
١٩٨  و قرآن(ع)امام حسين سال	 شانزدهم

دا از ديدگاهها و جهات متعددى بايـد مـورنهضت مقدس حسينى و حادثه عـاشـور
د.يكى از جهات اصلى اين حادثه،د و عظمت ابعاد مختل* آن آشكار شوگيرارسى قربرر
م استت و عظمت مى7باشد.الزد آمده در آن،و منبع اصلى آن قدرجوت و عظمت بوقدر

د.ار بگيرسى و تحليل و ارزيابى قرد برردى مورت كاربرع به صورضواين مو
ع آن باقـومان و منطقA وهاى زات آن از مرزدر اين نهضت مقدس كه عظمت و تأثيـر

(ع)ت حسين بن علىده،حضرقعيت جهانى و تاريخى پيدا كرده و موت تمام،عبور كرقدر

انش مقابل تمامـىبا عدH قليل پيـرو(ص)مل اكـرسودگار عالميان و جانشيـن رحجت پـرور
فته است.ار گرمان قرمت زت حكوقدر

ارى7كه بخش مهم جهان آن روز در حيطه آن قرده،بطورمت بسيار زياد بوت حكوقدر
د.نها انسان بود حمايت ميلوداشت.و مور

  يكصد وNد صد نفر و نهايتاا در اين حادثه هفتاد و دو يا حدور(ع)اصحاب امام حسين
مان،آن كه در ميدان جنگ حاضرمت زان حكوشته7اند.و سپاهيان و پيروچهل و چند نفر نو

دند.در ايـننها نفر بـومت ميلـوان حكوع پيـروار نفر و اما مجمـود سى هزدند حـدوشده بو
هاىفتارم ردن آثار شوتهاى آن و از بين برمتى و قدرى عظيم حكوت شكستن اين نيروصور

الياس كالنترى
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ج است.د كه از حد ارزيابيها و محاسبات عادى خارشيطانى آنها كار بسيار عظيمى بو
ف نمى7باشد.ى و متعارت ظاهرمت بصورت نظامى حكو منظور ما شكستن قدرًطبعا
در(ص)ل خـداسوحلـت ره بعد از رد و آن اينكـه در دورى دارت ديگـرع صورضـوو مو

ارگوپيش آمد و بعد از شهادت آن بزر(ع)منين علىمت امير المؤه حكوفاصله7اى كه تا دور
د.وناكى پيدا كرانى بسيار خطرضعيت بحر،جامعه اسالمى و(ع)ه امامت امام حسينتا دور

مت دينى،در جهت اهداف شخصـى يـكت عظيم حكـومنتهى شد به جائى كـه آن قـدر
هاى شخصىفتارى اعمال و رفت،و در جهت ديگرار گرحاكم تبهكار و يك منافق پليد قر

ـ صريك حاكم عادى بشر ـ در بين انسانهاف نظر از فساد عقيدتى و اخالقى و روى  حى او 
دم ـ تلقى مى7شد.تمامى قداستهاهاى دينى ـ حداقل در بين عامه مرفتاران اعمال و ربعنو

ها و شخصيت حاكم وفتارحيد تحت الشعاع فساد حاكم بـر رف دين توشهاى معارو ارز
د.فته بوار گرافيانشان قراطر

د آبهـاىف آن از گرحيدى و معـارليت عظيم نجات دين تـوضعيتى مسئـودر چنيـن و
ت حسين بنمان،يعنى حضر و امام آن ز(ص)ل خداسوناك به عهده جانشين حقيقى رخطر
د.فته بوار گرقر(ع)على

مت جامعهد حكو بسته بو(ع)داد صلحى كه با امام حسن مجتبىارمعاويه بر خالف قر
فتنگ معاويه و بدست گرد و يزيد هم به محض مراگذار كرندش يزيد وا به فرزاسالمى ر

مت اواى حكوبر(ع)است كه از امام حسينشت و از او خوالى مدينه نومت نامه7اى به وحكو
مت دينى تأييدان حكوا بعنومت يزيد بن معاويه رت حكود.يعنى اينكه آن حضربيعت بگير

فى كند!!!معر(ص)ل خداسوان جانشين را بعنوكند،و آن پليد تبهكار ر
امتهاى اخالقى و همهف و كرم و معاراين كار،در حقيقت خط بطالن كشيدن به علو

د.يزيد بهبو(ص)ت محمـدص شريعت پيامبر خاتم حضـران خدا و به خصوفضائل پيامبـر
ا بكشد ود،بايـد او رى كردداراز بيعت خو(ع)د كه اگر حسين بن علىشته بـوالى مدينه نوو

ستد.اى يزيد بفرا برش رسر
اهدى از بيعت كشته خـوددارت خودر صور(ع)د كه امام حسينمشكل اصلى اين نبـو
د.مشكل فعاليـتت آسان بواى آن حضراه دفاع از دين خدا برشد!بلكه كشته شـدن در ر

مان پنجاه سال بعد ازد كه در زدگيهايى بوحيدى از آلوى فضاى مقدس دين تواى پاكسازبر
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د.د آمده بوجوانشان بومان و پيرومتهاى زسيله حكوبو(ص)ل خداسوحلت رر
د وكى ايجاد كرهم در عين حال كه آثار مبار(ع)منين علىمت امير المؤچند سال حكو

د و عده7اىا كرحيدى آشكار رخشان دين توه درمينه7هاى مساعد چهرصت كافى و زد فربا نبو
ضاع به حالت قبلى،ار،اوگوف آن آشنا ساخت،اما بعد از شهادت آن بزرا با حقايق معارر

اتبگشت،البته فضاى جامعA اسالمى بـه مـربر(ص)ل خداسوحلت ران بعـد از ريعنى دور
فتر شد.تاريكتر و مخو

د ضربات سنگين و شكننده7اىجوا با وحيدى رند بايد بناى دين توحال،حجت خداو
ميم7كند.هم ريختن است،اصالح و ترد شده و اين بنا در حال شكسته شدن و دراركه به آن و

ان به پيكر ديند مسلمين و ديگرخمهاى عميقى كه از ناحيه كفر و نفاق و بدست خوبايد ز
د يابد.د شده،بهبوارو

ى داشت!ق بشرايت و مديريت فـود و احتياج به علـم و دراين كار،بسيار عظيـم بـو
داندن جامعه اسالمى به مسير حقيـقـى7گرد آمده و برجوضاع بـواى اصالح اوم برت الزقدر

نهاسيله مليـول پنجاه سال بـه وت عظيمى داشت.تخريبى كه در طـوليه،احتياج به قـدراو
د،خيلىد آمده بوجوحيدى بوانسان اعم از كفار و منافقين و مسلمين جاهل در بناهاى دين تو

ى داشت.ق بشرت فوى آنها احتياج به قدرسازى و نوسازد و اصالح و بازعظيم بو
د كه ابعاد عظمت آن چه به لحـاظع كرقعيتى فعاليتى شـرودر چنين مو(ع)امام حسين

د آمده و چه بهجوچه به لحاظ شگفتيهاى بوات ومكانى و حيطه تأثيرتاريخى و اجتماعى و
فهاى عادى و متـعـارق حد محاسبات و ارزيابيها بـا مـعـيـارع و كيفيـت آن فـولحاظ نـو
ش مى7يابدن متعدد بطور مستمر گسترل قرونه7اى كه عظمتهاى آن حادثه در طوبه گومى7باشد.

د.گز كاسته نمى7شوگى آن هرو از تاز
ده شد،اين حادثه بايد از جهات و ديدگاههاى متعددى7مورى كه در ابتدا اشارهمانطور

ا نسبت بـهقعيت آن رشته مود.و ما در اين نـوار گيرسى و ارزيابى و بحث و گفتگو قـربرر
تع و7قدران و نوسى،ميزع در اين تحقيق و بررضولين موسى مى7كنيم.اوآن كريم بررآيات قر
فته در آن مى7باشد.بكار ر

تع قدرد،از نوفته شوفته در اين نهضت بى نظير،از هر لحاظ در نظر گرت بكار رقدر
ه اتصال بـه آننحو(ع)ند مى7باشد.و نقش امام حسيـنت خداواتبى از قـدرى و مرق بشرفو
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ده است.د نظر بودن آن در فضاى مورى كرت بى پايان و انتقال آن به عالم دنيا و جارقدر
مايد:آن كريم مى7فرند عالميان در قرخداو

ا ياد كنيد تا من هم شما؛مر)٢/١٥٢ه،(بقر»نال تكفروا لى وكم و اشكرونى اذكرفاذكرو«
اى من شكر كنيد و بمن كفر نورزيد.ا ياد كنم و برر

اد ركات خوحمت و برند رجه شد،خداوند متواگر بنده7اى از طريق ذكر الله به خداو
ند متصلت و صفات ديگر به خداوت بنده به قدرد،در اين صوراهد كرى خوى او جاربسو
اهد شد.خو

عى از آند،مثل ذكر زبانى و قلبى و عملى،همچنين نواتبى داراع و مرذكر الله»،انو«
اه انداختن انسانها دردم و رع ديگر ذكر در بين مردى و شخصى است،و نوت فرذكر بصور
!اين مسير

