
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 هاي امام حسین ها و پیامنامه

 ایجاد انگیزه :

ماه محرم است، ماهی که یادآور حزن و اندوه و عزاداري سرور و ساالر شهداي کربال، حضرت ابا عبداهللا 
ي اهل بیت و معصومین (ع) بوده است. راوي الحسین و فرزندان و اصحاب اوست، ماهی که مورد توجه همه

إنّ المحرّم شهر کان أهل «گوید روز اول محرم خدمت علی ابن موسی الرضا (ع) رفتم، آقا فرمودند: می
جنگیدند ؛ محرم ماهی بود که قبل از اسالم هم جاهلیت و کافران در آن نمی»الجاهلیۀ یحرّمون فیه القتال

-د بین کفار و مشرکین بود که میچون چهار ماه حرام وجود داشت که یکی از آنها محرم بود این یک قراردا

امام (ع) فرمود در این ماهی که مشرکان و جاهالن جنگ را حرام  -گفتند در این چهار ماه جنگ حرام است
؛ در این ماه مسلمان نماها خون حسین (ع) را »فاستحلتّ فیه دماؤنا و هتکت فیه حرمتنا«دانستند: می

، »و سبی فیه ذرّیاتنا و نساؤنا«، حرم اهل بیت را به اسارت بردند؛ جنگیدندریختند. در این ماهی که آنها نمی
. 2( 2»یحطّ الذنوب العظام«؛ گریه بر حسین ما »فإنّ البکاء علیه«به یاد حسین ما گریه کنید، سپس فرمود: 

دل را ،  برد؛ گناهان را از بین می ).128؛ االمالی للصدوق، 544، االقبال، ص 283، ص 44بحار االنوار، ج
، در  ي کربال کوتاه بودگونه مورد توجه بود. حادثهکند. امام حسین اینکند، انسان را روشن میشفاف می

ها قبل از وقوع حادثه ، اما چهارده قرن بعد از آن حادثه، و سال بودمحدودي اتفاق افتاده ساعات و سرزمین 
 م مطرح بود، در نزد حضرت زکریا مطرح بود. نامش مطرح بوده است، نام امام حسین (ع) در نزد حضرت آد

 متن و محتوا : 

 شهادت امام حسین (ع) از قول پیامبر اکرم (ص)

کند که رسول گرامی اسالم در مسجد نشسته بودند، امام حسن و امام حسین کودك ابن عباس نقل می
دانستند که همه نیز می بودند، آمدند روي زانوهاي پیغمبر نشستند، پیغمبر آنها را خیلی دوست داشت،

پیغمبر آنها را خیلی دوست دارد، لذا روز عاشورا امام حسین به لشکر یزید فرمود بروید از صحابی که هنوز 
چون هنوز بعضی از اصحاب پیغمبر زنده  _کرد؟ زنده هستند بپرسید، که پیغمبر با من چگونه رفتار می

انس بن مالک، اباسعید خدري، جابربن عبداهللا انصاري  ي مانندصت سال گذشته بود اما افرادبودند، تقریباً ش
هاي گوید: دیدم پیغمبر این دو را روي زانوهایش نشاند، خم شد لبابن عباس می -و ابن عباس زنده بودند

امام حسن را بوسید و بعد برگشت به طرف امام حسین و گلوي امام حسین را بوسید. براي امام حسین 
و به خانه شد هاي حسن و گلوي مرا بوسید؟ بلند هاي من اشکالی دارد؟ چرا لبمگر لبسئوال پیش آمد 



گوید لحظاتی نگذشت دیدم دست امام حسین در دست مادرش زهرا (س) است و خدمت آمد. ابن عباس می
را هاي حسن رسول گرامی اسالم آمدند، حضرت زهرا (س) فرمود: یا رسول اهللا! حسین ناراحت است، چرا لب

ترسم نتوانی تحمل کنی و طاقت شنیدن نداشته بوسیدید وگلوي حسین را؟ پیغمبر فرمود: دخترم، می
شود لذا من کنند و سم از راه لب وارد بدن او میحسن تو را مسموم می، نه بابا. بگو. فرمود: دخترم –باشی. 

