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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 کربال تا مدینه از حسینی نهضت
 

  : ایجاد انگیزه
زیادي  اید که افراد. فراوان شنیدهاست سالم اهللا علیه به کربال حسین تحلیل سفر امام  بحث در

 ،کوفهبه  و سپسمکه سوي از مدینه به  حضرتخروج و با سفر سیدالشهدا سالم اهللا علیه 
پیشنهادهاي  ،داشتند و به جاي سفر به عراق یهاي مختلفالبته انگیزه .کردندمخالفت می
  .دادنددیگري می

یا نامه نوشتند و صریحا با  ،که با امام سالم اهللا علیه گفتگو کردند تقریبا افراد بسیاري بودند
عبداهللا ابن  ،مثل ابن عباس افرادي .حرکت امام علیه السالم به طرف کوفه مخالفت کردند

عبداهللا  ،جابر بن عبداهللا انصاري ،محمد بن حنفیه ،عبداهللا ابن جعفر ،عبداهللا ابن عمر ،اسعب
که کردند پیشنهاد می. مثال گاهی از سر خیر خواهی بود. که این پیشنهادها بن مطیع و دیگران

مؤمنان سالم که در آنجا شیعیان امیرد ، به یمن سفر کننبه جاي سفر به سوي عراقحضرت 
کردند که می بعضی پیشنهاد .دند پناه بگیرتواننو امام حسین علیه السالم میاهللا علیه هستند 

دسترسی پیدا  ایشاند که یزید نتواند به و مناطقی را پیدا کنند ها بگذارنحضرت سر به کوه
  .کند

ن مطرح شده است که و در تاریخ فراوارسد این سوال به ذهن می ،در برابر این همه اعتراضات
آیا امام علیه السالم راه  ؟به مصلحت بود ،آیا سفر سیدالشهدا سالم اهللا علیه به طرف عراق

یعنی  ،آیا پیش بینی یک انقالب علیه حکومت شام ؟دیگري غیر از رفتن به طرف کوفه داشت
 ؟توانست حساب شده باشدحکومت یزید امکان پذیر بود و این پیش بینی می

  : محتوامتن و  
یزید کسی نبود که مطلب اول این که  .در پاسخ به این سواالت توجه به دو نکته الزم است

زمانی که حتی  .زنده بماند ،اجازه دهد سیدالشهدا سالم اهللا علیه بدون این که با او بیعت کند
هاي احرامشان شمشیر مخفی کرده مأمورینی را فرستاد که در زیر جامه ،حضرت در مکه بودند

قطعا یزید جز به بیعت سیدالشهدا علیه  .آنجا به شهادت برساننددر امام علیه السالم را تا بودند 
در کلمات خود و در تاریخ کربال  راضی نبود و این را شما فراوانبه چیز دیگري  ،السالم با او

بین االثنتین  اال و ان الدعی بن الدعی قد رکز« :فرمود که بینیدمی اهللا علیهسیدالشهدا سالم 
یا ذلت بیعت  :انداینها ما را بین دو چیز مخیر کردهیعنی  ».بین السلۀ و الذلۀ و هیهات من الذله

 .یا شمشیر ،با یزید
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با امام علیه در مکه وقتی عبداهللا بن زبیر  آمده:لیه سخن دیگري از سیدالشهدا سالم اهللا عنیز 
جحر هامۀ من هوام األرض  لو کنت فی« اید:مفرامام به او می ،کندالسالم گفتگو می

 جانوران زمین اي حتی در النههر گوشهو اگر من در هر کجا ». الستخرجونی منه حتى یقتلونی
  کشند.یآورند و مآنها من را بیرون می ،پنهان شوم

این جالب  ».لی کن حماما من حمام الحرم هذا یقول إن« الم فرمودند:امام علیه الس در ادامه
و اینجا پناه امن است  .خدا زندگی کن خانه پناه در :گویدعبداهللا بن زبیر به من میکه است 

و ألن أقتل [و] بینی و « :فرمایداما امام علیه السالم در جواب می .کبوتري از کبوتران حرم باش
من هر مقدار از کعبه فاصله بگیرم و  »حب إلی من أن أقتل و بینی و بینه شبرأ بین الحرم باع

