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سخن اول

شود به همین خاطر، باور و اعتقاد، در سبک زندگی نمایان میتغییر 
نیز با سـبک زنـدگی پیـروان آن    رامسلکیدوام و قوام هر مکتب و

سبک زندگی که با ظهـور اسـالم بنـا نهـاده شـد،      .سنجندمکتب می
اي از ایمـان  قریحـه درچنین زندگی، امانتـداري، . بود» تقوي محور«

،گزنـد شـد از جانب کفار نیز سپرده مـی اگرامانتی هرچند از.داشت
اما از واقعه غدیر زمان کوتاهی سپري نشد کـه آراء و  .ماندایمن می

قـین بـه حـدیث و کـالم     یهایی در میان امت پدید آمدنـد و  اندیشه
ابرهاي تیره جلو . گذاشته شد» تردید«بوته هبی واسطه پیامبر الهی، ب

ها، بلندتر قبیلهاریکی، صداي خورشید حقیقت را گرفتند و در آن ت
تاریکی، موجـب گردیـد کـه    . از اذان قبله محمدي طنین انداز شدند

بـاز  ، »امـام نـور  «را از »امـام نـار  «امت، صداها را از هم تمیز ندهد، 
تقیـه  «ي بـه جامعـه  » تقوي محور«ي اینگونه شد که جامعه. نشناسد

حقیقتسـپرد و  جاي خود را به سکوت ،نقد. تغییر فضا داد» محور
هـا از  نگاه. در غدیر ربوده شد، شام با معاویه جالل و جبروت یافت

هاي شاهی جـاي تمـامی   هاي رومی و سلطنتقبله برگشت و جاذبه
.هاي بهشتی را در ذهن امت پر کردکاخ
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جـایگزین سـبک زنـدگی    »امـوي «سبک زنـدگی جدیـد و از نـوع    
آرمان ءشرب، استهزاخمریزید،گردید در این سبک بود که » نبوي«

اذهــان آرام آرام در راهــاي قیامــتمعنــوي، ســبک شــماري نمایــه
این تغییر چنان آرام و مهلـک در  . کرد، به امري عادي تبدیل عمومی

ها تن از تابعین که با وجود دهنمود پیدا کردي جامعه اسالمی پیکره
هـا،  زبانها و ي نگاههمه! ه پیامبر الهی، سکوتی شکسته نشدو صحاب

با بروز این سبک مسموم از کار افتادند و با دیدن تنها فرزنـد پیـامبر   
.تابید روي از آن برگرداندنـد الهی که چون خورشیدي ازمعارف، می

شان را بستند تا فرزندان امیه بـر او  به این نیز بسنده نکردند، چشمان
ن شـا شمشیر کشیده باشند و به شهادت رساندن او را جـزو فضـایل  

ها با ابتالي امت به این سبک، منکرات، جاي معرفت. بشمار بیاورند
.، سپسس بالها، برسرشان آوار شدندرا گرفت

در این تاریکی، بر فتنه شورید، عنصر این انقالب از ) ع(امام حسین 
ازمکه تا کربال، منزل بـه منـزل   بود از مدینه تا مکه، » فرهنگ«جنس 

ــوار     ــرض ان ــام را در مع ــانگردان گمن ــا بیاب ــحابه ت ــابعین و ص از ت
توانست، بخشی از حقیقت را در کام تشنه ش قرار داد تا میاحقیقت

ـ     هـاي  م ارزشیامت جاري کرد و خبر داد که اگـر بیـدار نشـوید، قَ
،پیامبرتـان ویـران  خودتان نباشید، تفاوت آتش و نور را ندانید، شهر 

منکرانـی کـه بـا پوسـتین     وشودتان طعمه آتش میخانه امن خداي
... برند شما را در کوفه  و بصـره و  شما را به گرداب دنیا می،دروغ
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اما خواب سنگین امت به بیداري تبدیل نشد و گسـل  . ریدخواهند د
هـاي آن  لـرزه پـس تغییر سبک زندگی ایجاد گردید و هم اکنون نیز

ها، امت اسالمی را از قرار و مدار انداخته و وحدت آنان را در گسل
مصداق ایـن گسسـت و گسـل زنـدگی در عصـر      .هم پیچیده است

روزگاري که جوامـع اسـالمی همـواره    .شودمدرنیته هم مشاهده می
بـرق زرق وبـا وانـد در معرض تاخت و تاز بیگانگان واقـع شـده  

شـان را ناکارآمـد تلقـی                دینیهاي، هویتوارداتییگهاي زندسبک
از خوراك، پوشـاك و هـر آنچـه از غیـر     مسلمانانچنانچه. کنندمی
سـامان ندهنـد، آثـار    ،شـان هـاي مراقبت از آن را با ارزش،گیرندمی

تکـرار  زنـگ  وشودشان پدیدار میها در رفتارهايسبکوضعی آن
تـوان ردپـاي   یک نگـاه اجمـالی مـی   با.آوردرا به صدا در میتاریخ 

طنین عاشورا را را در روزگار خودمان آشکارا دید ومنکرات دیروز 
منـان و  ؤي فرهیختگـان، م بـا عبـرت از عاشـورا بـر همـه     لذا.شنید

هاي اندیشه و رفتار مستقر شـوند  منات فرض است که در گذرگاهؤم
چگونـه امـام   کننـد، امر به معروف و نهی از منکـر و با مهر نبوي، 

و نص قرآن مجید، شریفي با فریضهآشفتهدر آن عصر) ع(حسین 
،در کربال بنا نهادبراي تحقق آزادگیرامحمديدین نهضت احیاي

طلبـد تـا از   میمنانؤروزگارمان همین الزام را از ماقتضاي امروز نیز 
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بـه فراخـور وسـع و   وندکنار رخدادهاي غیر ارزشی بی اعتنا نگذر
گرنـه  نـد و تـالش کن ،ان در اعتالي این فریضـه نجـاتبخش  شاندازه

....سرنوشتی امید بخش نخواهد بود» اخالق و ایمان«
امر به معروف و نهـی  ءستاد احیادر همین راستا معاونت فرهنگی 

غربی با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی استان آذربایجاناز منکر
منطقه انتظامی استان آذربایجانشهرداري ارومیه و معاونت اجتماعی 

»تکثیر خورشید«غربی بر آن شدند تا نسبت به تدوین و نشر کتاب 
ریـان سـازي ایـن    اقدام کنند و امیدوار بمانند که به وسع خود در ج

هللاشاء ان. ،گامی هر چند کوتاه برداشته باشندفریضه
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مدخل

تـا همـه ي   را عاصی کـرد 1، طمعبه نعمت خالقبا نگاه کجشیطان
در آن اخالق را ند تاکَچاهی . بارهاي آدمی را وارونه و واژگون کند

عملـش  . رایـد بیاگمراهـی را بـه فضـیلت    را رفت تاراهی .بیافکند
آن را در تیـررس قـرار   سـت نکه هـر کسـی نتوا  شدچموشیگناه
وقتی پاي ایـن  . گیردبانسان سواري ازبا آنساخت تاافساري . دهد

. بنـدد مـی همه برکات از آن رخـت ؛اي باز شودسفرهنامحرم به هر
هـا و  ترین اهانتی است که از سـوي شـیطان بـر عظمـت    طمع، شوم

.لذیذترین طعمـه آن اسـت  ،می شود و انسانروا،هاي پاكشوکت
هاي بلند و آفتاب سوزانش، درسرزمینی با صخرهکهدیر زمانی بود

آورد که کینه را بـا خنجـر   میهایی را در خود بار انسان،هایشبادیه

الطَّمعالعلَماءأقدامعلَیهتَثبتالذیالالزُّاللَالصفاةَإنّ). ص(قال رسول اهللا - 1
.استطمع،ماندنمىاستوارآنروىعلماپاىکهاىلغزندهسنگتختهآن.

344: الحکمۀمیزانمنتخب49/ 1: الخواطرتنبیه



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 14

بـه خـاطر نصـف    و!شـتند مـی کُ آنبـا راشاندخترانوشتندکمی
!ندکرددو نیم می،انسان را از میان،يسوسمار

از تشخیص تلخـی گریـه و شـیرینی تبسـم     این سرزمینهايانسان
.ساکنینی که روي زمین، قـراري نداشـتند  . فرزندشان، بازمانده بودند

هـایی کـه خانـه خـدا را پـر      سپردند به بتمیشان راسرهاييهمه
، این گونـه، بـا عاطفـه بنـدگان الهـی،      سرزمینیدر هیچ . کرده بودند

و داشتهزاران پیامبر را ي تجربهدنیا تا به آن روز، .بازي نشده بود
، شانشیبوي تعفن فرزند کُ.دیدندتازه میرالیکن این عادت زشت 

چنین کار پیامبر اسالم چه سخت بود، .بلرزدخدابس بود که عرش
بر پیامبر اسـالم فرمـان داده   . ندیده بودپیامبريرا هیچ یجهل مرکّب

و » نرمزبان«شد نه با عصا و یدبیضاء و نه با احیاي مردگان، بلکه با 
فـرا  بنـدگی به سمت و دزنده کنآنان راروح مرده » کریمانهکردار«

-با خیاالتخواندند،میشانبا شمشیرهايکهزنانیمردان و .دبخوان

.شتندکُمیشانهايبا کینهشتند وکمیشانباخشم،خوابیدندمیشان 
جامی بلـورین  گویی مردمانی که خانه امن خدا در تسخیر آنان بود، 

! داشته باشندپر از سنگ و شمشیرانیدر دست
بـازي ،چـون کودکـان  هاي بنی اسـراییل را بهانهشان،شاعران هتاك

هـر چشـمی را بـه بهـت    ،شـان هايشمشـیر چرخوبرق. نددادمی
ـ . نشاندمی هـم درراايقامـت هـر صـخره   شـان، زبـان هـاي خرهس
سـنگینی  .شـان بـود  هاي دشتشان به تعداد سنگهايبت.پیچیدمی
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مهربـان، چشم خـداي  پیش.زدمیهمبهراخالیقشان موازنهجهل
.ندردکمی گور هزنده ببندگان معصومش را

به عزا نشانده ي شیطان، همه انبیاي پیشین راسلطهدر این سرزمین
در این نقطـه از زمـین واژگـون   عالم،گویی بار همه هدایتگران.بود
شد و شیطان از پس همه انبیـاء برآمـده و در داخـل امـن تـرین      می

.بودیافتهتکثیري هستی النه کرده و خانه
در ایـن  )ص(هایی بودند که پیـامبر اسـالم  دلیلها، کمترینآییناین

اعالن آغاز اسالم،باادیان راپایانسرزمین، کالم خدا را بازخواند و 
جامـه  ،بندگان دریده و عریان، بـر نزاکـت و اخـالق    چنینباو ندک

.پوشاندبعمل 
رهــاي واژگــونوبايســال، همــه23مــدت در)ص(پیــامبر اســالم

کـه  تربیـت کـرد  رامردان و زنـانی  .ي ادیان را به تعادل رساندشده
همـه  آداب و آیینی را بنا گذاشت کـه  . ک به استقبال شان آمدندئمال
د کـه  ورحرم و حریمی پدید آ.ختم شدندزمین بههاآسمانهايراه

به هم تنیدندهمه دل هادرآنجاو داشتراه نجابدانهیچ گناهی
 إِذْ کُنتُم کُملَیع اللّه تمعاذْکُرُواْ نالَ تَفَرَّقُواْ وا ویعمج لِ اللّهبواْ بِحمتَصاعو

أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا وکُنتُم علَى شَفَا حفْرَةٍ منَ 
آل 103﴿ذَکُم منْها کَذَلک یبینُ اللّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَهتَدونَ النَّارِ فَأَنقَ

﴾عمران

خدا را بر و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت
بودید پس میان دلهاى شما ] یکدیگر[خود یاد کنید آنگاه که دشمنان 
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م شدید و بر کنار پرتگاه آتش الفت انداخت تا به لطف او برادران ه
هاى خود را براى بودید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه

کند باشد که شما راه یابیدشما روشن مى
گرفتنـد، همـه   مـی رسید، امـت دور پیـامبر را  وقتی دین به کمال می

ي غـدیر  چشـمه کنـار ،و مالئک براي تماشاي رسم اکمل دینءانبیا
آن غوطه درشهمه زیباییآسمان باوچشمه آرام بود.نشسته بودند

کـه ناگـاه   شدمیتا آسمان بلندشاخورد و دستان پیامبر و وصیمی
طمعی زاییده شد و چـون  !ترین تبسمو در انتهاییخاستطوفانی بر

ها بیـرون  آستینازوها خزیدخال به میان قبیلهماري خوش خط و
گرانبهـاترین  تا ل بگیرندگراهاچشم،از هرسوشد تاايبهانه.افتاد

.دنسازها، گرفتار در گرداب طوفاندین راخزاین
از دسـت مبـارکش   قلـم امانـت را  ) ص(ي رحلـت پیـامبر  در لحظه

ـ «شـعار  و ندنیمه افراشتراگرفتند و اخالق  » ا امیـر و مـنکم امیـر   منّ
تقسـیم شـان را غنیمتی پنداشتند که بایـد در میـان  اسالمسردادند و 

)االئمۀ من قریش(ها ها در مسیر قبله، به سمت قبیلهکاروان.شدمی 
حسدطمع آمد و .دادطمع شان بويطعام.امت یتیم ماند.کج شدند

هـا،  سـردابه ازدین را براي دنیا بسازد و بهشت را باال نشاند تاربرا
.دببندبرروي دین مدارانرادیندرهايوبیاویزد

بـه کمـین   ،هاهسکّها دوباره، پشت آدمخلوت شدن بزرگراه دین،با
هـاي قـرآن را بـه    آیه.شان را به مصلحت گشودندزبان.هم نشستند
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قبیله هـا، بیشـتر از   کج راه.ازبر شدندو خواندندشاندنیاياقتضاي 
.راه راست قبله تبلیغ شد

اید کـه خیـر و   شما در زمانی واقع شده... خدا اي بندگان «
. نیکی به آن پشت کـرده و شـر و بـدي روي آورده اسـت    

شیطان جز طمع در هالکت مردم کاري ندارد پـس اکنـون   
ل پیشرفت شیطان قوي شـده، نیرنـگ   یزمانی است که وسا

شته و به دست آوردن شکار برایش گش همگانی او فریب
خواهی نگاه کن آیا جـز  میبه هر سو که. آسان شده است

کند، یا ثروتمندي که میفقیري که با فقر دست و پنجه نرم
نعمت خدا را به کفران تبدیل کرده، یا بخیلی کـه بـا بخـل    

آورده و یا ورزیدن در اداء حقوق الهی ثروت فراوانی گرد
.متمردي که گویا گوشش از شنیدن پند و اندرزها کر است

بینـی؟ کجاینـد خوبـان    مـی ها آیا شخص دیگري جز این
شما، صالحان، آزادمـردان و سـخاوتمندان شـما؟ کجاینـد     

کارشان با ورع بودند و در مـذهب  ها که در کسب وهمان
جستند، مگر همـه آنهـا از   میها دوريو رفتارشان از بدي

. این دنیاي پست و از این زندگی پر مشکل کـوچ نکردنـد  
129طبهنهج البالغه، خ

» ع«کـه امـام حسـین    افتـاد رمـق مـی  اینگونـه از ن عظمت ه آدینی ب
،کـار امـام  .انحرافی را بر چیندافکاربرخاست و خواست که طومار
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بالغــت کــه دربودنــدکســانیجبهــه مقــابلش در!بسیاردشــواربود
.ندبوداندهت نشرده امبرگُ،گرانینفاقوهنبوغ داشت،وسیاست

ــا  ــد ت ــام آم ــانام ــهیآن ــارا ک ــاي ب ــاققب ــاال ازنف ــر جــدش ب منب
بـه  امـر (اگـر فریضـه شـریفش   .تیررس خدا قرار دهـد دررفتندمی

شد، اگر اهل بیتش شهید نمیاز نیام کشیده)نهی از منکرمعروف و
نفـاق را  ریـه ذُگرفتنـد،  نمیهایش آتششدند، اگر خیمهو اسیر نمی

؟زدچه کسی بر زمین  می
از) ع(حسـین  بـه بـوي خـوش خـون     ،جـز حسـد ونیرنگیلااه

پشـت  شان راهايتا به آن روز کینه.خزیدندبیرون نمیشانهايالنه
که شوریدیهاي کهنامام بر کنیه.پنهان کرده بودندشانپدرانيکنیه

امـام را بـه   .دادنـد میشان عبورهايمیان قبیلههاي قبله را ازکاروان
ـ قبله را ازگزنـد قبیلـه رهان  اند که خوانده2این جهت، وارث انبیاء .دی

شهداي معروف از آدم تا خـاتم را در عاشـورا   يمظلومیت همهم لَع
.ي همه ي حوادث ادیان را در اذهان زنده ساخت، خاطرهباال برد

الماَلسکلَیارِثَیاعآومدفْوِةص اللّـه* ـالماَلس ـکلَییـا ع
خَلیلِیمهابراوارِثَیاعلَیکاَلسالم*اللّهالنَّبِیِّنُوحٍوارِثَ

علَیـک اَلسالم*اهللاموسی کَلیمِوارِثَیاعلَیکاَلسالم*اهللا

البته الیاس می آید وهمه چیزرا اصالح می کند اما به شما بگویم که الیاس -1
آمده است ولی اورانشناختند وهرآنچه خواستند باوي کردند به همین سان پسر 

]3:17- 15انجیل متی[انسان نیزبه دست آنان آزارخواهددید
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محمـد وارِثَیـا علَیـک اَلسالم*اللّهروحِعیسیوارِثَیا
علَیـه (ْمنـینَ ٔالْمـو اَمیـرِ وارِثَیـا علَیکاَلسالم*اهللاحبِیبِ
المالس(،*الماَلسکلَینَعابیدمحطَفیمصالْم.

در عاشـورا،  انباشته شده بودنـد ءانبیاسینه درهایی کهغصهودهاهع
هـا،  هاي دین را از زیر بدعتامام در عاشورا، آرمان.بازآفریده شدند

امنیـت و  بـا ایمـان را .حیـات بخشـید  ،یپاکوحیابه بیرون کشید، 
شمشـیر قابیـل را   شاخ شـیطان را، ،عاشورابا.آراستدوبارهایمنی 

شیطان . بود، شیطان مضطرب و امام مطمئنینبرد سهمگین.شکست
ویـه  سـر بـه تسـلیم نگـذارد، ذر    » ع«حسـین  اگـر مضطرب بود که
بـه  .را تا قیامت نقش بر آب خواهند کـرد قابیلهايمریدانش، نقشه

د،شـنیده شـ  شـیطان نهیـب تاعاشوراهنگامه دربود که جهتاین 
امـام بـا شـتک خـونش،     واسب بر پیکـر شـهداي کـربال دواندنـد    

قابیـل  ونمایان شـد شیطان دریدهچهرهوپایین کشیدراشانتزویر
.ماندعریان

الماَلسکلَیاهللا یاعنَثَارابالْوِتْرَهثَاروتُورِووالْمدٔااَشْه َنَّـک
ٔاقَدتلوَقَمَةالصوتَةالزَّکواتَیورْتاَمفرُوعبِالْم ـتینَهو

...الْمنْکَرِعنِ
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موعـود  3، در این فاصـله، کـه امـام   نیستیپایانرااین نبردصدالبته 
کوشد تـا بـار دیگـر عاشـورایی     غایب است شیطان بیش از پیش می

را عاشـورا و  انشـ هاي، روزهمه بندگان خداایکاشلذا!پدید نیاید
دسـت منکـر  ازگرنـه آن چـه امـروز    ود نکنرا کربالانشهايمکان

مسـلک  از هـایی  نشـانه !میدان خواهد کردمغلوبه ، معروف را آیدمی
که حکایـت از عبـرت عاشـورا    یندنشمیهاچشمدر،فرزندان زمانه

:دارد
ــرُ راضٍ   « ی ، غَیــائ ــخِّطٌ لقَضَ تَســی ، م تمعن وــد ع ــد اسالْح

» بِقسمتی الَّتی قَسمت بینَ عبادي
او خشمگین در برابر قضـا  . حسود دشمن نعمت من است

»4امو تقدیر و ناراضی از قسمتی که در میان بندگانم کرده

تیرهاي اي است که افق پروازش خیلی باالتر از شیعه پرنده: فوکویاما- 3
بال سبز یک بال سبز و یک بال سرخ،. اي است که دو بال داردماست، پرنده

این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست، چون شیعه در انتظار عدالت 
برد، امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است و به سر می

خواهد آمد که در اوج توانید کسی را تسخیر کنید که مدعی است فردي نمی
سهدرانتظاروشهادتجهاد،. [ظلم و جور، دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد

]اسالمیانقالباسنادمرکز-گوحقجواد)  ،شریعتیفوکویامافوکو،(نگاه

.به نقل از خداوند عز و جل) پیامبر بزرگ الهی(به نقل از حضرت زکریا- 4
.326صفحه ، 5لمحجۀ البیضاء، جلد ا
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دوبـاره  ،بیماري دنیـاي مـدرن  ،حسداین حوادث روشن،علی رغم
تنها ي هاانسانتاآراسته است هفت قلم هبرا حسودانوجان گرفته 

ربایدبها را از ملکوت و معنویتچشم.ه باشددیشکرا پشت سرش 
طعـم کـرده و پدیـدار راسـامري  هـاي  لهاگوسـ ازتسویلی دیگر و

ش رااقنـاع وکنـد عـوض ،ها رسانهاشت چباهاي فطرت راچشمه
.سازددلفریب،بارضایت به گناه

سوگند بـه خـدا کـه بـه سـوي امـت هـاي پـیش از تـو          «
شیطان اعمال شان را آراسـت و  ) اما(فرستادیم ) یرسوالن(

شان هم اوسـت و مجـازات دردنـاکی    امروز هم سرپرست
. براي آنهاست

،نـور هـل مـن ناصـر ینصـرنی امـام      بـا  گویی عاشورا با این سخن ،
)ع(تـالوت هـاي حسـین    ومـی رسـد،  ازهمین نزدیکی به گـوش 

تـا در  دهـد خبر مـی ،بی وقفه انسانها را ازنبرد شیطان با فرزند آدم 
از کـاروان تقـوي   ،یـه رضایت بـه تقّ باویایدمهلکه شیطان گرفتار ن

:عقب نماند
به هالکت افکنـدي،  )شیطان(خداوندا، به خاطر آن که مرا«

زینـت )انسـان هـا  (در نظرشان) باطل را(هر آینه در زمین 
) 39حجر(برمدهم و همگی شان را به راه هالکت میمی

بسـیار شـبیه   ،امروزمـان بـه عهـد دیـروز    پربیراهه نیست که بگوییم 
زمـین  ،هـاي زمانـه  آدم،)ص(ءاعجاز خاتم انبیامهجوریتبا.است
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بـه ملکـوت را   پـرواز رونـد امـا  مـی آهن به آسمان با.نداهشدگیر
شـان  خـداي وخود میان درشان هايهمه ثروتبا.کنندمیفراموش

ـ ءبازند، با ابتالمیرنجند، زودمیزود.شوندمیغریبه بـه  حسـد، هب
از دارشـان را انبـرادر ،هـا بانـک هـا و در بـورس .تازندیگر میدهم

.کنندنسل خودشان قمار میبا.آویزندمیهاشاخص
را ) ع(مگر حضرت یوسـف  .اندسرگرفتهاز راهاي تاریخبی مهري
) السـالم معلیه(حیی و زکریا سر و تن ی. ه چاه نینداختندبرادرانش ب

فرزنـد نـوح   ؟را انکار نکردند) ع(عیسی ؟به دست امت بریده نشد
ازونـد  اشدهشیطانعمله باروت،پول ونیزامروز؟از او نگرفتندرا

،خـدا رزاقیـت نگـاه کـج بـه    بـا ودنگیرسواري می،استعداد بشر
5دهندمیقرارخدادهند ودر مقابلبه فقر مژده میرا هاانسان

که حدود خـدا  ندنکمیمشغول هادها ومدلبه مراآدم هاآن قدر سر
ولی همچنان،آوردمیخبرها کهکشانازشان علم.روداز یادشان می

هــا گــویی همــه تکنیــک.اســتحســرتوعطــشازپــرشــان ل د
شـکنند و هـا مـی  سـرآدم بـر هـاي هسـتند کـه   ترکـه ،هايژوتکنولو

.تنها باشدخدابادر ته خیالشتا اوگذارند نمی
در وانـده  متنها ،در میان جمعکه انسانچرخی خورده چنان،زمانه

دیـن تـرجیح   دیقامصبرجامعه راهاي مصلحتمفسده،برخورد با

ربا که . بستر سبک زندگی بورژوایی، یعنی بیمه و بورس و بانک ربامبنا-5
جنگ با خداست
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،هاسـت در همـین نزدیکـی  ر عظـیم  بکه خشنودمیهرچنددهدمی
ل کارزار حـق  حمهاو بازارهاهمین کوچه،هاخانه و کارخانههمین 

غیبتـی  دروغ وشـود،  هر کجا که حرامـی خـورده مـی   .باطل استو
زاهتـزا آنجـا بیرق عاشورا در،گرددآهی بلند میوشودمینشخوار

گلـوي زخمـی   . تیرسه شعبه حرملـه را دیـد  ،درآنجاتوانمیودارد
دسـت از اماعلی اصغر و پیکر خونین عباس و اکبر را به چشم دید

رانـد از خـود مـی  را اهـ هارونهمچناندارد وبرنمیهازیور گوساله
.وقصه انبیا راخرافه می پندارد تاحرام رابرزین اسب حالل بنشاند

غـارت بعـداز نمـی انداختتنـد   تیر حرملـه  را چونحرامگر نگاها
تـرك مـی گفتنـد   هـا را آبـروي انسـان  تاراج »ع«هاي حسین خیمه

صـبخ  عاشورا درهمـان سـال هـاي دور بـه     عصرشداگرچنین می 
.ظهورمی انجامید

مردمـان مصـلحت   غفلـت طول به این عصر، عاشورا تاچنین نشد 
6آیـد گوش جان ها به صـدا در مـی  در هم اکنون پیموده واندیش را

شـان را صالحینسرباردیگري طلوع حقیقت، اگر امت در لحظهکه 
همـه  وسـازد، برا سـکوي حرامیـان   شسـپارد، سـکوت  ببه نـامحرم  
شـیطان فرصـت بـاز    ،کنـد نفطـرت پـاك   هاي چشمهدرکردارش را

شان بندند تا مبادا با چشمانشان را میسنگین شده و چشمانشانهايگوش- 6
شان بشنوند و در دلهاي خود بفهمند و بازگشت کنند هايببیند و باگوش

]3:17-15متی[
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هـاي  گـذرگاه گنـاه در رضـایت از .خواهد یافتاش راالنهگشت به
دوبـاره وارونـه   ،باورهـا يکجـاوه .شـود مـی ه کاشتهدوبارروزگار،

میـان  درودنشـو مـی تحریـف ش تعطیل وایضافرودین.مانندمی
قبالـه عـدالت بـه نـام غیـر     وهثیر مانـد أتبی ،هانظریهبرق زرق و

:7می شودزده
 اللَّه وددح لْکت       نَّـاتج لْـهخدی ـولَهسرو ـعِ اللَّـهطـن یمو

الْعظـیم لک الْفَـوز ٰوذَتَحتها الْأَنْهار خَالدینَ فیها تَجرِي من
ومن یعصِ اللَّه ورسولَه ویتَعد حدوده یدخلْه نَارا خَالـدا  * 

فیها ولَه عذَاب مهِینٌ
اوپیـامبر وخـدا ازهـرکس واسـت الهـى مرزهـاى ینهاا

همـواره کهدرآوردباغهایىبهراوىخداوندکند،اطاعت
ومانندمىآندرجاودانهاست،رواندرختانشزیرازآب

گردد یعنی شش ماه بعد از نظریه بر می1989به انکه قدمتشهااوانجلیس- 7
چه دوباره طول و هر. معتقدند عیسی ناصري خواهد آمد؛جدید آقاي فوکومایا

گفته اند زمانی ! اندعرض و ارتفاع امام زمان هست به عیسی ناصري نسبت داده
پر از عدل و که دنیا پر از ظلم و جور شود عیسی ناصري خواهد آمد تا آن را

که کارش تحلیل T.B.Nاي درست کردند به نام در همین ر استا شبکه! داد کند
دهد وقتی سونامی رخ داد پرفسور محتواي وقایعی است که در جامعه رخ می

بیش از بیست ساعت تفسیر کرد که این یکی از ) شاگرد فوکایاما(هالدینگ زي 
!عالئم ظهور عیسی مسیح است
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وخـدا نافرمـانى هـرکس و* اسـت بزرگـى پیروزىاین
درراوىکنــدتجــاوزاومرزهــاىازوکنــدرااوپیــامبر
اوبـراى وبـود خواهـد آندرجاودانـه کـه درآوردآتشى
)14و13نساء.( استخوارکنندهعذابى
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غریبغدیر

دراز شـده بودنـد، زیـر    ،هایی که به سوي امانـت نبـوت  همه دست
کشـتی دیـن را   .عهدها را زیر گرفتندها،عقده.دستارها پنهان شدند

ــبانه ــی ازش ــاختند، فراموش ــاه دور س ــالنگرگ ــدها وه در دل تردی
.ایمـان برچیـده شـد   خیمـه ،روزاز آن.موج برداشـتند ،هافراموشی
ها کمین فتنهبهها در گذرگاه زمانه، و آدمشدبرپاجاي آن درتردید، 
غـدیر در امامـ وغدیر.گرفتپهنافراموشیوگذشتزمان.افتادند
.دتنشگغریب،پیغمبرشهرهايکوچه

شـبی کـه   .8مهـري هـا تنهـا ماندنـد    بی میانامانت الهی و پیامبر در 
هاي عهد حلقهگذشت،روي دوش مالیک از مرز خاك) ص(پیامبر

جاي وفایانبیانگشتاندر،هاي پراز تاریکیحجلهبا نامحرمان، در 

واهللاکتابالثقلینفیکمتاركانی« : فرمایندمیبارهایندر) ص(پیامبر-8
درمن،»یفترقالنانهماابداً وتضلوالنبهماتمسکتمانمابیتیاهلعترتی

وعترتدیگريوخداکتابیکی،گذارممیگرانبهاونفیسامانت دوشمامیان
نخواهیدگمراههرگزجویید،تمسکدواینشما بهکهمادام. خودمبیتاهل
.شوندجدا نمیهمازگاههیچمنیادگاردواینوشد



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 28

جـا بـه جـا    راها ، هویت)ص(پیامبرگرفتند و در پشت دیوار مسجد 
9.دندکر

ي قصـه .تبعـیض سـرزد  وجاري شـد بدريها، با عقدهعقد بعضی
خانـه پشت دیـوار  بنی هاشم،تا در کوچهانصار، بهانه شدمهاجر و

و زور، بـر خیـزد  آن دیگـري بـه  و، یکی شالق بچالند)ص(پیامبر
وارونـه  راچـرخ زمانـه   وراست ترین مرد عالم را ناراست بخوانـد 

هـاي  راه،از کنـار راه مکّـه  وآب غدیر از آسیاب بیفتـد تاد انبچرخ
.برسدها به گوشآهنگ تفرقه،ها لبیکاينازودوبر زده شمیان

، درهیچ گوشـی نخوابیـد  گریه فاطمه،چشمه غدیر خشکید ووقتی 
مــا راســت تــر از : توانســتند بگوینــدبــه بعــد برخــیاز آن زمــان 

آناز!شود دست به مهر نبـوت بـرد  میاندیشیم ومی)ص(پیامبر
روز چهارشنبه ،خوابیدشود سحر نیز میوقت در گفتندکهبودپس

!هم نماز جمعه خواند
بـه ملکـوت   راسـتی را بـه محـراب سـپرد و     نیـز، ) ع(تا اینکه علـی 

، معاویه از تبار ابی سفیان، قبـاي نبـوت را   )ع(با رفتن علی . پیوست

اهلومحدثینازبسیاري«. یقتلوننیکادواواستضعفونیالقومانّامیا بن- 9
وحضورچون،ساعدهبنیسقیفۀواقعۀازبعدعلیکهاندکردهروایت،روایت
وخواستمییاورویارونمودتظلّموزدنالهداشتند؛عرضهاوبهرابیعت
کردندغلبهمنضعفبرقوماین) برادرماي(ماردفرزنداي: آوردمیبرفریاد

»!بکشندمراکهبودنزدیکوانگاشتندناتوانمراو
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منین و چند ده لقب را به ؤمنین، امیرالمؤبه دوش انداخت و خال الم
آب زالل غـدیر، حـرام   .دکـر جا  باز » اتمنکر«براي ویدك کشید

آنان رخاندانی که منصب و مصلحت ب! شراب آل سفیان مباحوشد
هـا ذنـه أماز نام شـان  کهبود، کرامت یافتند و نزدیک بودشدهحرام

:شنیده شودنیز
ازکـه باشـم داشـته امیـد نـامى چـه به! هیهات! هیهات«

چـه امـروز ،رفتنـد عمروبکرابو،بماندباقى)معاویه(من
را)ص(پیـامبر نـام امـا شـود؟ مـى بـرده نـام آنانازمقدار

بــرده هــا ذنــه أمـدرمـرتـبــه پـنج روزىکـه بینىمى
وچهعملىچه) ص(پیامبرنامازبعد! بیچارهاى.شودمـى
نـام ایـن آنکـه مگر! سوگندخدابه،نهماند؟مىباقىنامى

10»!شوددفن) ص(محمد

بـه  راغـدیر هاي نشانهو نبیلقخُيهمه.عزیز شدند، هاترینبدنام
نیت یافت أآیین منکري، ش. کردندسکه دفنضرب شمشیر و با زور

:ها را فراگرفتنیآیي و همه
خالفت :فرمود شنیدم که می» ص«من از جدم رسول خدا« 

11»بر خاندان ابوسفیان حرام است 

منفردنظرىمجلس هفتم، على-)ع(حسینامامهايمالقاتوهانامه-10
42ترجمه علیرضا رجایی ص ) سید ابن طاووس(لهوف -11
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اویـان ي راش زهـره قبله به دست آل ابی سفیان افتاد و صداي نکره
،مردم آرام آرام.ها رسیدرا ترکاند و بلندتر از اذان محمدي به گوش

پایـان  شـام بـه   درراداريشب زنده.کردندبه سررا با سحر،سحر
از سـر مـردم  رادیگـر، نمـاز سـحرگاهان، خـواب و غفلـت     . بردند

.آمـد ي مسـلمانان فـرود  چوب شام، هر شب، بر سـر همـه  .دیپرانن
قلـوبهم  «وها به سویی و شمشیرها به سویی دیگر روانه شدندقلب

.شدمسلک امت» معک و سیوفهم علیک
ــراه  « ــان هم ــاي ش ــب ه ــامقل ــه ام ــت، و شمشــیرها علی ــزامام تی

13.گشتدرد همه ادیان الهی دوباره آغازبدین ترتیب 12»...ندشد

، )ص(به حکومت و نشر معاویه از منبر پیـامبر اسـالم  منکربا نشت 
را به یاد ) ص(پیامبرند غدیر شدند و دغدغه هاي معا،فرزندان زمانه

