و بفه
پيامبرشففان نسففبت هففذيان مففيدهنففد؛ پيففامبري کففه قففرآن در بففاره اش
ميفرمايد:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
و از روى هوا و هوس سخن نمىگويد  .گفتفار او چيفزى جفز
وحى که به او نازل مى شود نيس ت.

پس بنگر بيبصيرتي چه خطراتي دارد .اينکه کسي کالسهاي متعفددي
را بگذراند و با تالش بسيار در پي مدارک تحصيلي در رشتههفاي مختلفف

جلسه سوم :تحلیل واقعه کربال ،از بعثت با فتح مکه | 59

باشد ،اما در مدرسه دينداري به همان کالس اول و هر چه از گذشته به او
رسيده ،قانع باشد!
فرق بین اسالم و ایمان

اکثر مردم در کالس اول اسالم هستند؛ يعني ايمان آنان ابتدايي و محدود
به همان است که از پدران و مادران ياد گرفته اند .خداي متعفال در قفرآن
فرق ميان اسالم و ايمان را بيان فرموده اند:
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

باديه نشينان گفتند  :ما [از عمق قلفب] ايمفان آورديفم  .بگفو :
ايمان نياورده ايد  ،بلکه بگوييد اسالم آورده ايم.
خداوند به پيامبرش ميفرمايد :به آنها بگو شما ايمان نياورديد بلکه بگوييفد
مسلمان شديم( .شما فقط مسلمان شده ايدب زيرا هنوز ايمان در دلهايتفان وارد
نشده است.
وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ
چه وقت ایمان در قلب وارد میشود؟
وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

و اگر خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد ،چيزى از اعمالتفان را نمفىکاهفد (پفاداش
شما را به طور کامل ميدهد زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.
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از عالئم ايمان ،اطاعت از خدا و رسول او است .به هر حال بفا اسفتفاده
از اين آيات فرق بين مسلمين و مؤمنين معلوم ميشود .اگر کسي اقرار بفه
شهادتين کند ،در ظاهر مسفلمان اسفت و احکفام مسفلمانان بفر او جفاري
ميشود ،يعني بدنش پاک و جان و مالش محترم ميباشفد .و ايفن کفالس
اول اسالم است.
او بايد مکتب اسالم و آموزههاي را ياد بگيرد و عمل کنفد .و سفپس از
اعتقادات ظاهري و لفظي فراتر رفته ،با دو بفال علفم و عمفل ايفن درخفت
اسالم را آبياري کند تا قلب او به نور ايمان نوراني شود .و هرگاه ايمفان در
اعماق وجود او تأثير کند ،در مدرسه ايمان به درجات باالتري ميرسد و از
کالس اول تا رسيدن به مرحله واليت ،و از علماليقفين بفه عفيناليقفين و
حقاليقين ،که مقام اولياي خداست ترقي ميکند.
صفات مؤمنین

از آنجا که دست يافتن به اين امر باطني يعني ايمان کار آساني نيست ،در آيفه
ديگر به هکر نشانههاي ايمان ميپردازد؛ نشفانههفايي کفه بفه خفوبي مفؤمن را از
مسلم ،و صادق را از کاهب ،جدا ميسازد .ميفرمايد:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم ْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ

مؤمنان فقط کسانى اند که به خدا و پيامبرش ايم ان آورده اند ،
آنگاه [در ح قّان يّت آن چه به آن ايمان آورده اند] شک ننموده و
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با اموال و جانها يشان در راه خدا جهفاد کفرده انفد؛ اينفان [در
گفتار و کردار] اهل درستى و راستى اند .
نشانههای ایمان

پس مؤمنان واقعي تنهفا کسفاني هسفتند کفه بفه خفدا و رسفولش ايمفان
آوردهاند ،و هرگز شک و ترديدي هم در دين نداشته باشند.
آري! نخستين نشانه ايمان نداشتن ترديد در مسير اسالم است ،نشفانه
دوم جهاد با اموال ،و نشانه سوم کفه از همفه برتفر اسفت جهفاد بفا انففس
(جانهاب است .به اين ترتيب اسالم به سراغ روشفنتفرين نشفانههفا رفتفه
است :ايستادگي و ثبات قدم ،و نداشتن شک و ترديد از يکسو ،و ايثار مفال
و جان از سوي ديگر.
اگر اين معيار قرآني را براي سنجش مؤمنان حقيقفي بفه کفار ببفريم
معلوم نيست از انبوه ميليونهفا مفدعي اسفالم چفه تعفداد مفؤمن واقعفي
هستند ،و چه مقدار مسلمان ظاهري؟ که در واقعه کربال اين امتحان الهفي
صورت گرفت.
البته در آيات فراواني نشانههاي ايمان وجود دارد ،و سورهاي هم به نام
"المؤمنون" است ،که با مراجعه به اين سوره مبارکه به صففات ديگفري از
مؤمنين توجه ميشود.
توجه به این آیه مبارک
الم َٰ لِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدً

لِلْمُتَّقِینَ
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الم در [وح ى بودن و ح قّان يّت] اين کتا بِ [با عظمفت] هفي
شکى نيست؛ سراسرش براى پرهيزکارا نْ هدايت است .

قرآن که شامل معارف الهي است و در آن شک و ريبي نيست ،هفدايت
براي متقين است.
در اين آيات رازي نهفته است و آن اينکه قرآن "هدي للناس" يعنفي
هدايت براي همه مفردم اسفت ،چفرا ايفنجفا مفيفرمايفد :هفدايت بفراي
پرهيزکاران است؟
چون خداوند براي تکامل انسانهفا هفدايتهفايي قفرار داده« :هفدايت
تکويني ،هدايت تشريعي و عقل» .اينها وسائلي براي شفناخت و رسفيدن
به کمال و سعادت ابدي هستند وعفدهاي از ايفن هفدايتهفا و انفوار الهفي
استفاده کرده ،با دو بال علم وعمل صالح از کالسهاي ابتدايي اسفالم ،بفه
مقامهاي باالتر ارتقاء يافتند ،و جزء متقين و پرهيزکاران قرار گرفتند .پفس
متقين کساني هستند که هدايت اوليه را دريافت واسفتفاده کردنفد؛ چفون
نور قرآن بر قلبهاي مستعد بيشتر ميتابد و قلفب مفؤمن را عفرش خفدا
ميسازد.
امام رضا ميفرمايد:
االیمان فوق االسالم بدرجة ،والتقوی فوق االیمان بدرجة ،والیقـین فـوق
التقوی بدرجة ،وما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین
 .1تفسير نمونه.

9
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ايمان يک درجه برتر ازاسالم است ،و تقوي درجه اي باالتر از
ايمان ،و يقين درجه اي برتر از تقوي اسفت ،و هفي چيفز در
ميان مردم کم ت ر از يقين تقسيم نشده.
صفات متقین
الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ

آنان که به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مى دارنفد و از آن
چه به آنان روزى داده ايم انفاق مىکنند

آري! اگر اين صفات و فرق بين مسلمين و مؤمنين و متقين را بفدانيم،
پي خواهيم برد آنهايي که واقعه کربال را به وجود آوردند ،همفه مسفلمان
بودند ،اما تفاوت آنها در درجه ايمان و اعتقاداتشان بود .برخفي بفه ظفاهر
مسلمان بودند ،اما تعاليم اسالم را در مکتفب معاويفه آموختفه و از مکتفب
اهل بيت بيبهره بودند .وعدهاي هم مکتب اسالم را بهتر فهميده بودند.
همين طور تا درجات باالتر ايمان ،تا آنجا که کسي مثفل حُفر جرقفه
نور ايمان در آخرين لحظات بفر قلفب وي تابيفد و جذبفه واليفت او را بفه
سعادت ابدي نائل کرد .عدهاي هم در مکتب اهل بيت به مقام
وااليي و يقين رسيدند ،و درس عاشقي و را ياد گرفتند.

 | 56فلسفه عاشورا

نماد متقین در روز عاشورا

نمونه کامل متقين در واقعه کربال ،امام حسين ،و در مراتب بعفد اهفل
بيت او و ياران با وفايش هستند .آنان بفه اعفال درجفه ايمفان و نورانيفت و
فضائل اخالقي رسيدند .اصحاب امام حسينکسفاني بودنفد کفه حتفي
حضرت رسول هم اصحابي مانند آنها نداشت.
حضرت فرمودند :اصحاب من بهترين هستند .آنان عددشان کفم بفود،
اما با پيروي از امام زمان خود به مقامي رسيدند ،که قرآن در بفاره متقفين
بيان ميفرمايد :يکي از صفات آنها ايمان به غيب است .آنان بفا يقفين بفه
وعدههاي الهي مشتاقانه به ديدار معبودشان شتافتند.
آنها عظمت نمفاز ظهفر عاشفورا را جلفوه گفر سفاختند و از امامشفان
خواستند تا آخرين نماز را با وجود ملکوتي او ادا کننفد ،حتفي اگفر امفواج
نيزهها آنان را هدف قرار دهد.و هر آن چه داشتند در راه خدا انفاق کردند،
تا آنجا که آخرين متاع خود ف جان عزيزشان ف را در طبفق اخفال

بفه

جان آفرين تسليم نمودند.
أُولَئِکَ عَلَىٰ هُدً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

9

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

 .1سوره بقره ،آيه5./
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پس صفات متقين ،پنج تاست :ايمان به غيب ،اقامه نماز ،انفاق از آن چفه
خدا به آنها داده ،ايمان به آن چفه پيفامبران آورده انفد (همفهب و يقفين بفه
آخرت .بنابراين عالوه بر اقرار به زبان و عمل به جوارح ،بايد اعتقفاد راسفخ در
قلب داشت؛ به همين سبب ،مؤمنين درجات متعددي دارند.
یک تست خود شناسی

سوره بقره ،آيات يک تا پنج دربارة صفات متقين و چنفد آيفه بعفد تفا آيفه
يازده دربارة کفار و منافقين است .حاال خودت را امتحان کن .خود را جفزء
مسلمانان ميداني يا جزء مؤمنين؟ جزء کدام گروه؟
حدیثی دربارة عالمت مؤمن

اما ورقه امتحان؛ حديثي از حضرت رسول اسفت کفه عالمفت مفؤمن را بيفان
ميکند .ايشان ميفرمايند:
عالمة المؤمن فستة :ایقن باهلل حقا فامن به؛ و ایقن بان الموت حق فحذره؛ و ایقـن
بان البعث حق فخاف الفضیحة؛ و ایقن بان الجنه حق فاشتاق الیهـا؛ و ایقـن بـان
النارحق فظهر سعیه للنجاة منها؛ و ایقن بان الحساب حق فحاسبه نفسه

حضرت براي مؤمني که به مرحله يقين رسيده ا سفت ،شفش نشفانه
بي ان فرمودند:

 . 1يقين به وجود خدا پيدا کند و به او ايمان آ ورد.

 | 59فلسفه عاشورا

 . 4يقين به مرگ پيدا کن د و ا ز آ ن بترسد ،و خود را براي نجات
از سکرات مرگ و دشواري هاي قبر آماده سازد ( .تفرس بايفد از
مردن نباشد بلکه انسان بايد از اعمال خود بترسدب.
 . 6يقين پيدا کند که حيات بعد ا ز مرگ حق است ( برپايي قيامت

حتمي استب و از رسوايي و سختي ها ي آن هراسان باشد.
 . 2يقين پيدا کن د کفه بهشفت حتمفي اسفت و بفه آن اشفتياق
ورزد (خود را با ايمان و عمل صالح آماده رفتن به بهشت مي گرداندب.

 . 5يقين دارد که آت ش جهنم حق است ؛ از اين رو براي نجات از
آ ن کوشش ميکند.
 . 3اطمينان دارد که حساب و کتاب حق است و قبل از آن که او
را به حساب ببرند ،نففس خفود را محاسفبه و بررسفي مفي نمايفد
(اعمال و کردار خويش را برر سي ميکندب .
توجه کنيد ،مسأله يقين است؛ يقيني که در آن شفک نباشفد و آن بفا
ايمان ابتدايي "علي دين آبائهم" (عقيده بر ديفن پفدران بفدون تحقيفق ب
حاصل نميشود .بلکه در تمام رسالههاي عملي بيفان شفده کفه تقليفد در
اصول دين جايز نيست ،و اصول دين را بايد با دليفل و برهفان ،بفه درجفه
اطمينان و يقين رساند.
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جلسه سوم

از هجرت تا فتح مکه

در مدت بيست و سه سال رسالت رسول اکفرم ،و بفهويفهه آن سفيزده
سالي که در مکه بودند ،مسلمين از طرف مشرکين مکه مورد آزار و اهيفت
فراواني قرار گرفتند تا جايي که عدهاي از آنها به حبشفه هجفرت کردنفد.
مشرکين بعد از هجرت رسول اکرم( ب از مکه بفه مدينفه و در مفدت ده
سالي که مسلمين در مدينه بودند نيفز از آزار مسفلمانان دريفن نکردنفد ،و
جنگهاي بدر و اُحد را موجب شدند.
مبارزه با اسالم ادامه داشت ،تا فتح مکه که درسال هشتم هجرت و در
اواخر حيات رسول خدا واقع شد .مشفرکين کفه مسفلمانان را ضفعيف
مي پنداشتند ،با عظمفت رسفول خفدا و اقتفدار اسفالم و مسفلمين روبفرو
ميشوند که براي فتح مکه ميآيند.
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حال چه کار کننفد؟ پيفامبر بفا آنهفا چفه خواهفد کفرد؟ بفر خفالف
انتظارشان ،رسول اکرم که رحمفة للعفالمين اسفت ،دسفتور مفيفرماينفد:
هرکس به منفزل ابفو سففيان پنفاه ببفرد ،در امفان اسفت و از همفه آنفان
درگذشت.
کالم حضرت زينب(سب در مجلس يزيد که خطاب بفه او مفيفرمايفد:
"ابن الطلقاء"(پسر آزاد شدهب ،به اين قضيه بر ميگردد.
ابوسفیان کیست؟

ابوسفيان از سران مشرکين بود که تا آخرين لحظه با رسول خفدا و اسفالم
و مسلمين جنگيدند .و وقتي اينها با قدرت اسفالم مواجفه شفدند ،بفه ناچفار
اظهار اسالم کردند .البته آنها مسلمان نشدند ،بلکه تسليم شدند.

امام علي در خطبه شانزدهم نهج البالغه ميفرمايند:
ما اسلموا و لکن استسلموا ،و اسروا الکفر ،فلما وجدوا اعوانا علیـه
ااهروه.

اي نففان اسففالم نياوردنففد  ،بلکففه تظففاهر بففه اسففالم نمودنففد ،و
کفرشان را پنهان کردند ،تا آنگاه که ياراني پيفدا کردنفد ،بفه
همان کفر و دشمني با خاندان پيامبر بر گشتند.
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ازسقیفه تا عاشورا

پس واقعه عاشورا را ،نه از هجفرت امفام حسفين از مکفه ،بلکفه از
سقيفه و حتي از بعثت رسول اکرم بايد بررسي کرد ،که آنهفا در پفي
نابودي اسالم بودند ،چنانکه در سخنان يزيفد مشفاهده مفيشفود و اصفال
اعتقادي به اسالم نداشتند .آنجا که ميگويد:
لعبت هاشم بلملک فال
خبرُ جاء وال وحي نزل
لستُ من خندق ان لم انتقم
من بني احمد ما کان فعل
ميگويد :بنيهاشم با حکومت بازي کردنفد ،و بفر محمفد وحفي نفازل
نشده و کتابي نياورده؛ من از فرزندان خندق نيستم اگر از فرزندان محمفد
انتقام نگيرم.
يعني مقصود بنيهاشم سلطنت بود و نه خبري بود و نفه وحفي نفازل
شده...
يزيد در اين اشعارش ،وحي را انکار و نبوت پيامبر را زير سؤال ميبفرد
و در پي انتقام جويي کشته شدگان خاندان خود در جنگهاي بدر و اُحفد
است.
يزيد ،کشتن حسين را تالفي جنگ بدر ميدانفد ،کفه بفين کففار
مکه و مسلمين رخ داد و به شکست کفار انجاميد .حال ميگويد :اي کاش
اجداد من در بدر ميديدند که چگونه انتقام آنها را ميگيرم.
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يا للعجب که در همين حال خود را خليفه رسول خدا ميداند!
مقابله کفر با ایمان

وقتي عثمان به خالفت ميرسد ،ابوسفيان به او ميگويد :حاال کفه حکفم و
قدرت به دست تو رسيده ،اين خالفت را همچون گويي بين خود دست به
دست کنيد ،و پايههاي قدرت را از خاندان بنياميفه قفرار دهيفد کفه ايفن
سلطنت و پادشاهي اسفت ،نفه بهشفتي در کفار اسفت و نفه جهنمفي .لفذا
ابوسفيان در برابر حضرت رسول ،معاويه در برابر علفي ،و يزيفد در
مقابل حسين قرار ميگيرند.
شهادت امام علي و حضرت زهرا (سب ،مسفموميت و بفه شفهادت
رسففيدن امففام حسففن مجتبففي ،و حادثففه غففمانگيففز کففربال و شففهادت
مظلومانه امام حسين ،همه و همه نتيجه کفر و بيايمفاني مسفلماناني
بود که به ظاهر اسالم پسنده کرده بودند.
عاشورا نتیجه سقیفه

ميبينيم در روز عاشورا آغاز جنگ از سوي دشفمن بفود؛ عمفر بفن سفعد
سران سپاه خود را گرد ميآورد و در پيش روي آنان تير اندازي ميکنفد و
ميگويد :شاهد باشيد که اولين تير را مفن بفه سفوي حسفين پرتفاب
کردم.
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در حقيقت اين تيري کفه توسفط عمفر بفن سفعد ،در کفربال و در روز
عاشوراي سال  31هجري به سوي حسين پرتاب ميشود ،همان تيري
است که در سقيفه روز وفات پيامبر خدا در سال يازده هجري به قلفب
پيامبر  زده شد و حاال به سوي حسين نفوه ايشفان برمفيگفردد؛ زيفرا
انحففراف از آنجففا آغففاز شففد و حففوادث بعففدي همچففون فتنففه خالفففت،
خانهنشيني علي ،شهادت ائمه اطهار ،و حتفي شفهادت شفيرخواره
حسين با تير حرمله ،و اسارت امفام سفجاد و زينفب کبرا(عليهمفا السفالمب
وحاکميت خلفاي جور بر مسلمين ،همه از نتايج آن انحرافهاي نخسفتين
است ،که آنها همان روح جاهليت را به شکل ديگري داشفتند ،کفه حفاال
رنگ اسالمي گرفته بود.
تأملی در تاریخ

بعد از وفات رسول خدا اسالم را از مسير اصلي بفه انحفراف کشفاندند.
خالفت را غصب کردند .چون ابوبکر لشکري به جانفب شفام ارسفال کفرد،
يزيد بن ابوسفيان را امير قفرار داد و معاويفه و ابوسففيان هفر دو را تحفت
فرمان او مأمور داشت و بعد از مرگ او ،معاويه را امير کرد و حکومت شفام
را به وي داد .معاويه ،بقيفه زمفان ابفوبکر و تمفام خالففت عمفر و عثمفان،
منصوب و والي باالستقالل بود ،و بدعتها در دين نهاد ،و در احياي سفنن
کسرائي و قيصري چندان سفعي کفرد کفه روزي عمفر بفه او گففت :أنفت
کسري العرب!؟
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و چون اميرالمؤمنين علي به خالفت رسيد ،معاويه را که به ظلم و
طغيان و فسق و عصيان شهره آفاق بود ،تقرير نکرد ،وي هم به بهانه خون
عثمان ،با حجت خدا کفه خليففه بفر حفق پيفامبر بفود ،بفه محاربفت
برخاست و شمشير کشيد ،و جنگها بر عليه اميرالمؤمنين برپا کفرد و
مسلمين را درگير چند جنگ قرار داد ،تفا ايفنکفه حضفرت علفي بفه
شهادت رسيد.
آري! معاويه پسر همان ابوسفياني است که از سران مشرکين بود ،و تفا
آخرين لحظه براي نابودي اسالم و عليه پيامبر و مسلمين جنگيد.
مادر معاویه کیست؟

مادر معاويه ،هند بود که او هم در عداوت با رسول خدا کوشش کرد و
در جنگ اُحد حاضر شد ،و چون وحشي ،غالم جبير بفن مطعفم ،حضفرت
حمزه عموي پيامبر را شهيد کرد ،هند بفر نعفش حمفزه سيدالشفهداء
آمد ،کَبَد او را بيرون آورد و در دهان گذاشت ،ولي بفه قفدرت الهفي سفخت

شد و دندان در وي اثر نکرد پس حمزه را مثله مثله کرد ،و آن اعضاء مقطوع را
به ريشه کشيده و بجاي گردنبند بر گردن آويخت .و زنان قفريش بفاو اقتفداء
کردند و با ساير مسلمين چنين کردند.

اين کار بر رسول خدا خيلي سخت بود و خون هند را هدر فرمفود.
و هند به "آکلة االکباد" لقب گرفت .تا در فتح مکه که ابو سفيان اضفطرارا
اسالم خود را به نفاق اعالم کرد ،پس هند هم اظهار اسالم کرد .و حضفرت

 | 46فلسفه عاشورا

رسول به حکم رحمت قبول کرد و عفو نمود .و چون با حضرت بيعفت
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:
داستان پسر هند مگر نشنيدي که از او
وز سه کس او به پيامبر چه گذشت
پدر او دُر دندان پيمبر شکست
مادر او جگر عم پيمبر بمکيد
او به ناحق ،حق داماد پيمبر بستاد
پسر او ،سرفرزند پيمبر ببريد
برچنين قوم تو لعنت نکني شرمت باد
لعن اهلل ،يزيدا و علي ال يزيد

حال بنياميه با اين سابقه با تظاهر به اسالم ،خفود را بفر جفان و مفال
مسلمانان مسلط ميکنند!
به درستي آيا اعمال آنان با اسالم محمدي تطبيق دارد؟
عدهاي از مسلمانان ،عثمان را ميکشند؛ چفون احکفام اسفالم را پيفاده
نکرده؛ و حتي خالف اسالم عمل ميشد و بيت المال را بفه دلخفواه خفود
بين اطرافيان تقسيم ميکرد .بفه همفين سفبب در مقبفره مسفلمانان هفم
اجازه دفن او را ندادند و وي را در خارج بقيع دفن کردند ،و بعدها آن قفدر
قبرستان بقيع را توسعه دادند تا قبر عثمان در آن قرار گيرد.
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آنگاه معاويه به خونخواهي عثمان بر ميخيزد و علفي را مفتهم بفه
قتل او ميکند؛ در صورتي که علي و حسفنين در زمفان محاصفره عثمفان
واسطه بفين خليففه و معارضفين بودنفد ،چفون علفي خليففهکشفي را
نميخواهد .ولي جنگ جمل را عليه علي برپا کردند و مسفلمانان را در
مقابل هم قرار دادند ،که جنفگهفاي صففين و نهفروان و فتنفه خفوارج و
شهادت علي و ديگر وقايع را به وجود آوردند.
اگر طالب حقيقت هستيد به تاريخ مراجعه کنيد تا شفبهات بفر طفرف
شود1.

خالفت علی

بعد از قتل عثمان ،مسلمانان با علي بيعت کردنفد و او خليففه چهفارم
شد .حضرت کساني را که در زمان خليفه سوم پست و مقامي داشتند ،اگر
شايسته بودند در مقام خفود بفاقي گذاشفت ،ولفي آنهفايي را کفه لياقفت
نداشتند عزل کرد .معاويه که والي شام شده بود حاضر به کنار رفتن نشفد،
و تا آخرين لحظه با علي که خليففه مسفلمانان بفود جنگيفد ،و چنفد
جنگ از جمله جنگهاي جمل ،صففين و نهفروان را بفين مسفلمانان عليفه
علي برپا کرد .به طوري که در تمام مدت خالفت امفام علفي ايفن

 .1بيشتر مطالب اين جلسه از کتاب تتمه منتهي گرفته شده ،لذا براي اطالع بيشتفر بفه کتفاب
تتمه منتهي االمال ،شيخ عباس قمي مراجعه شود.
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جنگها و کارشکني ها ادامه داشت تا در نهايفت ،خفوارج ،علفي را بفه
عنوان کافر به شهادت رساندند.
معاویه بعد از امام علی

در زمان امام حسن ،معاويفه مفردم را عليفه امفام حسفن شفورانيد ،تفا
اينکه امام را به شهادت رساندند؛ زيرا همان طوري که امام علي بفراي
معاويه نامه مينوشتند و اعتراض خود به وي را ابراز ميکردند ،امام حسفن
هم اعتراض خويش را بيان مفيکفرد؛ ولفي يفاراني نداشفت و اصفحابش از
اطرافش پراکنده شدند ،حتي بعضي از آنها براي معاويه نامه نوشفتند کفه
اگر بخواهي ،حسن بن علي را دست بسته به تفو تحويفل مفيدهفيم! امفام
حسن وقتي ديدند ياراني ندارند ،ناچار صلحنامه را امضاء کردند .البتفه
در آن صلحنامه شروطي هکر شده بود و امام بفا شفرايطي آن را پذيرفتنفد.
يکي از شروط اين بود که معاويه براي بعد از خودش جانشيني قرار ندهد.
آري! با حسن جنگيد تا صلح واقع شد .و بعد از صلح ،در کوففه بفر
فراز منبر رفت و گفت:
إنی شرطّتُ للحسن شروطاً وکلها تحت رجلی!؟

من شروطي را در عهد نامه به نفع حسن پذيرفته بودم و االن
همه آن ها زير پاي من است.
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پس معاويه که فرمانروايي او مدت چهل سال طول کشيد ،کسفي بفود
که سَب اميرالمؤمنين علي را رواج داد و در قتل هريه رسول خفدا
اقدام کرد ،و امام حسن را مسموم نمود ،و بفر خفالف قفرارداد صفلح و
عهدنامه براي يزيد بيعت گرفت و او را خليفه بعد از خود قرار داد.