  ، بهتر است.خون من در جوار کعبه به زمین ریخته نشود

 حقیقی دل کربالي تو شد کعبه        س حرمت کعبه به کربالرفتی به پا

خون من بر زمین ریخته  ،خدا هتر از این است که در کنار خانهب ،اگر در کربال به شهادت برسم
کرد ماندند و مکر یزیدیان تحقق پیدا میدر مکه میام سالم اهللا علیه دانید اگر امحتما می .شود

توانست در عالم ایجاد کند؟ کجا چنین پیامی را میامام  ،و شهادت امام به صورت یک ترور بود
توانست میچه چیزي  کند؟! ایجاد چنین موج تاریخیتوانست میکجا عاشورا و کربال و محرم 

 را بگیرد؟جاي عاشورا و محرم 

: عرض کردبه حضرت به امام علیه السالم رسید و به نام ابو هره از کوفیان شخصی ، در مسیر
چرا از مکه  ،در کنار حرم امن الهی بوديو شما که در مکه  »جدك ما الذي أخرجک عن حرم«

عرضی فصبرت أخذوا مالی یا أبا هرة إن بنی أمیۀ شتموا « :بیرون آمدي؟ حضرت فرمودند
 و اندتبلیغات کردهاهل بیت سالیان سال بنی امیه علیه ما  یعنی». طلبوا دمی فهربت فصبرت و

دنبال خون من بودند که خون مرا  .من صبر کردم ،اموال ما را غارت کردند .من صبر کردم
این است که یزید جز به بیعت امام  یلم تاریخسمبنابراین اصل  .بریزند و من بیرون آمدم

شد و براي او کشتن سیدالشهدا علیه به هیچ قیمت دیگري راضی نمی ،حسین علیه السالم با او
 .نطور که این کار را در کربال انجام داد و بعد هم افتخار کرداهم ؛السالم بسیار بسیار آسان بود

مردم شام را براي جشن پیروزي  .کرد عوتمرا را داسفرا و و گرفت مجلس جشن و شادي 
گفت و اهل بیت را به اسارت چهل کرد و شعر مینوشید و افتخار میشراب میو دعوت کرد 
 منزل برد. 
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این  .اصل دوم این است که امام سالم اهللا علیه قطعا کسی نبود که حاضر به بیعت با یزید شود
حضرت  !باید بیعت کنی :گویدوقتی مروان در مدینه به امام می :ایدباز فراوان شنیدهرا جمله 

النبوة، و معدن الرسالۀ، و مختلف المالئکۀ، و مهبط الرحمۀ، بنا فتح اهللا  بیت إنا أهل« :فرمودند
تعبیرات بسیار زیبایی که در عظمت اهل  و حضرت ما اهل بیت رسول اهللا هستیم ؛»و بنا یختم

رجل فاسق، شارب «یزید  ؟اما یزید چه کسی استفرمایند. را بیان میه بیت علیه السالم رسید
قطعا امام علیه السالم حاضر  ».مثلی ال یبایع مثله و، معلن بالفسق، المحرمه الخمر، قاتل النفس

  .به بیعت نبود و یزید هم به کمتر از بیعت راضی نبود

؛ امیدي نبود و شامیان شامناحیه از که  دانیدمی ؟کردندسیدالشهدا سالم اهللا علیه چه باید می
و شام مرکز تبلیغات علیه امیرمؤمنان سالم اهللا علیه بود . شام مرکز بنی امیه بود چرا که

هایی که در ها و سومیل دومییعنی نس .نداهرا ندید و اصحاب مدینه ،مردم شامبسیاري از 
 .دانستندهمه چیز را نمی ،مدینه بودند

حرکت نیز به کسانی که خیلی دور از شام بودند (مثل حجاز) نیز امیدي نبود. در مدینه قبل از 
و قیامی نمی فتگنمیاعتراض آمیز یک نفر سخنی  خبري نبود و سیدالشهدا سالم اهللا علیه

 ،شودمدینه از خواب بیدار می ،شهادت امام حسین سالم اهللا علیه وکربال  بعد از حادثه ،بلهد. ش
مدینه قیام اگر در . یعنی از مکه که هیچ انتظاري نبود. در مقابل فقط در حد مدینه است اما