بـر سـر نیـزه هـا    هـا از صحن دلقرآن شدنمیاگر چنین.نیاوردند
و جـاي  گرفـت  نمـی و هـارون را علیجايعمروعاص،رفت،نمی
،ي دستاویزهاي نجـات همه14.کردندنمیها پرهاي دین را نقشهنقش

شاعرکوفی- بافرزدق)ع(گفتگوي امام حسین-12
این قوم بالب هاي خود مرا حرمت می دارند،اما دل شان ازمن دور است -13

]21-13:7متی[
هارونْعنُالنَّاسَتُبِعاومالُوعجلُهُّالسامرِيهذَاْبتَاه-14
رويْازهارونمردموشدندمردمامام،اشگوسالهوّسامرِياین! پدرجانِاي

گردانیدند
السالمعلیهمازهراءوأمیرالمؤمنینمظلومیتدرحلّیصالحشیخاشعار
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عـوض  راعقیـده دنـد تـا سـبک   زمینسکّه ضرب .ندشده نمیبرید
تیـغ  ،ي نبوتتیرك خیمهبرانداختند، نمیبه تابوت امامت تیر.کنند
وپـا گرفـت  منکر .اما چنین شـد .گرفتنمیپامنکرو دندکشینمی
هاي بـدر و  هاي قومیت و جنگعقدهيپاي خودش را با همهجاي

.خیبر، صفین و نهروان محکم کرد
اش حسـن ! نه فاطمـه نه علی بود و رادیناین اتفاق زمانی افتاد که 

پشـت دررااشحسـین وغریبراشپیامبر،ندبودهکردرا مسموم
15!محبوسشاخانه

امـت پـدر امویـان، .کردراستقامتخاطرفراغبااین گونه ،منکر
منکـر  ازنهـی وامر به معروفوندخشکیددینهايگلبوته،ندشد

ــد ــوش ش ــن.فرام ــا ای ــوابب ــت، خ ــتگی، ام ــه روو خس ــه قبل ب
!خواندندمی نماز،قبیله شانبه سويلیکنوایستادند می 

نَهرُونیوقَدحقِّیْوسالْتُهمُوصنْوهَالْحسینَیتیمیکقَهرُوا-15
ازایشانمنوکردندمقهورراحسینوحسن: یتیمتفرزنددوپدرجاناي
.نمودندمطرودوراندندمراو؛خواستمراخودمِّحق
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] ابـوبکر طایفه[یممتدستدر»امر«این: گفتسفیانابو«
آنازبعـد نداشت؛آنانبهربطیکهحالیدرگرفت؛قرار
دورتـر ودورتـر کـه گرفـت قرار»عدي«] قبیله[دستدر
راخـویش قرارگـاه وگشتهبازخودمنزلگاهبهاکنون.بود
آن: گفـت امیهبنیبهخطاب)ابوسفیان(او. استیافتهباز
خــودفرزنــدانمیــانوکــردهثیومــورخــودمیــاندررا

16».نیستکاردرجهنمیوبهشتهیچبگردانید،

جوهري،بکرابوالسقیفهکتاباز4445صص2جالبالغهنهجشرح-16
56.صالتخاصموالنزاع،117ص2جالفائق،356ص6جاألغانی
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نفاق

ها از این رسـم شوند و گرگگی میاي گرفتار برهها در هر دورهآدم
!اندبردهسودها

جالـب  .آمـد پـیش نمـی  بردگـی هـم  نبـود،  گـی بـره اگرالبتهصد
به عذاب عادتداند که بندگانش از این میمهرباناینجاست، خداي 

و فرسـتاد شـان  براي همین بود که هـزاران پیـامبر را بـراي   افتندمی
است خداي همگی نیز به دست بندگانش کشته شدند، چقدر صبور

تـو را  «کـه  انسان فرمـوده بهي بد عهدي انسان، باز با همه!هاما آدم
ي همـه و هکـرد خودش، معرفیداررا امانتاو17»امبرگزیدهبراي خود

ایـن  نبـود کـه  روا حقـا .18می کند مور أخوبانش را براي هدایتش م
.شودبد عهدانطعمهیگانه در خالق، 

.سوره طه-17
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس -18

سوگند که ما پیامبران خویش را با دالئل روشن )... 25-حدید(» بالقسط
.فرود آوردیم که مردم به عدالت قیام کنندفرستادیم و با آنان کتاب و تراز و
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کنـی  اطاعت می) عمروعاص(تو از مردي ! سوگند به خدا«
تـازگی خواهـد   اي دارد و نه نفاق اوکه نه در اسالم سابقه

نگاهی به ! اي معاویه. داشت و نه راي تو را خواهد داشت
19»!خویشتن بیانداز و این منافق را رها کن

ازخـار نفـاق را  ،در سینه انسـانیت ، رسیممیاز تاریخ عصريبه هر
هـیچ دري بـه   فهمـیم کـه  می.بینیمتر میزهر آگینتر وکفر، تیزتیغ 

هیچ ملتی تسـلیم  !مگر به ظن و نفاقده استنشبسته،نعمتروي 
ـ   . نفـاق ومگر به فریب،ه گشتدشمن ن مسـمومی  ل نفـاق، همـان گُ

.می شودها دوختهکه روي پوستین گرگاست
ییم این تتمه در تـاریخ بـاقی   گومی.گوییم تاریخ تکرار می شودنمی

هـاي جعلـی   هـا، تـاریخ  امروز نیز قبل از یـورش تانـک  . ستمانده ا
هاي سیاست و فرهنگ، هویت ملتهـا را  شود، در پس پردهمینوشته

تردیـد  «شـان براي،با تیراژ باالوکنندمیعریض عریانهايپردهدر
داران، پوشـانند تـا بـرده   گی میرهبلباسها به انسان. نویسندمی»نامه

.کننـد چـاك شان راسینهشکار، هنگامهدربشناسند و از دورآنان را 
تـا میزنـد بیابـه هـم  دو راسپس هـر ،رایندبیاحالل بمانندم را احر

.نمایندج اارتن،شاپیش چشمانیکجاراعفت و عصمت 
بـه خـط پایـان   حرم و نـامحرم  مکه شودالقا میها، در آن تردیدنامه

.عبور کردآن امروز باید از .ندارسیده

19حدیث 129ص 44بحاراالنوار ج -19
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بـه هـر   به اقتضاي زمان، پیش رفـت و  وساخترا باید تازه عقدها
به اقتضاي رضـایت  را دین وتوسعه یافت،با هر استکباريبهایی و

.بردشبه اسارتل و زنجیر غُبا الزم شد،اگرودادتاب ،نفس
بنی آیا تو همان نیستی که زیاد بن سمیه را که از عبدي از«

ثقیف متولـد شـد بـا خـود بـرادر خوانـدي؟ و او را پسـر        
: فرمـود ) ص(ابوسفیان شمردي؟ و حال آنکه رسول خـدا  

20» منسوب به فراش است و بهره زناکار سنگ است

،خوانـد ش خـود بـرادر راايزادهزنـا ،معاویهوقتیاگر چنین نبود، 
هاي سرخ به چـه  سکهبرقدروخوددرگریبانرسروزگار مردمان

برادر خواندگی چه زیانی بـه  این: گفتنداندیشیدند؟ چه بسا میمی
مزاحم حج و حتّی زیارت خانـه خـداي   !داردمانماز و روزه ي 

ي ، همـه دیـد کـه هـاون منکـر    امام معروف میاما!نمی شودکهام
ودزددمـی رالـق نبـوي  وخُشـکند میهاي آدم وآیینش را استخوان

:دورآمیبه میدانتر دریدهرادروغ
به مصلحت خویش سنت رسول خـدا  تو! هان اي معاویه«

را پشت پا زدي، پسر عبید را برادر گفتـی و بـه حکومـت    

212ص 44، بحاراالنوار ج 23رجال کشی ، ص -20
استلحاق زیاد به ابوسفیان و اعالم اینکه زیاد از ابوسفیان است و برادر معاویه، «

علی و فرزندانش، ترجمه محمدعلی .طه حسین. امري خالف شرع است
242، ص 1354شیرازي، تهران، گنجینه، 
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عراقین فرستادي تا دست و پاي مسلمانان را قطـع کـرد و   
هـاي  هاي ایشان را به آهن گداخته نابینا نمود و بـدن چشم

21» .درخت خرما آویزان کردهايشاخهایشان را بر

وارد میـدان بـا تیـر و تـرکش،   ،آدمتسـخیر درمنافقومنکرهرگز
هـاي رنگـین،  هاي خوش، سفرههاي چوبی، وعدهبا اسب. شوندنمی

آن هاي زیبـا، آیندهودلرباهايآالیندهبی حد و اندازه، هايوارفتگی
.ریزدفروملتیکوبند تا درگاهشان میقدر به طبل
ي بـاور امـت  وحدیث متنسکین قوم را به مقابلهشعرهنر معاویه نیز

کـه  سـت جگفتاري بهره از.درشان کنیستبه سر،با فریبو آورد
:بردهازیاد استفاده،قیدهاي بیازجمله.دادمیبوي دنیا

قسم به جان خودم که تو به هـیچ عهـدي و شـرطی وفـا     «
از عهــد و پیمــان و صــلح و را بعــد مســلمانانونکــردي
اي کنند و نبردي آغـاز  بی آنکه با تو مبارزه. ، کشتیسوگند
22».نمایند

هاي سـامري  و گوسالهرفتزیر سلطه شام گونهنای،وحیسرزمین
ند  دهـا شـ  سرمه چشمهایشان،م، توتیاي سیافتندزیاد تکثیر به تیراژ

شـد فرشـتگان الهـی خـالی     هـا را از آمـد و  ، گـوش شانهیاهويو 
.ساخت

همان-21
همان-22
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کـه هـارون   رفتندهاي سامري چنان شتابان پشت سر گوساله،مردم
.نیاوردندبجاهرگزرا 

هـا بـه بـوي سـرگین گوسـاله      زد و مشام انسانسرسرمستیوقتی
وقتـی جـام بهشـت    . بـوي بهشـت را نخواهـد شـناخت    عادت کرد

از دسـت  رااخـد ؛کشـید بـاال را شـهوت  جـام انسان وه شدشکست
:کندمیستایشرا23ها گوسالهودهدمی

مائیم خاندان نبوت و معدن رسالت، در خانـدان  ! اي امیر «
و آمـد فرشـتگان و محـل نـزول رحمـت     رفـت محـل ما

خداوند اسالم را از خاندان مـا شـروع و افتتـاح    . خداست
. خاندان به پیش خواهد بـرد نمود و تا آخر نیز همگام با ما

خوار است که دستش بـه خـون افـراد    اما یزید مرد شراب
24»...گناه آلوده است بی

هـا  آمـد و طـرف انسـان   ) ع(آن زمان که هارون درمانده شد، موسی 
بغـض موسـی بـراي انسـانیت و    . هـا د نـه در سـمت گوسـاله   اایست

از کوه سینا،)ع(موسیحضرتمراجعتعدموروزسیگذشتازپس- 23
»سامري«نامبهفردي. شوندمیاوبازگشتدربارهشبههوشکدچارويقوم

وجستهبهرهموسی،قومپرستیبتسوابقبهتوجهبادلی،دووتردیدایناز
گوساله. آیدمیبرمردمپرستشجهتطال،جنسازايگوسالهساختدرصدد
درخداوند. آوردمیدرتسخیربهرامردمروحخود،خوشآوازباسامري
.کندمیآگاهقومش،پرستیبتازراموسیمیقات،دوران

216-218، ص 7،ج، طبري 263، ص 3، ابن اثیر، ج 19لهوف، ص-24
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.ندداشـت ، درد بندگی معروفو انبیاي امامان. بی گناهی انسان ترکید
شـان يهـا را قربانی گوسالهامامان خودها،دین باختههمان هرچند،

،میـان طوفـان وخشـم   دروندنواختطبل ،شانهايشتهکُکردند و بر
،معـروف هـاي  انسـان در نگاهولیکن .شان زدندامامپشتبرسنگ

برچشـم  ،ي نابمقصر آنانی هستند که توتیاي گناه را به جاي سرمه
جاي باطـل را بـا حـق عـوض    ،کشند و در تاریکی گناهها میانسان

خـدا و طعـم کننـد کـه  بد مـی مذاق انسانیت را آن چنان،و کنندمی
:دهندازهم تشخیص نمیراطعمه شیطان

دوسـتان  گرفتی،بهتانبهرامردمکهکندنمیفراموشخداوند«
گروهـی را از جماعتی را کشـتی و  زدي وتهمتبهراخدا

25» ها و شهرهاي خود بیرون کرديخانه

29حدیث 22ص 44بحاراالنوار ، ج -25
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عتبد
از26شـام سـر درهمچنـان  ، معاویـه  زمان به نفع بنـی امیـه بـود و    

هااددر پشت قرارگاه توحید، قراردوگرفتي میسوار ها،فراموشی
پـیش روي  شمعکی لرزان،درید و با جعل روشناییمیپی درپی ار

کشـید و  مـی سـالح بیـرون   ،از پس قرارداد صـلح . گذاشتمردم می

الْخلَافَۀُ: کهاستکردهروایتمرفوعاًابوهریرهاز»دالئل«دربیهقی- 26
مقرّواستمدینهدرخالفتمقرّ«: فرمودپیغمبر. بِالشَّامِوالْملْکبِالْمدینَۀِ
منْسیفالشَّامِأهلُ: کهاستکردهروایتاالحبارکعبازو».شامدرسلطنت
وفیاهللاِسمنْتَقاهللاُینْبِهِممماهصشمشیرهايازهستندشمشیريشاماهل«.ع

و».کشدمیانتقامبکندرااوعصیانکهکسیازآنانواسطۀبهخداوندخداوند،
فَعلیکُمفیهاالْمنَازِلَخَیرْتُمفَإذَا. الشَّامعلَیکُمستُفْتَح: استدیگريحدیثدر

فیالْمسلمینَمعقلُفَإنَّها- االُمویینَحاضرَةُهیو- »دمشْقُ«لَهایقَالُبِمدینَۀٍ
برايشامکشورزوديبه«. الْغُوطَۀُ: لَهایقَالُبِأرضٍمنْهافُسطَاطُهاوالْملَاحمِ،

بهکنیداختیارخودبرايرامنزلیخواستیداگرشماپس. شودمیفتحشما
چرا-باشدمیامیهبنیپایتختشهرآنو-گوینددمشقبدانکهبرویدشهري

شهرآنلشگرگاهو. استمسلمانانپناهگاههاجنگوهافتنهدردمشقشهرکه
حسینمحمدسید،شناسیامامکتاب».گویندغُوطَهبدانکهاستزمینیدر

طهرانیحسینی
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جا بسـپارد  خالفت را یک،خواست به زور زر و تزویر، امامت رامی
.به زنگی مست

، نفـاق هاضمهدرهمگی ،از یادگاران عصر نبوت منادي نمانده بود
: ، هر خبطی را  آراستخزانشد در این میوهضم شده بودند

از سگ ! گونه که هست سخن بگواي معاویه، از یزید آن«
هاي درنده را به جان همدر آن هنگام که سگ. بازیش بگو

بـازیش بگـو کـه کبـوتران را در بلنـد     از کبـوتر  .اندازدمی
از بوالهوسـی و عیاشـی او   .پروازي به مسابقه وا مـی دارد 

ــو ــهبگ ــانک ــهراکنیزک ــصب ــیوا،آوازورق از. داردم
ــگذرانیش ــوخوش ــحال و   بگ ــاز و آواز، خوش ــه از س ک

27»... سرمست می شود 

یجمعی اندك او را در شـهر جـدش همراهـ   .، تنها بودمعروفامام 
در باور مسلمان ریشه دوانده بود کـه یزیـد را   چنانمنکر. کردندمی

بـا  ،تتمه سامري در شـام !!دادو نور چشم امت نشان می» دین«ثمره 
روي بـر کـه  بودیافتهتأجرپیامبر،صحابهو28عناوین کاتب وحی

248ص10الغدیرج -27
کهآن-خداوحیصاحبمعاویهامیرالمومنینکهاستاينامهاین«- 28

توانستنمیوبودناخواندهدرساوکهحالیدربرانگیختپیامبريبهرامحمد
اواهلازمحمدبرايخداوند.استنوشته-بنویسدتوانستنمیوبخواند
منوشدمینازل محمدبروحیبنابر این. برگزیدامینوکاتبوزیري

خدامیانومندر میانعلیهذا. نویسممیچهمندانستاو نمیونوشتممی
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و نمـازي  بگسـتراند دیـن ازايسـجاده ،خـود ومقپوستین گندیده
:سفیانی اقامه کند

اي معاویه تو به امانت الهی خیانت کردي و مردم را آلوده «
ساختی و پندهاي پروردگارت را نپذیرفتی، چگونه ممکـن  
است رهبري امت محمـدي را کسـی بـر عهـده گیـرد کـه       

خورد و با فاسق هاي شرور زمان، مسـت کننـده   شراب می
. نمی باشـد امین،شراب خوار بر یک درهم پول.نوشدمی

»چگونه رهبر امت اسالمی خواهد شد؟
تهمت خروج . سر به باال بگیرند، نمی گذاشت مردم،بدعتسنگینی

هـا آدم. آمـد مـی ها فرودبر سر آدم! از دین، تعدي به جانشین نبوت
گـویی . برزخـی بودنـد  خیر و شر، حتّی جهنم وبهشـت،  درانتخاب

ادامـه ودآمـ یمـ نآنذریـه اگـر کـه بـود رسـالتی معاویـه، وراثت
فـرو احکـام عمـارت وشـد مـی خـارج گردونـه ازدین،یافتنمی
.ریختمی

کسی بـه ایـن  اگروندکرد، سرها را تسلیم نفاق میهاییکهچنین تر
گرفتـار هاشمشـیر تیـزي وآتـش تنـوره بـه  ،شدمینزدیکساحت

.می گشت

علیاضواء»!گفتیراست: گفتندحاضرین! نداشتندوجوداوخالیقازیکهیچ
الکتابدار؛1995ابوریه؛محمودالحدیث؛عندفاعاوالمحمدیهالسنه

؛1؛5ص؛420االسالمی؛
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به خدا سوگند، ما وارث پیـامبر هسـتیم ولـی تـو همـان      « 
کشی کـه بـه هنگـام مـرگ رسـول خـدا       دالیل را پیش می

پیش کشیدند، ناگزیر مردم هـم آن را پذیرفتنـد و از   ) ص(
29»...روي ایمان بدان گردن نهادند، 

وکــه بــه جــان مــردم افتــاده بــودکــردبــرمال مــیراشــرّي امــام،
شـان                بر اندیشهشک و تردید ی ازلباسو نداسوزمیراشانيهاایمان

.خواسـت مـی شد کـه معاویـه  میچنانپوشیدندمیاگر،دوختمی
:شدندبی دین نامیده می،سرزمین عقیدهدرکردند به تن نمیاگر

هـایم را بنویسـید، آنگـاه بـه     سخنانم را بشـنوید و حـرف  «
هاي خودتان بازگردیـد و آنچـه در حـق مـا    قبیلهشهرها و

دانید به دوستان صمیمی و افـراد مـورد اطمینـان خـود     می
کنم از این که این مطلـب کهنـه   بگویید من اعالن خطر می

30»شده و از هم بپاشد

فرزنـد  وگرفـت میامت را فرا آدابي همهوشدعادتی می،بدعت
نگـران بـود کـه آخـرین     و یافـت نمـی منبري،حقبیان پیامبر براي 

چـون ،احکامواخالقو شوندغرق ها بدعتدرگردابها هم نشانه
شـته  نداانشـ انصـاحب ثمـري بـر  انشـ صدايباجز کهشترانکوزه

257- 256ص ) ع(، ، فرهنگ سخنان امام حسین 248ص 10الغدیر، ج -29
مدرسین قم،دفتر انتشارات جامعه ي 237-239تحف العقول ، ص -30
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ها، دید دیگر در میدان جنگمی.بمانندبال اثر،میان امتدر31.دنباش
بـا  راهـاي بهشـت  وعـده وشـوند  نمیحق و باطل از هم تمیز داده

زرق وزیـرِ ،و سـخن تـازه  کنندمیجابجا،هاي کوتاه شهوتوعده
:ماندکم فروغ می،بدعت امويبرق 

کنی و به میدان تو بی سرزنش از وجدان، جنگ میامروز«
آیی تا به زنان شـامی دسترسـی پیـدا کنـی، پـس      میجنگ

اندك زمانی لذت ببر کـه مـن از خداونـد عزیـز و بـزرگ      
32»زودي تو را بکشدامیدوارم به

بـه  سـاخته  وضو و با دستانجنگیدندکه با زبان روزه میرزمندگانی
.کردندمیمعاوضهرضایتیهرباراخدارضايحاالرفتندمیمیدان

-دیگر آخرت بـراي . پنداشتندشهادت را محرومیت از نعمت دنیا می
همـه  ي چشمان سیاه دنیا، چشـم از عشوهاشان طراوت نداشت و ب

،باورهـا پیرامونها، و راحت طلبیهالذت.گرفتندنازهاي بهشت می
حنجـره کسـی   شـد و در  مـی نفریـاد امـام شـنیده    . نـد بودپیله کرده

:پیچیدمین

تاکهاستلعابیدینوهستند،دنیابندهوبردهمردم) :ع(قال حسین -31
آزمایشدورانوقتیولیگردانند،میزباندوربه،استفراهمزندگیوسایل

117ص،78جاالنوار،بحار. .شوندمیکمیابدیندارانرسد،فرا
258-261) ص) (ع(فرهنگ سخنان امام حسین -32
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ایم که سنت پیامبر به کلـی از بـین   در شرایطی قرار گرفته«
اگر سخن مرا بشنوید شما را . اندها زنده شدهرفته و بدعت

33».راست هدایت خواهم کردبه راه 

هـاي خـدا و پیـامبرش را، در دسـتان     دیـن را، آرمـان  را،مردمامام،
گذاشـتند  نمـی ،شـان هـاي داغ نقـره وترفنـدها دید که با میمردانی
ه تسـخیر شـد  رامنبرهـاي جـدش   همـه .باشدداشتهطنینشصدای

.یافتمی
کوچـه پـس   حـرف حقـش در   .ترکیـد مـی امام، گاهموساییبغض
. مانـد اموي ناشنیده میزنانهلدهیاهويدر ،اسالمشهرهاي کوچه

گـویی، نـامحرمی بـه    . شـدند مـی ها به رویـش بسـته  پنجرهدرها و
.شدندم میگُ،کم کم،هاي امامحرفبا شنیدن.شان آمده باشدجمع

گذاشـتند تـا   شان میمادرش، انگشت بر گوشمردم روزگارِ،چگونه
ي تـاریخ،  امروز نیـز گـویی تتمـه   .34مبر را نشنوندنور چشم پیاناله

17مقتل الحسین ، ابومحنف، ص -33
من شما را به : حضرت در نامه اي که به بزرگان بصره نوشت، این گونه فرمود-

به راستی که . فرامی خوانم) صلی اهللا علیه وآله(کتاب خدا و سنت رسول خدا
;و اَنَا اَدعوکم الی کتابِ اهللا و سنّۀِ نبیه«;سنّت مرده، و بدعت زنده شده است

محمدصادق نجمی، سخنان حسین » .قد اُحییتفانَّ السنۀَ قد اُمیتت و انّ البدعۀَ
،1362از مدینه تا کربال، قم، انتشارات اسالمی، ) علیه السالم(بن علی

ِوحنینٍدائمٍنَوحِطُولفیآذَیتنَاٍلفَاطمَوالْقَائلین-34
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در ایـن  راامـام تا را در این دوران پراکنده بودتداحستخم نحس
.کندیاوربیمیدان،

پـدرش، هـاي درجنگدید،میراعلیپدرش،جدشهايجنگدر
در می یافت ولی را... حسن و مالک اشتر و عمار و یاسر و برادرش

.نمانده بود، همراهی اوجنگ با بدعت، براي خود
» بِشَـی نَّکُملُولَنَب ـنَ      ونَقْـصٍ م ـوعِ والْج و فـنَ الْخَـوم ء

شـما البتهو35»الْأَموالِ و الْأَنْفُسِ و الَّثمرات و بشِّرِ الصابِرِینَ
نقصـان وگرسنگیوترسچونهاسختیازايپارهبهرا

راصـابران و،بیازمـاییم زراعـت آفـات ونفوسواموال
.بدهمژدهوبشارت

ازتـر سـهمناك امـت، سـکوت .شـمارش بـی هـاي بغـض وبوداو
،سـکوت امـت  .36رانـد مـی به عقبراتنها جوان بهشتی ،هاشمشیر

وهاونالههانوحهمودننطوالنیباراماتو: گفتندفاطمهبهکهراکسانیآنو
!ايدادهآزارخود،دائمیسوزهاي

وغُصون لَهاٍاوراقِّبِظلکَیماتَقیًارکَۀَوالْقَاطعین
وهازیر برگدرفاطمهآنکهبرايبریدند؛رااراكدرختکهراکسانیآنِو

.بداردپوششدرراخود،مدینهسوزانآفتابتابشازنتواندآنهايشاخه
155بقره -35
خوشابه حال شما آنگاه که مردم به خاطر پسر انسان، بر شما نفرت گیرند - 36

در آن روز، شادي و . و شما را ازجمع خود برانند و دشنام دهند و بد نام سازند
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چنین ، باخیانتخرگاهو زدرا رقم مییزیدي عهدومعاویهخیانت
هـا، ایـن دردهـا را دارد،    امر به نیکـی صد البته .شدمیبرپا، یسکوت

ي در همیشـه . آوردمـی بـار راهـایی  تهمـت چنـین  ،هـا نهی از بدي
:فریضه هزینه داشته استاین ،روزگار

مخیـر  کـار دوبـین مـرا زنـازاده، رپسزنازاده،باشیدآگاه«
37»شمشیر کشیدن یا خواري چشیدن:گردانید

،خودشاو با بغض.ها سر جنگ نداشتانسانآرامش امام باهرگز
هـا، سـخن   ها و دوري از بیـداري ها، از بیماريخیانتها و از خواب

یزیـد را بـه جنـگ و خـونریزي     وخواسـت معاویـه  نمـی .گفتمی
او در .خـورد امام از سرقرار صلح برادرش تکـان نمـی  .کندتحریک

نکـره اصـوات بلکـه تا گشت جدش میهاي شنواي امتپی گوش
.نیفتدحقیقت از گشتاور ودنشویده ننش

در هـراس بـود کـه    ) ص(امام از مصداق سخن جدش رسـول خـدا  
،شـنید وقتـی کـه   .دچـار شـوند  خباثت هـا مبادا بندگان خدا به 

بـا کوتـاه   ده اسـت و رزنان قبیله حمدان را به بازار بردگان ب،معاویه
برده فروشان را به تجـارت نـاموس مسـلمانان    ،ي شانساختن جامه

نیز با چرا که پدران آنها. تان در آسمان عظیم استپایکوبی کنید زیرا پاداش
]25-6:17لوقا[پیامبران چنین کردند 

135لهوف ، ص -37
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وبــراي فــرداي امــت ســوختدیــده اشدل و ،کنــدتشــویق مــی
:و برخاستش را پر لهیب ساختانهیب

تـان فاسـق،   هايهاي شما فاسد شوند و جوانوقتی که زن«
د بـدتر از یـ در حالی که امر به معروف و نهی از منکر ننمای

38». آن خواهد شد

جـرأت ملکـوتی  ،جویـان گوسـاله میـان درهـا ارزشبـر شدنیمق
:ستخوامی

دانم کـه از راه ظلـم   خود من بهتر از تو می) ام سلمه(مادر«
و ستم و از راه عداوت و دشمنی کشته خواهم شد و سرم 
از تنم جدا خواهد گردید و خداوند چنین خواسته که حرم 

زنجیر اسـارت  و اهل بیت من آواره و فرزندانم شهید و به
گـردد ولـی   کشیده شوند و صداي استغاثه آنان طنین انداز

39».کمک و فریادرسی پیدا نکنند

پیش روي امامها ها، چون صخرهها و انکار حقیقت، فریبهاخیانت
خـواب  را بـه  ند و امـت  ستشکرا درهم میش صدایوگرفتندقد می

296، ص 6وسایل الشیعه ، جلد -38
244مدینه المهاجر ، ص -39
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پیـامبر  ارثرافـدك  :غفلـت بودکـه  چنـین بـا نـد  بردمـی سنگین
. پنداشتند40موروثیرایزیدنت سلطولیکنندانستند

تـاریخ  تـا را عیب ندانسـتند اسارت زن ها و فروختن آنها در بازار
. نشانندببه ماتم اسالم را 

و ) ع(بـراي شـهادت امـام حسـن     ،دادن جام زهر به دسـت جعـده   
تـا بـه   را سنت کردندبخشیدن صد هزار درهم به پاس قتل معصوم 

.جوانمردي پایان بدهند
بـه  راتا راز بنی امیهمرسوم کردندراي دین، هاسربریدن پارسارسم

.بکننددست معاویه انشا 
نمـاز آیـا بـود؟ چـه »عـدى حجـر بـن  «جرم!اي معاویه«

کرد؟چـه نمـى منکرازونهىمعروفبهامرآیاخواند؟نمى
41»بود؟کردهحاللراحرامىچهوحرامراحاللى

سنتخالفراموروثیخالفتعراقشیعیانوخوارجپیغمبر،اصحاب- 40
.دانستندمیراشدینسیره خلفايوپیغمبر

سالم ایجاد نمود این بود که براي کار منفور و بدعت جدیدي که معاویه در ا«
در آن روز، چیزي ... یعنی یزید را خلیفه مسلمین کرد؛ولیعهد تعیین نمود. خود

و این بدعت براي مسلمانان ... تر از این نبود که خالفت موروثی باشدزشت
زیرا پس از آن، فرمانروایان بسیاري از محرّمات را حالل ،عاقبت بدي داشت

علی و فرزندانش، .طه حسین،» .کردند و خون هاي ناحق بسیاري را ریختند
242، ص 1354ترجمه محمدعلی شیرازي، تهران، گنجینه، 

منفردنظرىعلى.مجلس چهارم)ع(حسیناماممالقات هايوهانامه-41
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ـ ،ندسیاب غدیر افتادآها از وقتی آب بـه  ) ع(ب و لعـن بـر علـی    س
يهمهو در ج یافتروادست جاعلین حدیث اموي در زمان معاویه 

منکـران با جمعتوانست فرزند ابوسفیان،بر سر امت باریدهاجمعه
خلفـاي  آداب حتـی  (نبوي خلف وعده به عهد،دروغ،خود، فریب

و خیانت بر عهد و هدددر دهلیزهاي امت پنهان و تکثیر را)پیشین
ن رقـم  نابدتر از دوران جهالـت بـه نـام اسـالم و مسـلما     راهاپیمان

42.دزنب

: اول خالفتشخطبه معاویه در -42
سراغ داشته اما بعد، من به خدا قسم، خالفت را به وسیله محبتی که از شما

ام، بلکه با همین شمشیرم با شماباشم، یا به رضایت شما، به دست نیاورده
)ابوبکر(کوشیدم نفس خود را بر سیره پسر ابی قحافه .اممبارزه و مجادله کرده

خواستم به شیوه و مرام . فر و گریزان شدرضایت دهم، اما به شدت متنو عمر
پس مسلک و طریق دیگري پیمودم که نفع . نیز امتناع نمودعثمان رود، از آن

مواکلۀ حسنۀ و مشاربۀ (بخوریم و زیبا بیاشامیم من و شما در آن است، نیکو
حکومتم را سودمندترین براي خودتان اگر مرا بهترین خود بیابید،). جمیله

و سخن ! بر احدي که شمشیر ندارد، شمشیر نخواهم کشیدهللاوا.خواهید یافت
اید پاسخ نداده و اعتنا از شما را که براي تسکین خود سخن گفتههیچ یک

کسی نیافتید که به همه حقوق شما قیام نماید، بعض آن نخواهم کرد و اگر مرا
، زیرا سیل خیري به شما رسید آن را قبول کنیدرا از من بپذیرید و اگر از من

هرگز . اندك باشد بی نیاز و غنی سازدهرگاه افزون شود ویران کند و آن گاه که
کند و نعمت را معیشت را تباه میمباد که در اندیشه فتنه باشید، زیرا که فتنه

)147، ص4ج/ابن عبدربه، العقدالفرید(نمایدکدر می
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،براي توجیه موروثی شـدن امـوي  43رواج جبرگرایی وحکم مرجئه
.فرود آورد،برقلب دینه،معاویکهدشايدشنه

هـا،  حـوادث و شخصـیت  منش معاویه در برخـورد بـا   ،پساز آن
،44دیــنچشــمشــد و سیاســت بــه دور از آینــده ي حاکمــان ملکــه

بـه  هااز متن حاکمیتها درآورد و دین انسانیت را به اسارت قدرت

کهشودمىگفتهاىفرقهبهاست،ارجاءمصدرازفاعلاسممرجئه-43
همامیهبنیوومعاویهرساندنمىزیانىمعصیت،ایمان،داشتنبابودندمعتقد

.بودندمرجئهطرفدار
آمدند و با نهایت خلوص و خیر ) ع(خیراندیش به حضور علیدوستان-44

تر، انعطافی در سیاست خود خواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهم
ها راحت کن، پدید آورد؛ پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی

ها از ، این ها افراد متنفذي هستند، بعضی از این»دهن سگ به لقمه دوخته به«
در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داري که اند، تو فعالًصدر اولهايشخصیت

»مصلحت«شام را در اختیار دارد، چه مانعی دارد که به خاطر زرخیز مانندایالتی
شما : جواب داد) ع(علی !موضوع مساوات و برابري را مسکوت بگذاري؟فعالً

آورم؟ از خواهید که پیروزي را به قیمت تبعیض و ستمگري به دستاز من می
خیر، سوگند خواهید که عدالت را به پاي سیاست و سیادت، قربانی کنم؟ من می

به ذات خدا که تا دنیا دنیا است چنین کاري نخواهم کرد و به گرد چنین کاري 
اگر همه این اموال ! عدالت؟من و پایمال کردن! من و تبعیض؟. نخواهم گشت

محصول دسترنج خودم بود و و عمومی که در اختیار من است مال شخص خود 
تا چه رسد که داشتم روا نمیخواستم میان مردم تقسیم کنم هرگز تبعیض می
)124نهج البالغه، خطبۀ . (دار خدایممال خدا است و من امانت،مال
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و هرگـز  نـد هـا را سیاسـت کرد  به نام دین، انسان.حاشیه رانده شد
،دریدگیعوض بادروندزانوي ادب و نزاکت پیش ذات دین، نزد

پوستین عداوت بـرتن  کندند وپوست عدالت را،خیانتودرندگی
فرزند دیگر سو،در.به حساب دین بنویسندتاخطاي خود راکردند

، به خـون خـود متوسـل    ي خزندهترفندهابراي مقابله با آن)ع(علی
:شد

منْفَتُقُبلَقُرباناًقَرّباإذبالحقِّءادمابنَینَبأعلَیهِموتْلُ«
یتَقَبلَإنّماقالَاألقتُلَنّکقالَاآلخَرِمنَیتَقَبلولَمأحدهما