در زمان امام حسين هم معاويه بود ،ولي امام متعرض او نميشفد،
به خاطر همان صلحنامهاي که در زمان امام حسفن بفا معاويفه وجفود
داشت .به همين سبب ،امام سکوت ميکند تفا زمفاني کفه معاويفه از دنيفا
ميرود .آن گاه از حسين براي يزيد بيعت ميخواهند ،که بفا مخالففت
امففام حسففين ،منجففر بففه قيففام حضففرت ،و واقعففه کففربال و شففهادت
حسين ميگردد.
چند مسأله مهم

در اينجا چند مسأله قابل توجه است .يکي ايفنکفه معاويفه صفلحنامفه را
نقض ميکند .ديگر اينکه خالفت رسول خدا را مفوروثي کفرد؛ يعنفي
خالفتي را که بايد از جانب خداوند تعيين شود ،پادشاهي کفرد؛ پادشفاهي
ميرود ،و پادشاهي ديگر جانشين او ميشود.
سه خليفه اول سعي کردند ظاهر اسالم را رعايت کننفد ،ولفي معاويفه
خليفه نبود ،او والي خليفه سوم بود که بعد از صلح با امام حسن ،خود
را خليفه مسلمانان خواند.

 | 31فلسفه عاشورا

امامت و واليت ،هم معناي عميقي دارد که آن را هم منحفرف کردنفد،
و همان خالفت ظاهري پنداشتند .و هر کدام که خليفه ميشد ،خالفت را
به پسران خود تحويل ميداد .براي مثال بعد از مروان ،پسرش عبفدالملک
و پس از او پسفرش وليفد و بعفد از وي يزيفد بفن عبفدالملک جانشفين او
ميشود .جالب اينکفه بعفد از کشفتهشفدن وليفد ،پسفرش يزيفد خطبفه
ميخواند و در آن خطبه پدرش را به کفر و الحاد متهم مفيکنفد! 1پفس از
هارون الرشيد هم دو پسرش امين و مأمون خليفه ميشوند؛ گرچفه امفين
کودکي بيش نيست.
حال از برادران اهل سنت ميپرسيم :آيا پيامبر بايد انتخاب خليففه
بعد از خويش را بفه امفت بسفپارد و خفود نمفيتوانفد او را معرففي کنفد؛
وليهارونالرشيد ميتواند کودک خود را خليفه مسلمانان قرار دهد و پسفر
ديگرش مأمون را وليعهد او قفرار دهفد؟! آيفا هفي عقفل سفليمي ايفن را
ميپذيرد؟!
همين طور به اسم خليفه رسولاهلل چه ستمها و قتلها و آشوبها کفه
عليه مسلمانان بهويهه شيعيان و اهل بيت رسولاهلل انجام ندادند! و اين بفر
اثر انحراف خالفت از مسير و حقيقت اصلي آن بود.

 .1تاريخ مصور اسالم،

12.
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اوضاع شام

حکومت چهل ساله معاويه بر مردم شام تأثير فراواني گذاشته بود ،تفا جفايي کفه
آنها دين خود را از وي ميآموختند! آنان مسفلمان بودنفد ،امفا اسفالم را بفه
خوبي نميدانستند؛ زيرا احاديث بسياري جعل و اسالم به دلخفواه ،بفه مفردم
فهمانده شده بود؛ يعني اسالم اموي و اسالمي تهي از واليت!

آنها آن قدر بر ضد علي تبلين شده بود،که وقتفي خبفر مفيرسفد
علي در مسجد کشته شده ،با تعجب ميپرسفند مگفر علفي نمفاز هفم
ميخواند؟ مردم ،امام علي را آن طور که بنياميفه معرففي کفرده بفود
ميشناختند .آنها نه فقط در منابر ،بلکه در قنفوت نمفاز هفم علفي را
سب ميکردند .همچنين به امام حسن مجتبي تهمفت مفيزدنفد کفه
همسران بسيار اختيار ميکند و طالق ميدهد.اينها همه حاصل تبليغفات
بنياميه براي بد جلوهدادن اهلبيت بود.
اکثر مردم شام نه فقط به اسالم ،بلکفه بفه مقفام اهفل بيفت و علفي و
حسن و حسين(عليهم السالمب هم جاهل بودند؛ زيرا در زمان و مکاني
زندگي ميکردند که ممکن بود کساني نماز شب هم بخوانند ،ولي در نمفاز
شب علي را سب کنند! آري ،شناخت آنفان از اسفالم و اهفلبيفت ايفن
گونه بود و سب علي تا زمان عمر بن عبدالعزيز ادامه داشت.
گفته شد بعد از فتح مکه و گسترش اسالم ،مثل فتح ايران و جاهفاي
ديگر ،مردم مسلمان ميشدند ،ولي اسالم را نميشناختند؛ آنان بفا قفول ال
اله اال اهلل ،محمد رسفولاهلل مسفلمان مفيشفدند امفا اسفالم را از کسفاني
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ميآموختند که خودشان اسالم حقيقي را به خوبي نميشناختند؛ زيرا بفه
فرمايش امام علي ،اسالم را مثفل لباسفي کفه وارونفه پوشفيده باشفند
معرفي کرده بودند .به همين سبب نميتوانستند حق را از باطل تشفخي
دهند و فرق بين حسين و يزيد را بفهمند؛ چون اهل بيت را آن طفور کفه
بايد نميشناختند .بر خالف اهفل شفام ،اهفل کوففه حسفين بفن علفي را
ميشناختند ،و علي حدود پنج سال در کوفه خليففه مسفلمانان بفود،
ولي با وجود اين ،امام حسين ،فرزند علي را ميکشفند و حضفرت
زينب(سب ،دختر علي خليفه خود را به اسارت ميبرند.
اينکه ،فرق بين مسلم و مؤمن و متقي را بيان مفيداريفم ،بفراي ايفن
است که هم واقعه کربال را ،و قهرمانان آن را بشناسيم ،کفه هفر دو گفروه،
نهايت فضائل و نهايت رهائل را به نمايش گذاشتند ،و هفم عقيفده خفود را
اصالح کنيم.
عاشورا با شهادت امام حسين شروع شد ،ولي پايفان نياففت .ائمفه
يکي بعد از ديگري به شهادت رسيدند اما هنوز هم کربال ادامفه دارد و مفا
بايد خود را براي ادامه راه کربال آماده کنيم؛ براي انقالبي بزرگ ،که هنفوز
نداي «هل من ناصر ينصرني» امام بفه گفوش مفيرسفد ،و ان شفاء اهلل در
رکاب امام زمانمان به اين ندا لبيک گفوييم .خفدايا! مفا را جفزء منتظفرين
حقيقي قرار بده ،و ظهور امام زمان(عجب را نزديک بفرما.
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جلسه چهارم
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اي عرش ،أال صحن و سراي تو حسين
خوشتر ز بهشت ،کربالي تو حسين
چون خون خدايي و خدا بر تو بهاست
تا هست خدا ،هست عزاي تو حسين
چرا برای امام حسینگریه میکنیم؟

ميگويند چرا بر حسين گريه ميکنيد؟ يک جواب مختصر اينکفه :گريفه
ما براي مظلوم و فرياد مقابل ظالم است .دسفتههفاي عفزاداري شفعارهاي
مذهبي هستندکه بايد حفظ شوند .اما در اين ميان ،يک نکته روانشناسفي
نيز قابل توجه است:

نکته روانشناسي
گريه برهر درد بيدرمان دواست
چشم گريان چشمه فيض خداست
دوران کنوني ،دوران بيماريهاي روحي و رواني است؛ زيرا هر قدر کفه
تکنولوژي پيشرفت ميکند ،مراجعه کنندگان به بيمارستانهاي رواني هفم
بيش تر ميشود و بيماريهفاي عصفر تمفدن ماننفد اضفطراب وافسفردگي
بيشتر ظهور ميکند .مردم به علت مشکالت فراوان ،دچار ضربات روحفي
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و رواني ميشوند ،افکار آشفته و نگرانيها آنها را سرگردان ميکنفد ،و بفه
جايي نياز است که خفود را از نظفر روحفي تخليفه کننفد .قفرآن ،آرامفش
انسانها را در هکر خدا ميداند و ميفرمايد:
االَ بِذِکْرِ اللَّهِ تطْمئِنُّ الْقُلُوبُ

دل ها به ياد خدا آرام مىگيرد.
هکرخدا ،قرائت قرآن ،دعا ،و توسفل بفه اوليفاي الهفي و اهفلبيفت
آرامبخش و اميدوار کننده است و چراغ اميد را در دلها ميتاباند.
پس بهترين جايگاه نجات از بحرانهاي موجود ،و رسيدن به سعادت و
آرامش درون ،پس از هکر خداي متعال ،اهلبيت هستند.
هکر مصائب کربال ما را صبورتر ميکند؛ زيرا سوزناکترين صحنههفاي
تاريخ را جريان کربال به خود اختصا

داده است.

درسها و پیامهای عاشورا

عاشورا به ما درس ميدهد که بايد دين را شناخت وعقيفده صفحيح را در
جان خود تثبيت کرد.
عاشورا به ما درس ميدهد که بايد براي حفظ دين فداکاري کرد.
عاشورا به ما نشان ميدهد که در راه خفدا و قفرآن بايفد از همفه چيفز
گذشت.
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عاشورا به ما ميآموزد که حق بر باطل پيروز است و باطفل هفر انفدازه
هم در ظاهر قوي باشد ،زوالپذير است ،چنانکه جبهه بنياميفه در مفدت
کوتاهي از هم پاشيد .آيا روزي که اسيران و اهل بيت را به شام مفيبردنفد
يزيد تصور ميکرد که نهضت عاشورا منجفر بفه فنفاي جبهفه بنفياميفه و
ابوسفياني ميشود؟
عاشورا به ما تأکيد ميکند که در دفاع از دين بايد بصيرت داشفت ،بفا
حقيقت قرآن بيشتر آشنا شد ،و اهل بيت را شناخت؛ زيفرا اگفر بصفيرت
نباشد ،آدمي فريب خواهد خفورد ،چنفانکفه در جبهفه ابفنزيفاد کسفاني
مسلمان بودند ،نه فاسق ولي بيبصيرت بودند و در نتيجه گمراه شدند.
عاشورا درس زندگي و از زندگي هلتبار به عزت رسيدن ميدهد؛ زيفرا
شعار عاشورا «هيهات من الذلفه» است و مرگ با عفزت را بهتفر از زنفدگي بفا
هلت ميداند.
عاشورا صحنه عبرت

بزرگي ميگفت :عاشورا غير از درس ،يفک صفحنه عبفرت اسفت و بفه مفا
هشدار ميدهد که چگونه پنجفاه سفال بعفد از وففات پيفامبر ،جامعفه
اسالمي به اين روز افتاد و کسي مثل حسين ناچفار شفد بفراي نجفات
جامعه ،چنين فداکاري کند؟
دومين مسأله اينکه حسين بن علفي در مرکفز اسفالم ،در مکفه و
مدينه با چه وضعي مواجه شد که چاره را در آبياري درخت اسالم با خفون
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خود ميبيند؟ مگر چه وضعي بود که فقط با کشتهشدن او اسالم ميمانفد،
و در غير اين صورت ،از بين ميرود؟
این عبرت قابل تامل است

عبرت اينجاست که چرا فردي مثل يزيد بر جامعه اسفالمي حفاکم شفد؟
چه شد که بيست سال بعد از شهادت اميرالمؤمنين در همفان شفهري
که ايشان حکومت ميکرد ،سرهاي پسران علي را بر سر نيزه کردنفد و
در آن شهر گرداندند؟ چه شد که در مدت بيست سال ،انحطاط آنهفا بفه
اينجا رسيد؟
چه بر سر جامعه اسالمي آمد ،که سَر حسين بفن علفي فرزنفد دختفر
پيامبر و پسر خليففه مسفلمين علفي بفن ابفيطالفب را ،درهمفان
شهري که پدر او بر مسند خالفت مينشست ،گردانده مفيشفود ،و کسفي
متعرض نميشود؟!
در جواب اين سؤاالت يک آيه مطرح ميشود ،قفرآن ،درد و بيمفاري و
درمان آن را نيز به مسلمين معرفي ميکند ،ميفرمايد:
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُـوا الشَّـهَوَاتِ فَسَـوْفَ
یَلْقَوْنَ غَیًّا

سپس بعد از آنان نسلى جايگزين [آنان] شد که نماز را ضايع
کردند و از شهوات پيروى نمودند؛ نهايتا [ کيفر] گمراهى خود
را [که عذابى دردناک است] خواهند ديد .
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عوامل مهم در انحراف مسلمانان

دو عامل اصلي در اين گمراهي و انحراف عمومي تأثير گذار بودند.
عامل اول" ،أَضَاعُوا الصَّفلَاةَ"؛ دور شدن از هکر خدا کفه مظهفر آن نمفاز
است .يعني فراموشکردن خدا و معنويفت ،کفمرنفگ شفدن معنويفات در
زندگي ،و اينکه هکر خدا ،و دعا و توسل ،بيشتر براي طلب حاجت باشد،
و اوقات زندگي ،همه صرف ماديات شود.
عامل دوم " ،وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ" است .يعني دنبال شهوترانيها و هفواي
نفس رفتن ،درپي لذتهاي دنيوي ،مال و ثروت و جاه و مقفام بفودن و در
دام دنيا گرفتار شدن است .اين درد و بيماري به آنان سفرايت کفرده بفود،
همان طور که مردم زمان ما هم به اين امراض مبتال هستند؛ البته بعضفي
مريض و بعضي مريضترند و آنان که سالم ماندهاند اندک هستند.
ريشه همه اين عوامل و مصائب همان نداشفتن معرففت دينفي اسفت؛
يعني چون در عقيده و اصل دين تحقيق نکردهاند هر کس به دلخواه خود
دين را پياده ميکند.
اگر مبالغه نباشفد ،تقريبفا بفه تعفداد مسفلمانان عقيفده وجفود دارد و
هرکسي ميخواهد دين را با زندگي خودش چنان تطبيق دهد ،کفه طبفق
عالقه خويش زندگي کند ،و نام مسلمان و دين را هم با خود يدک بکشفد!
در نيتجه مسلمانها از قرآن و برنامهاي که خالق انسفانهفا بفراي زنفدگي
قرار داده ،دور شدهاند.
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معنای محرم و فایده آن

بسياري هستند که از معناي محرم و فايده آن غافلند .مفاه محفرم ،اولفين
ماه سال قمري است .قبل از اسالم ،ماههاي رجب ،هي قعده ،هي حجفه و
محرم را مفاه حفرام (محتفرمب مفيدانسفتند ،و در ايفن چهفار مفاه جنفگ
نميکردند .حتي اگر کسي قاتل پدر خود را در ماه حرام ميديفد متعفرض
او نميشد.
اسالم هم ماههاي حرام را همچنان حرام دانست؛ اما از سفال  ،31مفاه
محرم بهويهه نزد شيعيان معناي ديگري پيدا کرد.
واقعه بینظیر

سال  31در جامعه اسالمي دو واقعه بينظير اتفاق افتفاد .اول از آن جهفت
که در ماه محرم مرد شريفي از خاندان رسول اسفالم  ،يعنفي حسفين
بن علي که مادرش دختر پيامبر  و پدرش خليفه بر حفق بفود ،در
مقابل عدهاي که خالفت را غصب و به نام اسالم و بر خفالف حکفم اسفالم
رفتار ميکردند ،قيفام کفرد و منجفر بفه شفهادت خفود ،خفانواده و يفاران
عزيزش ،و اسارت اهل بيتش شد.
دوم از آن جهت که گروه مخالف ميدانستند حسين فرزند دختفر
پيغمبر است و جز حق نميگويد؛اما با آنان رفتاري کردنفد کفه اسفالم
اجازه نميدهد حتي با کفار چنين رفتاري داشته باشفند و در ميفان هفي
ملتي ،چنان ستمهايي را با اشرار خلق هم نميکنند.
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آتش به آشيانه مرغي نميزنند
گيرم که خيمه ،خيمه آل عبا نبود
کشتن با تشنگي ،سرها را بر نيزه آويختن ،بر جسدها اسفب تفاختن و
خيمهها را آتش زدن با اينکه ميدانستند جفز زنفان و کودکفان در آنجفا
کسي نيست.
من از تحرير اين غم ناتوانم
که تصويرش زند آتش به جانم
تو را طاقت نباشد از شنيدن
شنيدن کي بود مانند ديدن
لذا از سال  31هجري که محرم را محترم نشمردند ،اين ماه در جامعفه
شيعه ماه حزن و عفزاداري اسفت ،و هفر سفال شفيعيان بفا صفرف مبفالن
هنگفتي براي مجالس عزاداري ،از وقت و مال و عمر خود مايفه ميگذارنفد،
و بر موالي خود اشک ميريزند ،و نفداي مظلوميفت و حفقطلبفي او را بفه
عالميان ميرسانند.
پس درمييابيم که عقيده و عشق به امفام حسفين تفا چفه انفدازه در
شيعيان راسخ است .البته امروزه حسين فقط متعلق به شيعيان نيست!
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فایده محرم چیست؟

ممکن است سؤال شود اين همه صفرف وقفت و مفال و ايفن همفه اشفک
ريختنها چه فايدهاي دارد؟
بزرگي ميگفت :پيکر جامعه مانند جسم انسان ،داراي اعضاي رئيسفي
است .بعضي از اعضاي بدن اگر فاسد شوند ،ادامفه زنفدگي ميسفر نيسفت،
مثل فاسد شدن قلب و جگر سياه که مرکز توليد خون ،و جگر سففيد کفه
وسيله تنفس است ،اينها اعضاء رئيسه هستند ،که اگر يکي از آنها بيمفار
شود ،ادامه زندگي براي آدمي ممکن نيست و چنفين کسفي بفراي شففاي
خود حاضر است از ثروت دنيا بگذرد.
در جامعه نيز صفاتي بايد باشد که حکم اعضاي رئيسفه دارد ،و بفدون
آن ،زندگي اجتماعي ميسر نيست.
با فقدان بعضی صفات در جامعه زندگی میسر نیست

روح و حيات هر جامعهاي وابسته به صفاتي اسفت کفه بفا فقفدان آن صففات،
زندگي امکان پذير نيست؛ صفاتي ماننفد شفجاعت ،صفداقت ،غيفرت ،امانفت،

ايمان ،تقوي ،عفت و  ،...اعضاي رئيسه و مهمي هستند که اگر جامعهاي ايفن
گونه صفات را از دست دهد ،محکوم به مرگ و هلت است.
حال چقدر ارزش دارد که اففراد جامعفهاي مفال خفرج کننفد ،و وقفت
بگذارند تا اين صفات را نگهدارند و نگذارند اين صفات از بين رود؟!
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ماه محرم ،وسيله اي ست که بفا يفادآوري واقعفه کفربال ،و زنفده نگفه
داشتن ياد بزرگاني که مزين به اين صفات حسنه بودند ،انسانهفا بفا ايفن
فضائل آشنا ميشوند.
مدرسه عاشورا

در مدرسففه کففربال بففا شففناخت مقصففد حسففين و نتففايج عففالي بففراي
سربلندي جامعه و ابقاي اسفالم و شفرافت مسفلمين ،بلکفه بفراي شفرافت
انسان و انسانيت ،شاگردان فراواني پرورش مفييابنفد و بفا الگفو گفرفتن از
حسين و ياران با وفايش ،در عمل اين صفات تدريس ميشوند.
در زيارت امام حسين و ديگر ائمه ،وارد شده" :عارفا بشانه"(مقفام
آنها را بدانندب يعني در وقت زيارت ائمه اطهار و بفهويفهه حسفين بفا
شخصيت و صفات و مقصد آن حضرت آشنا باشند تا علت بزرگي آنهفا را
بدانند و اين همان زيارت با معرفت است؛ چون شخصيت انسان به صففات
او بستگي دارد.
در واقعه کربال نهايفت فضفائل و رهايفل بفه نمفايش گذاشفته شفد .بفا
شناخت اين صفات ،ميتوان فضائل را در خود پرورش داد و رهائل را پفاک
کرد .قرآن ميفرمايد" :فی قصصهم عبرة"؛ در قصههاي قرآن عبرت اسفت.
آيا در قضيه کربال عبرت نيست؟
تاريخ شهادت ميدهد که امام حسفين در راه خفدا شفهيد شفد ،و
هدف شخصي نداشت بلکه هدف او «احياي قانون الهي و کرامفت انسفاني
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مبارزه او با بيدينان» بود؛ گر چه به قيمت هستي خود و خانفدانش تمفام
شد.
پس با برپايي هکر عاشورا و بررسي آن ،انسان ميفهمد که لذات مادي
(مال و جاهب پايدار نيست ،و آن چه ميماند ،و موجفب سفعادت مفيشفود؛
فضائل و معنويات است.
چنان که اکنون بعد از حدود  12قرن يفاد محفرم ،خفاطره مردانفي را
زنده ميکند که زندگيشان نتيجه جهانبينيشان بود.
اگر انسان بداند

اگر انسان بداند که گوهر وجودش در صورتي که به صففات نيفک پفرورش
يابد ،از هر گوهري گرانبهاتر است و بعد از مرگ فاني نميشود ،بلکه افکفار
و اعمففال و صفففاتي کففه در درون او رسففوخ کففرده ،حيففات اخففروي اش را
تشکيل ميدهد .و بداند سعادت و بهشت و جهنم همان است کفه در دنيفا
کسب ميکند ،در اين صورت همواره به کسب فضائل ميپردازد.
عاشورا مدرسه خودشناسی و خود سازی

حال اگر در مراسم عاشورايي ،حقايق بيشتر و عميقتر بيان شود ،و مفردم
در اين مجالس شرکت کنند و باعث «استحکام ايمان و صففات حسفيني»
در آنان گردد ،صفات حسنه مثل تقوي ،عدالت ،راستي ،امانت وکمفک بفه
يکديگر که همان کارهاي دسته جمعي در اين مراسم است ،در وجودشفان
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رشد کند ،آيا ارزش ناچيزي دارد؟ مراسم عاشورا و زنده نگهداشفتن واقعفه
کربال ،برکات بسياري دارد ،که در جاي ديگر نميتوان يافت.
امروزه به وسيله تلويزيون ،اينترنت ،مطبوعات ،و ،...شرق وغرب جهفان
به هم متصل شده است و تأثير افکار و آراي گوناگون را در مردم نميتوان
ناديده گرفت.
در چنين دنياي آشفتهاي که مردم کورکورانفه افکفار و آراي گونفاگون
ديگران را تقليد ميکنند ،و تشخي

حق و باطل مشکل شده ،تنهفا ديفن

مقدس اسالم است که بر مبناي عقل و علم و وحي استوار است.
بشر با اين همه پيشرفت ،مشکالت علمي فراوان دارد ،که جوابي بفراي
آنها نمييابد مگر از راه وحي و بدون پشتوانه وحي نميتواند به امنيفت و
سعادت برسد؛ زيرا در زندگي ،حکمتهاي بسياري وجود دارد فقفط قفرآن
که وحي از طرف خالق انسانها براي تربيت ،هدايت و تکامل آنها اسفت،
ميتواند راه سعادت ابدي را نشان دهد .لذا در پرتو قرآن ،اسالم تنها ديفن
جهاني خواهد بود؛ ديني که خداوند براي بشريت اراده فرموده است:
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّفا أَنْ يُفتِمَّ نُفورَهُ وَلَفوْ کَفرِهَ
الْکَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَفى الفدنينِ
کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

همواره مى خواهند نور خدا را بفا سفخنان باطفل [و تبليغفا تِ
بى پايه] خود خاموش کن ند؛ ولى خدا جز اين که نور خفود را
کامل کند نمى خواهد  ،هر چند کافران خوش نداشته باشند .
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اوست که پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد  ،تفا آن را
بر همه اديان پيروز گرداند  ،هر چند مشرکان رضايت نداشته
باشند .