این  .در مکه هیچ حرکتی صورت نگرفتاست، تاریخ ضبط کرده آنها را قیام  و تحقق پیدا کرد
ه وزي کاي است که حتی نسبت به بیعت با امیرمؤمنان سالم اهللا علیه رمکه همان مکه

 از شام و حجاز امیدي نیست ،پس .کندبا تأنی و تامل بیعت می ،رسدبه خالفت میمنان ؤامیرم
ا رفت آینمیو کوفه  آیا اگر سید الشهدا سالم اهللا به عراقسؤال اینست که  .ماندمیعراق فقط  و

گفتند که اگر امام کردند نمیاعتراض میبه حرکت سیدالشهداء علیه السالم آن روز کسانی که 
سیدالشهدا علیه السالم به کوفه  گفتند اگرها نمیآیا همانشد؟ رفت پیروز میمی عراقبه 
کمتر از یک چهارم کوفه و شیعیان نبودند  ،کوفه لبته همها .شیعیان فراوانی بودند، رفتمی

ر نامه هیچ عکس در برابر هجده هزا ،حجت خداو ولی و گفتند چرا امام آیا نمیشیعه بودند. 
حرکت و کربال اگر سیدالشهدا علیه السالم به طرف کوفه سکوت کرد؟  و ن ندادالعملی نشا

از شر یزید و امثال یزید و حاکمان ، آیا رفتیمن می به ، یاماندمییا مدینه در مکه  وکرد نمی
کردند، را در مکه یا مدینه یا در یمن ترور میآیا اگر امام علیه السالم  ؟بنی امیه در امان بود

عالم را نورافشانی  و بینیدامروز میبه این نوري که تا  ،این آثار ،این قیامشد؟ آیا ایجاد میموج 
 شد؟ میدا پی ،کرده است
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نه یزید به کمتر از بیعت امام حسین راضی بود و نه  .خیلی مهم است ،ین دو اصلابنابراین 
عراق و کوفیان تنها و ي نبود و شام هم امیداز حجاز  .سیدالشهدا سالم اهللا علیه اهل بیعت بود

 .رسیداي به شهادت میباید در یک گوشه ،کرداعالم آمادگی کردند و اگر امام حرکت نمی

 راسفر امام به طرف کوفه و کربال  مطلباند هاي حضرت که در مسیر خواندهاز خطبه ییک
هشتم دقیقا روزي  .از مکه بیرون آمدند (یوم الترویه) امام هشتم ذي الحجه کند.می ترروشن

امام علیه السالم  .زائران و حاجیان عازم صحراي عرفات هستند که فرداي آن روز همهاست 
ل از خروجشان یعنی هفتم ذي اما یک روز قب .آیددهد و از مکه بیرون میتغییر مسیر می

 .خواندمی ايخطبه، الحجه

کنند: حداقل چهار پیام مهم و اساس دارد. حضرت سخنشان را اینگونه آغاز می ،این خطبه امام
  ».اهللا ال قوة الی باهللا و صلی اهللا علی رسوله شاء بسم اهللا ما«

خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على جید الفتاة، و ما « :پیام اول این خطبه این است
 ».، و خیر لی مصرع أنا القیهأسالفی اشتیاق یعقوب إلى یوسف أولهنی إلى

در حادثه  .شودچیزي اصالح نمی ،امروز کار جامعه به جایی رسیده است که جز با شهادت
یعنی همین . کنید تصورخاموش را و کوفه  مدینهشما  .همین است ،بسیار مهم کربال یک نکته

کنند. اما آرایی میصف در برابر امام حسین علیه السالم که جمعیت هزار هزار نفر  ايکوفه
توابین از  ؟بودند چه کسانیتوابین  .شودکوفه بعد از شهادت امام حسین علیه السالم بیدار می

اینها همان کسانی بودند که در کوفه بودند . نیامدندو مکه و مدینه هم از شام  ،آسمان نیامدند
 کنندگریه میو زنند می ر سر خودشانبامروز  . حالخون مطهر سیدالشهدا آنها را بیدار کردو 

عذرخواهی  .بندندبا امام عهد میو کنار قبر سیدالشهدا علیه السالم روند می .ندنزمی و ضجه
 .آنها این است که در راه سیدالشهدا علیه السالم به شهادت برسند کنند و توبهمی