د:مونقل شده است كه فر(ع)از امام صادق
١ك فى مالء خير  من مالئك نى فى مالء اذكر ـ يا ابن آدم اذكرّ و جلّقال الله ـ عز

ا درا در بين اجتماعات انسانى ياد كن تا من تـو رند آدم مـرد:اى فرزموند فرخداو
هى بهتر يعنى مالئكه ياد كنم.بين گرو

د:موت نقل شد،كه فرهمچنين از آن حضر
٢ من المالئكةٍ فى مالءُهُتاس ذكرّ من النٍنى فى مالء ـ من ذكرّ و جلّقال الله ـ عز

ا درهى از انسانها ياد كند مـن او را در بين گـرود:اگر كسى مرموند فـريعنى خداو
هى از مالئكه ياد مى7كنم.بين گرو

ذكر شده است كه(ع)سىت مود داستان حضره«طه»در مورآن مجيد در سورآياتى از قر
تا به مقام نبور(ع)سىند عالم،موقتى خداود،و آن اينكه:وتباط دارد بحث ارع مورضوبا مو

نعوند پيش فرسالت خداوان ابالغ را مأموريت داد كه بعنـود و او رموث فرسالت مبعوو ر
د:ض كرد و عراستهائى كرخوند دراز خداو(ع)سىد،موبرو

لى ـ وا قوى ـ و احلل عقدة من لسانى ـ يفقهولى امرّرى و يسح لى صدرب اشرقال ر«
ى ـ كى نسبحـككه فى امـرى ـ و اشرن اخى ـ اشدد به ازر من اهلى ـ هـاروًااجعل لى وزيـر

ح صدر [صبر و تحـمـل وا به من شردگـار ر؛پرور)٣٤ ـ ٢٠/٢٥(طه،»ًاك كثيـر ـ و نذكرًاكثيـر
ا ازه ردان و گراى من آسان گرا برسالت رت قلب] عطا كن و كار رصله و قواستقامت و حو
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ى ازاى من وزيرد] و برثر شوب آنها مؤا دريابند [و در قلوكن،تا انسانها سخن مرزبانم باز
سالت]ت و7را در امر [نبوسيلA او تقويت كن و او را بوا،و مرم رادرن برار بده،هاروخاندانم قر

ا زياد تسبيح كنيم و زياد ذكر كنيم.تائى] تو رار بده،تا اينكه [دومن شريك قر
دم است نه تسبيح ومنظور از«تسبيح كثير»و«ذكر كثير»در اين آيات،تسبيح و ذكر بين مر

مايد:ه) در تفسير اين آيات مى7فرم عالمه طباطبائى(رحوت.مرذكر شخصى و قلبى و در خلو
)تنزيه آن دو نسبت به الله ـ سبحانه7 ـ(ع)نسى و هارواد تسبيح و ذكر آن دو(يعنى مومر

ت يادم بطور علنى است،نه در حال خلوند در بين مراى خداوو ذكر آن دو باهم بر
ار دادنت احتياجى بـه قـرن ذكر قلبـى و در خـلـوى،چـودر دلهايشان بـطـور سـر

و(ع)سـىاد اين است كه آن دو يـعـنـى مـود،بلكـه مـران وزيـر نـدار بعنـو(ع)نهـارو
دم تسبيح و ذكر كنند،آن هم تسبيح و ذكر كثيرا با همديگر در بين مراو ر(ع)نهارو

٣ى كنند…ا جارند رو در مجامع و اجتماعات و جلسات ذكر خداو

ت ديگر يعنى در بين انسانها هـمدى و شخصى و چه بصـورت فرذكر الله چه بصور
ند وجه به خداوH توان و نحوجاتى است.آثار ذكر الله هم متناسب با ميزاتب و دراى مردار

كات ذكر اللهان مثال آثار و برد.بعنواهد بوتبه آن خوع و مرسعت و بطور كلى نوعمق و و
ات حاصل7شد، و آنچه از كتاب آسمانى و تور(ع)نش هاروادرو بر(ع)سىت موH حضردر سير

مان ظهور پيامبرام ديگر بطور غير مستقيم تـا زائيل بطور مستقيم و اقوم بنى اسرشامل قو
مى7شد.(ع)ت عيسىصاحب شريعت ديگر يعنى حضر

(ص)ت محمد بن عبداللهم حضرل اكرسوان خدا،رسالت آخرين پيامبرمان رانجام زسر

سيد.اين كتاب هم مصدق كتابهاى آسمانىآن كريم رل آخرين كتاب آسمانى يعنى قرو نزو
د،به طوريكه مشعلهاىد دارى بى7پايان و هميشگى با خوآنها است و نورقبلى و مهيمن بر

اهد شد.ش نخوگز خاموآن هر
مايد:د آن مى7فرند عالميان در مورخداو

 عليه فاحكـمً لما بين يديه من الكتاب و مهيـمـنـاًلنا اليك الكتاب بالحق مـصـدقـاو انز«
آن كريم مصدق و مهيمن كتابهاى آسمانـى در اين آيه قر)٥/٤٨(مائده،»ل الله…بينهم بما انز

مايد:د اين آيه مى7فران در مورم عالمه طباطبائى در تفسير الميزحوفى شده است.مرقبلى معر
ـ بنابر ـ عبارآنچه از معناى آن حاصل مى7شوهمينه يك چيز نسبت به چيز ديگر  تد 
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ى داشته باشد،در حفظقى نسبت به چيز ديگراست از اينكه آن چيز سلطه و تفو
تبيانت«ا بصورند آن رآن است كه خداوف در آن و اين حال قراع تصراقبت و انوو مر

ل ثابتده،نسبت به كتابهاى آسمانى قبلى،بطوريكـه اصـوص* كر» وكل شىء
٤د نسخ مى7كند….ا بايد نسخ شوا حفظ مى7كند و آنچه رآنها ر

آن7كريمدن قره) در ادامه بحث تفسير آيه و معناى هيمنه و مهيمن بوعالمه طباطبائى(ر
د كه خالصه آن چنين است:ى دارنسبت به كتابهاى آسمانى قبلى،نظر

شنا رو»است و آن ر لما بين يديه من الكتابًو مصدقا»تتمه جمله« عليهًمهيمناو جمله«
ا تصديق مى7كندات و انجيـل رانين تورآن تمام احكام و قـواد آن نيست كه قرتر مى7كند و مـر

اىاد تصديق اصل كتابهاى آسمانى است و اينكـه بـرن تفسير،بلكه مـرت ابقاء و بـدوبصور
ف ديگر.همچنانكهم و معاردن علوف كند با نسخ و تكميل و زياد كرند است در آنها تصرخداو
ماتد،در عين حال كه بعضى از محرات بول شده بر او مصدق تورت مسيح يا انجيل نازحضر

وده است:«ند نقـل كـرد بطوريكه خـداود آورجوى در آن بود،يعنى تغيـيـرا حالل كـردر آن ر
)٣/٥٠ان،(آل عمر»م عليكماة و ال حل لكم بعض الذى حرلما بين يدى من التورًمصدقا

د،د7ندارجواى عظمت آن وى برى است كه هيچ حد و مرزآن مجيد نوراما به هر حال قر
ان مى7باشد.ى است كه در كتابهاى آسمانى قبلى و فضائل همه پيامبرو آن مشتمل بر نور

مايد:د آن مى7فردر مور(ع)منين علىامير المؤ
ك ال يدرًا و بحرُدهّق ال يخبو توًاجا و سرُ ال تطفأ مصابيحهNًال عليه الكتاب نور انزّثم

ى است كها و آن نـورآن] ر كتاب [قـر(ص)مد بر پيامبـر اكـرل كرپس نـاز٥…؛ُهقعـر
داهد كركش نخواغى كه شعله7هايش فرواهد شد و چرش نخواغهاى آن خاموچر

سيد.ان رو دريائى است كه به قعر آن نتو
د عظمت بى7پايان وا در مورساترين تعابير رر(ع)منين علىاين قطعه از كالم امير المؤ

ايط مختل*7مانها و همـه شـرد.يعنى در همه زد دارا در خـوآن رل قرسيع عالم شمـونور و
د و اينه برد از اين نور بى7پايان بهـرهنگى،سياسى و اجتماعى مـى7شـوى،علمى،فـرفكر
د.اهد بوى نخومى و ملتى و كشورى منحصر به قوداره7بربهر

اج عظيم و شكننده كـفـر وفته است كه امـوار گرقعيتى قـردر مو(ع)حال،امام حسيـن
شده و ضربات سنگينى به آن اصابـتى اين منبع نور و مشعلهاى آن حمـلـه7ورنفاق بسو
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نها نفر از انسانهائى كه اين كتاب به آنها تعليم شده و آنها به اينسيله مليومى7كند.حتى بو
عدH زيادى تمام ياانند وصتى مى7خوا شب و روز در هر فركتاب عالقه7مند هستنـد و آن ر

ند.د دارا در حافظه خوبخشى از آن ر
د،امااهد كرا دفع خواگر چه اصل اين كتاب فنا ناپذير است و همه ضربات دشمنان ر

انع زيادى مانع تابش اين نوربين حقايق آن و ذهن و فكر انسانها فاصله7ها ايجاد شده و مو
سى محبوف فكرندانهاى تاريك و مخوندگى انسانها شده است.انسانها در زا در فضاى زر