حسين براي چنين دين و مکتبي فداکاري ميکند .اين ديفن را در
مکتب اهلبيت بايد آموخت .پس پيفروان ايفن ديفن(مسفلمانانب بايفد
عمل خود را بر اساس همان کتاب خدا و پيروي از عترت رسول خدا قفرار
دهند ،و از دستورات دين براي تهفذيب اخفالق ،تحکفيم ايمفان ،و اصفالح
روابط اجتماعي استفاده کنند ،که هم سعادت دنيا وآخرتشان تأمين شفود
و هم براي مردم جهان الگو باشند.
در کدام مکتب ،غير از مکتب حسين ميتوان به چنين معرفتي رسيد؟
نکته قابل تامل وتعقل

با کمال تأسف ،معلمفين حقيقفي را از صفحنه خفارج کردنفد و خالففت را
غصب نمودند ،تا آنجفا کفه معاويفه بفن ابوسففيان بفر مسفلمين مسفلط
ميشود ،و بعد از مرگ معاويه ،رهبري اين دين را به فردي مانند يزيد بفن
معاويه ميسپارند ،و از حسين فرزند رسول خدا ميخواهند که با او بيعفت
کند!
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مختصری از زندگی یزید

معاويه بن ابي سفيان در زمان خالفت خويش از مفردم بفراي پسفرش
بيعت گرفت و او را وليعهد خود نمود تا هنگامي که از دنيا برود؛ يزيفد بفه
جاي وي قرار گيرد.
يزيد مدت سه سال و نه مفاه خالففت کفرد .او در سفال اول سفلطنت
خود ،حسين را با جماعتي از آل ابوطالب بفه شفهادت رسفاند و واقعفه
عاشورا را به وجود آورد .در سال سوم سلطنت وي به سال 36واقعفه حفرّه
اتفاق افتاد و جمع کثيري از اهل مدينه با چند نفر از اوالد ابوطالفب در آن
واقعه مقتول شدند.
مسعودي بعد از هکر عدهاي از شهداي بنيهاشم در واقعه حرّه ميفرمايد:

و غير از ايشان از ساير قريش و انصار و مردمان ديگر از معفروفين کفه
عدد مقتولين ايشان  2هزار نفر به شمار رفته ،به غير از کساني که معروف
نبودند ،پس از آن مسرف بن عقبه دست تعدي بر اعفراض و امفوال مفردم
گشاد و اموال و زنان اهل مدينه را تا سه روز بر لشکر خويش مباح داشفت
تا هر چه خواهند از اموال ايشان غنيمت گيرند و با زنان و دختران

1...

لشکر شام اصال دين نداشتند؛ آنها به حکفم «الناس علی دین ملوکهم»

آييني جز آيين يزيفد نمفيدانسفتند و دسفت تعفدي بفر امفوال و اعفراض
مسلمانان گشودند.

 .1تتمه منتهي االمال ،تاريخ خلفاء.
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جلسه پنجم

نامه امام علیبه معاویه
امام علي در نامهاي به معاويه به او ميگويد :زياد بن سميه براي تو

نامه نوشت ،هرکس بر دين علي است او را بکشيد .اي معاويه! مگر دين
علي چه بود؟ اي معاويه! دين علفي همفان ديفن پسفرعمويش پيغمبفر
است .آيا تو محمد بن عبداهلل را ميشناسي؟ او همان کسي است که تو
اکنون به نفام او بفر جايگفاهش تکيفه زدهاي و بفر جفان و مفال مفردم
حکومت ميکني .آنها را نکُشتي مگر ايفنکفه آنهفا هکفر اهفل بيفت
داشتند.
متوجه شديد ،که عداوت آنها با دين بود و با دين محمفد و ديفن
علي و حسين مخالف بودند .آنها براي خالفت که به نفاحق از
آن خود کردند ،بدعتهاي فراواني در دين گذاشتند و اگر دين واقعفي
را ميشناختند ،اين گونه نميشد .چنانکه گفته شد ،در مدت 45سال
در شام از اسالم واقعي خبري نبود و هفرکس در زمفان معاويفه متولفد
شده بود ،اسالم معاويه را فهميده بود.
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خالصهای از ذکر واقعه حرّ و سوزاندن کعبه

اين واقعه را مرحوم شيخ عباس قمي در کتفاب تتمفه المنتهفي(تفاريخ
خلفاب با هکر منابع از تاريخ و عدهاي از بزرگان اهل سنت بيان کرده که
خالصهاي از آن بيان ميشود:
بعد از شهادت امام حسين عدهاي از مسلمانان بفه شفام رفتنفد تفا
يزيد را بشناسند ،که اين يزيد ،که بود کفه حسفين بفا او بيعفت نکفرد.
ديدند آن قدر بدعت در ديفن گذاشفتهانفد ،کفه يکفي از علفل قيفام را
بدعتها در دين ديدند.
آنها به عيناليقين مشاهده کردند که يزيد پيوسته مشغول اسفت بفه
شرب خمر و سگ بازي و حليف قمار و طنابير و آالت لهو و لعب ،چون
برگشتند به مدينه ،اهل مدينه را به شنايع اعمال يزيد اخبار کردند.
مردم مدينه عامل يزيد را و ساير امويين را از مدينفه بيفرون کردنفد و
سب و شتم را آشکار کردند و گفتند :کسي که قاتفل اوالد رسفول و
ناکح محارم و تارک صالة و شارب خمر است لياقت خالفت را ندارد.
پس با عبداهلل بن حنظله (غسيل المالئکهب بيعت کردند ،اين خبر چون
گوشزد يزيد پليد شد ،مسلم بن عقبفه را کفه تعبيفر از او بفه مجفرم و
مسرف ميکنند ،با لشکري فراوان از شفام بفه مدينفه گسفيل داشفت،
مسرف با لشکر خويش چون نزديک به مدينه شد ،به محلي که معروف
به " حرّه واقم " است ،رسيدند .اهفل مدينفه بفراي دففع آنفان بيفرون
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آمدند ،لشکر يزيد شمشير در ميان ايشفان کشفيدند و حفرب عظيمفي
واقع شد و جماعت بسياري از مفردم مدينفه مقتفول گشفتند ،و مفردم
مدينه را تاب مقاومت نماند ،الجرم به مدينه گريختند و پناه به روضفه
مطهره نبوي برده و قبر منور آن حضرت را ماله خود قرار دادند.
لشکر مسرف نيز در مدينه ريختند و به هي وجه احترام قبر مطهفر را
نگه نداشتند و با اسبان خود داخل روضه منوره شدند و اسبهاي خود
را درمسجد رسول جوالن دادند و پيوسته از مردم مدينه کُشتند ،تفا
روضه و مسجد پفر از خفون شفد و تفا قبفر رسفول خفون رسفيد! و
اسبهاي ايشان در روضه که مابين قبفر و منبفر و روضفهاي ،از ريفاض
جنت است ،روث و بول کردند.
و چندان از مردم مدينه کُشت که مدائني از زهفري روايفت کفرده کفه
هفتصد نفر از وجوه ناس از قريش و انصار و مهفاجرين و مفوالي کشفته
شدند ،و از ساير مردمان غيرمعروف از زن و مرد و حُر و عبد ،که عفدد
مقتولين ده هزار تن به شمار رفت .و اموال و زنان اهل مدينه را تا سفه
روز برلشکر خويش مباح داشت.
فسق و فساد و زنا را مباح ساختند تا به حفدي کفه نقفل شفده کفه در
مسجد رسول زنا کردند!؟ و مدائني روايت کفرده کفه :بعفد از واقعفه
حرّه ،هزار زن بيشوهر فرزند زنا متولد کردنفد ،و ايشفان را اوالدالحفره
ناميدند.
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و بالجمله ،چون مُسرف به قتل و زنا بپرداخت ،مردم را به بيعفت يزيفد
بر عهد عبوديت و بندگي خواند و هر که ابا ميکرد او را ميکشت.
و چون مسرف بن عقبه از کار مدينه فارغ شد ،به قصفد دففع عبفداهلل بفن
زبير و اهل مکه به امر يزيد عازم مکه شد  ...و دور مکفه را احاطفه کردنفد.
عبداهلل بن زبير با مختار بن ابي عبيده وجمعي ديگر که بفا عبفداهلل بيعفت
کرده بودند پناه به خانه خدا بردند ،پس لشکر شام در باالي کوههاي مکفه
که مشرف بر خانهها و مسجدالحرام است اجتماع کردند ،وتعبيه منجنيفق
نمودند و پيوسته سنگ و نفت بر کعبه و مسجد ميافکندند ،وجامفههفا از
پنبه وکتان و نفت آلوده ميساختند ،و بر خانه خدا ميانداختند تفا آنکفه
کعبه معظمفه بسفوخت وبنفاي آن منهفدم گشفت و ديوارهفاي آن بفرهم
ريخت ،و شاخهاي گوسفندي که به جهت فداي اسماعيل آمده بود ،و
بر سقف خانه آويخته بودند هم سوخته شد(5ب وابتداي ايفن واقعفه در روز
شنبه سوم ربيع االول سال  32يازده روز به مرگ يزيد مانده بود.

و بالجمله ،از آسيب سنگ و آتش و شمشفير و سفاير ظلفم و تعفديات
لشکر شام کار بر اهل مکه سخت شد تا آنکه خداي عزوجفل يزيفد را
مهلت نداده به جحيم پيوست ،خبر مرگش به مکه رسفيد و لشفکر بفه
جانب شام روانه شدند و اهل مکه از آسيب ايشان راحت شدند.
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معرفی یزید از زبان خودش

از جمله اشعار و کالم او که داللت بر کفر و زندقه اش دارد شفعر معروففي
است که در وصف شراب گفته:
فان حرمت يوما علي دين احمدي
فخذها علي دين المسيح بن مريم
اگر روزي شراب در دين احمد حرام شد ،تو آن شراب را از دين مسيح
بن مريم بگير(و حالل بدانب
در قسمتي از اشعار يزيد آمده ،خورشيد کوچک شراب که بفرج آن در
ته خمره شراب است و مشفرق آن سفاقي شفراب ومغفرب آن دهفان مفن
(شرابخوارب است.
و جماعتي از مورخين گفتهاند که بعد از ورود اهلبيت بفه مجلفس
يزيد ،چون سر مبارک حسين را آوردند ،يزيد اهل شام را جمفع کفرد،
و در برابر اهل بيت و اطفال حسين ،با چوب خيزران بر لفب و دنفدان
آن مظلوم ميزد و ميگفت :کاش خويشانم کفه درجنفگ بفدر بفه دسفت
علي کشته شدند ،ميديدند که چگونه با فرزندش تالفي ميکنم.
و اين اشعار را تمثل کرد که سجلي است بر کفر او:
لعبت هاشم بالملک فال
خبرٌ جاء وال وحي نزل
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لست من خندف ان لم انتقم
من بني احمد ما کان فعل
ليت اشياخي ببدر شهدوا
جزع الخزرج من وقع االسل
الهلوا و استهلوا فرحا
ثم قالوا :يا يزيد! ال تشل

بني هاشم خالفت را بازيچه قرار دادند ،زيرا نفه خبفري از جانفب خفدا
آمده و نه وحيي نازل شده بفود! ازعلفي خونخفواهي کفرديم و سفوار دالور
چون شير را کشتيم و جنگ بدر را تالفي نمودم .اي کاش پفدرانم کفه در
جنگ بدر بودند ،امروز حضور داشتند و شاد ميگشفتند و مفيگفتنفد :اي
يزيد! دستت درد نکند.
و هم از ديوان او منقول است و سبط بن الجوزي شفهادت بفه آن داده،
و در کتب مقاتل معروف است که :بعد از ورود اهل بيت بفه شفام ،ايفن دو
بيت را که از کفر ديرين و نفاق پيشين خبر ميدهد انشاد کرد:
لما بدت تلک الحمول و اشرقت
تلک الشموس علي ربي جيرون
نعب الغراب فقلت نح او التنح
فلقد قضيت من النبي ديوني
چون آن هودجها مانند خورشيد بر باالي تپههاي جيران ظفاهر شفد و
درخشيد ،کالغ ناليد .پس گفتم :ميخواهي بنال يا سفاکت بفاش کفه مفن
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طلبهايي که از پيامبر داشتم ،ادا کردم يعني کساني را که از فاميفل مفن
کشته شده بود ،امروز انتقام گرفتم! وهم از يزيد است:
شغلتني نغمة العيدان عن صوت االهان
وتعوضت عن الحورف خمورا في الديان
اي نديمان! برخيزيد و صفداي سفاز و آوازهفا را بشفنويد و پيالفههفاي
شراب را مدام بنوشيد و توجه به معاني را ترک گوييد.
صداي نغمه دلنشين سازها مرا از گوش سپردن به اهان باز داشته است
و من آن شراب کهنه را که درخم است با حوري بهشتي عوض کرده ام.
بالجمله :شرح کفر و زندقه و الحاد يزيفد و اشفعار کفرآميفز او و لعنفت
کردن ابوالفرج جوزي او را در منبر بغداد ،درکتب مشهور اسفت وجمفاعتي
از اهل سنت و جماعت نيز اعتقاد به کفر يزيد

کردهاند1.

اين يزيد از امام حسين پسر دختر پيامبر و پسر علفي کفه
خليفه رسفول خفدا اسفت ،مفيخواهفد تفا بفا او بيعفت کنفد! يعنفي امفام
حسين قبول کند که يزيد ،خليفه پيامبر خداست! نظر شما چيست؟
ريشه همه اين مصيبتها ،انحراف از حقيقت دين و خالفت است .شما
تصور کنيد از ممالک مختلف به ديفدار خليففه رسفول خفدا برونفد ،و

 .1چون بيشتر اين مطالب از تتمة المنتهفي االمفال ،تفاريخ خلففاء اسفتفاده شفده ،بفراي اطفالع
بيشتر به اين کتاب مراجعه مراجعه شود.
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مشاهده کنند درکنار خليفه ،بوزينهاي (ابوالقيسب با لباس ديبفا قفرار دارد،
و خليفه شراب ميخورد و ميگويد:
اسقني شربة تروي مشاشي
ثم مل فاسق مثلها ابن زياد
و ميگويد:
فان حرمت يوما علي دين احمدي
فخذه علي دين المسيح بن مريم
اگر خليفه مسلمانان اينها باشند و مسلمانان هم اهل شفام ،کفه ديفن
خودشففان را از بنففياميففه گرفتففهانففد ،ديگففران اسففالم را چگونففه خواهنففد
شناخت؟!
حاال هم اگر فيلمي از خلفاي اسالم را به نمايش ميگذارند ،خليففه بفا
لباس آنچناني بر تختي تکيه داده ،و ظرف بزرگ ميوه در پفيش رو دارد ،و
نوازندگان در اطراف و . ...
اگر خلفاي مسلمانان را ايفن گونفه معرففي کننفد ،مفا مسفلمانان هفم
نميتوانيم اسالم حقيقي را دريابيم و به مردم جهان معرفي کنيم ،چگونفه
انتظار داريم ديگران اسالم محمدي را بفهمند.گر چه ممکن اسفت گفاهي
اسالم شناسان غير مسلمان ،از برخي مسلمانان اسالم را بهتر بشناسند!
اسالم به هات خود ندارد عيبي
هرعيب که هست در مسلماني ماست
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جلسه ششم

سیاست معاویه

معاويه در دوران بيستساله حکومت خفود بفا يفک سياسفت عميفق سفه
جانبه ،بر سراسر سرزمين وسيع اسالمي آن روز که از آفريقاي شفمالي تفا
حدود چين توسعه يافته بود ،مسلط گرديد .از يک سو ،با ماليمفت و بفذل
و بخشش فراوان ،سران عرب و دانشمندان مهاجر و انصار را تفا آنجفا کفه
ممکن بود فريفت و اطراف خود جمع کرد .او در محيط شفام حفوزهاي بفه
ظاهر آبرومند بر اساس ترويج اسالم و قرآن و تشفويق علمفا و دانشفمندان
فراهم ساخت و عوام را از اين راه فريفت وطرفدار خود نمود .معاويه با ايفن
شيوه ،مخالفان خود را به آساني در برابر قرآن و اسالم قرار ميداد.
از سوي ديگر ،بفا کمفال هوشفياري وخفرده بينفي ،مخالففان جفدي و
دانشمند خود را زير نظر داشت و با سياستي بيرحمانه بر آنها ميتاخت؛
وي آنها را بدون محاکمه و مالحظه قانون و دستورات مردمي يا اسفالمي
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از ميان برميداشت و افسراني سختدل مانند «بسربن ابي ارطفاة» اسفتاد
حجاج آدمکش ،و"زياد بن ابيه" را بر جان و مال آنها حکمروا ميکرد.
معاويه همچنين دستگاه تبليغفاتي عمفومي و بسفيار وسفيعي تشفکيل
داده بود که اساس آن شعر شاعران ،حفديث محفدثان و تفسفير مفسفران
قالبي و فرصت طلب بود ،و هر آن چفه را مفيخواسفت ،از زبفان شفاعراني
مثل "اخطل نصراني" ،و از گفته محدثاني که "ابوهريره" مربي آنهفا بفود
و از بياناتي که "کعب االحبار" يهودي مدرس آنان بود ،در بازار مسفلمانان
نشر ميداد.
بيست سال فرصت مناسبي بود که محيط اسالمي را بفه دلخفواه خفود
درآورد و بنياميه را بر همه چيز مسلمانان مسلط کند و يزيد را بفه تخفت
حکومت نشاند.
تنها حسين بود که کمر همفت بسفته ،در انتظفار فرصفت بفود تفا
اساس اين سياست را براندازد .شکستن اين سياست چندين ساله معاويفه،
راهي جز فداکاري و تحمل مظلوميت نداشت ،و امام حسين با تحمفل
فجيعترين مصائب و بذل خون پاک خود و ياران پاکش ،اين سلطنت شوم
بنياميه راسرنگون

 .1پيشين.

نمود1.
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سؤال بیجواب

معاويه پس از تسلط کامل بر محيط داخلي به هر قيمتي بود بيعفت يزيفد
را به مسلمانان تحميل کرد؛ ولفي از پيشفوايان حجفاز کفه مرجفع احکفام
اسالمي بودند بسيار نگران بود.
مخالفت حجاز در شخصيتهاي بزرگي کفه حسفين بفن علفي در
ميان آنان بود نمود داشت .سه تن از اين مخالفان ،خليففهزاده بودنفد و در
برابر يزيد اعتراض داشتند که اگرخالفت به ارث ميرود ،ما هم بايفد وارث
خالفت باشيم ،و اگر به سابقه و لياقت است ،هزاران مسلمان سابقهدارتفر و
اليقتر از يزيد وجود دارند و هي منطقي با انتخاب او موافقت نفدارد .ايفن
اعتراضها در دل اکثر مسلمانان بود ،تا اينکه معاويه در آخر عمر خود بفه
مدينه و مکه سفر کرد و با دسيسه ،موافقت سکوتي از اين افراد بفه دسفت
آورد و در ميان مسلمانان منتشر کرد ،ولي ميدانست که اين سفکوت بعفد
از مرگ او ،شکسته و غوغاي مخالفت بلند ميشود.
درميان مخالفان ،حسين بن علي از همفه بفيشتفر مفورد توجفه و
حقبهجانبتر است ،از اين رو درباره او اهتمام بيشتري در خاطر يزيد بود
و چون حسين بن علي از سختترين مخالفان او بود ،ميخواسفت بفه
هر قيمتي شده وي را از ميان بردارد و آسوده خاطر باشد.

 | 99فلسفه عاشورا

مسأله بیعت ازحسین

معاويه سال  21هجري با امام حسفن پيمفان صفلح منعقفد کفرد و در
سال  53هجري برخالف مفاد قرارداد ،فرزند خود يزيد را به واليتعهفدي
خويش برگزيد و از مردم با تهديد و تطميع براي او بيعت گرفت .در نيمفه
رجب سال شصت هجري معاويه از دنيا رفت و يزيد به حکومت رسيد .بفه
همه فرمانداران خود نوشت تا از همه مسلمين به هر طريق ممکن براي او
بيعت بگيرند ،و در نامهاي به استاندار مدينه ،مرگ معاويه را گفزارش داد و
نوشت :اما بعد ،از حسين و عبداهلل بن عمر و ابن زبير بيعت بگير و مهلفت
مده تا بيعت کنند والسالم.
جواب حسینوآغاز قیام

امام حسين در جواب مروان که به او گفت« :من به تو دستور ميدهم بفا
يزيد بن معاويه بيعت کني که خير دنيا و آخرت تو در آن است» .فرمود:
انا هلل و انا الیه راجعون ،علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمـة بـراع مثـل
یزید ...

ديگر بايد فاتحه اسالم را خواند ،که مثل يزيد رهبفر مسفلمانان
گردد ،و امت گرفتار سرپرستي يزيد باشند  .من از جفدم رسفول
خدا شنيدم که مي فرمود :خالفت بر آل ابفي سففيان حفرام
است.
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شرايط جامعه اسالمي طوري شده بود که امام حسين خود ايفن وضفع را
چنين تشريح ميکند:
اال ترون ان الحق الیعمل به و ان الباطل ال یتناهی عنه.

مگر نمي بينيد که جامعه اسالمي ازمحورحفق و عفدل خفارج
شده و بر مدار ظلم و باطل مي گردد؟ نمي بينيد کفه امفر بفه
حق و نهي از باطل نمي شود؟ حق در لباس باطل و باطفل در
لباس حق خودنماي ي ميکند.

به عبارت ديگر ،تمدن اسالمي که قرار بود به دست 14معمار علوي به
کمال خود برسد و ديني که خاتم پيامبران مفأمور ابفالغ آن اسفت و بايفد
فراگير باشد ،با حاکميت اموي از مسفير الهفي خفارج شفد و بازگشفت بفه
جاهليت و ارزشهاي مادي ،به جايي رسيد که از اسالم جز نفام و از قفرآن
جز نوشتهاي باقي نمانده بود.
يزيد متجاهر به فسق بود؛ او آشکارا شراب ميخفورد و مسفت اليعقفل
ميشد .مسعودي در مروج الذهب مينويسد :ميمون را لباسهفاي حريفر و
زيبا ميپوشانيد و در پهلوي دست خود باالتر از رجال کشفوري و لشفکري
مينشاند!
حال براي چنين شخصي از امام حسين بيعت مفيخواهنفدتا ايفن
شخ

را خليفه مسلمانان بداند! امام از بيعت امتناع کرد و آنهفا هفم
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به هي وجه از بيعتخواستن صرفنظر نميکردند و تهديد ميکردنفد کفه
اگر بيعت نکني کشته ميشوي!
لذا امام به وليد مفيفرمايفد :مفا از خانفدان نبفوت و رسفالت هسفتيم؛
خانداني که خانه آنها محل رفت و آمد فرشتگان است و خداوند به خاطر
ما همه چيز را آغاز کرد و همه چيز را پايان مفيبخشفد .امفا يزيفد مفردي
فاسق و شرابخوار و قاتل است و آشکارا جنايت و گناه ميکند ،و مثل مفن
بيعت مثل او را نخواهد

کرد1.

اين يک عامل براي قيام بود :تقاضاي شديد که بفه هفي وجفه حاضفر
نبودند امام حسين بيعت نکند و آزادانه در ميان مردم باشد .آنها ايفن
بيعت نکردن را خطري براي خودشفان مفيدانسفتند؛ زيفرا بيعفت نکفردن
امام يعني معترض بودن و اطاعت يزيد را الزم نشمردن ،بلکه مخالفت
با او را واجفب دانسفتن .آنهفا مفيگفتنفد بايفد بيعفت کنيفد و امفام
ميفرمود:
"مثلی ال یبایع مثل یزید"؛
کسي مانند من با کسي مثل يزيد بيعت نمي کند.

