
١

  
  

  
  
  

  
  

  فرهنگ سخنان امام حسین علیه السالم

محمد دشتی:نویسنده
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سرآغاز

ها  ساالرآالله 

باز روحم عشق عاشورا گرفت 

 در کربال ماوا گرفت نواین

  تاب کردی کربال بادی عطر

 در دل جا گرفت ار،ی نام شور

 خون را جان شدم ي آب و بويبو

 آن شدم د،ی اندر وهم ناآنچه

 را اری قتلگاهِ بِی سيِبو

 نغمه جانان شدم ي صبوریب

 آوردم زالل آب را ادی

 تاب را ی تشنه و بکودکان

ام   عطش زا کردهيها  لبادی

 در ناب را ادی اصغر ادی

 من ي پروای خوان شد روح بنغمه

 من ي جان شد جان پرغوغاخسته

 تاب کرد ی بنی حسادی و ذکر ادی

 من ي همه عالم رسد آوابر

 ثارهای جهان را سمبل ايا

 دارهای تو سرمشق همه بيا

 تمام عاشقان ي تو الگويا

 دلدارها دهی تو جان و ديا

 سرور و ساالر من ي انی حسای

 تمام عشق و شور و زار من يا

 و شور ما همه از شور توست عشق

 من داری با دل بي چه کردتو

 تو سمبل آزادگان نی حسای

 دل دادگان ي و مشق و الگودرس

 ناب شد امتی با قی رهائهر

 ره و راه همه آزادگان يا

 زتو حرمت گرفت ي آزادنام

 و شور از عشق تو قدرت گرفت عشق

 جمله شاهدان روزگار خون
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ت گرفت  خون تو قوي جالاز

 ی افراشتی آزادگپرچم

 ی برداشتی بردگيبندها

 در رهش ی فدائي همه دادآن

 ی آخ، بر دل خصم کاشتکی داغ

 راه تو ي همه عالم فدايا

 عاشقان بر آهِ تو يها اشک

 بر شور تو است ی عالمي چه کردتو

 جمله عارفان دلخواهِ تو جان

 به عزّ نام تو است ی همه خوبيا

 آسمان بر بام تو است نردبانِ

 یده ی را تو پاسخ ميازی نهر

 کرامت را نشان اکرام تو است هر

 نی حسای ری ما درماندگان گدست

 نی حسای ری ما دل خستگان گحال

 ما همه از شور تو است يها نغمه

 نی حسای ری ما دلبستگان گجان

 يا  تو بر ما دادهي آزاددرس

 يا تو بر ما داده ي و شادنعمت

 امی و قادی جنگ و صلح و فرراه

 يا  تو بر ما دادهي و آبادآب

 در مانده را آباد کن یِدشت

 در بند مانده را آزاد کن نفس

 را رها از بندکن يری اسهر

 هر درمانده را دلشاد کن جان

اةیالح  مجموعه نهج سخن

 می اهللا الرحمن الرحبسم

 »نیخط ثقل« استوار قرآن و عترت شهی هميها هی برپای کامل الهنی وآله، دهی اهللا علیصل  اسالم امبری پي اساس رهنمودهابر

. باشد ی قابل انکار مری ضرورت غکیها در تمام قرون و اعصار   همه انسانيجاودانه است و برا

: اند که  هشدار دادههمواره

»  از قرآني السالم جداهمی عل تی ب  به اهلشی گراای آوردن به قرآن فقط و يرو«

قرآن و  «ن،ی خط ثقلرشی است، تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذی کامل الهنی خالف اسالم ناب و دیشی و گرای انحرافيتفکّر

. است» عترت
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 وآله هی اهللا علی صلامبری عترت پي را از قرآن خواست و در قرآن جستجو نمود، اما بدون رهنمودهازی همه چدی است که بادرست

 يها  را شناخت و به ارزشی قرآنقی حقاتوان ی مطرح شده است هرگز نمی الهاتی آلی و تأوری که در تفسثیلب هزاران حددر قا

 نتوانستند بدون ر،ی و ابزار شناخت و تفسی از همه علوم مقدماتي که با همه ادعاها و با برخورداريدبودند افرا. افتی آن راه یواقع

 درك کنند و هر چه تالش ی قرآن را بدرستی مباحث و مسائل ابتدائی و آله و سلم حتّهی اهللا علی صلامبری عترت پيرهنمودها

.  نداديا دهیکردند فا

: دیفرما ی می باره بروشننی بزرگ در ايخدا

راً  اِالَّ خَسانَی الظّالِمدیزِی وال نَی مِنَ الْقُرآنِ ما هو شِفآء و رحمۀٌ لِلْمؤْمِنِونُنَزِّلُ

 نخواهد يزی چانی است، لکن کافران و ظالمان را جز زمانی اهل اي برای دل و رحمت الهي شفامیو ما آنچه را که از قرآن فرستاد

) اسراء82 هیآ(افزود

 وآله ضَلَّ و منْ تَرَك کِتاب هی عل اهللایصل هِی نَبِتِی هلَک و منْ تَرَك اَهلَ بهِیِمنْ نَظَرَ بِرَأْ:  السالم فرمودهی بن جعفر علی امام موسو

 اهللا ی صلامبری پتی باهل که ی و کسشود ی عمل کند، هالك مشی خوي که به رأیکس( وآله کَفَرَ هی اهللا علیصل هِیاهللاِ وقَولَ نَبِ

.) ست راترك کند کافر ای و سنت رسول گراممی که قرآن کری و کسگردد ی گمراه مد،ی وآله را ترك نماهیعل

 انی بنی چنن،یها را به قرآن و عترت و ضرورت تداوم خط ثقل  انسانيازمندی علل نيا  گونهی السالم در رهنمود وحهی عل ی علامام

: فرمود

 بِلِسانٍ وال بدلَه مِنْ تَرْجمانٍ نْطِقُی ال نِی الدفَّتَنَی الْقُرآنُ اِنَّما هو خَطٌّ مستُور بهذَا

.)  به ترجمان استازمندی و ندیگو یبا زبان سخن نم.  دو جلد خود پنهان استانی است که میقرآن، خطوط نیا(

 یصل  شناسانده است، قال رسول اهللا »نیثِقْلَ« معروف تی را در روای الهی وحيای گويها  اسالم ترجمان قرآن، و زبانی گرامامبریپ

 و قرآن یکی گذارم، ی گرانبها مزی شما مردم دو چانیمن در م (»ی کِتاب اهللاِ و عِتْرَتِنی الثِّقْلَمکُی تارِك فِیاِنِّ«:  و آله وسلمهیاهللا عل

 ص ن،ی، نظم درر السمط199، ص13 و ج 328، ص 5 ج ،ي ترمذحی، صح472، ص 22بحار االنوار، ج ).  عترت من استيگرید

:  خود را ابالغ فرمود کهامیها پ و به همه انسان(153، ص 1، کنزالعمال، ج 45 و 33 المودة، ص عینابی، 232

.  استریامکان پذ» قرآن و عترت «نی در تداوم خط ثِقْلَی کامل الهنی ناب و داسالم

 و ثی و حدتی از هزاران روامی قرآن کریابی و ارزری فهم و تفسي وآله براهی اهللا علی صلامبری عترت پروانی و پانیعی رو شنی ااز

.  مستمر دارندیتالشث،یحفظ احاد وضبط ويآور  و در جمعکنند ی السالم استفاده مهمی علتی گسترده و متنوع اهل بيرهنمودها

 استوار اجتهاد و استنباط يها هی از پایکی السالم را همی آن حضرت علتیب  اسالم و اهلامبری پي و رهنمودهاثی سنّت و حدآنان،

. شناسند ی میاحکام اله

 و »بیتهذ« و »یاصول کاف «شه،ی اندي بزرگ سنگرداران مرزهانی اعه،ی تالش پر برکت است که دانشمندان شنی تداوم همدر

 هی هدانی را بجهانی و هزاران کتاب و جزوه و مقاله روائ»عهیوسائل الشّ«و » بحاراالنوار«و » استبصار« و »هی الفقحضرهیمن ال«

 و آب را از سرچشمه زالل افتندی قرآن راه ی واقعری السالم به تفسهمیسول خدا عل عترت ريدها از رهنموينمودند و با برخوردار

 اهللا یخدا صل ها در امان ماندند و همان اسالم ناب رسول   و بدعتفی و جعل و تحري به رأری و از هرگونه تفسدندی نوشقتیحق

. دندیاوم بخش شهادت، تدو و خون کاری وآله را درتمام اعصار و قرون، با جهاد و پهیعل

 ي ها ها را پرکردند، رنج مهاجرت  چالاهی سدند،ی العضو گرد  اسالم، قتل عام شدند، ناقصداری بي فقهاء و علماعه،ی شدانشمندان

.  نهادندخی تارشهی منحرفان هميها را بر دل»  قرآن از عترتیجدائ «ي را بر خود هموار نمودند، سربر دار شدند، اما داغ آرزویاپیپ
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 ارِعالقمندانیدر اخت)  السالمهی عل فرهنگ سخنان رهبران معصوم (اةی الح  مجموعه نهج،ی حرکتِ ارزشمندِ فرهنگنی در تداوم او

 روز، مورد يازهای و متناسب با ني کاربردنی السالم را در قالب هزاران عناوهمی امامان معصوم علثی و احاداتی تا رواردیگ یقرار م

.  دهندارر قیابیمطالعه و ارز

 که دی امم،یگرد ی السالم آشنا مهی عل  حضرت اباعبداهللای با سخنان گرانسنگ و نوراناةیالح  اکنون در جلد ششم مجموعه نهج هم

. ردی و دست ما را بگردیتالش کوچک ما را بپذ

 السالم هی عل  نیرالمؤمنی امیقاتی مؤسسه تحق- قم

 ی دشتمحمد

 شودیآغاز م» آ« حرف  آنها باي که ابتدایسخنان

آب

ي از موجودات آبزی علمخبر

 آشنا شدند که موجودات ی راز علمنی و با اافتندی راه ها یدنی توسط پاستور، به جهان نادکروبی جهان پس از کشف مدانشمندان

 السالم پرده از هی عل  نیحس قرن قبل امام 14 که در یدر صورت...  هوا خوار وکروبی مانند مکنند ی می در آب زندگیزنده فراوان

.  برداشتی راز علمنیا

 1 ثیحد

. إنَّ لِلْماءِ ساکِناً:  السالمهی عل  نی االمام الحسقال

).  در آب قرار دارنديا همانا موجودات زنده: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شنا کردن در آب فرات رفتند و در ي السالم براهمای عل نی امام حسن و امام حسيروز:  السالم نقل فرمود کههی عل  باقر العلومامام

.  شده را مطرح فرمودادی السالم سخن گرانسنگ هی عل  خود را پوشانده بودند، حضرت ابا عبداهللا ي که با پارچه بلندیحال

آبرو

 حفظ آبروي اموال برابخشش

 به او ناری السالم آورد، امام چهارصد دهی عل حضرت ابا عبداهللا کرد، پناه به رونی فرزدق شاعر را بنه،ی مروان، فرماندار مدیوقت

 چرا به او ستی نی السالم اعتراض کردند که فرزدق شاعر خوش نامهی عل  نی به امام حسیبرخ.  و او را مورد محبت قرار داددیبخش

: فرمود. ؟يکمک کرد

 2 ثیحد

 و قالَ رٍ،ی وآله کَعب بنَ زههی اهللا علیصل  بِهِ عِرْضَک، وقَد أَصاب رسولُ اهللا ِتی ما وقَ مالِکرَیإِنَّ خَ:  السالمهی عل  نی االمام الحسقال

. یاقطعوا لسانه عنّ:  عباسِ بنِ مرْداسِیف

 و هی اهللا علی صل خدا  آنگاه که رسول،ی خود را حفظ کني اموال تو آن است که با آن آبرونیبهتر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دی پاداش داد فرمود، با پاداش دادن، زبان عباس بن مرداس را نسبت به من ببندریآله و سلم به کعب بن زه
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آداب

یی دستشوآداب

 ي فردبهداشت

 انیز روستائ اياری بسی نبود، و هم اکنون در زندگي خبري مدرن امروزيهای مجلّل و دستشوئيها  روزگاران گذشته که از خانهدر

 ی زندگیها مدت  و کوهها ابانی ناچارند در بیاپی پي که در مانورهایانی و نظامباشند، ی که همواره در حال کوچ کردن ميو عشائر

:  ارزشمند بوده و هست، که فرمودي السالم جهت بهداشت فردهی عل نیکنند، رهنمود امام حس