م هستند.ك بى7انتها،محروشده7اند و از اين نور مبار
ابسته است به خطرحيدى كه نجات تمامى انسانهاى عالم به آن وكشتى عظيم دين تو
د و اينت عظيمى دارده احتياج به قدرفانها و ظلمتهاى گستراج طوافتاده و نجات آن از امو

كزت اين انسانها در يكجا متمرچه قدرس انسانهاى عادى است،اگرق حد نفوت،فوقدر
مين اسـت كـه در آنى زدگار عالـم در رود حجت پـرورجوسـع وت در ود،و اين قـدرشو

ا حيات ر(ع)د ياد امام حسينمود بحث اعالم فرند عالم هم طبق سنتى كه در آيه مورخداو
مزاهد ماند.و اين است رنده خومانها و در سطح عالـم زى بخشيد.ياد او در همه زديگر

و نهضت مقدس او.يعنى تجليل و تعظيم7آن(ع)ت حسينىتعظيم و تجليل اختصاصى حضر
مينه است و اين تجليل حتى سالها قبل از حادثـهندى در اين زاده خداوار،تجلى ارگوبزر

ى شده وجار(ص)ل خداسوك ر به لسان مبار(ع)ت حسيـنلد حضرهاى توا و از روزعاشور
د.خبر داده بو(ع)ندش حسينع شهادت فرزضوت از موبطور مكرر آن حضر

ندت خداوسنت نصر
منانا نسبت به مؤتش رع نصرضوآن كريم مـوند عالميان در آيات متعددى از قرخداو

انگى آن رايط چگـومنان و در بعضى شـرت مؤده،در بعضى از آيات اصل نصـرمـوذكر فر
نه:ان نموده است.بعنومواعالم فر

 در اين آيه به)٢٢/٣٩(حج،»هم لقدير الله على نصرّا و انن بانهم ظلمواذن للذين يقاتلو«
ه جنگده7اند اجازاقع شده7اند و دشمنانشان اقدام به جنگ با آنها كرد ظلم وكسانى كه مور

ت آنها قادر است.ى و نصرند بر يارد،داده شده و اعالم شده كه خداوجهت دفاع از خو
نگى ظلمى كه كفار نسبت به آنهـاه و چگوضعيت اين گرودر آيه بعدى بعد از ذكر و
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تل نصرمينه نـزوه به زحيدى،اشاراه حفظ دين توتكب مى7شدند و استقامت آنهـا در رمر
مايد:د و مى7فرمنان دارند بر مؤخداو
ند عالميان بادر اين آيه خداو) ٤٠/ ٢٢(حج،»ى عزيزه إن الله لقون الله من ينصرلينصرو«

ندد يعنى خداوكز مى7شوى كنند متمـرا يارا كه خدا رت كسانى رع نصرضـوتأكيد شديد مو
ىد و او بر اين كار و هـر كـاراهد كـرى خوا يارد رى كننده7هـاى خـوبطور حتم و قطـع يـار

تمند و شكست ناپذير است.قدر
تها و اخـالص ود.تمامى عـلـم و قـدر بو(ع)دگار شخص امام حـسـيـنحجت پـرور

ث آدمارد.او وكز بود او متمرجودگار در ولياء خاص پرورحى و شخصيتى اوكماالت رو
ثارسى كليم الله و وث مواراهيم خليل الله و وث ابرارح نبى الله و وث نوارة الله و وصفو

د.ح الله بوعيسى رو
شارگوث پدر بزرارد.و او وبو(ص)ت محمد خاتم االنبياءش حضرارگوث جد بزراراو و
ش امامادرث بـرار!و و(س)اهره فاطمـه زت صديقه طاهـرش حضرو مادر(ع)منيـنامير المـؤ

ان خداحى و كماالت شخصيتى پيامبرتهاى روهمA فضائل اخالقى و قدرد. بو(ع)مجتبى
د.كز بودش متمرجوت آنها در وو علم و قدر

چهد.اگردگار عالم بوت بى پايان پروراى تابش نور قدرمينه برح كريم او مناسبترين زرو
ارايط اجتماعـى قـرمانـى و شـرقعيـت ز در آن مـو(ع)مينات مقدسه مـعـصـوهر يـك از ذو

ق حدمانانه فوفتار قهرد شريفشان مى7تابيد و همان رجوت و نور به وفته،همان قدرمى7گر
اىصت برى از آنها صادر مى7شد،اما اين فرف بشرهاى متعارشناسائى و ارزيابى با معيار

او حاصل شد.
»گفته شدكـم…نى اذكرفاذكرولى در اين قسمـت:«د بحث اوديم به آيه مـوربر مى7گر

دهمند خوجاتى است.امام حسين(ع) با قيام شكـواتب و دراع و مراى انو»دارذكر اللهكه«
اتب ذكر الله در سطح عالم به جريان انداخت.و به بيانق همه مرتبه7اى فوا در مرذكر الله ر

فت.او مشعلهاى ديناهد رگز از بين نخوى كه آثار آن هرد به نحوا احياء كرديگر ذكر الله ر
اهد شد.ش نخوگز اين مشعلها خاموتى كه هرخت،بصورافروا در سطح عالم برحيدى رتو

مايد:ند مى7فرآن كريم آمده است.خداوى در آيه7اى از قرع با بيان ديگرضواين مو
؛اى كسانى)٤٧/٧(محمد،»كم و يثبت اقدامكما الله ينصرا ان تنصرويا ايها الذين آمنو«
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د و به شما ثبات قدماهد كرى خوا يارى كنيد،او هم شما را يارده7ايد اگر الله ركه ايمان آور
د.اهد كرعطا خو

ت در نهضت مقدستبه و زيباترين صـورح و متعالى7ترين مـرضواين آيه در نهايت و
د و تعدادى از اصحابشتجلى يافته است.او با كمك تعدادى از اهل بيت خو(ع)حسينى

د كه از ناحيهتى ايجاد كرد،اين قيام قدرت دين خدا قيام كرانى جهت نصرايطى بحردر شر
چم آن هميشه دراهد ديد و پرگز شكستى نخوى تقويت شد كه هرحيدى به نحوآن دين تو

اهد ماند.اشته خوافرصه تاريخ برعر
فتهان اندك او از هر لحاظ در نظـر گـرو يار(ع)ت حسيـند آمده از حضرجـوت بوقدر

جيهت او هيچ7توند و نصراده مستقيم خداوارت بى7پايان ود جز اين طريق انتساب به قدرشو
د.ى ندارديگر

انشو يار(ع)ت حسينف حضرند از طرت دين خداودر اين قسمت به جهات اساسى نصر
ل ايند،و جهت حصواهيم كره7اى خوده اشارند نسبت به آنها بطور فشرت خداو نصرًو متقابال

داخت.اهيم پرخو(ع)ادث نهضت مقدس حسينضيح و تحليل بعضى از حوض به توغر

اسنتجريان بيعت خو
ـ از دنيا رو ـ لعنة الله عليه  متندش يزيد امر حكوفت و فرزقتى معاويه بن ابى سفيان 

صدم مدينه به خصواست كه از مرشت و از او خوفت،نامه7اى به امير مدينه نوا در دست گرر
ىددار از بيعت خو(ع)د.و اينكه اگر حسينمت او بيعت بگيراى حكو بر(ع)از حسين بن على

ستد.اى او بفرا برش رند و سرا بزدنش رد،گركر
نامه يزيد ـ لعنة الله عليه ـ و لحن آن مبتنى بر سابقه7اى است و آن اينكه معـاويـه در

داى خـوبر(ع)داد صلح با امام حسن مجـتـبـىارخالف قـرفت برد تصميـم گـرآخر عمر خـو
دادارحاليكه طبق قرصيت كند.درندش يزيد وا به فرزمت رجانشينى انتخاب كند و امر حكو

تاگذار مى7شد و در صورو(ع)مت به امام حسنمت حكوگ معاويه حكوصلح بايد بعد از مر
اا آشكارداد صلح راراد قر متصدى امر اما معاويه كه همA مـو(ع)حلت او بايد امام حسيـنر

ندش يزيداى فرزا هم كنار انداخت و از مسلمين بـرداد رارد،اين بند از قرزير پاگذاشته بو
اههاى سياسى همـرفت.اين بيعت با اجبار و تهديد و فـشـاراليت عهد بيعت گـران وبعنو
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د.بو
د او اعمالهاى سياسى كه معاويه در مـورد تمام فشارجو بـا و(ع)ت امام حسينحضر

دند و آنها عبدى كرددارد.سه نفر ديگر هم از بيعت با يزيد خوموى فرددارد،از بيعت خوكر
ىدند.معاويه در سفرحمن ابن ابى بكر بو عبدالرًالله بن عمر و عبدالله بن زبير و احتماال

متاى حكوو آن چند نفر بر(ع)ت حسيناست از حضرد با تهديدهاى شديد خوكه به مدينه كر
فق به اين امر نشد.لى مود ويزيد بيعت بگير
ضايتىاز نارصتهائى كه پيش مى7آمد ابـرمت معاويه در فرد حكودر مور(ع)امام حسين

دى دست نمى7زدم متذكر مى7شد،اما به اقدام ديگرا به مرد و اعمال خالف معاويه رمى7كر
دد بيعت با يزيد مخالفت خود،اما در موربا معاويه پايبند بو(ع)داد صلح امام حسنارو به قر