 .1لهوف ابن طاووس،

 17و 11.
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حال در مقابل اين تقاضا ،امام چه وظيفهاي دارد؟ اگر بيعت نکنفي
کشته ميشوي! به هر حال ،چون گفتگو بين امفام و مفروان بفه طفول
انجاميد و او با حال خشم از حسين جدا شد.
خروج امام از مدینه

فرداي آن روز(41رجب سال 31ب امام حسين با ياران و اهلبيت خفود
به سوي مکه حرکت کردند و سوم شعبان که سا لروز تولد امام است ،بفه
مکه رسيدند ،و در حرم امن الهي سکونت نمودند.
بعد از ظهر آن روز ،وليد شخصي را نزد حسين فرسفتاد تفا حاضفر
شود و بيعت کند؛ اما حسين را در مدينه نيافتنفد ،و معلفوم شفد کفه
امام شبانه با همراهان از مدينه خارج شده است.
آري! حسين شبانه با فرزندان و برادران و برادرزادگان و همفه خانفدان
خود جز محمد حنفيه از مدينه بيرون رفته بودند.
چرا مکه؟

چرا امام مکه را انتخاب کرد؟ اول اين که مکه حرم امفن خفدا اسفت و
در پناه خانه خدا بودن بهتر از جاهاي ديگر است .ديگر اينکه مردم بفراي
عمره و حج به مکه ميرفتنفد و در نتيجفه مفردم جهفان در مکفه از قيفام
امام آگاه ميشدند.
امام درمدت اقامت خفود در مکفه دربفاره قيفام بفر ضفد حکومفت
يزيدي ،به آگاه سازي ميپرداخت .مسأله نجات اسالم و مسفلمين اسفت و
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به جايي رسيده که ديگر با روشهاي عادي قابفل اصفالح نيسفت .درخفت
خشکيده اسالم بايد با خون پاکاني آبياري شود که جز حق نخواهند.
سيرت آل علي با سرنوشت کربالست
هر زمان از مفا يکفي صفورت نمفا دارد
حسين

جلسه هفتم
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حسین و یارانش در مکه

در مکه گفتگوهاي سياسي و ديني بفين امفام و اففراد ادامفه داشفت و
مردم از علت بيعت نکردن امام و قصد او باخبر ميشدند.
مردم کوفه از ماجراي رفتن حسين به مکه مطلع شدند .نامههفاي
فراواني براي آن حضرت نوشتند و ايشان را به کوفه دعوت کردند.
کوفه و اوضاع آن

کوفه شهري بزرگ و مرکز ارتش اسالمي بود .اين شهر که در زمفان عمفر
بن خطاب ساخته شد ،يک شهر لشکرنشين بود و نقش بسفيار مفؤثري در
سرنوشت کشورهاي اسالمي داشت .و اگر مردم کوفه در پيمان خود بفاقي
ميماندند ،احتماال امام حسين موفق ميشد.
در کشور اسالمي آن روز دو مرکز نيرو وجفود داشفت :کوففه و

شفام1.

مردم کوفه بر خالف مردم شام با اهلبيت آشنا بودند .خالفت علي

 .1استاد مطهري.
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در کوفه بوده و شش ماه خالفت امام حسن را درک کفرده بودنفد ،بفا
اخالق علوي و عدل علفي آشفنا بودنفد .سفال  31هجفري ،مفردم کوففه و
اطراف آن از ظلم و ستم سلطنت طاغوتي يزيد به ستوه آمده بودند ،کوففه
درتب و تاب انقالب بود ،آتش زير خاکستر بود که يک جرقه کافي بفود تفا
انقالب مردم به اوج خود برسد ،و مخالفتي وسيع بر ضفد يزيفد بفه وجفود
آورد.
يزيد که در شام بود از اوضاع کوفه بفاخبر مفيشفود و بفراي سفرکوبي
انقالب کوفه ،تمام فکر و قدرت خود را بسيج مفيکنفد .در همفين اوضفاع
مردم کوفه از نامه يزيفد بفراي بيعفت گفرفتن از امفام حسفين بفاخبر
ميشوند که امام بيعت نکرده و با خويشان خود ،و عدهاي ديگفر شفبانه از
مدينه بيرون آمده و در مکه به سر ميبرد .پس سران کوفه نامفههفا بفراي
حسين نوشتند ،و امام را به کوفه دعوت کردند ،و نوشتند:
«ما امام و پيشوا نداريم و کسي نيست چراغ هفدايت را پفيش روي مفا
روشن کند ،...به سوي ما بشتاب و مفا را از راههفاي انحراففي و بردگفي در
تحت ستم دستگاه طاغوتي يزيد رهايي بخش ...باغهفا و دشفتهفا سفبز و
خرم ،همه چيز در جاي خود ،و هي کمبودي نيست جز ايفنکفه رهبفري
شايسفته نفداريم ...درانتظفار آمفدن شففما هسفتيم ،در ايفنجفا صفد هففزار
شمشيرزن آماده حمايت از تو هستيم

 .1خورشيد انقالب،

141.

1»...
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در مدتي که امام در مکه بودند ،افراد بسياري به عنفوان خيرخفواهي از
ايشان خواستند به سوي کوفه نرود که امام ،جواب هر کدام را با توجه بفه
گفتارشان ميداد.
مأموریت الهی

به نقل از سيد بن طاووس(رهب ،امام صادقفرمود:
در آن شبي که حسفين مفيخواسفت صفبح خفارج شفود ،محمفد
حنفيه(برادرشب نزد آن حضرت رفت و عرض کرد :اي برادر! تو اهل کوففه
را ميشناسي که با پدر و برادرت بيوفايي کردند ،و من مفيترسفم بفا تفو
همانطور رفتار کنند ،اگر تصميم بگيري در مکه بماني ،تفو در حفرم خفدا
عزيزترين و محفوظترين افراد هستي.
امام فرمود :من ميترسم يزيدبن معاويه با خدعه و نيرنگ مرا بکشفد و
احترام خانه خدا به خاطر من از بين برود.
محمد حنفيه گفت :اگر از اين مطلب ميترسي ،به يمفن يفا بفه بعفض
نواحي ديگر برو که در آنجا از محفوظترين افراد خواهي بود و کسي برتفو
دست نمييابد .امام فرمود :درباره آن چه گفتي فکر ميکفنم .چفون خبفر
حرکت امام به او رسيد ،خود را به امام ميرساند که حاال که ميروي زنفان
و کودکان را با خود نبر .اما ظاهرا امام از مسألهاي خبر ميدهد ،که رسفول
خدا به من فرمود:
ان اهلل شاء ان یراک قتیال ،ان اهلل شاء ان یراهنّ سبایا.

خدا خواسته تو را کشته و اين زن ها را اسير ببيند.
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يعني رضاي حق در اين است .رضاي خدا هميشه در مصلحت است و
اين مصلحت را اکنون ما در فلسفه عاشورا ميبينيم.
بنابراين ،حرکت و قيام حسين يک مأموريت الهي بود و اهل بيفت
نيز رسالتي داشتند .حرکت اين کاروان من اهلل و الي اهلل است .حرکفت بفه
سوي تکامل با هدف لقاء اهلل و شهادت است و نهايت مسير ،با نداي:
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً

9

اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته! به سوى پروردگارت در
حالى که از او خشنودى و او هم از تو خشنود است باز گرد.
از مکه به سوي کوفه رفت ،و براي بنيهاشم که در مدينه بودند ،چنفين نامفه
نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی بنیهاشم ،اما بعد :فانه
مالحق بیمنکم استشهد ،و من تخلف عنی لم یبلغ الفتح والسالم.

بففه نففام خداونففد بخشففنده مهربففان ،از حسففين بففن علففي بففه
بني هاشم ،اما بعد :بدانيفد کفه هفرکس بفه مفن پيوسفت ،بفه
شهادت خواهد رسيد .و کسي که مخالفت از پيروي من کرد،
به پيروزي (و سعادتب نخواهد رسيد.

 .1سوره فجر ،آيات  47و 41.
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نامهاي قابل تأمل و کوتاه با محتواي بسيار عميق؛ اعالميفهاي کفه هفم
هدف ،هم نتيجه ،و هم انتخاب اصحاب را در بر دارد.
اطالع حسین از شهادت خود

از تحقيقات در واقعه کربال و بهويهه از اين نامه به دست ميآيد که امفام از
شهادت خود و پيشآمدهاي آينده آگاه بود و بفه تکليفف عمفل مفيکفرد.
بنابراين ،از زماني که در مکه بود ،تصميم جدي براي قيام داشت.
از جمله کساني که امفام را از رففتن بفه کوففه منصفرف مفيکردنفد و
ميگفتند به کوفه نرو ،ام سلمه همسر پيامبر ،ابن عباس ،و نيز عبداهلل
بن جعفر(همسرحضرت زينب(سب ب بفود کفه عفرض کفرد :مفن از ناحيفه
حاکم مکه براي تو امان گرفتهام .به سوي کوفه نرويد...که امام فرمود :مفن
خوابي ديده ام ،که جدم رسول خدا مرا به چيزي مفأمور کفرده و بايفد
بروم! عبداهلل پسران خود ،عون و محمد را به کمک امام فرستاد.
ضمنا طبق بعضي از روايات ،يزيفد جمعفي را مفأمور کفرده بفود تفا در
مراسم حج ،امام حسين را بکشند ،و يا اسير کرده ،نزد وي

ببرند1.

مسلم بن عقیل ،شهید آغازگر

مسلم بن عقيل بن ابيطالب ،پسر برادر امام علفي و همسفر دختفرش
رقيه بود ،پس مسلم داماد علي و شوهر خواهر حسين است.

 .1خورشيد انقالب.

جلسه هفتم :مقدمات عروج | 15

مسلم همراه با امام حسين در مکه بود .وقتي نامههفاي بسفيار
کوفيان براي دعوت امام به کوفه رسيد ،که آن نامهها را تاحفدود  14هفزار
دانستهاند ،امام حسين از ميان اصحاب حضرت مسفلم را برگزيفد ،و او
را به همراه يک نامه و چند نفر به سوي کوفه فرستاد.
خالصه نامه حسین به مردم کوفه

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،بعد ازحمد وثناي الهي ،به مضمون نامههاي شما
و اوضاع کوفه آگاه شدم.
« انی باعثٌ الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل"»...

عظمت مقام مسلم بن عقيل در کلمات امام نمايان است:
من برادر و پسر عمويم و مورد اطمينان از اهل بيتم ،مسلم بفن عقيفل
را به سوي شما ميفرستم .اگر برايم نوشت ،که شما به اتففاق راي مطفابق
مضمون نامههايتان ،عمل کرديد ،به خواست خدا بفه سفوي شفما خفواهم
آمد.
سوگند به جانم بدانيد :امام کسي است کفه ،بفه حکفم قفرآن قضفاوت
کند ،و عدالت را برپفا دارد ،پاينفده ديفن حفق باشفد و خفود را بفا کمفال
خلو (تنها براي خداب در تعهد دين قرار دهد.

والسالم1.

حضرت مسلم به همراه چند نفر  15ماه رمضان به سمت کوفه حرکت
کرد ،و در  5شوال بعد از مصائب بسيار ،وارد کوفه شد.
 .1خورشيد انقالب،

114.
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مسلم در کوفه

شيخ مفيد ميگويد :بر دست مسلم  11هزار نفر از اهفل کوففه بفه شفرف
بيعت آن حضرت سرافراز شدند و با او بيعت کردند.
حضرت مسلم اوضفاع کوففه و اسفتقبال گفرم مفردم را در ضفمن
نامهاي براي امام حسين نوشت و از امام خواست که به کوفه بيايد...
چون يزيد از قضيه مسلم با خبر شد ،نامهاي به عبيداهلل بن زياد(جفالد
سنگدل و بي رحمب والي بصره نوشت ،و حکومت کوفه را هم به او سپرد تا
وضع را اصالح کند.
ابن زياد مخفيانه و ناشناس وارد کوفه شد و با حيلههفا و ،...مفردم را از
سپاه شام و لشکر يزيد ترساند و بين آنها اخفتالف وجفود آورد .آنهفا در
اين امتحان بزرگ خود را باختند و در نتيجه زمام امفور کوففه و عفراق در
دست ابن زياد قرار گرفت.
مردم کوفه دست از بيعت مسفلم برداشفتند و هفاني را کفه مسفلم در
منزل او بود ،بيرحمانه به شهادت رساندند .آنها اول صبح همه بفا مسفلم
و گوش به فرمان او بودند؛ اما به تفدريج پراکنفده شفدند ،بفه طفوري کفه
غروب فقط سي نفر با او به نماز ايستادند ،و چون مسلم از نماز ففارغ شفد،
همه رفته بودند! پس آن غريب مظلوم ،نگاه کرد ،کسي را در اطراف خفود
نيافت .تا او را به جايي راهنمايي کند و يا کسي وي را به منزل خود ببفرد
و از دشمن حفظ کند.
چون مسلم درکوفه غريب بود ،متحيرانه درکوچهها ميگشت ،و
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نميدانست که به کجا رود ،تا به در خانه طوعه رسفيد .طوعفه درشفب
پرغوغاي کوفه ،بر در خانه منتظفر پسفرش بفود .وقتفي مسفلم او را ديفد،
نزديک رفت و سالم کرد ،طوعه جواب سالم او را داد .مسلم فرمود:
یا امة اهلل اسقنی ماء.

يعني :مرا به شربت آبي سيراب نما.
غريب کوفه با چشم پر اختر
بدان زن گفت اي فرخنده مادر
مرا سوز عطش بر برده از تاب
رسان برکام خشکم قطره آب
طوعه جام آبي بفراي حضفرت آورد .چفون مسفلم آب آشفاميد ،آن جفا
نشست .طوعه ظرف را در خانه گذاشت و برگشفت .ديفد آن حضفرت بفر در
خانه نشسته ،گفت :اي بنده خدا! مگر آب نياشاميدي؟ مسفلم جفواب نفداد.
دوباره طوعه کالم خود را تکرار کرد ،و مسلم همچنان آنجا بود ،تا ايفن کفه
دفعه سوم آن زن گفت :سبحان اهلل! اي بنده خدا برخيز به سوي اهفل خفود
برو ،چه بودن تو در اين وقت شب بر در خانه من شايسته نيست ،مفن تفو را
حالل نميکنم.
شب است وکوفه پر آشوب و تشويش
روان شو سوي آسايشگه خويش
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مسلم برخاست وگفت :يا امة اهلل! مفرا در ايفن شفهر خانفه و خويشفي
نيست ،من غريبم و راه به جايي ندارم ،آيا ممکن است به من احسان کني
و مرا در خانه خود پناه دهي؟ شايد من پس از اين مکافات کنم تو را.
طوعه پرسيد :قصه شما چيست؟ فرمود :من مسلم بن عقيلم کفه ايفن
کوفيان مرا فريب دادند ،از ديار خفود آواره کردنفد و دسفت از يفاري مفن
برداشتند .طوعه گفت توئي مسلم؟ فرمود :بله ،من مسلمم .پفس از او پنفاه
خواست .و آن زن او را درخانه خود جاي داد.
ولي پسرش بالل ،ابن زياد را از قضيه آگفاه نمفود .آنفان بفراي يفافتن
مسلم جايزه تعيين کرده بودند.
عبيداهلل ،گروهي را مأمور آوردن مسلم گردانيد .آنان تا پشفت ديفوار خانفه
آن زن آمدند .مسلم صداي آنها را شنيد ،آماده نبرد شد و درگيري بفه وجفود
آمد .چون نتوانستند بر او غلبه کنند ،محمد بن اشعث فرياد زد :اي مسفلم! تفو
در اماني .مسلم گفت :امان مردم حيله باز و فاجر امان نخواهفد بفود .و پفس از
آنکه بر اثر زخمهاي شمشير و نيزه ضعف بفر او غلبفه کفرد ،لشفکر بفر فشفار
حمله خود افزود و يکي از پشت سر با نيزه به او زد ،مسفلم از اسفب بفر زمفين
افتاد و اسير شد.
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نکته قابل توجه

نکته قابل توجه اينکه از ميان آن همه مردان کوففه کفه« 11هفزار» نففر بفا
مسلم بيعت کرده بودند ،همه دست از بيعت خود برداشتند؛ ولي يک زن کفه
کنيز آزاد شدهاي بود ،از مسلم حمايت کرد و او را در منزل خود جاي داد.
مسلم درمجلس ابن زیاد

هنگامي که مسلم را به مجلس ابن زياد بردند ،به او گفتند :بر اميفر سفالم
کن .مسلم گفت :واي بر شما او بر من امير نيست .ابن زياد گفت :اهميتفي
ندارد ،سالم بکني يا سالم نکني ،کشته ميشوي...
ابن زياد گفت :اي گناهکار آشوب طلب! بر امام خفود خفروج کفردي و
اجتماع مسلمانان را پراکنده ساختي و ايجاد فتنه و آشوب نمودي.
مسلم گفت :اي پسر زياد! دروغ گفتي .اجتمفاع مسفلمين را معاويفه و
پسرش يزيد بر هم زدند و فتنه را تفو و پفدرت زيفاد برپفا نموديفد .و مفن
اميدوارم خداوند ،شهادت را نصيب من فرمايد و آن را به دست ناپاکترين
افراد جاري سازد...
ابن زياد از مسلم ميپرسد :اي مسلم! به من بگو براي چه به اين شفهر
آمدي و امور منظم آن را از هم پاشيدي و اختالف انداختي؟
مسلم گفت :من براي اختالف وآشوب به اين شهر نيامدم ،ولفي چفون
شما کارهاي زشت انجام داديفد و اعمفال نيفک را از بفين برديفد و بفدون
رضايت مردم خود را امير آنها خوانديد ،مفردم را بفه کارهفايي غيفر از آن
چه خدا دستور داده بود وادار کرديفد ،و در ميفان آنهفا ماننفد پادشفاهان
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ايران و روم رفتار نموديد ،ما آمديم که مردم را به نيکوکري دعفوت کنفيم،
از نادرستيها باز داريم و آنها را تفابع دسفتورات قفرآن و قفوانين پيغمبفر
اسالم سازيم ،و ما شايستگي اين کار را داشتيم.
مسلم در آن حال که از حيات خود مأيوس شفد ،اشفک از چشفمانش
جري شد ،آه وحسرت از دل پر درد برکشيد و گفت" :انا هلل وانا اليه راجعون".

يکي گفت :اي مسلم! چرا گريه ميکني؟ آن قصفد بزرگفي کفه تفو در
نظر داري ،اين آزارها در تحصيل آن بسيار ناچيز است .مسلم گفت :گريفه
من براي خودم نيست بلکه گريفه ام بفراي امفام حسفين و اهفلبيفت
اوست ،که به فريب اين منافقان غدار ،از ديار خود جدا شده اند و به سفوي
کوفه ميآيند ،و نميدانم برسر ايشان چه ميآيد.
سپس مسلم گفت  :يا بن اشعب ،التماس دارم که از جانب من کسي را
به سوي حسين بفرستي که بفه مکفر و وعفده کوفيفان و دروغ ايشفان
ترک ديار نکند ،و از احوال پسر عم غريب ومظلوم خود مطلع گفردد(.و بفه
روايتي به ابن سعد وصيت ميکندب .ابن زياد ،بکربن حمران را مأمور نمفود
که مسلم را بر بام داراالماره ببرد و به قتل برساند.
مسلم تسبيح خدا ميگفت ،و بر رسول خدا درود ميفرستاد تا بفه
باالي بام رسيد .سر از بدنش جدا کردند و بدن شريف را هم از بفام پفايين
انداختند و آن را در کناسه به دار آويختند.
ابن زياد دستور داد هاني را بياورند .او را بفراي کشفتن نفزد ابفن زيفاد
بردند .هاني بن عروه از اشراف کوفه بود و به صفحبت پيغمبفر تشفرف
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يافته بود .ابن زياد امر کرد تن مسلم و هفاني را گفرد بفازار بگرداننفد ،و در
محله گوسفندفروشان به دار آويختند .سپس سرهاي آنهفا را بفراي يزيفد
فرستاد ،و يزيد سرها را بر در قصر آويزان کرد.
حضرت مسلم ،پنجم شوال سال 31قمري وارد کوفه شد ،و روز هشفتم
هي حجه خروج و قيام کفرد و نهفم هي حجفه در روز عرففه بفه شفهادت
رسيد.
اي درکمند طائفه بيوفا اسير
وي در ميان فرقه دور از خدا هليل
بستند با توعهد و شکستند کوفيان
آخ ز بيوفايي آن مردم رهيل
بي خانمان به کوفه فتادي غريبوار
اي منزل رفيع تو مأواي هر نزيل
هرگز نديده هي مسلمان ز کافري
ظلمي که ديد مسلم از آن کافر محيل

جلسه هشتم

خروج امام حسین از مکه به سوی عراق

هشتمين روز هي الحجه ،همه مسلماناني که بفراي اعمفال و مراسفم حفج
وارد مکففه شففدهانففد ،مشففغول طففواف و اعمففال عمففره هسففتند؛ امففا امففام
حسينکه دشمن مفيخواهفد ،درکنفار خانفه خفدا خفون او را بريفزد،
تصميم ميگيرد با اهل و عيال خود از مکه خارج شود.
نهم هي الحجه حاجيها به عرفات ميروند ،تفا روز دهفم (عيفدقربانب
براي قربانيدادن آماده شوند .اما عرففات حسفينکجاسفت؟ « عرففات
عشق بازان ،سرکوي يار باشد».
او به همراه قربانيهايش ،علياکبفر ،عبفاس ،قاسفم نوجفوان و قربفاني
کوچکش ،اصغر شفش ماهفه بفه سفوي قربانگفاه عشفق درحرکفت اسفت.

شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين
روي دل با کاروان کربال دارد حسين
از حريم کعبه جدش به اشکي شست دست
مروه،پشت سر نهاد ،اما صفا دارد حسين
مي برد در کربال هفتاد و دو هبح عظيم
بففيش از ايففنهففا ،حرمففت کففوي منففا دارد
حسينکافيش نيست
پيش رو ،راه ديار نيستي
اشک و آه عالمي هم در قفا دارد حسين
ورود به کربال

روز دوم محرم ،امام حسين و يارانش وارد زمين کربال ميشوند.
درمنزل ثعلبه هنگام ظهر ،درحفالي کفه بفر مرکفب در حفال حرکفت
بودند ،لحظهاي به خواب رفت ،و چون بيدار شد ،فرمفود :انفا هلل و انفا اليفه
راجعون .اين کلمه را چند مرتبه تکرار کرد.
علي اکبر ،سبب را از پدر پرسيد .حضرت فرمود :در عالم رؤيا مفردي را
که بر مرکب سوار بود ديدم ،ندا در داد اين گروه در حال حرکتاند ومرگ
به سويشان ميشتابد .فهميدم مرگ درانتظار ماست.
هنوز اين کاروان بودند در راه
حسين ازخواب شد بيدار ناگاه
نميدانم چه چيزي ديد و چون گفت
که او انا اليه راجعون گفت
کنون برروي مرکب خواب ديدم
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ندايي از منادي برشنيدم
همين مرکب که مرکب را بتازد
از آنان مرگ استقبال سازد
دراين هنگام علي اکبر از پدر پرسفيد" :افلسنا علـی الحـق" آيفا مفا برحفق
نيستيم؟
امام فرمود :بلي.
علي اکبر فرمود :پس باکي از مرگ نداريم.
کاروان حسين به سوي عراق در حرکت است .اين کاروان را تجسم کنيد:
صداي کارواني ،سخت با سوز و گداز آيد
چو آه آتشيني کز دل پر غصه باز آيد
گمانم کارواني از وطن آواره گرديده
که آواز جرس با نالههاي جانگداز آيد
اگر اين کاروان است از حسين فرزند پيغمبر
چرا او را اجل منزل به منزل پيشواز آيد

کاروان حسين با روحيهاي سرشار از توکفل ،منفزل بفه منفزل بفه
سوي کوفه درحرکت است .و در بين راه از اخبار کوفه باخبر ميشوند.
امام اخبار کوفه را از سواري پرسيد که به او گفته شد :دلها با شفما و
شمشيرها عليه شماست! کاروان به پيش ميرود که خبفر شفهادت جنفاب
مسلم به آنها ميرسد.
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امام خطاب به همراهان ميفرمايد :خبر بسيار جانگدازي به مفا رسفيد،
خبر شهادت مسلم و هاني و عبداهلل بن يقطرطرفداران ما را سرکوب کرده
اند ،هرکس با ما است بماند وگرنه از همين جا ،هر جفا مفيخواهفد بفرود؛
چون امام از اخبار رسيده ،دريافت که جنفگ و شفهادت در پفيش اسفت و
بايد با نيتي خال

براي شهادت رفت.