حقبهراآدمفرزنددوداستان) 27مائده(»المتَّقینَمنَاهللاُ
بهتقرببرايعملیکدامهرکههنگامیبخوانآنهابر

دیگريازوشدپذیرفتهیکیازامادادند،انجامپروردگار
کشتخواهمراتوسوگندخدابهگفتاوونشدقبول

پرهیزکارانازخداوندکهدرستیبه:گفت) دیگري(
.پذیردمی
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منکرورثه 

کم سـو  چشم دینداران راوکردند ل آلودگچشمه ي غدیر را وقتی 
ــاخت ــعآنند،س ــرموق ــد أج ــت  ت یافتن ــات رحل ــازین لحظ در آغ
احادیـث نـاب   و، حدیث ثقلین را قلب کننـد و روایـات  )ص(پیامبر

:بگوینـد نبوي را وارونه سازند و بگذارند بـر بـاالي منبـر پیـامبر و    
سـپس !!که نبودقرآن حدیث ثقلین حرفی بود که گفته شد، نص 

جـاري )ص(پیامبررحلت در شبرا ي شک صیغهشانغوغاهايبا
که بـراي احقـاق حـق،    داشتند، پیامبري برودمردم یادشان تاکردند 
.قصاص کننددر پاي منبرششد او رامیحاضر

ــا ــنب ــت و   ای ــتداران حقیق ــل دوس ــه جــواز قت ــود ک فراموشــی ب
بیعـت  ،بـا شمشـیر  بـراي اولـین بـار   صادر کردند وشان رامخالفان
.سازندافراشتهنیمهرااخالق ادب وپرچم همیشهتاگرفتند

بـه سـمت   آمده بود.آمده بوداخالقمکارمرايب، )ص(پیامبر اسالم
عبـادت  ،اموال مـردم آمال وبگشاید و نگهبانی از پاك، راهی فطرت
او ازوداشـت برخاسـت با آن پیامبر نشست و)ع(علی.دآیبشمار

،داشـته باشـند  طمـع اگر دختر و یا برادرش چشم که یاد گرفته بود
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و مـردم را در میـان   شو پیه شمع خودگذاردشان بلدبرآتشداغ
.یافروزدهاي سرخ، جدا از هم بسکه

»نُونَ بِاللَّهؤْمـنِ  ینَ عونْهیو رُوفعرُونَ بِالْمأْمیرِ ومِ الْآخوالْیو
»الْمنکَرِ ویسارِعونَ فی الْخَیرَات وأُولَئک منَ الصالحینَ

ومعـروف بـه امـر آورند،میایمانواپسینروزوخدابه
پیشـی نیـک کارهـاي انجـام دروکننـد؛ مـی منکرازنهی
45.صالحانندازآنهاوگیرند؛می

رامعصومیتچون معصوم و.رسمی دوام نیافتچنین واحسرتا که 
هـا را شکسـتند تـا    آیینه،دزدانه کشتندصالحین را.کردندنشین خانه

عوج نشان دهنددین را م.
رایعنی سبک نو یا همـان بـدعت  .نوشتندتازه آیین با این خط کج،
عاصـی شـدند  هـا معصومیتدر خالء، اقرباي خلیفه،به بار نشاندند

خالیهاي ناب قرائتاز راجدامسوفربه ي مردمان،ي سوختهبا پیه
در تـا ساختند ومجللخلوتاي خانهخالفت،شکوهو برايکردند

را امور خفیف خـود جبروت بیندازند،ازجالل دین را،گهآن خلوت
.سازندپشت دین حنیف پنهان 

،خـدا از پیامبربعـد . بودخداخانه خدا و خلقمساجد،، اینازپیش
کوتـاه خانـه خـدا   ازمـردم  تادسـت ماره سـاختند،  داراالمیر و داراال

114عمرانآل-45
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نمـوده و  پـا جعل حـدیث بر الدار،شانتراادر پشت دیوار ام.بماند
.ببافندهرچه خواستند همان 

ـ دل بریـد ،مکـه قاشـر ااز، هاین بدعتهمبا ،در سرشاممعاویه او ب
نگاه به روم و ایران، بـه جـاي خلیفـه    با.همدل شد ،رومیاشراف

آرمـان ،خبـر ایـن با46.»پادشاهمنم یگانه«گفتهللالرسول یا خلیفه ا
آرزوي ابوسفیان با عقـده  .بی آشیان ماند،کنار غدیردراسالمپیامبر

.ش همه جا را گرفتاچرکینزد و بوي زخم پادشاهی سر
» لُوهنکَرٍ فَعن منَ عوتَنَاهلُونَکَانُوا لَا یفْعا کَانُوا یم لَبِئْس«

نهـی رایکـدیگر دادنـد، مـی انجامکهزشتیاعمالازآنها
47.دادندمیانجامبدکاريچهکردند،نمی

امـوي را  وراثـت ، ري کردنـد شـک را جـا  )ع(پیامبرآیینرآنان که ب
ارث پیامبر بـه دختـرش را کـه قطعـه زمینـی      آنان که .جایز دانستند

کوچک بود خالف شـرع پنداشـتند، آمدنـد در مجلـس معاویـه بـه       
بـا  ! لبیـک گفتنـد  ،بـاره و بوزینـه بـاز   یزید میگسـار، زن يوالیتعهد

ازاستفادهالمال؛بیتيادارهيشیوهوخلیفهزندگیدردگرگونیوتغییر- 46
عهدازرومقیصروایرانپادشاهانهمچونسلطنتیوپادشاهیزندگیروش
وشاهشخصثروتصورتبهالمالبیتيخزانهدورهایندر. شدآغازامویه

يدربارهتوانستنمیکسیودرآمدـامیهبنیخلفايیعنیـشاهیدودمان
بهامریارايراکسیوکند؛خواستبازحکومتازالمالبیتکتابوحساب
)145ص،2جیعقوبی،تاریخیعقوبی،واضحابن(. نبودمنکرازنهیومعروف

79مائده-47
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اي را نقره داغ کردنـد تـا در  جنبندههر شان، ذهن هايدروغترینداغ
از دور ي پـاك را هـا نتـرین دوران، یزیـد، دور بگیـرد و آیـی    نساک

اموال مـردم  وپنهان هاخزانه،یافتنددامنهها بدعتپس ازآن،.بیندازد
شـان را بـراي هـر    هـاي تیـغ مـرا، اُ.ندشدبه کام فرمانداران سرازیر

نیازهاو لـذت هـا بـه دام    شمشیرها،میاندرمردم.ساختندمخالفی تیز
.کـج کردنـد  را هـا کجـاوه تا توانسـتند  سکه هاوشمشیرها. افتادند

،شاننرایامچون،گرفتند و مردم رنگ اصالت به خود، وارونگی ها
،از آواز و عشوه زنان سیاه چشم تـا سـرخی سـکه و انبـوه اشـتران     

شصـت سـال   .یی تراشیدند و گذاشتند کنار محراب نمازشانهاآرزو
یزیـد برتخـت پادشـاهی    و از هجرت پیامبر خـاتم گذشـت   اینگونه 

.زدتکیه 
بایــد بــا اســالم خــداحافظی کــرد کــه امــت اســالمی بــه «

48».فرمانروایی چون یزید گرفتار آمده است

، نشت کـرد نیزرا امتنماز و عبادتبرغدیر، وامام شک بر پیامبر 
پیامبر ، بـا شـک   پیام زمانی که . ، لقلقه زبان بیش نبودماندآنچه باقی 

ور رسخنان فرزند پیامبر باماند تا ندر غدیر، کناري زده شد، معرفتی 
.دگیربامت از آن بهره تاماند ناز عبودیت برکتی ! ؟شود

326، ص 44بحاراالنوار جلد-48
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کـه  رود تـا زمـانی  برکت در میان مردم از بین نمیخیر و«
49».نهی از منکر کنندامر به معروف و

گونـه بـه   ها آنها، متن دین را تهی کرد و باطلنقشهبا این،بدعت
: اي گفتندهرخطبهحق شبیه شدند که در 

بـا ایـن سـبک اندیشـه، بـدعتگزاران      50!آیا علی نیز نماز می خواند
بر علیـه او  فتنهو 51را خارجی بشناسانند) ع(امام حسین:توانستند

!بدانندوارث دینیزید راورا ودیعه بهشت قلمداد کنند

، کتاب امر به معروف و نهی از 11شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج -49
))ص(حدیث از پیامبر اکرم(.398، ص 18منکر، حدیث 

) ه41سنۀ(حسنامامبیعتازبعدچونکهاستکردهروایتواقدي-50
به! مردماي«:گفتوبرخاستخطبهبهکردمراجعتشامبهعراقازمعاویه
حیازتمنازپسراخالفتزوديبهتو: گفتمنبهخدارسولکهدرستی
)أبدال(آندرزیرا! نمااختیارخودبرايرامقدسأرضپس! کردخواهی
لعنتتُرابأبو«بربنابراین! دادمخبرشمابهراامراینمنودارندوجود

».طالبابیبنعلیبریعنی- بفرستید
جدکهبودندشدهجمعنفرهزارسی: فرمایندمی) السالمعلیه(باقرامام- 51
هریکوبدمهاهللالییتقّربکلٌوبکشندرا) السالمعلیه(حسینحضرتما
اهللاصلّی(پیامبرخلیفهگفتند نبردمیچونجستند،میتقربخدابهاوکشتنبا

وکردهخروجاوبر) السالمعلیه(علیبنحسینواست) سلموآلهوعلیه
53ص،7،1366چصدرا،،باطلوحقمرتضی،مطهري،. جنگیداوباباید

3035ص،7ج،...پاینده،ترجمهطبري،تاریخ.
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مـی دانسـت   دید، او بود کهمیراستوارونگی روزگار را،تنها امام
شـان  غسـرا ،اند، اگـر روشـنایی  با تاریکی مأنوس شدهمردم از بس 

52.تاختخواهندخورشیدبر کشیده واوبرشمشیربیاید

رسم روزگار وارونه شد و صـورت کریـه و  همانا راه و«
زشت آن پدیدار گردید و از نیکویی و معروف چیزي مگر 
بسیار ناچیز و فریبنده باقی نمانده است و بر این برگشتگی 

. ادامه داد، زیستن در این روزگار سخت ناگوار اسـت خود
کند و بـراي باطـل   آیا نمی بینید که کسی به حق عمل نمی

در چنین وضعی یک مرد خدا باید طالب ... انتهایی نیست؟
» 53...مرگ باشد

را از جـدش فـرا گرفتـه    منکرو نهـی از  معروفامر بهعظمت امام
ایـن  دانست نازش حس کرده و میي او را برگلوي بود، بارها بوسه

.شکسـت با فریضه شریف در هـم نخواهـد  جزبدعت تنیده درهم؛
که معاویه درهاي داناییشهرازنامشروع خواند وورثه رایزیدالذ

.هجرت کردبندگیشهرتخته کرده بود به معرفتش را

اي) أبشريبالجنّّهوارکبی! اهللاخیلَیا: (عاشورادرصبحسعد،عمر-52
مصباح،تقیمحمد.دهممیبشارتبهشتبهراشماشوید،سوارلشکرخدا
باقر،محمدمجلسی،: ازنقلبه106صکربال،آسمانازدیگرآذرخشی

2روایت،37باب،46جلدبحاراالنوار،
13لمعات الحسین، ص -53
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جـوارك مـن خرجـت لقـد أمیوأنتبأبیاللّهرسولیا
ابـایع أنقهـراً بـالعنف اخذتوبینکوبینیفرقوکرهاً
فعلـت فانالفجورراکبوالخمورشاربمعاویۀبنیزید

علـی جـوارك مـن خـارج أنـا فهاقتلتابیتانوکفرت
. وآلهعلیهاهللاصلیاللّهرسولیاالسالممنّیفعلیکالکره
تـو نـزد ازمنباد،شمافدايمادرموپدرخدارسولاي

مـرا وافکندنـد جـدائی توومنبینگردم،میخارججبراً
همـان نمـایم بیعتمعاویهبنیزیدباکهگذاردندفشاردر

مرتکــبراگناهـان انـواع ونوشـد مــیخمـر کـه یزیـدي 
ایـن درگـردم تسـلیم ويبرابـر دروبپذیرماگرشود،می

قتــلبــهمــرانکــنمبیعــتاگــروورزیــدمکفــرصــورت
ازوروممـی بیـرون تـو نـزد ازکراهتبااکنونرسانندمی

54.نمایممیوداعباحضرتتوگردممیخارجمدینه

161ص: الشهداءسیدحاالتالتواریخناسخ-54
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بی امامشهر

برمیجام، دوشبربوزینه.بودشامپادشاهوشتداسال39یزید
...برپاکردبیابانگردان،چونراشاپادشاهیجشندست،

،سـر امـت  هـوش از ،شامی آراستنیزیدي پوشیدن ،شامی زیستن،
ندزهر چشم گرفت،اناز بندگهاهرد و بردب.

تأثیر ،امترم گرفتهجِنه اتفاق شوم شام، در سکوت نه فریاد امام و
دور ،ایـن بدمسـت  ازکـه ه بـود دادخبر امام آن وقت که . نگذاشت
ش شرّو! بکندش اسربازان زنگیگذرگاهرا55جدششهرنیست که

روي ،مـردم ، بـرود بـاال  منبر پیامبر تا دامن خانه خـدا آتش ازچون 
چشـم بـر  سـپس  ونـد اجنگ خستهازکهبودندگفتهوه ترش کرد
صـداي امـام در   بـا  وبرگشـته شانبه سر زندگیوه بستفسق یزید

:نده بودشنیددیگرهمازحکایت هجرتش را،شانگوش
ضمانت قیـامش، برايشده بود کهیوس أبیداري امت مازحسین-

! دیکشپیش میرااهل بیتش وشهادت خود

اهللالعنْعلیهواهللاخافهالمدینْاهلاخافمن«: فرمود) ص(خدارسول-55
رااوخداوندبترساندرامدینهاهلکسهر«؛»أجمعینالناسوالمالئکو

راحدیثاین» .باداوبرمردمهمهومالئکهوخدالعنتوترسانیدخواهد
»استکردهروایتمسلم
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جـدش وپـدرش   آنها، ازبراي هر یکدوست داشترااین مردم-
را زنده شان که قبل از جدش، دخترانهاییآدم،ندها کشیده بودرنج

...کردندمیبه گور
جنگ قدرت است کهنده بودبه گوش همدیگر نجوا کردبرخی نیز

!!مان به خون آغشته شودمبادا جا و جامه
از (یافتـه دانی که آنچه از مـا تحقـق   تو می! بار پروردگارا«

اقدام و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و      میل به قیام و
رغبـت  به جهت میل و) نصرت مظلومان وسرکوبی ظالمان

ت انگیز و مبارات آمیـز  رقدرت مفاخرسیدن به سلطنت و
هـاي امـوال و   نه از جهت درخواست زیادينبوده است و

ي هاها و عالمتحطام دنیا بلکه به علت آن است که نشانه
اصـالح  در بالد و شهرهاي تو صـالح و دین تو را ببینم و

ظاهر سازیم تا اینکه ستم دیـدگان از بنـدگانت در امـن و    
هـا و احکـام تـو    امان به سر برند و به واجبات تو و سـنت 

56»...رفتار گردد 

شـان  چشمان کم سـوي بانسایهراشانلرزاندستان،آنانازتعدادي
وه دهـاي خـود را بـه زمـین چسـبان     رعب گوشترس وباوهردک

دنه بودیدهاي شامیان را شنم اسبصداي س.

239تحف العقول، ص، 13لمعات الحسین ص-56
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نـد  ه بودشـت بعد بر گوهختگروهی ناباورانه به سمت کربال دیده دو
:ندباشه ردکدیگر بلندهمربراشانصداهايتا )ص(به مسجد پیامبر

يگـار روزکـه  ین بدتراازوارونگیگفت ، راست می) ع(حسین-
را تحمـل  هـا درهگرمـاي  ،هـا  سالبراي غلبه بر کفر،مان پدران،بود
حصـارها هرگـز   ؟داشـتند دسـت از آسـمان بـر نمـی    لی کردند ومی

؟جدا کنندشان حدود خدايآنها را از توانستندنمی
شـان  دروني خرمـا، خـروار خـروار تردیـد را از دره     هستهیکبا-

و دروغ، ده باشـند بـراي اینکـه حـرف نـاحق نـز     .ریختندمیبیرون
، فته باشد شان پایین نرلقمه حرام از حلقومرده وکامشان را آلوده نک

.کردندشان را پر از سنگ میدهان
:شدمیکه صدایش بلندرا ندیده بودیم)ع(مگر پدرش علی -

کشـم و خلیفـه   مـی تان باشد بیـرون هايحق مردم در کابین زناگر
زنـد و بـراي عمـران و   نهایش را وصـله  نبود تا کفشیبودنش مانع

...کند نکارد وچاه نآبادي، نخل 
سـوي  از کـرد چـون   از غیرت نمیاین نجواها دیگر هیچ رگی را پر

و گـام بـه  شدمیشامی شنیدههاي رومی وصداي آوازه خوان،شام
.ردکمیر کَشان گوش فلک راهلهلهند ومدآمیپیشگام
بـر رادست یزید،)ع(اسارت زینب،)ع(حسینشهادت،کوفهفتح
:شته بودخبط وخطایی باز گذاهر
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انـد،  دین ندارند، شرا ب را حالل کـرده ] به تعبیر ابن اثیر[«
هـا  با غنـا و موسـیقی خـو گرفتـه و شـب وروز، خواننـده      

به خـدا  ]: و به گفته ي منذر بن زبیر... [برایشان می خوانند
افتـد کـه نمـاز    نوشد، آن قدر مست مییزید خمر می،قسم

! اي دوستان:گونه شعر می گویدکند و اینخود را ترك می
57ها را بنوشیدبرخیزید و صداي موسیقی را بشنوید و پیاله

هـاي تـار، مـرا از    و مسائل معنوي را فراموش کنیـد، نغمـه  
یـک  شنیدن صداي اذان بازداشته و من حوران بهشتی را با 

»کنم شراب کهنه که در ته ظرف مانده معاوضه می
در کنـار راوان بهشـتی جکودکی وبودندزنده ی کهتابعینصحابه و

بـه  ،58، پیش مـادرش میسـون  هایزید را در بیابانمنبرش ووپیامبر

وبودگناهوفحشاوفسادیزید، مرکزدربارکوتاهشخالفتزماندر-57
درمسعودىگفتهبهکهاىگونهبود، بهیافتهگسترشنیزجامعهدرآنآثار

جمعىمدینهومکههمچونمقدسىمحیطدروى، حتىکوتاهحکومتدوران
،ص3جالذهبمروج. پرداختندمىلعبولهوآالتاستعمالونوازندگىبه

67

هاى تاریخى از یزید به عنوانبسیارى از کتابود و در» میسون«مادر یزید -58
عاویه م. اننددمىبه هر علّت، معاویه را پدر یزیداماد انهنامبرد» زادهحرام«فردى 

قبیله پدرى که ناچار شد از مادر یزید جدا شود، به همین جهت او را به منطقه
افراد قبیله . کرد فرستاد و یزید در آن محل متولّد شدمیسون در آنجا زندگى مى
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سـر  ،بـه سـبک شـامیان   شـان هـاي  جـوان کـه دیدنـد میوداشتند
از روي وننـد مـی ز حـرف  یزیـدي  سـگبازان لهجهابتاتراشندمی
سیاسـت  کتاب و باخط عبري ، مخمل رومی پوشندشانهاياشهددش

...!نویسندمی 
زیـادتر  ،روز بـه روز ،هانشانهاین کرد،ترك میمدینه را،وقتی امام

، نه سلمانی، نه مقدادي، نه یاسري وداشتنه ابوذري اوشدند و می
.)ع(نه برادري چون حسن

یفروغـ ،کـه در مدینـه  بـود شـمعی ،منکرازنهیومعروفبهامر
الي هـاي شـانه در البـه   ندانـه هاي نو، چـون د ي نشانه، همهنداشت

شـان را وخرناسـه غفلـت  ندشـد مـی اوهام و خرافات مردم کشانده 
شـان  هـاي بچهزنان وهمین مردم که از ترس شامیان،!کردمیبلندتر

صـداي  کـه  ندبودییهازدهشامهمان،کردندمیپستوها پنهاندر را
گله شتران،ها وکثرت سکه.شنیدندمیناحکام دین راشکسته شدن

.انداخته بودمقرشان را ازغیرتهاي نو،هئنشوتعداد زنان

. مسلمان نشده بودندمادرِ یزید قبالً مسیحى بودند، از این رو همه افراد قبیله
یزید در آن . بودندبیشتر مربیان و استادان یزید مسیحى: اندتهتاریخ نویسان نوش

بعدها تربیت خاص آنان بر او آنچنان اثر گذارد کهمحیط مسیحى بزرگ شد و 
انست و حتى تربیت فرزندش، تر مىها به خود نزدیکمسلمانمسیحیان را از

.رابه یک مسیحى سپرد»دخال«



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 66

شـیهه اسـبان یزیـد را در کـربال     ،شـان گوش هـاي تیز انهمباآنان 
،شـمر مستحباتی مشغول کرده بودنـد تـا  را باخودشانیانشنیده و

!خنجر برگلوي خورشید دین بگذارد
»یحسنُهماامرِئٍکُلِّقیمۀُ«

دوسـت کـه اسـت چیـزي يانـدازه بـه انسـانی هرارزش
59»داردمی

هاي خـاك  ي نشانههمهسرامام از د که ماهل مدینه به یادشان می آ
.ه بوداش را به بارگاه جدش چاك کردسینهه وبرگشتگرفته 

داده ها خبـر از امروز آنکنان شکوهوگشودهراي دردهایشهمهدرِ
پیش اهل ،به عنوان ضمانترا شاهل بیتخود وهايشریانخونو

.مدینه گذاشته بود

،خـدا خـون برات بـود ولـی  ،انگشترمقداربینگین،عربپیشدر
شهرجدش بـیش از  مردمان اعتماديبیازامام.یافتنمیايپذیرنده

.رنجیدمیطعنه یزید
وگذشـته بـود  عمر شریف امـام  ازسالهفتوپنجاهدرآن روزها 

کـه  رازبـان  .60شکسته بودقامت رعنایش را، روزگاروارونگیرنج

81حکمت ) ع(علی-59
چون به قیافه امام تماشا کردم دیدم رنگ محاسنش مشکی : حر بن جعفی-60

پیري من زود رس : یا خضاب، امام فرموداست پرسیدم که رنگ طبیعی است 
از مدینه تا کربال) علیه السالم(محمدصادق نجمی، سخنان حسین بن علی.است
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کـه او بـود ساختهمعلوم ،ه بودگرفتبر کف راجانوهکشیداز نیام 
بماننـد نـه  ودهـد مـی بندگان خدا را يکفّارهنصارا،انامامچوننه

یافته بـود دربلکه با نگاه آسمانی.جویدمیمنزلتی نوجاه باختگان،
زیـرا  .که براي تمیز دادن حق از باطـل، فقـط خـون کارسـاز اسـت     

ي معیارهـاي دیـن را بـا جعـل احادیـث وارونـه       همـه ، بدعتگزاران
ایـن مسـیر   .نـد بودزده اتتأئیـد بـه جعلیـ   ساخته و با سـکّه، مهـر   

:آزرده بودامام را،پرسنگالخ
اینک آنها مـرا تضـعیف نمـوده و آن مقـام     ! اي پیامبر خدا«

بـه  شـکایت مـن  ایـن اسـت   حفظ ننمودنـد و معنوي مرا 
61»پیشگاه تو

:خواسته بودراامام صالح امت
من نه از روي خودخواهی و یا بـراي خوشـگذرانی و نـه    «

سـتمگري از مدینـه خـارج مـی گـردم بلکـه       فساد وبراي 
و منکـر و نهـی از  معـروف هدف من از این سفر امر بـه  

ام از این حرکت اصـالح مفاسـد اسـت و احیـاء و     خواسته
زنده کردن سنت و قانون جدم رسول خدا صلی اهللا علیه و 

پـس هـر   . رسم پدرم علی بن ابی طالب اسـت آله و راه و
بپذیرد، راه خدا را پذیرفته است کس این حقیقت را از من

186، ص 1مقتل خوارزمی ،ج -61
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و هر کس رد کند، من با صبر و استقامت، راه خود را پیش 
62».خواهم گرفت

را جنـگ طلـب   فرزنـدپیامبر اشنامـه دیـد رتباپس ازبیانیه امامیزید
امـت  وراسترا به ارشاد آ63استکبارش،چون فرعونو معرفی کرد

لبیـک گفتـه   اعتماد کرده به اویزیدبه قولمیان دو پیام پیش رو،از
:بودند

بـه ونسـازید ورشـعله استخاموشکهراجنگآتش«
وکـرد مغـرور راگذشتهاقوام،جنگ. بزنیدچنگخیرراه

خــود خـویـشـانحـقدر.ساختنابودراىیهاجمیعت
بسـا چـه کهبگذاریدکناررابزرگىوکبروکنیدنـیـکـى

64»!!لغزیدشانهايقدممتکبرافراد

هـاي  از گوشه کنار شهر، آوازه خـوان ه بودشتگذشب از نیمه چون 
نیـز لی مدینـه اها.نده بوددصدا زگی،برهان برهباشامی،  بردگی را

اگر حسین نباشد یزیـد  نده بودگفتوهاي شان گذارندهبه بالشسر
!!!دارددینه مما وچه کاري با

54؛مقتل عوالم، ص 188،  ص 1مقتل خوارزمی، ج -62
برمگرکنمنمىرهبرىراشما)فرعون (من«الرشادسبیلاالاهدیکمماو(-63
29غافر»..صالحورشدراه
على.)ع(حسیناماممالقاتهايوهانامه). ع(نامه یزید به امام حسین -64

منفردنظرى
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چشمان گریان به سـمت  با دستان خالی وگی، امام رابرهمنشِاینبا
غربـت در مدینـه   غبـار کـه  دریافته بـود امام.مکه راهی کرده بودند

کـه دیگـر   سـته  هـا نش دلوفریب یزیدي چنان برداردچنان کوالك 
ي همـه ووجـود نـدارد   منکرهمهدر میان آنمعروف جایی براي 

دوباره .شکستخواهندهاي جاعلین هاوندرانگیزش هاي دل گفته
:بودتفهیم کردهبرگشته وبه بزرگان مدینه 

ازرونـد،  باز منبـر پیـامبر بـاال    تـا آیند میهاییبوزینه،از سوي شام
، بـه نـاموس و   گیرندببیعت ،همگان چون بردگان یوغ به گردن زده

..دننزبان چوب حراجتاموال
ــهفلعــن لتــركالحلمــاءوالمعاصــىلرکــوبالســفهاءاللَّ
کـه رافرومایگـانى وسـفیهان کندلعنتخداوند. ..التناهى
کنـد لعنـت خداونـد وشوندمىمعاصىوگناهانمرتکب

نهىگناهکاران،گناهبرابردروکنندمىبردبارىکهراآنان
نخواهـد اجابـت هـدف بـه دعاى آنـان . کنندنمىمنکراز

وشـد خواهـد تـر تبـاه آخرتشانوتباهآناندنیاىورسید
.65شودمىاشرارموجب سلطه

:ه بودخواندوهدابه سمت مکه راه افتسپس 
فَخَرج منها خائفاً یتَرَقَّب قال رب نجنی من القوم الظالمین 

. ال وا اهللا الافارقه حتی یقضی اهللا ما هو قاض

191خطبه ، 229صصالح،صبحىالبالغه،نهج- 65
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موسی از مصر در حـال تـرس و انتظـار ونگرانـی خـارج      «
از این مردم ظـالم و  پروردگارا از: گردید وچنین می گفت

66».ستمگر نجاتم بخش

ـ    ه بـود آوردهایادبه از مدینه هجرتبا ن، کـه چگونـه در صـدر دی
مان را از پشت، شمشـیر  هکرد، میجدش، دشمن را با آب تهدید نمی

داد و بـر دشـمن   ، ایمـان از کـف نمـی   »قرآن در سر نیزه«زد، با نمی
،هرگـز ،به هـدف پـاك  او نیز براي رسیدن...نمی کشیدعریان تیغ

ي کعبـه، در پـرده ،از مـرگ رود و براي مصـون مانـدن  نمیراه کج 
.شودنمیمستور

مسیر معمولی خـود و جـاده عمـومی را    ! به خدا سوگند« 
ها منحرف نخواهم دشت و راهادامه خواهم داد و به کوه و

67».اي برسم که خواسته خداستگردید تا به آن مرحله

در مـدار رامدینهسپرد و قراربه ورثه شوم نرابیعتشاینچنین،،امام
یدگی دسـتم قسـاوت کـارگزاران و  ازربلکـه تـا گذاشتخانه خدا

هـا  از بلندي کعبـه بـه گـوش   ایت از امت را شکورا بگشاید،پاکان
:برساند

21سوره ي قصص ، آیه -66
ب189، ص1مقتل خوارزمی، ج-67

)مکهسويبهمدینهازامامخروج(هجري60سالرجبوهشتمیست



71/   شهر بی امام ...........................................................................................  

چنان حقیر و پست است که سر دانی که دنیا آنمگر نمی« 
ارمغان به فرد ناپاك زکریا به عنوان هدیه وبریده یحیی بن 

شود و بنی اسرائیل میاز بنی اسرائیل فرستاده68زناکاريو

آمدهنمونهتفسیردریحییحضرتشهادتعللونحوهخصوصدر-68
:است
محارمازیکیباخودزمانهايطاغوتازیکینامشروعروابطقربانییحیی
“هیرودیا”عاشقفلسطین،هوسبازپادشان“هرودیس”کهترتیباینبهشد،

داده،قرارآتشینعشقیگرودررااودلوي،زیبائیوشد،خودبرادردختر
اورسید،یحیی) ع(خدابزرگپیامبربهخبراین!.گرفتاوباازدواجبهتصمیم
میتوراتدستورمخالفواستنامشروعازدواجاینکهکرداعالمصریحاً

درمسئلهاینصدايوسر.کردخواهمقیامکاريچنینبامبارزةبهمنوباشد
راهمانعترینبزرگرایحییکهاورسید،“هیرودیا”گوشبهوپیچیدشهرتمام

اینوگیردانتقامويازمناسبفرصتیکدرگرفتتصمیمدیدمیخویش
.برداردخویشهايهوسراهسرازرامانع

ودادقراراوبرايدامیراخودزیباییوکردبیشترعمویشباراخودارتباط
ازداريآرزوییهر:گفتاوبه“هیرودیس”روزيکهکردنفوذويدرچنانآن
رایحییسرجزچیزهیچمن:گفت“هیرودیا”.یافتخواهدانجامکهبخواهمن

بهمردمهمۀانداخته،هازبانسربرراتوومنناماوزیرا!خواهمنمی
گرددشادخاطرموشودآراممندلخواهیمیاگر. اندنشستهماعیبجویی

!دهیانجامراعملاینباید
اینعاقبتبهتوجهبیورزید،میعشقزنآنبهواردیوانهکه“هیرودیس”

حاضربدکارزنآننزدرایحییسرکهنگذشتچیزيوشدتسلیمکار
سرکههنگامی.گرفترااودامانسرانجامعمل،ایندردناكعواقباماساختند
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رسانند و سـپس بـه   میدر اول صبح هفتاد پیامبر را به قتل
ــغول     ــویش مش ــه خ ــاي روزان ــروش و کاره ــد و ف خری

69»شوندمی

، از دداده باشـ رااز جـنس ملکـوت  ايخبرهاي تازهتارفته بودامام 
سـخن  پرده تـر  ، بیبدعتتابعیناز عصیان ،منکرهاي منادیان نشانه

همگـان بـر حجت را ، سازدپا نی برمدرراسیال غدیر منبر، بگوید
کـر خـودش را   زمانه، فرزندان کور وکهدنبه اتمام رساند و ابالغ ک

:به یاران شیطاناستسپرده 
وکَتَبنَا لَه فی الْأَلْواحِ من کُـلِّ شَـیء موعظَـۀً وتَفْصـیلًا لِّکُـلِّ      

دار سأُرِیکُمشَیء فَخُذْها بِقُوةٍ وأْمرْ قَومک یأْخُذُوا بِأَحسنها 
هــرازموســیبــرايآســمانیألــواحدرمــاو«. الْفَاســقینَ
راچیـزي هـر تفصـیل وتیمنوشاندرزوموعظهموضوعی

ومواعظواحکاماینکهموسیبهدادیمدستورونوشتیم
بـده دستورنیزخودقومبهوبگیر؛قوتکمالباراغیرها

امـر عاقبتخانۀماوگیرندفراراآنمطالبنیکوترینکه
)145: اعراف(».دهیممینشانزوديبهشمابهرافاسقان

تانیفتادجوششازوگرفتجوشیدنوریختزمینبهخونبریدندرایحیی
تاکردعامقتلراآنانوگشتچیرهاسرائیلبنیبرنصربختسالیانیازپس

نشستفروخونجوشش
بن عمر در مکه،..گفتگوي امام با عبدا-69
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ان انگشـت با،مردم مدینهگذرد که نمیامامهجرانوهجرتازسالی
شـان خلیفـه کهدوشنمیانباورش.دناندیشبه امام میدر دهان جویده
سـربازانش  خلعـت راشـان انفرزنـد وزنهایش،وخلعتهابا نامه

بارگـاه یزید ولشگر شام راه افتاده بود که بود روزچند!!رده باشدک
.کردنمیبازیره را روي کساداراالم

.نددیي عمل می پوشـ جامه،امامفریادهاي)هجري63(سال این در
کـه  )از شـهادت امـام  سه سال بعد(شوندمیبیداردیرمدینهمردمان

ــاصــالح عبــد ــا لحــن پیامبرشــانحکمــتب ــان را از ،قــرآن و ب آن
:کرده بودشان با خبر فرداهاي

خداونـد  ... زمانی که امر به معروف ونهی از منکر نکردنـد «
متعال بدترین و شرورترین آنها را بر آنان سـلطه مـی کنـد    
ــان مســتجاب   ــی دعــاي آن ــد ول ــا کنن ــن هنگــام دع در ای

70».شودنمی

.شام رونق داردرفته وسکوتی سیاه فرومدینه در
آمـد و !برانگیختـه اسـت  هوس خلیفه رامزارع مدینه،معلوم بودکه 

وخـواهر خوانـدگی پنهـانی دارد   جا حکایـت از شد رومیان در آن
.بینندتدارك میشهر پیامبر،برآتشی مهیب،

جـام  داشـته و اش برنبـازي بوزینـه  دست از یزیدکه سه روز است 
بـاز خـودش ي به خانهراالمالبیتِدر!سازدمیپرحرامزمزم را از 

399ص11وسایل الشیعه ج-70
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هـاي سـکوت   د و پـرده یآمییزیدپیشاز عبداهللا بن حنظله . کندمی
سنگ نـدامت  د،نکمیهاي یزید را پاره خلعتد،نزمیمدینه را کنار