 ؟کجا برویدخواهید می ؟کنیدفکر می به چه .مرگ براي انسان نوشته شده است :فرمایدامام می
این  گوییدعبداهللا بن عمرها که به من میاي  ،کنید بمانی که به من پیشنهاد میاي کسان

خواهید می دیگر چقدرمگر  ،دیف است هدف تیر و نیزه قرار بگیرنورانی و زیباي شما ح چهره
 م بسیاره مرگو پایان این زندگی مرگ است  ،حتی اگر عمر طوالنی کنید ؟عمر کنید

من هم به همان اندازه و  ؟چشم انتظار یوسف بود ،چقدر یعقوب رگم.م من مشتاق ؟زیباست
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چه بهتر . هستم، جد و مادرم فاطمه زهرا سالم اهللا علیهم چشم انتظار دیدار پدر ،بیشتر از آن
  !که این زندگی با شهادت به پایان برسد

از کنم تعجب می ».النواویس و کربالءکأنی بأوصالی تقطعها عسالن الفلوات، بین « :پیام دوم
اصرار دارند بر این که بگویند سیدالشهدا سالم و نویسند میو گیرند کسانی که قلم به دست می

هاي این پیام ؟کننداین کلمات را چگونه معنا می !اهللا علیه از پایان این حادثه خبر نداشت
ترجمه فارسی آن همه چیز  .ما که نیستها معکنند؟ اینصریح سیدالشهدا را چگونه تفسیر می

هاي گرسنه در بیابان کربال گرگ بینم یک عدهدارم می :فرمود . حضرتکندرا روشن می
هاي شکم یعنی». فیمألن منی أکراشا جوفا« .منتظرند تا بند بند بدن من را از هم جدا کنند

خبر  ایشان یعنی .نتظرندمیک عده گرگ گرسنه  ؛»و أجربۀ سغبا« .خالی خودشان را پر کنند
  .دهندقطعی از شهادت خودشان می

امام دشمن خود را به خوبی است. حرکت نکرده  آگاهی وامام علیه السالم بدون اطالع 
و دست به  کنددوران معاویه سکوت میدر چرا سیدالشهدا سالم اهللا علیه ده سال  .شناسدمی

 آن نامه ،خواندمی خطبهدر منا ، دهدپیام می ،دهدمعاویه را می جواب برد؟شمشیر نمی
داند نبرد با چون امام می! قیام مسلحانه ندارد ،اما در این ده سال ،نویسدمیبه معاویه را کوبنده 
به اسم جانشینی رسول . کسی که بسیار مشکل استگر ه عنوان یک سیاستمدار حیلهبمعاویه 
است. محکم کرده  (یعنی هفده سال) سوم ودوم  خلیفهي خودش را از دوران خالفت هااهللا پایه

یزید  شود چهرهلی آسان میولی امروز خیجنگد. کند و میدر واقع او به اسم دین حکومت می
گرگ گرسنه  ايبینم عدهدارم میکه دهد خبر میامام علیه السالم  .را براي مردم روشن کرد

 »ال محیص عن یوم خط بالقلم« .منتظرند

مگر پدرم امیرمؤمنان سالم  .دهممن راه پدرانم را ادامه میکه سوم این خطبه این است پیام 
به مرگ طبیعی از علیه السالم اهللا علیه به مرگ طبیعی از دنیا رفت؟ مگر برادرم امام مجتبی 

، به مرگ انبیاء و اولیایی که در راه خدا قدم برداشتند همه ،مگر آباء و اجداد ما ؟دنیا رفت
  عی از دنیا رفتند؟طبی

لن تشذ عن رسول «: فرمودنبود که مگر این سخن امام حسین علیه السالم به عبداهللا بن عمر 
از آن  ،تن پیامبر این پاره »اهللا صلى اهللا علیه و آله لحمۀ هی مجموعۀ له فی حظیرة القدس

و رسید  یمخواه در بهشت برین به همو جدم  مادر ر،براد ،پدر ،من .مجموعه جدا نخواهد شد
 .افتخار ماستاین 
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ن کان باذال فینا مهجته، و م«فرماید: . حضرت میپیام چهارم این خطبه یک اعالمیه است
 . »فإنی راحل مصبحا، إن شاء اهللامعنا موطنا على لقاء اهللا نفسه، فلیرحل 