مالقات با لشکرحر بن ریاحی

چون روز دوم محرم وارد عراق شدند ،قبل از آنکه به کربال برسفند ،يکفي
از همراهان تکبير گفت .حضرت فرمود :براي چه تکبيرگفتي؟ عفرض کفرد
نخلها را ديدم .آن کس که راهنماي کاروان بود گفت :هنوز راه مانفده تفا
رسيدن به کوفه ،و او به نظفرش نخفلهفاي کوففه را مفيبينفد .و جمعفي
گفتند :به خدا ما هرگز در اينجا نخل نديده ايم! وقتفي کمفي نزديفکتفر
شدند ،ديدند لشکري مسلّح به سوي کاروان ميآيد .و حدود هزار سوار بفه
فرماندهي حُر بن يزيد رياحي در برابفر کفاروان کوچفک حسفين قفرار
گرفتند .وقت نماز ظهر فرا رسيد .حسين به حر گفت :شما با اصفحاب
خود نماز بخوان ،و من هم با اصحاب خود ،اما حُر گفت :نه هرگز ،همه مفا
با شما نماز ميخوانيم و به امام اقتداء کردند.
بعد از نماز ،امام رو به لشکر حُر کفرد و بعفد از حمفد و ثنفاي خفدا
فرمود:
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اما بعد ،اگر شما تقوي پيشه کنيد و حق صفاحبان حفق را بشناسفيد،
مشمول رحمت خدا شده ايد ،ما از دودمان محمد بوده وسفزاوارتر بفه
حکومت و رهبري هستيم...
به عالوه نامههاي شما حکايت از اين مطلفب دارد ،درسفت بينديشفيد،
اگر بخواهيد ،ما از اين جا برميگرديم.
به دستور امام ،يکي اصحاب دو خورجين مملفو از نامفه را بفه پفيش
آورد و حُر چون نامهها را ديد گفت :من جزء نويسندگان نامفه نيسفتم و
از اين نامه ها خبر ندارم ،وقصد جنفگ بفا شفما را نفدارم ،فقفط مفأمورم
هرکجا شما را مالقات کنم از شما جدا نشوم تا هنگفامي کفه شفما را در
کوفه تسليم ابن زياد کنم.
امام ازسخن حُر ،خشمگين شد و فرمفود :مفرگ از ايفن انديشفه بفه تفو
نزديکتر است .حُر چيزي نگفت .امام به اصحاب خفود فرمفان آمفاده شفدن
براي بازگشت ميدهد .سپاه حُر سفر راه کفاروان را گرففت و مفانع بازگشفت
آنها شد .امام بفه حُفر گففت :مفادرت بفه عزايفت اشفک بريفزد ،از مفا چفه
ميخواهي؟
حُر پاسخ داد :اگر از عرب غير تفو نفام مفادرم را ايفن چنفين بفه زبفان
ميآورد ،من هم نام مادرش را ميبردم ،ولي سوگند به خدا جز اينکفه بفه
بهترين وجهي نام مادرت را به زبان آورم راهي نميبينم .چون گفتگو بفين
امام و حُر ادامه يافت ،حُفر گففت :اکنفون کفه از ورود بفه کوففه بفيميفل
هستيد ،راهي را انتخاب کن که نه به سفوي کوففه باشفد و نفه بفه سفوي
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مدينه ،تا نامهاي به ابن زياد بنويسم ،اميدوارم خداوند حُسن عاقبت به من
مرحمت کند و به گرفتاري جنگ با شما ،مبتال نشوم.
حُر از کاروان فاصله گرفت و هر دو لشکر همچنان حرکت مفيکردنفد؛
کاروان کوچک حسين در يک طرف ،و سپاه هزار نفري حُفر در طفرف
ديگر ،تا به منزلگاه بيضه رسيدند .امام دوباره خطبهاي خوانفد و مطالفب را
براي مردم روشن ساخت .در آنجا نامه ابن زياد به حُفر رسفيد کفه در آن
نوشته بود« :به محض رسيدن نامه ،حسين و همراهانش را در يک بيابفان
بيآب و آبادي بازداشت کن».

رسیدن کاروان به نینوا

در اين وقت دو کاروان به نينوا رسيده بودند .امام به حُفر گففت :مفانع
نشو ما از اين بيابفان بفه ايفن نزديکفي(کنفارفراتب حرکفت کنفيم .حُفر و
سپاهش مانع شدند .در اين کشمکش ،کاروان حسيني حرکفت کردنفد تفا
اينکه اسب حسين ازحرکت ايستاد ،امام از نفام آن سفرزمين پرسفيد.
زهير گفت :اين سرزمين طف نام دارد ،فرمود :ديگر چه نفام دارد؟ گفتنفد:
کربال ،امام فرمود :خدايا پناه ميبرم به تو از کرب و بال(اندوه و رنجب سپس
فرمود:
ها هنا مناخ رکابنا ومحط رحابنا ومسفک دمائنا...

 | 919فلسفه عاشورا

ه مين جا محل بارهاي ما و ريختن خون ما و جايگاه قبرهاي
ما است ،جدم رسول

خدا

اين چنين به من خبرداد.

1

مالحظه :از حرکات انساني حُر ،پيداست که رشتهاي از انسانيت در او وجفود
داشففت و سففر انجففام همففين رشففته ،او را نجففات داد ،و روز عاشففورا جففزء سففپاه
حسين گرديد.
محاصره کاروان حسین

کاروان کوچک حسين وارد صحراي کربال ميشود .حُر بفا هفزار سفوار
مراقب حسين است ،و براي ابن زياد نامه مينويسفد کفه حسفين
رسيده است ،من با او چه کار کنم؟ ابن زياد دستور مفيدهفد کفه او را در
بيابان بيآب و علف نگهدار و نگذار حرکت کند و ابن سعد را با چهار هفزار
سوار براي مقابله با حسفين مفيفرسفتد .امفام در محاصفره کامفل
حدود پنج هزار سپاه قرار ميگيرد.
ابن زياد نامهاي براي ابن سعد نوشت که کفار را بفر حسفين و يفارانش
سخت بگير و آب را از آنها منع کن .ورود ابن سعد به کربال روز سفوم يفا
چهارم محرم بوده است و روز هفتم به دستور ابن سعد ،آب را بر حسين و
ياران و اهل بيتش بستند.

 .1خورشيد انقالب ،بحار ط قديم ج 11
 ،75فصول المهمه

111.

 ،11مقتل خفوارزمي ج ا

 ،167مطالفب السفؤال

جلسه هشتم :بین دوراهی | 911

برسر دو راهی ،بهشت یا جهنم؟

قبال گفته شدکه ما همه مسلمان و مؤمن هستيم؛ البته تا زماني که مفورد
آزمايش قرار نگرفته باشيم! ولي گاهي انسان بر سر دو راهي قرار ميگيفرد
که امتحان بسيار سخت است ،و اگر ايمان ضعيف باشد خسرالدنيا واالخرة
ميشود.
حُر بن يزيد رياحي و عمر بن سعد هر دو به امتحاني عظفيم آزمفايش
شدند و بر سر دو راهي قرار گرفتند ،که نتيجه آن يا بهشت و اعفال عليفين
و يا جهنم و اسفلالسافلين بود.
مالقات با عمر بن سعد

يکي از ياران ،از امام اجازه ميگيرد نزد ابن سعد برود و با وي گفتگو کنفد.
او به خيمه ابن سعد وارد شد ولفي سفالم نکفرد ،عمفر گففت :چفرا سفالم
نکردي؟ مگر من مسلمان نيستم و خدا و رسولش را نميشناسفم؟ جفواب
داد :اگر تو مسلمان بودي به جنگ عترت رسفول خفدا  نمفيآمفدي و
تصميم بر قتل آنها نميگرفتي و آب فرات را به روي آنهفا نمفيبسفتي؛
آبي که براي سگها و حيوانات بيابان حالل است ،ولي امام حسين فرزنفد
علي و بانوان حرم و کودکان از بيم تشنگي در خطر هسفتند .تفو بفين
آنها و آب فرات جدايي انداختهاي و گمان ميکني که مسلماني و خفدا و
رسولش را ميشناسي؟ عمر سعد سرش را پايين انداخت ،پفس سفر بلنفد
کرد و گفت :سوگند به خدا من مقام ارجمند عترت پيامبر را ميدانفم
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که آسيبرساني به آنهفا حفرام اسفت ،ولفي ابفن زيفاد مفرا بفين کشفتن
حسففين و ملففک ري مخيففر سففاخته ،و مففيدانففم شففرکت در خففون
حسين موجب جهفنم اسفت امفا ملفک ري نورچشفم مفن مفيباشفد،
نميتوانم رياست ملک ري را به غيرخودم واگذار کنم.
مطابق بعضي نقلها ،شخ

امام حسين نيز در کربال بفا عمفر بفن

سعد مالقاتهايي داشته و بفا دالئفل محکفم او را قفانع کفرده اسفت ،حتفي
فرموده اگر ملک ميخواهي ما در مدينه ملک داريم به تو واگذار ميکنيم،
ولي آن کوردل بيبصيرت در جواب گفته :نميتوانم ازملک ري بگذرم.
امام چندبار به عنوان اتمام حجت و نصيحت ،با لشکر ابن زياد ،سفخن
فرمود ،اما سخنان آن بزرگوار در دل سياه آن دنياپرستان اثر نکرد.
امام حسين در حديثي ميفرمايد :مردم بفردة دنياينفد و ديفن ورد
زبانشان مي باشد ،تا وقتي که با زنفدگي ماديشفان بسفازد " :فـاذا محصـوا

بالبالء قل الدیانون" ؛ اما وقتفي در آزمفايش و گرفتفاريهفا قفرار گرفتنفد،
دينداراناندکند1.

نگاهی به شخصیت عمربن سعد

عمربن سعد که يکي از سرلشکران اهل کوفه به شفمار مفيآمفد ،او پسفر
سعد بن ابي وقا

بن مالک و از قريش بود .لذا اجداد او نسفبتي بفا اهفل

بيت داشتند .گويند" :سعد" هفتمين کفس بفود کفه ايمفان آورد ،و زمفان
 .1حسين بن علي را بهتر بشناسيم،

131.
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بعثت رسول نوزده ساله بود .شهر کوفه را او بنا کفرد و ففتح عجفم بفه
دست او شد ،دولت ساسانيان را منقرض کرد و شفهر مفدائن را بگشفود ،و
دين اسالم را در ممالک ايران آورد ،و اعمال نيک او بسيار است ،امفا حفب
دنيا بر او غالب شد ،و با امام علفي بيعفت نکفرد ،هفر چنفد متابعفت از
معاويه هم نکرد ،که خود را اليقتر به خالفت

ميدانست1.

و در نفس المهموم رمز 63درباره ابن سفعد آمفده :عمفر بفن سفعد در
شمار رجال لشکري نبوده و شهرت پهلواني و شمشيرزني نداشته و فتفاک
و خونريز که وصف بارز فرماندهان حکومت بنفياميفه اسفت نبفوده؛ بلکفه
مردي زاهدنما و محدث و به اصطالح اهل علم محسفوب شفده اسفت .وي
يک روحاني قالبي بوده کفه حکومفت بنفياميفه از وجهفه عفوام فريفب او
استفاده ميکرده؛ به همين سبب ،ابن زياد ميخواست براي اقناع مفردم و
پردهپوشي اين جنايت هولناک ف کشتن امام مظلوم ف از وجهه روحانيفت و
حق به جانب عمر سعد استفاده کرده باشد؛ زيرا عمر بن سعد پسر يکي از
صحابه سابقهدار و مهاجرين اولين بود ،و خود نيز مقام روحانيت و حق بفه
جانب داشت و با شرکت او در جنگ با حسين ،عمفوم مفردم تشفويق
ميشدند.
غرض از بيان شخصيت برخي افراد ،اين است که زندگي آنان براي مفا
درس عبرت باشد ،بهويهه قهرمانان واقعه کربال و ابتالئات آنان.

 .4دمع السجوم ترجمه نفس المهموم( ،شعرانيب.
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محدث قمي در نفس المهموم از شيخ مفيد نقل ميکند که :ابفن زيفاد
به ابن سعد مأموريت داده بود که برود و فتنه ديلم را دفع کند ،و اگر ايفن
مأموريت را به انجام رساند ،ملک ري را به او ميدهد؛ يعني امير ري شفود.
ابن سعد با چهار هزارسپاه آماده حرکت ميشود .در همين وقت ابفن زيفاد
به او ميگويد :بايد ابتدا به مقابله با حسين بروي و قضيه حسفين را تمفام
کني و بعد به مأموريت اول بروي و امارت ري را به دست بياوري.
اين جاست که ابن سعد سعي ميکند از مبارزه با امام معاف شفود .امفا
ابن زياد ميگويد :اگر اين مأموريت را انجام نفدهي ،عهدنامفه ملفک ري را
که به تو دادهام پس ميگيرم.
ابن سعد مهلت ميخواهد تا درباره پيشنهاد ابنزياد فکر کند و متحيفر
است؛ به همين سبب با ديگران مشورت ميکنفد و همفه او را از ايفن کفار
منع ميکنند .از جمله مشاورين وي ،پسر خواهرش حمزه بن مغيفره بفود
که او را از جنگ با حسين نهي ميکند و ميگويد :تو را به خفدا برابفر
حسين مرو ،گناه ميکني و قطع رحم ميکني ،به خفدا اگفر از دنيفا و
دارائي و سلطنت روي زمين ،بفالفرض کفه تفو را باشفد ،بگفذري و چشفم
پوشي کني ،بهتر از آن است که به لقفاي خفداي عزوجفل برسفي و خفون
حسين در گردن تو باشد.
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ستیز عقل و نفس

اينجاست که ابن سعد بين دو امر امتحان ميشود .عقفل ونففس درسفتيز
هستند .جنگيدن با حسين که پسر پيامبر است ،يا رسيدن به جفاه و مفال
با به دست آوردن ملک ري .و ميداند که جنگ با حسين امر کوچکي
نيست؛ چرا که او پسر پيامبر است.
ولي نفس اماره اش امارت و ملک ري را ميطلبد .متحير اسفت کفه از
کدام يک بگذرد .شب ،همه در انديشه اين کفار بفود .لفذا در اشفعاري کفه
حاکي از اضطراب و ترديدش است ،ميگويد:
فواهلل ما ادري و اني لحائر
افکر في امري علي خطرين
اَ اَترکُ ملک الري والري منيتي
ام ارجع ماثوما بقتل حسين
حسين بن عمي والحوادث جمّة
لَعمري ولِي في الري قرّة عيني

مي گويد :سوگند به خدا ،نميدانم و من در حيرت هسفتم و در دو راه
خطرناک افتاده ام ،آيا رياست و ملفک ري را کفه آرزوي مفن اسفت تفرک
کنم ،يا از کشتن حسين با بار گناه برگردم؟ حسين پسر عموي من اسفت
و حادثه ها بسيار خطرناک ،ولي به جانم قسم که ملک ري ،نور چشم مفن
است.
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توجه کنيد :همه اينها را ميداند ولي نفداي نففس او قفويتفر اسفت؛
«غلبه هواي نفس بر عقل» و ميگويد :ملک ري برايم خيلفي مهفم اسفت.
عمر سعد در اين دو راهفي خطرنفاک ،سفرانجام خفود را ايفن گونفه قفانع
ميکند که به جنگ حسين ميروم و بعد توبه ميکنم! ميگويد:
یقولون ان اهلل خالق جنه ،و نار و تعذیب وغل یـدین فـان صـدقوا
فیما یقولون اننی ،اتوب الی الرحمن من سنتین فـان کـذبوا فزنـا
بدنیا عظیمة ،و ملکٌ عظیم دائم الحجلین

مي گويند :خدا آفريفدگار بهشفت ،و آتفش جهفنم و عفذاب و
غل هاي آهنين است .اگر اين سخن راسفت با شفد ،مفن در دو
سال بعد از واقعه کربال ،توبه مي کفنم و اگفر دروغ باشفد ،بفه
دنياي وسيع و پادشاهي بزرگي که همواره ماننفد عفروس بفه
زيور آراسته شده رسيده ام.

قتل او موجب نار است و مرا طاقت آن
نبود ليک ز ري هست مرا قرة عين
آتش قتل حسين نسيه و ري دولت نقد
هي عاقل ندهد دولت موجود به دَين
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صبح شد ،عمر سعد نزد ابن زياد آمد و آمادگي خود را براي رففتن بفه
کربال اعالم کرد ،و عمر سعد با چهار هزار نفر و به قفولي شفش هفزار نففر،
روز سوم يا چهارم محرم وارد کربال

شد1.

سستی ایمان سبب انحراف

اين اشعار او از سستي ايمان و نداشتن عقيده مستحکم و صفحيح حکايفت
ميکند .در شعرش تصريح مي کند که بهشتي هسفت ،جهفنم و عفذاب و
آتشي هم هست .اگر راست باشد! يعني هنوز در وجود بهشفت و جهفنم و
عذاب و ثواب شک دارد .به همين سبب ميگويد :وعده عذاب بفراي قتفل
حسين نسيه است (حاال کو تا قيامتب اما ملک ري دولتي اسفت کفه نقفد
است و به زودي به آن ميرسم.
از اين رو در عصر روز نهم محرم به سپاه خود اعالم ميکند:
یا خیل اهلل ارکبی و بالجنه ابشری.

اي سپاه خدا! سوار گرديد و بهشت بر شما بشارت باد.
به کساني که براي قتل پسر دختر رسول خدا و پسر خليفه مسلمانان بسفيج
ميشوند ،بشارت بهشت ميدهد! همان کسيکه پيامبرشفان در مفورد او فرمفوده
بود:
 .1سوگنامه آلمحمد به نقل از معالي السفبطين ،ج ،1
 ،17اعيان الشيعه ،ج ا،

591.

 614تفا  ،617مقتفل ابفيمخنفف
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الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه

حسن و حسين سروران جوانان بهشتند

و در روز عاشورا عمر بن سعد تيري به سوي لشکر حسفين پرتفاب
نمود و گفت :گواهي دهيد که من نخستين کسفي بفودم کفه تيفر را رهفا
کردم .به دنبال او لشکر تيرها را رها کردند و جنگ شروع شد.
در اين جا يکي از پيشگوييهاي امام علي تحقق مفييابفد .روايفت
شده:
ان االمام علی لقی عمربن سعد ،فقال له کیف یا عمر اذا اقمـت
مقاما تخیرفیه بین الجنة والنار فتختار النار؟

امام

علي

روزي به عمرسعد مي فرمايد :چگونفه باشفي اگفر

درمقامي قرار گيري کفه بفين بهشفت وجهفنم مخيفر شفوي،
وجهنم را اختيار کني؟

آري! باالخره ابن سعد نقد را به نسيه نداد ،حسين را براي رسفيدن بفه ملفک
ري کشت؛ اما حتي آن را هم به دست نياورد و خسرالدنيا و االخرة شد.

جلسه نهم
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یک مقایسه قابل تأمل

ما در واقعه کربال با دو شخصيت برخورد ميکنفيم ،يکفي عمفربن سفعد و
ديگري حُر بن يزيد رياحي کفه هفر دو در کفربال حضفور داشفتند ،هفر دو
فرمانده سپاه بودند که از طرف ابن زياد براي مقابلفه بفا امفام حسفين
آمده بودند و هر دو داراي مقام اجتماعي در دربار بنياميفه بودنفد ،جالفب
اينکه هر دو به امتحاني مشابه مبتال شدند.
امام حسين بفا هفر دو صفحبت ،و هفر دو را نصفيحت کفرد ،امفام
خطبهها خواند ،هم حُر شنيد و هم ابن سعد و هم بقيه نيز ميشنيدند.
امام ابن سعد را نصيحت ميکند تا بفه حضفرت بپيونفدد؛ امفا او بهانفه
ميآورد؛ زيرا او نميتوانست از ملک ري بگذرد .تفا جفايي کفه امفام بفه او
ميفرمايد :تو را چه شده؟ خداوند به زودي تفو را در بسفترت بکشفد و در
روز قيامت تو را نبخشد .اميدوارم از گندم عراق نخفوري مگفر کمفي .ابفن
سعد با استهزاء ميگويد :جو عراق کفايت از گندم آن ميکند .عاقبت هفم
ابن سعد به ملک ري نرسيد و به دست مختار کشته شد.
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حربن یزید ریاحی و جذبه نورحسین

صبح عاشورا در حمله اول ،وقتي حُر دريافت که جنفگ در کفار اسفت ،بفه
ابن سعد گفت :آيا با حسين خواهيد جنگيد؟
عمر بن سعد پاسخ داد :آري به خدا سوگند ،جنگي که آسانتفرين آن
افتادن سرها و بريدن دستها باشد .حُر متحير است ،که نداي «هفل مفن
ناصر ينصرنا» شنيده ميشود ،صداي حسين در دشفت کفربال طنفين
افکنده و در دشت نينوا ميپيچد.
اما من مغیث یغیثنا لوجه اهلل اما من ذاب یذب عن حرم رسولاهلل.

آيا دادرسي هست که براي رضاي خدا به داد مف ا برسفد؟ آيفا
دفاعکننده اي ا ست که ازحرم رسول

خدا

دفاع کند؟

حُر بین دو راهی بهشت یا جهنم!

حُر به کنار لشکر ميرود ،آرام آرام از لشکر فاصله مفيگيفرد و خفود را بفه
حسيننزديک ميکند .يکي از سربازان دشمن به نفام مهفاجر بفه حُفر
ميگويد :مي خواهي چه کني؟ آيا ميخواهي به حسين حملفه کنفي؟
حُر جوابش را نداد ولي لرزه اندامش را گرفت .مهاجر بفه او مفيگويفد :بفه
خدا در هي جنگي تو را چنين نديده بودم که اين گونه بلفرزي و اگفر بفه
من ميگفتند شجاعترين مرد کوفه کيست؟ تو را معرفي مفيکفردم ،پفس
اين چه ترسي است که در تو مينگرم؟ حُر گفت :به خدا سوگند من خفود
را بين بهشت و جهنم ميبينم ،و سوگند به خدا هفي چيفز را بفر بهشفت
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ترجيح نميدهم حتي اگر پارهپاره شوم و مرا بسوزانند .ايفن را گففت و بفا
سرعت اسب خود را راند و به سوي حسين شتافت.
وقتي حُر نزد امام حسين رسيد ،در حالي که سفر بفه زيفر افکنفده
بود گفت :فدايت گردم اي پسر رسول خدا! من همان کسي هستم کفه راه
را بر شفما بسفتم و شفما را در ايفن بيابفان بازداشفت نمفودم ،مفن گمفان
نميکردم که کار به جنگ بکشد ...من از آن چه انجفام دادهام پشفيمانم و
به سوي خدا توبه ميکنم ،آيا توبه من پذيرفته اسفت؟ امفام فرمفود :آري!
خداوند توبه را ميپذيرد.
شقاوت وسعادت

امام حسين به ابن سعد ميگويفد :گمفان مفيکنفي مفرا مفيکُشفي و
صاحب رياست ملک ري خواهي شد ،سوگند به خدا به مرادت نميرسفي،
هر چه ميخواهي بکن ،ولي بعد از من نه در دنيا نه در آخرت روي شادي
نخواهي ديد.
سخنان امام در دل کور عمرسعد ،اثر نکرد؛ او با اراده خود شفقاوت
را برگزيد و از حسين رو گردانيد.
اما سعادت و افتخار نصيب حُر بن يزيد رياحي شفد ،سفخنان امفام
در دل او اثر کرد ،او در دوراهفي بهشفت وجهفنم ،شفجاعانه راه بهشفت را
انتخاب کرد ،به همين سبب ،درحالي که سرش را از شرم پفايين انداختفه
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بود ،در پيشگاه حسين توبه کرد ،امام هم به او فرمود :خداوند توبه ات
را ميپذيرد.
حُر بعد از اينکه قوم خود را نصيحت کرد ،با شجاعتي بيبديل جنگيد
و عدهاي را به هالکت رساند ،تا هنگامي که اسب او ناتوان شفد ،در نتيجفه
از اسب پياده شد و به جنگ ادامه داد ،تا اين کفه بفه زمفين افتفاد .يفاران
امام پيکر به خون تپيده او را که هنوز رمقي داشفت ،بفه حضفور امفام
آوردند ،و به نقلي امام حسين در همان ميدان جنگ به بالين حُر آمفد
و در حالي که صورت او را پاک ميکرد ،ميفرمود:
انت الحرکما سمتک امک و انت الحرفی الدنیا واالخره.

تو آزادي همان گونه که مادرت تو را آزاد ناميد ،تفو در دنيفا و
آخرت آزاد هستي.