د.موا بطور آشكار اعالم مى7فرر
شند،هدف اصلى فعاليتهايش به خوبى روه امامت خوت در دورهاى آن حضرفتاراز ر

ت دين خدات آشكار نصرحيدى و بصورف دين تواقبت و حفاظت از معارد و آن مرمى7شو
مت معاويه و عمـال اوف حكود،و در اين جهت هيچ مشكلى و هيچ تهـديـدى از طـربو
د.نده نبودارباز

فت،در اين سفر عبداللهگ معاويه به سفر حج ريك يا دو سال قبل از مر(ع)امام حسين
داند از مرد آورجوت اجتماعى بودند.آن حضراه او بوبن7عباس و عبدالله بن7جعفر هم همر

تاى دعوستاد برالنى فرسوا مى7شناختند.و رنان بنى7هاشم و آن عده از انصار كه او رو ز
دند ـ و به حج آمـدهف به صالح و عبـادت بـول الله ـ كه مـعـروسـوآن عده از اصحـاب ر

ت7جمعت كنند،تا جائى كه بيش از هفتصد نفر در خيمه7هاى آن حضرا دعودند،تا آنها ربو
دند.بو(ص)ل خداسود دويست نفر اصحاب ر از تابعين و حدوًشدند،عمدتا

لاند،او در آن اجتماعى كه در منى تشكيل شد بر خاست خطابه7اى خو(ع)امام حسين
اند كه خالصه آن چنين است:د و ثنا گفت سپس خطابه7اى خوا حمد كرند رخداو

ده مى7بينيد و مى7دانيد وا عمل كرد ما و شيعيان ما آنچه راين طاغيه (معاويه) در مور
م و آن اينكه اگر در آنچه مى7گويم صادقاستى دارشاهد آن هستيد،من از شما در خو

ا بشنويد وا تكذيب كنيد.سخنان مرد مرغ بوا تصديق كنيد و اگر گفته7ام دروهستم مر
د به كسانى كه از آنها ايمـنها و قبائل خـواجعت به شهـرقت مرا بنويسيـد،و وآنها ر
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ا به آنچه از حق ما مى7دانيدد اطمينان شما هستند،اطالع دهيد و آنها رهستيد و مور
د،وب شود و مغلـود و حق از بين بـروسم اين امر كهنه شـوت كنيد،من مى7تـردعو

اهت داشته باشند.ان از آن كرچه كافرد،اگراهد كرا تمام خود رند نور خوخداو
دموفرت د تالول شده بوناز(ع)د اهل البيتآن كريم در مورا در قرتمام آنچه ر(ع)بعد امام
شادرو بر (ع)منينش امير المؤد پدردر مور(ص)ل خداسوا رد،و تمام آنچه را بيان كرو تفسير آن ر

دد صحابه در مورمـوا كه مى7فرد،و تمام آنچه رگو نمود،بـازده بومودش فرش و خوو مادر
٦تك7تك آنها مى7گفتند به خدا قسم شنيديم و شهادت مى7دهيم.

ع امامت وضودر مو(ص)مل اكرسـوآن مجيد و سخنان رامام دالئل زيادى از آيات قـر
ان در آن اجتماعاى حاضربر(ع)قعيت اهل البيتو مقام و مو(ع)منين علىخالفت امير المؤ

ادند كه اين مطالـب رد اظهار كـرارد و صحابه حاضر در مجلس در تمـام آن مـوموبيان فـر
(ص)ل خداسوا از صحابه رشنيده7اند و شهادت مى7دهند،تابعين هم مى7گفتند:ما اينـهـا ر

شنيديم،از كسانى كه به صداقت آنها اطمينان داريم.
عضو در منى تشكيل شد، موّدر آن اجتماع كه در حين انجام مناسك حج(ع)امام حسين
و خليفه حقيـقـى(ع)مع،نقش امام معصـوضـوش داد و آن مودم آموزا به مـربسيار مهمـى ر

در جامعه اسالمى است.(ص)ل اللهسور
د،وار بگيرجه قرد توكن مورحيدى است.بايد اين ركان اصلى دين توع امامت از ارضومو

اهد شد وهاى حكام جامعه اسالمى از انسانهاى عادى،بنام دين تمام خوفتاراال اعمال و ر
اهند شد.گمى خودرحيدى دچار اغشاش و سردم در شناسائى حقيقت دين تومر

در(ع)منيـنالمؤ دالئل حقانيت اميـرًدر اين خطابه عمـدتـا(ع)جه است كه امامقابل تـو
د بيست سال از شهادتمان حدوحاليكه در اين زدند،درا ذكر كرع امامت و خالفت رضومو

(ع)مان امام حسيـندر ز(ع)ع خالفت و امامت امام علـىضو موًد.و اصالت گذشته بـوآن حضر

اى حقانيتمان بردر آن ز(ع)د.استدالل امام حسيند مناقشه و محل بحث و گفتگو نبومور
حيدى و كمك به آن از طريق تعلـيـممنين جز دفاع از حقيقـت ديـن تـوخالفت امير المـؤ

متد و حكونده بوز(ع)منين علىقتى امير المؤى نداشت.وإال وع امامت،هدف ديگرضومو
اى تصاحب حـقا اقدامى بـردند،چرده بـوا غصب كرداشت كـه آن راراو دست كسانى قـر

ه،و جهاد انجام نداد.ت مبارزد بصورمت خوحكو
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ع غصب خالفتضودر مو(ص)ل خداسوحلت ربعد از ر(ع)منين علىفعاليت امير المؤ
مت و خالفت خالصه7شد،ضايتى و اثبات حق حكوى بحث و گفتگو و اظهار ناربه مقدار

 حادثه قتـلًد.و بعـداد نكرداندن خالفت به جايگاه حقيـقـى خـوگراى برو اقدام عملى بـر
لا كه از اومت دينى راستند كه حكودم از او خوست و مرع پيوقوسيله مسلمين به وعثمان بو

فتندت نمى7پذيـرد،آن حضـرد و متصدى آن امر شـوده در اختيار بگـيـرد او بوهم حق خـو
ضعيتى كه در جامعهانجام به دليل ودند.تا اينكه سرش ذكر مى7كراى عدم پذيردالئلى برو

ا در ابتداى امر وش رد دالئل عدم پذيرخو(ع)ت اميرفتند.حضرا پذيرپيش آمد،ناچار آن ر
٧ده7اند.ا در سخنانى بيان كرش راى پذيرد برناچار شدن خو

اى جامعه ايجادصتى كه پيش مى7آمد و مشكلى بردر هر فر(ع)منين امام علىامير المؤ
د،و جنبه عقيدتى و علمىموا بيان مى7فرد رع امامت و خالفت خوضونمى7شد،حقيقت مو

دگيهائـى كـها از آلوحيـدى رش مى7داد و ساحت مقـدس ديـن تـودم آموزا به مـرع رضـومو
د.دند،حداقل در جهات علمى و عقيدتى پاك مى7كرمتى ايجاد مى7كردستگاههاى حكو

(ص)ل خداسودختر ر(س)اهره فاطمـه زت صديقه طاهره شري* حضرش در سيراين رو

عات خطبه7اى كه درضوت و موه فعاليت آن حضرد و از نحوح به چشم مى7خورضوهم به و
د.ع بخوبى آشكار مى7شوضود اين مومومسجد لنبى،در اجتماع مسلمين القاء فر

هم به خوبى آشكار است و(ع)H شري* امام حسن مجتبىش در سيرهمچنين اين رو
مت و بسيج سپاهو تصدى امر حكو(ع)منينار بعد از شهادت امير المؤگوتمام همت آن بزر

ف همين امر اساسىاو،صرش صلح تحميل شده برانجام پذيراى دفع فتنه معاويه و سربر
٨دينى مى7شد.

ان عالـمسيده و او با تمام همت مقابل تبهكارر(ع)ت حسيـنحال نوبت امامت حضر
حيدى و ساحتت انسانى جهت دفاع از حريم دين توق قدرتى فوفته است.او با قدرار گرقر

و جاللت و قداست او(ص)مل اكرسوش رارگوه دين جد بزر،به ويژ(ع)ان خدامقدس پيامبر
ده است.قيام كر

ةبه دار االمار(ع) احضار امام حسين
ستاد و فر(ع)ا به حضور امام حسينامير مدينه به محض دريافت نامه يزيد،شخصى ر
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اقت جـريـان ره و در آن واز احضار بـه دار االمـار(ع)د.امامة احضـار كـرا به دار االمـاراو ر
د سالح حمل كنند و باند و با خوا دستور داد كه آماده شوديكانش رعده7اى از نزدانست و

د:مواهى كنند و آنها فراو همر
ى كندا مجبور به كاراسته و من ايمن نيستم كه مرا خوب] مرقت [غروليد در اين وبه و

قتى من داخل شدم شمااه من بيائيد و وم و من از او ايمن نيستم.شما همرا نپذيركه آن ر
٩د شويد و از من دفاع كنيد ارقتى شنيديد كه صداى من بلند شد ودم در بنشينيد،و

ا به او اطالع داد وگ معاويـه رليد حادثه مـرد شد،وارليد وقتى به مجـلـس وو(ع)امام
د:منموفر(ع)! امامشته و دستور داده است به اخذ بيعت از اوگفت كه يزيد نامه7اى به او نو