لیه السالم م عکسی بگوید اماکه انصافی است این پیام هست؟ بی اي ابهام درذرهآیا ببینید 
امام دشمن را به خوبی شناخته  .امام علیه السالم است این صریح کلمه. دانستمسیر را نمی

 ،این دشمن جز به کشتن سیدالشهدا علیه السالماگر بیعت نکند، امام مطمئن است که  .است
  .شودبه چیز دیگري راضی نمی

اهل  کهشناسد م به خوبی میخودش را ه .دشمن شناسی امام علیه السالم در حد اعال است
و به ها اشتباه کردند البته بعضی آیند؟ا فرمود: چه کسانی با ما می. لذنیستو سازش بیعت 

ولی وقتی  ،به امام علیه السالم ملحق شدندو در مسیر راه آمدند اعالمیه خوب گوش ندادند. 
 .برگشتندو جدي است گویا دیدند  ،خبر شهادت حضرت مسلم رسید

هر کس آماده  .یدبا ما بیا ،خون قلبش را در این راه تقدیم کندحاضر است هر کسی فرمود: 
زي که بسیار زیبا تبریر نیّبه قول  .کنممن فردا صبح حرکت می که یدبا ما بیا ،لقاء خدا است

شاید درآورده است و انصافا سیدالشهدا علیه السالم را در قالب چند بیت شعر  پیام این خطبه
 سرود:از این زیباتر توان نمی

 ما يسر گیرد و برون رود از کربال                  ما يگروه هر که ندارد هوا يگفت ا         
 ما يبه خلوت سرا ينتوان نهاد پا                 ناکرده ترك سر يناداده تن به خوار       
 ما يراه طواف بر حرم کبریا       نیافت کس یتا دست و رو نشست به خون م         

 ما يابتال شیرافکن است بادیه                این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز
 ما يگدا یسر ناورد به افسر شاه                      برگردد آنکه با هوس کشور آمده   
 ما ينیست درخور فر هماکاین عرصه              سلطنت و ملک دیگر است  يما را هوا        
 ما يآراسته است بزم ضیافت برا                قدس يیزدان ذوالجالل بخلوت سرا 
 چون شاه تشنه کار به شمر و سَنان نداشت    ترگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشب       

ما  .د ما حکومت کنیمنگذاردانیم دشمنان نمیمیما  .رویمما دنبال سلطنت دنیا نمی
دي کوفیان با پدرت امیرمؤمنان ندی :گفتندبه امام علیه السالم میها خیلی  .ایمها دیدهوفاییبی
سکوت آیا اگر روید؟ دوباره شما می . چراوفایی کردندبا برادرت امام مجتبی بی ،وفایی کردندبی

 بهیا بهتر است، د نکندر مدینه او را ترور  ، یااو را به شهادت برسانندو بنشیند در مکه و کند 
 ؟عالم اتمام حجت کند یک بار دیگر براي همهبیاید و کربال 

و آنها را دعوت کرده است؟ نوشته به مردم مدینه و بصره و کوفه چرا سیدالشهدا این همه نامه 
 .روز اتمام حجت است ،یعنی امروزداند؟ نمیرا پایان راه مگر 
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 ما يگدا یسر ناورد به افسر شاه                       برگردد آنکه با هوس کشور آمده
نعمان بن بشیر کسانی که با امام حسین علیه السالم بیعت کردند، روزي بیعت کردند که 

 بر سر کار آمد.بن زیاد ي که انه روز ،سرکار بود
 چون شاه تشنه کار به شمر و سَنان نداشت              برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت

بنویسند و نامه هجده هزار مگر ممکن است دیروز  :کنندها سوال میخیلیاینست که  نکته مهم
چه کسی بوده و چه کرده است؟ مگر ابن زیاد  ؟اندترسیدهچقدر مگر  امروز نقض عهد کنند؟!