:گویدمیکوبد ومیخواب آلودگان مدینه سینهرا بر 
به خدا سوگند ما بر علیه یزید قیـام نکـردیم، مگـر اینکـه    «

آسـمان سـنگ   از ) با سکوت و سازش ما بـا او (ترسیم می
...ببارد

ــران و   ــادران، دخت ــا م او مــردي اســت کــه ازدواج ب
در روز روشـن، خمــر کنــد ومـی خـواهران را مبــاح  

71».کندمیتوجهیبیبه نمازنوشد ومی

پایگاه اطالع رسانی حماسه حسینی- به نقل از کامل بن اثیر-71
:در ارتباط باشخصیت یزیدسنتاهلنظرات
کسآنوکردعنهاهللارضیعلیبنحسینقتلبهامرکهکسآنو«: الیافعی

قتلبرايراراهودانستحاللراآنکهکسآنورساندقتلبهرااوکه
منشذرات.لعنمستحقوهستندکافرهااینهمهداشتفراهمعلیبنحسین
».68/ 1: الحنبلیالعمادابن/ ذهب

دادرضایتحسینقتلبهیزیدکهاستاینحق): النفسیهعقایدشرح(التفتازانی
برخدالعنتپسکرداهانترسولبیتاهلبهودادندبشارتچنینرااوو

. اوستهمراهانویارانبرووي
مسکروداشتراسگاناخالقکهبودتندخوییوغلیظناصبییزید: الذهبی

حسینقتلبهدولتشش. نبودگردانرويمنکريومعصیتهیچازونوشیدمی
یزیدراستیبه: کثیرابن) المصدر(یافتتمامکعبهویرانیبهوگشتآغاز

8/238البدایه. بودلعنشایستهوکافروفاسقپیشوایی
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نبـود و  امـامی  در مدینه دیگرند، یآمیدرصداها دیر هنگام به زنگ
بـه نـه حـرم،  هکوشوندبودحاکمیت یزیديدرماندهمردمان مدینه 

.ستشکمی،امتسکوت بایزید بلکه شمشیر
، عـاقبتی  هـا ، بی اعتنـایی بـه حرمـت شـکنی    هامزادهاحرسازش با 

:تر از آن نداشت که سنگ یزید بر سرشان بباردخوش
قمري، مسلم بن عقبه به دستور 63حجه سالالذي 28در «

را بر لشکریانش یزید، سه روز، جان و ناموس اهالی مدینه 
72».مباح کرد

ردنمی گذشاندیر زمانی از خبر منکرات پیش روي امت و مصائب
تا یادشان بیایدریزدمیپیش پاي امتخفتی را دنیا و دنیا طلبی، که 

هـا را بـه   پس از کشتن هفتاد پیامبر، سر جناب یحییچون پیشینیان،

نوادهقتلدرمسوولوبودفاسقوظالموستمگرمرديیزیدو: المسعودي
آشکارااو. استعنهماهللارضیاواصحابوسلموعلیهاهللاصلیخدارسول
کهاینجز. بودفرعوناخالقاخالقش. نشستمیسگانباونوشیدمیشراب
تدبیروداشتبیشترانصافوويتانمودمیبیشترمدارارعیتامردرفرعون
82/ 3: الذهبمروج. بیشتر

الدینجاللابویعلی،القاضیالجوزي،بنسبطجملهازدیگربسیارعلماي
احمدامام،القرضاويوعبدهمحمدشیخجاحظ،شوکانی،حزم،ابنسیوطی،

.انددادهیزیدلعنجوازبهرايودانستهفاسقوکافررایزیدهمهحنبلبن
تاریخ:-59،ص]عبدالغنیاحمدعارف[المنورةالمدینۀاُمراءتاریخ-72

485،ص5طبري،ج
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مشـغول نشـخوار شـان بـه   و سپس در بازارهـاي دادندمیهم هدیه
.شدند که گویی خونی به ناحق ریخته نشده استمی

ي نامـه تردیددر پاسـخ بـه   ،تمـام با بصـیرت  پیشاپیش فرزند پیامبر، 
:قرآن را کلمه به کلمه در میان امت ترجمه کرده بودیزید،

مسـؤول مـن بگـو ،کردنـد تـکــذیب راتـوکـفـاراگـر«
شما، خودتاناعمالمسؤولهمشماوهستمخودماعمال

انجـام شـما آنچـه ازهـم مـن وهستیدبیزارمناعمالاز
73» هستمبیزاردهیدمى

خـدایش پاسـخی   پـیش ، برنخیـزد برعلیه یزید، دانست اگر میامام 
، ســر مبــارکش را چــون ســر حضــرت لــب بگشــایداگــر ونــدارد
را با این همه، فریـادش  . دیگر تعارف خواهند نمودبه هم،)ع(یحیی

کرده بود رساتر،بینش امت جدشبراي دوام دین و اصالح منش و
:مبتال نشوندي یزیدبه بالامت که بلتا

چـه کردنـد اجابتاگرکن،دعوتبارسهرامدینهمردم«
آنانروزسهشدىپیروزآنانبرکهصورتىدروگرنهبهتر

مبـاح لشـکر براىباشدشهرآندرچههرکن،عامقتلرا
دشـمن بـا خواهنـد مـى چهآنازراشاماهل. بودخواهد

ازبگـذرد روزسـه مـدت چون. مداربازدهندانجامخود
کـه بگیـر بیعـت مردمازوبرداردستغارتوقتلادامه

منفردنظرىعلى.)ع(حسینامامهايمالقاتوهانامه-73
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شـدى خارجمدینهازگاههر! باشند)یزید(منبندهوبرده
74»کنحرکتمکهسوىبه

، آب عافیت 75دوشمیمدینه بعد از امام، ماتم زده .گذردمیسه سال 
هـاي یزیـد،   هوسباشانو آبرويرودنمیپایین مردمانشاز گلوي

.دوشمیپایمال

485،ص5طبري،جتاریخ-74
اهلباغارتوجنگازکههنگامىعقبهبنمسلم«: نویسدمىقتیبهابن-75

امیرالمؤمنینیاعلیکالسالم« : نوشتچنینیزیدبهاىنامهدرشدفارغمدینه
غارتبهوفجیعکشتنازبعدآنان،مسجددرجزنخواندمراظهرنمازمن... 

بارسهوکردیمخالصرامجروحانوکردهدنبالراکنندهفرار... عظیمبردن
»...بوددادهدستورامیرالمؤمنینکهگونههماننمودیم،غارتراهایشانخانه
روزدر«: گفتکهکردهنقلزهرىاز»حرّه«کتابدرمداینىازجوزىبنسبط
بهنفرهفتصدموالىازوسرشناسانومهاجرانوانصاروقریشبزرگانازحرّه
نفرهزاردهرسیدندقتلبهزنانومردانوبردگانازکهکسانىو. رسیدندقتل
مسجدوروضهورسید) ص(پیامبرقبربههاخونکهشدخونریزىچنان. بود

و) ص(خدارسولحجرهبهمردم: گویدمىمجاهد.شدخونازپر) ص(پیامبر
وقرهابنازمداینى.شدمىواردهاآنبرکهبودشمشیرهاولىبردندپناهاومنبر

حرّهواقعهازبعدشوهربدونزنهزار: گفتکهکردهنقلحسانبنهشامازاو
حرّهواقعهازبعدزنهزاردهکهاندکردهنقلهممداینىازغیروشدندداربچه

ازبرخىمدینه،مردمبراستیالازپسعقبهبنمسلم.شدندداربچهشوهربدون
هاىمحاکمهطىوکرداحضاررامدینهقیامدرمؤثروسرشناسهاىچهره
کهاسترواینازمحاکماتاینویژگى. نموداعدامبهمحکومراآنانویژه،



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 78

در وقـت  .نـد یده بودپوشـ هاي رومیچکمهشامیان،نحسدرآن روز
حسـاب  .مـردم نداشـتند  صـالت وصـوم کاري با،تجاوزتهاجم و

!!نـد ردکمـی تسویهجایکرایزیدمخالفانبران بارگاه شام وخلعت
کـه  به یک حسین نیاز داشتندمدینه،مردانسربازان شام،یورشدر

بـه خیـال   نـد بوده مانـد اینـان  .ه بودرفتتنها به کربالقبلسه سال
موسـم  درو بتوانند شان باشدهايبچهوزنسربرسایه یزیداینکه،
روم ببرنـد و تـا متـاع شـان را  ، بگیرنـد یزیـد  روادید شـام از  ،ربیع

همـه !این گونه نشد.هاي شامی بپوشندشان مخملهايزن.بفروشند
،که روي نعش انسـانیت شامیپوشانسرخازپرشدشهرهايکوچه
یزیـد بـه   .نبود)ع(حسینیزید،يبهانهاین بار.تاختندمینعلچهار

بـه امـام !مردم تحت امـرش، چشـم طمـع داشـت    ناموس مزارع و
توان به بدرا نمیامت،کندمیمست،توورثهکهبودفرمودهمعاویه

همـین مـردم بـه    این که معاویه سخنی بگوید،پیش از.مست سپرد

یزیدبندهوبردهاینکهعنوانبهآنانتاخواستمىشدگاناحضارازمسلم
:ازعبارتنداسفباررخداداینترشناختههاىچهره.کنندبیعتوىباباشند

امدخترزینبازفرزنددو)2. طالبابىبنجعفربنعبدااهللابنابوبکر)1
سنانبنمعقل)4.خطاببنعمربنعبدااهللابنعبیدااهللابنابوبکر)3.سلمه

بنربیعهبنعباسبنفضل)5).مکهفتحدر) ص(پیامبرپرچمدارانازیکى(
دوازدهدرکه) ص(پیامبرصحابهاز(خدرىابوسعید) 6.عبدالمطلببنحارث
.مطیعبنعبدااهللا)7).بودپیامبرهمراهغزوه
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از او دور شـده  وشان را بـه امـام تـرش کـرده     روي،مخالفتنشانه 
:بودند

علَیهِم آیاتُنَا بینَات تَعرِف فی وجوه الَّذینَ کَفَـرُوا  ٰتُتْلَىوإِذَا 
قُـلْ  یکَادونَ یسـطُونَ بِالَّـذینَ یتْلُـونَ علَـیهِم آیاتنَـا      الْمنکَرَ 

وبِئْسالَّذینَ کَفَرُوا النَّار وعدها اللَّهلکُم ٰأَفَأُنَبئُکُم بِشَرٍّ من ذَ
آنـان بـر مـا روشـن آیـات کههنگامیو)72حج(الْمصیرُ
مشـاهده انکـار آثـار کـافران چهـره درشـود، مـی خوانده

بـه مشـت باوبرخیزنداستنزدیککهچنانآنکنی،می
آیا: بگو! کنندخوانندحملهمیآنهابرراماآیاتکهکسانی

سـوزنده آتـش همـان دهـم؛ خبـر ایـن ازبـدتر بهراشما
.استسرانجامیبدودادهوعدهکافرانبهخداکه] دوزخ[

مرفـق شـامیان   و خون مردم تاافتاده مدینه از نفس ،پس از سه روز
، کـرده بـود  اي که به عالم و صالح خـود پشـت   جامعه.آمده بودباال

بـود  رویی نمانـده بابرج و،خداحدوداز.ستشکمیاش با بالردهگُ
ند که با گنـاه  ه بودمردم مدینه تازه فهمید.گیر کندشامیان را زمینتا

انـد کـه بیـرون    اند، با طناب بدعت به چاهی افتادهشدهیزید شریک
صحابه و غیر صحابه، مهاجر وانصار، همگـی .آمدنش ممکن نیست

نبیننـد را) ع(امام حسنتابه معاویه سر فرود آورده بودند هاسالکه
از ،بودنـد روانه کردهرا تنها به کربال )ع(ترس یزید، امام حسینازو

ده بودنو به شام فرستاددوختهخلعتی ) ص(بیگانگی باخاندان پیامبر
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به وکرده خطاب ،رضی اهللا شانهايرضایت وخلعتبارامعاویهو
هر کس کار زشتی را زیبا بداند، در گناه آن کار زشت، «:مصداق
ـ پـاي شـامیان مسـت   شان را بـه  آبروي76».می باشدشریک ه ریخت

بلکـه راهزنـان، نـه چـون دزدان و  یزیـد، کهبودهمینبراي.ندبود
شهر خاكچشم برهم زدنی،در روز روشن،پیل سوار،شاهانچون

گردن ازحکم بردگی راپدرانش،بمانندبه توبره کشید ورابی امام
.شان آویخت

سپاهیان بی نزاکت شام، پرده دریدند، هزار وهفتصـد نفـر   «
77»...از بزرگان و ده هزار نفر از اهالی مدینه را سر بریدند 

امر به معـروف  بی امام و احکام بدون يجامعهکهنوشت و تاریخ 
78.بال،یعنیونهی از منکر

شمابهبودممورأمکهرارسالتىمنبرگردانیدروىاگرو«
وکنـد مىشماجانشینرادیگرىگروهخداوندورساندم

82ص78بحاراالنوارج-76
485،ص5طبري،جتاریخ-77
اذا امتی تواکلت األمر «: کنندنقل می) ص(از رسول خدا ) ع(امام رضا -78

وقتی امت من امر به «، »اهللا تعالیبالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوِقاعٍ من
معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذاشتند، پس آماده جنگ با خدا و نزول 

. 59، ص 13، ح 5کلینی، ج».بالیی شدید از او باشند
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حـافظ منپروردگاررسانیدنمىاوبهضررىکمترینشما
)57هود(».استچیزهرنگاهبانو
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غریب مکه

: خواندمیو79رسدمیها، به مکهترین راهامام از راست
ربـی أَن یهـدینی سـواء    ٰولَما تَوجه تلْقَاء مدینَ قَـالَ عسـى  

راســتراهبــهمــراپروردگـارم کــهامیــدوارم...80.السـبِیلِ 
»کندهدایت

امـر بـه  از . را در جمع حاجیان برپـا کنـد  جدشتا منبر خواهد می
ي جـدش و پیـامبرش، بـه    فرمودهو بهگشایدتازه ببرگی، معروف

از چیـزي کـه   چیزي که خداوند متعال دوست دارد، دعوت کنـد و 
آید نهی کند تا بلکه بنـدگان خـدا محبـوب    میخداوند متعال بدش

.شان آنان را محبوب خود گرداندخدايشان شوند و خداي

)مکهبهوهمراهانش) ع(حسینامامرودو(هجري60سالشعبانسوم-79
.22آیهقصص،سوره-80
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سـوي  بـه رابیعـتش امـام دسـت  !شناسـند مـی همه در مکهراامام
ملتمسانه امـام را دعـا   آنان .دکنمیخدا دراز شهررانئمجاوران و زا

عمـل بـه فریضـه شـریف را    ولـی دعـوت بـه جهـاد و    81!کننـد می
.پذیرندمین

هـاي  ملـخ هجمـه  خبر موثـق از  .گستراندمیرا معرفتامام طومار 
.خـورد خواهندراانشآخرتودنیاوآمدخواهندکهدهدمیشامی

.آل عبا شوندواز بالي یزید برائت بجویندهدخوامیمکیاناز 
اما بندندمیشان را سفتهاياحرام!کنندمیشتاب تابعین صحابه و

ند ولـی چـون   نوشمیآب زمزم.شوندمیدورمتاماازان کنهروله
!زننـد مـی دورکعبـه را  آیـین  ،شـان در طواف. زنندله میتشنگان، له

داننـد و نمـی .شـود هم تمیـز داده نمـی  ازشانجهل و جهادولیکن
دارند، خنجرهایی عریان در راه استلشگري از شام که شنوند، نمی

ــالم وآدم را  ــاب ع ــا حج ــه   ت ــه، بلک ــیاه مکّ ــنگ س ــه س ــد، ن بدرن

شهرواردقمريهجري60سالشعبانسومجمعهشبدریارانشوامام81
حتیوشدندخشنودبسیارشهرمردمشد،مکهواردامامکههنگامی«. شدندمکه
شرکتاوحدیثمجلسوامامنمازدرداشترهبريداعیۀخودکهزبیر،ابن
. کردمیجلبخودبهرابسیاريتوجهطبعاوبوداسالمدینیپایگاهمکه. کردمی
خودبیعتعدموعللبودتماسدرمختلفهايوشخصیتافرادباامامآنجادر
بیعتکهبودکسانینگراندمشقکهروزهادرهمین. کردمیبیانرایزیدبا

خبرسهمگینطوفانازکهگذشتمیحوادثیکوفهدربودند،حجازدرونکرده
.دادمی
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ـ خـود بـا راخـدا تـرین بنـده  مهربانسر آیند می امـام  .رده باشـند ب
اي قرآن بـه  هآیهنمانده وايدر مکّه نیز از غدیر نشانهکهیابدمیدر

.دنشومیننیکی فهمیده 
زن وجـان  ند که بـه اهبرداشتهایی راآناز آن همه نیکی هاي دین،

، شـراب  گـویی امویـان  .رسـاند نمـی خطـر شـان شـترهاي ودفرزن
وارونههمگیکهندبودریختهشان هاي چشمهها ولقمهبر82شیطان

در امـام  . داشـتند مـی نی را پـاس  یینشناختند و آمینآیه .شنیدندمی
بـه  کـه بینـد نمیمنیؤمدر منی،.بداییممعرفتی ن،مشعر، درعرفه

:ایمان داشته باشدخدا یجانشین
هر کس امر به معروف ونهی از منکر کند، جانشـین خـدا   «

83».در زمین است

انـد،  شدهآل سفیان بد نمازبککه مکیان نیز به سبیندمی، همه جادر 
تبسـم بـر   و، دپوشـانن زادگان بکنیزبرچشم بندگی، حجدراندآمده
ودور بگیرنـد  . رندبخلعت بسکّه بیاورند و .را تازه کنندامويستم

.شونداز خودشان دور

دستبهکهاستشیطانشرابطمع،:فرمایدمىالسالمعلیهصادقامام- 82
اینازکسهروشودمىریختهخاصشدوستانکامبهخطرناكدشمنآن

کناردرحق،الیمعذابوجهنمدرتاآیدنمىهوشبهشود،مستشراب
قابلغیربالىچهکهگرددمعلومشوآیدهوشبهوبگشایددیدهشیطان
.آمدهسرشه بجبرانى

384ص2تفسیر مجمع البیان ج-83
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ـــُوا   « ـــَلْف اَضـاع ـــِم خ ـــِنْ بـَعـْده ـــَلَف م فـَخ
ن هــَوات فـَســَوف یـَلْقــَو   الصلوةَ و اتَّبـَعـُوا الشَّ

؛ آنگـاه، پـس از آنـان جانشـینانى    ) 59مریم (»غَیاً
بر جـاى ماندنـد کـه نمـاز را تبـاه سـاختند و از       

ــوس ــا ه ــزاى ه ــه زودى س ــد، و ب ــروى کردن پی
.را خواهند دید] خود[گمراهى 

،دسـت بیعـت بگیـرد   حاجیـان ازرودمیبا دستان خالی خود، امام 
محشـر  ،مشعر در . ندارندنیزدست دادن به همدیگر راحالِبیندمی

شـان  هـاي وسهقدر جمع شان آنها، حواسهرولهدر.کنندبپا نمی
.بینندنمیها راعریان زیر احرامخنجر صدها،است که

زیـارت افتند و بـه  بیند که پشت سر امراي حج راه میعالمانی را می
شـان را  روند که پیامبر خـدا، حاکمیـت و حکمیـت   خدایی میخانه 

.حرام دنیا و آتش آخرت خوانده بود
کـه  کنند خورد که احرام بسته اعتراف میدر طواف به محدثانی برمی

شنیدیم تو کشته خواهی شد و سپس پشت به امام، رو بـه  از جدت 
.در گناه یزید شریک شوندوگیرند تا بروندمیشام

اقامه امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از جامعه اسـت،  «
نقل شده است کـه اگـر معصـیت    ) ص(لذا از رسول خدا 

زند ولـی اگـر   مخفیانه انجام گیرد، فقط به عاملش ضرر می
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ورت بگیرد و کسی هـم بـراي دفـع و تغییـر آن     آشکارا ص
84»گرددبرنخیزد، ضررش متوجه کل جامعه می

هـاي  هـا، چـون سـاقه   کـه در دسـت انسـان   آزمایدهایی را میایمان
خوردنـد و چـون کـاه در بازارهـا بـه بـاد داده      خشکیده، تـاب مـی  

،هـا خلـوت یابـد کـه در کـنج    هاي اخوت را مـی عهدنامه. شدندمی
85.شدندها میخوراك موریانه

407، ص 1، ح 11حر عاملی، ج -84
ساختنازپیشومدینهبهورودهنگام) ص(اکرمرسولشعاراولین-85

فیتاخوا« : فرمودکهبوددینیاخوتدربارهعمرانیاموربهپرداختنومسجد
خداراهدردوبهدوشماهمهیعنی) 336ص38جبحار(» اخویناخویناهللا

وخودبینومومنینبیناخوتعقدایجادباحضرتآن. شویدیکدیگربرادر
هماهنگیواتحاد» خزرج«و»اوس«قبیلهدوبیننیزو) ع(امیرالمومنینحضرت

کهزمانیوشدمطرححکومتتاسیسآغازدرشعاراین. بخشیدتحققرا
جریانوگردیدمستحکممدینهدرنهموهشتمهايسالدراسالمیحکومت

آنآیندفایقعربستانجزیرهشبهبرتوانستندمسلمانانوآمدپیشمکهفتح
وحدتحفظازسخنخویششریفعمرآخردروالوداعحجهدرحضرت

منعلییدهمودمائهمتنکافیاخوهالمسلمون«: فرمودوآوردمیانبهرا
) 242ص70جبحار(» ادناهمبذمتهمیسعیسواهم

هیچخونواستیکدیگرهمسانهایشانخونبرادرندهمبامسلمانانیعنی
اخوتهمینبراساس) ص(پیامبراکرمنیستدیگريخونازارزشمندترکس

کندمیمعرفیاسالمیامتو»مومنانپدر«را) ع(علیحضرتوخودایمانی
همهنیزقرآناینکهچه) 95ص16جبحار(» االمههذهابواعلیوانا» 
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عقـل کـاله  و رفتـه بـاال  ازبرکت پول زائران بیندکه میکاخ هایی را
که در گـذرد ومـی شـنود   منبري مـی  ازکنـار .دنمی اندازآدم هاازسر

را بـه حرامـزاده   اللحـ مـی کنـدو  نصـیحت امامزاده را صحن حرم،
.دهدمینسبت

در مقام اسـماعیل،  لیمی دادند وسالم بر اوکه به مردمانی می رسد 
بیاض یزیدي را می خواندند و سپس چشم از همه و همه چیز فـرو  

.می بستند و جز قدح یزید، به هر پاکی می تاختند
مفاسد آشکار شده، نه انکار کننده و تغییر دهنـده اي پیـدا  «

می شود و نه بازدارنده اي به چشم می خورد، آیا بـا ایـن   
دار قدس خدا و جوار رحمتش قرار می خواهید دروضع 

خــداي را ! گیریــد و عزیزتــرین اولیــائش باشــید؟ هیهــات
درباره بهشت جاویدانش نمی تـوان فریفـت و هـیچ کـس     

.قادر به جلب رضایتش نیست مگر با اطاعت از او
خداوند آمرین به معروف را که خود ترك کننـده معروفنـد   

آن مـی شـوند   و نیز نهی کنندگان منکر را که خود مرتکب 
86»لعنت می کند

ابراهیمابیکممله«:داندمی) ع(الرحمنخلیلحضرتفرزندانرامنانؤم
ص،)قرآندرقرآن(موضوعیتفسیر) 78حج(» قبلمنالمسلمینهوسماکم

272ـ269
187، ص 129نهج البالغه، خطبه -86
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که عمل آمدخود مشغول بودند که یادشان نمیاز بس با مستحبات
هاي امام در پندار امت تالوتبدین سان .واجب بشمارندقرآن را به

افتد، امام تا می تواند قبل از کربال بر بالي مردم مدینـه و  کارگر نمی
در چشـم پـدرش را   ي خـار  گرید، تجربـه میمکه، صحابه و تابعین

.آزمایدهزار بار می
وقَالَ الرَّسولُ یا رب إِنَّ قَومی اتَّخَذُوا هذَا الْقُـرْآنَ مهجـورا   

).30فرقان،(
داردمـی شـکوه چنـین پروردگارشمحضربهاکرمرسول

بـه راآفـرین حیـات وسـاز انسـان قـرآن اینمنامت:که
جداخویشاجتماعیوفرديزندگیازوکشاندهتعطیلی

متـروك وگرفتـه فاصـله جامعهازقرآنواقع،در.اندکرده
.استشده

چون دشنه بـر  راهادشنامبودکهکه با مهجوریت قرآنکندمی یقین 
. دند، با فحاشی و ناسزاگویی حرمتش را شکسـتند وراش فرود آسینه

و از باالي منبرهاي محمدي، هساختبا جعل احادیث تیز ها رادشنام
. اهل بیت پیامبررا تیرباران کردند

هـاي سـرد و کرخـت شـده     از کنـار دل .شدمی غربت مدینه تکرار
هـا و  که دین به سان مظلومی که آن را در میان سلیقهگذشت و دید
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امت با پیلـه وبی صدا و سر در گریبان است،آرزوها به دار بکشند
.اندازندرمق میآن را از هاي مصلحت،

ماند که دینـداران،  از پدرش شنیده بود دین آن زمان از نهایت باز می
از این نگاه آغـاز امتداشته باشند و هالکت منکرامورنگاه سرد به 

.می شود
و نهدستازنهها،بديازجلوگیريبرايشماازبرخی«

میـان درايمردهاوکهکند،میاستفادهخودقلبنهوزبان
87»استزندگان

کـه  لـرزد  میبه خودهیبت شامیان نترسیده بودآن همهکه ازیامام
از هـم تمیـز داده   خون قـوچ و خـون آدم،   در جمع این امت،مبادا

.رمت حرم را نفهمدحو نشناسد راو امت، امانتنشود
پدرم به من خبر داد که بـه  ) عبداهللا بن زبیر(اي پسر زبیر «

در مکّه، احترام آن شهر شکسته خواهد سبب وجود قوچی
اگر در کنـار  ... من باشم ،ش و قوچبخواهم آن کنمی.شد

از اینکـه در آسـتانه   تـر محبـوب فرات دفن شوم، براي من 
88».کعبه دفن شوم

امام واموي، بی پناه بوداندوزانمکّه در مقابل سکوت امت و سکّه
.غریب،در جمع آن همه مسلمان

غررالحکم87-
38ص4جکامل ابن اثیر-88
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رفتنـد  خون خدا را نداشت، حرم و حرّه میتحمل دیدن قتل وحرم
هاي اموي در مکّه، همه درها را بسـته  حیله. بیابندسانسرنوشتی هم

. ساخته بودتروكمرامناظر الهی يهمهو 
ه در مدینه، چشیدامام طعم تلخ این غربت راحریف امام نبود،،کفر
فاصله بقیع تا قبر پیامبر، صـد  که دره بودرا دیدی، کوران و کرانبود

ههاي مادرش، هزار بار به تردید افتاددر شنیدن ناله. شدندمیبار گم
ها، تـا  ند به قدرته بودها، دستارشان را سپردمنگوهاگنگو مثل 

.د، دستی از آن بیرون آورندنهر جا که مصلحت بدان
فهم معارف اي سایه بانی برودنکمیغریبانه طواف نیزمکّه،درامام 

ـ یآمـی ي امـام یزید، سایه بـه سـایه  العم. بدیامین د، شمشـیرها و ن
تا خون بریزند و حرمت حـرم ندنزخنجرها از هر آستینی بیرون می

89.براي همیشه بشکنندرا 

ـ زاز دیگر سو، تخم نحس نفـاق زبیـري در آن جـا، جوانـه مـی      ، دن
را راه انداخته بودند،ي صفین و نهروانمردمانی که فتنه

89- یمرَاهإِب قَامم نَاتیب اتآی یهنًفکَانَ آم خَلَهن دم97آیهعمرانلآ(او(
آوردنپدیدروزازرامکهخداوند: فرمودندمکهفتحروزدر)ص(خدارسول
برايوپابرجاستقیامتروزتاآنحرمتودادقرارحرمزمینوهاآسمان
واستنشدهبرداشتهحرمتاینمنازبعدهمچنینومنازقبلاحدي

ورودهمانمنظورکه.شددادهمنبهاجازهاینروزازساعتیبرايفقط
دروامنیتایجادبمنظوروآنفتحوقتدرمکهشهربههیبتباومسلحانه

.استبودهقریشمشرکینتسلیمجهت
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ورمی باشندجتاشده بودند حرم نشین وه ترین راه آمداز ناراست
.کندسنگبارانخانه خدا را ان،ي آنبیاید به بهانهیزید
بـراي مقابلـه بـا    که؛و در مکه مصممدوشمیمدینه مطمئن درامام

بیت چون .ردجز جان خود و اهل بیتش نداايچارهبدعت و نفاق، 
.بودامن خدا هم در چنبره کفر یزیدي و نفاق زبیري نا

دسـت  یعظُکُـم لَعلّکُـم تَذَکرون،  ،لسـانی بعد از فرمـان تـذکر   ناگزیر
نفـاق،  ش بـراي اهـل   وگرنه، قتلبردمیکُتب علَیکُم القتال يبرقبضه
.شدمیتلقی حج چون،یفضیلت

در هسـتند کـه   یاتبدلیچنین .ندها در تاریخ زیادجوییاین فضیلت 
ـ امام میرا چشم برهم زدنی، یزیدنفاق،بازار مشترك بدعت و د کنن

هـا عبـادت ، عبـد کسـانی    سـال پس ازراصاحب نام هايصحابهو 
بــه جــاي بوســه بــر بارگــاه الهــی، بوســه بــر پــاي کــهســازندمــی

امـام  ،بـا ایـن نخبگـان   .نـد نزمـی )بـن یوسـف  حجـاج  (هـا جـاج ح
اسـتکبار بدعت و ناراستی،پرده از راز ،راستینتوانست به رسم مین

.برگیرداموي
عبداهللا بن عمر، اگـر چـه از بیعـت امتنـاع     ،)یزید(پسرم « 

وزریده است ولی دلش با تو اسـت، قـدر او را بـدان و از    
90» .خود مران

311ص44ج امالی صدوق به نقل از بحار االنوار-90
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راهـا ، ریشـه طمـع کـه چگونـه   آوردمـی یـاد بهواستزندهیزید
،به جام همسر امـام شمشیر،،)ع(به دست سردار حسنوسوزاندمی

91.دادقلم جفا می،هادست ابو هوسه بوزهر

حرمتزارکنیزکانش به دو.داردپرياخزانهو اي در سرنقشهیزید
خوانـد میفراراقبایلسايؤر.کنندمیسرریزجام نحسش راحرم،

.بخشدسکه میبهانه بیو

یکصدوعدهبامجتبیحسنامامهمسروقیسبناشعثدخترجعده-91
داشتمشتركزندگیاوباکهراکسیوپیامبراکبرسبطمعاویه،درهمیهزار

شدحاضردرهم،هزارچهارصدگرفتنباجندببنسمرة. رسانیدشهادتبه
درباره) 207بقره (»اللّهمرضاتابتغاءنفسهیشريمنالناسمنو«آیهبگوید

کوفهاز. استشدهنازل)) ع(علیحضرتقاتل(مراديملجمابنعبدالرحمن
شعبهبنمغیرةازرشوهدرهمهزارسیگرفتنبانفردهبودشیعهپایگاهکه
رافاجروفاسقیزیدنمودندتشویقرامعاویهوکردندسفرشامبه) کوفهوالی(

صلهدرهمچندبرايدارمیمسکیننامبهشاعرانازیکی. آوردکارروي
کهگیریدآرامخلفاپسراناي:کردسفارشچنینرایزیدولیعهديمعاویه،
شامخالفتمنبرهرگاهودهدمیقراربخواهدهرجاراخالفترحمانخداي

.بودخواهدامیرمؤمنانکهاستیزیداینگرددخالیخویشصاحباز
معاویهخودکهرسیدجاییبهکار) 228.ص،2جاصفهانی،ابوالفرجاالغانی،(
وارزشبیمردمبرايدینچقدرراستی: گفتودرآمدشگفتبهکارهاایناز

دي،اسالمپاسدار)508.ص،2جاثیر،ابنالکامل،( !استگردیدهارزان
زوارهگلیغالمرضا.325شماره- 1387
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تـا گیـرد میقولمتنسکانواز بزرگانفرستد،میخلعتممالک،ه ب
هـایی  بخشـش .برائت نجوینـد شیطانازودر ایام حج برات بگیرند

.حکم گوشت حرام را داشتخدعه بود و،که در نزد اهل غدیر
از آنچه بـه  مردم، بیش (»لنّاس بِاُمرائهِم اَشْبه منْهم بَِّابائهِما

92.اندشان شبیهشان شبیه باشند، به رهبرانپدران

صله رحمت را در و انداختهلتااز اصمت راا،هااین لقمهمعاویه با
راتـا بنـدگان خـدا   بودنـد هایی ها علفسکه.ه بودخشکاندهانطفه

.سازنندروبراه
بـا شـما نجنگیـدم تـا نمـاز      )معاویه(به خدا سوگند، من«

بخوانید و روزه بگیرید و حج بـه جـاى آوریـد و زکــات  
من تنها از آن رو با شـما جنگیـدم کـه بـر شـما      ! بـدهـیـد
93».ام رسیدمو بر خالف میل شما به خواستهکنمحکومت

کسی .ستوایاراني جملهازبن عمرعبداهللا. کندگیري مییزید یار
هـا، مسـند پاي احکـام  درهرشمواندنوشتهحدیث 1700که از او 

در دوره .همان محـدثی کـه بیعتـی رنگارنـگ دارد    .ده استسند ش
و دهددست میمعاویه باوماندمیاز امام باز، )ع(خالفت امام علی

،رضـامندانه هایش را خرمن کـرده و  ي شنیدهدر بیعت با یزید، همه
:زندمهر میراپیامبرجفا بر

46، ص 78بحاراالنوار، ج )ع(قال علی -92
46، ص 16شرح نهج البالغه، ج -93
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بـاالتر از ایـن عـذر و پیمـان شـکنی     )عبداهللا بن عمر(من«
نمی دانم که با کسـی بیعـت کننـد و سـپس بـه جنـگ او       
برخیزند و لذا اگر بدانم هر یـک از شـما دسـت از بیعـت     

ي من رابطهاید،یزید برداشته و از مخالفین او حمایت کرده
94».با او قطع خواهد گردید

رسـد، منشـور نفـاقش    مـی ) ع(وقتی به امام حسـین حج عمره دراو
:گوید گیرد و میرنگی دیگر می

ام، حسـین کشـته خواهـد    شنیده)ص(من از رسول اکرم «
شد و اگـر مـردم، دسـت از یـاري او بردارنـد بـه ذلـت و        

95»...خواري مبتال خواهند گردید

گیـرد و در تسـخیر   سپس با عذر از همراهی امام، راه مدینـه را مـی  
پـاي حجـاج بـن یوسـف     وقتشبهتاپندارد مدینه، یزید را امام می

.دبمانها د امويشمروببوسد
دارد وسـر از سـجده برنمـی   وشـود میدر مکه متوقف غریبانهامام

سـر کـه  هـایی کثیراالحتیـاط بـا .بـرد باال میآرام آرام رااشاستغاثه
ـ بربیزیـد گاهپیشـ بـه تا ندیدبرمیشاندر کنار سجاده را اخالق  ،دن

دستنشکمیودستسرمردم د و اافتمیاز رونقامامت که معلوم بود

محمدصادق نجمی.به نقل ازکتاب از مدینه تا کربال-94
30مجلس .امالی صدوق -95
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.بشـکافند راسینه عبـاس و اکبـر  وبنویسنددر لشگر ابن زیاد نام تا
بتازند)س(برکاروان زینبوشام شوندملهع.