ى و طالب بيعت بطور آشكارى قانع شوتصور نمى7كنم كه تو به بيعت در خفا و بطور سر
ى چنين است.ليد گفت آردم هستى! وو در حضور مر

ليد گفت:پسع ببينى!وضوا در اين موأى مرد تا رد:پس صبر كن صبح شوموفر(ع)امام
دليد بود وه نزان كه جهت مشاورد ما بيائى.مرودم نزديد تا با جماعتى از مرگرن برشما اكنو

اهىد و بيعت نكند،ديگر به او دست نـخـوگفت:اگر حسين اين ساعت از تو جـدا شـو
د تا اينكهن بروا حبس كن و نگذار بيروى دهد.او ريافت تا كشتار زيادى ميانه تو و او رو

نى!ا بزدنش ربيعت كند يا گر
انىد چشم تو مى7تون كبود:اى پسر زان فرياد زاست و به مروخوبا خشم از جا بر(ع)امام

ددى!سپس رو7كرا آشكار كرد رغ گفتى و پستى و لئامت خوا بكشى يا او،بخدا قسم درومر
د:موليد و فربه و

فت و آمـدد ما رسالت هستم و مـالئـكـه نـزت و معـدن ر!ما اهل بيـت نـبـواى اميـر
دى فاسق ود و يزيد مراهد بـرده و با ما به پايان خوند با ما آغاز نمـومى7كنند.خـداو

ب الخمر و قاتل انسانهاى بى7گناه و آشكار كننده فسق است.و شخصى مثـلشار
د تأملا صبح مى7كنيم و كنيد و در كار خومن با مثل او بيعت نمى7كنم.لكن امشب ر

١٠مى7كنيم.و شما هم تأمل كنيد كه چه كسى به خالفت و بيعت شايسته تر است.

ل برد به منزاهان خوج شد و با همره خاربعد از گفتن اين سخنان از دار االمار(ع)امام
د و ببيند در شهر چها بشنودم رج شد تا اخبار بين مرل خـارقتى صبح شد از منزگشت و و

فاه تو هستم اگر حرخود و گفت:يا ابا عبد الله من خيـرا ديدار كران او رخبر است،مرو
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انم.مرود:نصيحت تو چيست بگو تا بشنومـوش دهى به صالح تو است! امام فرا گومر
ت تـوت به بيعت با يزيد بن معاويه مى7كنم،و آن به نفع دنـيـا و آخـرا دعوگفت:من تـو ر

د:موفر(ع)است.امام
قتى امت دچارت] على االسالم السالم،و»،[در آن صورناجعوانا لله و انا اليه ر«

د.موشنيدم كه مى7فـر(ص)ل خداسوند،من از جدم رى مثل يزيد شـوهبرحاكم و ر
١١ام است.خالفت بر آل ابى سفيان حر

ستاد تات فرد آن حضرا نزا در مدينه ماند و عصر آن روز امير عده7اى ر آن روز ر(ع)امام
ىددارليد خـود وفتن نزاز ر(ع)ليد با يزيد بن معاويه بيعت كند،امامد و بدست وحاضر شو

ندانان و فرزادرندان و برت همان شب با فرزدند،و حضرار نكرا نيز اصرد،آن شب رموفر
دند.كت كرى مكه حرج شدند و بسوادر و بيشتر خاندانش از مدينه خاربر

د:موائت فرا قرج از مدينه اين آيه رامام در حال خرو
 اين آيه)٢٨/٢١(قصص،١٢» م الظالمينى من القوّ نجنّبقب قال ر يترًج منها خائفافخر«

دفت با خـوار گـرن قرعود تعقيـب فـرقتى مورا واز مصـرر(ع)سىت مـوج حضرجريان خـرو
داهه برودند كه از بيرت پيشنهاد كراهان حضرفت.همرا در پيش گراه آشكار رر(ع)د.امامدار

اهد:نه بخدا من از رمود،فرسى پيدا كنند،همچنانكه ابن زبير عمل كرانند به او دسترتا نتو
اهد ميان ما حكم كند.ند خوفت تا آنچه خداواهم گرآشكار فاصله نخو

حيدى كه هدف اصلى7اوح حمايت از دين توضوادث بودر اين حو(ع)هاى امامفتاردر ر
هد به دار االماراه عده7اى از اهل بيت خودند،همرا احضار كـرقتى او رد آشكار است.وبو
مان جنگهاى جـمـل وت قهرد حمل كنند.آن حـضـرفت و دستور داد آنها سالح بـا خـور

اهد،همـران محافظت از خـوا بعنود،حتى در ميدانهاى جنگ كـسـى ران بوصفين و نهـرو
در(ص)ل خداسوند ران كشته شدن اين دو فرزنگر(ع)منين علىد. بطوريكه امير المؤنمى7بر

ف ميدانعت بطربا سر(ع)ندش حسنقتى ديد فرزد تا جائى كه در جنگ صفين وجنگها بو
د:موكت مى7كند فرجنگ حر

اقب او باشيد] مبادا با كشته شدنشف من بگيريد و نگهداريد [مرا از طران راين جو
امتنـاع(ع)ا من از كشته شدن اين دو ـ يعنى حسن و حـسـيـنا در هم بشكنـد،زيـرمر

١٣د. ل الله قطع شوسوان آنها هستم كه مبادا با كشته شدن آنها نسل رم و نگرمى7ورز
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انىد.نگره نبـواالمارد در دارع كشته شدن خـوضوان اصل مونگـر(ع) امام حسينًقطعـا
ادار كنند به بيعت با يزيـد يـاا ود كه مبادا او رت ايشان در اين حادثه از اين جهـت بـوحضر
ت اخير دست او بر هر اقدامى در مسير هدف مقدسش بسـتـهس كنند،كه در صـورمحبو

لسـوسيله رها بودكى او بارلد و كـومان توت از زع كشته شدن آن حضرضـواهد شد.موخو
ت و خاندانش حتىد آن حضرگز خالف انتظار خود و هردم خبر داده شده بوبه مر(ص)خدا

جى ايجاد كند كه تمـامـىد موده است.اما او بنا داشت با كشته شـدن خـودم عادى نبـومر
هم شكند،پس نبايد اين حادثه در محيط شهر مـديـنـه و در دارا درك و نفاق ربناهاى شـر

د داشتجود كشته شدن هم وانى در مورد.پس اگر نگرت مخفى انجام گيره و بصوراالمار
ع كشته شدن.ضوع اين حادثه و آثار آن و نه اصل موه و نود.يعنى نحواز اين ناحيه بو

جش درليد و خروه مكالمه او با وه و نحوت در دار االماراز كيفيت حضور آن حضر
قتىد و ود بيعت كه نبايد در خفا انجام گيرموليد فردم و اينكه به وفتن بين مرل و رروز از منز

اهى مكه از ركت بسوت كن و همچنين حـرا هم دعودى مرت كراى اين كار دعوا بردم رمر
تا در پى داشت،حاكى از اين است كه آنحضرمت رى با عمال حكوگيرآشكار كه خطر در

دمد و مردم منتشر شوى او از بيعت بين مرددارصتهائى پيش بيايد و خبر خواستند فرمى7خو
ند.از مقاصد او مطلع شو

د و روزكت كرى مكه حرجب از مدينه بسو روز بيست و هشتـم ر(ع)ت حسينحضر
عضوعت طى شده و اين مـواه با سرد كـه رم مى7شود شهر مكه شد،معلـوارم شعبـان وسو

ع عدم بيعت درضـوسيدن سريع به شهر مكه و اعالم موت جهت ربيانگر تمايل آن حضر
ار خانه خدا كه از همه مناطق جامعه اسالمى به شهر مكه مى7آمدند.دم آن شهر و زوبين مر

دشحالى زياد نزدم مكه با خود و مرگى نصب كرتفعى از مكه خيمه بزرامام در جاى مر
به مكه و امتناع او از بيعت با يزيد در مـكـه و(ع)د امامدند و خبر وروفت و آمد مى7كـراو ر

ت عبد الله بنبا دعو(ع)دند منتشر شد.امامى كه از بالد مختل* به مكه آمده بوارميان زو
١٤عباس به خانه عباس منتقل شد.