در تنها گذاشتن  نقش انحرافات دینی ،مهم نکته .عقب نشینی کردندآنقدر چرا مردم 
متاسفانه از روزي که است. در اینجا دو فکر و دو نگاه و طرز تفکر است. السالم سیدالشهدا علیه 

امام  ببینید ما در مورد مسئله .ها عوض شدنگاهو مسیر تغییر کرد  نداز دنیا رفت ،پیامبر خدا
امام مجتبی  ،امیرمومنان امام است ،گوییم امام حسین علیه السالم امام استمیو نگاهی داریم 

 کدام امام؟  . اماواجب است از امام اطاعتو امام است 
و هاي قدرتشان را قوي کردند اگر پایه .داداین سه مسئله تشکیل می ،اساس حکومت خلفا را

ین سه واژه و اساس ا بر ،توانستند با امام حسین علیه السالم بجنگند و مردم را تحریک کنند
و از جماعت مسلمین نباید جدا شد اینکه دوم  ،اطاعت از امامیکی بحث وجوب  بود؛ مفهوم

اما آن امامی که . البته این سه را، ما نیز قبول داریم، بیعت با امام را نباید شکست ینکها سوم
چرا سیدالشهدا علیه  .آنها تفسیر کرده بودند غیر از آن امام است که رسول خدا معین کرد

کند؟ چرا امام حسین علیه فضائل امیرمؤمنان را بیان می ،خواندوقتی خطبه می ،السالم در منا
حضرت چرا  کند؟، جایگاه امامت را تشریح مییک سال یا دو سال قبل از مرگ معاویه ،السالم

خواهد بگوید یادتان باشد امامت آن نیست که میبراي اینکه  ؟کندبه داستان غدیر اشاره می
که در نگاه این است  ،اي که در این دو تفسیر استتفاوت مهم و عمده .کنیدشما تفسیر می

انتخاب او را توانند مردم نمیو  امام را خدا تعیین می کندقرآن و اهل بیت علیهم السالم، 
این نگاهی است که قرآن و اهل بیت علیهم  ».یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«: کنند

  ؟دانید چه نگاهی استبرابر این نگاه میاما در  ،السالم دارند
 )از قدیم تا امروز(مالحظه کنید را اهل سنت  هاي کالمی و اعتقاديشما هر کتابی را از کتاب

فی  ۀۀ رأس العامماالما« :کنندخواهند امامت را تعریف کنند اینطوري تعریف میوقتی می
خب مردم است. در امور دینی و دنیایی مردم ک ریاست عمومی امامت ی». دنیاالدین و ال شؤون

اگر معاویه را انتخاب  ،کنند؟ اگر یزید را انتخاب کردند اشکالی نداردی را انتخاب میسکچه 
؛ چرا که همه اینها در اشکالی ندارد را انتخاب کردند، اگر عبدالملک ،کردند اشکالی ندارد

 گنجد.تعریف امام می
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 حقائق یعنی واقعیتها.» حقائق عن امیرالمؤمنین یزید بن معاویۀ« اخیرا کتابی چاپ شده به نام
مسعودي در مروج  همان عبدالملکی کهیعنی در این نگاه یزید و عبدالملک امام هستند. 

اگر کسی مرا به و گفت: اي مردم!  سخنرانی کرد ،روزي که به خالفت رسید :نویسدالذهب می
نام زهیر که به شخصیتی و ها گذشت مدت .زنما میبا این شمشیر گردنش ر ،تقوا دعوت کند

. حرفی بزندکه خودش جرأت داد شناخته شده بود و در جامعه از احترام برخوردار بود، به 
زنند که حتما دروغ : مردم حرفی میگفت رفت و عبدالملک مروان  به نزدخیلی با احتیاط 

زبان شما بشنوم و به مردم بگویم. از خواهم تکذیبش را کنید. من میاست و شما تکذیب می
راست است؟  ، آیاکندمسلمین شرب خمر می ام که خلیفهشنیدهاي؟ گفت: گفت: چه شنیده

شرب خمر که  :گفت .همین مقدار ،نه :اي؟ گفتشنیدههم چیز دیگري  :گفتعبدالملک 
گر یزید م .خوریمما خون مسلمین را می ،کنیممی هم (خون) ءما شرب دما ،چیزي نیست

 ؟کردعلنی شرب خمر نمی
. این استدر قرن چهارم (هزار سال قبل) عامه  ناز علماي بزرگ اهل کالم و متکلمی النیقبا