يکي از اصحاب امام و به نقلي امام سجاد اشعاري را در سفوگ
حُر خواند که ترجمه آن چنين است:
«بهبه چه نيکو حُر است حُر قبيله رياح ،که در برابر نيفزههفا و ضفربات
پياپي دشمن ،مقاومت کرد.
آفرين بفر حُفر کفه در راه حسفين ففداکاري کفرد و بفه هفدايت و
رستگاري نائل شد .و به راستي چه زيبا ،نداي حسفين را پاسفخ داد ،و
هنگام معرکه جانش را فداي حسفين کفرد .خفدايا! حُفر را در بهشفت
مهمان خود کن و او را همسر حوريان زيبا گردان».
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نقل شده :امام حسين ديد که از سفر مجفروح حُفر ،خفون جفاري
است .با دستمال خود سفر او را بسفت ،و وي را بفا همفان دسفتمال دففن
کردند .چه سعادت و افتخاري.
به نقلي بعد از قرنها جسد حُر را تازه يافتند و دسفتمال را بفاز کردنفد
که خون جاري شد ،به همين سبب دستمال را دوباره بستند و خفون بنفد
آمد.
آري! چون حرّ استعداد داشت ،جذبه نور حسين او را فرا گرففت و
در نتيجه نام وي در دنيا جاودان ،و در آخرت به سعادت ابفدي نائفل شفد.
ولي ابنسعد چفون اسفتعداد جذبفه نفور حسفين را نداشفت ،از تفأثير
عظمت نور حسين بيبهره ماند و نتوانست مانند زهير و حرُ در جذبفه
اين نور الهي قرار گيرد.
خصوصیت شهدای کربال

بزرگي ميگفت :اگر بگوييد از اصحاب حسين و شفهداي کفربال کفدام
يک افضل بودند؟ ميگوييم :شهداي کربال هر کدام خصوصيتي داشتند.
بعضي از آنها در شمار اصحاب رسول و اميرالمفؤمنين بودنفد؛
مثل حبيب بن مظاهر ،مسلم بن عوسجه ،و برُير.
حبيب بن مظاهر از اصحاب پيامبر و صاحب اسرار و پيرمفرد بفود،
او همدرجه ميثم تمار محسوب ميشد .برُير نيز همين ويهگي را دارد .پس
بايد از حُر باالتر باشند و حُر نبايد به مقفام ايفنهفا برسفد ،بفهويفهه بفا آن
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خطايي که از او صادر شد .نهايت اين است که وي خفودش را نجفات داده
است.
اما ميگويند که شرمندگي بنده و اين آه گناهکار خجالتزده ،معتفرف
به تقصفير ،نفزد خفدا خيلفي ارزش دارد .حُفر آن مقامفات را نداشفت ،امفا
خجالت زدگي و اضطرابش تأثيرگذار است .عالوه بر اين ،حُر از همفه چيفز
گذشت ،مال ،جاه و مقام ،زن و فرزند ،و به نقلي حتي پسرانش را هفم بفه
ميدان فرستاد .و وقتي پيکر کشته فرزند را ميبيند ،ميگويد :الحمدهلل که
مقام شهادت در رکاب پسر دختر رسول خدا را به تو عنايت فرمود.1
مقایسه حُر با اصحاب

از طرفي حُر وقتي به امام پيوست که کار بر ايشان شدت گرفته بفود و
ميدانست که کشته ميشود .در صورتيکه اصحاب هنگامي بودند که کفار
به شدت نرسيده بود .و اگر بيوفايي کوفيان نبود ،دست کم نمفيدانسفتند
کشته ميشوند .اما حُر درآن بحبوحه جنگ و در اوج قدرت ،در حالي کفه
فرمانده چهار هزار سوار و رئيس طائفهاي بزرگ در کمال رفاه بفود ،دسفت
از اهففل و عيففال ،مففال و مقففام و حتففي از آب خففوردن کشففيد و بففه امففام
حسين پيوست.
آن پشيماني و خجالت زدگي وي بسيار مؤثر بود .زيرا احتمال نمفيداد
توبهاش قبول شود.به همين سبب سر خفود را پيچيفد و طفوري آمفد کفه
 .1معالي السبطين ،ج ،1

 639و 631.
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حضرت امام حسين او را نديد ،تا خود را به پاهفاي حضفرت انفداخت.
حضرت فرمود :کيستي؟ حُر گفت :من همان بدبختي هستم که نگذاشفتم
بروي و راه را بر تو بسفتم .بعفد ،از حضفرت پرسفيد :آيفا توبفهام پذيرفتفه
ميشود؟
اين توبه و شرمساري و اعتراف به تقصفير ،نفزد خفدا ارزش دارد؛ زيفرا
خداوند به پيامبر خود ميفرمايد:
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّـهِ
إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

بگو  :اى بندگان من که [با ارتکاب گناه] بفر خفود زيفاده روى
کرديد! از رحمت خدا نوميفد نشفويد ،بفه يقفين ،خفدا همفه
گناهان را مى آمرزد ،زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است.

پذيرفتن توبه ،نعمتي است ازخداي بخشنده و مهربان به بنفدگان کفه
اميدواريم همه از اين نعمت الهي استفاده کنند.
درحديث قدسي آمده که خداوند ميفرمايد :ناله گناهکاران پفيش مفن
محبوبتر از تسبيح مالئکه است .حاال اين ناله حُر چه مقامي دارد؟ همين
قدر که بنده ،در پيشگاه خدا خود را بيقابليت بدانفد ،و خاضفع و خاشفع،
خود را عبد بداند ،ان شاء اهلل مورد رحمت واسعه الهي قرار ميگيرد.
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معنای توبه

توبه به معناي تالطم دروني و پشفيمان شفدن از ارتکفاب بفه گنفاه اسفت.
گناهکار بايد تصميم بگيرد که ديگر آن گناه را انجام ندهفد .هفر چنفدکفه
بعدا آن توبه را بشفکند ،اگفر بفا اخفال

توبفه کنفد ،ان شفاء اهلل خداونفد

ميبخشد؛ زيرا او تواب و رحيم است .ميفرمايد:
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

بى ترديد توبه نزد خدا فقفط بفراى کسفانى اسفت کفه از روى
نادانى مرتکب کار زشت مى شوند.

توبه براي کسي است که اگر گناه کرده ،از روي ناداني بوده باشد ،ولفي
کسي که گناه ميکند و ميداند گناه است ،بايد بدانفد کفه توبفه شفرايطي
دارد؛ بلکه بعضي از گناهان فقط در زمان و مکفان خاصفي مفثال در عرففه
بخشيده ميشود.
پس مواظب باش که گناهت از روي لجاجت نباشد؛ چون کمتر موففق
به توبه ميشوي و ديگر اينکه زود توبه کن؛ زيرا گناه را فراموش ميکنفي
و ديگر موفق به توبه نميشوي .مسأله مهم اينکفه در توبفه ،بايفد جبفران
کرد؛ براي مثال ،اگر کسي در جواني گناهي کفرده ،و يفا نمفاز قضفاء دارد،
بايد تدارک کند.
بياييم مانند حُر توبه کنيم ،در جبران گناهان بکوشيم و يقفين داشفته
باشيم که گناه هرچند بزرگ باشد ،رحمت خداوند وسيعتر است.
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باز آ ،بازآ ،هرآن چه هستي بازآ
گر کافر وگبر و بت پرستي باز آ
اين درگه ما درگه نوميدي نيست
صد بار اگر توبه شکستي بازآ
بايد بدانيم که خداوند همه جا هست و ظاهر و باطن را ميداند:
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

[او] چشم هايى را که به خيانت [به نامحرمان] نگاه مى کند و
آن چه را سينه ها پنهان مى دارند ،مى داند .

توبه ،اين حالت را در انسان ايجاد ميکند که خفود را در محضفر خفدا
شرمنده ميبيند.
انسان بايد بين خوف و رجاء باشد ،توبه و اسفتغفار کنفد و بفه رحمفت
واسعه خدا اميد داشته باشد؛ يعني نه بگفوييم خداونفد نمفيبخشفد ،و نفه
اينکه بيپروا گناه کنيم و بگوييم هر گناهي بکنيم ،خدا ميبخشد.
امام به حُر ميفرمايد :سرت را بلند کن که آمرزيفده شفدهاي ،امفا حُفر
سرش را بلند نميکند؛ زيرا شرمنده است ،خجالت ميکشد .درست اسفت
که خفدا مفي بخشفد ،امفا شفرمندگي بنفده جفايي نمفيرود .حُفر از امفام
حسين اجازه ميخواهد تا جان خود را فدا و گنفاه خفويش را جبفران
کند.
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نکته مهم قابل توجه

نکته مهم اين است که انسان بايد سعي کند غبار گناه بر قلفبش ننشفيند؛
زيرا هر گناه نقطهاي سياه و حجابي بر قلب است ،و اگر حجاب گناه غليظ
شود ممکن است برطفرف کفردن آن آسفان نباشفد .در دعفاي کميفل بفه
گناهاني اشاره شده که مانع باال رفتن دعا ميشود و گناهفاني کفه موجفب
نزول بال ميشود:
اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء ،اللهم اغفرلی الـذنوب التـی
تنزل البالء

ر سول

خد ا

از هر مجلسي که بلند مي شد ،اسف ت غفار مفي کفرد؛

پس ما چه بگوي يم!

انسان بايد مرتب استغفار کند ،و دست کم هفتهاي يک بار خانه دل را
غبارروبي کند ،و نه فقط خانه دل را از گناه پفاک کنفد ،بلکفه هرچفه را از
غير خدا در قلب و فکفر اسفت بيفرون بريفزد .زيفرا قلفب ،عفرش رحمفان
است.بايد غير از خدا را در اين قلب راه ندهيم؛چرا که هر تعلقي به مال ،يفا
جاه و مقام ،طعمهاي براي ورود شيطان اسفت .قلفب انسفان يفا جوالنگفاه
جنود شيطان است ،و يا عرش رحمان .پس با خانهتکاني دل فطفرت خفود
را شکوفا کنيم ،تا از انوار الهي بهره بريم.
حُر با وجود غبفار گنفاه ،چفون فطفرت خفدادادي او را حجفاب غلفيظ
نپوشانده بود ،نور حسين در وي تأثير ميکند و در نتيجه ،راه نجات را
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مييابد و جزء شهداي کربال ميشود .اما عمربن سعد که حجابهفاي مفال
و جاه و حب دنيا ،قلبش را گرفته بود ،حتي جذبه نور حسين که مثل
مغناطيسي فلز را جذب ميکند ،ولي در او تأثير نگذاشت! اين گونه قلبها
ديگر خاصيت خود را از دست دادهاند و در نتيجه نفه فقفط موعظفه ،بلکفه
حتي جذبه نور حسين هم در آنها تأثيرگذار نيست.
به هرحال ،خداوند ارحم الراحمين است« .یا من سبقت رحمته غضـب».

رحمت خدا برغضبش پيشي گرفته .پس ازخدا بخواهيم که ما را در سفايه
رحمت واسعه خود قرار دهد.

جلسه دهم

گفتيم که کاروان امام حسين در روز دوم ماه محرم سفال  31هجفري
وارد سرزمين کربال شد ،و سپاه حُر از بازگشت و يا رفتن ايفن کفاروان بفه
سوي کوفه جلوگيري کرد .امام دستور داد در همان صحرا خيمههفا را
بر پا کنند.
ساعتها و لحظهها ميگذرد و معلوم است کفه بفاالخره جنفگ شفروع
ميشود .از روز دوم تا روز دهم ،مرتب از طرف ابن زيفاد سفپاه وارد کفربال
ميشود و او بر طبل جنگ ميکوبد .از روز هفتم ،کاروان حسفين را از
آب منع کردند .آخرين لشکر ،به فرماندهي شمر بود که با چهار هفزار نففر
مسلح ،وارد کربال شد .او نامهاي از طرف ابنزياد براي ابنسعد آورد کفه در
آن نوشته بود :شنيدهام ميخواهي از راه صلح وارد شوي ،اگر چنين فکري
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را در سر داري ،کنار برو و فرماندهي را به شمر واگذار کفن .عمفربن سفعد
که تشنه رياست و مقام بود ،حاضر به ايفن واگفذاري نشفد ،بلکفه تصفميم
گرفت فرمان ابن زياد را اجرا کند و با حسين بجنگد.
بعد از ظهر تاسوعا دشمن قصد حمله داشفت ،حسفين مفيگويفد:
دوست دارم که امشب به مناجات و نماز بپردازم؛ لذا حضرت اباالفضفل
از طرف امام حسين مأمور ميشود که برود و آن شب را از آنهفا مهلفت
بگيرد .آنها اول قبول نکردند ،ولفي بفا مشفورت بفاالخره آن شفب را مهلفت
دادند.
شب عاشورا شبی فراموش نشدنی

شب عاشورا است .در کاروان کوچک حسين غوغايي بر پاست .از يفک
سو امام خطبه ميخواند ،و از ديگرسو جلسفات مشفاوره بفراي دففاع برپفا
ميشود ،همه درجوش و خروش هستند .صدا و ناله کودکفان تشفنه بلنفد
است.
آوای پر شور

صداي ملکوتي و مناجات عاشقانه حسفين و يفارانش در بيابفان نينفوا
فضاي ملکوت را معطر کرده بود .در روايات آمده:
و لهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد
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آن ها زمزمه اي مانند زمزمه زنبورعسل داشتند ،بعضي در حال
رکوع و بعضي در سجده بودند ،و عده اي درقيام و قعود با خدا
سخن ميگ فت ند.

همين آواي پر سفوزي کفه از دلهفاي پاکبفازان و عاشفقان خفدا بفر
ميخاست ،باعث شد که عدهاي از سربازان دشمن تحت تأثير قرار گيرنفد،
و همان شب  64نفر به سپاه امام حسين پيوستند.
یاران و اصحاب امام حسین

درآن شب فراموش نشدني ،ياران و خويشان ،هر کدام به زبفاني ،وففاداري
خود را به حسين اظهار کردند.
بهترين معرّف ياران امام ،کالم خود حضرت است که مفيفرمايفد :مفن
ياراني بهتر از شما و خانداني مهربانتر از خاندان خود ندارم.
شب عاشورا امام به ياران خود ميگويد :اين قوم با من کار دارند و هفر
کس بماند کشته ميشود .اکنون شب است ،هر کفس بخواهفد از تفاريکي
شب استفاده کند و برود ،من بيعت را از شما برداشتم.
اما وفاداري آنها قابل تقدير است .ميگويند :حتي اگر مفا را هفزار بفار
بکشند و بسوزانند ،و باز زنده کنند ،دست از ياري تو برنميداريم.
امام حسين در جواب حضرت زينب(سب که با نگرانفي مفيپرسفد:
آيا ياران خود را آزمودهاي؟ نکند آنها تو را تسليم دشمن کننفد؟ فرمفود:
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سوگند به خدا آنها را آزمودهام ،در آنها جفز عشفق و شفور نديفدم ،کفه
همچون عالقه کودک به پستان مادر ،به شهادت عالق دارند.
نافع گويد :تا اين سخنان راشنيدم ،گريه امانم نداد ،با گريه نزد حبيفب
بن مظاهر آمدم و جريان را گفتم .حبيب گفت :سوگند به خدا اگفر انتظفار
فرمان امام نبود ،همين لحظه به دشمن حملفه مفيکفردم ،سفپس سفخن
زينب کبري را به ساير ياران گفتم ،آنها نيز گفتند :سوگند به خدايي
که چنين موهبتي به ما داده ،اگر انتظار فرمان امام نبود همين ساعت
به دشمن حمله

ميکرديم1.

در روز عاشورا با اينکه عدد آنها کم بود ،شجاعانه جنگيدند تا همگي
به شهادت رسيدند.
روز عاشورای خونین

سرانجام روز ايثار و فداکاري ،روز بينظير عشقبازي ،روز جرقه نور بفر ضفد
باطل ،روز غلبه خون بر شمشير فرا رسيد.
بامداد روز عاشورا ،امفام حسفين بفا اصفحاب خفود نمفاز جماعفت
خواندند ،بعد از نماز رو به اصحاب کرد و پس ازحمد و ثنفاي الهفي و درود
بر محمد فرمود:
ان اهلل تعالی اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر و القتال
 .1خورشيد انقالب ،به نقل ازمقتل الحسن مقرم،

434ف436.
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خداوند در اين روز در مورد کشته شفدن شفما و مفن اجفازه داده،
برشما باد که ايستادگي کنيد و با دشمن بجنگيد.
چند نکته مهم

از مطالعه در حاالت اصحاب امام حسين فهميده ميشود که آنفان بفه
سالح ايمان ،صبر و تسلط بر نفس مجهز بودند و خود را هليل نکردند.
نکته ديگر اينکه هي فرقي بفين پيفر و جفوان ،آقفا و عبفد و سفياه و
سفيد نبود .همه يک هدف داشتند .هر کدام از آنها کفه شفهيد مفيشفد،
امام بفه سفوي او مفيرففت و سفرش را بفه بفالين مفيگذاشفت .امفام
حسين به بالين غالم سياه نيز ميآمد.
ديگر اينکه ،مال ،جاه ،فرزند و عيال ،و ترس از مرگ ،هي کدام مفانع
آنها نشد .نور واليت بر قلب پاک اين مردان بزرگ و فداکار تابيده بود ،به
گونهاي کفه غيفر از خفدا ،بفه هفي چيفز فکفر نمفيکردنفد ،و عاشفقانه و
سخاوتمندانه ،ميخواستند پيکر پاکشان در راه اعالي کلمه حق و نفابودي
باطل فدا شود.
امام حسين مرد حق بود ،براي حق قيام کرد و در راه حفق کشفته
شد .اصحاب و ياران حسين نيز کفه تربيفتيافتگفان حسفيني بودنفد،
صفات و کماالت مواليشان حسين در آنها ديده ميشد.
تجلففي ايمففان و صفففات يففاران حسففين در عاشففورا ،تعجففب و
تحسين جهانيان را برانگيخت .برخي صفات ياران حسفين کفه در
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همه آنها قابل تقدير بود ،عبارتند :از روح وحدت ،استقامت ،ايمفان ،صفبر
و تسلط بر نفس ،مهم اينکه همه تسليم حسين بودند.
خداپرستي ،ايمان و از خود گذشتگي سيدالشهدا ايفن جماعفت را
چنان مجذوب کرد که همه يکپارچه ايمان ،حقيقت ،ففداکاري و شفجاعت
ش فدند و بففا نيففت خففال

بففراي حففق قيففام کردنففد و در راه حففق کشففته

شدند.آنها با کشته شدن زندهتر شدند و روحشفان تابنفاکتفر شفد؛ زيفرا
خداي متعال فرموده است:
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مردگاننفد ،بلکفه
زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند .
آنها از زندگي مادي در دنيا ،که براي همه موجودات زنده از مسلم و کفافر،
در خوردن و نوشيدن و امور ناپايفدار خالصفه مفيشفود ،گذشفتند و بفه حيفات
حقيقي و معنوي که فقط با شهادت نصيب مخلصين ميشود ،نائل شدند.
در روايتي از حضرت رسول درباره جعفر بن ابيطالب آمده است:
رأیته و له جناحان یطیر بهما مع المالئکه فی الجنة

او را ديدم دو بال دارد که با آنها در بهشفت همفراه مالئکفه
پرواز ميکند.
بدين سبب او را جعفرطيار ميگويند.
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شهدای اهلبیت

پس از شهادت ياران امفام حسفين ،غيفر از بنفيهاشفم کسفي نمانفد.
بني هاشم ماننفد پسفران و بفرادران و برادرزادگفان و پسفر عموهفاي امفام
حسين آماده جنگ و شهادت شدند ،يکي پس از ديگري از امام اجفازه
ميگرفتند و به سوي ميدان جنگ ميرفتند.
اما شهداء از اهلبيت ،فرزندان حضرت زينب(سب و فرزنفدان امفام
حسن ،حضرت قاسم و برادرش عبداهلل ،حضرت عباس و سه بفرادرش،
و علي اکبر بودند.
مشهور است که علي اکبر شباهت زيادي به پيفامبر داشفت .او
اولين فرد از اهلبيت بود که به منظور دريافت اجفازه بفراي رففتن بفه
ميدان به حضور امام آمد.
امام حسين به او اجازه داد ،سپس نگاه مأيوسانهاي بفه وي کفرد و
در حاليکه دو انگشت اشاره را به طرف آسمان بلند کرده بود ،گفت:
اللهم کن انت الشهید علیهم ،فقد برز الیهم غالم اشـبه النـاس خَلقـا
وخُلقا ومنطقا برسولک وکنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیه.

خدايا! خودت بر اين قوم ،شاهد باش ،که به سوي آن هفا جفواني
رفت که از نظر جمال و کمال و سخن گفتن ،شبيه ترين مردم به
رسول تو است و ما هرگاه مشتاق ديدار پيامبر تو بوديم به چهره
علي اکبر مي نگريستيم.
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علي اکبر به ميدان رفت ،او با دشمن ميجنگيد و رجز ميخوانفد :مفن
علي پسر حسينم ،سوگند به کعبه ما نزديکتر و شايستهتر به(مقفامب
پيامبر هستيم...
او چندين مرتبه با شدت تشنگي به دشفمن حملفه کفرد و آنهفا را از
اطراف پدر بزرگوارش و خيمههاي حرم نبوت پراکنده سفاخت و بفه رغفم
زخم هايي که داشت ،با کمال شهامت و قفوت قلفب جنگيفد .آن حضفرت
درخون خود غلطيد ،و در دم آخر صدا بلند کرد:
یا ابتی علیک منی السالم هذا جدی رسولاهلل یقرئک السالم ویقـول
عجل القدوم الینا .قد سقانی بکأسه اال وفی شربة الاما بعدها ابدا.

اي پدر! سالم بر تو باد ،هم اکنون اين جد من

رسول اهلل

به تو

سالم مي رساند و مي فرمايد :به سوي ما شتاب کفن .مفرا از جفام
خود سيراب کرد که هرگز بعد از اين تشنه نخواهم شد.

به روايتي :هنگامي که بر سر مقدس آن حضفرت ضفربه زدنفد ،ايشفان
نتوانست بر مرکب بنشيند ،خم شد و سرش را روي يال اسب نهفاد ،اسفب
او وحشت زده به سوي لشکر دشمن روانه شد.
فقطعوه بسیوفهم اربا اربا.
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دشمنان بفا شمشفيرهاي خفود ،بفدن نفازنينش را پفاره پفاره
کردند1.

حضرت ابوالفضل

از بزرگي و عظمت ابوالفضل يکي اينکه وقتي شمر با دستور تأکيد جنفگ
به کربال ميآيد ،امان نامهاي هم براي حضرت عباس ميآورد.
در همان عصر تاسوعا که هالهاي از تشنگي ،خيفام حفرم اهفل بيفت رسفول
خدا را فرا گرفته بود ،شمربن هي الجوشن پشت خيمفههفا آمفد و فريفاد زد:
کجايند فرزندان خواهرمان ،عبداهلل و جعفر و عثمان و عباس .آنان جواب ندادند.

امام حسين فرمود :اي فرزندان امالبنين ،اگر چه فاسق است ،ولفي
به خاطر قرابتي که با شما دارد ببينيد چه ميگويد .وقتي به او گفتند :چه
ميگويي؟ شمر صفدا زد :اي فرزنفدان خفواهرم! شفما در امفان هسفتيد و
ميتوانيد برگرديد .در اينجا بود که فرزندان امالبنين وفاداري خودشفان را
به امام حسين نشان دادند و در جواب شمر فرمودند :آيفا مفا در امفان
باشيم ولي پسر پيامبر در امان نباشد؟
دست از دامان او کي ميکشم
تا شهادت در رکابش را چشَم
آمديم از حق نگهداري کنيم
تا امام خويش را ياري کنيم
 .1سوگنامه از اعيان الشيعه ،ج،1
ج،1

474؛ مثير االحزان ،ابن نما،

 ،317مقتفل الحسفين مقفرم،
39.

614؛ منتهفي االمفال،
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عباس سه برادر کوچکتر از خود داشت که پدر آنان علفي و مادرشفان
ام البنين بود و عبداهلل ،عثمان و جعفر نام داشتند.
در روز عاشورا حضرت اباالفضل رو به برادران گفت :اي پسفران مفادرم!
به پيش بتازيد تا خلو

و خيرخواهي شفما را در راه خفدا و رسفول خفدا

بنگرم .آنها يکي بعد از ديگري روانه ميدان شدند تا به شهادت

رسيدند1.

جالب اينجاست که ابوالفضل اول برادران مادري خفويش را بفراي
دفاع از امام حسين فرستاد تا به شهادت رسفيدند و بعفد ،خفودش بفه
ميدان رفت.
هنگامي که همه ياران حسين بفه شفهادت رسفيدند و عبفاس
خود و برادرش حسين را تنها ديد ،به نفزد امفام آمفد و اجفازه ميفدان
خواست .امام حسين بسيار گريه کرد و فرمود بفرو مقفداري آب بفراي
کودکان و تشنهلبان حرم بياور.
عباس درحاليکه نيزه بر دست داشت ،مشک خشکيده را برداشت
و به سوي شريعه حرکت کرد .شريعه در محاصره شديد دشمن بفود ،ولفي
او شجاعانه با يک حمله محاصره را درهفم شکسفت و خفود را بفه شفريعه
رساند.

 .1اعيان الشيعه ،ط ارشاد،

311
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تشنه وخسته است ،اما همين که دست به آب ميبرد تا جرعهاي بياشامد،
به ياد عطش برادرش حسين و اهل بيت وحرمش افتاد ،و آب نخورد.