ل سليمان بنسيد و جماعتى از شيعه در منزفه ردم كوبه مر(ع)ج امام حسينخبر خرو
فها به كوت بنويسنـد و او راينكه نامه7اى به آن حضـردند بـردند و اتفاق كرد اجتماع كـرصر
ت كنند.دعو
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ازير شد.نامه7هاى زيادى به آنسر(ع)ى امامفه بسـوت اهل كوانجام نامه7هاى دعوسر
متعده حمايت از او در مقابل عمال حكوفه و وت او به شهر كوسيد مبنى بر دعوت رحضر

ند.ائى ندارمان تبعيت نمى7كنند و امام و پيشومت زو اعالم اينكه آنها از حكو
دا به شهر خـوار شديد او رفه كه با اصـرت اهل كوبعد از دريافت نامه7هـاى دعـو(ع)امام

ن:شتند به اين مضمواى آنها نوفه،نامه7اى برستاده7هاى اهل كودند و مالقات با فرت مى7كردعو
منان و مسلمين.اما بعـده مؤحيم.از حسين بن على به گروحمن الـربسم الله الر

ستادگان شمـاساندند و اين دو آخرين فـرا به من رهانى و سعيد نامه7هاى شـمـا ر
ديد و ياد آور شديد دانستم،و سخن بيشتر شماا شما نقل كردند.و من آنچه ربو

سيله تو ماند بوى ما بيا،باشد كه خداوائى نداريم و بسود كه:ما امام و پيشواين بو
د اعتمادما كه مورم و پسر عمويم و كسى رادرد.من برد آورا بر حق و هدايت گرر

ستم.اگر او به من اطالعى شما مى7فـرا بسواست از اهل بيتم مسلم بن عقـيـل ر
ه شما و صاحبان فضل و عقالء از شما مطابق آن است كهأى و نظر گرودهد كه ر

دىاندم،ان شاء الله بـزودند و در نامه7هاى شما خـوستاده7هاى شما اظهـار كـرفر
گند كه امام نيست جز آن كس كه بكتابدم سواهم آمد و به جان خوى شما خوبسو

دد و به دين حق پايبند باشد و خوا برپاى داردم حكم كند و عدالت رخدا در بين مر
١٥ابسته كند و السالم ند وا به خداور

ال و ذى العقده و چند روز از ماه ذى7الحجهمضان و شوماه شعبان و ر(ع)امام حسين
د و روز هشتم ذى7الحجه،د و اقامتش در مكه چهار ماه و چند روز بوموا در مكه اقامت فرر

حاليكـهكت امام از مكه درد.حركت كـراق حرى عردو روز قبل از عيد قربان از مكه بسـو
عفات شـروفتن حجاج از مكه به عـرداى آن روز با ر فرًمناسك حج از همان روز و نهايتـا

ها در مكهن مسلمين آن روزد.چوهاى عادى خيلى شگفت انگيز بـومى7شد مطابق معيار
مان ازج در آن زند و خرول مى7شوه حج مشغواجتماع مى7كنند و به اعمال عبادت با شكو

د و آن اينكه مطلع شـداجه شده بـوبا مشكل عظيمـى مـو(ع)ف نيست.اما امـاممكه متعـار
ام سالح حمل كنند و حيـنند كه زير لباس احـرمت مأموريـت دارعده7اى از عمال حكـو

ا دستگير كننداى يزيد بكنند يا اينكه او راست بيعت برخوه كنند و درا محاصرمناسك او ر
ستند.د يزيد بن معاويه ـ لعنة الله عليهما ـ بفرس نزت محبوو بصور
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ا مبدلج شد و حج رد خارام خومت شد،از احرجه نقشه عمال حكوقتى متوو(ع)امام
دق شاعرديك مكه با فـرزدر نز(ع)ج شد.امـامد از مكه خاراهان خـود و با همره كربه عمـر

د:پـدر وض كردق كه عرال فـرزد،در مقابل سـؤد به مكه بـود كه در حال ورومالقاتى كـر
ها كنى و باا رد كه حج رادار كرا وچه چيز شما ر(ص)ل خداسوند رم فداى تو باد اى فرزمادر

د:موفر(ع)ى؟! امامج شواين عجله از مكه خار
١٦فتار مى7شدم.ج نمى7شدم] گردم [و از مكه خاراگر عجله نمى7كر

شادراهى برا به همرهى رسيد،گروالى مكه راز مكه به اطالع و(ع)ج امامقتى خبر خروو
انه به كـاروستاد و اين گروى او فرت بسوكت حضـرى از حرگيرعمربن7سعيد جهت جلـو

ى بين دوگيردانند و درگرا به مكه بركت آنها شده و آنهـا راستند مانع حرسيدند و خوامام ر
گشتند.ه ناچار بردند و آن گرومت كراهان مقاوه پيش آمد و امام و همرگرو

د و اينهى به مكه آمده بـوعمر بن سعيد به دستور يزيد از شام به بهانه حج،بـا گـرو
ستند.د يزيد بفرداشت كنند و نزا باز ر(ع)ه مأموريت داشتند امامگرو

ه7هائى از قصد اصلى او در حمايتجلو(ع)ت حسينهاى حضرفتاردر همه جهات از ر
د وان خوفدارقعيتى از خانه خدا و از كـنـار طـرد.او در چنان مـواز دين خدا ديده مى7شـو

اجى امود بسودكان خونها و كواه خاندان و زد و همرج مى7شوجمعيت عظيم مسلمين خار
امكت مى7كند تا مبادا با كشته شدن او در شهر مكه و كنار بـيـت الـحـرات حرعظيم خطـر

ان،آسيب ببيند.فتاراى گرمت خانه خدا بشكند و اين پناهگاه الهى برحر
فه خبرديك كولهاى نزسيد و در يكى از منزفه رديكى كو به نز(ع)انجام امام حسينسر

فه ازدم كوده و مـرالى جديد تغيير كرفه با آمدن عبيدالله بن زيـاد وضعيت كـودار شد كه و
ا در مقابل دشمن تنها گذاشته7اند وحمايت نماينده او مسلم بن عقيل دست كشيده و او ر

اها…سيده و بقيه ماجرمسلم بدست ابن زياد به قتل ر
ن او در مقابل استغاثه اهلف نشد.چوفه منصرى كوفتن بسودر عين حال از ر(ع)امام

دا كه مورد و پاسخ به استغاثه آنها رده بوكت كرفه حرى كواست كمك آنها بسوخوفه و دركو
عكسد مى7دانست و برعى خوظيفه شردند وفته بوار گرمت معاويه و عمال او قرظلم حكو

ست بر عكـسفت و درفه به آنجا نمـى7رد اهل كوفتن در نـزعم عده7اى،او بقصد پناه گـرز
تد.در غير اين صـورفه جهت كمك به آنها و پاسخ استغاثه7هـاى آنـهـا بـوسفر او به كـو
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فه و كشته شدن نماينده7اش مسلم بن عقيلضاع كود با كسانى كه خبر تغيير اوخورهنگام بر
داشت شدن و ياد اينكه خطر بازجودد،با وگراه برد از همان رم بوا به او اطالع دادند،الزر

د.كشته شدن در حين مناسك حج هم با گذشت ايام حج منتفى شده بو
فه آمدهداشت او از كور كه جهت بازُاق با سپاه حدر منطقه عـر(ع)ت امامدر هر صور

هسل به جنگ حلقه محاصراهانش كه با تواجه شد و در مقابل پيشنهاد بعضى از همردند موبو
ع كنندهاهم شرود من نمى7خـومواد كند،فره آزا از محاصراهانش رد و همـرا بشكند و خور

جنگ باشم.
فه آمدنـدمت كـوف حكـوه از طره گروسيله سپاهيـانـى كـه گـروبو(ع)در هر حال امـام

اهحالى7كه همردند درار نفر بوه شد.تعداد سپاه دشمن طبق نقلهاى معتبر سى هـزمحاصر
اه او در ميان سنگين7ترينان همردند.امام و كاروهفتاد و دو نفر يا يكصد و چند نفر بو(ع)امام

قتىاهان بست.وت و همرى آن حضرا به روفتند و دشمن آب رار گرمشكالت و مصيبتها قر
ت بهدند،حضراه او بود جنگى همرار نفر مرد هزاجه شد،حـدوت با سپاه حر موآن حضر

اهد شد و از آنهااهانش به كشته شدن منتهى خوانجام كار او و همرد كه سرموآنها اعالم فر
ا نجات دهند و آند رند و خود كه از كنار او بـروموصيه فرد و به آنها توموضايت فراعالم ر

دع شوداى آن شب جنگ شروت ماندند و شبى كه بنا شد فرفتند و عده كمى با حضره رگرو
د:هرموند،حتى در مقام تحريك عاطفى اصحاب به آنها فرد كه بروموار فراهان اصربه همر

م بعد ازاراكنده شويد و من اميدوا بگيريد و پـردان خاندان مريك از شما دست يكى از مر
دنده اندك بطور خالصانه اعالم كرا تعقيب نكند!اما آن گروكشته شدن من دشمن شما ر

و دين او به زبـان(ص)ل خداسونـد راه دفاع از فرزأم با اشتياق به شـهـادت در رى تـوفادارو
دند،كه زينت بخش صفحات تاريخ شده است.آور

كتت حـرف خيمه7هاى آن حضـرع جنگ بطرعا بقصد شـرودشمن عصر روز تاسـو
ستاد وا با بيست نفر مقابل آنها فرر(ع)ت عباس7بن7علـىشيدش حضرادر ربر(ع)دند.امامكر
انجامدا صبح به تأخير بيافتد و سرند،جنگ تا فرد به آنها پيشنهاد كنيد كه اگر مى7پذيرموفر

گشتند.د بازفتند و به جايگاه خوا پذيرسپاه دشمن يك شب مهلت ر
د:موستاد فرى آنها فراستن بسوا جهت مهلت خو ر(ع)ش عباسادرقتى برو(ع)امام

ا از ما دفعانستى از آنها يك شب مهلت بگير و امشب آنها رد و اگر توگرى آنها بربسو«
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اندنند مى7داند كه من نماز خودازيم،و خداوكن،باشد كه امشب ما به دعا و استغفار بپر
ست مى7داشتم».ا هميشه دوا و دعا و استغفار زياد رت كتابش راى او و تالوبر