 3 ثیحد

.  وال تَستَدبِرُهاحیتَستَقْبِلْ أَلْقِبلَۀَ والتَستَدبِرْها والتَستَقْبِلْ أَلْرِّال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دیری قرار نگزی و رو و پشت به باد ند،ینی ننشیرو، و پشت به قبله، در دستشوئ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. باشد ی مها ی مصون ماندن از انواع آلودگيو رهنمود دوم برا است،نیسلم احترام و ارج نهادن به کعبه و قبلگاه مي اول برارهنمود

يآزاد

ری اسيآزاد

 ینی بر همه مسلمانان واجب است تا او را آزاد سازند، اما مردم و دولت و کشور و سرزمدی گردری اسی است که اگر مسلماندرست

 داشته نهی زمنی در ايشتری تالش بدی خواهند داشت، و بارانی اسي در آزادمی مستقتی آنها جنگ صورت گرفت مسئوليکه برا

:  اظهار داشتم السالهی عل  نیباشند که امام حس

 4 ثیحد

. های قاتَلَ علَی أَهلِ األرضِ الّتی الْمسلِمِ علرِیفِکاك األس:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  استدهی منافع آنها جنگي براری اسنی واجب است که ای بر کسانریآزاد کردن اس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و همراهانارانی گذاشتن آزاد

ارانی با یکدلی

 از آغاز حرکت تا روز عاشورا، همه جا روح کرد ی مبارزه می وآزادگي آزادي عاشورا برانی خونامی السالم در قهیعل  نی حسامام

 خود ارانی ی وآزادگي لحظات روز عاشورا که در محاصره کامل قرار داشت به آزادنیاستر و در حسفرمود ی متی را تقویآزادگ

:  آزاد گذاشته بود و فرمودب، آنان را در انتخاد،یشیاند یم

 5 ثیحد

. عنَّانْصرِفی معنا وإالَّ فَلْقُمیسِنَّۀِ فَلْ وطَعنِ الْاَفِی حد السی علصبِرُی النَّاس فَمنْ کانَ مِنْکُم هایأ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 کند و امی صبر کند با ما قها زهی و ضربات نر،ی شمشيزی بر تتواند یهر کدام از شما که م!  مردميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  رود و خود را نجات دهدرونی ما بانیگرنه از م

 حجت با همراهاناتمام

 مهی از خد،یتاب ی میها که مهتاب به روشن  از شبیکی راه کربال، درنیدر ب: کند ی السالم نقل مهی عل  دختر امامنهیک سحضرت

: دیفرما ی و همراهان مارانیخطاب به ستاده،ی اتی جمعانیم پدرم دردمید شدم،کیاصحاب او نزد پدر ومهی آمده به خرونیبانوان ب

 6 ثیحد
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 بِأَلْسِنَتِهِم وقُلُوبِهِم، وقَدِانْعکَس یعونی قَومٍ بای أَقْدِم علی لِعلْمِکُم أَنّیإعلَموا أَنّکُم خَرَجتُم مع:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  ذِکْرَاهللاِهمی فَأَنْسطانُی الشَّهِمیاألمرُألنَّهم إِستَحوذَ علَ

.  أنْ تَکُونَ ما تَعلَمونَ وتَستَحونَی بعد سلْبِهِم، و أَخْشیمی حری وسب،يدی نَی بجاهِدی وقَتْلَ منْ یالَّ قَتْل لَهم مقْصد إِسی لَوالْانَ

لِ الْبنا أَهعِنْد عالْخَدوتِیرَّمحفَلْ.  م ذلِک مِنْکُم ن کَرِهفَمی،رِففَالَّلنْص تلُیرٌی سالسغَلُیب و لَرٍی خَطرُی قْتالْوو یجسنْ واسانا رٍ،ی بِهمو 

 بِأَرضٍ قْتَلُی نی اَلْحسيولَد«:  وآلههی اهللا علی محمد صلي مِنْ غَضَبِ الرَّحمنِ، وقَد قالَ جدای الْجِنانِ نَجیبِنَفْسِهِ کانَ معنا غَداً فِ

. »مۀَی الْقِومی حِزْبِنا ی ونَصرَ ولَده الْقائِم، ولَو نَصرَنا بِلِسانِهِ فَهو فِی فَمن نَصرَه فَقَد نَصرَنِداً،یشاناً فَرِ عطْداًی وحباًیکَرْبالء غَرِ

من  دیکرد ی که فکر می در حالدی آمدرونی بارتانی که شما با من از ددیبدان!  همراهان منيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 بر طانی اآلن ماجرا بر عکس شده است چون که شیول. اند  کردهعتی رهسپارم که هم در زبان و هم در دل با من بی مردميبسو

 که که یارانی را ندارند، ارانمی جز کشتن من و یاکنون هدف.  خاطره آنان فراموش ساخته استز خدا را اادی گشته و رهیآنان چ

 از رنگی و نلهی حد،ی بورزاءی حای و دی را ندانقتی حقنی شما اترسم یم. کنند ی دفاع متی اهلبمیحرهمگام با من در تالشند و از 

ها   است و راهری با ما را خوش ندارد باز گردد، پوشش شب فراگیاکنون هر کس از شما همراه.  حرام استتی ما اهلبدگاهید

 کند البتّه در بهشت با ما خواهد بود و از ی و همراهی با ما دوستشی خواری هر کس با اختست،ی زمان گرما و حرارت هم نخطر، یب

 در ساحل فرات در نی حسفرزندم«:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علی صلامبری که جدم پافتی رحمان نجات خواهد يغضب خدا

را ) عج(فرزند او قائم آل محمد  کرده است و ياری کند مرا ياری هر کس او را شود، ی کربال تنها و با لب تشنه کشته منیسرزم

) ». حزب ما خواهد بودانی در مامتی کند در روز قياری تنها با زبانش ما را ی کرده است، و اگر کسياری

 ده نفر، ده نفر، از اطراف آنحضرت دمی بود که مردم را ددهی نرسانیسوگند به خدا سخنان پدرم به پا: دیگو ی منهی سکحضرت

 آنها ما را خوار کردند ایبار خدا«:  ماندند، در آن حالت سر به آسمان برداشتم و گفتمیباق»  نفرکیهفتاد و «ها پراکنده شدند و تن

 و آله هی اهللا علی آنان را اجابت مکن، دشمن را بر آنان مسلّط گردان، و از شفاعت جدم رسول خدا صليتو آنان را خوار گردان، دعا

 هی به گرزی باز گفتم، او نی ماجرا را به روشندم،یام ام کلثوم رس  که خدمت عمهداد ی من امان نم بههیو گر. »و سلم محرومشان دار

. می السالم آمدهی عل  خدمت حضرت اباعبداهللا هم با ست،ی برادر گریافتاد و از تنهائ

ما رسولنه،یبرادر ما را به مد:  کلثوم گفتام رَم جدامام پاسخ داد. لم بازگردان و آله و سهی اهللا علی خدا صل  ح :

 لٌی ذلِک سبی إِلی لسیلَ!  اُخْتاهای

).  من وجود نداردي برانهی بازگشت به مدي برایخواهرم، راه(

لی حجت با برادران مسلم بن عقاتمام

 72« دادند و حیا بر قرار ترج فرار رياری که بسام،ی تداوم قای يریگ  از اتمام حجت با همراهان و آزاد گذاشتن مردم در کناره پس

:  فرمودلی ماندند، امام خطاب به برادران مسلم بن عقیباق» تن

 7 ثیحد

.  حسبکُم مِنَ الْقَتْلِ بِمسلِمٍ، فَاذْهبوا أنْتُم فَقَد قَد أَذِنْت لَکُملٍی عقی بنای:  السالمهی عل  نی االمام الحسقال

 يمن شما را رخصت دادم که بسو.  استیشهادت مسلم، خانواده شما را کاف! لی فرزندان عقيا: (رمود السالم فهی عل  نی حسامام

.) دی خود برويها خانه

 مردم چه خواهند گفت؟ و م؟ی و به کجا برومی السالم تو را رها کنهی عل  اباعبداهللا ای:  بپاخاستند و گفتندلی فرزندان آزاد مرد عقاما

 ای يری و با تم،ی دشمنان تنها گذاردانیامام و رهبر و بزرگ خود را در م:  کهمی به مردم بگوئم؟ی بگوئما در جواب مردم چه

. میکن ی تو مي کرد بلکه جان و مال و زن و فرزندان خود را فدامی نخواهنیچن!  سوگند به خدام؟ی نکرداع از او دفيریشمش



٨

 گذاشتن هالل بن نافعآزاد

 یپس از تو به کجا روم؟ و به چه کس: همسر جوانش، دامن او را گرفت و گفت» هالل بن نافع« رفتن دانی روز عاشورا بهنگام مدر

:  خطاب به هالل فرمودی السالم متوجه شد، با همان روح آزادگهی عل نی امام حسیوقت. ستی کنم؟ و آنگاه به شدت گرهیتک

 8 ثیحد

 . الْبرازِی اَنْ تَخْتار سرورها علَتی لَها فِراقُک، فَلَورأَبیطیاِنَّ اَهلَک ال  نَافِع، ای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 او را بر مبارزه با ي تا خشنودي آزادپسندد، ی تو را نمیهمانا همسرت، جدائ!  پسر نافعيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). ي مقدم بداررهایشمش

 اهللا ی صلامبری جواب پامتی قي نکنم، فرداياری و آله و سلم، اگر امروز تو را هی اهللا علی خدا صل سر رسول پيا:  بن نافع گفتهالل

.  شددی جنگ رفت، مبارزه کرد تا شهدانیآنگاه به م.  و آله و سلم را چگونه بدهم؟هیعل

 در منزل زبالهارانی انصراف به فرمان

 و ي و ارزشمند بوده و خود آن را انتخاب کرده باشند، و با آزادی تکاملی اهدافي آن، داراونی و جاودانه است که انقالبروزی پیانقالب

 خود ارانی راه کربال، هرجا که الزم بود، امام نی در مکّه، در بنه،ی رو در مدنیاز ا.  به استقبال خطرات و مشکالت آن بروندیآگاه

 301 ثی از مکّه تا کربال حدیاسی مبارزات س- ر س . گذاشت یت، آزاد م سکوای و آنان را در ادامه حرکت، داد یم یرا آگاه

 در شب عاشوراارانی گذاشتن آزاد

 و همراهان اتمام حجت ارانی همواره با ان،ی کوفی شکنمانی پدنی راه کربال، پس از شننی السالم در بهی عل  اباعبداهللاحضرت

 يا مهی و همراهان را در خارانیدر شب عاشورا، پدرم اصحاب و : دیفرما یالسالم م هیامام سجاد عل.  تا خود انتخاب کنندکرد، یم

:  فرمودآنان کرد وخطاب به يآور جمع

 9 ثیحد

 ی ولَو قَتَلُون،يریوب غَ الْمطْلُسی جمالً لَکُم فَانْهجوا بِأَنْفُسِکُم، فَلَلَی اِتَّخِذُوا هذَا الَّلیعتی وشی أَهلای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ی عاهدتُموني اَلَّذي وعهدیعتی حِلٍّ وسِعۀٍمِنْ بی فَانْجوا رحِمکُم اهللاُ وأَنْتُم فکُم،یما فَکَّرُوا ف

 که دیات ده و خود را نجدی راهوار به حساب آري شب را چون شترنی اانم،یعی خاندان و شيا: ( السالم فرمودهی عل  نی حسامام

 را از شما برداشتم عتی بدیابیآنان جز شخص مرا نخواهند و اگر مرا بکشند در فکر شماها نباشند، خدا شما را رحمت کند، نجات 

).  پنداشتمدهید نادی که با من بستیمانیو پ

مردم به ما چه خواهند شت، گذامیتو را تنها نخواه! سوگند بخدا«:  صدا گفتندکی ارانی همه دی رسنجای سخن امام به ایوقت

: امام ادامه داد که.»میکشته شو تامیبا تو هست! بخدا دشمنان تنها گذاشتند؟ سوگندانی که امام و بزرگ خود را در مندیگفت؟ بگو

.  مِنْکُم واحِدیبقی والی غَدٍ أُقْتَلُ وتُقْتَلونَ کُلُّکُم معی فی قَومِ اِنّای

).  نخواهد ماندی از شما باقي و فرددیشو ی و شما همه با من کشته مشوم یه م من فردا کشتاران،ی يا(

:  گفتندکصدای دندی امام خبر شهادت خود را شنارانی یوقت

دمالنَرْضي للَّه الَّذاَلْح ک، أوعشَرَّفَنَا بِالْقَتْلِ م و رِكنا بِنَصفِی أکْرَم کعی أنْ نَکُونَ م تِکجرد یول اهللا؟نَابسر  !