ي امام حسین در کالم را و مسئلهي عاشوها قبل از این حادثه مسئلهها را بوسیدم. ببینید سالجاي سم
 رسول خدا مطرح بوده است. 

 شهادت امام حسین (ع) در کالم پدرش علی (ع)

آمدیم. حضرت گوید: بعد از این که جنگ صفین به پایان رسید به طرف عراق میراوي حرثمه است، می
امیر بعد از جنگ صفین در همان حال و هواي جنگ صفین و به خاطر حوادث جنگ جمل پایتخت را عوض 

گوید: در حال بازگشت به بیابانی رسیدیم، امیر المومنین اسبش را می –کرد و آن را از مدینه به کوفه آورد 
ها نشست و یک مشت دیدم که روي خاكمتوقف کرد و پیاده شد، سپس در آن بیابان طوافی کرد. ناگهان 

أقوام لیحشرنّ منک أقوام واها لک أیتها التربۀ « از این خاك را برداشت و باال آورد و به آن نگاه کرد و فرمود:
. اي خاك خوشا به حال تو! اي خاك مرحبا )255، ص 44. بحاراالنوار، ج 1( 1»یدخلون الجنۀ ... بغیر حساب

رسند که نظیر ندارند، این جا محل شهادت به شهادت میهایی روزي بر روي تو انسانبه تو! ودرود به تو! 
ی نبوده، یک آدم معمولی است، فقط با غي داافرادي است که در گذشته و آینده شبیه ندارند. حرثمه شیعه

و گفتم کردم گوید: من پیش خودم ایشان را مسخره میحضرت به جنگ آمده مرید او هم نبوده. حرثمه می
تواند غیب بگوید و از گوید؟ این بیابان و خاك! حاالکی مرده و کی زنده؟ مگر انسان میامیرالمومنین چه می

بی پیش ي عجیفتم امروز حادثهگوید به خانه آمدم و به همسرم که شیعه بود گآینده خبر دهد؟ بعد می
هایی شت، بو کرد و گفت: در این جا انسانتو در زمینی پیاده شد، خاك را برداآمد؛ امیرالمومنین موالي 

فهمد انکار انسان چیزي را که نمی -نکن، تو متوجه نیستیشوند. خانمش گفت: حرثمه! مسخره شهید می
-کند، ممکن است مطلبی به عقل و فهم من نرسد اما نباید آن را انکار کنم، باید بررسی کنم. حرثمه مینمی

هجري رسید، حرثمه در  61سال گذشت و سال  23بود، از آن جربان هجري  38گوید این قضیه در سال 
گوید من در وسط میدان جنگ نشسته بودم در ایام لشکر ابن زیاد بود یعنی در لشکر دشمن. خودش می

که امام حسین آمده بود و لشکر دشمن هم آن را محاصره کرده بود ناگهان این قضیه به یادم آمد محرم 
کردیم که آقا مطلبی فرمود، نکند پیش ما با حضرت علی از همین سرزمین عبور میسال  23گفتم عجب! 

بلند شدم و خدمت امام حسین که درست باشد، نکند کسی که قرار است کشته شود امام حسین باشد! 
 گذشتیم پدر شما اینسال پیش از این جا می 23اي براي شما بگویم. ما خواهم قصهآمدم، گفتم: آقا، من می

جا پیاده شد، خاك را بویید و بوسید و چنین مطلبی را گفت، من در آن زمان باور نکردم، ولی گویا آن اتفاق 



حسین فرمود: بله، همین طور است، حال تصمیم تو چیست؟ این مهم است که تو  مدر حال وقوع است. اما
فهمد که ید لجاجت کند، میفهمد که نبافهمد که حق چیست. میاي؟ گاهی انسان در زندگی میچه کاره

درست است، حرف درست را هر کسی بگوید انسان باید  فرزندشحرف پدرش یا همسر و یا به طور مثال 
-هاي مومن این است که نصیحت پذیر است و حرف خوب را میبپذیرد، امام جواد فرمود: یکی از عالمت