سد كه بااست يك شب مهلت چند نكته لطي* بنظر مى7رخوعلت درو(ع)در كالم امام
» در اينكم و يثبت اقدامـكـما الله ينـصـران تنصـرود بحث «مينه تجلى و تحـقـق آيـه مـورز

د از جمله:تباط دارنهضت مقدس ار
ت عظيمىار نفر سپاه دشمن احتياج به قدره اندك با سى هزاجه شدن يك گرو.مو١

ند قادر امكان پذير اسـت.وتبه7اى متعالى به خداوت از ناحيه اتصال در مـرد و آن قدردار
د.ل دارت آنها امكان حصوآن و تالوجه به آيات قراين اتصال از طريق نماز و دعا و تو

آن بـات قرد از طريق ذكر الله و دعا و نـمـاز و تـالوت در تمام عمر خـو.آن حضـر٢
آن مجيد درت زيبايى از تجلى قرد او تجسم ذكر الله و صورجود.وش متصل بودگارپرور

آن و نماز وقتى به قراند،پس چه وكعت نماز مى7خود.او هر شب صدها رهيئت انسانى بو
عضو موًان كند،طبعـاا جبـراهد آن رد كه حال در يك شب آخر عمر بخـوجه بـودعا كم تو
شن كند و آنا رواست حقيقتى رت با اين عمل و اين كالم خـود.بلكه آن حضـرچنين نبو

آن مجيد و دعا و استغفار كهت قرعى ذكر الله است و تالواينكه ذكر الله و نماز كه آنهم نو
گزكات بى پايان مى7باشد و هـرشها و براى ارزعى ذكر الله مى7باشـد،دارتمام آنها هم نـو

آن مجيد و ذكرسيد.يعنى قراهد رلذت حاصل از آن به پايان نخوت ناشى از ذكر الله وقدر
د و اين انتقـالاهد كرح انسان منتقل خوا به روند ركات خداوت و برالله بطور مستمر قـدر

د.اهد كراتب جديدى پيدا خوه7ها و مرح انسان بطور مستمر جلوآثار ذكر الله به رو
(ص)ل خداسـوش رارگوند عالم و جانشـيـن جـد بـزرحجت خـداو(ع).امام حسـيـن٣

د:مود فرامى خول گرسود رند در مورد.خداوبو
دحمتى بـوار رگو طبق اين آيه آن بزر)٢١/١٠٧(انبياء،»حمة للعالمينسلناك اال رو ما ار«

تبه7اىت،در مران آن حضرمنان و پيروه بر مؤده عالوحمت گستراى همA اهل عالم.اين ربر
هم مثـل(ع)ت حسين حضرًد،طبعاده7اند مى7شـوشامل كفار هم كه هنوز به او ايمان نيـاور

ات مقدسه اهل بيت عصمت واى عالميان و همـه ذود برحمتى بور(ص)ل خداسوجدش ر
اى عالميان هستند.حمتى برند و رار داردر چنين مقامى قر(ع)تطهار

صتهاى جنگ بسيار سنگين وادث اين نهضت مقدس و در فردر تمام حو(ع)امام حسين
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ده است.وا نسبت به عالميان آشكار كرده رحمت گستره7هائى از اين را جلوعظيم روز عاشور
استن از دشمن و كالمى است كه در علت و حكمتع مهلت خوضوه7هاى آن،مواز جمله جلو

اه يك پناهگـاهد رت با عمل خـود بحث در اين قسمت.آن حـضـرد،يعنى كالم مـورموآن فر
ش دادا آموزا به انسانها نشان داد.و به آنها اين مطلـب رمطمئن و محكم و شكست7ناپذير ر

فها به آنها حمله7ور شد واج مشكالت و مصيبتها و خوفتند كه اموار گرايطى قركه اگر در شر
هاى پناهگاهى محكم و مطمئنفتند،درار گرادث قرف انگيز حوناك خودابهاى خطرآنها در گر

ندالطاف و حمايتهاى خداوت وى آنها باز است و داخل آن پناهگاه7ها آنها در كنار قدربه رو
د و آن پناهگاه «ذكر الله»استاهد كرا تهديد نخوفى آنها رفت و هيچ خواهند گرار خومهربان قر

آن و دعا و استغفار جريان مى7يابد.ت قركه در عباداتى مثل نماز و تالو
دكان باشد،بلكهم و كوان حرحم به حال بانواند،ترى از مطلب مى7تو.جهت ديگر٤

ند و يا اينكـه اگـرو حاميان او و اهل بيتش به سر بـبـر(ع)آنها يك شب بيشتر در كنـار امـام
د كهم بـوّند،مسلاهانش كشته شـود و امام و همرع شوب شروديك غـروقت نزجنگ در و

جبد،مواهند شد و اگر اين حادثه در شب انجام گيرفتار و اسير خـودكان گران و كوبانو
ند.شنائى روز اسير شواهد شد،تا اينكه آنها در روحشت بيشتر آنها خوو

د نظر باشـد و آنممكن است مـور(ع)فتار امام حسـيـنى هم در اين ر.جهت ديگـر٥
دند،بعضىحيه يكسان و مثل هم نبواى روت آمده7اند،دارمى كه به جنگ آن حضراينكه قو

س ازاه و ترى اكردند،بعضى با بى7ميـلـى و از رواز آنها با ميل و عالقه به جنـگ آمـده بـو
گشت بعضىاى پشيمانى و بازانست سببى برمت.فلذا مهلت يك شب مى7توات حكومجاز

ط در جهنم و عذاب ابدى نجات يابند وند و سقوات عظيم خداواز آنها باشد،تا از مجاز
اد راه خودند.و رگراه منتهى به جهنم بـرفتن در رى شيطان و رد آنها از پيـروحتى ممكن بو

ده7اند كها پيدا كنند،كما اينكه نقل كـرحيـد رستن به سپاه توفيق پيواصالح كنند و حتى تـو
ت حسين وضع سپاه حضرى از سپاه دشمن آن شب در مقام تحقيق از وه سى نفريك گرو

ضع آنهاديك شدند و با اطالع از وت نزآمده و به خيمه7هاى آن حضرفتار آنها براعمال و ر
دنغ بوجه دروآن هستند،مـتـوت قرل به ذكر الله و دعا و نمـاز و تـالوو اينكه آنها مشـغـو

ستند.و صبحده و به سپاه امام پيـوض كرا عود راه خومتى شده و رتبليغات دستگاه حكـو
ست و سعادت شهادت در كنار آنت پيوده و به آن حضر توبه كرّا نيز جناب حرروز عاشور
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د.ا پيدا كرت رحضر
اىبعد از اقامه نماز صبح بر(ع)سيد و صبح شد.سپاه امامانجام آن شب به پايان رسر

و خاندان او آماده شدند.(ص)ل اللهسوند رحيدى و فرزدفاع از حريم دين تو
تابپر(ع)ت حسينى خيمه7هاى حضرها بسودند و تيرا آغاز كرد رسپاه شيطان حمله خو

ىحمت كند ـ بسـوا رخيزيد ـ خدا شما رد:برمود و فرا جمع كـرد راصحاب خو(ع)شد.امام
ى شما مى7آيند.م هستند كه بسوالن اين قوسوها ره7اى نيست.اين تيرگى كه از آن چارمر

ه دادند سپاه دشمن بهع كننده جنگ نباشند اجازند فقط به جهت اينكه شروسپاه خداو
گزع شد با شجاعت و صالبتى كه هـرمى شروقتى جنگ عموند،اما وديك شوخيمه7ها نز

اندندا عقب رى رار نفرندگى انسانها ديده نشده،آن سپاه چندين هزل تاريخ زشبيه آن در طو
مانده سپاه شيطان،عمر بنار گذاشتند،فره اندك پا به فرو دشمن در مقابل حمله آن گرو

ف آنها تيـرار كنيد و از دور بطـرديك نشويد و فـرد كه به آنها نـزد فريـاد زسعد به سپاه خـو
تاب كنيد.پر

تى از مقابل چند نفر انگشت شمار قدرار نفرار يك سپاه چندين هزعقب نشينى و فر
ف و ذلت و فضيحت و ابتذالا از يك طرف آن رحيدى و معارو صالبت و جاللت دين تو

ف ديگر نشان مى7دهد.ا از طرك و نفاق و سپاه شيطان رشر
ه و جاللـتمى دشمن و ظهور تجلى و عظمت ايمان و شكـوبعد از دفع حمله عمو

دانانمرند و عقب نشينى فضيحت بار سپـاه دشـمـن،آن جـوآثار اتصال به صفات خـداو
ابحشت و7 اضطرجب وا بر خيمه7ها نمى7دادند،تا موديك شدن سپاه دشمن ره،نزديگر اجاز

ف ميدانبه طـر(ع) يك نفر و چند نفر از اصحاب امامًد.و غالبـام نشودكان حران و كوبانو
فتند.جنگ مى7ر

قت بيشتر احتياجايط عادى به ساعتى وار نفر در شرسيله سى7هزد بوكشتن آن عده معدو
ه اندكد كه اين گروند در حدى بوت و صالبت ناشى از اتصال به خداونداشت.اما قدر

داندند و عده زيادى از آنهاا در بيابانها گرا آن سپاه عظيم رل صبح تا عصر روز عاشوراز او
نگشتند.دند و ديگر برار كرا كشتند و عده7اى از ميدان جنگ فرر

تبه7اى بسيـاران اندك او در مـرو يار(ع)ت حسيند حضـرند عالم در مورت خـداونصر
ح محقق شد.ضود بحث بون آيه مورد و مضمومتعالى تجلى كر
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فان اندك او با هيچ معيار متعارو يار(ع)همند ثبات قدم امام حسيندر اين حادثه شكو
قابل ارزيابى نيست.