وعـدوکُم أَولیـاء  یا أَیها الَّـذینَ آمنُـوا لَـا تَتَّخـذُوا عـدوي      
اي مؤمنان، دشـمن مـن و دشـمن خـود را بـه      )1ممتحنه،(

» .والیت بر نگیرید
کند تـا احـرام   میمسلحرایزید، عمروبن سعد عاص امیرحاج خود

بپوشد و در هر جـاي حـرم کـه باشـد امـام را از مسـیر حـاکمیتش        
امام از میان آن همه موج .شوندمردم فوج فوج وارد مکّه می. بردارد

هـایی را  یابـد و لـیکن عبـداهللا   نمـی انسانی، دستی براي یاري دیـن 
کردند، کالم نبوي بر زبان داشـتند و بـه   بیند که از دین ارتزاق میمی

.کردندي دین میفتواي یزید، اقامه
آنازنشـان ونـام بـی مـؤمن جـز کهاستروزگارياین

میـان درونشناسند،رااواستمردممیاندر، نیابدرهایی
هـاي چـراغ آنهانگیرد،رااوسراغکسینباشدکهجمعیت
اهـل وانگیزنـد فتنهنهاند،رستگاريهاينشانهوهدایت،

مـردم بـه راآنوایـن زشتیودیگرانسخناننهوفساد،
وکـرده بـاز آنـان رويبـه رارحمتدرهايخدارسانند،
مـردم اي.اسـت گرفتـه آنـان ازراخـویش عـذاب سختی
ظـرف چوناناسالمکهرسیدخواهدشمابرزمانیبزودي

. شودمیریختهاستآندرآنچهشده،واژگون
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جهـت اینازوکردنخواهدظلمشمابهخداوندمردماي
آزمایشکهنساختایمنراشماهرگزامااستدادهتأمین

در: فرمـود کهاستبرترذاتآنازسخناینکهنفرماید،
.آزمـاییم مـی رامـردم مـا واسـت هایینشانهنوح،جریان

)102نهج البالغه خطبه (
حجـت امـراي حـج   از،الصـالتین بینوقتدر،حاجیانهمیشهچون

و!نگ احرام چـه حکمـی دارد؟  لُشه برخون پکه درحرم،ستندجمی
دل،ینشـیخ حجـت  گـوش تـا گـوش ایسـتاده بـه بالغـت و      امت 

!دنآیي این مهم بر میعهدهکه ازنددادمی
عمرو بن سعدبن عـاص، یـاران انـدك وخانـدان    ، ساعاتهماندر

لبیـک،  آخرین پـرده در تاد رکدر کمان تهدید جمع میراهاشم بنی
و ازکنـد مـی حج را مفرده،عاشورابه قصدامام!بریزدراخداخون 
،شکالمبـا ،در عرفه.می افتدشهادت راهخدا به سمت ساحلشهر

ولـیکن .سـپارد مـی زمین را به آسمانواندازدمیامتبه جان آتش 
شان کرده بودنـد  هايي سجادهرا ضمیمهزمانهزینت ، چنانمردم آن

سـري بـه سـوي آسـمان بلنـد     تـرین فریـاد،   که با وجـود ملکـوتی  
ومی گفتند  ضـمانت  نمودندمعامله می،با تقیهتقوي راوکردندنمی

.آسمان نسیه است
کـه خویشـاوندي بـه آیـا گذاري؟میواکهبهمرا! خدایا«

بـر کـه بیگانهبهیاگسست؟خواهدراخویشاونديپیوند
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اسـتثمار واستضـعاف بهمراکهکسانیبهیاآشفتد؟برمن
سرنوشتمالکومنپروردگارتوکهصورتیدرکشانند؟

96»منی؟

اش در چهار ماهی که امـام در مکـه بـود   جاعلینیزید وحجِمراي ا
،ریگوشت خنزخون پشه وه احکام مربوط بباچون همیشه مردم را 

در!!را حـرام نداننـد  خانه خـدا  درامام خون ند تاه بودمشغول کرد
ــه معــروف و نهــی ازمنکــر جامعــه اي کــه  ــر ب تعطیــل شــده ام

اي بـه  هـر بهـا و بهانـه   ابشوند ومیسرسنگینهاآدماینگونه باشد،
ه ايئنشهاي آنی، لذتازستم،براي فراموشی.دهندمیروزگار باج

درشـکیبایی جـاي بـه وشـوند میکوك،سازشتاربا سازند ومی
.نوازندمیشکطبلبرالهی،امتحان

و بـاب  چشـم دیـن  رامنکرنهی از و معروفامر به به همین خاطر
دیـده بیـدار نباشـد، خیـر و شـر     این چشـم اگر.اندخواندهشهادت

ماند، که دوست میجامعه به نابیناییواتفاق بیفتدجهادتا شودنمی
نـه حیـات تـازه   وو مثل کوران نه راه تازهشناسدنمیو دشمن را

.دهدنمیو نعمت و نقمت را از هم تمیزیابدمی
و» .بترسـید منازونترسیدمردماناز« :فرمایدمیخداوند

کـه یکدیگرنـد، دوستانایمان،بازنانومردان« :فرمایدمی
بـدین خداونـد و» .کننـد میمنکرازنهیومعروفبهامر

)ع(دعاي عرفه امام حسین -96
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بـه منکـر ازنهـی ومعروفبهامرباراخودسخنسبب
بـوده آگـاه کـه کـرده آغـاز خودسويازايفریضهعنوان
تمـام شـود داشـته برپـا وگرددادافریضهاینچوناست

داشـته برپـا دشـوار وآسـان ازدیگـر، واجبـات وفرایض
ازنهـی ومعـروف بـه امـر کهروستآنازاینوشوند،
مخالفـت ومظـالم ردباهمراهاستاسالمبهدعوتمنکر

جنگیهايغنیمتوعمومیدرآمدهايتقسیموستمگربا
آنصـرف وخـود جايازصدقاتوزکاتآوريجمعو

97. خودجايدر

منیدر) ع(خطبه امام حسین -97
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حرم بی امام

دور خانـه  نی مواجه شده بود که چون کوران،در مکه، با مردماماما
، قـد  ندتوانسـت نمـی مهجـور مانـده   هـاي آیین.کردندخدا طواف می

ــان ســازمنکــرو معــروف ــاتی. دنرا در خــود نمای امــام مــایع حی
مـردم، طعـم   چـون  .برگیرددین کدورت از آیینه غباریافت که نمی

و حقیقـت  دانستندطعنه به دین میاو را قیام، چشیدندنمیامامت را
.می شددین، بمانند برف در تموز حجاز ذوب

شـدن شکسـته برايشماکهبیمناکمشمابرروآنازمنو
نگـران وافتیـد مـی هراسبهتانپدرانهايپیمانازبرخی

الهـی هـاي پیمـان کـه بینیـد میخودچشمبهاماشوید،می
ولیاست،شدهگذاشتهپازیردینیقوانینوشدهشکسته
وخـوار ،خـدا رسـول هـاي پیماننیزونمایید؛نمیهراس

وکـوران ودهیـد نمـی اهمیتشماواستگشتهمقداربی
وانهـاده اسالمیهايسرزمینيهمهدرگیرانزمینوالالن
خـور درشـما وشـود نمـی ترحمـی آنـان بـر وانـد مانده

وکنیدنمیکاريخود،تواناییحددروخویشمسئولیت
مـددي کنـد، مـی کـار جهـت ایـن درکـه کـس بـدان نیز

راخـود سـتمکاران بـا همکاريوسازشباورسانیدنمی
خداونـد کـه چیزهاسـت آنازاینهـا تمام. داریدمیآسوده
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بـراي جمعـی همیاريوفرديجلوگیريبهمأمورراشما
.98غافلیدآنازواستکردهآنهاازجلوگیري

اگر هیچ نیابم، کام حقیقت مهجور دین را با فرموده بودامام درمکّه، 
از گرداگـرد دیـن خـواهم    غباروخون خود سیراب خواهم ساخت

اوطواف مستحبی به جا آورده وشنیدن سخنان امام،باامت .شست
!خوانده بودندرا به تمکین فرا

براي من قتلگاهی معین گردیده است کـه در آنجـا فـرود    «
بیـنم کـه درنـدگان    خـود مـی  خواهم آمد و گویا با چشـم 

اعضـاي  »کربال«و »ویسنوا«میان ها، در سرزمینی در بیابان
هاي ه خود را سیر و انباننهاي گرسمرا قطعه قطعه و شکم

99»کنند،میخالی خود را پر

در منی)ع(خطبه امام حسین . 240-صالرسول؛آلعنالعقولتحف-٩٨
53لهوف ص-99

تسنن آن را در حادثه کربال چنان در قلوب نفوذ کرد که بسیارى از بزرگان اهل
امام شافعى که در دوستى . کردندقالب شعر مطرح ساخته، اندوه خویش را ابراز

:نهضت کربال چنین سروده استدرباره،بیت زبانزد استاهل
عجب از اى بى گناه است که پیراهن او به خونش رنگین شده وکشته)ع(حسین

فرستیم و از سوى دیگر مىما مردم آن است که از یک طرف به آل پیامبر درود
بیت اگر گناه من دوستى اهل!کنیممىرسانیم و اذیتفرزندانش را به قتل مى
در )علیهم السالم(بیت پیامبراهل. کنمتوبه نمىگاه از آنپیامبر است، پس من هیچ
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ـ زاازپـر ایـن خبـر،  ازبعـد ،بازار ابوسـفیان  ،مـردان .ه بـود دشـ رئ
نقـاب از  ،زنـان شـان و انداخته بودند به ته جیبراهاي شانتسبیح

سنگ را بـه قیمـت   ،بودندیدهترسه وگرفتشان برچشمانوصورت 
چند بار عقیـق بـه دنـدان    هافروشیانگشتردر!خریده باشندنهر وگ

!بارشان زده باشندکه مبادا بدل را به اسم اصل،ند،ه بودکشید
خالی بـود کـه از سـیماي دیـن برداشـته      ،امامخلوت شدن حرم،با

کـه  روزهراموي تمیز داده نشوندسلطنتازشد تا امامت نبوي می
را هـا بدعتها ولتااصنیزامام گشتندمیبربه حرم امت از بازار

برنقمت را هاي نعمت ونشانهوگذاشت میبه تماشا،دور حرمدر 
پیشـخوان  خـدا، حرم دردر خانه پیامبر و امت،حیف که.شمردمی
.دادندمیرا به پیشاهنگ معرفت ترجیح انبزاز

بـر  را آیاتبارانی از ود یترسمیخدا سختراههاي بازماندهامام از 
قامـت کالمـش را   شـان ، تـرین با قـد کوتـاه  .دانبارمیبندگان الهی، 

.بلکه این بیمار دالن بیدار شوندتاستشکمی
چرا دانشمندان و عالمان دین، آنان را از سخنان گناه آلـود  «

دارند چه زشـت اسـت   هاي نامشروع بازنمیو خوردن مال
)63مائده (کنند کاري که می

به آنان دشمنى داشته باشم، گناهى اگر نسبتروز محشر شفیعان من هستند و
نابخشودنى است
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را سکوت امت، ي مخملیالمیده روي متکاهوسر شامدرنیزیزید
ــی ــنیدم ــهوش ــیس را ،اشبوزین ــو ق ــدااب ــانش اززده وص کنیزک
،امـام سـو، در دیگر.را لبریز کنند100»سرجون«جامخواست تامی 
بـا  ، رفـاه زدگـان امـت   چشمبه دور از،شهر ابراهیم،ایمانشهردر 
هاي قرآن را، عهدها و میثاق امامت و نبوت قصه،هایشي غصههمه

لقـد  با آیه را خداي نازمعروفرا، آداب و آیینمنکرهاي را، نشانه
اما از هـزاران زائـر   زدمیصال ،کان فی قصصهم عبرة الولی االلباب

اقربــاي هاشــمی بــه او  از،احــرام بــه دوش، جــز چنــد نفــر    
101!ندپیوستمین

کسال، سـبک زنـدگی، بسـیار سـب    50در طولاین جفا طبیعی بود 
توانست گناه هر حرامی را به دوش میشده بود و آن چنان که امت

باوخشی از اقتضاي روزگارشان بپنداردفساد و انحراف را ب.بکشد
ش انفرزنـد گناهی بگذرد تا در کنار مال ومیان هربسته ازان چشم

.بکشدیک روز بیشتر خرناسه ،

.دادمستشار رومی مسیحی یزید که در واقعه عاشورا مشورت می-100
برايسرزمینیهردر،بودماآنازحسیناگر) : مسیحی( باراآنطون- 101

ونمودیممیپابرمنبرياوبرايروستاییهردروافراشتیمبر میبیرقیاو
.خواندیممیفرامسیحیتبهحسیننامبارامردم
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پرســتی،شــکمازچیــزهمــهازبــیشخــویش،امــتبــر
نهــج(. بیمنــاکمایمــاندرضــعفوبیکــارگیپرخــوابی،

)الفصاحۀ
ـ  شـد و برچیـده مـی  به دست امـت نبويسبک زندگی  رايگرنـه ب

در وقـت جابجـایی   وشـتافتند شان، بیدار دالنه میجامعههوشیاري
.کردندها، قد راست میارزش

خـال  مطمئنـا  کردنـد نمـی خالی ،پیامبر را،پشت قرآن را،اگر امت
تشـخیص  امـام نـور را از امـام نـار،    وال نکبـت  خـ عصـمت را از  

.دادندمی
چـون امـتش، چشـم از    .فروغی نداشت،چشم امید دینکه اسفاوا

و در خلـوت  آوردندرا به زبان میمحرماتبستند و ترك میحرام
.دادندباد میبه

بـه دعـوت ،منکرازنهـی ومعروفبهامر. هستممنولی
اینکـه صرفاًنه،تنهازبانیدعوتمنتهااست؛دینواسالم

»اسـت خـوب اسالم«و» !شویدمسلمانوبیاییدمردماي«
ازنهـی امـا ! تمـام و»بـدهیم پاسـخ شبهاتتانبعضیبه«و

کـه هـایی عـدالتی بـی يهمـه جبرانومظالمرد«بامنکر
خـوب عدالت«اینکهگفتنصرفاًنهواست؛شده»شودمی

کههاییستموظلمبرابردریعنی. »استبدظلم«و»است
هـا، عـدالتی بـی جبـران . زدنعقبراآنهاوایستادنشده،
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سـتمگران، باوشویددرگیرباید. شماستعملیيوظیفه
وانتقــادبایــد» !نــه«: بگوییــدوبایســتیدچشــمدرچشــم

المالبیتعادالنهتقسیم. بگیریدراشانیقهوکنیداعتراض
. خداسـت حکمثروت،يعادالنهتوزیعوعمومیاموالو

،ءفقرانفعبهآنکردنهزینهوثروتمندانازمالیاتگرفتن
بـه کـه هسـتید گروهـی شـما . اسـت تکلیـف همانادامه
شـوید؛ مـی خواندهدینعالمانومشهوریدخوبهايآدم
هـم وداریـد هیبـت مـردم نـزد درکـه خداستخاطربه

102.برندمیحسابشماازضعفاهموبزرگان

اي، خـودش را بـه وعـده   منکـرات هـا و  امت با رضـایت بـه گنـاه   
را بـه بهشـت   باخت، زن و فرزنـدش اي دل میفروخت، با سکهمی

برکـات  خیرات و،کوچک103ايداد، به امید تاراج خیمهترجیح می

در )ع(خطبه امام حسین . 240-صالرسول؛آلعنالعقولتحف-102
}باویرایش{منی
آندرآتشونمودهبیرونهاخیمهازرازنانسعدبنعمرسپاهیان-103

آنهاپاىوسرربودههایشانجامهکهحالىدردویدندبیرونبهزنانکهافکندند،
گوشوارهوبردیورشکلثومامبهدشمنسپاهازپستىمردیکآنگاه! بودبرهنه

بنتفاطمهمتوجهگریستمىکهحالىدرخبیثآنو! آورددربهرااو
تعجبباالسالمعلیهحسینامامدختر!کشیدپایشازخلخالوگردیدالحسین

کهحالىدرنگریمچگونه: گفتپاسخدراو!کنى؟مىگریهچرا: گفتاوبه
عطوفتاینچونالحسینبنتفاطمه!کنممىغارتراخدارسولدختراموال
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چنان پاي لرز داشـت کـه دم بـه    شزد، ایمانمیبزرگ الهی را آتش
.را محتضر می ساختاشدم، عقیده
هـاي  بارترین مردم هستید، زیرا از مسـئولیت شما مصیبت«

هـا  عادالنه و آگاهانه دست کشیدید و علّت همه گرفتـاري 
آن است که زمام امور و اجراي احکـام بـه دسـت علمـاي     
ــین    الهــی باشــد کــه در رعایــت حــالل و حــرام خــدا ام

104»هستند

امتی که در جزیره العرب بود و یـا آنـان کـه بـه طـواف و زیـارت      
ازي اهرگز از حـرم لطیـف الهـی، رایحـه    ،مردگانیچون ند، آمدمی

ـ  ندکرداستشمام نمیبندگی  حـرم شـنیده   درنبـی را هتا عطـر ریحان
در وقت قربـانی،  داشتند کهآن چنان از وادي شهادت فاصله .باشند

شیطان دم تیغتنها به رایجوان بهشتورفتمیقصد قربت یادشان
رضـایت  .بایر شـده بـود  سال، 50در طول بهشت شان .دندسپارمی

شـان بـوي سـتم    امـوال .شـان نمـی شـد   ي آمـال دیگر سـبزینه خدا 
. می داد

راآندیگرىدارمهراس: گفتمردآن!مکنچنینپس:گفتاوبهدیدرا
طالئىقطعهشمر. بردندیغمابهبودامتعهواموالازخیامدرآنچهپس!بردارد

راطالآن! بسازدزیورىخودبراىتاداددخترشبهراآنویافتخیامدررا
شیخامالى(!رفتبینازگذاشتآتشدرراطالآنچونوبردسازطالنزد

).3/301حسین،االمامحیاة-2.9حدیث،31مجلسصدوق،
168تحف العقول ص-104
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ــت خــود  « ــام و منزل ــردم، شــما، ســتمگران را در مق اي م
جایگزین سـاختید و امـور دیـن خـدا را بـه دسـت آنـان        

از مرگ فرار کردید .سپردید و آنان به اشتباه عمل می کنند
105»و عاشقانه به زندگی گذرا دل نهادید

هاي دنیا، فخـر  عشوهکورسويدرمشغول، دلخاموش و همهوقتی 
امـام از عرفـه بـا    ؛کردنـد و مباهات شان را به همدیگر تعـارف مـی  

، کشتی نجات را بـه سـمت  محبوبترین بندگان خدای از کوچکلشگر
ـ بااي معین فاصلهدر مکیانوخته بوداي معین رها سانقطه ت مراقب

. بودندپرداختهبه کار وبازارشانگشته وبرشاندودماندامان واز
ولیکن ده بودنـد نیشـ منکـر بـه  امـر ،سـال 50در طول !حق داشتند

جـاري  از حـدود خـدا   يحـد . شانمسلکشده بود،، منکرخصلت 
کـه  انصـاف تبلیـغ نشـده بـود    .سیراب شودبود که حیا از آن نشده

ي حرام، بلنـدتر از حـالل   سایه. داشته باشدیگاهجایانسانحرمت
.بود

پشـت  راجنـود شـیطان  ی ازانبـوه ،منان برخاسته بر منکرؤموامام 
هنداشـت از حرام انباشته یی هاشکم،کهمنانیؤم.نده بودیدکشسرشان

.ه بودکردنرا خمارشانناز دنیا چشمو

168تحف العقول ص، )ع(علی -105
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شـان را در  هـاي حلقـه ،پیـروان باطـل  106دوشبخارجاز مکه امامتا
شـومی در نـزد پیـروان شـیطان     اتحـاد عجب .کنندمیتر کوفه تنگ

اگـر باغبـان   .گرفت همواره رسم روزگار چنین بوده اسـت میشکل
شـان از زهـر آکنـده    هـاي هـرز، کـام   هـا در میـان علـف   گلبمیرد،

.شودمی
غدارهاي ، غدیرزمانه در خلوتکه کرداین اتحاد شوم حکایت می 

را منکـر از انهیاو نمعروفبه ینمرآتارا به دنیا آورده بنديقداره
بـاقی  اندر خلـوت و جلـوت، منـادي و مخـاطبی برایشـ     کنندمثله 

ازخطراحساسوعقیلبنمسلمنامۀدریافتازپس) ع(حسینامام-106
مراسمانجامازپسوکردتبدیلعمرهبهراخودحجاحرامیزید،دژخیمان

سالالحجهذيهشتم(ترویهروزشنبهسهروزدروآمدبیروناحرامازعمره
خانوادهودوستانوشیعیانازمردنفرششوهشتادحدوداتفاقبه) ق. ه60

عاصبنسعیدبنعمرو.کردحرکتعراقسويبهوآمدهبیرونازمکهخود
حسیناماموبیایدمکهبهگروهیباحجيبهانهبهشامازداشتدستوریزیداز

رااوکرد،مخالفتاماماگروبفرستدیزیدنزدبهوکنددستگیرراالسالمعلیه
بنعمرورفت،بیرونمکهازعراققصدبهالسالمعلیهامامکههنگامی. بکشد
. بازگردانندراامامتافرستادگروهیهمراهبهرا،عاصبنیحییبرادرش،سعید

بهونکرداعتناییامام»روي؟میکجاگرد،باز« :گفتندرسیدندامامبهوقتیآنها
ولیشدنددرگیرامامهمراهانباهمعاصبنیحییگروه. دادادامهخودراه

ايچارهیحیی. کردندمقاومتسختیبههمراهانشوالسالمعلیهحسینامام
.دادندادامهخودراهبههمهمراهانشوحسیناماموندیدمکهبهبازگشتجز
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اقـوام و اقربـا،   وبا، ندبلعیدمیعلفچونراحراممالآنان.نگذارند
.ندبودمشغول کرده،در گوشه و کنار شهرهارامصلحت دین سر

بلعیــد، هــا را مــیبیــت المــال را نظیــر شــتري کــه علــف«
107»دندیبلع

ي تا همـه بودکاشته جاي شعایر دین راي نحسهاشعارنسل غدار،
راسـتین هرکس از دین.ها پنهان شوداز چشم،ردپاهاي والیت حق

شان ماقواامیالتوسعه شد که به درد تلقی میکهنه نسلیگفت، می
. خوردنمی
گرفـت،  مـی از آمـال و آرزوهـاي پیـامبر پیشـی    آل سـفیان ي آینده

،پولداران، صاحبان گله هاي شتر، باغ هاي انار، با پوزه هاي خـود   
.راندنددینداران را به حاشیه می

پانصـد روایـت   کردنـد و امانت پیشه میاز حضرات،برخیچه بسا
،سـوزاندند را بعد از کار سقیفه بنـی سـاعده نمـی    ) ص(ناب پیامبر 

و بهانـه را 108»حسـبنا کتـاب اهللا  «،نبـوت فرمـان شعار بی نیازي به 
نهـی شـده ایـم از    [» نُهینا عن التَّعمقِ و التَّکلیف فی القرآنِ«ي شایعه

ـ نمـی شـایع را] !تعمق در قـرآن  سرنوشـت دیـن و   صـدالبته د کردن

تحف العقول-107
راخداکند،اطاعتپیامبرازکهاللّه کسىأَطَاعفَقَدالرَّسولَیطعِمنْ(-108

)80آیهنساءکرده است اطاعت
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وخـورد  رقـم نمـی  اینگونـه دشت هاي سرخ و سوزان دريدیندار
.نیزه برده باشدسررامعروفسرکهآمدچنان باال نمیمنکر

بـه شـوید مـی مسلطوقتیوجبارِینَبطَشْتُمبطَشْتُموإِذَا
)130شعراء(. کنیدنمیرحمیکسی

هبرخاسـت این نسل دریدهامام در مدینه و مکه با ابزار زبان به مقابله
در .ه بـود کردو با دست چین کردن ابداعات دین سوز، امت را خبر

، در مجلـس و محفـل دوسـت و    ه بودتذکر داده وها ایستادگذرگاه
از سـکوت  .ه بـود هـا، خوانـد  موریتش حکایـت أدشمن، از برکات م

از رواج ه وپرده برداشـت ،سهمگین امت و سهم خواهی اصحاب دنیا
هـا و  نطفـه مانـدگاري گنـاه در  بی پردگی، بردگـی بـر شـهوات، از   

، ه بـود ، نگفتـ مکـه مدینـه و در امام.کرده بودها، بر حذرشان سالله
منکـر را  مصلح باشید و ، ه بودفرمود.بکشیدآدموکشیدبشمشیر 
از هم تشخیص بدهیـد، فریـبِ   نیکیگناه و ثواب را به .بشناسید
ي اصـحاب قـدرت همـه   ترسـانده بـود کـه    . ا نشویدنیفریباي د

تـان  فرزندانزنان وافریبندگی دنیا را در آستین دارند تا شما را ب
...اسارت بکشندبه

یوس شودأمکس به آن تکیه دهدهرتان ندهددنیا فریب«.
109»شودامیدش قطع میو

278مقتل الحسین ص-109
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فتنـه عبـور  الناز دا.شـان نیامدنـد  موسـاي سـر  پشت ،امت،عاقبت
سرزمینی کـه  . ماندندشان باقی در سرزمین بی قید فرعوننکردند و
تقیه، همه امـوال تقـوي   با.خوردندنان را به نرخ روز می، در آن جا
مـی که آخرت را مزرعـه دنیـا  ساخته بودنددینی .کشیدندرا باال می

تادرپنج روزعمرشان آزادانه گناه کنندکرد
نیـز حرم خدا نیز از امام محروم شد و برکت از آنجاامت ،خواببا 

صد البته اگـر  .یق یزید پر کردجنبیرون افتاد و جاي آن را آتش و من
.در آسمان بسته بماند بر بارش بارانی امید نیست

معـروف بهامرونیکیبهدعوتجمعیشما،میانازباید
ماننـد و. رسـتگارانند همـان آنهـا و! کننـد منکرازنهـی و

) همآن(کردند،اختالفوشدندپراکندهکهنباشیدکسانی
!رسـید آنـان به) پروردگار(روشنهاينشانهآنکهازپس

)104ل عمرانآ(
ي محبوب خدا و پیامبرش، خطر بـدعت  مردمی که در مکه از خطبه

را نفهمیدند و نتوانسـتند بـراي عبـور از حـرام، حـالل را دسـتاویز       
.، مـردد شـدند  منکـر و نهـی از  معروفبه در امر، خودشان بسازند

را بـا شـان زبان،ي خداي شان نبردندمصلحت خودشان را به معامله
تصور کردنـد، حـرام   بستند،وتسکباشان راچشموسکه گشودند

شـان  هـاي ماند و فرزنـدان و خزانـه  شان باقی میتا ابد در رگ و پی
.شان خواهند بودنگهبان آخرت
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احیـاي کردنـد در  هـا را  حرامـزاده آن اندازه که ، مراعات حال مردم
دوام شان آرزوهايازاياحتمال دادند، عمرشان به .نکوشیدندحالل 

.دادندمیغافل از اینکه که آنان به شیطان سواري.داشتخواهد 
آنازنیسـتید حاضـر وایـد چسبیدهدنیاییزندگیبهشما
نشـود، کشـته خداراهدرکسهرکهبدانیداما.شویدجدا

ابـد تـا نشـوید شهیداگرکنیدمیگمانآیا.میردمیعاقبت
ذلـت بـا بعـد مـدتی نشـوید، شهیداگرامامانید؟میزنده
شـما ازدنیـا امـا دارید،نمیبردستدنیاازشما. میریدمی

نشـده دیـر تـا الهـی، علمـاي ايپـس . داردبر مـی دست
ودیـن راهدرتانحیثیتازوبیاندازیدخطردرراتانجان

110.کنیدفداکاريوبگذاریدمایههاارزش

مکه به بالي مردمـانش دچـار شـد،    پس از امام،که گذشتدیري ن
هاي یزید، دور منجنیق.امن الهی مظلومانه آتش به دامن گرفتحرم

ي یزیـد، دیگـر بـراي کشـتن فرزنـد      حملـه .تا دور حرم را گرفتنـد 
فرزند عمـر کـه   . اردو نزده بود،در پشت دیوارهاي حرم)ص(پیامبر

یزیـد و تـا شـد بهانـه اي  ،حرم را سپر قـدرت خـود سـاخته بـود    
شـهر  با.اولین و آخرین نهاد دین را یکسره کننداش بیایند کار عمله

از فریضـه شـریف، چنـین    گشـته تهـی سـرزمین  حرم بی امام ،باو

}باویرایش{در منی) ع(خطبه امام حسین -110
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سـراپرده حـرم را   ،هـا منجنیـق کردند و با خبر مـرگ یزیـد، آتـش    
.رکن رکین عمارت خدا را آوار کردندوسوزاندند

انکـار راپروردگارشـان آیاتکهبود111عـادقـومایـنو«
هـر فرمـان ازونمودنـد معصـیت رااورسـوالن وکردند

ایـن درآنهـا دنــبال هبــ .کردندپیروىحقدشمنستمگر
) شودمىگفته(قیامتدروماند)ننگیننامو(لعنتجهان
دور.ورزیدنـد کفـر پروردگارشانبهنـسـبـتعـادبدانید

).سعادتوخیروخدارحمتاز(هود،قومعاد،باد
»)60-59هود(
شـراره  ،از باورهـاي امـت  هـایش شـعله پرده مکه افتاد،آتش که بر

امامـت  سـر بـر راسقیفهي عقدهتاآمدندمعرکه،آتش بیاران.کشید
.را بشکنند)ص(شکوه پیامبر،فتح مکهبابلکهوخالی کنند

واندکردهمیزندگیعربستانجزیرهشبهالخالیربعمنطقهدرعادقوم- 111
تختهاند،بودههیبتپروتنومندمردمکند،میآنهاازقرآنکهتوصیفاتیبنابر

بودهاینآنهامنفیمواردازیکیاند،بودهقدرتابراند،کردهمیجابجاراسنگ
آنهابهرحمیهیچ گونهواندآوردهمیدرخودتسلطتحترادیگرانکه

کسیبهشویدمسلط میوقتیو= جبارِینَبطَشْتُمبطَشْتُموإِذَااندکردهنمی
هشدارآنهابهراخدامجازاتآنـهـاپیامـبـرِ)130شعراء(. کنیدنمیرحمی

همین واند،کشیدهمیويرخبهراخودهنرودانشجملهازآنهاوداده،می
است؟کسیچهترقويماازاندگفتهمیاوبهطور
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112کشتی نور

ها به پـاي درختـی بنشـیند،    چگونه برحضرت نوح سخت بود، سال
تندي لحـن امـتش   تلخی زبان و،سپس آن را بار آورد و در آن اثناء

اش را، تــوهم نجـات بخـش  دیـن ، مردمـانش را بشـنود و از سـوي   
آب بیـرون زد، فرزنـدش را در   ،هااز تنورهقتی چنین شدبپندارند و

.دکراش را پر از حیوان حال عناد دید و به جاي انسان، کشتی
از وبـود خـالی از امـت  ش نجـات کشـتی  ،امام چنین حـالی داشـت  

آنبرخدابنامگفتاو«شد لنگرگاه حرم جدش و خدایش رها می
کـه کنیـد، اویـاد ،آنتوقـف وحرکتهنگامبهوشویدسوار

کمثلبیتیاهلمثلانّما«): ص(اللّهرسولقال: نوحيسفینهحدیث-112
مرق،تقدمهامنو). هلک(غرقعنهاتخلفمنونجارکبهامننوحسفینۀ

نوحيسفینهمثلهمانندمنبیتاهلمثل:فرمود) ص(پیامبر»لحقلزمهامنو
کرد،تخلفآنازهرکهویافتنجاتشدسوارسفینهآندرکههرکهاست
ازترعقبنهوهاآنازجلوترنهباشدبیتاهلبابایدتنها. (شد) هالك(غرق

بودسفینهاینمالزموهمراههرکهوشدمنحرفافتادجلوهرکهو) زیراها،آن
.رسیدمقصودبهوشدملحقحقبه
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بایسـت ایـن کشـتی تـا     مـی »اسـت مهربانوآمرزندهپروردگارم
محملـی .درکـ میمنزل را طیپنجبیست و، ءرسیدن به ساحل احیا

و عناد پیشه ه بودنداش سرزدکه صحابه و تابعین جدش از همراهی
.نده بوددر هدایتش به شک افتادوهکرد

ها، درهایش بسـته  کشتی حضرت نوح با فوران آب از تنورهچگونه،
اینک کشتی . شهرهاي کفر زده را در هم بکوبد،شد تا آب و طوفان

بـه  شامـا درهـای  دتوالیت به سمت دشت هاي بالزده به راه می اف
.باز استهمچنان ،امتروي

بیـرون  سـیاهی هاي دل امت، تنورهازکه ، شوداي پیموده نمیفاصله
هللاي که خورشید و ماه به تعظیم فرزنـد آدم نبـی ا  زند در جزیرهمی

.رودمیافتادند، به تاریکی فرومیبر زمین 
ظلمتهاي دلچون طبیبی دردمند به دنبال،امام،تاریکیهنگامه در

را بـه  امـت پراکنـده  ،شاود، در هر منزل با مشـعل حجـت  دمیزده
113»طبیب دوار بطبه«. اش فرا می خواندکشتی

بیماراندرمانبراىکهاستطبیبىسلّموآلهوعلیهاللّهصلّىپیامبر- 113
. گداختهراهازخمکردنداغابزاروآماده،اوبخششفاهاىمرهم. استسیار
داروىباوآماده،الل،هاىزبانوناشنواهاىگوشوکورهاىقلبشفاىبراى
دشتی،.البالغهنهج. ».استسرگردانوشدهفراموشبیمارانیافتنپىدرخود

108خطبه



117/   کشتی نور........................................................................................  