بعضي در روضهها ميخوانند که آب نخورد چون پدرش بفه او وصفيت
کرده بود .اگر اين طور باشد فضيلتي براي او نيست .زيفرا فضفيلت در ايفن
است که آب باشد و مانعي هم از آشاميدن نباشفد ،ولفي بفه يفاد تشفنگي
حسين و اهلبيت او ،از خوردن آب خودداري کند .ايشان ميگويد:
يا نفسي من بعد الحسين هوني
و بعده ال کنت ان تکوني
هذا الحسين وارد المنون
و تشربين بارد المعين
تاهلل ما هذا فعال ديني

اي نفس! بعد ازحسين ،زندگي تفو ارزش نفدارد و نبايفد بعفد از او
باقي بماني ،اين حسين است که لب تشنه و در خطر مرگ قفرار دارد،
ميخواهي آب گوارا و خنک بياشامي.
اينجا نميگويد چون پفدرم گففت ،آب نمفيخفورم؛ بلکفه مفيگويفد:
سوگند به خدا دين من اجازه چنين کاري را نميدهد .و به نقلي فرمود:
واهلل ال اذوق الماء و سیدی الحسین عطشانا

بففه خففدا ق سففم لففب بففه آب نميففزنم در حففالي کففه آقففايم
حسين تشنه باشد.
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عقل ميگويد :آب بنوش تا نيرو بگيري و بتواني خفوب بجنگفي ،ولفي
عشق و وفا ميگويد :برادر و اهل بيت او تشنه اند ،تفو آب بنوشفي وآنهفا
تشنه باشند؟
اين مقام عشق حقيقي است.
حضرت عباس مشک را به شانه راست گرفت و به سوي خيمفههفا
رهسپار گرديد ،سپاه دشمن او را محاصره کردند و آن حضرت تنهفا بفا آن
همه جمعيت ميجنگيد .تا اينکه ضربتي بر دست راست او زدنفد و آن را
جدا نمودند .او مشک را به دوش چپ گرفت ،و با همان يک دسفت حملفه
ميکرد و چنين رجز ميخواند:
واهلل ان قطعتم يميني
اني احامي ابدا عن ديني

به خدا قسفم اگردسفت راسفتم قطفع گرديفد ،مفن همچنفان از ديفنم
حمايت ميکنم ،و از امامي کفه يقفين راسفتين دارد دففاع مفينمفايم ،آن
امامي که پسر دختر پيامبر پاک و امين ميباشد.
در بيانات ابوالفضل العباس هدف و عقيده او در دفاع از دين و امام
زمانش نهفته است ،و اين دو نکته باالتر از مسأله برادري است .يعني چون
حسين امام زمفانش اسفت ،بفا تمفام قفدرت و جفوانمردي از او دففاع
ميکند ،تا جايي که سه برادر خويش را براي دفاع از دين و امفام زمفانش،
پيش ازخود به ميدان ميفرستد و وقتي دست چپ او قطع مفيشفود ،بفاز
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رجز ميخواند :اي نفس! ازکافران نترس ،تفو را بفه رحمفت خفداي جبفار
بشارت باد ،آنها دست چپم را به ظلمشان قطع کردند ،پروردگفارا آنفان را
وارد آتش سوزان کن .حضرت عباس با اين رجز در حقيقت از قطع شفدن
دست چپ خود هم خبر ميدهد .لذا مشک را بفه دنفدان گرففت و همفت
ميکرد تا آن را به خيمهها برساند که ناگاه تيري بر مشفک آب آمفد و آب
ريخت ،و تير ديگري بر سينه اش رسيد و از اسب بر زمين افتاد.
سالم امام زمان(عج) به عباس

در زيارت ناحيه مقدسه که از امام زمان(عجب نقل شده ،آن حضرت پنج فضفيلت
براي حضرت اباالفضل بيان ميکنند:
السالم علی ابی الفضل العباس بن امیر المؤمنین ،المواسی اخـاه بنفسـه،
االخذ لغده من امسه ،الفادی له ،الواقی الساعی الیه بمائه ،المقطوعة یداه...

سالم بر ابوالفضل عباس فرزند اميرمؤمنان :و آن کفه :جفانش را نثفار
برادرش کرد .و آن که :دنيا را وسيله آخرت قرار داد .و آن که :ففداي
برادرش شد .و آن که :نگهبان بود و سعي ففراوان کفرد تفا آب را بفه
لب تشنگان برساند .و آن که :دو دسفتش ( در جهفاد ففي سفبيل اهللب
قطع گرديد.

پس سيادت و شرافت از آن فرد يا جامعهاي است که حق را بشناسند،
آن را محترم بداند و از آن پيروي کنند .چنفانکفه شخصفيت و ارزش هفر
کس به اندازه خلو

نيت اوست و اين که درعقيده و عمفل پيفرو حفق و
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حقيقت باشد؛ گرچه راهيان اين راه کفم باشفند .لفذا آنفان مظهفر ايمفان،
نماينده حقيقت ،نمونه مردانگي ،راهنمايان هدايت و الگوي مفردم بفاتقوي
و فضيلت شدند .پس بايد صفات و فضائل آنها را هکر کرد ،و ايفن صففات
را در خود تقويت نمود ،تا بتوان به درجه واالي انسانيت رسيد.
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جلسه یازدهم
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خداوند در قرآن ميفرمايد:
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ ٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُـمُ الْجَنَّـةَ
یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْـدًا عَلَیْـهِ حَقًّـا فِـی
التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقرآن وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّـهِ فَاسْتَبْشِـرُوا
بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ.

9

به يقين خدا از مؤمنان جا ن ها و اموالشان را به بهفاى آنکفه
بهشت براى آنان باشد خريده؛ همان کسانى کفه در راه خفدا
پيکار مىکنند  ،پس [دشفمن را] مفى کشفند و [خفود در راه
خدا] کشته مى شوند [خدا آنان را] بر عهده خود در تورات و
انجيل و قرآن [وعده بهشت داده است] وعده اى حفق؛ و چفه
کسى به عهد و پيمفانش از خفدا وففادارتر اسفت ؟ پفس [اى

 .1سوره توبه ،آيه 111.
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مؤمنان!] به اين داد و ستدى کفه ا نجفام داده ايفد  ،خوشفحال
باشيد؛ و اين است کاميابى بزرگ .
معامله خدا با بندگان

در اين آيه مبارکه ،خداوند متعال معاملهاي را با بندگان مطفرح مفيکنفد.
خريدار ،خدا است و بندگان مؤمن فروشنده هستند .اگر خريفد و فروشفي
مهم باشد ،شش شرط در آن لحاظ ميشود و براي آن سند مفيزننفد .امفا
اگر معاملهاي مهم نباشد آن شش شرط را ندارد .براي مثال اگر غفذايي يفا
لباسي بخري ،فقط پول ميدهي و جنس را مفيگيفري؛ امفا اگفر بخفواهي
خانه يا ماشيني بخري ،اين شش شفرط در آن لحفاظ مفيشفود1 :و  4ف
مشخ کردن خريدار و فروشنده 6،ف نوع جنس 2 ،ف قيمفت  5ف تنظفيم
سند 3 ،ف قباله سند ،و وقتي اين اصول مراعات شد و سند به امضا رسفيد،
ديگر فروشنده مالک نيست.
توجه به این آیه شریفه

خريدار ،خدوند تبفارک وتعفالي ،و فروشفنده مفؤمنين هسفتند؛ چفون
خداوند از غيرمؤمنين کسي که براي ريا و شهرت بفروشد نميخفرد .نفوع
جنس :جان و مال ايشان و قيمت آن ،بهشت است .اما قبالفه ايفن معاملفه:
عالوه بر قرآن ،درتورات و انجيل نيز بيان شده.
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ببينيد خداوند چقدر بزرگ و کريم است ،جان و مفال و همفه هسفتي
انسان را خودش داده و مالک حقيقي خداست ،بفا ايفن وصفف بفا بنفدگان
معامله ميکند و آنها را مي خرد! اما براي فروشندگان شرط سنگيني قرار
داده و آن مؤمن و خال

بودن فقط براي خفدا اسفت .او هفي شفريکي را

نميپذيرد ،حتي در نيت .خدا عمل را هر چند کم باشد قبول ميکنفد امفا
«خال » براي خودش.
پس اگر کسي با خدا معامله کرد و مال و جان را با قيمتي بسفيار گفران
فروخت ديگر مالک آن نيست ،در آنچه دارد به اجازه مالک تصرف ميکند.

انبيا و ائمه اطهار و مؤمنين حقيقي با خفدا معاملفه کفرده انفد؛زيرا بفه
وعده الهي اميدوارند ،که ميفرمايد:
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَـیْعِکُمُ الَّـذِی بَـایَعْتُمْ بِـهِ
وَذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

و چه کسى به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر است ؟ پس [اى
مؤمنان !] به اين داد و ستدى که ا نجفام داده ايفد  ،خوشفحال
باشيد؛ و اين است کاميابى بزرگ .

پس بشارت باد ايشان را در اين معامله که خود فوز بزرگي است.
شهداي کربال در روز عاشورا اين آيه شريفه را به نمايش گذاشفتند .بفا
خدا معامله کردند ،و هرچه داشتند ،از مفال و جفاه و فرزنفد و عيفال و در
نهايت جان عزيز خود را در طبق اخال

تقديم جان آفرين کردند.
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آیا تا حاال با خدا معامله کردهای؟

لحظهاي تأمل کن ،آيا تا کنون با خدا معامله کرده اي؟ يعني آيفا کفاري را
خال

فقط براي خدا انجام دادهاي؟ بعضيها در همه عمرشفان معاملفهاي

با خدا نداشتهاند؛ چون جز دنيا هي هفدفي ندارنفد .آن چفه از عبفادات و
اعمال انجام مي دهند ،براي دنياست.
بعضي هم تا حدودي داخل شدهاند اما بايد يقين خود را تقويت کننفد.
عاملي که سبب تحقق هدف انبياء ميشود ،ايمفان بفه معفاد و وعفدههفاي
الهي است.
انسان وقتي باور کرد که موجودي ابدي است و روزي اعمفال او ظفاهر
ميشود و بايد جوابگوي آنها باشد ،هدف خود را حرکت در راه انبيا قفرار
خواهد داد .يعني ياد معاد ،انسان را به هدف انبيا ميرساند؛ زيرا خود انبيفا
هم که به اين مقام رسيدند و آن همه مصائب را تحمل نمودند ،بفه سفبب
يقين بود که به منزلگه اصلي و رسيدن به لقاء اهلل داشتند.
پس ايمان به قيامت و ياد معاد ،انسان را به سعادت ميرساند؛ زيفرا او
با خدا معامله ميکند و ميداند اين معامله موجب سعادت ابدي ميشود.
بزرگترين سرمايه انسان ،جان اوست و درصورتيکه با کمتر از بهشفت
معامله کند ضرر کرده است .اگر مال و جان از آن اوست ،پفس آنرا در راه
خدا در جهاد صرف کن .مالک ميگويد :چه بکشي و چفه کشفته شفوي و
حتي اگر هم کشته نشوي ثواب را ميبري".شفاهِد" ايفن خريفد و ففروش
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انبيا اولوالعزم ،موسي ،عيسي و خاتم انبياء هستند و سند ايفن
معامله در قرآن سوره توبه آيه  111ثبت شده است.
انسان بايد بداند خدا از او چه ميخواهد و در هر زماني ،تکليف خود را
بداند و عمل کند .حسين و اصحاب ايشان هم با خفدا معاملفه کردنفد.
روز عاشورا ،روز معراج حسين بن علي است؛ روزي که مفا بايفد از روح
حسين و غيرت و شجاعت او درس بگيريم ،بلکه بيدار شويم و اين صففات
را در خودمان پرورش دهيم.
روز عاشورا ،بازار فضائل حسيني است ،که شرافت و کرامفت انسفاني را
عرضه ميکند.
يففک نويسففنده معففروف(عبففاس محمففود عقففادب دربففاره اباعبففداهلل
ميگويد :گويا روز عاشورا نوعي مسابقه ميان خصلتهاي حسفيني برقفرار
شده بود .يعني فضائل حسيني هرکدام بفا ديگفري مسفابقه مفيداد .صفبر
حسين ميخواست از ساير صفاتش جلو بيفتد؛ رضفاي حسفين (بفه آنچفه
رضاي خداسفتب مفيخواسفت از صفبرش جلفو بيفتفد؛ اخفال

حسفين

ميخواست از همه اينها پيشي بگيرد؛ شجاعت حسين ،ميخواست گفوي
سبقت را از صفات ديگر بربايد و . ...
ولي ميگويند چيزي که از همه صفات بيشتر جلوه کفرد ،اطمينفان و
استقامت حسين بود .يکي از وقايع نويسها که آنجفا حضفور داشفته
است ،ميگويد:
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واهلل ما رأیت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربط جاشا من.

بففه خففدا قسففم سففراغ نففدارم مففرد دلشکسففته اي (مففرد تحففت فشففار
قرارگرفته ايب را که فرزندان و اهل بيتش جلوي چشمش ،تکه تکفه
باشند ،اصحابش را ببيند در حالي که سرهايشان از بدن هايشان جدا
شده است ؛ اما اين اندازه قوت قلب داشته باشد.

اين جريان ،همه را به تعجب واداشته است؛ زيرا حتفي تصفورش هفم
آسان نيست.
استاد مطهري ميفرمايد :اباعبداهلل در روز عاشفورا چنفان قفدم بفر
ميدارد کأنه آينده روشن و آثار نوراني نهضت خودش را ميبينفد و شفک
نداشت که با همين شهادت پيروز ميشود .شک نکرد که روز عاشورا بايفد
هر چه دارد در راه خدا بدهد .يعني روز عاشورا پايان کِشت است.
آیا حسین شکست خورد؟

سيد قطب که يکفي از نويسفندگان و دانشفمندان اهفل تسفنن اسفت ،در
تفسيرخود ،في ظالل القفرآن هيفل آيفه 51سفوره مفؤمن ،پفس از بحثفي
پيرامون نصرت الهي و پيروزي ميگويد :آيفا نهضفت حسفين پيفروزي
بود يا شکست؟ و اين چنين ادامه ميدهد:
در مقياس کوچک ،شکست بود ،ولي در مقياس بفزرگ ،پيفروزي بفود،
هي شهيدي در سراسر زمين مانند حسفين نيسفت کفه احساسفات و
قلبها را قبضه کند و نسلها را به غيرت و فداکاري بکشاند ،و چفه بسفيار
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انسانها بودند که نتوانستند به هدفشفان برسفند؛ گفر چفه بسفيار تفالش
کردند و عمر خود را در راه رسيدن به هدف سپري نمودند.
حسين عقيفده و هفدفش را بفا شفهادت خفود پيفروز کفرد ،هفي
خطبهاي نتوانست قلبها را به سوي افکار بزرگ سوق دهفد و ميليفونهفا
نفر را به سوي اعمال چشمگير بکشاند ،مگر خطبه آخر حسين کفه بفا
خون خود آنرا امضا کرد ،و براي هميشه موجب حرکت و تحول مفردم در
خط طوالني تاريخ

گرديد1.

حسين بن علي شهيد زندهاي است که هميشه درطول تاريخ ،يفاد
و نام و قيام خونين او دلها را به تپش در مفيآورد ،و بفه انسفانهفا نيفرو
ميبخشد .با شهادت حسين جنبشهفا و حرکفتهفا و عليفه دسفتگاه
اموي و طاغوتها آغاز شد .طولي نکشيد که سفرکردگان فاجعفه کفربال بفا
بدترين وضعي به هالکت رسيدند .قيام مختفار ثقففي در سفال  33قمفري
براي انتقام از قاتالن حسين در همين راستا بود.
اولین کسی که حرکتی بر ضد دستگاه اموی کرد ،یک زن بود

اولين کسي که ضد دستگاه اموي قيام کرد ،همسر يکفي از لشفکريان ابفن
زياد بود .درعصفر عاشفورا وقتفي کفه ديفد لشفکر مفيخواهنفد بفه طفرف
خيمههاي حفرم حسفين بفن علفي حملفه کننفد ،چفوب خيمفهاي را
برداشت و در جلوي خيمهها ايستاد .قبيله بکر بن وائل را صدا زد " :يفا آل
 .1خورشيد انقالب،

497.
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بکر بن وائل "قبيله من! خويشاوندان من! کجاييد؟ بياييد .کار بفه ايفنجفا
کشيده است که ميخواهند حرمت حرم پيامبر را بشکنند.
نهضتهاي معاصر از جمله انقالب جمهوري اسفالمي ،مقاومفت حفزب
اهلل لبنان و مردم غزه و ...همه از آثار نهضت عاشورا اسفت .حتفي گانفدي،
رهبر فقيد هند ،ميگويد :من چيز جديدي براي ملت هند نياوردهام ،بلکفه
از حسين بن علي درس گرفتهام .و اگر بخواهم هند را نجات دهم ،واجفب
است همان راهي را بپيمايم که حسين بن علي پيمود.
محمد علي جناح ،آزاديخواه معفروف جهفان و مؤسفس پاکسفتان نيفز
ميگويد :هي نمونهاي از شجاعت ،بهتر از آنکه امام حسين از لحفاظ
فداکاري و تهور ،نشان داد ،در عالم پيدا نميشفود .بفه عقيفده مفن ،تمفام
مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدي که خود را در سرزمين عفراق قربفان
کرد ،پيروي

کنند1.

مسيو ماربين (از دانشمندان معروف آلمانيب ميگويد :در ظفاهر ،يزيفد،
حسين و انصارش را کشت؛ امفا در بفاطن ،حسفين ،يزيفد و همفه
بنياميه را بدتر از هزار بار کشت ،يزيد آنها را يک روز کشفت ،ولفي امفام
حسين او و قومش را تا ابد و هر روز

 .1حسين بن علي را بهتربشناسيم،
 .4سياسته الحسنيه ،عالمه کاشف الغطاء،

446.
42.

کشت2.
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سؤال :حال نظر شما چيست؟ آيا حسين بن علفي شکسفت خفورد يفا
پيروز شد؟
بصیرت حسین

امام هنگامي براي وداع با اهل بيتش آمد کفه هفي يفک از اصفحابش
زنده نبودند .به دليل خاصي اباعبداهلل نوبت دوم براي وداع آمفد .امفام
زنها و بچهها را جمع کرد .اينجاست کفه عظمفت روح اباعبفداهلل روشفن
ميشود! اول فرمود:
«استعدوا للبالء» خودتان را براي بال آمفاده کنيفد« .تغطـین بـازارکن»،

چادرها را برسرکنيد.
امام ميخواست روح اينها آماده باشد ،و يک جملفه بفيشتفر نگففت،
ولي بالفاصله فرمود:
واعلموا ان اهلل حافظکم ومنجیکم من شر االعداء ،ومعذب اعادیکم بـانواع
البالء.

اهل بيت من! يقين داشته باشيد که شفما از ايفن سفاعت سفختي و
شدت مي بينيد ،ولي هلت نخواهيد ديد .بدانيد که خداونفد ،شفما را
حفظ و از شر دشمنان نگه مي دارد ،و شما محترمانه به حرم جدتان
برخواهيد گشت .و از اين ساعت ب ه بعد ،بدبختي دشمنان شماسفت،
مطمئن باشيد که خداوند دشمنان شما را در همفين دنيفا بف ه انفواع
مختلف عذاب خواهد کرد.
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معلوم ميشود اباعبداهلل اوضاع و آينده را ميبيند .نوشتهانفد :اباعبفداهلل
در حمالت خود نقطهاي را انتخاب کرده بود که نزديفک خيمفههفا وحفرم
باشد .به دو منظور :اول اينکه ،ميدانست دشمنان چقدر بيغيفرت و ضفد
انسانياند و اين مقدار حميت ندارند که الاقفل بگوينفد مفا بفا حسفين
طرف هستيم ،پس متعرض خيمهها نشويم .ميخواست تفا جفان در بفدن
دارد ،کسي متعرض خيام نشود.
وقتي حمله ميکرد ،از جلوي او فرار ميکردند .ولفي امفام تعقيفب
نميکرد ،بلکه برميگشت تا خيام مورد تعرض قرار نگيرند.
حسين شجاع و صبور و راضي به رضاي الهي است؛ ولفي غيفرتش
هم به او اجازه نميدهد که زنده باشد و کسي نزديک خيام حفرم او بيايفد.
به اهلبيت دستور داده بود که تا زنده است ،از خيمههفا بيفرون نياينفد .و
اين دروغ است که اهل بيت مرتب از خيمهها بيرون ميآمدنفد و العطفش
ميگفتند1.

منظور ديگر از اينکه از خيمهها زياد دور نميشد ،ايفن بفود کفه اهفل
بيت بدانند امام هنوز زنده است .لذا نقطفهاي را مرکفز قفرار داده بفود کفه
صدايش به آنها مفيرسفيد ،و هنگفامي کفه برمفيگشفت و در آن نقطفه
ميايستاد ،فرياد ميزد:
ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم
 .1حماسه حسيني ،شهيد مطهري.
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فرياد

حسين

که بلند مي شد ،اهل بيت آرامش خاطري پيدا

مي کردند و مي فهميدند که امام هنوز زنده

است1.

آري! امام در آخرين وصيتهايش به اهلبيت مفيفرمايفد :تفا مفن
زنده هستم در خيمهها بمانيد و بيرون نياييد ،و مطمئن باشيد کفه بعفد از
من شما اسير ميشويد ،ولي کوشش کنيد که در مدت اسفارتتان ،تخلففي
از وظائف شرعيتان نکنيد .مبادا کلمهاي به زبفان آوريفد کفه از اجفر شفما
بکاهد و مطمئن باشيد،که اين پايان کار دشمن است.
بدانيد که خداوند شما را نجات ميدهد و از هلت حفظ ميکند.
نورانیت این کالم را بنگر!

به آنها ميگويد :اهلبيت من! شما اسير خواهيد شد ،ولي هليفل و حقيفر
نخواهيد شد .اسارت شما هم اسارت عزت است.
به همين جهت وقتي مردم در کوفه به رسم صدقه ،به اطففال گرسفنه
اسراء نان ميدادند ،حضرت زينب(سب و مفانع مفيشفود .بيفان مفيکننفد
ايشان نانها را از دست بچهها ميگرفت و ميگفت صدقه بر ما اهفل بيفت
حرام است .اسير بودند ولي حاضر نشدند خواري را تحمل کنند.

 .1همان.
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ابن ابيالحديد سني مذهب ميگويد :به آن حسيني عشق ميورزم کفه
بين ماندن با هلت و مرگ با عزت مخير شد ،و او مرگ با عزت را بر حيات
ننگين ترجيح

داد1.

الدنیا سوق االخرة

بر اساس احاديث ،دنيا بازاري است که در آن عدهاي سفود مفيبرنفد و
قومي خسارت ميبينند؛ در اين ميفان ،تنهفا کسفاني کفه بفا خفدا معاملفه
کردن ،سود بردند .آنها عمر عزيز خود را بفا بهشفت و نعمفتهفاي ابفدي
معاوضه کردند؛ زيرا هر عملي که مؤمن انجام ميدهد و هر قفدمي کفه در
راه خدا برميدارد ،مينويسندو خدا آن را ميخرد ،هر چند کم باشد.
خداوند ،اجر کساني را که هم خوب هستند و هم عمفل صفالح انجفام
ميدهند ضايع نميکند؛ بلکه در دنيا عزت و آرامش ،و در آخفرت ،بهشفت
برين و قرب الهي را به آنها عنايت ميکند .اما آنان که آخرت را بفه دنيفا
فروختند ،خسرالدنيا واالخره هستند؛ زيرا در دنيا به علت انواع نگرانفيهفا،
در اثر حرض و طمع فراوان ،حتي از خواب راحفت هفم محفروم هسفتند و
دلبستگي شديدشان به دنيا سبب ميشود که از آخرت غافل شوند.

 .1همان.
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در واقعه کربال هر دو گروه را ميبينيم .آنان که با خدا معامله کردنفد و
سود بردند و آنهايي که از دنيا نصيبشان نشد مگر قليل و در آخفرت هفم
عذابي اليم.
راستي آيا ما دراين بازار تجارت دنيا ،سودي بردهايم؟

جلسه دوازدهم
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چرا امام ،زنان وکودکان را با خود بُرد؟

مالک و ميزان مردان آسماني با مردم عادي تفاوت ميکند؛ زيرا آنهفا بفه
حقيقت واقفند .از طرفي هميشه بين آنها و مردم عفادي اخفتالف وجفود
داشته و اعمال آنها مورد انتقاد سطحينگران واقع شده است.
از آن جمله ،روزي که حسين عازم سففر عفراق گرديفد ،جمفاعتي
حضرت را از رفتن به عراق برحفذر داشفتند؛ آنهفا تفاريخ حيفات پفدرش
علي و برادرش حسن را تذکر ميدادند و از بيوفايي مفردم کوففه
سخن ميگفتند .حضرت حسين ميفرمايفد :جفدم رسفولاهلل بفه مفن
گفته است:
اخرج الی العراق فان اهلل شاء ان یراک قتیال
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به سوي عراق برو که خدا مي خواهد تو را کشته ببيند.
به او ميگفتند :چرا زنها را ميبري؟ ميفرمود:
ان اهلل شاء ان یراهن سبایا

خدا خواسته آن ها را اسير و دور شهر ها ببيند.