یعنی ». ال یخلع االمام بفسقه و ظلمه بغصب االموال و تناول النفوس المحترمۀ«عبارت اوست: 
  .تا وقتی که مردم بخواهند ؛شودنمیگناه برکنار هاي بیکشتن انسان وامام بخاطر فاسد شدن 

شبی نشد که نماز عشاء  ،کوفه بدون استثناءحکومت در در پنج سال علیه السالم  مؤمنانامیر
  .این تعریف جابه جا شده است . لذابخواند و مردم را به تقوا دعوت نکند

معاویه گوید: می» اإلمامۀ و السیاسۀ«در کتاب ابن قتیبه که بیش از هزار سال پیش بوده است، 
چه کسی حق مخالفت با من  :گفت .کردندمیها مخالفت بعضی ،روزي که یزید را تعیین کرد

 ،پیامبر از دنیا رفتوقتی  ؟خالفی انجام دادمچه کار من  )این استدالل معاویه است( ؟دارد
 اما روزي که خلیفه .انتخاب کردند را اول خلیفهو خود مردم جمع شدند و خلیفه تعیین نکرد 

خواست میدوم  روزي که خلیفه .تعیین کردجانشین براي خودش  ،است از دنیا برودوخاول می
در اسالم  . یعنی ماماهراهی براي خودم انتخاب کردنیز من  .به شورا واگذار کرد ،از دنیا برود

کجاي  ؟مسلمین باشد تواند خلیفهنمین گفته که یزید کجاي قرآ. هیچ راه معینی ما نداریم
  ؟سنت رسول اهللا است

اینکه، همین معاویه در برابر مردم مدینه (نه  عجیب .مسیر این چنین تغییر پیدا کردبنابراین، 
شام که چهل سال تحت تأثیر تبلیغات او بوده است) مقابل سید الشهداء علیه السالم 

و شرافتش  یزید به مراتب از تو بهتر است !ت باشساکگوید: ایستند و با جسارت تمام میمی
  باشد.هزار مرتبه از تو بیشتر می
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ترین مردم باشد و در ترین و فقیهترین و شجاعلادگوید باید امام عپس آن تعریفی که می
تغییر کرده و به  ،کندن و امام حسن و امام حسین علیهم السالم تجلی پیدا مینیامیرالمؤم

 شود.اي دیگر تفسیر میگونه
  :که در تاریخ خلفاء است» اإلمامۀ و السیاسۀ«از همین کتاب نمونه تاریخی  چند

در مسجد بعد از تمام شدن حادثه کربال من  :گویدابواسحاق مینمونه اول: شخصی به نام 
خدایا تو «خواند: را می. دیدم کنار دستم شمر نشسته است و این دعا الحرام نشسته بودم

شناختم، ناراحت شدم و گفتم: من چون او را می». دانی که من آدم خوبی هستم، مرا بیامرزمی
گویی آن وقت اینجا میآلوده است، دستت به خون فرزند رسول اهللا که کشی تو خجالت نمی

 ن را اطاعت کردیمما چه خالفی انجام دادیم؟ ما امر امام خودما :؟ جواب داد»انی رجل شریف«
 .تر بودیماز حیوانات پست ،کردیماگر مخالفت میکه 

 ،ولی باورهاي غلط فکري، تأثیر داشته استمانند دنیا طلبی و... عوامل دیگر که درست است 
 است.جمعی را آورده 

. وقتی بیرون از مکه حرکت کردندهشتم ذي الحجه، امام حسین علیه السالم  :دوم همونن
و  حاکم مدینه سعید بن عاص چند نفر را فرستاد که امام علیه السالم را برگردانندآمدند می

 شوي؟ چرا از جماعت مسلمین جدا می گویند:به حضرت می .کندحضرت را دعوت به تقوا می
 ،شود در داراالماره کوفهحضرت مسلم علیه السالم وقتی دستگیر میابن زیاد به سوم:  نمونه

 .تو بر امامت خروج کردي ؛»و شققت عصا المسلمین إمامک على خرجت یا شاق« :گویدمی
امام چه کسی است؟ امامی که او  اما ،امام کافی است تا حکمش مرگ باشد برخب خروج 

 منظورش است، یزید است.
عبداهللا بن نمونه چهارم: روزي که معاویه به مدینه آمد و خواست براي یزید بیعت بگیرد، به  