ماشا کردم و چشمم به آن حضـرت  تي امام چون به قیافه«
افتاد، دیدم در دوران عمرم زیباتر و چشـم پـرکن تـر از او    

دلم نسوخته کس مانند اوام ولی در عین حال به هیچندیده
توانم آن منظره را فراموش کـنم وقتـی   نمیگاهاست و هیچ

کرد چند کودك نیز دور او را گرفته میآن حضرت حرکت
114»بودند

را از کام امت ،خواست در میان تاریکیمی،هاطعنهبی اعتنا به ،امام
شانضمیر از رازنگار گناه،هدایتکیمیايو با ابلیس بیرون بکشد

کـوثر جـام  که شیرین بودامت،شیطان چنان برآب دهانا ام.بزداید
هـا  رفـت کـه فتنـه در آن نزدیکـی    امـام بـه سـمتی   ورا پس زدنـد 

.یدجوشمی
»ر تو در دوران عمرت گناهان زیادي را مرتکب اي پسر ح

خـواهی  شده و خطاهاي فراوانی از تو سرزده است آیا مـی 
115»ها پاك گرديخطاها و گناهتوبه کنی و از 

بـاز رمـان براي عالج دردها از د.کشیدرا بر دوش میدینامام درد 
جمعی به کشتی ،تواند از امت گمراهمیفرمان یافته بود تا. ماندنمی

ه زدشادسـت رد بـر خیرخـواهی   آنانهر چند .هدایت آورده باشد

محمد صادق .بن حر جعفی در منزل بنی مقابل از مدینه تا مکه ... عبیدا- 114
نجمی
همان-115
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ــد وبود ــام ن ــیکن ام ــه  ل ــمت نقط ــر خورشــید راه  بــه س ي تکثی
ــی ــه  لشــوگشــود م ــت  رکهم ــه دش ــیطان را پشــت ســرش ب ش
طان یشکربال،در ستخوامیامام.یزیدعمله اي بیش نبود.کشاندمی

.زمین بزندرا بر
شـد در بـا کشـتی نجـات والیـت شـکافته مـی      ،هـا سـیاهی ي سینه

تـا گشـود و داالنـی از روشـنایی مـی   انـداخت ها، لنگـر مـی  منزلگاه
اخـالق  و يهـا هـا، از راه مانـده  ها، درد دیدهها، دین باختهدرمانده

116. دهدنجات میان امواج تاریکی ازجوانمردي را نیز 

طوري کـه از  ختساپشته می،اشسیاهیازتاریکی لحظه به لحظه، 
شـــان هـــم دیـــدهبـــا لبـــاس ســـفید احـــرامحاجیـــان آن دور، 

نه آسمان پهناور خـدا  ونه کشتی هدایت،ساحل نشینان!! شدندنمی
.نتوانستند ببینندبلکه هیچ کدام را،را

ن اسکاندارنگاه نافذ .دادادامه می،با مدار حق به راه خودش،کشتی
هـاي فریـب و  هاي یاوران شـیطان وحلقـه  ها و سخرهصخره،کشتی

گذاشـت، نمـی وق هـدایت ذدید امـا  میهاي قساوت خورده راتیغ
.ربوده شودآناناي بهجت از سیماي لحظه

پس . تا اندك زمانی دیگر، نور با شماست: اشتراك ادیان در این موضوع-116
آن که . تا زمانی که هنوز نور را دارید، راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرو گیرد

تا زمانی که نور را دارید، به نور . کجا می روددر تاریکی راه می رود، نمی داند 
کتاب عهد جدید. ایمان آورید تا فرزندان نور گردید
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اگر خداي عزوجل، یک انسان را به وسیله تو هدایت کند «
117».براي تو بهتر از تمام این جهان است

هشتصـد وي پیـامبر دویست صحابهها به سـکوت امام در منزلگاه
و عرفات، گوش به او نیدر مرااندیشید که چاز تابعین امت مینفر

از گواراترین زمـزم هـدایتش حتـی    و دل به یزید دادند لیسپردند و
، چــرا )ع(یــک جرعــه هــم ننوشــیده و ندانســتند چــرا اســماعیل  

آسـمان  تـا ایـن نقطـه   از) ص(، چرا محمـد )ع(، چرا آدم)ع(ابراهیم
ارتفاع گرفتند؟

انداختـه بـود و  به کوفه چنـگ فرزند نامعلومهکرد؟امام چه باید می
ام یحسـدون النـاس   « ي آیـه وشـنید میرا118ابن طلقاي طعنه،او

آن سـکوت  ؛گفتو میخواندمیرا119» علی ما آتاهم اهللا من فضله

156ص ، نهج البالغه) ع(علی -117
پاينوحکومتشکستاحتمالکهروزيتاکهبودندکسانیطلقا- 118

کمرحتیکرده،خوددارياسالمبهگرویدنازداشتقوتمدینهدر) ص(پیامبر
نظامتثبیتازپسولیآمدند؛میمسلمانانباجنگبهوبستهاسالمنابوديبه

مکهفتحبراي) ص(پیامبرکهزمانی،)ص(پیامبرحکومتاقتداررشدواسالمی
اسالم) ص(خدارسول. آوردنداسالمزبانبهخودجانترسازبود،آمده

ال« : فرمودکردهصادرراآنانآزاديدستوروپذیرفترا)بنی امیه(آنهاظاهري
همگیبروید،نیستشمابرسرزنشیالطلقا؛فأنتمفاذهبوا... الیومعلیکمتثریب

»هستیدآزادتان
54نسا، -119
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کینه، حکایت از حسد بزرگان و کیسه دوزان کینه تـوز امـت،  اینو
...داردشبر پیامبر و فرزندان

پـاي در رکـاب   چنـان کشـتی نشـینان حسـینی،   شودمیوقت نماز
دوبـاره مبعـوث شـده،   ) ص(ند، گویی پیامبر اسـالم  ارفشمیبندگی

.به نماز قامت بسته است) ع(ی دین علی ولّ
ءانآءاهللاءایتیتلونقأئمهأمهالکتبأهلمنسوآءلیسوا«

کتـاب، اهـل ازنیسـتند؛ یکسـان آنها»یسجدونهمواللّّیل
درپیوسـته وکننـد؛ مـی قیـام ) حقبه(کههستندجمعیتی

سـجده کـه حالیدرخوانند،میراخداآیاتشب،اوقات
120». نمایندمی

ــه ــینی   هم ــتی حس ــت در کش ــوت و امام ــد نب ــاي عه ــانه ه ي نش
روشـنایی  وساید، به ملکوت میسرو دریگدرخشند، امید قد میمی

.آوردمالیک را به وجد میشان،جمع
بودند که از قید قبیلـه  منکرو ناهیان ازمعروفاینان، همان آمران به 

بـه خـاك   راتعصـب پـوزه قوم رها شده بودند و در مقابل حـق،  و
ي جانبـازي  خطبـه شـان اماموقتیبراي همین بود که.لیده بودندام

تهلیل یاورانش باه نشد مگرشکستسرسراي امت،درسکوت ،خود
.تاعرش باال رفتکه 

113آل عمران -120
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ما اهل بیت به رضاي خدا راضـی و خشـنودیم، هـرکس   «
، جانبازي کند و خون خویش را در راه ماخواهد در راهمی

121».بقاي پروردگار نثار نماید آماده حرکت با ما باشد

بـر سـاحل نشـینان  سـوال را در ذهـن   ایـن  رسالت کشـتی نجـات،   
انگیخت می

هـاي  قـرآن درصـحن  ؟ وقتی که حسین را چه شده است
همه ساله برقرار است، نمازها ،شود، حجحرم قرائت می

دست به بیعـت  به تسلیم وسرچرارقرارند، بدر مساجد 
؟!دهدنمی

شنیدند که من براي اصالح دین جـدم و پـدرم، شـتابان   ازامام بارها
جلوت حکام، دین جـد و پـدرم تعطیـل   خلوت وروم چون درمی
و زیارت، دیگر تسبیح ذکـر  ت در مسجد و منبر، در حجام.شودمی

گذارنـد،  بچرتکه سود و زیان خود را زمـین  تانمی گیرندبه دست
و سـحرگاهان  از هـم تمیـز دهنـد   داخـ صـالح حق و باطـل را بـا م  

.باچاشت دروغ ،بهتان راسرنکشند
ـ امام و یارانش از خلوت هاي سهمگین و خطرهاي دهشـتناك  یش پ

مثل آنانی کـه از بلنـدي یـک    .راندنددین و آیندگان سخن میروي 

197کیهان فرهنگی ش .در مکه-)ع(خطبه امام حسین -121
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دیـده  و درد یقـین هـا بـر مـزارع را بـا     ها و خوكي ملخکوه، حمله
:باشند

آلهوعلیهاللّهصلّیامیپیامبرازدهممیخبرشمابهآنچه
آگـاه نـا شـنونده نـه وگفتدروغگویندهنهاستسلّمو

شـام ازکـه راگمراهـی سـخت شخصبینممیگویا.بود
کوفـه اطـراف درراخـود هـاي پرچموبتازدوزندفریاد

پـایش جايوکندسرکشیوگشایددهانچونوبپراکند،
گیـرد دندانبهراخویشفرزندفتنهگردد،محکمزمینبر
گرفتهوعبوسچهرهباروزها.شودورشعلهجنگآتشو

آنگـاه و.بگذرنداندوهورنجباروزوشبوشوندظاهر
چونوشد،دارآباومیوهونشست،باربهاوکشتزارکه

سپاههايپرچمدرخشید،برقچونوخروشید،مستشتر
دریايوتارشبچونانوآید،دراهتزازبهسوهرازفتنه

هـاي طوفـان چهبیشتر،آناز.آورندرويمردمبهمتالطم
بـر کـه بادهاییتندچهوبشکافد،راکوفهشهرکهسختی

جـان بـه مختلـف دسـتجات زوديبـه وگیرد،وزیدنآن
دروانـد ایسـتاده پـا سـر برکهآنها، آورندیورشیکدیگر
نهـج  (.گردنـد مـال لگـد افتادنـد زمینبرکهآنهاوشوند،

)100البالغه خ



123/   کشتی نور........................................................................................  

از به سـان انبـوهی   .این فتنه هاپر بود ازمدینه تا کربال،خط فاصل 
بر زمـین  دوبارهآفتابنگذارندتاباشندها که آسمان را پر کرده ملخ
زبـان امـام بیـرون    ازسـینه بـه سـینه آمـده و    ،خبر این آفـت .بتابد
هـایش  آبسـتن فتنـه  که کوفـه را آوردمیخبرعنادي،از وتراویدمی

ـ  از مصـلحت .ساخته بـود  داشـت  کـه   مـی پـرده بـر  ايههـاي رندان
خط هـدایتی بـود کـه    ،خط امام.بردندرا به مسلخ میهامعصومیت

آن  قـدم  در،آن را از جدش گرفته بـود و بـا بـرات شـهادت    هنقش
امـام  بایـد کـه  داشـت  منزلپنج بیست و، راه خدااین .گذاشته بود

آمـد و در  مـی از کشتی هـدایت پـایین   نهادمیمنبر غدیر را بر زمین 
.گشتمییانتاریکی، چون طبیبی در پی بیمارظلمات 

پـس لَّست علَیهِم بِمصیطرٍفَذَکِّرْ إِنَّما أَنت مذَکِّرٌ«
تسـلط ایشـان بـر تـو . مـذکري فقطتوبدهتذکر

122».نداري

اقامـه  ؛نشسـتند زیباترین نمازهایش را براي آنان که پاي منبرش می
انو پدرش که حتی بـه دشـمن  لق و خوي کریمانه جد ، از خُکردمی

.گفتمی داشتند باز انصاف روا میشانخود
گفـت از  نمـی منکر، تنها از زشتیمعروفشموریت امر به أامام در م
آفتاب و خواندها میخطبهدین جدش، به، از اعتماد معروفزیبایی 

.عادت دهدهاروشناییها را به گذاشت تا دیدهمیبه تماشارا

22- 21.غاشیه-122
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نیکـوترین وبهتـرین بـه رامرتبـه بلنـد وهمتـا بیخداي
وهــاخوشــیدروکــنم؛مــیســتایشحــاالت،وهــاواژه

هـاي نعمـت برابردرهاسختیوهارنجودردوهاآسایش
راتـو ! خدایابار.گویممیسپاسرااواشکرانهبیوگران

نعمـت داشـتن ارزانـی بـا راخاندانماکهکنممیستایش
وداشـتی گرامیوبخشیديکرامتنبوت،ورسالتگران
هايبرنامهومقرراتبهراماوآموختیمابرخودراقرآن
گـوش مـا بـر وبخشـیدي جانبههمهوژرفآگاهیدین

روشـن وپـذیر حـق قلـب ونگر،حقدیدگانحق،شنواي
123.نداديقرارگرایانشركازراماوکرديعنایت

با همین وهاستنیکیها و نشناختن زیباییت، درد امکه دانست می
.بریده باشندرا سر دوست شکستند تامیدستو، سر غفلت

کـه  بگیـرد یتـ دست امخواست در آخرین لحظات، خنجر را ازمی
کریمانـه خـاتم   اخـالق  ونددیدنراامامتدستان نبوت ودر غدیر،

هـاي ریـا و تزویـر، پـول و ثـروت، زن و فرزنـد،       کوچهدرراءانبیا
هـا را  هللایـدا ونـد کردآسایش دنیـا و فراموشـی آخـرت، سـرگردان     

کـه صـله   شنید می. ندبودها نشانده ها را بر کرسیهللابریده و عناداسر

ارشاد.74صابوالفرج،؛231صارشاد،؛418ص،5جطبري،تاریخ- 123
91/2مفیدشیخ
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صالح گانصداي بند،کارزارتا در بازار واندازند،ه میرا از سکّحق
.ندباشخدا را نشنیده 

جـدش  چون .ساختمیها ي عبرت دشته جدش را قصهامام غص
هـا را از صـداي   ي گـوش ابراهیمی شوند، همـه انگهمتاآمده بود

بـه  در همه جـا  راخدا یادومصلحت، بپیرایدهاي بدعت وزنگوله
...صدا در آورد

ت رمیده پی ام،ترین دشت هاتاریکدر.ت را دوست داشتام،امام
،شـان برگیـرد بـا آب فطـرت    زنجیر بردگی ازگردنبلکه تادویدمی

دانسـت  مـی .شان بکـارد درجمعشجاعت رابالغت و.شان کندپاك
امـت  .کنـد لقمه چربش آنان رانشسته تاشانهايروي شکمشیطان 
،شـان هاي زمخـت پوزهبالیونددیدشیطان را نمیمغموم،رمیده و

.کردندمیپرپرهاي نبوت رامعطرترین ریحانه
وتـورات درکـه اُمـى نبىرسول،ازکنندمىتبعیتآنانکه
معـروف بـه راآنـان ]کـه او[یافتنـدش شـده نوشتهانجیل

آنـان بـر راطیبـات نمایـد، مـى شاننهیمنکرازوامرشان
برداشـته آنـان ازفشارهاحرام،آنانبرراخبیثاتوحالل

)157اعراف(»...گشایدمىآنانازرازنجیرها
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نشسـت،  مـی ها، بیابانگردي گمنام، تنها بـه پـاي منبـرش    در منزلگاه
و آزاده دنیـا و نوشـید مـی تآب حیـا ،شمبارکاز دست124معاندي
، بـه خـود  امامـت زالل آیـین با نگـاه بـه   آن دیگري .شدمیآخرت

. آراست تا محبوب خدایش شودمیآمد و خود رامی
اسـت، جسـمم شـریف    دانم بـدن مـن بـدبو    آري من می«

نیست و رنگم سیاه است اما اجـازه فرمـا تـا بـا رفـتن بـه       
بهشت، بدنم خوش بو، جسمم شریف و رنگم سفید شود، 
به خدا سوگند از شما جدا نخواهم شد تا خـونم بـا خـون    

125».شما مخلوط شود

خدا! باشساکت: گفتوکردپرتابزهیرسوىبهتیرىشمر.....- 124
خدابه: گفتحر. آزردىسخنتزیادىبهراماتونشاند،فروراتوصداى
برراچیزىقسمخدابهوبینم،مىدوزخوبهشتمیاندرراخودسوگند
اسببرسپس. بسوزانندآتشمدروکردهپارهمراچهاگرگزینمنمىبربهشت

عرضحضرتآنبهوپیوست،السالمعلیهحسینامامبهوزدهنهیبخود
توبرکهبودمکسىمنباد،توفداىبهمنجان! خدارسولپسراى: کرد

توباگروهاینکهکردمنمىگمانوآوردم،فرودمکانایندروگرفتهسخت
اینکهدانستممىاگرسوگندخدابهنپذیرند،راتوسخنونمایندرفتارچنین
بهمنوزدم،نمىکارىچنینبهدستهرگزکردخواهندچنینتوباگروه
پذیرفتهمنتوبهآیاام،دادهانجامکهآنچهازکنممىتوبهبزرگخداىدرگاه

.4/63اثیرابنکاملشود؟مى
24بحاراالنوار ص –در کربال )برده سیاه(» جون«گفتگوي امام با - 125
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و خـورد انش را فـرو نمـی  خدا، سـخن نام امام براي شناساندن یاد و 
مـوج بـر  تـاراج روشـنایی   رايتاریکی بد،چندي بعکه داشتیقین 

ها را در نزد هر کسی نشانه،گفتتوانست، باز میتا میامام . داردمی
.گذاشـت مـی گرفت بـه امانـت  اش قرار میکه در جوار سیر الی اهللا

بمانند کسی که در انبوه تاریکی و در میان جنگلی پر خطر راه رفتـه  
دررا شگفتاربذرها، بکارد، منزلگاهباشد، نشانه ها را در جاي جاي 

، پشـیمان  126دانست از پس او قیـام کننـدگان  میافشاند،میهادشت
.ها و مشتاقانی از سمت آینده، خواهند آمدشده

رازهـایی را بـر  ودیـ کاومیهایی راخلوت، منکرامام براي شناخت
ي مظلومـان جهـان،   که همهفتگ، سپس از مظلومیتی میدرکمیمال

.اندزبان نیاوردهبرپاکیبدین 

خاصیمنزلتوشأنازالسالمعلیهبیتاهلنزددرفخشهداي-126
اینبهالسالمعلیهجوادامامازراروایتی»بخاري«کهآنجاتا. برخوردارند

ماپیشدر«. فخمناعظممصرعالطفلنابعدیکنلم: کندمینقلمضمون
فخ،ازعظیمتروتردلخراشوگرانبارترقتلگاهیکربالازبعد) بیتاهل(

شهدايوجودسبببهفخ،گرانمایگیکهنسبتتردیدي» .نداردوجود
علیهجعفربنموسیامامزماندرآنان. اندآرمیدهآندرکهاستايگرانمایه

باجزونکردیمخروجستمعلیهجزما«گفتند،می. کردندخروجالسالم
» .ننمودیماقدامالسالمعلیهجعفربنموسیامامراهنماییومشورت



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 128

هرم، بنی امیه با فحاشی و ناسزاگویی احترام مرا در ابواي «
من راه صبر و شـکیبایی را در پـیش گـرفتم،    . هم شکستند

چـون  .باز هـم شـکیبایی کـردم   . ثروتم را از دستم ربودند
خواستند خونم را بریزند از شهر خـود خـارج شـدم و بـه     

گند اینان مرا خواهند کشت و خداونـد آنهـا را بـه    خدا سو
ذلت فراگیر و شمشیر برنده مبتال کرده و کسی را بـر آنـان   
مسلط خواهد کرد که به ذلت و زبـونی شـان بکشـد و بـه     

127»...قتل شان برساند

چه بسیارند آنان که از آدم تا خاتم از حسین تا مهدي موعود کـه در  
امام سرنوشت خـود  .اندمواجههاتهدیدچنین هاي روزگار، با دشت

ـ سرزمینی چون کربال به دانست درمیوخواندمیرا  ت بـه  دست ام
.رسدمیشهادت

زمـان دیـر ازالهـى ثـواب ازوشـدند، کـافر خدابهاینان
فرزنــدشوکشــتند،گذشــتهدرراعلــىکردنــد؛اعــراض

کینـه نتیجهاینوکردند؛شهیدراخلقبهترینزادهحسن،
جمعـى طـور بـه حسـین بـر االن: گفتنـد آنگاهبود،اینان

جمعیتهستند،پستکهگروهىبرواىاىبریم،یورش

هجري 60ذي الحجه 25گفتگوي امام با ابوهرم در منزلگاه بطن العقبه - 127
)محمدصادق نجمی–از مدینه تا کربال (
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وکردنـد حرکـت سـپس حرم؛دواهلبراىآورندگردرا
خشـنودى بـراى مـن کشتنبرنمودندسفارشرایکدیگر

خــونمریخــتنبــرخــدااز؛)یزیــدوعبیــداهللا(ملحــددو
باسعدابناست؛کافردوزادهکهعبیداهللامربهنترسیدند،
وجـرم مـرا زدند؛تیرمنبربارانقطراتهمانندلشکرش

نـور بـه کـردم مـى فخرکهاینجزنبود،گذشتهازگناهى
وپیـامبر، ازبعـد خلـق بهتـرین علـى ): ستارهدو(فرقدین
ازخـدا برگزیـده ند؛اقریشازدوهراووالدینکهپیغمبر
دوفرزنـد مـن پـس مـادرم، سـپس است،علىپدرمخلق

مـن گردیـده، خـالص طـال ازکـه اىنقرههستم؛برگزیده
جـد هماننـد کسـى چهطال؛دوفرزندوهستمنقرههمان

مـاه دوفرزنـد مـن پـس پدرم،همانندیادارد،دنیادرمن
اسـت کفـر سپاهشکنندهپدرموزهرا،فاطمهمادرمهستم؛

واست،مرتضىعلىدینمحکمریسمانحنین؛وبدردر
اوبـراى قبله؛دوبهنمازگزارودشمنلشکرکنندهپراکنده

کـرد فـروکش آنحرارتکهاستاىواقعهاحدجنگدر
آندرکـه فـتح، واحـزاب درسـپس سـپاه؛ دوگـرفتن با

امـت کردنـد، چـه خـدا راهدربود؛عظیمسپاهدونابودى
نبـى نیکوکردارعترتعلى؛وپیامبرعترتباکردارزشت

اوسـپاه؛ بامقابلههنگامشجاعوبزرگوارعلىومصطفى،
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رابـت دوقـریش کـه حالىدرپرستید،کودکىدرراخدا
بـا نکـرد، سـجده راآنهاوکردرهارابتهااوپرستیدند؛مى

128. العینطرفۀمقداربهحتىهرگزقریش

و معروفامر به جهادکه قباي ، پیامی بود تا آیندگانهاي امامبازگو
ودور بماننـد ،شبیه بـه یقـین  از شککشندبدوشربمنکرنهی از

صـبوري و مظلومیـت دوشـادوش    ،يمیـدان نبـرد  چنـین بدانند در 
ها نابرابرنـد و بـر زخـم    در این جنگ، همیشه جبهههمدیگرند و 

.مرهمی برتر از صبر و یقین وجود ندارد،مظلومیت
هر آنچه تعلق خـاطر بـود از   ،کوتاه شدند و یاوران حسینیها، منزل

هـایش  امام در نزدیکی هاي خط بهشت، بهتـرین .خود دور ساختند
ردانه ها را برگزیدرا غربال کرد، د.»کمحریااللَّهملسم ! مـنْهـنْ مم

. »تَبدیالًبدلُواماوینْتَظرُمنْمنْهمونَحبۀُقَضی
ازبعضـی «: خواندراآیهاینسپس. مسلمايکندرحمتراتوخدا
وانـد نشسـته انتظاربهدیگربعضیونمودهعملخودپیمانبهآنها

.»اندندادهشانپیماندرتبدیلیوتغییر
بــه ثبــت آزادشــهري،،کــه نظیــرش در هــیچ129در آزادتـرین شــب 

راکه در نیمـه راه درمیانـه   آنان. نرسیده، دستور انتخاب را صادر کرد

)ع(خطبه امام حسین-2/101االحتجاج-128
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شان نگفت،نفرینشان نکرد،توبیخ،رفتندوتنهایش گذاشتند،میدان
.شان نرسدبه گوشاشخواست به جایی بروند که استغاثه

آیـا وکنـد؟ دفـاع خـدا رسولحرمازکههستکسىآیا
برکهظلمىدربارهکهداردوجودشمامیاندرخداپرستى

بـه کـه هسـت کسـى یـا وبترسـد؟ خـدا ازاسترفتهما
کـه هسـت کسىیاوباشد؟بستهدلخدابهمافریادرسى

الهـى ثـواب واجـر بـه امیـد چشـم مابهکردنکمکدر
130باشد؟دوخته

د نخوربدوباره برخاست از آنان خواست که چنان در تاریکی غوطه 
.دنرا نشـنو ش و یاراناود که صداي نفرو بروروزگارو به عمقی از 

مشتاقکهفرديهرببخشد،ماراهدرراخونشکهاستآمادهکسهر-129
آن. برگردندبایددارنددیگرهوسیکهآنانپسکند،کوچمابااست،حقلقاء
26لهوف ص.نیایدماباباشد،نمیگذشتهجانازوفداکارکه
یاريتقاضايعمویشپسروالمشرقیقیسعمروبنازاماممقاتلبنیقصردر

کههستیدآزاد: فرمودآنانبهخطاباماموکردندعذرخواهیدوهرولیکرد
خالفبرعاشوراروزدرمشرقیعبداللّهبنضحاك. برویدخواهیدمیهرجا

تركرامیدانخواستبود میکشتهرادشمنسپاهیانازايعدهشجاعانهکهآن
روحیعظمتازمنشانهآزادشیوهاینوبرودداداجازهويبههمامامکند،

،2989ص،7جپاینده،ترجمهطبري،تاریخ. داردحکایتشهیدانساالر
1387- پاسدار اسالم.3051.،2990،3027،

.3/274الحسیناالمامحیاة-130



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 132

قنین را در ؤمنین و مـ ؤاي از مـ چـون خورشـید، منظومـه   ، از آن پس
.گرداگردش گرد آورد

هاي مدینـه و مکـه، نفـاق و مکـر     ي غصهشوق دیدار یارانش همه
با اینکه تعدادشان بسیار اندك بـود امـا   .دبرحرم نشینان را از یادش 

. زمین تا آسمان پهنا داشتازآن جمع،درخوان نعمت شبانه امام
نشـاند میبه نازی در آن ساعت ها، چشم ها را نبلق رنگین کمان خُ
.بهشتملکاز قطعه اياي از نور، شده بود حجره،و کشتی نجات

سخت شد، کسانی که بـا او  ) ع(بر حسین کارهنگامی که «
بودند، آن حضرت را نگریسـته و دیدنـد کـه حـال او بـر      

زیرا آن ها این گونه بودند کـه هرچـه   . خالف ایشان است
شـان دگرگـون گشـته و لـرزه بـر      کار سخت می شد رنگ

ـ اندام شـان را گرفتـه بـود ولـی     هـاي رس دلشان افتاده و ت
ــین  ــرت   ) ع(حس ــاص آن حض ــان خ ــی از همراه و برخ

شـان تسـکین یافتـه    هـاي دل... هاي شان درخشـیده و رنگ
131»بود

28معانی االخبار ص ). ع(سجاد امام-131
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خورشیدتکثیر

را بـر انشـ هـاي چنـگ ،شد، یاران شـیطان جبهه تاریکی منقبض می
هرگـز  راش وپـدرش گویی جـد .ردندبهدایت فرو میوان پیرپیکر

چـون  ومی فشردندشان راهايهاي بتهمگی قبضه.نمی شناختند
.شدندبی پناه می،دیدن خورشیدبا،هاشب پره

وکـنم مـى فخـر وهاشمم،خاندانازپاكعلىفرزندمن
کـه کسىبهترینخدارسولجدماست؛کافىمرافخراین

درالهـى نـورانى هـاى مشعلماوکرد،حرکتزمینروى
عمـویم واسـت، احمدساللهازفاطمهمادرمخلقیم،میان

کتـاب مـا میاندرباشد؛مىبالدوصاحبکهاستجعفر
بـه وحـى وهـدایت مـا دروگردیده،نازلصدقبهخدا

کـه مـردم، تمـام بـراى خدائیمامانماشود؛مىذکرخوبى
حوضـیم صـاحبان مـا کنـیم، مىبیانراآنپنهانوآشکارا
قابلاینوخدا،رسولظرفباکنیممىسیرابرادوستان
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پیرواننـد، ترینگرامىمردممیاندرماپیرواننیست؛انکار
.استزیانکاررستاخیزروزمادشمنو

هـاي چنـگ انبسـاط باورشـان،  .گرفتنـد از درون پهنـا مـی  انحسینی
کوچک، هیچ بیمـی راه  ساخت، در این جمع میمقداربیتاریکی را 

اموي افتـاد و ملکـه   منکرانیافت، این جا بود که تردید به جان نمی
.نازل شد،یقین بر نشاط یاران امام

بدانیـد وکنیـد مهیاهاسختیبراىراخودخواهرم زینب،
شـما زودىبـه وشماستحامىوحافظتعالىخداىکه
راشـما امـر عاقبـت ودادخواهدنجاتدشمنانشرازرا

گرفتارانواعبهراشمادشمنانونمودخواهدخیربهختم
کـه هـایى سـختی وهـا رنـج عـوض دروساختخواهد

برخـوردار هـا کرامـت وهانعمتانواعازراشماکشیدمى
قـدر ازکهنگوئیدسخنىومکنیدشکوهپسکرد،خواهد

132.بکاهدشماارزشو

مردانسوهراز.ت دمیده شددر خلوت امهللاي عبیداوسوسهشیپور
دریده راخفیف، خیزران تیز کردند تا با  نی خباثت، ناي معصومیت

در و، کردندهاي دریده، آرزوهاي گندیده را نشخواربا دهان.باشند
البتـه خـدا را   صـد .دیدنـد راي وخلعـت یزیـد  لک رِممیدان، پسِ

،گرزهاي رومیوهاي شامیزوبینبا چکمه هاي چرمین،وندیدند

.355المهموم،نفس-132
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رسـوا ،هاي شـان لختی با گناهتاند وردشان عبور کهايرمجاز میان
.بمانند

بیرونهاییاز کنار دهان133هاي حرام لقمهدر آن سوي میدان،
زد، حسد و کینه از سر روي شان باال رفت و با گزگز تردیدشان، 

ها،زدهشامها،بد لقمه،هاها، کثیراالحتیاطوسواس.شدندبی قرار
بیرون،نفاق شانپشتاز عریان ،همگی،هابد رحم،هادهندهدشنام

.خزیدند

:گویدسبیعیابواسحاق

پس از نماز دستان خود را . خواندشمر همراه ما نماز می
تو آگاهی که من ! خدایا: به آسمان بلند کرده می گفت

.ببخشمرا.هستمشریف

چگونه خداوند تو را ببخشاید در حالی که در : به او گفتم
اي؟ کردهمعاونتوهمراهی)ص(پیامبرپسرقتل

مراسخناگربریدمیزیانچه! شمابرواي.)8ص،45جاالنوار،بحار(- 133
راهبربردمنفرمانکسهرخوانم،میراستراهبهراشمامن! بشنوید؟
منفرامینيهمهازشماشود،هالكکندمننافرمانیکههروباشد،صواب

حراممالازشماهايشکمکهچرادهیدنمیگوشمراسخنوزنیدمیبازسر
خاموشآیا! شمابرواياست،شدهنهادهشقاوتمهرشماهايدلبروشدهپر

!دهید؟نمیگوشوشویدنمی
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] حکام[چه باید می کردیم؟ این ها ! واي بر تو:گفت
اگر با . دستوري به ما دادند و ما با آن مخالفت نورزیدیم

.آنها مخالفت می کردیم، از شتران آبکش بدتر بودیم

اطاعت تنها در کارهاي . استاین عذر زشتی : گفتم
3/504:المیزانلسان.استمعروف

این توجیه که شمر در مقام یک فرمانده مطیع خلیفه و امیر 
کوفه مطرح کرده است و گفته است که حکومت به او 

. اي نبوددستور داده و او بر طبق آن عمل کرده، پدیده تازه
انی که مطرح شد زم) ص(اصل یاد شده از زمان رسول اهللا 

فرماندهی به شوخی، از سربازانش خواست وارد آتش 
ال طاعۀ :وقتی این خبر به رسول اهللا رسید، فرمود. شوند

در اموري که معصیت خالق در . لمخلوق فی معصیۀ الخالق
.آن است، اطاعت از دستور معنا و مفهومی ندارد

شمر با نادیده گرفتن این اصل، و شاید هم براي توجیه 
زشت خود، اطاعت از امیران و حکام را بهانه کرد و اقدام

.انتظار داشت خداوند او را ببخشاید
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گوسفندان به تن کـرده بودنـد   ركکُ،ها سال چون گرگ50آنانی که 
کسانی که بـا هـیچ   ،ها پنهان مانده بودندکه در پشت نیرنگ134آنانی 

را خـدا که حدودهمانانی 135.افتادشان نمیهرهچاز فاقن،ياهضیفر
شدندتیررس خدا واقعدر،)ع(اعجاز خون حسین،باندبودشکسته

.شرمنده کردراانهزمشان، نفاقزشتیو
برخـی از هیبـت   .دادمـی جنود شیطان را در تیررس خدا قـرار ،امام

ران بـر  از اینکـه خیـز  گویی قبلجویدندمیخود زبان امام دست و 
از پیش و پس، امواج بدعت و تردیـد آنهـا   ترك اسبان شان بگذارند

.ه بودرا از رمق انداخت
داخـل ازبـه عـار وننگ،وعاربهشدنآلودهازبهمردن
یـاد سـوگند هسـتم، علىفرزندحسینمن.آتشدرشدن
وکـنم، مـى حمایتراپدرمعیاالتنشوم،تسلیمکهکردم
.باشماکرمنبىدینپیرو

بنحجاراى! ربعىبنشبثاى: فرمودوبرآوردفریادالسالمعلیهامام- 134
کهننوشتیدنامهمنبراىشماآیا! حارثبنیزیداى! اشعثبنقیساى! ابجر
توخدمتدرآراستهلشکرىبیایىاگرشده،سبزهازمینورسیده،هامیوه

بهاگرولى!! گویىمىچهدانیمنمىما: گفتاشعثبنقیس!! بود؟خواهد
!دیدنخواهىنیکىجزشوىتسلیمخودعمبنىفرمان

ابن زیاد با استناد به فتوایی که از شریح قاضی گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه -135
الوقایع.خواند و مردم را به کشتن امام حسین علیه السالم تحریص کرد

124ص2ج:الحوادث
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خواسـته  136جز براي نماز مهلتی،)ع(حسینيوقتی دیدند در قافله
بیـرون حجـت خـدا  از ي روشناییشرحه،شود، قبل از شمشیرنمی
شـجاعت  وقتـی .شودو معبر هدایت براي مردم گشوده میتراودمی
زمـانی  .دیدند، کرامت پدرش علی را در صفین به یاد آوردندراامام
د تـا  نـ کبرهنه عبور میاز البالي شمشیرهاي دیدند با زبان تشنه که 

و رسـالت  عطوفـت د، کنـ ي رمعرفتی را در ذهن مغشوش لشگر جا
.شدجدش در یادها زنده 

حــرف مــرا بشــنوید و در جنــگ و خــونریزي ! اي مــردم«
نصـیحت و موعظـه   کـه شتاب نکنید تا من وظیفه خود را 

شماست، انجام دهم و انگیزه سفر خود را بـه ایـن منطقـه    
ولی به هر حال امر بر شما پوشـیده نمانـد،   ... توضیح دهم