).  و با کشته شدن در راه شما شرافت عطا فرمودد،ی دادن به شما کرامت بخشياریسپاس خدا را که ما را در (
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 گذاشتن محمد بن بشرآزاد

ئل به  از قبایکی بود، قبل از عاشورا به او خبر دادند که پسرش را ی السالم محمد بن بشر حضرمهی عل نی امام حسارانی از یکی

:  و فرموددیامام سخن او را شن.  گردد و من بعد از اسارت او زنده باشمریدوست نداشتم که پسرم اس: او گفت.  گرفتنديریاس

 10 ثیحد

.  فِکاكِ اِبنِکی فَاعملْ فیعتی حِلٍّ مِنْ بیرحِمک اهللاُ أَنْت ف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 فرزندت ی رهائي برو و برازی خود را از گردن تو برداشتم برخعتی من بامرزد،یخداوند تو را ب: (سالم فرمود الهی عل  نی حسامام

.) اقدام کن

:  پسرش را فراهم کرده فرمودي آزادلهیامام وس. ها مرا زنده زنده بخورند، اگر از تو جدا شوم گرگ:  پاسخ امام گفتدر

 هِی فِداءِ أَخی بِها فنَیستَعی الْبرُود  اِبنَک هذِهِ األثْواب وفَأَعطِ

.)  است به فرزندت بده تا او برود و در نجات برادرش اقدام کندیمانی که از برد یهائ  جامهنیبرو و ا(

.  نوشتندناری را هزار دها راهنی پمتیق

لی گذاشتن فرزند مسلم بن عقآزاد

 ی کربال، سعامی السالم در لحظه لحظه قهی عل نی و انتخاب باشد، امام حسمانیشق و ا برخواسته از عامی قکی کربال امی آنکه قيبرا

در روز .  شهادت پرواز کنندي و به سونندی خود را آگاه سازد، با آنان اتمام حجت کند، تا خود راه خدا را برگزارانیداشت تا 

: به او فرمود اجازه نبرد خواست، امام لی پسر مسلم بن عق عبداهللایعاشورا، وقت

 11 ثیحد

.  أُمک و اخْرُج مِنْ هذِهِ الْمعرَکَۀِدِی مسلِمٍ خُذْ بِکی حسبک قَتْلُ أَبیعتی حِلٍّ مِنْ بیأَنْت ف:  السالمهی عل  نی االمام الحسقال

 تو بس است، دست ي مسلم برايانباز را از شما برداشتم، همان جعتیمن ب!  فرزند مسلميا: ( السالم فرمودهی عل  نی حسامام

.)  برورونی معرکه جنگ بنی و از اریمادرت را بگ

. داشت ی دادن و اتمام حجت دست بر نمی بودند، اما امام از آگاهدهی به شهادت رسارانی از ی نبرد آغاز شده بود و جمعنکهی ابا

 به مهاجمانی روح آزادگيادآوری

 افتاده بود، و رمق ی گودال قتلگاه بانی السالم در مهی عل  نی امام حسنی خونکریشورا، که پ خون رنگ غروب عايها  لحظهدر

 هی گري آوردند که ناگاه صداورشی امام يها مهی خي بسوانی سفی آل ابي درنده خوانی در خون نشست، حرامتی والدیخورش

:  فرمود برخاست و خطاب به آنانانوها زي امام بر رود،یکودکان بگوش امام رس

 12 ثیحد

 ی و کُنْتُم ال تَخافُونَ الْمعاد، فَکُونُوا أَحراراً فنٌ،ی لَکُم دکُنْیإِنْ لَم ! انَی سفْی آلِ أَبعۀَی شای حکُمیو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. عمون أَحسابِکُم إِنْ کُنْتُم عرَباً کَما تَزْی هذِهِ وارجِعوا إِلاکُمیدنْ

 نی پس در اد،یترس ی نمامتی و شما از قد،ی ندارنیاگر د!! انی آل ابوسفروانی پيا!  بر شمايوا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دی که از قوم عرَب هستدیکن ی مالی اگر خد،ی خود برگردي بجاد،ی آزاد مرد باشایدن

: امام فرمود!. ؟یگوئ یچه م!  پسر فاطمهيا:  شِمر جلو آمد و گفتپس

. اًی مادمت حی جناح، فَامنَعوا عتاتَکُم وطُغاتَکُم وجهالَکُم عنِ التَّعرُّضِ لِحرَمهِنَّی علَسی والنِّساء لَ،ی اُقاتِلُکُم، وتُقاتِلُوني الَّذأَنَا
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 پس متجاوزان و ست،ی بر آنان نی زنان که گناهد،یکن ی م و شما هم با من مبارزهجنگم، ی من هستم که با شما منی امیگو یم(

.) دی من باز دارگاه مهیام از خ ستمگران و جاهالن خود را، مادام که زنده

یآگاه

شی از شهادت خویآگاه

 جهانندهی از شهادت و آیآگاه

 یاند، اما آنچه که از مبان  را مطرح کردهی گوناگوني کربال، متفاوت نوشتند و اظهار نظرهاامی امام از سرانجام قی به آگاهنسبت

 خود را یاسی سيها  برخوردار بوده و سرانجام حرکتبی السالم از علم غهی عل نیامام حس:  آن است کهردیگ ی مشهی ما رياعتقاد

:  شهادت رفته است که اظهار داشتي بسوی امت اسالميداری بي الزم برایگاه است، و با آدانسته یم

 13 ثیحد

 لَم ی فَلَوقَد قَتَلُون،ی و هم قاتِل،یقْتُلُونی ی ملْکُهم حتّۀَی اُمی بنء یهنَّی الدِهِی بِنٍی نَفْس حسيوالَّذ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

مصِلُوایعاًی ج لَم داً، وأَب فأْخُذُوای طاءبی عملِی سداً، اِنَّعاًی اهللاِ جلَ قَت اَبلِی اَولُ باَه ۀِ أَنَا وهذِهِ األم الّذ،یتی ي وسح نَفْس بِنٍی ال دِهِی 

. طْرِفی ی الْاَرضِ هاشِمیتَقُوم الساعۀُ و علَ

 تا مرا به  گوارا نخواهد شدهیام یحکومت بر بن.  در دست اوستنی که جان حسیسوگند به خدائ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کند، ی نمياری بخاطر خدا آنها را ی و هرگز کسدی نخواهند رسشی خويشهادت برسانند و اگر مرا کشتند، هرگز همه آنان به آرزو

 هاشم ی نفر از بنکی در دست اوست تا نی که جان حسیسوگند به خدائ.  بودمی من خواهتی اهل بو امت، من نی کشته انیاول

). ا نخواهد شد برپامتیزنده باشد ق

شی از قاتالن خویآگاه

 را ی و در خواب نسبت به شهادت و قاتالن خود حقائقدی خوابی السالم در سحر روز عاشورا، جهت استراحت اندکهی عل نی حسامام

:  شدن خطاب به فرزندان خود اظهار داشتداریمشاهده فرمود که پس از ب

 14 ثیحد

 یتَولی ي و أَظُنُّ الَّذ،ی أَشَدها علَتُهی کَلْب أَبقَع رأَهای و ف،ی لِتَنْهشَنِی کَأَنَّ کِالباً قَد شَدت علَتیرأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 وآله و معه جماعۀٌ مِنَ أَصحابِهِ و هو هی اهللا علی صل  رسولَ اهللاِي ذلِک جدعد بتی رأَی رجلٌ اَبقَع و أَبرَص مِنْ هؤُالءِ الْقَومِ؛ ثُم إِنّیقَتْل

نَای: ی لقُولُیب شَهِ! ی یأَنْتددمحف!  آلِ ملُ الصأَه ماواتِ ولُ السأَه شَرَ بِکتَبقَدِ اس لحِیوفَلْ،ی األَْع عِنْدِکُنْی كللَّ اَي إِفْطارلْ لَۀَ،یجع 

 مِنْ هذِهِ لُی و قَد أَزِف األمرُ واقْتَرَب الرَّحتی قارورةٍ خَضْراء؛ و هذا ما رأی دمک فِأْخُذَیفَهذا ملَک قَد نَزَلَ مِنَ السماءِ لِ! رْو التُؤَخِّ

.  ذلِکی الشَک فا،یالدنْ

 بود به ی آنها سگنیدتری و شدکنند، یبر من حمله م داًی که چند سگ شددمیمن در خواب د: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که به مرَض برَص مبتالء است قاتل من است، پس از ی افراد کسنی اانی خواب نشانگر آن است که از منی اد،ی و سفاهیرنگ س

 و ی امت هستنی ادیتو شه:  که به من فرموددمی دارانشی از یه و آله و سلم را با گروهی اهللا علیهجوم سگها، رسول خدا صل

 بود عجله کن و ی پسرم امشب افطار را در نزد من خواهدهند،ی بشارت مگری آمدن تو را به همدیها و عرش اله ساکنان آسمان

.)  کنديآور  جمعی سبز رنگشهی در شا از آسمان فرود آمده است تا خون تو ريا  فرشتهنکی روا مدار، اریتأخ
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 از شهادت در خوابیآگاه

 السالم در هی عل نی صادق است که امام حسيها  خوابنده،ی و شناخت الزم نسبت به آی بدست آوردن علم و آگاهيها از راه یکی

 کربال و سرانجام آن را در خواب امی قرامونی از حقائق و مسائل پی تا کربال همواره برخنهی از مدامیسفر به کربال، در آغاز ق

. فرمود یمشاهده م

 15 ثیحد

. " 5 " نایانک تروح ال: ی لقَولُی الْمنامِ وهو ی وآله الساعۀ فِهی اهللا علی صل  رسولَ اهللاِتی رأَیاِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

م تو فرزند:  که به من فرموددمی و آله و سلم را در خواب دهی اهللا علیخدا صل  جدم رسول نکیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  شدی ما آمده راحت خواهيبسو

 هی عل  الْحسنَی السالم، واَخهای فاطِمۀَ علی السالم، واُمهی علاًی علی المنام، واَبی في جدتی راَی اختاه اِنّای:  فرموديگری در نقل دو

 بی عن قرنای انک رائح النی حسای: السالم، فقالُوا

 که دمی السالم را در خواب دهی عل  السالم و برادرم حسنهای السالم و مادرم فاطمه زهراعلهی عل ی جدم رسول خدا و پدرم علنکیا(

).  آمدی ما خواهي بسوي بزودنی حسيا: به من فرمودند

 در کربالارانی از شهادت یآگاه

 مردم و حوادث کربالیی وفا ی از بیآگاه

 گاهی خود با خبر است، و هم از جاامی مردم اطّالع دارد، و هم از سرانجام قیرائاگی و دنیوفائ ی السالم، هم از بهی عل نی حسامام

:  اظهار داشتدی کربال رسنی کاروان امام به سرزمی خود آگاه است، وقتارانیشهادت خود و 

 16 ثیحد

 مادرت معائِشَهم فَاِذا محصوا بِالْبالءِ قَلَّ حوطُونَهیسِنَتِهِم  ألْی لَعقٌ علنُی والدای الدنْدیاِنَّ النَّاس عب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

الدانُونَی .