آمدي قصه را تعریف کردي آیا مرا یاري کنی؟ تو که خودت پذیرد. امام حسین پرسید: حرثمه تو چه می
 !کنی؟ گفت: نه یا ابا عبداهللا! من در کوفه کار دارم، زن و بچه دارم، گرفتارم. اما حسین را رها کرد و رفت.می

. و به این توفیق که کنار امام بماند و به شهادت )140؛ وقعه صفین، ص 255، ص 44. بحار االنوار، ج1(
 برسد دست نیافت.

ي عراق و ن! داستان امام حسین داستان نصف روز و یک روز نیست، داستان سرزمین تفتیدهعزیزا
اي است که مرز ي کربال نیست، داستان کل تاریخ است. داستان کل سرزمین هاست. حادثهداستان منطقه

حدود بود اما شناسد. این حادثه کوتاه بود اما پردامنه است. مشناسد، مکان نمینمیشناسد، زمان نمینمی

کلّنا سفینۀ النجاة، اما سفینۀ الحسین «ي ما کشتی نجاتیم؟ فرماید: همهگسترده است. چرا امام رضا می
مگر اند؛ است. خود ائمه این مطلب را گفته کشتی نجات بزرگتر و تندتري ؛ اما امام حسین»اوسع و أسرع
گوید: بروید به کربال زیر فرستد و مینفر را میشود چند معصوم نیست؟ چرا وقتی مریض می مامام هادي اما

ي امام حسین برایم دعا کنید. گفتند: آقا، خود شما امام هستی، حجت خدایی، دعا کن. فرمود: نه، خدا قبّه
از میان ها خاك کربال؟ چرا ي خاكحسابی روي حسین بازکرده که این استثنا و ویژه است. چرا از میان همه

ي امام حسین باشد؟ چرا اصحاب و سرزمینش خاص است؟ چرا امام حل اجابت دعا زیر قبّهها، مي محلهمه
 حسین این قدر ارزش پیدا کرده است؟ 

 اي خرده بینان را ز معنا حصه                                  اي هست اندر صورت هر قصه

 گفته آید در حدیث دیگران    باشدکه سّر دلبران                               خوشتر آن 

مهم این است که کربال را امروزي کنیم، و از کربال براي امروزمان چیزي استخراج کنیم. همان گونه که 
ده گونه برداشت کرد و ده گونه درس گرفت؛ چرا که قرآن هفتاد بطن دارد. کربال توان ي قرآن میاز یک آیه
 هاي گوناگونی گرفت . و درسهاي مختلفی داشت داشتتوان از آن براي است که مینیز حادثه

 انگیزه امام حسین (ع) از آمدن به کربال 

شود. نفس اي است که تمام شده و دیگر تکرار نمیامام حسین که در بین ما نیست، کربال هم حادثه
اي است که حادثه، کربال کنندصد نفر آن را تحلیل می افتدحادثه تمام شده است. وقتی تصادفی اتفاق می



توان هایی که از آن میها و برداشتشود؛ اما درسدر یک روز پایان پذیرفته و نفس حادثه دیگر تکرار نمی
هاي آینده این موضوع را منتقل کنیم که ابراهیم چگونه چاقو روي داشت تکرارپذیر است. ما باید به نسل

که چاقو نبرد. با والیت الهی قدرت بریدن را از چاقو گلوي اسماعیلش گذاشت که آن نبرید؟! خدا فرمان داد
رود باید به یاد این حرکت گرفت و به جاي آن یک گوسفند ذبح کرد. حاال نیز هر کسی که به مکه می

مخلصانه قربانی کند، در حالی که امام حسین در روز عاشورا هفتاد و چند قربانی دارد، اصغر را داده، علی 
آن قربانی از شعائر اهللا است و این قربانی از شعائر نیست؟ ه، آیا نباید تجلیل شود؟ چطور اکبر و قاسم را داد