که یار و پشتیبان من خدایی است که قرآن را فـرو فرسـتاد   
137.»و اوست یار و یاور نیکان

بزرگ، معاویه نیز به یادهـا منکر، حرف هاي معروفبا سخنان امام 
پشـت بـه پشـت اشـقیا    شـیطان  ،آمد و معلوم شد که در جبهه منکر

که گریزي از سقوط بر جهنم زندشان مینهیبو چنان اده استستیا
.ندارند

نهیتوبالمعروفامرتوالزکوةأتیتوالصلوةاقمتقدانّکاشهد- 136
)دعاي وارث(المنکرعن

خطبه امام حسین در کربال-137
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ـ  ش بـا ابازيکند و مییمستبد سرشامدریزید ل کـرده  ابـوقیس گُ
.شناسدرا نمیمعاویه هم،رشدحتی پ

حسین، بدرفتاري به صالح تو نیست با ) اي یزید(فرزندم «
کنی، فرزند پیامبر است در میان مردم جایگاه خیلی مهمـی  

با دیگران بسیار فرق دارد با او مقابلـه  ودارد و شخصیت ا
138»...نکن اگر بر او پیروز شدي باز هم با او مهرمانی کن

قبـل از اینکـه تیـر    ،لسـانی امـام  ه، تـذکر شـود تـر مـی  دشت ملتهب
هـاي لشـگر را نقـش بـر     بهترینبنشیندزادهي امامسینهسه شعبه بر 

.کندمیزمین 
) شاعر ویـژه معاویـه  (ل نصرانی طهاي مضحک اخترانهامام در میان

، ) محـدث جعلـی دوره معاویـه   (اعوجـاج ابـوهریره   و سـخنان پـر  
هـاي بـا بهتـرین  و 139و با معرفی خاندانکندمیپرطنینرا الیشص

نظرىمجلس هفتم على-)ع(حسیناماممالقاتهايوهانامه] معاویه[-138
منفرد
سروردواین: فرمودبرادرمومندربارهخدارسولکهدانیدنمىشماآیا-139

شکمنگفتارصداقتدرونکردهباورمراکالماگر! بهشتند؟اهلجوانان
دارد،مىدشمنرادروغگویىخداوند،دانستمکهزمانىازقسمخدابهدارید،
ودرستىبهکهافرادىهستندشمامیاندرام،نگفتهدروغبهسخنىهرگز

ابووانصارىعبداهللابنجابرازکنند،مىتأییدمراگفتارومشهورندراستى
تابپرسیدمالکبنانسوارقمبنزیدوساعدىسعدبنسهلوخدرىسعید
منگفتارصدقتاکنندبازگواند،شنیدهخدارسولازکهراآنچهشمابراى
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هـا خیمـه تا تیرها بـه  . پیچدهم میبهراتاریکیهیبت ،هایشخیمه
.ریزدبه هم میدیده لشگر رادل و، شال مردانخصبرسند، نور 

، قفـل زبـان مـردي از    امـام ذکـر هاي رسد که بارقهکار به جایی می
ترین دشمن اهل بیت بود، همـانی  شکند که دشمنلشگر کوفه را می

دیـرین  یـار . ه بودباال کشیدکه علیه حجربن عدي شهادت دروغ را 
در قتل هانی و مسلم تا مرفق اندیشـه   ،ابن زیاد بودن، افتخارش بود

آسمان بر را ازسنگدلیآدم سخن امام، همچو . به باطل فرورفته بود
سـخن  ي عاشورا بـه اعتـراف   ترین لحظهحساسدر تاد نزمیزمین 
را بـه لـرزه   هللانشـاند، عبیـدا  مـی اش، لشـگر را بـه بهـت    نعره،بکند
ي امر به معـروف  فهمد که نفوذ فریضهمیي تاریکی ، جبههاندازدمی

چشـم بـر هـم    تنها، چـه سـان در  چه راهبردي ملکوتی دارد و امامِ
: گیردها را نشانه میقلبزدنی،

آیـا              ! آرام باشـید ومهلـت دهیـد   ! هـا اي احمق! واي بر شما
کنید؟ شما با سواران ناحیـه  سانی جنگ میدانید با چه کمی

گروهی که از مـرگ  آگاهی وکوفه و مردان اهل بصیرت و
...استقبال می کنند مبارزه می کنید

هاي مادي ابـن  و هرگز وعده»هللاعندا«و » هللاعبدا«آري آنان
توانست تسـلیم منطـق ذلـت بـار     زیاد و دستگاه اموي نمی

منخونریختنازمانعهاشهادتوهاگواهیاینآیا. گرددثابتشمابراى
3/184الحسیناالمامحیاة.شودنمى
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دنیـا و پرهیـز از شـکم    بـی اعتنـایی بـه   . شان کندیزیدیان
آنـان را در مبـارزه بـا امیـال     ،پرستی و آمال دست نیـافتنی 

ــود  ــذیر ســاخته ب ــده و شکســت ناپ ــان . شــیطانی، آبدی آن
آخرت گرایـان و شـب زنـده    گویندگان اهل عمل بودند و

ي آن طائران قدسـی بـراي   داران حقیقی که سبقت عاشقانه
140هللاشهادت ودیدن وجه ا

، مبنا بر درمان اندیشه واصـالح در  منکرنهی از ومعروفدر امر به 
، منکـر و ناهیـان از  معـروف آمران به . بینش و تغییر در منش است

کثـرت اخـالق،   گونه در یقـین و شوند، آنچنان آراسته به عمل می
تواند از کنار گفتار آنـان بـه آسـانی    نمینیزمنکرشوند که میرهشه

. بگذرد
آورده بود تـا هـر کـدام    را گردبندگان الهیترین امام در کربال، ناب

چـون  شکسته مـی شـوند  م هاي اسبان لشکر ابن زیاد،در زیر سکه
داغـی بـر   وندفرا بشـکا منکراتات و خرافـ ي سینهآتشین،شهابی 

. بگذارندبردگانلشگرجان 
کمان به دست اشـقیا  ،اشهاي آلودهقابیل به تعداد گماندر عاشورا، 

بـه  و از هـر سـو او را   !بگیرنـد نشـانه امام و یـارانش را  تاداده بود

ابن زیاد، طبريسخن عمرو بن حجاج زبیدي در کربال خطاب به لشگر -140
435ص 5،تاریخ الرسل و الملوك ، ج 
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امام را ببرنـد  امانِشان،هايامان نامهباوبزنندخروج از دین نهیب
.دیآنمیپس باور عاشوراییانازهاطعنهطعمه وولیکن،

! تـو »امـان «بـر و)شمر(توبرخدالعنتوخشمونفرین
خـواهی مـی ماازآیا! پستآزرمبیايبادشکستهدستت

پسرحسینخدا،راهمجاهدترینشریفیاريازدستکه
واطاعــتطــوقوگــذاریمتنهــارااووبــرداریمفاطمــه

آیـا افکنـیم؟ گـردن بـه رافرومایگانولعینانفرمانبرداري
کـه درحـالی آوريمیامان))ع(ابوالفضل العباس(مابراي
!نیست؟امانیراخدارسولپسر

هـاي مـردانش   ها و زبانامام در دستفضایل درزیر بارش تیر اشقیا ،
شان رد ومصلحتی بین. و تفسیري بین آنها نبودملأت. 141جاري بود

اصحابکهاستاینمعاویهبا) ع(علىفرق):مسیحى(جرداقجرح- 141
) ع(علىامامیارانولىبودند،منصبومقامزور،وزروجاهفریفتهمعاویه
فرزندانشاصحابدرآننمونهوشدنداوکرامتوفضیلتواخالقفریفته
بهمامورو) ع(حسینامامقتلبهتشویقرامردمیزیدوقتىکهبودپدیدار

مبلغچهوچقدریعنىلنا؛تهبکم«: گفتندمىیزیدیارانکرد،مىخونریزى
حسینیا«: گفتندمىاوبه) ع(حسینامامانصاراما»بکشیمرااوتادهىمى

حافظپیراینحبیبجملهاز» .میریممىتوباوهستیمتوبامامعک؛نموت
شویم،کشتهبارهفتاداگر: گفتعاشوراشبدر) ع(حسینامامبهقرآن

بازشویم،زندهنوازوشویمجمعسپسوشویمپراکندهوشویمسوزانده
.شویمکشتهوکنیمجنگتورکابدرخواهیممى
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ســال هجــرت جــدش تــا بــه آن روز، 60امــام از .شــدبــدل نمــی
،هـا تـاریکی در دلتـا دین را گردآورده بـود  یادگارانترین خالص

راآسـمان  چشـمه هـاي  وبگشـایند راايروزنـه ،بصیرتی برپا کنند
.بجوشاننددرجان زمین 

اي کریم زادگان که راستی مرگ جـز  ! آرام باشید و بردبار«
فشـارها بـه سـوي    هـا و پلی نیست که شـما را از سـختی  

142».هاي جاویدان عبور دهدنعمتهاي فراخناك وباغ

اخالق برکند، مصلحت اندیشـی  را از ریشهرفت رخوتعاشورا می
بـراي تغییـر   کـه کردامام ثابت می. مختومه کنددر خطرات دین را

تکثیر بایدراماند، جان بباورهاي خفت بار، وقتی زبان از اثر باز
.شوداگر دین تعطیل شود دنیا وارونه میکهشدیادآورودرک

به منزل کـربال، بـه   بودرسیده منزل را طی کرده وپنجبیست وامام 
خبرش را شنیده بـود  قبل،ها روزي که سالبه مکان و. روز عاشورا

ي روز ، نیمـه جـان رهـا    که دین جدش را در آنجا و در وقت نیمه
. جان بدهد،خواهند ساخت تا در غربت 

نداشت وقتی در وسـط میـدان  یپایاناین غربت،برهاي امام یهوگوا
و جـوارح دیـن جـدش را در    ءسگانی سیاه و سـفید، اعضـا  دید می

خـالی اسـت و   امـت، ي و پشت دین لطیف از همـه اندچنگ گرفته
بـر آناز » آیـد چـه کسـی بـه یـاري مـن مـی      «صداي رنجـور 

28معانی االخبار ص - )ع(قال سجاد-142
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همـه  وبشـتابد شبـه یـاری  کـه  داشـت  را بـر آن مـی  و، اخیـزد می
...خالی کندهایش را براي دین خیمه

هـایش بـاال  خطبـه دین را بـا ،رفت، و امامدشت به سکوت فرو می
دیـن جـدش،   نگـاه هـاي خـیس   در آن چند روز، امام از .143می برد

زد، را صــدا مــی)ع(فقــط حســین،دیــن.چشــم بــر هــم نگذاشــت
.داشترااوهاي چشمانش تمناي دست

امشـب را مهلـت   به سوي آنان برو و اگر توانستی ،عباس
بگیر، تا بـه نمـاز و اسـتغفار و مناجـات بـا پروردگارمـان       

داند که مـن بـه نمـاز و تـالوت قـرآن و      خدا می. بپردازیم
.استغفار و مناجات با خدا عالقه شدید دارم

هجــران دیــن از.امــام عطشــناك دیــنوامــام بــودعطــش دردیــن 
بـر ،ءانبیادردبر،امام.گفتمیتاز خنکاي چشمه امام144پیامبرش

از تیـرکش دشـمن بیـرون    هـا تیرسـاخت کـه   میمرهم،ءزخم اولیا

جدمدیناگر« خذینیسیوفیابقتلیاالیستقملممحمددینکانان-143
».دریابیدمراشمشیرهاايماند،نمیپایدارمنشهادتباجز) ص(محمد
سپردهخاكبهسرزمینىدرحسینپسرم: فرمایدمی) ص(اکرمپیامبر-144
است،بودهاسالمگنبدهموارهکهممتازىزمینگویند،کربالآنبهکهشودمى

کامل.دادنجاتطوفانازهمانجادررانوححضرتمومنیارانخداچنانکه
ح،88باب،269ص،الزیارات،



145/   تکثیر خورشید....................................................................................  

دشـت  .ها را سپر کرد تا دین زخم برنـدارد اهل خیمه،امام.ندجهید
. کوالك خیزرانشد ازپر

.هاي آسمانی تاختنـد خیمهبر،هاي سفیانیپوزههاي شیطانی باگله
، ابهتی نداشتند که دشمنسی هزار هايبانگله، یانئعاشوراچشمدر

اي از حافظـه کـه آن سان بندگی کرده بودنـد اهل دین،.شونده دید
بولهوس ابن زیاد، ترسـی  بردگانازتابودنماندهباقی انشدنیا براي

.دیدندیان جز خدا کسی را نمیعاشورائ.دنبه خود داده باش
فنـا يخانهراآنوآفریدرادنیاکهکنممیحمدراخدایی

ومختلـف احـوالی دررادنیـا اهـل ونمـود مقررزوالو
اسـت خردبیخوردرادنیافریبکهآنداد،قرارگوناگون

شـما دنیامبادااست،بختنگونگردددنیافریفتهکهآنو
قطـع گراید،بدانکهراکسهرامیددنیاکهدهدفریبرا

مبـدل ناامیـدي بهبندددلبدانکهراآن کسطمعوکند
اجتمـاع اینجـا درکـاري انجامبرايبینممیراشما. نماید
بـر شـما ازرويوایـد، آوردهخشـم بـه راخداکهکردید
شماخودرحمتازوکردهنازلشمابرراقابشعوتافته

145.استساختهدوررا

ي امام مفهومی نداشت، هر چنـد ابـن زیـاد،    آرایش نظامی در جبهه
در وچیـد و برخاسـت   ي جنگیتن، هفتاد بار نقشه72کشتن براي 

.9/45در کربال ،بحاراالنوار)  ع(خطبه امام حسین -145
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سـمتی  آنهـا  امام، دین را سپرد به یـارانش تـا هـر کـدام از     ،این سو
بربـالین سـر ها بـود کـه   سال،حنیفدین146.کنندپاسداريرا ازدین
از وخشـکیده  جهـادش چشـمه بود، سال ها بود که نگذاشتهپاکان 
تاریــک از بــس در دهلیز. بــودشــنیده،ايطعنــه،خفیفــیهــر 

برایش دل انگیز و نمـاز کربالبود، آفتابشدهها،سیاستداراالماره
.بودچون عسل گوارا،نیزه وخنجردر میان یی امام،عاشورا

فریضـه  این کـارزار،  درامام تا زوال خورشید، فرصتی نداشت، اگر
شـد،  پـاك کاشـته نمـی   هـاي جاندر یافت وتکثیر نمی،147شریف
آزادگـی در  بـذر عـزت و  ،گرفتمیرا فراسر انسانیتاسرتاریکی

ماندمیدین براي همیشه در اسارت ارباب ریا باقی،پوسیدمیزمین
...شدندهم تمییز داده نمیتقیه ازتقوي وو

دیـن را نشـانه   ترکش،با تیر ودوبارهکهنیمه نگذشته بودآفتاب از
قیام کـرد تـا تیـر بـر سـتون دیـن       . شدامام سپر دین جدش. رفتندگ

. دین نخوردقائمتا تیر بر کردندسپر سینه یارانش. نخورد

کهنگذاشتدادقرارتیرهاسپرراخوديسینهوصورتقرظهبنعمرو- 146
امامبهبرداشتکهزیاديجراحتهايکنداصابتالسالمعلیهحسینامامبه

!کردم؟وفاخودعهدبه! خدارسولپسراي: کردعرض
...ان االمر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضه عظیمه :)ع(قال الباقر-147
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خـون خـدا   وامام خزید148آن وقت که امام افتاد، خنجر بر حنجره
هـا و ، نعـره ترکیـد شـیطان  دیـن جـان گرفـت، زهـره    ،جاري شـد 

ترینراست،شمشیرهاي کجاشقیا با،149ندآمیختهم ه بهایش عربده
غافـل از  . ، تا دین را از آغوش امام بیرون بکشـند دوره کردندراامام 

تـن جانبـاز امـام    72، دین به تعداد اهل عـالم و  وقت اذاندراینکه 
وقـت  وقتی به سر.در آسمان و زمین افشانده شده بودتکثیر شده و

کورشان کـرد و در پـس آن   ،انییمامام آمدند، تند باد حسرت و پش
برادر شـهید  8شهید وخواهر که مادر سه )س(، زینبنحسحسرت

درجمال وکمال دیـن را شهید شده بود، 3ي شهید و خاله9ي عمه

وتیرازنشانهچندویکصدبزرگوارآنپیراهندرکهاستشدهروایت-148
امامبدنبر: کهشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازوشد،مشاهدهشمشیرونیزه

پیداشمشیرزخمچهاروسىونیزهزخمسهوسىجاىالسالمعلیهحسین
3/203االشراف،انساب.54لهوف- . کردند
حسینامامشهادتازبعدحیاتشطولدرالسالمعلیهسجادامام- 149
اندوهواشکباآوردمىیادبهراعاشوراروزتلخهاىخاطرههرگاهالسالمعلیه

جزکنمنمىنظرخواهرانموهاعمهبهگاههیچسوگندخدابه: فرمودمىفراوان
بهاىخیمهازآنهاکهرالحظاتآنکنممىیادوگیردمىراگلویمبغضکهاین

اینهاىخیمه: کهزدمىفریادکوفهسپاهمنادىوگریختندمىدیگرخیمه
حسینامامکمروسینهآنهاکهاستشدهنقلهمچنین!بسوزانیدراستمگران

.367اصحابه،والحسیناالمام.کوبیدندهااسبلگدزیرراالسالمعلیه



..........................................................................................تکثیر خورشید/ 148

اهـریمن  معرکـه از گویان» جمیالاالرأیتما«وفشردخودآغوش
. باشدن،قادر به سیاست آن دین ناز،هیچ دستیتا بیرون برد 
: بان رسول خدا جدم ، بشـارت فرمـود  زاز ) ع(پدرم علی «

رسـد از فـرط   در آن روز که حسین به شهادت مـی ابلیس 
ي زمـین را آیـد و تمـام پهنـه   خشنودي بـه پـرواز در مـی   

:گوید هایش میپیماید و به شیاطین وعفریتمی
ــدان آدم     ــه از فرزن ــدف ک ــه آن ه ــیاطین ب ــروه ش اي گ

خواستیم رسیدیم، سرانجامی را کـه هالکـت و نـابودي    می
انتظارش بودیم فرا رسـید و آتـش دوزخ را بـراي    آنان در 

حسـین و  (مگر آنان که به ایـن گـروه  . آنان به ارث نهادیم
این دشمنی با حسین وخانـدانش را  .... پناه ببرند) یارانشان

کفر مردم استوار گـردد و آن چنان ادامه دهید تا گمراهی و
150».هیچ کس از آنان نجات نیابد

هجريکامل الزیارات ، این قولویه ومتوفاي قرن چهارم -150
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عبرت

مکه که گوش از امر امام پوشـانده  عاشورا ذلت مردم مدینه واز بعد
،با کاروان سرهاي تابان151)س(بودند بر سر کوفیان آوار شد، زینب

مردمانی کـه اسـتغاثه   . کردها طنین انداز را درجادهدین جدشفریاد

من« :گفتبلندصدايباکرد،میحملخودبارانیزهآنکهمردي-151
» .استدرنیافتهرادینحقیقتکهکسیيکشندهوهستمنیزهبلندترینصاحب
کهاستکسیاینبگو! توبرواي« :کهزدنهیباوبراسیرانمیانازبانویی

ازعزرائیلواسرافیلومیکائیلوگفتمیالالییاوبرايگهوارهدرجبرئیل
کهاستکسیاوبگو. اوستآزادشدگانازصلصائیلوبودندخدمتگزارانش

محمدقاتلمن« :بگومردمبه» .استدرآمدهلرزهبهشدنشکشتهازخداعرش
وآسمانمالئکوهديائمهوحسنوزهرافاطمهومرتضیعلیومصطفی

من« :دادپاسخ. پرسیدمرانامشزنآنازورفتمجلو» !هستماوصیاوانبیا
وپیامبردختراناسیراناینوهستم،السالمعلیهطالبابیبنعلیدخترزینب،

ص،5جالساکبه،الدمعۀ. 423صکربال،قصه» .هستندعلی
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شـان  وسوسه شیطان را پیله دلامام را شنیده و پشت به امام کرده  و
.ذلیالنه به پاي شرورها افتادندند، ه بودکرد

تـوانی خـود را بـه جـاي     کـنم تـا مـی   نصیحتی به تو مـی «
نشنوي و جنگ مـا  دوردستی برسان تا صداي استغاثه ما را

زیـرا بـه خـدا    ) تو کـه از نثارجـان امتنـاع کـردي    (را نبینی
سوگند اگر صداي استغاثه ما به گـوش کسـی برسـد و بـه     

آتـش جهـنم قـرار خواهـد     را در یاري ما نشـتابد خـدا او  
152»داد

امارت کوفـه را  ،که شروري چون حجاج بن یوسفخیلی نگذشت
کـرد  و در طـول   آغـاز نام خدا،را بی حکومتشبه دست گرفت و 

بیست هزار نفر را که مهر از مهر امامـت برگرفتـه و   سال، صد و20

تا کربال ، بنی مقاتل ، از مدینهبن حر در منزلگاه هللاگفتگوي امام با عبیدا-152
نجمیصادق 

من براي آنها پیامبران و «خدا می فرماید که :اشتراك با ادیان در این موضوع
اما بعضی را خواهند کشت و بعضی را آزار خواهند . رسوالن خواهم فرستاد

پس، خون همه پیامبرانی که خونشان از آغاز جهان تاکنون ریخته شده ».رسانید
یل تا خون زکریا که بین مذبح از خون هاب. است، بر گردن این نسل خواهد بود

آري، به شما می گویم که این نسل براي این همه حساب . و محرابگاه کشته شد
کتاب عهد جدید. پس خواهد داد
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امام و دین خـدا شان،ي فرزندانخرناسهبا دل بستن به بزك زنان و
.سربرید،تنها گذاشته بودند،را در دشت کربال

آبـرو سـاخت و   هـا، بـی  زنـدان شان را درسی هزار از زنان و مردان
ي امـام،  نمازگزارانی که با شنیدن استغاثه. دیشان چپانخاکستر به کام

آوردند و بر بدعت ایادي کفر، تبسم روا نمیاز الك خود بیرونسر
تـن  از،هفتاد هزار نفرشانسر داشتند، در زیر طاق مسجد بصره، می

.شدجدا
شان نه در آسـمان  دعايبارید و،ت امام ستیزامسربرذلت خاکستر

.اجابتی داشت و نه در زمین یاوري
ایـن ازيسراگررفتمیها روانسر نیزهدر،که روح دینآن زمان

امـر بـه   (انسـداد شـاهرگ دیـن    درو رفتیمبه باال سرهاي بریده،
نسـلی بـه دسـت  گرفتند، میناز هم سبقت ) منکرو نهی از معروف

ـ گفتناهللابسمنزدش،درکهنددشمینگرفتار،رحمبد ـ رم ج و ودب
.حالل،بریدنراهفتاد هزار سر

چنـدان مـن ازپـس ! پیشـه کفرانگروهايسوگندبه خدا
بـر ايسـواره کـه مقـداري بـه مگرگذشتنخواهدزمانی

شـما بـر آسـیا سـنگ چونروزگارکهشود،سوارمرکبش
وبـرد، فـرو عمیـق اضطرابیودلهرهدرراشماوبگردد،

اسـت، بستهمنباجدمطرفازپدرمکهاستعهدياین
کنیدارزیابیدیگربارراخودهمراهانوخویشرأيپس
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بـر راخـویش کارمن! نبارداندوهوغمشمابرروزگارتا
مگـر نجنبدزمینبرچیزيکهدانممیونهادمخدايعهده

153.الهیيبالغهقدرتدستبه

اسالم، جبه پوش ملک دیننام ابمنکر، بصیرت داشتند،انعالماگر
و 154ندشـنید می نداي این تذهبون امام را،تامچنانچه.گشتمین

حجـاج بـن   ،ندشتذنمی گترین بندگان خدابی گناهسرهاياز جوار
.ندشدمینآن مسلط ها بریوسف

بـی والیـت،  داد کـه نشـان مـی  پیش روي امت بـود و ي امام آیینه
برداشـت و نقـش فریـب در    )امامـان نـار  (نقاب از مکـر توان نمی

در وقت ذبـحِ اصـول،  کردمیثابت . تخریب دین را به اثبات رساند
را تقیـه ناپیدايخطنمی توان،منکرو نهی از معروفامر به به جز 

.تقوي تشخیص داداز
ورفتنـد مـی خواندند ، اغنیـاء بـه حـج   فقیر و غنی نماز میکهچرا
ي فراموشـخانه امـوي همـه   ودادفسادش دامنه مـی به فسق ومنکر

به سوي ،ي جعلخدعهباوقومیتبه سمت ،هنرعنصرامت را با 

9/45بحاراالنوار-153
آنچه مقدس است، به سگان مدهید و « : اشتراك با ادیان در این موضوع-154

د مبادا آنها را پایمال کنند و برگردنمرواریدهاي خود را پیش خوکان نیاندازید، 
کتاب عهد جدید» و شما را بدرند
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بهشت شان شیرین ودنیاي شان آن قدر کوچک و.راندمیلجاجت
پـس  ازآسـان، ايتقیهباتوانستند تاریک بود که میدور و،آن چنان

!!عذاب آخرت شان برآیندترین سخت
وخـود باغبـان کـام درگلـوگیر ایـد، میوهترینخبیثشما

پیمـان بـر خـدا لعنـت راهزنـان، وغاصـبان کامدرگوارا
راخـدا شکسـتند، راشـده محکـم هـاي میثاقکهشکنانی
ــرارخــودکفیــل ــد،دادهق ــه خــدابودی آنکــهســوگندب
155!.یدیشماشکنانپیمان

هـاي  عشـوه دل بستن بـه  وطمع که کردمعلوم ،نصف روز عاشورا
دین را رخساردین را ببندند، هايشریانند تا بودهاییشرارتدنیا،
.راوت بیاندازندطاز 

ودهـد عبـور ،طمـع وحسـد  ازنیلِراامتتا،بوديمعبرعاشورا،
ي هـا گوسـاله براهللا راءاولیـا سـازد گـون واژرا ي فرعـونی تردیدها
راي تسـاهل  بـال رها و،طمعتنگنايازراانسانکند ط مسلّسامري 

:نمایددوراصول اسالماز
تنافسسلطنت،برايزدنلهلهماقیامکهدانیمیتوخدایا

بـراي تنهـا بلکـه نیست،شهرتودنیاگداییوقدرتدر
هـاي عالمـت ایـن . کردیمقیامتودینهاينشانهبرپاکردن

9/45بحاراالنوار-155
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ــایی ــانهوراهنمـ ــاينشـ ــهراراههـ ــدانداختـ ــنوانـ مـ
. کنمبرپاهارانشانایندوبارهخواهممی
بایـد وانـد شدهگمراهوگیجمردمکهاستاینبرايقیام
هـا زدهخواباینصورتبهرامانخونبایدوشوندآگاه

156.شوندبیدارتابپاشیم

انشااهللا به امید بیداري
ق.ه1434شب عاشوراي محرم

ش.ه1391سال آذرماه 

واالصلژاپنینگارتاریخوپژوهشگرکار،نئومحافظهفوکایامافرانسیس156.
در کنفرانسی که در اورشلیم برگزار شد به ترسیم اندیشه سیاسی آمریکا،يتبعه

او در این کنفرانس که بازشناسی هویت شیعه نام داشت . شیعه پرداخت
بال سرخ شیعه، ...بال سبز همان مهدویت وعدالت خواهی است:گویدمی

شیعه شهادت طلبی است که ریشه در کربال دارد و شیعه را فنا ناپذیر کرده است
با این دو بال افق پروازش خیلی باالست و تیرهاي زهراگین سیاسی، اقتصادي، 

آن نقطه که خیلی اهمیت دارد . رسدبه آن نمی... اجتماعی ، فرهنگی، اخالقی و 
بنام والیت پذیري بر تن دارد که آنها را این پرنده زرهی: بعد سوم شیعه است

شیعه عنصري . شودت دو چندان میشیعه با شهاد.شکست ناپذیر نموده است
درانتظاروشهادتجهاد،. [ است که هر چه او را از بین ببرند بیشتر می شود

]اسالمیانقالباسنادمرکز-گوحقجواد)  ،شریعتیفوکویامافوکو،(.نگاهسه
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1ضمیمه 

زندگیآخرسالدر) منیخطبه) (ع(حسینامامخطبه
وءعلمـا جمـع درکربالواقعهازقبلسالیکمعاویه،
مدینهبزرگان

خـود اولیاءخداآنچهازبیاموزیدپندوبگیریدعبرت! مردمايهان
کـه آنجـا .اسـت دادهپنـد »یهـود «علمـاء سـرزنش ومـذمت بارا

حـرام وگفـتن ناسـزا ازراآنهااحباروخداشناسانچرا«:فرمایدمی
بـه کـه آنـان «: فرمایـد میباز)63مائده( »کنندنمیمنعخوردنشان

کـه اعمالیبودبدچهواندشدهلعنتاسرائیلاوالدازگرائیدندکفر
بـراي کند؟میسرزنشراآنانخداچنیناینوچرا».دادندمیانجام
ــن ــهای ــانک ــتمگرانآن ــیراس ــدم ــهدیدن ــهک ــتمچگون رواس

نهـی اعمـال ایـن ازراآنـان ولـی انگیزنـد، برمـی فسـاد ودارندمی
درآنـان گزنـد ازوبرسـند نـوائی بهستمگران،توسطتاکردندنمی
فقـط ونهراسیدمردماز«:فرمایدمیخداوندکهحالیدرباشند؛امان

زنـان ومـردان «: فرمایـد میهمباز)44مائده(»باشیدبیمناكمناز
بـاز منکـر ازوکنندمیامرمعروفه ب. یکدیگرنددوستدارانمومن،

ازنهـی ومعـروف بـه آیـه،امر ایندرخداوند)71توبه( ».دارندمی
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اقـدام فریضـه ایـن انجامبهاگرزیراداد؛قرارفریضهاولینرامنکر
.شودمیعملیدشوار،چهوآسانچهفرائض،تمامگردد،
اسـالم بـه کـردن دعوتمنکرازنهیومعروفبهامراینبرعالوه
دعـوت وسـتمگران، بامخالفتوهاستمگريطردباهمگاماست؛
وآنعوامـل ازهامالیاتگرفتنوغنائموالمالبیتتقسیمبهکردن

وعلمدرکهبزرگانايشما. استشانحقیقیمواردبهآنپرداختن
ودرنصـیحت و! دیگـران زبانزدنیکیوخیردرو! ایدپرآوازهدانش

وعظمـت مـردم دردلبخاطرخـدا، ؛!آنیـد وایـن يشهرهدادنپند
وآورنـد؛ مـی حسـاب بـه راشمانیرومندوقويافراد. داریدشکوه

راخودکسانشمارند،میمحترموگرامیراشماناتوانان،وضعیف
وقتــینداریــد؛آنهــابــربرتــريهــیچکــهکننــدمــیایثــاربرشــما
شـما وجوینـد میشفاعتشماازشودنمیبرآوردهیشانهاخواسته
.رویدمیراهآنانمیاندربزرگانعظمتوپادشاهانباشکوه

احیـاء بـه شـما کـه امیدوارندمردمکهنیستاینبرايهمهاینآیا
حـق اداءازمـوارد، بیشتریندرشمالیکنکنید؛قیامخداوندحقوق

راضعیفانحقشمردید،سبکراائمهحقوقوکردیدکوتاهیالهی
گرفتیدناروابهکردید،میتصورخودحقآنچهشما.نمودیدپایمال

مخـاطره بـه راجانتـان نـه کردیـد، بخششمالینهخداراهدرولی
.بریدیدخدارضايبرايخویشانتانواقوامازنهوانداختید
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همجـواري وخـدا بهشـت زشـت، اعمـال ایـن بـا پرروئـی چهوه
امـان درالهـی عـذاب ازخواهیـد مـی وداریـد؛ آرزورااوپیامبران

شـما بـر ترسـم مـی داریـد؛ خـدا ازآرزوچنینکسانیکهاي. باشید
خـدا، عنایتپرتودرشمازیرا. گرددنازلخداهايعذابازعذابی

بسـیارند چـه . کردیـد پیـدا برتـري دیگرانبرکهرسیدیدمقامیبه
میـان درخـدا، خاطربهشماولینیستندمردماحترامموردکسانیکه
شکسـته درهمالهیهايپیمانبینیدمیشما. داریداحترامبندگانش

درهـم بـراي . افتیـد نمیهراسبهوزنید؛نمیدمهیچولیشود،می
لـیکن دهیـد مـی سـر نالـه تـان پـدران هايپیمانازبعضیشکستن
کورها،.گیریدمینادیدهراخدارسولهايپیمانوتعهداتشکستن

بـر رحمـی نهشماواندماندهسرپرستبیشهرهادرهافلجوهاالل
مـورد درباشد،خودتانشأنخوردرکهراعملینهوکنیدمیآنان
وچاپلوسیبافقط. داریدراآنانجامقصدیاودهید؛میانجامآنان

.جوئیدمیراخویشآسایشورفاه،ستمگرانپیشتملق،
ولـی شـود؛ جلـوگیري پلیـد اعمالاینازاستفرمودهدستورخدا
اززیـرا .هسـتید مـردم بـارترین مصـیبت شـما وغافلید،آنازشما

واجـراء امـور زمام.کشیدیددستخودآگاهانهوعالمانهمسئولیت
حـرام وحـالل رعایتدرکهباشدالهیعلماءدستبهبایداحکام

اسـت؛ شـده سـلب شماازمنزلتومقاماینولیهستندامینخدا
درروشـن، دالئـل وجـود باوشدید؛پراکندهحقمحورازکهچرا
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داشـتید شکیبائیآزارها،وهارنجبااگر. کردیداختالفپیامبرسنت
ه بـ خـدا دیـن امـور اجراکردید،میتحملراخداراههايسختیو

خـود، منزلـت ومقامدرراستمگرانشمالیکنافتاد؛میشمادست
بهآنانوسپردید؛آنانبدستراخدادیناموروساختیدجایگزین

چرادانیدمی.دارندمیبرگامخودشهواتدروکنندمیعملاشتباه
کردیـد، فـرار مـرگ ازشـما چـون شدند؟مسلطاموربرستمگران
شـما ) وابسـتگی ایـن پـی در.(نهادیـد دلگـذرا زندگیبهعاشقانه
بـرده را،برخـی تاسپردیدستمگرانبدسترا،نوایانبیوضعیفان

نـاتوان وبیچـاره ،نانیلقمهبرايرابرخیوساختندخودمقهورو
.کردند

دارنـد؛ مـی برگامخودخواستهومیلطبقخدا،ملکدرستمگران،
از. سـازند مـی همـوارتر رامـذمت وپسـتی راهخود،تمایالتباو

خـداي مقابـل درجسـورانه وکننـد میپیرويفطرتاندونواشرار
فریادکهدارندايگویندهمنبرفرازبرشهريهردر. ایستندمیمتعال