 تا آنجا نی از دیبانی و پشتتی حماباشد، ی زبانشان مچهی بازنی هستند و دای دنيها  مردم بردهنیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  کم خواهند بودندارانی درندینگاه که در بوته امتحان قرار گ در رفاه باشد، اما آشانیاست که زندگ

 کربالء است؟ نی سرزمنی اایأَهذِهِ کَرْبِال؟ آ:  سؤال کردسپس

: امام فرمود. يآر:  دادندپاسخ

. دِمائِنا موضِع کَرْبٍ و بالءٍ، هاهنا مناخُ رِکابِنا، ومحطُّ رِحالِنا، ومقْتَلِ رِجالِنا ومسفَک هذا

 مردان ما به شهادت نجای خوابگاه شتران ماست، انجای بار انداز ما است، انجای اد،ی و بالء است، منزل کني دشوارنجایاسم ا(

). شود ی مختهی ما ريها  خوننجای ارسند، یم

ارانی از کشته شدن یآگاه

: فرموديگری در نقل دو

 17 ثی حد

 مِنا،ی قِفُوا وال تَرْحلُوا، فَهاهنا واهللاِ مناخُ رِکابِنا، وهاهنا واهللاِ سفْک دِمائَنا، وهاهنا واهللاِ هتْک حر: السالمهی عل نی االمام الحسقال

ورقُب اهللاِ تُزارنا وهاهاَطْفالِنا، و اهللاِ ذِبحنا وهاهاهللاِ قَتْلُ رِجالِنا، ونا ونا،وهاهعۀِ وبِهذِهِ التُّرْبن ویددلِهِي جلِقَو ال خُلْفولُ اهللاِ وسر  ..
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سوگند .  خوابگاه شتران ما استنجایا!  سوگند بخداد،ی کوچ نکني جاگری بدنجای و از ادیفرود آئ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که مردان ما به نجاستی اشود، ی که حرمت ما شکسته منجاستیا! سوگند بخدا. شود ی مختهی ما ريها  که خوننجاستیا! بخدا

 همان نی کنند، و اارتی ما قبور ما را زانیعی که شنجاستی ابرند،ی ما را چون گوسفند سر مطفال که انجاستی ارسند، یشهادت م

).  و آله و سلم وعده آن را بمن داد و خبر او هرگز دگرگون نخواهد شدهی اهللا علیخدا صل  که جد من رسول ستیخاک

. کربال: پاسخ دادند. نامند؟ ی را چه منی زمنیا: دی خود پرسانی از اطرافو

:  خود ادامه دادآنگاه

 و آله هی اهللا علیصل  ي جدی واهللاِ أَرض کَرْبٍ وبالءٍ، هاهنا تُقْتَلُ الرِّجالُ وتُرَملُ النِّساء، وهاهنا محلُّ قُبورِنا ومحشَرُنا، وبِهذا أَخْبرَنهذِهِ

.  سلمو

 دفن ما و گاهی جانجای خواهند شد، اپناه ی کشته خواهند شد و زنان بی مردان بزرگنجای اندوه و ابتال است، انی زمنجایبخدا قسم ا(

).  حقائق آگاه کرده استنی و آله و سلم مرا به اهی اهللا علیخدا صل جدم رسول .  استامتیزنده شدن و بر خواستن ما در روز ق

ارانیدت خود و  از شهاخبر

 و از دم،ی عراق، خدمتش رسي السالم و حرکت آنحضرت به سوهی عل  حضرت اباعبداهللاامیسه روز قبل از ق: دیگو ی بن صالح مزرارة

 هی عل نیامام حس.  بر ضد شماستانی کوفيرهای مردم با توست اما شمشي صحبت کردم و گفتم که دلهاانی و نفاق کوفیدوروئ

. دانست ی تعداد آنها را نمی که جز خدا کسدمی را دی فرشتگان فراوانکرد، آسمان ي به سويا السالم اشاره

:  خطاب به من فرمودآنگاه

 18 ثیحد

 و مصارِع یناك مصرَع وحبوطُ األَْجرِ لَقاتَلْتُهم بِهؤُالءِ، ولکِنْ أَعلَم عِلْماً أَنَّ هاءِ،یلَوال تَقارب األشْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ی علي مِنْهم إِالَّ ولَدنْجوی ال ،یأَصحاب

 فرشتگان با دشمنان مبارزه نی با اشد، ی و اجر باطل نمز،ی هرچیعیاگر نبود علل و عوامل طب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 رفت و توان ی نميگری است، و به راه دنیاصحاب من، در آن زم که قتلگاه و خوابگاه من، و خوابگاه دانمی منیقی لکن به کردم، یم

).  نخواهد داشتی کس رهائنیالعابد نی من زفرزنداز آن حوادث مرگبار جز 

 از حوادث کربالیآگاه

. ست؟ی چنی سرزمنینام ا: دی خود پرسانی از اطرافدی کربال رسنی سرزمیکیآنگاه که کاروان امام به نزد: کند ی نقل منی بن قریزه

. اَلْعقْر: گفتند

 19 ثیحد

.  اَعوذُبِک مِنَ الْعقْرِیاَلَّلهم اِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  از پاره پاره شدنبرم ی به تو پناه ما،یبار خدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  داد کهحیامام توض. کربال: پاسخ دادند. نامند؟ ی را چه منی زمنیا: دی پرسگری بار دو

رَّ أَبذاتم لَقَدالءٍ، وبسی کَرْبٍ وم کانِ عِنْدمِهِنَ،ی صِفّی إِلرِهِی بِهذَا الْمفَأُخْبِرَ بِاس ،نْهأَلَ عفَس ،قَففَو ،هعأَنَا مطُّ : فقال.  وحهاهِنا م

هذِهِ واهللاِ :  هاهنا، وقَبض قَبضَۀً مِنْها فَشَمها وقالَنْزِلُونَی محمدٍ، تِی بثِقْلٌ آلِلِ: ، فَقالَفَسئِلَ عنْ ذلِک. رِکابِهِم، وهاهنا مهراقُ دِمائِهِم

.  أُم سلْمۀَی أَخْبرَتْنها،ی أُقْتَلُ فی رسولَ اهللاِ اَنَّنلُی أخْبرَبِها جبرَئی الْاَرض الَّتیهِ
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 پدرم م،ی عبور کردنی سرزمنی از انی رفتن به صفّي السالم براهی عل ی من با پدرم علهاست، یخت و سشی محلّ آزمانجای ايآر(

:  و فرمود»دی از خاك را گرفت و آن را بوئیسپس مشت«. ندی را کربال گونجای به او پاسخ دادند که اد،ی را پرسنجایتوقّف کرد و نام ا

 نی ازیخدا اطّالع داد که من در آن کشته خواهم شد، و ام سلمه ن  رسول  بهلی است که جبرئینی سرزمن همانیا! سوگند بخدا

).  من نقل کردي و آله و سلم براهی اهللا علیخبر را از رسول خدا صل

: دی پرسدی کربال رسنی السالم به سرزمهی عل  حضرت اباعبداهللایوقت:  آمده استيگری در نقل دو

.) ست؟ی چنیم زنینام ا( اِسم هذِهِ األَْرض؟ ما

: امام فرمود. کربال:  دادندپاسخ

 و آله و سلم اِنَّها أَرض کَرْبٍ و بالءٍ هی اهللا علیصل ی النَّبصدقَ

.) هاست ی و سختشی بال و آزماگاهی جانجای و آله و سلم که اهی اهللا علی خدا صلامبریراست گفت پ(

 راهنی از شهادت در خواب بیآگاه

 السالم دست داد که نسبت به هی عل نی به امام حسیحالت»  مقاتلیقصر بن« راه مکّه و کربال نی بيها احتگاه از استریکی در

:  آنحضرت آشکار شد و چند بار فرمودي برایحوادث کربال مسائل

 20 ثیحد

. نَیلَّهِ رب الْعالَم راجِعونَ و الْحمد لِهِیإِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. د؟یکن ی پدر جان چرا چند بار کلمات حمد و استرجاع را تکرار مدی السالم پرسهی سجاد علامام

نَّها أَنْفُسنا  فَعلِمت أَهم،ی إلي تسرای و المنارونیسیالقوم :  فَرَسٍ فَقالَی فارِس علی خَفْقَۀً فَعنَّ لی خَفَقْت بِرَأْسی إِنّی بنَای:  دادپاسخ

. نای إِلَتینُعِ

 در تی جمعنیا: گفت ی که مدی به گوشم رسی بر چشمان من مسلّط شد، ندائی اسب گذاشته بودم و خواب سبکنیسر بر ز(

). دهد ی آنان است، دانستم که خبر مرگ ما را مبی در تعقزیحرکت است و مرگ ن

: امام پاسخ داد. م؟یستیمگر ما بر حق ن!  جانپدر: دی السالم پرسهی عل نی بن الحسی علحضرت

 مرْجع الْعِبادِ، هِی إِلَي و الَّذیبل

.) می ما بر حق استوارگردند ی او باز مي که همه بندگان بسوییبه خدا(

. می نداری حق با ماست از کشته شدن باکیوقت:  اظهار داشتنی بن الحسی علحضرت

زاكلَدٍ خَجاهللاُ مِنْ و زرَماینْ والِدِهي جلَداً عو  .

). دی بتو عطا فرمادهد ی به فرزندش مي که پدری پاداشنیخداوند بهتر(

 رسول خدالهی از شهادت به وسیآگاه

 ی در امت اسالمیاسی و آله و سلم، از حوادث و تحوالّت سهی اهللا علیصل  اسالمی رسول گراملهی السالم، بوسهی عل  اباعبداهللاحضرت

 کربال شناخت کامل امی و سرانجام قندهیه بود، و علوم و اخبار الزم را از پدر و جد بزرگوارش بدست آورده و نسبت به حوادث آآگا

 عتیاگر ب: گفتند ی و مکردند ی صحبت می با نگراندیزی عتی السالم نسبت به بهی عل  و برادران امامشاوندانیخوآنگاه که . داشت

. تو را به قتل خواهند رساند انی خاندان ابوسف،ینکن

: در پاسخ آنها فرمودامام

 21 ثی حد
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 تَکُونُ بِقُربِ تُرْبتِهِ، ی و اَنَّ تُربت،ی وآله اَخْبرَه بِقَتِلِه و قَتلهی اهللا علی صل اهللاِ  أَنَّ رسولَی اَبیحدثَن: السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دخُلُی مِنْ اُمتِهِ، والتُهای ذُرتی مالَقِۀًی فاطِمۀُ اَباها شاکِنَّی ولَتَلْقِداً اَبی مِنْ نَفْسۀَی الدنیم اَعلَمه، و اَنَّه ال اُعطفَتَظُنُّ اَنَّک علِمت مالَ

. تِهای ذُریالْجنَّۀَ أَحد اذاها ف

 خبر کشته نی و همچنشی و آله و سلم خبر کشته شدن خوهی عل اهللایخدا صل پدرم از رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 تو ایآ.  قبر او قرار خواهد گرفتیکی اضافه فرمود که قبر من در نزدزی جمله را ننی اشیشدن مرا نقل کرد، و پدرم در نقل خو

 بار ذلّت نخواهم رفت و در ریز چگاهی به خدا قسم که من هی هستم؟ ولاطّالع ی من از آن بو یدانی را تو ميزی چیکن یگمان م

 ی خواهد کرد و کستی شکاشی به پدر خواند دهی که فرزندانش از امت پدرش دي السالم از آزارهای مادرم فاطمه زهراعلامتیروز ق

). دی خاطر او شده باشد داخل بهشت نخواهد گردنجش السالم موجب رهای به فرزندان فاطمه زهراعلتیکه از راه اذ

 با ام سلمهيز شهادت در گفتگو ایآگاه

 که امام یدر صورت.  بگذارندانی را با امام در مامی خطرات قدی باي و همدردي با دلسوزکردند ی کربال، فکر مامی در آستانه قیبرخ

حضرت  از آنی که هشدار دهندگان با شگفتفرمود ی شهادت خود را مطرح مام،ی کامل از سرانجام قی السالم با آگاههی عل نیحس

. کردند ی مافتی را دریاطّالعات مهم

:  امام اظهار داشت کهدی کربال پرسامی فراوان از سرانجام قی با نگراننهی ام سلمه در مدیوقت

 22 ثیحد

 ومی واهللاِ لَأَعرِف الی مِنْ هذا بد، و إنّی لسی مقْتُولٌ ال محالَۀَ، و لَی اُماه و أَنَا واهللاِ أَعلَم ذلِک، و أَنَّای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و إِنْ ،یعتی و شی و قَرابتیتی مِنْ أَهلِ بقْتَلُی أعرِف منْ ی و إِنّها،ی فاُدفَنُ ی وأَعرِف الْبقْعۀَ اَلَّت،یقْتُلُنی وأَعرِف منْ هِ،ی اُقْتَلُ فيالَّذ

. ی و مضْجعی حفْرَتکِیر اُماه اُایأَردتِ 

 من چه خواهد بود؟ بناچار امی که سرانجام قدانم یمن بهتر از هر کس م! سوگند بخدا!  مادريا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 را کشد ی و آنکس که مرا مدانم، ی مشوم ی را که کشته ميروز! سوگند بخدا.  جز شهادت ندارميا  و من چارهکشند، یمرا م

 را اطالع دارم، اگر شوند ی من کشته مروانی و چه تعداد از خانواده و پدانم، ی را مشوم ی من که در آن دفی و مکانشناسم، یم

).  محل کشته شدن و قبر خود را بتو نشان خواهم دادیبخواه

 استقرار گاهی کربال، و قتلگاه، وجانی که ام سلمه سرزميا  کربال اشاره کرد بگونهنی سرزميسلمه، بسو  آرامش خاطر اُمي براآنگاه

. ستی و به شدت گردیسربازان امام را د

: سلمه فرمود  خطاب به اُمامام

 ی و أَطْفالنَ،ید مشَرَّی و نِسائی و رهطی حرَميری مقْتُوالً مذْبوحاً ظُلْماً و عدواناً، و قَد شاء أَنْ یرانی اُماه قَد شاء اهللاُ عزَّوجلَّ أَنْ ای

. ناًی والمعناصِراً جِدونَی فَال ثُونَیستَغی وهم نَ،یدی مقَنَی مأْسورنَی مظْلُومنَیمذْبوح

 خواسته است که من در راه اسالم کشته و سر جدا گردم، و با ظلم و ستم مبارزه کنم و خدا نیخداوند بزرگ چن!  مادريا(