مناناى مؤت آسمانى برسنت نصر
سيلهايط خاصى بومنان در شرت مؤه7اى به نصرآن اشارند عالميان در آياتى از قرخداو

مايد:ده است.بطوريكه مى7فرهى از مالئكه كرگرو
ند؛خداو)٣/١٢٣ان،(آل عمر»نا الله لعلكم تشكروكم الله ببدر و انتم اذلة فاتقولقد نصرو«
انات] ناتوى و نفرحاليكه [نسبت به دشمن از نظر ظاهرى داد،درا در جنگ بدر يارشما ر

ار باشيد.گزى پيشه كنيد باشد كه شكرديد،پس تقوبو
مايد:در آيA بعدمى7فر

(آل»لينمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة مـنـزل للمـؤاذ تقو«

تاندگاراى شما كه پـرورمنان مى7گفتى:آيا كفايت نمى7كنـد بـر؛آنگاه كه به مـؤ)١٢٤ان/عمر
ى دهد.ل شده يارار تن از مالئكه نازا با سه هزشما ر

ى از آنسيله مالئكه به جهات ديگرت آسمانى بوع نصرضوه بر اصل مواين آيه عالو
ه مى7كند.هم اشار

مايد:مينه مى7فرند عالم در اين زى باز خداودر آيA ديگر
ًتكم فلم تغن عنكم شيئام حنين اذ اعجبتكم كثرة و يواطن كثيركم الله فى مولقد نصر«

لـه وسول الله سكينتـه عـلـى رليتم مدبرين ـ ثـم انـزحبت ثـم وض بما رو ضاقت عليـكـم االر
٩/٢٥(توبه،»اء الكافرينا و ذلك جزها و عذب الذين كفرو لم تروًدال جنومنين و انزعلى المؤ

ه شده و آن اينكه در اين جنگ بر عـكـسه حنين اشـار در اين آيات هم به حادثه غـزو)٢٦ـ 
د،فلذا مسلميند و دو سپاه تقريبا تعدادشان يكى بوجنگهاى قبلى تعداد مسلمين زياد بو

د متكى شدنـد،تـاات خوت نفـرند از دست دادند و به كثـرا به خـداود رآن اتكاء قبلى خـو
فتند و ضرباتى دريافتار گرن دشمن قرد حمله ناگهانى و شبيخوجائيكه در شبى تاريك مور

دند،فلذااست كمك كرخوده و از او درى آورند رود آمدند و به خداو به خوًدند،و بعداكر
ىانجام پيـروزل شدند و سرهى از مالئكه جهت امداد آنها نـازض شد و گروضعيت عوو

نصيب سپاه اسالم شد.



٢٢٠  و قرآن(ع)امام حسين سال	 شانزدهم

همينه آن اشارت آسمانى و زل نصرايط نزوند به شران خداوه آل عمردر ادامه آيات سور
مايد:ده و مى7فركر

كم بخـمـسـة آالف مـنّهم هذا يـمـددكـم ربكم مـن فـورا و يأتـوا و تتـقـوبلى ان تـصـبـرو«
)٣/١٢٥ان،(آل عمر»مينّالمالئكة مسو

ارد امداد آسمانى قرل آنها مورت حصومنان در صورايطى كه مؤمينه و شردر اين آيه ز
ند ذكر شده و آن اينكه اگر آنها استقامتل مى7شوت آنها نازند و مالئكه جهت نصرمى7گير

ار مالئكها با پنج هزند آنها رفتند،خداوار گرد حمله دشمن قرا شدند و مورم تقودند و ملتزكر
ند است. يكى از سنتهاى خداوًى مى7كند.و اين طبعانشاندار يار

ل سنت امداد آسمانىها بايد مشمواه او طبق اين معيارو سپاه همر(ع) امام حسينًطبعا
د ازمونقل شده كه فـر(ع)د.از امام صـادقت بوع به همين صـورضوفتند.و مـوار مى7گـرقر

د:موم شنيدم كه مى7فرپدر
عدند و جنگ شروبا سپاه ابن سعد [لعين] تالقى كر(ع)ت حسينقتى سپاه حضرو

آمدند،سپس آناز دربه پـرو(ع)ستاد تا باالى سر حسينا فرند مالئكـه رشد،خداو
ندت آسمانى عليه دشمنانش و بين لقاء خداوش نصرت مخير شد بين پذيرحضر

د.موا اختيار فرند ر[و شهادت] و او لقاء خداو
ى نيزت ديگـرت و سپاهش در آن حادثه بصـورت آن حضـرق مبنى بر نصـرآيات فـو

سيدنـد وش رهى از مالئكه به حضـورد كه گروج از مكه بـوتجلى يافت و آن هنگام خـرو
نده و اكنوموا امداد فرر(ص)ل خداسوسيله آنها جدش ر بوًند عالم قبالدند كه خداواعالم كر

د:موند كه تحت امر او باشند و از او اطاعت كنند.امام به آنها فرمأموريت دار
مين كربالم و آن سرزمينى است كه من آنجا كشته مى7شوعده گاه من و شما سرزو

١٧د من بيائيد سيدم نزقتى من آنجا راست و و

جيح داد و اينا بر امداد آسمانى ترشهادت و تحمل مصيبتهاى بسيار سنگين ر(ع)امام
ع و عظمتش در هيچاى آن و نوى برت دين خدا است كه شبيه و نظيرى از نصره ديگرجلو

ى تحقق نيافته است.مان ديگرز
د و در مقابلسعت اختصاصى دارحيدى عظمت و ونسبت به دين تـو(ع)ت امامنصر

ع حادثهقومان وصاف است.از زاى هميـن اوت دارند هم نسبت به آن حضرت خداونصر



٦٤شمار�   ٢٢١ى آيات قرآن در نهضت مقدس حسينىّجتل

ىحيدى از ناحيه آن حادثه انسانهاى بى7شماركات دين توا و تجلى عظيم كماالت و برعاشور
اركات آن حادثه قرق حد محاسبه و تعيين هستند تحت تأثير مستقيم و غير مستقيم بركه فو

ات آن در افكارط در جهنم نجات يافته7اند.عظمت اصلى حادثه و تأثيرفته7اند و از سقوگر
ق حد محاسبه و ارزيابى است.هاى انسانها فوفتارو عقايد و ر

اهگز ايـن رد كه هردگار عالم ايجاد كرف پروراهى از عالم انسانها به طـرت رآن حضر
فت و فضاىاهد راغهاى نصب شده در آن از بين نخواهد شد و عالئم و چـرد نخومسدو

ش است رو به گسترًاهانش ايجاد شده دائمات و همرد آن حضرجوشنى كه در اثر نور ورو
د.اهند كركت خوند عالم حرى خداوفته و بسوار گرو بطور مستمر انسانها در مسير آن قر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤/٢٥٧ات علميه اسالميه،ل كافى ، انتشار.اصو١
.همان.٢
آن، استاد عالمه سيد محمدان فى تفسير القر.الميز٣

ان،حسين طباطبائى،دار الكتب االسالميه،تهر
١٤/١٥٩.

.٥/٣٧٨.همان،٤
.١٩٨.نهج البالغه،خطبه ٥
عة االمام الحسين (ع))،سوتاريخ امام حسين(ع) (مو.٦

شى،دفـتـرى آموزنامـه7ريـزهش و بـرمان پـژوساز
.١/١٢٢شى،ات كمك آموزانتشار

 نهج البالغـه،كـه بـا ايـن٩٢د به خطبـA ع شـوجو.ر٧
ى وا غـيـرالتمـسـونى وع شده:دعـوت شـروعبـار

م نهج البالغه مشهور به خطبه شقشقيه.خطبه سو
آن و امـام حــســنه نـامــه قــر،ويــژ٦٠ /.بـيــنــات٨

ه امامآن سيرى،تجلى قرمجتبى(ع)،الياس كالنتر

.٢٢٥ /حسن مجتبى(ع)
فة حجج الله على العـبـاد،شـيـخشاد فى مـعـر.االر٩

.٢/٣٠ان،ات علميه اسالميه، تهرمفيد،انتشار
سف،سيد بـن طـاووف على قتلى الـطـفـو.اللهـو١٠

.٤٠چاپ دفتر نويد اسالم/
.٤٢.همان/١١
.٢/٣٢شاد،مفيد،.ار١٢
.٢٠٧.نهج البالغه،خطبه ١٣
عة االمام حسين(ع) )،سوتاريخ امام حسين(ع) (مو.١٤

١/٣٦٠.
.٢/٣٦شاد،مفيد،.ار١٥
.٦٨.همان/ ١٦
.٨٦س/ف سيد بن طاوو.لهو١٧