آنـان کامـل تسـلط درزمین. گویدمیسخنبلندصدايباوزندمی
بـدان آنانندبردگانمردم. گشودهوبازجهتهرازدستشانواست
. نیسـتند دفـاع بـه قـادر شـود، کوبیدهآنانبرسردستیهرکهگونه

وانـد گشتهچیرهنوایانبیبرسختتوز،کینهجبارانازاینگروهی
روزبـه نـه وشناسـند میراخدانهکههستندفرمانروایانیگروهی

..! عجبا.دارندعقیدهمعاد
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فـردي ومکـار وگـر حیلهمرديرا،زمینکه! نکنم؟تعجبچراو
بـدوش کسـی رامنینؤمـ مسـئولیت بـار وکـرده تصرفروزتیره

ومابینکهنزاعیایندرخدا.کندنمیرحمآنانبههرگزکهکشیده
خواهـد قضـاوت اوبامانبرددرواستحاکمبهترینگرفته،دراو

بـه کـه اسـت آنبراينهما،عملکرددانیمیخودتوخداوندا.کرد
تـوزي، کینـه ودشـمنی رويازیاویابیمدستسلطنتوریاست
تـرا آیـین پـرچم کـه اسـت ایـن برايماپیکارلیکنبگوئیم؛سخن

ازسـتمدیدگان بهوسازیمآبادترا،بندگانبالدوگردانیمبرافرشته
تـرا فرایــض وسنــن واحکـام وبخشیــم؛ امنیــت تـو، بنـدگان

نکنیـد، پشـتیبانی ویـاري رامـا اگـر شـما و. کنیمپیاده) درجامعه(
پیامبرتـان نـور کردنخاموشدروشوندمیچیرهشمابرستمگران

مـا اتکـاي وکردخواهدکفایتراماخداوندبدانیدولیکوشندمی
بـاز اوسـوي بـه وداشـت؛ برخـواهیم گاماومسیردرواوستبر

.157گشتخواهیم

العقولتحف-157
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2ضمیمه 

) ع(ویژگی هاي امام معروف در خطبه حضرت سجاد 
خطاب به یزید بن معاویه-شام

هفـت بـه رامـا وفرمودهعطاخصلتششمابهخداوند! مردماى
علـم، داشـت ارزانىمابهاست،بخشیدهفضیلتدیگرانبرویژگى

مـؤمنین قلـوب درمحبـت وشجاعتفصاحت،سخاوت،بردبارى،
صـدیق اسالم،بزرگپیامبراینکهبهدادبرترىدیگرانبرراماورا،
شـیر وخـدا شـیر طیـار، جعفـر ،)السـالم علیهعلىالمؤمنینامیر(

حسـین اماموحسنامامو،)حمزه(آلهوعلیهاهللاصلىخدارسول
ازراآلـه وعلیهاهللاصلىاکرمرسولبزرگوارفرزنددوالسالمعلیه

.دادقرارما
آنانبراىوشناخت،کهشناختمراکسهر) کوتاهمعرفىاینبا(
آنـان بـه راخـود خانـدانم وپـدران معرفـى بـا نشـناختند مـرا که
وزمـزم فرزنـد مـن منـایم، ومکهفرزندمن! مردماى. شناسانممى

حملخودرداىباراحجراالسودکههستمکسىفرزندمنصفایم،
سـعى وطـواف بهتـرین فرزنـد مـن فرمود،نصبخودجاىدرو

مـن هسـتم، گویانتلبیهوکنندگانحجبهترینفرزندمنکنندگانم،
یکدرکههستمپیامبرىفرزندمنشد،سواربراقبرکهآنمفرزند
.کردسیراالقصىمسجدبهالحراممسجدازشب
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قربمقامبهوبردالمنتهىسدرةبهرااوجبرئیلکهآنمفرزندمن
کهآنمفرزندمنرسید،تعالىبارىمقامجایگاهنزدیکترینوربوبى

پروردگـار کـه پیـامبرم آنفرزنـد مـن گزارد،نمازآسمانمالئکهبا
مرتضـایم، علـى ومصطفىمحمدفرزندمنکرد،وحىاوبهبزرگ

بـه تـا مالیـد خـاك بهراگردنکشانبینىکههستمکسىفرزندمن
بـا پیـامبر برابرکههستمکسىآنپسرمن. کردنداقرارتوحیدکلمه

بیعـت بـار دووهجرتباردوورزمید،مىنیزهدوباوشمشیردو
هـم بـر چشـم انـدازه بهوجنگید،کافرانباحنینوبدردروکرد،
ازوانبیـا وارثومؤمنانصالحفرزندمننورزید،کفرخدابهزدنى

زینـت وجهـادگران فـروغ ومسـلمانان امیـر ومشـرکان برندهبین
بردبـارترین فرزنـد مـن کننـدگانم، گریـه افتخاروکنندگانعبادت

آنـم پسـر منهستم،پیامبربیتاهلازنمازگزارانافضلوبردباران
.کردیارىرااومیکائیلوتأییدرااوجبرئیلکه

ومـارقین بـا وفرمـود حمایتمسلمانانحرمازکهآنمفرزندمن
فرزنـد مـن کـرد، مبـارزه دشـمنانش بـا وجنگیدقاسطینوناکثین
خدادعوتکهمؤمنینازهستمکسىاولینپسرمنقریشم،بهترین

وایمـان دراىگیرنـده سـبقت اولپسـر مـن پـذیرفت، راپیامبرو
.مشرکانمبرندهمیانازومتجاوزانکمرشکننده

زبـان ومنافقانبراىخداتیرهاىازتیرىمثابهبهکهآنمفرزندمن
واو،امـر ولـى وخـدا دیـن کننـده یـارى وخداونـد عبادحکمت
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سخاوتمند،جوانمرد،و. بودالهىعلمحاملوخداحکمتبوستان
خواسـت بـه راضىابطحى،بزرگوار،سید،خیرها،جامعنیکوچهره،

هـر ازپـاکیزه دار،روزهدائمـا شـکیبا، مشـکالت، درپیشـگام خدا،
.بودنمازگزاربسیاروآلودگى

احـزاب شـیرازه وگسیختهمازراخوددشمناناصالبرشتهاو
ومحکـم اىارادهوقوىوثابتقلبىداراىاو. پاشیدهمازراکفر

درهانیزهوقتىکهشجاعشیرىهمانندوبودراسخعزمىواستوار
بسـان ونـرم وخـرد آسیاهمانندراآنهاآمیختمىدرهمبهجنگ

.ساختمىپراکندهراآنهاباد
وخیفىومدنىومکىکهاستعراقبزرگوآقاوحجازشیراو

ایـن همهدرکهاست،مهاجرىوشجرىواحدىوبدرىوعقبى
ونبـرد میـدان شـیر واسـت عـرب سیداو.داشتحضورهاصحنه
اوهماناو،آرى. حسینوحسن: فرزنددوپدرومشعر،دووارث

بـن علـى جـدم ) اوستمختصارزندهویژگیهاىوصفاتاینکه(
.158استطالبابى

450.المهمومنفس-158
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)س(خطبه حضرت زینبعاقبت منکر در 
خطاب به یزید بن معاویه-شام 

نشـکافتی داديانجامکههاییجنایتاینباسوگندخدابه! یزیداي
وراخـود گوشـت مگرنکرديپارهپارهوراخودبدنپوستمگر

ریخـتن سـنگین بـار کـه حالیدرآییدرخدارسولنزدبهبزودي
! داريبگردنرااوتنهايپارهواوخاندانحرمتهتکواوخون

کنــارراخانــدانشوفرزنــدانوپیغمبــرخداونــدکــهروزيآندر
ازراآنهـا دادوسازدطرفبرراشانپراکندگیوکندجمعیکدیگر
. ستاندبازشاندشمنان

بلکـه انـد مردهآنهاکهشدندکشتهخداراهدرکهکسانیمبرگمان«
همـین و» !خورندمیروزيپروردگارشانپیشگاهدرواندزندهآنان
وعلیـه اهللاصلی(محمددادخواهوخداقاضیوحاکمکهاستبس
کارکهکسانیآنبدانهمرااین. استپشتیبانجبرئیلواست) آله
بـه کردنـد سوارمسلمانانگردنبرراتووساختهفراهمتوبرايرا

پیشدرکیفريبدراستمگرانکهبدانندورسیدخواهندخودکیفر
کـدامیک سـپاه وتـر بدبختشماازکدامیکفهمیدخواهندواست

.استترضعیف
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شـدم ناچارکهکشانیدهاینجابهمراکارروزگارهايمصیبتاگرو
حـال ایـن باکنمگفتگوتوییچونباودادهقرارسخنطرفراتو

. دانـم میپستبسیارراتومقاموقدرونیستمقائلتوبرايارزشی
عزیزانفراقدرهاسینهوگریانهاچشم،حالاینباکهکنمچهاما

درترسـی تـو ازآنکهنهاستخاطربدانماتابیبیواستسوزان
! باشیمداشتهدل
دسـت ه بـ خـدا حـزب کهاستانگیزشگفتچقدرماجرااین! آه

بـه شـما هـاي دسـت وشـوند میکشتهآزادشدگانوشیطانحزب
آنوبریـزد شـما هايدهنازماهايگوشتوشودآغشتهماخون
خـاك درکفتارهـا وکننـد پـاره پـاره بیابانگرگانراپاكهايبدن

غنیمتـی خـود بـراي امروزرامااسارتوکشتنتواگرو. بغلطانند
آنبپـردازي، راکاراینسنگینغرامتبایدزوديهمینبهدانیمی

ونیـابی ايفرسـتاده خـود دستبهچههمانجزچیزيکههنگامی
خـداي بهتنهامايشکوه! کندنمیستمبندگانبهسبحانپروردگار

.داریماعتماداوبرواستتعالی
ودهانجـام مـا يبارهدرداريايتوطئهونقشههراکنون! یزیداي

چـه هرسوگندخدابهاما. مکنفروگذاربارهایندرکوششیهراز
وبمیرانـی راماسروشوکنیمحورامانشانونامتوانینمیکنی

نتـوانی راهـا ستموننگیناعمالاینننگورسیدنتوانیماحدبه
وانــدكروزگــارتوسســتتــدبیرتورايکــهبــدانوشســت
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منـادي کهآنروزدراستپراکندگیبهروجمعیتتوشمارانگشت
بـر خـدا لعنـت همانـا (الظـالمین علَـی اهللاِلَعنَـۀُ اَال: زندفریادخدا

آغـاز کـه کـنم مـی سـتایش راخـداي منهمهاینباو) ستمکاران
راآنپایـان وفرمـوده مقـرر آمـرزش وسـعادت بـه رامـا زندگی
پـاداش کـه خواهیممیتعالیخدايازودادقراررحمتوشهادت

دوستبهتریناوبراستیکهگرداندکاملماشهیدانبرراخودنیک
.   159استوکیلومدافعبهترینواستکافیرامااووباشدمی

اولجاز797الی795ص) ره(قمیعباسشیخاآلمالمنتهی-159
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خـالف بـر »منکـر ازنهـی ومعروفبهامر«الهیوخطیرفریضه
دامنـه بلکـه ،نیسـت معمـولی فرعیوظیفهیک،مردمعامهتصور

وشـود میکوششیوگرایشیوبینشیامورهمهشاملآنگسترده
فردبارابطهدراعمال،واخالقوافکاروعقیدهدرمنکرومعروف

.استمطرحجامعهو
بـه اینجـا درکـه کنـد میایجاببعديهايبحثبرايسازيزمینه
ومراتـب بـا منکـر ومعروفکهبدانیموکنیمتوجهآندامنهابعاد

وخیـال وفکـر دروبـوده مربـوط انسانیامورهمهبهآنمراحل
:قبیلازشودمیتصوربدوخوب،رفتارواعمالوصفاتونیات
خوبعقاید،بدهاينیتوخوبهايیتن،بدافکاروخوبافکار

اخـالق وخـوب اخـالق ،بـد صـفات وخوبصفات،بدعقایدو
،بـد مصارفوخوبمصارف،بدهايکسبوخوبهايکسب،بد

وخــوبهــايمبــارزه،بــدهــايسیاســتوخــوبهــايسیاســت
.بدهايمبارزه

مـا و: فرمودکه) ع(علیموالسخناستعمیقودقیقچقدرپس
النهیوباالمعروفاالمرعند،اهللاسبیلفیالجهادوکلهاالبراعمال

.جیلبحرفیکنفثهاالالمنکرعن
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بـه امـر کنـار در،اهللاسـبیل فیجهاد،حتیوخوبکارهايهمه
درکـردن فـوت هنگـام دردهانآبمانند،منکرازنهیومعروف

.دریاستمقابل
:فرمود) ع(باقرامامجعفرابوحضرتو

الفرائضتقامبهاعظیمهفریضه
کـه اسـت بزرگـی واجـب وفریضـه منکر،ازنهیومعروفبهامر

.شودمیبرپاواجباتهمهآنبواسطه
فقهـی، منـابع درکـه اسـت فریضهایندامنهگستردگیاساسبرو

کندمیبیانرامنکرومعروفهايمصداقومواردبسیاري،روایات
آوردهموضــوعایـن درحـدیث 285الشــیعهسـائل وکتـاب درو

. است
اوباهمگامیومعروفزمامدار

درگیـري موضـع وهـا منکـر وهامعروفبسويگرایشوبینشدر
دیگرانبهوبدانیدکهداردکنندهتعییننقشمطلباینآنها،جهت

جهـت دودرودارنـد تضـاد بـاهم منکرومعروفکهبفهمانیمهم
.دارندقرارهممخالف

بـه منسـوب هامعروفهمهوخداستزمامدارهامعروفطرفدر
.استمطلقجمالواقدسذاتآن
ومنکـرات همـه واوسـت جنـود وابلیسسردمدارمنکرطرفدر

.گرددمیبازاوبههازشتی
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دومنکـر ازنهیومعروفبهامرکهگویاستاسالمیمعارفلذاو
.اوستخالصبندگانخويدووالهیخلق

وشـود مـی زندهالهیصفاتمنکر،ازنهیومعروفبهامرانجامبا
زنـده شیطانروشوراهآن،تركباوشود،مییاريخداییروش

.شودمی
:فرمایدمیقرآن

زیـرا کننـد مـی یـاري رااوکهراکسانیکندمییاريخداالبتهو... 
خـدا کننـدگان یاري. شودنمیمغلوبکهاستقدرتمنديخداوند

،دادیـم قـدرت وتمکنزمیندرآنهابهوقتیکههستندهاییهمان
معـروف بـه امـر وکننـد مـی اداءرازکوهودارندمیپايبررانماز
...کنندمینهیمنکراتوهازشتیازونمایندمی
: فرمایدمی) ع(صادقامامراستاهمیندرو

الهـی اخـالق ازخلـق دومنکـر ازنهیومعروفبهامرکهبراستی
وکنـد، مـی یاريرااوخداکند،یاريرادواینکسهرپساست

. کندمیخوارشخداکند،خواررادواینکسهر
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هاناهنجاريبابرخوردوبشریتخیرخواهان
خـواهی خیـر بـزرگمنش وشرافتمندهايانسانهايویژگیازیکی
گرفتـه قـرار توجهموردالعادهفوقاسالمدرکهاست،دیگرانبراي

.اندنمودهسفارشآندربارهو
خـدا بـه اسـالم کهچرا. استخواهیخیروخیرگراییدیناسالم
اطاعـت وعبادتحقیقتوکندمیدعوتخداباهمگونیوگرایی

.استهمینبوده،انبیاهدفمهمترینکه
وخواهـد مـی خیـر نیـز بنـدگان همـه برايواستمطلقخیرخدا

هـا انسـان راهنمـایی بـراي راآورانپیـام همـه خواهی،خیربخاطر
.استفرمودهمبعوث
ــام ــاءتم ــلدرانبی ــانســتمگرانومســتکبرانمقاب بشــرخیرخواه

.اندشدهمورأمخیرخواهیونصیحتبرايقرآنتعبیربه. باشندمی
لکمنصحتوربیرسالهابلغتکملقدیاقومقالو
ابـالغ بشـما راپروردگـارم پیـام کهحقیقتبه،گروهاي: گفتو

.کردمخیرخواهیبرایتانونمودم
و. نمودنـد امـر دیگـران بـراي خیرخـواهی بـه راخودپیروانانبیاء

خیـر مـردم همـه بـراي کـه دهدمیفرمانخودپیروانبهنیزاسالم
وبگوئیـد نیکـو مـردم همـه براي، حسناللناسقولواو: باشیدخواه
.بخواهیدنیک
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آنتـرك وواجبمنینؤمبرايخیرخواهیاسالممتعالیمعارفدر
:آموزدمیمابهرادروساینبسیارياحادیثواستمسلمحرام
:فرمود) ع(صادقامام

منهافضلبعملتلقاءفلنخلقهفیهللابالنصحعلیکم
هرگـز کنید،خیرخواهیخداخلقمیاندرخدابرايکهبرشماست

.کنینمیمالقاتراخداآنازبهترعملیبا
:فرمود) ص(اسالمگرامیرسول
الدینوالئمهولرسولههللاقالاهللا؟رسولیالمن: قیلنصیجه،الدین

المسلمینولجماعه
رسـول ايکسـی چـه بـراي : شـد گفتهاست،خیرخواهیدینکل

.مسلمینوجامعهدینامامانواورسولوخدابراي: فرمودخدا؟
:فرمود) ص(اکرمرسولخواهی،خیرتركحرمتدرو
رسولهواهللاخانفقدینصحهفمالخیهحاجهفیسعیمن

بـه نکنـد، خیرخواهیوکندتالشبرادريکاربارابطهدرکهکسی
.استکردهخیانتاورسولوخداه بحقیقت

خـواه خیـر اسالم،بهاعتقاداساسبرمسلمانانکهاستبدیهیپس
کـه استخواهیخیرروحیههمینلحاظه بوهستندهاانسانهمه

تفـاوت بـی آنـان وضـع بـد ونیـک وجامعـه سرنوشـت بهنسبت
.نسیستند

استگناهبنشینیاگرخاموش/استچاهبهنابیناکهبینیاگر
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برادران،او،همکیشانببیندحالیکهدربگیرد،آرامتواندنمیمسلمان
سـقوط هـا پسـتی وهـا زشـتی ونکبـت چاهبهدارنداو،وخواهران

.کنندمی
هـایی انسـان وسـتمگران ومسـتکبران ه،یـ روحایـن خـالف براما
بـدترین درآنـان همنوعـان سـایر کـه ندارندباکیهیچ،تفاوتبی

برنـد نمیرنجدیگرانبراياصالًکنند،سقوطاخالقیهايمنجالب
:شیرازيسعديقوله بو. نهادنآنانبرآدمینامکهنشایدلذاو

آدمینهندنامتکهنشاید/غمیبیدیگرانمحنتتوکز
معـروف بهامروظیفهکه،مانیمهبفهمدیگرانبهوبدانیمبایدآري

بهمسلمانانوگیردمیتأنشخواهیخیرروحیهازمنکر،ازنهیو
آنکـه نـه . کننـد میفخروبالندمیدوستانهبشرروحیهچنینداشتن

همچنانکـه باشـد، دیگـران کاردرموردبیدخالتوظیفهایناداي
بـه نسبتوهستیدوعالقمندداریددوستشکهکسیبهنسبتشما

کنیـد، میراهنماییودهیدمیتذکرنمایید،میمسئولیتاحساساو
.تفاوتیدبینداریددوستآنکهبهنسبتو

بخصـوص دارد،نمـی رواراکـس هـیچ بـه نسـبت تفاوتیبیاسالم
: فرمودمیمکرر) ص(اسالمپیامبرمسلمانان،بهنسبت

.نیستمسلمانندهداهمیتمسلمانانبهوخیزدبرصبحکسهر
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:ودلسوزياخالص
کـه هسـتند دلسـوز درمـانگرایی منکر،ازناهیانومعروفبهآمران

کننـد درمانراخودجامعهافرادروانیوروحیدردهايخواهندمی
ازداشـتی چشـم وانگیزههیچگونهمقدسوظیفهایندارانعهدهو

ادايومتعـال خـداي رضـاي جلـب جـز ندارنـد، خواهیخیراین
ایجـاد خـود درراشایستگیوروحیهاینکسهروبندگی،وظیفه
اسـت انبیـاء راهادامهکهموریتمأومنصباینالیقواقعدرنکند

.بودنخواهد
داريعهـده شـرایط ازیکـی کـه آموزدمیمابهاسالمیبلندمعارف

بـروز ونـد نکعمـل مـدارا ورفقبامجریانکهاستآنوظیفهاین
.کندمیفراهمآنرابهترپذیرشزمینهخیرخواهیومداراروحیه

کنـد میازمنکرنهیومعرفبهامرکسی: فرمایدمی) ع(صادقامام
رفـق وبورزدعدالتنهیوامردروکندعملاشگفتهبهخودکه

.گیردکاربهراومدارا
فرهنگوتوسعهفضائلاحیاء

وحقـارت یـا ووجامعهملتیکسرافرازيوسربلنديوعظمت
وبزرگـی دهنـد، میانجامکهاعمالیبهداردبستگیآنسرافکندگی

عظمـت کـه اسـت رفتـار وکـردار بلکـه نیسـت گفتـار بهعظمت
یـک وسـقوط شکسـت موجباتکهاسترفتاروکردار. آفریندمی

. هاستنمونهاینازمملوبشرتاریخوآوردمیفراهمراملت
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نیستکردارنیمچونگفتهصددو/ نیستگفتاربهسراسربزرگی
بایـد هسـتند، سـربلندي وعظمـت خواهـان کههاییوملتهاامت

.کنندایجادخودجامعهدروبیابندراهاعظمتعوامل
واژگونوپایدارجامعه

جامعـه گونهدو،جوامعبارابطهدراسالمدقیقوعمیقتعبیراتدر
.واژگونجامعهوپایدارجامعه: استشدهتبیین

هـاي ارزشکـه ماندمیپابرجاوپایدارايجامعهکهاستواضحپر
. گرددنابودهاارزشوضدشودداشتهنگهزندهجامعهآندربشري

وددگـر مطـرح هـا ارزشضـد ،شـود عکـس بـه کهصورتیدرو
.گرددمیساقطونابودجامعهآنشود،نابودهاارزش
هـا ارزشضدزدودنوهاارزشحفظضامنتواندمیکهمهمعامل
حفظبرايبایدهمه. استازمنکرنهیومعروفبهامرانجامباشد،
ملتیشکله بوبماندوسرافرازپایدارجامعهتاکنندتالشهاارزش

.درآیدونمونهالگو
بشـري جامعـه نفعبهکههستیدامتیبهترینماش: فرمایدمیقرآن

منکـر ازونهـی معـروف بـه امرکهدرحالیاید،یافتهوتشکلتحقق
.باشیدداشتهایمانخداه بونمایید
بـراي خـود حکیمانـه سخنانازیکیدر) ص(اسالمگرامیرسول

درکـه اسـت آناولمرحلـه : کندمیذکرمرحلهسهجامعهانحطاط
.نگیردانجاممنکرازنهیومعروفبهامرجامعه
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ضدکردنمطرحدرجهتمردمکهآنستاولازبدترودوممرحله
.نمایندمعروفازنهیوکنندمنکربهامرگرفته،قرارهاارزش
افـراد کهآنستاستمرحلهآننتیجهکهدومازبدتروسوممرحله

گردنـد انحطاطدچارآنچنانآگاهانبرخوردعدموکجروياثردر
بداننـد ارزشرا) منکرات(هاارزشوضدارزشضدراهاارزشکه
.باشندداشتهبینشیودیدگاهوتفکرطرزچنینو

جامعهمرگوحیات
بـا بلکهاست،جامعهپایداريعاملتنهانه) معروفها(هاارزشاحیاء
وهـا ارزشداشـتن زنـده بانیزجامعهمرگوحیات،ترعمیقدید
اي کـه جامعـه درکـه اسـت بـدیهی زیـرا . دارنـد ارتبـاط آنهـا نفی

بلکـه نیسـت انسـانی جامعـه آن ،نباشـد مطـرح انسانیهايارزش
انسـانیت هاارزشحذفبایعنی.روندمیبشمارازحیواناتتجمعی

.شودمیونابودریزدمیجامعهیک
راهواسـت حیوانباطنباطن،وانسانصورتصورت،وقتیپس

شناسـد نمیراگمراهیمسیروکند،تبعیتکهشناسدنمیراهدایت
.استزندگانمردهاینایستد،بازکه
گویـاي اسـالم آسـمانی معـارف والهـی تعلمیـات تر،مهماینازو

جوامـع ،هـا وتبهکـاري افزایـد میعمرهابرهانیکوکاري: کهآنست
.بردمیفرومرگکامبهراافراد
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گنـاه دراثـر کهکندمییادآوريرامتعدديجوامعسرگذشتقرآن
:اندرسیدههالکتبه

غـرق آبفراگیريوطوفانبا،نوحقومپرستانبتانکهنچ: الف
.شدند

عـدم واسـراف وگرایـی دنیـا وپرستیبتادامهباعادقومو:ب
سالیخشکعذاببا))ع(هودحضرت(خداپیامبردعوتپذیرش

.شدندنابودویرانگروکشندهبادوقحطیو
صـالح حضرتشترکشتنافسادواسرافسبببهثمودقومو: پ

.شدندکشتهآسمانیصاعقهبا) ع(پیامبر
زیرزلزلهبابازيهمجنسگناهاثردر) ع(لوطحضرتقومو: ت
.شدندروو

بـا مخالفـت وسرکشـی واسـتکبار گناهبهاویارانوفرعونو: ث
.شدندغرقنیلروددر) ع(کلیمموساي

:فرمایدمیهاينابوداینهمهعلتبیاندرقرآنو
رادیگـري گـروه آنهاازبعدوشانگناهبهراآنانکردیمهالكپس

آنـان ازقبلگروههايوفرعونآلخويکههمانطور.نمودیمایجاد
گناهشـان بهکهآنانبیکردند،تکذیبراپروردگارشانآیاتبوده،

. بودندستمکارآنانوهمهکردیمغرقرافرعونآلوکردیمهالك
:فرمود) ع(صادقامام

.داردمینگهبدهايمرگازراانسانهامعروفانجام
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بـا زنـدگی ازبـیش نیکوکـاري، سایهدرمردمزندگی: فرمودنیزو
بـه مـردم مـرگ ازبـیش گنـاه، واسـطه بهمردممرگواست،عمر

.استطبیعیاجلواسطه
.اندنهادهمااختیاردرمضموناینبهبسیاريرهنمودهايو

ارزشهاازپاسداري
گـذاري فـرق انسـان، مهـم ویژگییکوبارزهايازمشخصهیکی
روحازکـه اسـت، نـاروا ورواوزشـت وزیبـا وبدوخوبمیان

تأنشـ خیرخـواهی وخـواهی جمـال وگرایـی وکمـال گراییجمال
.گیردمی
یکسـان بـد وخـوب دیگـر بمیرد،روحیهاینبشريجامعهدراگر

نخواهـد حیوانـات دیگـر بـا تفـاوتی جهـت اینازوشدهارزیابی
دیگـر کهبدهددستازراخصیصهاینکهايجامعهبرواي.دشت
آنبـر واسـت شـده آمـاده آندررذائـل وفسـاد همهرواجزمینه

.گریستخونبایدجامعه
هـاي راهبـه ونشـود، مبـتال روسـیاهی چنـین بـه جامعهآنکهبراي

هـا انسـان همـه نرود،بینازقبیحقیامتونیفتد،انحرافوشیطانی
ازوکننـد دعـوت هـا معـروف بـه وکننـد مسئوولیتاحساسباید

:فرمایدمیقرآنورزند،ممانعتزشتیها
خُطُـوات  و مـن یتَّبِـع  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُـوات الشَّـیطَانِ  

الشَّیطَانِ فَإِنَّه یأْمرُ بِالْفَحشَاء والْمنکَرِ
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کـه کنـد مـی راموظـف ایمـان اهـل همـه عمـومی، خطابایندر
تبعیـت ایـن نبایدشود،تبعیتشیاطینهايونقشههاکامازنگذارید

بعضـی تبعیتکند،میمنکروفحشاءبهامرشیطانزیراگیرد،انجام
.استسکوتبابعضیوگفتاربابعضیوعملبا

لعنتسزاوار
پـاس راانسـانی وارزشـهاي کننـد کوتـاهی انسـانها کهصورتیدر

حیوانـات مرتبـه بـه راخـویش موقعیـت خوددستباخودندارند
وهـا سـرمایه بـه کـه هسـتند لعنـت ونفرینسزاواروانددادهتنزل

تبعیـت هـا کجرويوانحرافازوورزیدهکفرخداداديهاينعمت
.اندکرده

نکنیـد کـاري وگـزاف غلودینامردرناحقبه،بگوکتاباهلیا«
وشـدند گمـراه پـیش ازکـه آنـان وهـوس هويازنکنیدوتبعیت

منحــرفراســتراهازوســاختندگمــراهنیــزرامــردمازبســیاري
زبـان برورزیدندکفرکهاسرائیلبنیازدستهآنشدندلعن،گشتند

عصـیان وکردندمیتجاوزخودحداززیرامریم،بنعیسیوداود
درجامعـه (آوردنـد بجاکهمنکراتیازگاههیچونمودندسرکشیو

چقـدر وداشـتند نمیبازرامردموکردندنمینهی) گرفتمیانجام
».دادندمیانجامآنچهبودزشت
خـود جامعـه درهـا بديوخوبیرواجبارابطهدرملتیوقتیآري
بـه باشـد یکسـان باطـل وحـق حـاکم برایشانوشدندتفاوتبی
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بـا همـاهنگی عـدم خـاطر بـه وشـوند میخستهنیکوکارانتدریج
گردندمیمسلطنابکارانوشوندمیزدهکنارهاانحرافوهاآلودگی

ونکبـت چـه وپذیرنـد نمـی سـخنی ايشایستهانسانهیچازآنگاه
آید؟فرومردمبرکهبدتراینازبالیی

بـال کـه گناهانیازیکی:فرمایدمیگناهانتفسیردر) ع(سجادامام
.استازمنکرنهیومعروفبهامرنمودنضایعکند،مینازل
:فرمودرضاامام

شـرارکم علـیکم اولیسـتعملن المنکرعنولتنهنبالمعروفاتامرون
.لهمیستجابفالخیارکمفیدعوا
واالنمائیدمنکرازنهیوهاوخوبیمعروفبهامربایدالبتهوحتما

وبخواهنـد شـما خوبانهرچهپسشده،مسلطشمابرشمابدهاي
.شودنمیپذیرفتهدیگرکنند،دعا

ازهـا بـدي ازبازداشتنهاخوبیبهدعوتگفتیمکهطورهمانآري
ندارندايروحیهچنینخداناشناسانوخیزدمیبرخداگراییروحیه

وانـد گرفتـه فاصلهخداازکنندتركراروحیهاینمسلیناگرلذاو
پیـامبر .انـد کـرده قطـع روشوگرایشدرخداباراخودوابستگی

:فرمود) ص(اسالم
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منبوقاعفلیاذنواالمنکرعنوالنهیبالمعروفاالمرتواکلتامتیاذا
.اهللا

دیگـري بههرکدامراازمنکرونهیمعروفبهامرمنامتکهوقتی
.کننداعالمراخداازخودشدندوربایدکند،لومح
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منابع

علمـی و ،محمدابراهیم آیتی، ترجمه یعقوبیتاریخیعقوبی، بن اسحاقاحمد
1389فرهنگی ، 

10، ج الغدیرامینی، عبدالحسین، 
325شماره -1387پاسدار اسالم، دي 

، جـواد قیـومی اصـفهانی   ترجمـه  ،کامل الزیاراتجعفربن محمد ابن قولویه، 
1383، فقاهت

، نشر اسراء1، ج)قرآن در قرآن(تفسیر موضوعی جوادي آملی، عبداله، 
، دفتر انتشارات جامعه  مدرسین قمتحف العقول،ابومحمد، حسن حرانی
، ترجمـه محمـدعلی شـیرازي، تهـران، گنجینـه،      علی و فرزندانشحسین، طه ، 

1354
امام شناسیحسینی طهرانی،  سید محمد حسین،  
لمعات الحسینحسینی طهرانی،  سید محمد حسین،  

انـوار الهـدي،  ،1جلـد الحسین للخـوارزمی مقتل،حمدبن احمد، مخوارزمی
1388

)ع(فرهنگ سخنان امام حسین دشتی، محمد، 
نهج البالغهدشتی، محمد، 

، ترجمه علیرضا رجایی لهوفسید ابن طاووس، 
6، جلد وسایل الشیعهشیخ حر عاملی، 
11جلد وسایل الشیعه،شیخ حر عاملی، 

)ع(موسوعه کلمات االمام حسینشیخ صدوق ،
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المیزانتفسیرطباطبایی، سید محمد حسین، 
جعفـر سـبحانی تبریـزي، ابـراهیم    ، ترجمه  االحتجاجاحمدبن علی ،،طبرسی

1383اسوه،بهادري، محمد هادي
ناصـر خسـرو ،   ، 2جمجمع البیان فی تفسـیر القـرآن  ،فضل بن حسن،طبرسی
1384

1996، دمشق، دارالکنان ،تاریخ امراء المدینۀ المنورةعارف عبدالغنی، 
1389دارالحدیث ، ، و دررالکلمغررالحکم،محمد تمیمی آمديعبدالواحدبن 
، سیدمحمدحسـین روحـانی  ، ترجمه 4جتاریخ کاملاثیر، ابنعلی بن محمد

1385اساطیر، 
1385، قلم مکنون ، 3جلدحیاة االمام الحسینقرشی، باقر شریف، 

جمکران مسجد مقدس ،محمدباقر کمره اي، ترجمه نفس المهمومقمی ، عباس،
 ،1389

ترجمـه احمـد   امربه معروف ونهی از منکر در اندیشه اسـالمی، کوك، مایکل، 
1385.آستان قدس رضوي.نمایی
-حسـین مکتـوب امـام  مقتلنخستین(الحسینمقتلبن یحیی ابومخنف، لوط

اهللا حجتترجمه،))ع(
38، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
44، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
45، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
46، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
51، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
52، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
70، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
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78، جلد بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 
، ترجمه ابوالقاسـم پاینـده، اسـاطیر،    5جلد تاریخ طبريمحمد بن جریر طبري، 

1390
، ترجمه ابوالقاسـم پاینـده، اسـاطیر،    7جلد تاریخ طبريمحمد بن جریر طبري، 

1390
جامعـه  ، علـی اکبـر غفـاري   ، ترجمـه  معانی االخبـار محمدبن علی ابن بابویه، 

1389اسالمی ،حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات مدرسین
1384،محبین،االرشاد،محمدبن محمد مفید

علمی ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ،3جلد مروج الذهبعلی بن حسین ، ،مسعودي
1388فرهنگی، و

آذرخشی دیگر از آسمان کربالمصباح، محمد تقی ، 
1حماسه حسینی ج . 1366، صدرا، حق و باطلمطهري، مرتضی ،

تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر، 
، از مدینه تـا کـربال  ) علیه السالم(سخنان حسین بن علینجمی، محمدصادق، 

1362قم، انتشارات اسالمی، 
)ع(حسیناماممالقاتهايوهانامهنظري منفرد، علی ، 
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