 ياری آنها را ی سر دهند که کسی خواهياری ادی گردند، مظلوم باشند، کشته شوند، فرریرزندان من اسخواسته است که زن و ف

). رساند ی و کمک نمکند ینم
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انی کوفانتی از خیآگاه

م خدمت اما»  عکرمهیبن «لهی از قبيرمردی پدیرس» عقبه «نی السالم به سرزمهی عل نی کاروان امام حسی سفر به کربال، وقتدر

 که با دشمنان ستندی نی که شما را دعوت کردند مردمیانی کوفد،یرو ی مها زهی و نرهای به استقبال شمشدیشما دار:  و گفتدیرس

. دی کوفه بروي که به سودانم ی حال من صالح نمنی سازند، با ادورشما بجنگند و دشمن را از شما 

:  در پاسخ اظهار داشتامام

 23 ثیحد

 ستَخْرِجوای ی حتّیدعونَیواهللاِ ال.  أَمرِهِی علغْلَبی الی أَنَّ اهللاَ تَعالي الرَّأْی علَیخَفی سی عبداهللاِ لَای:  السالمهی عل نیس االمام الحقال

.  أَذَلَّ فِرَقِ الْأُممِاکُونُوی یحتّ ذِلُّهم،ی منْ هِمی فَإِذا فَعلُوا سلَّطَ اهللاُ علَ،یهذِهِ الْعلْقَۀَ مِنْ جوف

 ریرپذیی برنامه خدا تغی روشن است ولزی بر من نیکن ی که تو درك می مطلبنیا!  بنده خدايا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ن  را بر آنای خداوند کسن،ی عمل ننگنی پس از ای ولزند،ی مگر خون مرا بردارند ی دست از من بر نمنهایا! سوگند بخدا. ستین

.)  گرداندترشان لیها ذل  وجه به آنان بچشاند و از همه ملّتنیدتریمسلّط خواهد نمود که طعم تلخ ذلّت را به شد

ارانی از شهادت فرد فرد یآگاه

 خطاب به ست،ی شهادت آماده نگري که همه را براارانیدر شب عاشورا، پدرم پس از اتمام حجت با :  سجاد نقل فرمود کهامام

: ن مشتاق فرمودهمراها

 24 ثیحد

 مِنْکُم واحِد یبقی والی غَداً أُقْتَلُ وتُقْتَلُونَ کُلُّکُم معی اِنِّاقَومِی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی نفر از شما باقکی و د،یشو ی من فردا کشته خواهم شد، و شما هم با من کشته مارانی يا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). نخواهد ماند

:  گفتندکصدای ي السالم در کمال خشنودهی عل نی امام حسارانی

دمالتَرْضي لُلَّهِ الَّذاَلْح أَو کعشَرَّفَنَا بِالْقَتْلِ م و رِكنَا بِنَصفِی أکْرَم کعی اَنْ نَکُونَ م تِکجرد نَیولِ اهللا؟ ابسر 

 تی رضاایآ! جان نی و با شهادت در راه تو شرافت عطا فرمود، حسد،ی تو کرامت بخشياری را که ما را در يسپاس خداوند(

.) م؟ی تو همراه باشي که با درجات معنویده ینم

 من هم کشته ایعموجان، آ: دی السالم پرسهی عل در آن لحظه قاسم بن حسن. دی فرماتی عناری خيخدا به شما جزا:  فرمودامام

: پاسخ داد. ؟ینیب یمرگ در راه خدا را چگونه م: ه قاسم فرمودامام خطاب ب. شوم؟ یم

).  استتر نیریاز عسل ش( مِنَ الْعسل ی عم أَحلای

.  عبداهللاِین وابمٍیبِبالءٍ عظ) یتُبل( بعد أَنْ تَبلُوا ی مِنَ الرِّجالِ معقْتَلُی و اهللاِ فِداك عمک اِنَّک لَاَحد منْ يأ:  پاسخ دادامام

 خوار ری و کودك ش،ي مبتال شوی سختي شد، اما پس از آنکه به بالیتو هم کشته خواه!  تو باد، سوگند بخداي عمو فدا،يآر(

).  خواهد شددی شهزین»  اصغریعل«من، عبداهللا، 

. شود؟ ی هم کشته مرخواری که شآورد؟ ی زنان هجوم ممهی دشمن به خای آد،ی پرسقاسم

 ی اِبنیناوِلُون:  فَطَلَبت ماء ولَبناً فَال أَجِد قَطُّ فَأَقُولُمِنای خِی عطَشاً وصِرْت اِلی عبداهللاِ اِذا جفَّت روحقْتَلُیفِداك عمک : فرمود امام

 ی دمه فضیفی فَیناغی وهو نْحرُهی فاسِقٌ بِسهمٍ فَهیرْمِی فَی ف مِنْهی فَأَحمِلُه الُِدنِيدی ی علضعونَهی بِهِ فَیأْتُونی فَهِ،یالَِشْرِب مِنْ ف

 مِ،یرِ الْخِ ظَهی في الْخَنْدقِ الَّذی الْاَسِنَّۀَ مِنْهم والنَّار تَستَعِرُّ فِی فَتَعجلُنک،یاَلَّلهم صبراً واحتِساباً ف:  السماءِ وأَقُولُی فَأَرفَعه اِلَ،یکَفّ

.  اهللاُدیری ما کُونُی فَا،ی الدنْی أَمرِ أَوقاتٍ فِی فهِمیفَأَکُرُّ علَ
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 کودك، ی رفع تشنگي و براروم ی مها مهی من به خکند، ی بر ما غلبه می که تشنگشود ی مدی شهی اصغر وقتی تو، عليعمو فدا(

 دستان من يکودك را به رو.  کنمرابشی تا سدی کودکم را بدهمیگو یان مبه زن. شود ی نمافتی اما کنم، ی جستجو مریآب و ش

 و کودك در خون خود شود ی مدهی که حلقومش دريا  بگونهزند ی او مي بر گلوری با تیفاسق کنم که رابی تا او را سگذارند یم

 نی صبر عطا کن، اایخدا: میگو یو م پاشم ی آسمان مي و من آن را بسوگردد ی ميدست و پا زده و خون او در کف دست من جار

 و کشد، ی زبانه مهاست مهی که اطراف خی آتش خندقکهی در حالندیآ ی ممی بسورهای و تها زهیآنگاه ن. دهم ی در راه تو مزی را ندیشه

). ردیپذ ی صورت مخواهد ی ندارد و آنچه خدا ميا دهی اما فاکنم ی محتیچند بار دشمنان را نص

 بن بی و حبنی بن قری فرو نشست، زهها هی گري بلند شد، و آنگاه که صداهی گري و صدامی کردهی گريا لحظه ارانی ما و پس

: حضرت فرمود. وضع و حال حضرت سجاد چه خواهد شد؟: دندیمظاهر از امام پرس

.  اَئِمۀٍۀِیثمانِ و هو اَبو هِ؟یإلَ صِلُونَی فی فَکَای مِنَ الدنْی نَسلقْطَعی کانَ اهللاُ لِما

 هی عل  که او پدر هشت امام معصومی چگونه کشته خواهد شد؟ در حالی نابود نخواهد کرد، فرزندم علایخدا هرگز نسل مرا از دن(

). السالم است

 به شهادت در گفتگو با ابن عباسیآگاه

 تزلزل کند، ابن جادی السالم اهی عل  در اراده مستحکم امام نتوانستی السالم از مکّه عازم کربال بود، و کسهی عل نی که امام حسآنگاه

. مبادا قصد جانتان کنند!  اباعبداهللاای:  صحبت کرد و گفتامی و هشدار گونه از خطرات قدیعباس خدمت آن حضرت رس

:  پاسخ دادامام

 25 ثیحد

.  إِالّ فِراقُهاای مِنَ الدنيا وکْد مِنْک، ومیأَنَا أَعرَف بِمصرَع:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 که از آن ستی ننی جز اای و تالش من در دنشناسم، ی کشته شدن خود را مگاهیمن از تو بهتر جا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  آخرت رخت بر بندميجدا شده بسو

 بر امی السالم، و طرح کردن هشدارها و خطرات قهیل ع نی ابن عباس با امام حسيپس از گفتگو:  آمده است کهيگری در نقل دو

.  داد که امام در مکّه بماند و سکوت کندشنهادی په،یام ی و بندیزیضد 

 کُرْهاً عهمیِ اُبایحت کُنْت نَی اَیطْلُبونَنی واِنَّهم یتْرُکُونی ابنَ عباسِ اِنَّ الْقَوم لَنْ ای هاتی ههاتیه:  در پاسخ او اظهار داشت کهامام

ولَ،یقْتُلُونی ماهللاِ اِنَّهو ونَیتَدلعع الْی تتَدکَما اع یودی فه مِیاِنّوتِ، وبولِ اهللاِی ماضٍ فی السسرِ رهی اهللا علی صل  أموآله ح رَنثُیی اَم، 

.  راجِعونَهِیواِنَّا لِلَّه و اِنَّا اِلَ

 تا با افتی مرا رها نخواهند کرد، و هرجا که باشم مرا خواهند هیام ی پسر عباس، بنيا! هرگز! هرگز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که در روز شنبه از حکم هودیآنها مرا خواهند کشت، و بر من تجاوز کنند چونان ! سوگند بخدا. رندی بگعتی بدیزی يزور و فشار برا

 ي و بسومی آنگونه که مرا فرمان داد، و ما همه از خدائکنم یخدا حرکت م مانا من بر اساس دستور رسول  و هدند،خدا تجاوز کر

). میگرد یخدا باز م

 یوفائ یچون از ب عراق است،ي السالم آماده کوچ کردن بسوهی عل نی امام حسدمیشن: ابن عباس گفت:  کهکند ی نقل ميطبر

: پاسخ فرمودامام در.عراق منصرف گردد يسفر به سو وبا اصرارفراوان خواستم که ازدهیرس اطّالع داشتم خدمت آن حضرت انیکوف

.  هناكی مِنْ هناك فَاِنَّ مصارِع أَصحابی بنَ عباسِ أَما علِمت اِنْ منَعتَنای

.)  من آنجاست؟ارانیه قربانگاه  کرد کدی چه با،ي عراق باز داري اگر تو مرا از رفتن به سویدانی نمایآ!  پسر عباسيا(
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 از شهادت برادر زادگانیآگاه

 حضرت شناخت، ی عاشق شهادت را منانی عاشورا، از سرانجام آن آگاه بود، و عاشورا آفرامی از قشی السالم پهی عل نی حسامام

:  پدرم خطاب به من فرمودي السالم نقل کرد که روزهی عل نیفاطمه دختر امام حس

 26 ثیحد

.  اآلخِرُونَدرِکُهمی مِنْکِ نَفَرٌ بِشَطِّ الْفُراتِ ما سبقَهم األولُونَ والقْتَلُی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ها   که گذشتگان در ارزششوند ی از خانواده شما در کنار رودخانه فرات کشته می دخترم گروهيا:( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دی به آنان نخواهند رسمیر پاداش عظ دندگانیو آ

 شودیآغاز م» الف« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

اخالق

ی اجتماعاخالق

ی در کودکيبزرگوار

 هدف دیبا ی می مخصوصيها  با سنگم،یکرد ی مي السالم بازهی عل نی با امام حسنهی در مدی کودکامیا:  کهکند ی رافع نقل میاب

بر دوش او سوار شده با  «میری بگي خود سواري از هم بازستیبا ی مخورد ی کرده اگر سنگ به هدف مي را نشانه رویخاص

 در م،یداد ی مي او را سواردی ما بارفت ی هدف را نشانه مي و هم بازخورد یو اگر به هدف نم»  دهدي راه رفتن، ما را سواريمقدار

: فرمود ی بر دوش او سوار شوم مخواستم ی و مزدم ی م من سنگ را به هدفی السالم وقتهی عل نی با حسيباز

 27 ثیحد

 وآله هی اهللا علیصل اهللا اَتَرْکَب ظَهراً حملَه رسولُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 .)کرد؟ یخدا او را بر دوش خود حمل م  که رسول ي سوار شوی بر دوشیخواه ی مایآ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 من هم گفتم ی و مزدم ی دادن سر باز مي و من از سوارخورد، ی و هر گاه سنگ او به هدف مشدم ی گرفتن منصرف مي از سوارمن

: فرمود ی مدهم ی نميمثل تو سوار

اهللاِ   اَنْ تَحمِلَ بدناً حملَه رسولُی تَرْضاَما

.) کرد؟ یخدا حمل م  را که رسول ی بدنی حمل کنیستی نی راضایآ(

. دادم ی مي او را بر دوش خود گرفته سوارلی با کمال مرو نی ااز

 و گذشتيبزرگوار

 نگهبان باغ »یصاف« شد که غالم آن حضرت به نام نهی از دوستان، وارد باغ خود در مدی السالم با جمعهی عل نی امام حسيروز