فرماید: اي کعبه! به خودت افتخار نکن، تو ریخته؛ لذا در روایت میخون مقدس امام حسین روي زمین کربال 
بردند، ماند و آن را از بین میدانی چرا؟ چون اگر کربال نبود، یقیناً کعبه نمیباید به کربال افتخار کنی. می

ماند. چرا در باقی نمی» مقام«و » حجر«ماند، کما اینکه حمله نیز کردند. اگر کربال نبود اسم آن باقی نمی
در عرفات؟ چون عرفه آن جاست. کند و سپس به حجاج روز عرفه خداوند ابتدا به زوّار قبر حسین نگاه می

رود؟ امام صادق هاي دنیا باالتر میي خاك؟ چرا ارزش خاك کربال از همهشودچرا ابتدا به کربال توجه می
کرد و گذاشت سجده میاشت، سرش را روي این خاك میگذکرد، در مقابلش میاین خاك را در کیسه می

تا حضرت هایشان روي خاك کربال بوده؛ از امام سجاد ي کربال سجدهکرد. نُه امام بعد از حادثهگریه می
 عجل اهللا تعالی فرجه الشریف.  حجت

تواند بگوید که امام مجبور بود به نه براي ریاست آمد و نه براي حکومت. کسی نیز نمیامام حسین 
توان از آن کربال بیاید. علم امام به شهادت نیز علیه حادثه نیست، علم امام یک توانمندي است که نمی

دانست، شواهد فراوان نیز دارد، اما ظرفیتش را ن هم میدانست، به یقیي شخصی کرد. امام میاستفاده
ي انگیزهي امام یک اند، امام دانستن او دلیل حادثه نیست. انگیزهداشت. او امام و حجت خداست. به او گفته

 دینی است.

خاص امام حسین است، اما امام حسین مسلم ابن عقیل نائب ،  اي به مردم بصره نوشت(ع) نامهامام 
شود، و آن سلیمان ابارزین است. امام حسین او را به ي دیگري هم دارد که کمتر نامش برده مینماینده

اي کوتاه، نامه اي از امام حسین دریافت کرد نامهبصره فرستاد همان گونه که مسلم را به کوفه فرستاد. او نامه
در ثل االن نبود که به طور مثال مطلبی را اي بود، م، نظام آن جا نظام قبیلهاي را براي سران بصره آورد

شوند. در آن زمان نویسند و مردم مطلع میشوند، یا در روزنامه میکنند و مردم مطلع میها اعالم میرسانه
کرد آورد و اگر قبول نمیکرد مردم را هم با خودش میامري را قبول می اي بود، اگر رئیس قبیلهنظام قبیله

، یکی از دالیلی که کوفیان با امام حسین همراهی زدرا مییس قبیله حرف اول و آخر فایده نداشت، رئ
نکردند تقصیر رؤساي قبایل و خواص آنها بود، اینها راه نیامدند و کوتاهی کردند؛ چون ابن زیاد آنها را خرید. 

شد. در آن نامه ي امام حسین براي پنج نفر  از سران بصره، رؤساي اخماس آورده نامه توسط نماینده



دین باشد و تعهد نیز نداشته باشد به کالم اما معصوم نیز دار نباشد، هواپرست و بیاگر کسی دین چیست؟
حسین را به بصره آوردند، یکی از کسانی که نامه را دریافت ي امام ابارزین نامهدهد. وقتی سلیمان گوش نمی

در آن ي امام حسین را گرفت نزد ابن زیاد برد ندهکرد شخصی به نام منظربن جارود است. او دست نمای
ذاشت و گفت: جناب ابن زمان ابن زیاد هنوز در بصره بود و به کوفه نرفته بود دست او را در دست ابن زیاد گ

اش . معلوم است که طعمه را جلوي دهان گرگ بگذاري چه ي امام حسین و این هم نامهزیاد! این نماینده
امام حسین را به دار زدند، و به شهادت ي هم دستور داد در شهر بصره این نماینده کند؟ ابن زیادمی

ي امام حسین نیز در بصره به رساندند. همان گونه که مسلم بن عقیل در کوفه شهید شد، این نماینده
 شهادت رسید، و متأسفانه دیر شده بود. 