1

حسين ميداند که بردن خاندانش با خود به مصلحت است ،يعنفي
اسارت اينها رضاي خدا است ،و رضاي حفق هميشفه در مصفلحت اسفت؛
مصلحت يعني کمال فرد و بشريت.
قهرمانان گمنام واقعه کربال

يکي از ويهگيهاي واقعه کربال اين بود که از طفل رضفيع تفا شفيخ کبيفر
حضور داشتند؛ از کودک شيرخواره و طففل شفش ماهفه ،علفي اصفغر ،تفا
مرداني جليل القدر با سنين باال.
اما نقش زن در کفربال منحصفر بفه حضفرت زينفب(سب نبفود و چنفد
خانواده به غير از اهلبيت نيز حضور داشتند .از جمله خفانواده عبفداهلل
بن عمير کلبي بود ،بعد از اينکه عبداهلل به ميدان ميرود و مفيجنگفد تفا
هنگامي که انگشتانش قطع ميشوند و به نزد اباعبداهلل ميآيد و در حفالي
که رجز ميخواند ،به مادر پير خود ميگويد :آيا خوب عمفل کفردم؟ مفادر
 .1چهل گفتار ازسخنرانيهاي آقاي فاطمي.
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ميگويد :نه! من از تو راضي نميشوم تا تو را کشته نبينم! و او مفيرود تفا
شهيد ميشود .سرش را ميبُرند و به خيام حرم پرتاب ميکنند .اين مفادر
سر پسر خود را ميگيرد و به سينه ميچسباند ،ميبوسد و مفيگويفد :مفا
چيزي را که در راه خدا دادهايم ،پس نميگيريم ،و سر را به سوي يکفي از
افراد دشمن پرت ميکند .آن گاه عمفود خيمفهاي را بفر مفيدارد ،حملفه
ميکند و رجز ميخواند:
انا عجوز سيدي ضعيفه
خاويه باليه تحيفه
من پير زني ضعيفه و ناتوانم ،اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع مي کنم

بعد از روز عاشورا

زنان اهل بيت همچون

حضرت زينب ،حضرت سکينه ،حضرت ام کلثوم و ديگر زنان ،نقش بسيار
مهمي در افشاي واقعه عاشورا داشتند.از اين رو بايد نقش مهم زنان در واقعه
کربال بيشتر بيان شود.
منطق عقل و اسارت

بزرگي ميگفت :اگر چه واقعه کربال را بايد با منطق عشق حفل نمفود ،امفا
منطق عقل با بردن زن و فرزند و خاندان کامال مواففق اسفت! زيفرا بعفد از
واقعه کربال ،خاندان امام حسين بزرگترين خدمت را نسبت به مقصد
و هدف ابيعبداهلل انجام دادند ،به ويهه زينب(سب دختر اميرالمؤمنين.
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به اين معنا که اگر ارزش آن واقعفه را بفه دو قسفمت تقسفيم کنفيم،
بي شک قسمت دوم آن با دست زينب(سب انجام شد و بيترديد اگر زينب
و ساير خاندانش نبودند ،هدف آن حضرت تأمين نميشد.
کاروان مبلّغین

در حقيقت ،امام حسين با بردن زنها و بچهها يفک کفاروان مُبَلّفن بفا
خود ميبرد .و آنچه سبب شد شفهادت حسفين باعفث بيفداري مفردم
گرددف کاروان اسيران بود و نقل وقايع عاشورا و رسوا ساختن يزيديان بفه
وسيله اهل بيت بود؛ زيرا آنها عامل نقل واقعه کربال بودنفد کفه دو جنبفه
داشت ،يکي اعالم خبر کشته شدن و ديگر چگونه کشفته شفدن شفهداي
کربال بود .به راستي اگر زينب(سب در اين سفر نبود و در مدينفه قتفل آن
حضرت را ميشنيد ،چه ميتوانست بکند جز اينکفه بنشفيند و بفر مفرگ
برادرش گريه کند .اما زينب(سب و ساير زنها پس از شهادت ،بزرگتفرين
خدمت را انجام دادند .به اسيري گرفتن و گرداندن آنهفا بفه دور شفهرها،
بيشترين بغض و عداوت را نسبت به بنياميه در دلهفا بفه وجفود آورد ،و
زمينه را براي انقالبهاي بعدي فراهم ساخت .هر يک به ديگري ميگفت:
مگر اينها خاندان پيامبر نيستند؟ پس چرا يزيد با آنان چنفين عمفل
نمود؟ آيا جز بي ديني و نفاق علت ديگري دارد؟ و گذشته از خبر شهادت،
جنايات و چگونه به شهادت رساندن آن مظلومان را به گوش مردم رساندند.
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هدف حسین همین بود

حسين ميخواست که کفر و نففاق دشفمنان بفر مفردم آشفکار شفود.
منظرهاي که مردم از اسيران ديدند ،شايد اثفرش از کفربال و کشفتهشفدن
جوانان بيشتر بود.به عبفارتي ديگفر ،بهتفرين وسفيله بفراي نشفر دعفوت
ابيعبداهلل و شناختن تشيع و اهل بيت ،همفين اسفارت و سفخنان زينفب
کبري(سب و خطابههاي آتشين او بود که در کوفه و شفام ايفراد گرديفد و
مردم را بيدار نمود .اين هم مطلبي بود که حسين به آن نظفر داشفت.
به قول شاعر:
از لحاظ قسمت ازلي او و برادرش به يک مأموريفت دعفوت شفده انفد؛
ولي برحسب ظاهر ،چگونگي فعاليت و محل هر يک جداسفت .حسفين از
راه شهادت و زينب از طريق اسارت ،بايفد ايفن مقصفد عفالي و مقفدس را
محقق

سازند1.

اسارت و مأموریت آسمانی

بايد ديد اين قافله از هنگام خروج از کربال تا به امفروز ،مأموريفت آسفماني
خود را چگونه ايفاء نموده است .ايفن قافلفه بطفالن حکومفت بنفياميفه و
ضربتهاي مهلک آنان به اسالم را إفشا کردنفد ،و بفراي هميشفه ،ظلفم و
تجاوز را محکوم نمودند.
 .1همان.
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آري! آن روز که حسين عازم کربال بود ،حتي دوستانش حضرت را
از بردن خاندان منفع نمودنفد ،و مفيگفتنفد :اي پسفر پيفامبر شفما را
ميکشند و خاندانت را اسير ميکنند؛ بنفابراين آنهفا را نبفر و بفه دسفت
اسيري مسپار.
آنان نميدانستند که مأموريفت آن حضفرت تمفام نمفيشفود مگفر بفا
اسيري آنها؛ يعني با اسيري اهلبيت اسفت کفه چهفره حقيقفي مفدعيان
دروغين خالفت برمال ميشود.
رساندن ندای مظلومیت

حسين با بردن زن هفا يفک کفاروان خطيفب همفراه بفرده کفه بعفد از
شهادت آنها مفردم را بيفدار کننفد و نفداي مظلوميتشفان را بفه مفردم و
جهانيان برسانند .هنوز چند روز بيشتفر از شفهادت آن حضفرت نگذشفته
بود که صداي زينب کبفري(سب در بفازار کوففه بلنفد شفد ،و بعفد از او ام
کلثففوم و سففپس فاطمففه دختففر امففام حسففين و همچنففين امففام
زينالعابدين يکي پس از ديگفري بفه خطابفه پرداختنفد و بفا کلمفات
آتشين خود غوغا و انقالب به راه انداختند و موفقيت آن حضرت را قطعفي
نمودند.
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نظر یک نویسنده آلمانی

او ميگويد :حسين بزرگترين مرد موفق عالم است ،و معناي موفقيت اين
است که انسان در مقصد خويش توفيق حاصل کند .حسفين اگفر چفه
کشته شد ،اما مقصد خود را تأمين نمود ،و اين توفيق حاصل نشد مگر بفا
خطبهها و سخنان آتشيني که خاندانش بعد از شهادت او ايراد نمودند.
سخنان کوبنده اهلبیت ،دلها را به لرزه در آورد

اول زينب دختر علي ميگويد:
اتدرون ویلکم ای کبد لمحمد فریتم وای عهد نکستم.

آيا مي دانيد ،که جگر پيغمبر را شکاف ت يد و چه عهدي را از
رسول خدا



شکستيد؟!

ام کلثوم ميگويد:
ویلکم اتدرون ای دماء سفکتموها وای صبیة سلبقوها

واي برشما! آيا مي دانيد چه خون هفاي مقدسفي را بف ه نفاحق
ريختيد و چه بانواني را اسير نموديد؟!
جمعي که پاس محملشان داشت جبرئيل
گشتند بيعماري و محمل ،شتر سوار
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باز فاطمه دختر حسين همسر

حسن مثني فرزند امام حسفن مجتبفي

ميگويد:
ويل لکم اتدرون اية يد طاغينا منکم و اية نفس نزعفت الفي قتالنفا ام بايفة
رِجل مشيتم الينا...

واي بر شما اي اهل کوفه! آيا مي دانيد که با کدام دست ما را
نشان نيزه و شمشير قرار داديد ،و با کفدام پفاي بفه جنفگ و
محاربه ما آمديد؟ همانا دل هاي شما خشن و قلب هاي شما از
علم و دانش بي بهره است(.قلب هاي شما بر اثر گنفاه ،سفياه و
سخت شده و علم ند ا ريد.ب
و امام زين العابدين ميفرمايد:
بایة عین تنظرون الی رسولاهلل اذا یقـول لکـم قتلـتم عترتـی و
انهکتم حرمتی فلستم من امتی.

اي مردم باکدام چشم،

پيغمبر

را نظر مي کنيد ،موقعي کفه

بگويد فرزندان مرا کشتيد ،و پرد ه حرمت دريديد ،و ديگفر از
امت من نيستيد .و شما از شمار مسلمانان خارج شديد.
زینب(س) حامی والیت

اما قهرمان کربال زينب کبري(سب براي اين سفر آماده شده بفود ،و حتفي
وقتي پسر عمويش "عبداهلل بن جعفر" از او خواستگاري ميکند ،پذيرفتن
آن را مشروط به اين ميداند کفه هرگفاه حسفين خواسفت مسفافرتي
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برود ،زينب همراه او برود و عبداهلل ممانعفت نکنفد .و عقفد ازدواج بفر ايفن
شرط ،برگزار شد .به همين سفبب ،زينفب در ايفن سففر از مدينفه بفا
برادرش حسين همراه بود ،و در واقع سرپرست کودکان و بفانوان بفود،
و تا آخرين حد توان در اين سفر ،به برادر و نهضت عاشورا کمک کرد.
اما مهمترين وظيفه و عظمت زينب کبرا(سب اين اسفت کفه او حفامي
واليت بود .تا وقتي برادرش حسين زنده بود يگانه حامي او بود ،و بعفد
از او ،از حجت خدا امام سجاد سرپرستي و حمايت کفرد و در چنفدين
مورد ،اجازه نداد او را به قتل برسانند و خود را سپر او کرد ،و ايفن چنفين
درس حمايت از مقام رهبري اسالمي را به جهانيان آموخت.
به هر حال ،نهال اسالم به دست مبارک رسول خدا کاشته شد ،بفا
خون حسين آبيفاري شفد ،و بفا ففداکاري اهفلبيفت بفه ثمفر رسفيد.

جلسه سیزدهم
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بعضي ادعا ميکنند :امام حسين ،خود را به مَهلکه انداختفه و اقفدام او
مخالف آيه مبارکه «وال تلقوا بایدیکم الی التهلُکه» خود را به دست خود بفه
هالکت نيفکنيد است!
اين عده با بيتوجهي عمدي يا غير عمدي بفه آيفات بسفيار ديگفر ،در
مورد جهاد و امر به معروف و نهي از منکر ،شبهه پراکني ميکنند.
اين آيه  195سوره بقره است که ميفرمايد:
وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

و در راه خدا انفاق کنيد و [با ترک اين کار پسنديده ،يفا هزينفه کفرد ن
مال در راه نامشروع] خود را به هالکت نيندازيد ،و نيکى کنيد که يقينا
خدا نيکوکاران را دوست دارد

جلسه چهاردهم :نگاهی با تأمل | 979

بايد گفت :آيه مذکور ،مربوط به جهاد با جان نيست ،بلکه همانگونفه
که آغاز آيه نشان ميدهد مربوط به انفاق است .منظور ايفن اسفت کفه در
صورت ترک انفاق ،هالکت اجتماعي پيش مفيآيفد ،و يفا در انففاق اففراط
نکنيد که در اين صورت ،خودتان تهيدست و درمانده شويد.
بنابراين ،آيه فوق "افراط و تفريط" در انففاق را کفه موجفب هالکفت
ميشود نهي کرده است ،و کاري به جهاد با جان ندارد.
و به فرض اگر از آن" ،قاعدهاي کلي" به دست آوريفم ،جنفگ و جهفاد
در راه اعالي کلمه توحيد و ابطال باطل ،يعني با عزت جنگيفدن و کشفته
شدن در راه خدا هالکت نيست ،بلکه عزت و کرامت است .پس اين کشفته
شدن ،خود را به هالکت انداختن

نيست1.

و گفته اند« :وال تلقوا بایدیکم الی التهلکه» دال بر اين است کفه آدمفي
بدون دليل موجّه خود را به خطر نيندازد .پفس ايفنکفه انسفان بفه خطفر
بيفتد گاهي حتي ضرورت دارد ،ولي مهم اين است کفه آيفا آنچفه بفرايش
تحمل خطر ميشود ،ارزش خطرپذيري را دارد؟!
حال با توجه به آيات و احاديث چند سؤال مطرح ميشود؟

 .1خورشيد انقالب ،محمد محمد اشتهاري،

464.
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وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

9

هرگز گمان مبريد آنان که در راه خدا کشته شدند مردگاننفد ،بلکفه
زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند

آيا شهادت در راه خدا هالکت است يا سفعادت ،کفه خداونفد آنفان را
مرده نميداند ،بلکه از يک زندگي معنوي و رزقي مستمر بفر ايشفان خبفر
ميدهد؟!
حسين که ميگويد :اگر دين خدا جفز بفا کشفتن مفن پفا بفر جفا
نميماند ،پس اي شمشيرها مرا در برگيريد ،آيا اين هالکت است؟!
با توجه به آيه  111سوره توبه درباره معامله با خدا که خريدار جانهفا
و مالهاي مؤمنين است و وعده بهشت داده است.
آيا کسي که عزيزترين متفاع خفود ،يعنفي جفانش را بفا خفدا معاملفه
ميکند ،خود را به هالکت انداخته است؟
نکته ديگر اينکه کشتهشدن حسين براي اسالم بود؛ بايد يا اسالم
فدا شود و يا حسين .جان امفام حسفين مهفم اسفت ولفي اسفالم
مهمتر است و بديهي است که مهم ،خود را فداي اهفم مفيکنفد .بنفابراين
نميتوان بر قيام آن بزرگوار بفه سفبب آنکفه دچفار سفختي و شفهادت و
اسارت اهل بيت شده ،ايراد وارد کرد.

 .4سوره آل عمران ،آيه 139.
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نکته ديگر اينکه جهاد و شفهادت در نظفر مفردم چفه مفهفومي دارد.
آنهايي که دنيا و خوراک و پوشاک آنرا کمفال مفيداننفد ،کشفته شفدن
برايشان هالکت است؛زيرا بدين وسفيله آنهفا را از دسفت مفيدهنفد .امفا
کساني که کشته شدن را راهي براي تقرب به خداوند عزّوجفل مفيداننفد،
جهاد نه تنها براي آنها هالکت نيست بلکه عين زندگي است .همان طفور
که درآيه  139آل عمران به اين واقعيت اشاره شده است.
چرا حسین با جمعی اندک به مقابله لشکری بزرگ رفت؟

همان طور که پيشتر گفته شد ،ميزان کار اولياي الهي غيفر از ميزانفي اسفت
که ديگران مطالب را با آن ميسنجند .جهادگران کربال از نظر تعداد انفدک و
محدود بودند ،اما در عين حال داراي عظمفت و شفرافت بفيانتهفا و وجفداني
بيدار بودند .آنها اين درس را به پويندگان حقيقفت آموختنفد کفه مفيتفوان
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
اله اال اهلل را در برابر سران قريش آشکار ساختند .بنابراين نهتنها نميتفوان
بر قليل بودن ياران حسين ايراد گرفت بلکفه بايفد آن را از مهفمتفرين
تفاوتهاي عملکرد ائمه اطهار با روشهاي سايرين دانست که ديگفران
خود را مقيد به تجهيزات و نفرات انساني ميداننفد ،امفا امفام حسفين
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خود را مقيد بفه نيفروي خفدايي مفيدانفد .ديگفران قفدرت را در داشفتن
لشکرهاي فراوان ميدانند ،اما امام حسين قدرت را در پيفروي از حفق
ميداند .ديگران مردم را براي خود تجهيز و سپر ميدانند ،اما حسفين
خود و کشته شدن و اسارت اهل بيتش را تجهيز و سپر مردم ميداند.
آري! امام حسين با ياران اندک خود ،اعالم نمود کفه بفا کفمتفرين
امکانات هم ميتوان از حقيقت و آرمانهاي ايماني دفاع و حمايت

کرد1.

به راستي مگر روزي که جدش ابراهيم خليل عازم شکستن بتها شد،
سالح و لشکري تهيه کرده بود؟ يا به تنهايي بتها را شکست و به هفزاران
نفر جمعيت گفت:
اف لکم ولما تعبدون من دون اهلل افال تعقلون

9

اف بففر شففما (بيففزاري از شففماب و بففر آن چففه غيففر از خففدا
مي پرستيد ،پس چرا نمي انديشيد؟
و هنگامي هم که فرمان سوزاندن او صادر شد ،با کمال رشادت در آتش رفت.

مگر هنگامي که موسي کليم پيش از آغاز مبارزه با فرعون ،جمعيفت و
اسلحهاي تهيه نمود؟ يا اينکه بهتنهايي مقابل فرعون و دسفتگاه عظفيم او
ايستاد و گفت:

 .1اوصاف المجاهدين ،تحليلي بر وقايع و شبهات کربال.
 .4سوره انبياء ،آيه 37.
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انت الضال المضل

ت و گمراه و گمراه کننده هستي.

و مگر پيغمبرخدا در آغاز دعوت ،جز علي و خديجه(سب پيفرو
ديگري داشت؟ با اين حال ايستادگي کرد
اساسا مکتب انبيا و رجال الهي ميزان و مقياس ديگفري دارد .و طفرز
فکر و مأموريت آنها به غير از مردم عادي

 .1خورشيد انقالب (با اندکي تصرفب.

است1.

جلسه چهاردهم :نگاهی با تأمل | 977

جلسه چهاردهم

چرا دشمن برای مبارزه با عدهای اندک سی هزار لشکر فرستاد؟
هي يک از ملتهاي جهان ،مانند تاريخ شفيعه ايفن همفه انقفالب و غوغفا
ندارد .تاريخ شيعه از مردان بزرگي سخن ميگويفد کفه بفا وجفود فشفار و
خفقان شديد ،براي اعالي کلمه حق تفا پفاي جفان پفيش رفتنفد .مفردان
عاشورايي با جانبازي خود ،صفحهاي را در تاريخ شيعه گشودند که عبفرت
و شگفتي جهانيان را موجب شد.
تاريخ کربال از جنبههاي مختلف ،شايسته دقت و تأمل اسفت .در يفک
بيابان لميزرع ،دو دسته از افراد در برابر يکديگر قرار گرفتفهانفد ،کفه هفي
تناسبي از لحاظ تعداد در ميان آنها نيست .در تاريخ جنگهفاي جهفاني،
نمونهاي وجود ندارد که يک طرف را لشکري از  74تفا 169تفن ،و لشفکر
طرف مقابل را از 14هزار تا 61هزار نفر 1هکر کرده باشند.
 .1خورشيد انقالب،

 .162سوگنامه آل محمد به نقل از اعيان الشيعه ،ج،1

311تا 314.
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حال سؤال ميشود :چرا دشمن براي مقابله با ايفن عفده انفدک ،سفي
هزار لشکر ميفرستد؟
علت اين است که حفاکم کوففه بفه خفوبي مفيدانسفت طفرف مقابفل
کيست ،و حسين بن علي داراي چه شخصيتي است.
فرق دو لشکر

فرق دو لشکر ،در ايمان و اخال

و هدف بود.

آن لشکر انبوه را هواي نفس و وعدههاي امير کوفه بفه ايفن سفرزمين
آورده بود .آنها در پايان کار هم به سوي کوفه شتافتند ،تا جفوائز خفود را
از اميرشان بگيرند و کامياب شوند.
اينان از هي جنايتي خفودداري نکردنفد ،از قتفل و غفارت ،آتفشزدن
خيمهها و حتي از گوشواره بر گوش دختري کوچک نگذشتند!
عمر سعد دستور داد سر از بدن همه شهدا جدا کردند 1.آنان حتفي در
بردن سرهاي شهيدان باهم اختالف داشتند و هر قبيلفه مفيخواسفت کفه
خود ،سرها را نزد حاکم کوفه ببفرد و پفاداش جنايفت خفودش را درياففت
کند .لذا عمرسعد راه حل را چنين ديد که سرهاي کشفتهشفدگان را بفين

 .1همه سرهاي شهدا بريده شد جز دو سر،يکي سر علي اصفغر؛ زيفرا امفام حسفين علفي
اصففغر را دفففن کففرد،دوم سففر حففربن يزيففد ريففاحي کففه خويشففان او مففانع شففدند سففرش بريففده
گردد.سوگنامه آل محمد

613.
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قبائل تقسيم کند ،و هر قبيله تعفدادي از سفرهاي شفهيدان را بفراي ابفن
زياد ،به کوفه ببرد و جايزه خود را دريافت کند.
خولی و سرحسین

خولي سر مقدس حسين را نزد ابن زياد ميبرد و ميگويد:
امأل رکابي فضة و ههبا
انففي قتلففت السففيد
يفذکرون
وخيرهم مفن
المحجبا
قتلت خيرالنفاس امفا
نسبا
وابا

رکاب مرا پر از نقره وطال کفن؛ زيفرا مفن آقفاي ارجمنفد و بزرگفوار را
کشتم؛ آن آقايي که در نسب از همه ،برتر است .من بهتفرين انسفانهفا از
جهت پدر و مادر را کشتم.
اين سخن در مالء عام که تعريف از امام حسين بود ،براي ابن زياد
ناگوار آمد و به خولي گفت :اگر دانستي که او بهترين انسانها بود ،چفرا او
را کشتي؟ سوگند به خدا چيزي به تو نخواهم

داد1.

اين شمهاي از شخصيت لشکريان طرف مقابل بود.
اما لشکر دوم :اين جمعيت اندک را فقط ايمفان بفه خفدا و عشفق بفه
ابيعبداهلل گرد آورده بود .آنها انتظار داشتند در رکاب امام زمانشفان،

 .1سوگنامه آل محمد،

617.
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شربت شهادت بنوشفند و هرچفه زودتفر جفايزه خفود را از دسفت رسفول
خدا و دخترش فاطمه زهرا(سب دريافت کنند.
اين جمعيت اندک به مصداق
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

9

و همگى به ريسمان خدا [قرآن و اهفل بيفت علفيهم السفالم]
چنگ زنيد ،و پراکنده و گروه گروه نشويد.
به ريسمان الهي (ريسمان محکم ايمان و اخفال ب چنفگ زدنفد و در پرتفو
واليت و تقوي ،رشتهاي از الفت و عشق بين آنها و حسين برقرار بود.
با توجه به اين واقعيت اميرالمؤمنين وقتي از صفحراي کفربال گفذر کفرد،
درباره زمين و شهداي کربال فرمود:
مصارع عشاق لم یسبقهم احد قبلهم وال یلحق بهم احد من بعدهم.

هي کس ب ه پاي عاشقان حسين نمي رسد.

و توماس کاراليل چه زيبا ميگويد:
بهترين درسي که از تراژدي کربال ميگيريم ايفن اسفت کفه حسفين و
يارانش ايمان استوار به خدا داشتند ،آنها با عمل خود روشن کردنفد کفه
تفوق عددي در جايي که حق با باطفل روبفرو مفيشفود ،اهميفت نفدارد و
پيروزي حسين با وجود اقليتي که داشت ،باعث شگفتي من است.
 .4سوره آل عمران ،آيه 116.
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مژده بزرگ درحدیثی زیبا

اين مجموعه را با تبرک از حديثي زيبا به پايان ميرسانيم و آن بشفارتي از
امام صادق به شيعيان و پيروان واليت است که ميفرمايند:
االتحمدون اهلل اذا کان یوم القیامة فدعا کل قوم الی مـن یتولونـه
فدعانا الی رسولاهلل ،و فزعتم الینا ،فالی این ترون یذهب بکم؟ الی
الجنة ورب الکعبة ،قالها ثالثة.

9

آيا شما حمد خدا را نميکنيد ،هنگامي که روز قيامت شفود .و
خداوند هر گروهي را به کسي کفه واليفت او را قبفول کفرده و
پذيرفته باشد مي خوان ن د .ما را همراه پيامبر و شما را همراه ما.

فکر ميکنيد در اين حال شما را به کجا ميبرند؟
به خداي کعبه به سوي بهشت ،سه بار تکرار کرد.

 .1درسي که حسين به انسانها آموخت،
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