نشد و مشغول غذا خوردن بود، اما روش غذا خوردن او امام را بخود  متوجه »یصاف« بود که يا ورود امام به درون باغ بگونه. بود

. انداخت ی او نشسته بود مي روشی که در پی سگي نصف آن را بسوداشت ی که بر مینان هر قرص رایز. مشغول داشت

. دی فراوان سالم کرد و پوزش طلبی و با خوشحالدی از غذا خوردن فارغ شد، ما را دیوقت

 یصاف. ؟یانداخت ی سگ باغ مي نصف آن را بسویداشت ی که بر میچرا در غذا خوردن هر قرص نان: دی السالم پرسهیل ع نی حسامام

 سفره انداختم در مقابل من نشست، و ی نگهبان باغ است، وقتزی سگ ننی و اباشم، ی باغ منیمن غالم شما و نگهبان ا: پاسخ داد

 خود و یمی کردم، نمی تقسي رو هر قرص نان را مساونیه باشد و من غذا بخورم، از ا که او گرسنم کردایمن ح. کرد یبمن نگاه م

:  کرد و فرمودهی گرد،ی السالم پاسخ غالم خود را شنهی عل نی امام حسیوقت. دادم ی را به سگ مگری دمین
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 28 ثیحد

. نارٍی دیاَلْفَ  ووهبت لَکیتَعال للَّهِ قٌیعت کَذلِک فَأَنْت  إِنْ کانَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). دمی بتو بخشزینارنیودو هزارد  است تو را در راه خدا آزادکردمنیاگر چن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 همه د،ی د او راي امام وفاداریوقت.  خواهم ماندی باغ باقنی و باغبان تو در ادارمی من دست از تو بر نمیاگر مرا آزاد کن:  گفتغالم

:  و فرموددیباغ را به او بخش

 و وهبت ی إِذْنِک، فَصدقْت قَولرِی حِلٍّ فَقَد دخَلْت بستانَک بِغَی فی قَولَه بِالْفِعلِ، أَو ما قُلْت لَک إجعلْنصدقَی لَه أَنْ ینْبغی می الْکَرإِنَّ

 ی و بارك لَک فامۀِی الْقِومی ی اَکْرَمک اهللاُ تَعالی و أَکْرِمهم مِنْ أَجلافاًی أَضْی جاؤوا معنِی الَّذیعلْ اَصحاب لَک، فَاجهِیالْبستانَ و ما ف

بِکأَد و نِ خُلْقِکسح .

اجازه شما وارد باغ شدم، پس  بدون رای کند، مگر به شما نگفتم که من را حالل کن زدیی عمل او گفتارش را تأدیانسان بزرگوار با(

 من بحساب آور و به آنان همانانی پس دوستان مرا مدم،ی باغ را با آنچه در آن است بتو بخشنی کردم که اقیگفتارم را با عمل تصد

).  و ادب تو را مبارك گرداندکوی اخالق ننی کرامت ببخشد، و اامتی را در روز قواحترام بگذار، خدا ت

به دعوت مؤمن پاسخ دادن ارزش

 فرا خواند، اما او ی از همراهان امام را به سفره غذائیکی ی گرد هم بودند که شخصارانی از ی السالم با گروههی عل نی حسامام

:  السالم به او اعتراض کرد و فرمودهی عل امام.  کرده دعوت به طعام را رد کردیعذرخواه

 29 ثیحد

.  الدعوةِ عفْو، و إِنْ کُنْت مفْطِراً فکُلْ، و إِنْ کُنْت صائِماً فَبارِكی فسیم فَلَقُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 وجود ندارد، دعوت برادر مؤمن را ی و دعوت برادر مؤمن را اجابت کن، در دعوت عذرخواهزیبرخ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  از غذا را بردار و تبرك کني مقداريدار  آن بخور و اگر روزهي و از غذاهانیش بر سر سفره بن،ي و اگر روزه ندارریبپذ

 با دشمنی حتيبزرگوار

 آنان ي براباشند ی ما ملهی از قبنیفرزندان ام البن:  برخاست و گفتادی در کربال، شمر در مجلس ابن زي آستانه محاصره اقتصاددر

.  نوشتنی حضرت ابوالفضل العباس و عبداهللا و جعفر و عثمان از فرزندان ام البني برايا امه امان نادیابن ز.  کنمی تنظيا امان نامه

 جواب او را ی را فراخواند، اما کسنی بلند فرزندان ام البني السالم آمد و با صداهی عل  اباعبداهللاامی خیکی نزدداشتهشمر آن را بر

:امام اظهار داشت. نداد

 30 ثی حد

.  واِنْ کانَ فاسِقاً فَإِنَّه مِنْ أَخْوالِکُمبوهیأَج:  السالمهی عل نیلحس االمام اقال

).  مادر شما استلهی از قبرای زدییجواب شمر را اگر چه فاسق است بگو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 امان نامه آوردم، دست از نیان ام البن شما فرزنديبرا: شمر گفت. ؟یچه گوئ: دی رفت و پرسشی السالم پهی عل  حضرت عباسآنگاه

. دی که همه شما در اماندی بردارنیحس

 به ما ای دشمن خدا آي امان نامه را لعنت کند، انی اسندهی نوادی شمر، خدا تو و ابن زي بر تو انینفر:  عباس پاسخ دادحضرت

 م؟یمنان خدا اطاعت کن و از دشمی السالم بردارهی عل نی برادرمان حسياری دست از یده یدستور م

ی اخالقيها ارزش

 ارزش ها فیتعر
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 ر اَدب ادب

 سالم - کردن ر س سالم

 پدر -  از پدر ر پ اطاعت

 عقل - ر ع عقل

 علم -  ر ع ی و آگاهعلم

 مانی ر امانیا

 نیقی - ي ر نیقی

 توکّل - ر ت توکل

 عبادت و پرستش -  ر ع عبادت

 تکبر -  از تکبر ر ت زیپره

 سخن - در سخن گفتن ر س اطیاحت

 ترس -  از خدا ر ت ترس

 هی گر- ر گ شی بر اعمال خوهیگر

 کردن مشکل مؤمن برطرف

 بخشش -  مثبت به درخواست کننده رب پاسخ

 هی هد-  ر ه هی هدرشیپذ

 بخشش - در راه خدا ر ب انفاق

 شکر - ر ش يشکرگذار

 اسراف - از اسراف ر الف زیپره

 مدارا کردن -با مردم ر م  کردن مدارا

 يشاوندی خووندی پ- رحم ر پ صله

 ی نظارت ملّ- صبرامر بمعروف ر امر به معروف و ن - ر ص ي و بردبارصبر

 ي هو-  ر ه ی پرستي از هوزیپره

 ی عذرخواه- ر ع ی از پوزش طلبيازین یب

 بتی غ-  ر غ بتی از غزیپره

 مرگ - مرگ ر م ادی

 پند -پ  و اندرز دادن ر پند

 عبرت - گرفتن از گذشتگان ر ع عبرت

 يزکاری پره- رپ يزکاری و پرهيتقو

 يداری ب- ها ر ب   کردن غافلداریب

 آخرت - ر آ یگرائ آخرت

 ای دن- ر د یاپرستی از دنزیپره

 مهمان - به مهمان ر م احترام

 سخن - سخن گفتن ر س کوین
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ها  ارزشفیتعر

:  السالم رهنمود دادهی عل که امام است،یمانع تکامل روح انسانها و  ازضدارزشیکیدروغ  است، ویستگوئ و رایراستها،  از ارزشیکی

 31 ثیحد

جرِبۀٌ، والْخُلْقُ الْحسنُ اَلصدقُ عِزٌّ، والْکِذْب عجزٌ، والسرُ أَمانَۀٌ، والْجِوار قَرابۀٌ، والْمعونَۀُ صداقَۀٌ، والْعملُ تَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ز تمالصةٌ، وعِبادغِننٌ،ی خاءالسفَقْرٌ، و الشُّحو الرِّ،یفْقُ ولُب  .

 ياری ،يشاوندی خویگی راز، امانت است و همسا،ی عجز و ناتوانی عزّت است و دروغگوئیراستگوئ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 فقر و ي و طمع و آزمندش،ی و آرانتی عبادت است، و سکوت زکی است و کار و عمل تجربه، و اخالق نیو کمک صداقت و پاکدل

.)  کردن، نشانه عقل استدارا و ميازین ی است، و بخشش، بیگدائ

ی اخالقيها  از ارزشیبرخ

 ی گذاشت، تا مردم زندگیابی به ارز رای اخالقيها  از ارزشی خود، برخی اخالقيها ی از سخنرانیکی السالم در هی عل نی حسامام

.  کنندمی خود را تنظی و اجتماعيفرد

 32 ثیحد

 الْمغانِمِ، والتَحتَسِبوا بِمعروفٍ لَم تُعجلوا، واکْسِبوا ی الْمکارِمِ، و سارِعوا فی النَّاس نافِسوا فهای اَای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 بِشُکْرِها فَاهللاُ لَه بِمکافاتِهِ، فَاِنَّه اَجزَلُ قُومی أَنَّه الي لَه رأعۀٌی صنأَحدٍ لِاَحدٍ عِنْد کُنْیجحِ، والتَکْتَسِبوا بِالْمطَلِ ذَماً، فَمهما الْحمد بِالنُّ

.  فَال تَملُّوا النِّعم فَتَحور نِقَماًکُم،ی نِعمِ اهللاِ علَ مِنْکُمیواعلَموا اَنَّ حوائِج النَّاسِ اِلَ. عطاء وأَعظَم أَجراً

ؤم  اللَّتُمی و لَو رأَنَ،ی النَّاظِرسرُّی الًی حسناً جمتُموهی الْمعرُوف رجالً رأَتُمی أَنَّ الْمعروف مکْسِب حمداً، و معقِّب أَجراً، فَلَو رأَواعلَموا

 ی النَّاس منْ جاد ساد، و منْ بخِلَ رذِلَ، و إِنَّ أَجود النَّاسِ منْ أَعطهایأَ.  دونَه اَلْابصارغُض سمِجاً مشَوهاً تَنْفُرُ مِنْه الْقُلُوب، و تَتُموهیرأَ

 مغارِسِها بِفُروعِها تَسموا، فَمنْ یلةٍ، و اِنَّ أَوصلَ النَّاسِ منْ وصلَ منْ قَطَعه، والْاُصولُ ع عنْ قُدری اَلنَّاسِ منْ عفی و اِنَّ اَعفرجو،یمنْ ال

 وقْتِ حاجتِهِ، و صرَف عنْه یف کافَأه بِها هِی أَخی إِلعۀِی بِالصنی غَداً، و منْ أَراد اهللاَ تَبارك و تَعالهِی وجده اِذا قَدِم علَراًی خَهٍیتَعجلَ ألخ

 حِبی واهللاُ هِ،ی واآلخِرَةِ، و منْ أَحسنَ أَحسنَ اهللاُ إلَای مِنْه، و منْ نَفَّس کُرْبۀَ مؤْمِنٍ فَرَّج اهللاُ عنْه کَرْب الدنْرُ ما هو أَکْثَایمِنْ بالءِ الدنْ

. نَیالُْمحسِن

 سعادت يها هی بدست آوردن سرماي و براد،ی کنی زندگی اخالقي وااليها با ارزش!  مردميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 یبا کوتاه. دی بدست آورگرانی را با کمک کردن به دشی ستاد،یاوری بحساب ندی آن شتاب نکردي را که برای کار خوبد،یشتاب کن

خداوند او را مجازات رای زدی نگران نباشکند ی نمی و آنشخص قدرداندیروا داشت ی به کسیکی نگرا. دیها را بجان نخر کردن سرزنش

 يها  شما، نعمتي مردم به سويازهاینها و  حاجتدیبدان.  دهنده استهی هدنی پاداش دهنده، و بهترنیخواهد کرد، و خدا بهتر

 به همراه دارد، و شی ستاها یکیهمانا ندیبدان. دی شوی که دچار عذاب الهدیها را از دست نده  شما، پس نعمتيپروردگارند برا

. ساخت ی را خوشحال منندگانی بود که بيبارویآنقدر زد،یدید ی می را به شکل انسانها یکی را فراهم خواهد کرد، اگر نیپاداش اله

ها   نفرت داشته و چشمها از آن  که دلدیدید ی مافهی و بد قي زشت رواری آن را بسدیکرد ی مشاهده می را بدرستها ی اگر زشتو

 که بخل ورزد پست است، و همانا ی که انفاق و بخشش کند بزرگوار است، و کسیکس!  مردميا.  تا آن را ننگردشد یفرو بسته م

 است که به یها کس  انساننیتر و با گذشت.  نداشته باشديدی کمک کند که به او امی است که به انسانی مردم کسنیتر بخشنده