 .پذیرممینیز من  ،مردم قبول کردند اگر همهگفت: جوابش در ؟ یکنبیعت میگفت: آیا عمر 
پذیرم. یعنی در نگاه او کند که یزید باشد یا غیر او، اگر مردم بپذیرند من نیز میفرقی نمی

 مالك مردم هستند.
د، باید کنامام حرم دعا میهاي مسجد الحرام و مسجد النبی را گوش کنید. وقتی شما خطبه

ید؟ امروز به وگبه چه کسی امام میاین دعا نیز باشد که: خدایا! امام ما را یاري و نصرت کن. او 
هم به ملک عبدالعزیز امام گفت. پریروز به ملک فهد می د و دیروزیوگملک عبداهللا امام می

یزید و  و منصور و معاویه و نهاي قبل برگردید که به هارون و مأموگفت. حال به سالمی
گویند که انتخاب مردم مالك است؛ چرا دروغ میگفتند و ابایی نداشتند. البته دیگران امام می

 که انتخاب مردم هم نبود. 
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وارد این شهر را یک عده خارجی  خواهیممی امروز :گویندبه شامیان میکه اید شما زیاد شنیده
دشنام بدهند. بیایند سنگ بزنند تا عبرتی . مردم بیایند و جشن بگیرند و لعنشان کنند و کنیم

را از کشور دیگري آوردند؟ اهل بیت علیهم السالم ؟ یعنی کیستخارجی  براي دیگران باشد.
نها بر امامشان خروج کرده بودند. یعنی یزید بن چون به زعم آ گفتند؟چرا به ایشان خارجی می

 اند. ام کردهاي علیه او قیاست و عده معاویه امام و امیرالمؤمنین
راز و رمز حوادث کربال را  نء علیه السالم در منا است که در آترین خطبه سید الشهدامهم

نین علیه السالم را بیان انزده فضیلت امیرالمؤمدر آنجا چهارده یا پکنند. حضرت یم تشریح
ایی که هفده آنهد. نفرماید: اي مردم کاله سرتان نرود، یزید و معاویه امام نیستکند و میمی

حکومت کرد و حکومت شام را به  ،سال معاویه در دوران خالفت آنها، معاویه بر گرده مردم شام
وران خالفتشان، خودشان را تثبیت کردند، و به د او دادند، امام نیستند. آنهایی که معاویه در

 دانند، امام نیستند.دروغ خود را خلیفه رسول خدا می
د، علم و خواهرود؛ عدالت میبه این شکل پیش نمیخالصه کالم اینکه خالفت رسول اهللا 

به عظمت و موقعیت و جایگاه علیه السالم امام حسین خواهد و براي همین است که دانش می
  .پردازدمنان سالم اهللا علیه میؤامیرم

 
 گریز و روضه : 

اگر شما با پا نتوانستید به دیدن فرزندتان بیایید با سر آمدید. نـاز یک سري به خرابه شام بزنیم. یا اباعبداهللا! 
دانه امام حسین(ع) سراغ بابا را گرفت. سر بابا را برایش آوردند. کدام فرزند طاقت دارد سر پدر شهیدش را به 

 این حالت ببیند. با دستان کوچک سر بابا را به سینه چسباند.صدا زد:

 گنج خرابه شب یلدا شده  عمه بیا گم شده پیدا شده

 پاي من از ره شده پر آبله  بس که دویدم عقب قافله 

 مغیالن دواندند. ي بابا جان بعد از تو ما را با تازیانه زدند. ما را روي خارها 

 هاي گردنت را برید. باباجان کدام ظالمی محاسنت را با خونت خضاب کرد؟!باباجان کدام ظالمی رگ

کردند. اما یک وقت ببینند دیگر نازدانه کرد و اهل بیت هم عزاداري میوضه خوانی میبلبل امام حسین(ع) ر
خاموش شد. سر یک طرف و خانم رقیه هم یک طرف. گفتند: شاید خوابش برده است. اما به نزدیک بیاینـد 

امل بهائی، ؛ ک141، ص5؛ الدمعۀ الساکبۀ، ج465نفس المهموم، ص  (  ببینند که از فراق پدر جان داده است.
 ).179، ص 2ج