 ي امام حسین (ع)هاي نامهپیام

 (ص)احیا کردن سنت پیامبر  -1

امام حسین در این نامه سه مطلب را نوشته است که اگر از ما سئوال کنند هدف امام حسین چه بود؟ 
؛ اي »اال و إنّ السّنّۀ قد امیتت«جواب آن ابتداي همین نامه است. امام حسین در این نامه چه نوشته؟ 

سنت پیغمبر مرده است.  -1ام؟ ام و راه افتادهام را گرفتهدانید چرا من دست زن و بچهمردم دنیا، می
ي اموي ي نبوي ساخت اما اآلن آن جامعه، جامعهسال زحمت کشید و جامعه 23سنت پیغمبري که 

ي ضد ارزشی است. پیغمبري ي ارزشی ساخت و اآلن آن جامعه، جامعهپیغمبري که جامعهشده است. 
، و  ).420، ص 1. الکافی، ج 1( 1»من کنت مواله فهذا علیّ مواله«ي والیتی ساخت، گفت معهکه جا 

ي سلطنتی شده. این خیلی دردناك است! سنت پیغمبر چه بود؟ مگر در جامعهي والیتی حاال جامعه
قل ال أسئلکم علیه أجرا الّا  «خواهم ولی مواظب اهل بیت من باشید؛ مسجد نگفت من از شما مزد نمی

آنها چه کردند؟ فدك را از حضرت زهرا گرفتند و او را به  . اما)23. شوري، 2( 2»المودّة فی القربی
شهادت رساندند. امیرالمومنین را در محراب شمشیر زدند و سه جنگ نیز با او داشتند. امام حسن را 

المودّة فی «اند، این مسموم کردند و امام حسین هم که اآلن چندهزار نفر دور او را محاصره کرده
یغمبر است؟ این بحث اصالً شخصی نیست. اگر کسی بپرسد چرا امام حسین است؟ این سنت پ »القربی

رده ؛ مردم! به خدا سوگند سنت پیغمبر م»اال و إنّ السّنّۀ قد امیتت«به پا خاست؟ پاسخ آن این است: 
اصول شد. پیغمبر  ل درحاصامح و تصتسلطنت شد. گفت: تقدس، اما  است؛ پیغمبر گفت: والیت، اما

بغض و کینه  ش شده. فرمود محبت اهل بیت، اماما شده ضد دین. فرمود ارزش اما ضد ارزفرمود دین؛ ا
شود ام به شهادت اهل بیت مبدل گشت. این سنت از بین رفته و نمیشده، فرمود احترام به خانواده

 نشست و تماشا کرد. 
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گذاشته شده. بدعت؛ یعنی من درآوردي. ببینید اي مردم! در دین بدعت » و انّ البدعۀ قد اُحییت«
خلیفه دوم چقدر در دین بدعت گذاشت! خود سقیفه یک بدعت است. چقدر احکام و معارف را تغییر 

گوییم داد؟ نماز، زکات، احکام دین همه را به نوعی تغییر داد. اذان که حداقلی است که قبل از نماز می
یرالعمل حذف شود و چیز دیگري جایگزین آن شود. نماز تراویح، خاذان را کم و زیاد کردند، حی علی 

اند: هاي دیگر. امام حسین فرمود دو کار کرده(نماز مستحبی) به جماعت خوانده شود و بسیاري از بدعت
هر دردي درمانی دارد، آقا امام در دین بدعت گذاشته شده. این درد است،  -2سنت پیغمبر مرده،  -1

چیست؟ قبول کردیم که درد است؛ سنت پیغمبر مرده و بدعت هم گذاشته شده، اما حسین! درمان آن 
. بحار االنوار، 1( 1»تطیعوا أمري أهدکم سبیل الرّشاد«درمانش چیست؟ فرمود درمانش یک کلمه است: 