 ارتباط برقرار سازد که دندی است که با آنان که از او بری کسيشاوندیها در روابط خو  انساننیتر و موفّق. ت عفو کندهنگام قدر

 آن را جهی کردن به برادران خود شتاب کند فردا نتیکیهر کس در ن. زند یها، دوباره جوانه م  شدن شاخهدهی پس از برها شهیر

 گرانی از آنچه به دشی و بدهد ی پاداش ميازمندیادر خود کمک کند خدا او را به هنگام ن خدا به بري که برای و کسدیخواهد د
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 و آخرت او را ای و مشکالت دنندوه را برطرف سازد، خدا ای که اندوه دل مؤمنیو کس. سازد یکمک کرده بالها را از او دور م

). دارد ی را دوست مکوکارانیاو خوشرفتار است و خدا ن که با مردم خوشرفتار باشد، خدا نسبت به یو کس. برطرف خواهد ساخت

 کردن مشکل مؤمنبرطرف

. استنی و مشکالت مؤمنازمندان،ی نازی برطرف کردن ن،ی اجتماعی در زندگ،ی اخالقيها  از ارزشیکی

 33 ثی حد

 ی فِیمنْ سع:  وآلههی اهللا علیصل قال رسول اهللا : قُولُی السالم هی عل نَی الْمؤمِنرَی أمیسمِعت أب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. " 6 ". »لَهی ِالْمؤْمِنْ فَکَأَنَّما عبداهللاَ تِسعۀَ آالفِ سنَۀٍ، صائِماً نَهاره، قائِماً لَهیحاجۀِ أَخِ

 و آله و سلم نقل هی اهللا علیخدا صل ول  که از رسدمی السالم شنهی عل نیرالمؤمنیمن از پدرم ام: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خدا را نه ای برادر مسلمان خود تالش کند گوازی برطرف کردن ني که برایکس:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علی صلامبری که پکرد یم

).  گذرانده باشديدار ها را به شب زنده دار و شب  است که روزها را روزهدههزار سال عبادت کر

 کردن مداراارزش

 از ياری است که بسی در روابط اجتماعی اخالقيها  از ارزشیکی برخورد داشتن، ی و نرمی کردن و با مردم با مهربانمدارا

 از اخالق خوش ما گرانی برخوردار است و هم دیهم روان و اعصاب انسان از آرامش مطلوب. سازد ی را برطرف ميمشکالت رفتار

. مند خواهند شد بهره

 34 ثیحد

.  کانَ الرِّفْقُ مِفْتاحهلُی بِهِ الْحِتیِی و عيِمنْ أَحجم عنِ الرَّأْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 حل مشکالت دی ندارد، کليا  بکند، و راه چارهدی که در مشکالت سرگردان شده نداند چه بایکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). ارا کردن با مردم است و مدی و مهربانیاو، نرم

 رحمصله

 ی چه بهتر که در زندگم،ی برسي تا به تکامل و رستگارابدی تداوم ي وحدت و همکارهی و در سای اجتماعيا  بگونهدی بای زندگاگر

. شت خواهد دای فراوانيآوردها  که رهمی خود توجه داشته و با آنان ارتباط داشته باشالنی و فامشاوندانی به خویاجتماع

 35 ثیحد

.  رحِمهصِلْی فَلْ  رِزقِهِ ی فزادی أَجلِهِ و  ی فنْسأَیمنْ سرَّه أَنْ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 او فراوان شود، پس با ي گردد، و روزی که دوست دارد و خوشحال است تا عمر او طوالنیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). ود ارتباط داشته باشد خشاوندانیخو

ادب

.  و انسان با ادب کدام است؟ست؟ی ادب چيمعنا:  کهدندی السالم پرسهی عل نی امام حساز

 36 ثیحد

 السالم هی عل نیام الحس اموانید. ) کی لَه الْفَضْلَ علَتی أَحداً إِالَّ رأَی فَال تَلْقتِک،یهو أَنْ تَخْرُج مِنْ ب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

) 75 ص2به نقل از جمال الخواطر ج (99ص
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). یبهتر بدان اورا ازخوديکس را که مشاهده کرد هری رفترونیب ازمنزل خودیادب آن است که وقت(: فرمود)ع(  نی حسامام

)شیدای پیچگونگ (اذان

 که عبداهللا ی به دروغ گفته بودند که بر اساس خوابی اذان صحبت شد، برخشیدای پی السالم از چگونگهی عل نی حضور امام حسدر

: را رد کرد و اظهار داشتعهی شانی بود اذان مطرح شد، امام قاطعانه ادهی ددیبن ز

 37 ثی حد

 ی بنَ اَبی علی بلْ سمِعت أَبدٍ،ی بنِ ز و تَزْعمونَ أنَّه أَخَذَ األذانَ عنْ عبدِ اهللاِکُم،ی نَبی علنْزِلُی یاَلْوح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ،ی مثنی و أقام مثن،ی مثنیه وآله، فأذّن مثنی اهللا علی عرج برسول اللّه صلّنیأهبط اهللا عزّ و جلّ ملکاً ح: قولی السالم هی عل طالِبٍ

. » محمد هکذا أذان الصالةای: لیثم قال له جبرئ

 ادی که اذان گفتن را از عبداهللا بن زدیا  و شما گُمان کردهشد، ی شما نازل مامبری تنها بر پیوح: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آله و هی اهللا علیخدا صل  که رسول یدر شب معراج هنگام:  که فرموددمی شنطالبی بن ابیبلکه از پدرم عل! اند؟ نه هرگز گرفته

 را دو ی را فرستاد تا در حضور آنحضرت اذان و اقامه را قرائت کرد و هر عبارتيا  خداوند فرشتهدیکش ی پر مها آسمانيسلم به سو

  ).  است اذان نمازنی چننی و آله و سلم اهی اهللا علی محمدصليا:  فرمودلیبار تکرار کرد سپس جبرئ

ازدواج

  فرزندان آدمازدواج

 افت؟ی ی بدانند که چگونه نسل آدم فزونخواهند یدم است، م مسئله ازدواج فرزندان آپرسند، ی که جوانان فراوان می از مسائلیکی

 ازدواج گریکدی فرزندان پسر و دختر آدم با ندیگو ی درست است که مای السالم آمد و گفت آهی عل  خدمت حضرت اباعبداهللایشخص

کردند؟ 
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 حوراء مِنَ الْجنَّۀِ، ثِی و عبداهللاِ، فَأَخْرَج اهللاُ لِشَثٌی إِبنانُ، و هما شَ السالمهی عل حاشا لِلَّهِ، کانَ آلِدمِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و بذَّاءٍ فَمِنْ وأَخْرَج لِعبدِاهللاِ إِمرَأَةً مِنَ الْجِنِّ، فَولِد لِهذا و ولِد لِذك، فَما کانَ مِنْ حسنٍ و جمالٍ فَمِنْ ولْدِ الْحوراء، و ما کانَ مِنْ قُبحٍ

. ۀِیولْدِ الْجِنِّ

 هنگام یوقت» عبداهللا« و »تیش«حضرت آدم دو فرزند پسر داشت بنام ! هرگز! نه بخدا سوگند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

اده ساخت که با  از جنس أجنّه آمیزن» عبداهللا «ي و برای بهشتانی از جنس حوری زن»تیش «ي خداوند براد،یازدواج آنها فرا رس

 ی است از فرزندان جنّيدی و پلی و هرچه زشت،ی بهشتي و جمال است از فرزندان حوریبائیزآن دو ازدواج کردند، پس هرچه 

). است

 موقتازدواج

. است» متعه« و آله و سلم، ازدواج موقّت هی اهللا علیخدا صل  رسول ی و سنّت اجتماعی از احکام اسالمیکی

 ی ازدواج دائم باشند و از طرفي داراتوانند ی دارند که نمی فراوانی اجتماعيها تی زنان مشکالت و محدوداین  از مرداياریبس

 يها  از سنّتیکی آنان، ازدواج موقّت است، که ازدواج موقّت ی مشکالت جنسی دچار گناه نشوند که تنها راه حلّ شرعخواهند یم

.  استیارزشمند اله

.  به آن توجه داشتندی عمل کردند و مؤمنان جامعه اسالمی سنّت الهنیلسالم به ا اهمی معصوم علامامان



٢٣

 ازدواج ی السالم با زنهی عل  آمده است که امام حسنیتیدر روا.  آن نقل شده استي برای فراوانيها  نمونهزی نی اسالماتی روادر

 را متعه کرد و مهرش را پرداخت یزن: (الم نقل شد که فرمود السهی عل  او را پرداخت و از حضرت اباعبداهللاهیموقّت کرد و مهر

  .) » عسل بوديا سهی درهم و کيارمهر آن زن مقد«

 ازدواجاریمع

 کهی در صورتشند،یاند ی اموال پدرش می و فراوانهی تنها به سرماگری دی زن توجه دارند، و برخیبائی در ازدواج، تنها به زیبرخ

 هی عل نی در ازدواج خود با امام حسنهی از اهل مدیشخص.  داده شودقی تطبی انسانيها  و اخالق و ارزشمانی با ادی ازدواج بااریمع

.  هم دارد ازدواج بکنم؟ی فراوانهیبنظر شما با فالن زن که سرما: السالم مشورت کرد و گفت

 حتیت کننده به دستور امام عمل نکرد، و نصمشور. ی السالم پاسخ داد، نه من خوش ندارم با آن زن ازدواج کنهی عل نی حسامام

 نی او از بيها هی خود را از دست داد، و همه سرمازی همه چي انگاشت و با همان زن ازدواج کرد اما بزوددهیامام را در مشورت ناد

. ورت پرداخت السالم آمد و به مشهی عل نی خدمت امام حسگری تحمل شد، ناچار بار درقابلی غو بر او سخت یرفت و زندگ
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 بِفُالنَۀَ کیو علَ:  السالمهی مِنْها، ثم قال علراًی خَعوضُکی فَإِنَّ اهللاَ لَها،ی فَخَلِّ سبک،یقَد أَشَرْت إِلَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 باش که خداوند گری دياز او بگذر و بسراغ همسرمن بتو تذکّر دادم که با آن زن ازدواج نکن، : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دیبهتر از آن را بتو خواهد بخش

 ی زندگي السالم عمل کرد، به زودهی عل  به رهنمود امامبار نیآن شخص ا.)  مرد با فالن زن ازدواج کنيا: ( رهنمود داد کهسپس

  .  شدی کرد و صاحب اموال و فرزندانرییاو تغ

 زوجاتتعدد

 یعنیاست، » تعدد زوجات« را بخشکاند، ي از مفاسد اجتماياری بسشهی رتواند ی که می اسالمدهی پسنديها از سنّت گری دیکی

 در جامعه ی کنند، نگذارند زنانتی عدالت را رعاتوانند ی دارند و می مناسبی و شرائط اخالقی که توان و قدرت و امکانات مالیمردان

 گری ارزش مطرح شود دکی بصورت یرهنگ با تمام شرائط و مقرّراتش در جامعه اسالم فنی ااگر.  بمانندشوهر ی بیاسالم

 السالم به همی و آله و سلم و امامان معصوم علهی اهللا علی صل  اسالمیرسول گرام.  روابط نامشروع خشکانده خواهد شديها شهیر

 از ی جمعيروز.  همسر انتخاب کرده بودنی چندزینه السالم ی عل  عمل کردند و حضرت اباعبداهللای سنّت ارزشمند اجتماعنیا

 مینگر ی میزهائیدر منزل شما چ:  نو مشاهده کردند، گفتنديها ها و پرده  السالم شدند، فرشهی عل نی حس دوستان وارد منزل امام

.  و آله و سلم نبودهی اهللا علیخدا صل که در خانه رسول 
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. ء ی شَهِی لَنا فسی بِها ما شِئْنَ، لَنَیشْتَرِی مهورهنَّ فَهِنَّیإنَّا نتَزَوج النِّساء فَنُعط:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و م،یپرداز ی زنان را پس از ازدواج به آنها مهی و عادت ما آن است که مهرم،ی ازدواج کردیما با زنان: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  به ما تعلّق نداردنهای اخرند ی خود لوازم خانه مي براکنند ی مدای پینات مالچون همسران ما امکا

اسراف

 از حد معمول، اموال خود را به ادهی ز،ی از مراسم خانوادگیکی السالم بود، در هی عل نی بن جعفر، پسر عمو و داماد امام حسعبداهللا

. ر دادبذل و بخشش گذاشت امام فوراً به او اعتراض کرد و تذکّ
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 بذْلِ الْمالِ یإنَّک قَد أَسرَفْت ف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). يتو در بخشش اموال خود اسراف کرد!  عبداهللايا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و امامانامامت

 امامتضرورت

 کرد؛ رادی ای سخناني انسان و نقش رهبرنشی هدف آفرونرامی بپا خواست و پارانی در جمع ي السالم روزهی عل نی حسامام
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 فَإِذا عرَفُوه عبدوه، فَإِذا عبدوه اِستَغْنَوا عرِفُوه،یإِنَّ اللّه جلَّ ذِکْرُه ما خَلَقَ الْعِباد إِالَّ لِ!  النَّاسهایأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 يمعرِفَۀُ أَهلِ کُلِّ زمانٍ إِمامهم الَّذ:  فما معرفۀ اهللا؟ قالی امو أنت ی رسول اهللا بابابنی: له رجل: فقال.  عِبادةِ ما سِواهبِعِبادتِهِ عنْ

یلَجِبع یهِمتُهطاع  .