دهم، سخن مراگوش کنید. اگر چند هزار نفر . اگر دنبال من بیایید من نجاتتان می)338، ص 44ج 
شد. اگر خواص در کوفه ساکت ننشسته بودند این گونه مام حسین آمده بودند، این گونه نمیدنبال ا

شد. دند این گونه نمیزمی گرفتند و حرفآن گونه زبان به دندان نمیها  شریح شد. ااگر قاضینمی
-کلماتش میفرمود دنبال من بیاید تا شما را هدایت کنم. اگر شما بخواهید شخصی را بشناسید از روي 

گویید حافظ شاعر است چون دیوان شعر دارد. امیرالمومنین عارف است، موحد است، شناسید. شما می
ي البالغه از او باقی مانده است. امام سجاد رمز دعا را بیان کرد چون صحیفهچون نهج ادیب است؛

مام سجاد بین ماست، نه امام شناسیم، امروز نه اسجادیه از او باقی مانده است. هر کسی را با اثرش می
توان شخصی را شناخت؟ از اثرش. آقا امام حسین به مردم و نه بسیاري از گذشتگان، از کجا میحسین 

گوید هدف من این ي امام است که طبري هم در کتاب تاریخش آورده؛ میبصره نامه نوشت و این نامه
-ار احیا کنم. پس به کربال آمد تا جلوي سنتها را بگیرم  و سنت پیغمبر خواهم جلوي بدعتاست: می

با امام حسین همراه شوید در دین بدعت خواهید هاي مرده را بگیرد. برادران و خواهران! اگر می
نگذارید، سنت پیغمبر را احیا کنید. سنت پیغمبر چیست؟ آیا دوستی، سالم، محبت، دوست داشتن 

خواهی امام اگر میراست گویی، سنت پیغمبر نیست؟ شما همسایه، احترام به پدر و مادر، دروغ نگفتن، 
خواهم آن را زنده حسین را تجلیل کنی سنت پیغمبر را زنده کن. خود امام فرمود: سنت مرده و من می

کنم. حال شما ببینید سنت پیغمبر چیست؟ نماز شب پیغمبر، نماز اول وقت پیغمبر، دعاي پیغمبر، 
ها ها، کمک او به مردم، به اینپیغمبر به همسر و به فرزندان و همسایهي پیغمبر، دوستی و محبت گریه

عمل کن؛ اگر چنین کردي در راستاي سنت پیغمبر حرکت کردي، حسینی هستی. اما اگر اینها را زیرپا 
 اند.گوید سنت را ازبین بردهاي که امام حسین میبگذاري در راستاي کسانی حرکت کرده

 



 گریز و روضه :

داد تا خبر می» موته«اي از وقایع جنگ ر(ص) باالي منبر مسجد مدینه نشسته بود و به نحو اعجازگونهپیامب
به خبر شهادت جعفر، برادر امام علی(ع) رسید. امیرالمؤمنین (ع) در مسجد حضـور نداشـت. علـی (ع) وارد 

به همه سفارش کرده بود  خدا(ص)مسجد شد و آثار حزن و اندوه را در صورت مسلمانان مشاهده کرد. رسول
کسی با علی(ع) حرف نزند، داغ برادر سنگین است. همین که علی (ع) آمد پیامبر(ص) علـی(ع) را بوسـید و 

هایش را جدا کردند. علی(ع) تا این خبر را شنید فرمود: علی جان خدا صبرت بدهد برادرت را کشتند، دست
؛ خدا کمرم شکسـت. امـا، شـنیدن »الن انکسر ظهريا«اش بلند شد دست به کمرش زد فرمود: صداي گریه

کی بود مانند دیدن، علی(ع) دست بریده برادر را ندید، امّا حسین فاطمه به نخلستان آمـد نگـه کـرد دیـد، 
اند، دید مشک یک طرف، سقا یک طرف افتاده است. صـدا هاي برادر جدا شده، بدنش را پاره پاره کردهدست

 ).178مدار نینوا، ص چرپ رم شکست. (مزد: اکنون ک

 

 

  