 او را بشناسند، آنگاه نکهی اير برا مگدیافری خداوند بندگان را ند،ی داشته باشی الهي مردم تقوايا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  شوندازین ی بگرانی پرستش کردند با پرستش او از پرستش دکهیکه او را شناختند، پرستش کنند، وقت

.  راه شناخت خداوند بزرگ کدام است؟د،ی پرسارانی از یکی

تا »  اطاعت او واجب استکهیامام«سند  است که مردم هر زمان رهبر خودشان را بشنانیشناخت خداوند به ا: ( پاسخ دادامام

  ).  رهبر، خدا را بشناسندلهیبوس

  امامان معصومتعداد

   و سرانجام جهان  معصومامامان

 و آله و هی اهللا علی صل  اسالمامبری از پینیری السالم خاطره شهمی السالم نسبت به تعداد امامان معصوم علهی عل  اباعبداهللاحضرت

  : سلم نقل کرد
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 أَراك ی رسولَ اهللاِ ما لای:  وآله و هو متَفَکِّرٌ مغْموم، فَقُلْتهی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِیدخَلْت عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 نُبوتَک و تیإِنَّک قَد قَضَ:  لَکقُولُی السالم و قْرِئُکی ی األَعلیلِاهللاِ، اَلْع  رسولَای:  فَقالَی قَد أَتانِنَی إِنَّ الرُّوح األَْمِی بنَای: قال. متَفَکِّراً؟

 األَْرض إِالَّ و كتْرُ الأَی السالم، فَإِنِّهی عل طالِب ی بنِ أَبِی الْعِلْمِ و آثار عِلْمِ النُّبوةِ عِنْد علِراثَی فَاجعلِ اإلِْسم األَکْبرَ و مِامک،یاستَکْملْت أَ

 اءِی األَْنْبِاتِی کَما لَم أَقْطَعها مِنْ ذُرتِکی مِنْ ذُربِی النُّبوةِ مِنَ الْغَی لَم أَقْطَع علَی فَإِنِّ،یتِی بِهِ وِالعرَفی و ی بِهِ طاعتِعرَفی عالِم هایفِ

 هذَا األمرَ بعدك؟ ملِکی رسولَ اهللاِ فَمنْ ای: قلت.  آدمکیبِ أَنَی و بنَکی کانُوا بنَیالَّذِ

م  اِثْنا عشَرَ اِماماً، ثُملِکُهی الْحسنُ، ثُم تَملِک أَنْت و تِسعۀٌ مِنْ صلْبِک ی بعد علِملِکی و ،یفَتِی و خَلِی أَخِطالِبٍ ی بنُ أَبِیأَبوك علِ: قال

یمنا قوقائِم ألَُینْمای الدج لِئَتالً کَما مدع طاً وراً قِسو ظُلْماً، و و ؤْمِنِیشْفِیمٍ مقَو وردشِنَی ص متِهِی هع« .

. دمیرو رفته د و آله و سلم وارد شدم او را غمناك و در فکر فهی اهللا علیخدا صل  بر رسول يروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 د؟یا چه شده است که در فکر فرو رفته! خدا  رسول يگفتم ا

: دیفرما ی و مرساند یخداوند بزرگ و برتر به شما سالم م! خدا  رسول يا:  نزد من آمد و فرمودلی پسرم، همانا جبرئيا:  دادپاسخ

 و آثار نبوت را به ،ی علمراثی، پس اسم اعظم، و م استدهی شما به کمال رسی کرده و دوران زندگيهمانا شما رسالت خود را سپر

 او راه عبادت و لهی که بوسگذارم ی می در آن باقی همواره عالمکنم، ی را بحال خود رها نمنی من زمرای ز، واگذارطالبی بن ابیعل
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واهم کرد چنان که ارتباط  را با فرزندان تو قطع نخبی ارتباط غرای مرا درك کنند، زي و رهبری را بشناسند، و سرپرستیبندگ

 یاسی خالفت و قدرت سیچه کس! خدا  رسول يا: گفتم. ام  از شما تا آدم، قطع نکردهی آسمانامبرانی پگری را با فرزندان دبیغ

 السالم هی عل یو بعد از عل.  من استنی که برادر و جانشطالبی بن ابیپدرت عل:  پاسخ دادرد؟یگ یجامعه را پس از شما بدست م

 را بدست خواهند ی امام، قدرت و حکومت اسالموازدهد. باشند ی برادر تو، و بعد از او، تو و نه امام که همه از فرزندان تو محسن

 نی مؤمنيجهان را پس از عدل و داد خواهد کرد چنانکه پر از ظلم و فساد خواهد شد، و دلها. کند ی مامیگرفت سرانجام قائم ما ق

  ). بخشد ی خود را شفا مانیعیاز ش

  معصوم و امام قائمرهبران

 »فی فرجه الشری عجل اهللا تعاليحضرت مهد« امام نی امامت، و تعداد امامان، و نام مقدس آخررامونی السالم پهی عل نی حسامام

: کند ی و آله و سلم نقل مهی اهللا علیصل  اسالمامبریاز پ
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 ی فَخِذِهِ، و أَجلَس أَخی علی وآله، فَأَجلَسنهی اهللا علی صل اهللاِ  رسولَي جدی علی أَنَا و أَخدخَلْت:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

و اُمکُما، و اخْتار مِنْ  کُمای و مِنْ أَبِی کَما اهللاُ مِنِّر اِخْتانِ،ی صالِحنِی أَنْتُما مِنْ أِمامیبِأَبِ:  ثُم قَبلَنا وقالَ،ي فَخِذِهِ األُخْرَیالْحسنَ عل

 لْبِکایصسح فِنُی کُلُّکُم م، وهم قائِمهۀً تاسِعۀُ أَئِمعاهللاِ تَعالی تِسنْزِلَۀِ عِنْدالْمواءی الْفَضْلِ وس  .

 م،ی و آله و سلم وارد شدهیل اهللا عیخدا صل بر جدم رسول »  السالمهی عل امام حسن«من و برادرم : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شما که دو يپدر فدا:  و فرموددی نشاند سپس ما را بوسگرشی دي و برادرم حسن را بر زانوشی خوي زانويرسول خدا مرا بر رو

 کرد که خدا از فرزندان تو نه نفر از امامان را انتخاب! نی حسيا. دی را از نسل من و از پدر و مادرتان برگزا خدا شمد،یکوکاریامام ن

  ). دیباش ی مي در نزد پروردگار بزرگ مساوتی و شخصلتی و تمام شما امامان معصوم در فضباشد، ی آنها قائمشان منینهم

  امامت امامان معصوماثبات

   اولواألرحامهی آاز

سلم به  وآله وهیل اهللا عی صلامبریآنگاه از طرف پ شده ونییتع،یطرف پروردگار هست ازی اسالمینیب جهان وامامت دريرهبر

. ستی نيرهبرهابدون امامت و جامعه انسانامت،یسلم تا ق وآله وهی اهللا علیصلخدا که همواره ازبعثت رسول گردد، یها ابالغ م انسان

: کند ی السالم نقل مهی عل  ابا عبداهللاحضرت
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سألْت » اهللاِ  کِتابِی بِبعضٍ فیو أُولُوا األَْرحامِ بعضُهم أَول«: ۀَی هذِهِ الْا،یتَعاللَما اَنْزَلَ اهللاُ تَبارك و :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ،ی و بِمکانِی بِی أَولی و أَنْتُم أُولُوا األَْرحامِ، فَإِذا مِت فَأَبوك علِرَکُم،ی غَیواهللاِ ما عنَ: فَقال. لِهای وآله عنْ تَأْوهی اهللا علی صل اهللاِ رسولَ

 ؟ی بی أولياهللاِ فَمنْ بعد  رسولَای:  بِهِ، قُلْتی الْحسنُ فَأَنْت أَولی بِهِ، فَإِذا مضَی أَبوك فَأَخُوك الْحسنُ أَولیفَإِذا مض

 بِهِ مِنْ بعدِهِ بِمکانِهِ، فَإِذا ی فَإِبنُه جعفَرُ أَولی بِهِ مِنْ بعدِهِ، فَإِذا مضی فَإِبنُه محمد أَولی بِک مِنْ بعدِك، فَإِذا مضی أَولی إِبنُک علِقالَ

 بِهِ مِنْ یمد أَول فَإِبنُه محی علِی بِهِ مِنْ بعدِهِ، فَإِذا مضی أَولی فَإِبنُه علِیموس ی بِهِ مِنْ بعدِهِ، فَإِذا مضی أَولی جعفَرُ فَإِبنُه موسیمض

 بۀُی الْحسنُ وقَعتِ الْغَی مضفَإِذا بِهِ مِنْ بعدِهِ، ی فَاِبنُه الْحسنُ أَولی علِی بِهِ مِنْ بعدِهِ، فَإِذا مضی أَولی محمد فَإِبنُه علِیبعدِهِ؛ فَإِذا مض

 ال هِم،ی فِیؤْذُونِی ما لِقَومٍ ،ینَتِی مِنْ طِنَتُهمی طِ،ی و فَهمِیمۀُ التِّسعۀُ مِنْ صلْبِک أَعطاهم اهللاُ عِلْمِ التَّاسِعِ مِنْ ولْدِك، فَهذِهِ األَْئِیفِ

. یأَنالَهم اهللاُ شَفاعتِ



٢٦

 که خدا مقرّر داشت یکام در احشاوندانیو خو«:  سوره انفال نازل شد که فرمود75 هیآنگاه که آ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. » سزاوارترندگریکدینسبت به 

 دی از شما خاندان من اراده نشده است، شمائریغ! سوگند بخدا: پاسخ داد. دمی آن را پرسری و آله و سلم تفسهی اهللا علی صلامبری پاز

 پدرت ی سزاوارتر است، وقتگرانی نسبت به مقام و منزلت من از دی شده، پس آنگاه که من وفات کنم پدرت علادی شاوندانیخو

 پس از من یچه کس! خدا  رسول يا: دمیپرس. ي سزاوارتر است، و پس از حسن، تو سزاوارترگرانیدوفات کرد برادرت حسن از 

  ازی سزاوارتر است، و آنگاه که او وفات کند پس فرزند او محمد بن علگرانی از دیپس از تو فرزندت عل: پاسخ داد. سزاوارتر است؟

 گرانی از دی سزاوارتر است و پس از وفات او فرزندش موسگرانی از در سزاوارتر است، و پس از وفات محمد، فرزندش جعفگرانید

 گرانی پس فرزند او محمد از د،ی سزاوارتر است و پس از وفات علگرانی از دی پس فرزند او عل،یسزاوارتر است و پس از وفات موس

 گرانی پس فرزند او حسن از د،ی وفات علاز سزاوارتر است و پس گرانی از دی محمد، پس فرزند او علسزاوارتر است و پس از وفات

 امامان نه گانه که اسم آنان را آوردم همه از نی اشود ی تو واقع منی در فرزند نهمبتیسزاوارتر است و پس از وفات حسن، دوران غ

 کند ی را آزار نمها آنی است، سرشت آنان از سرشت من است، ملّتدهیك مرا بخش خدا به آنان علم و درباشند، یتو و فرزندان تو م

  ). دیجز آنکه شفاعت من به آنان نخواهد رس

نی ثقلثی امامت از حداثبات

.  سئوال شد»نیثِقل «ثی حدي السالم از معناهی عل نیرالمؤمنی از حضرت اميروز:  السالم نقل کردهی عل  اباعبداهللاحضرت
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 کُمی مخَلِّف فِیإِنِّ«:  وآلههی اهللا علی صل  قَولِ رسولِ اهللاِی السالم، عنْ معنهی عل نَی الْمؤمِنرُیسئِلَ أَم:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. منِ الْعِتْرَةُ؟. یکِتاب اهللاِ، و عِتْرَتِ: نیاَلثِّقْلَ

 ی حتَّفارِقُهمی کِتاب اهللاِ و الفارِقونَی وقائِمهم، ال همی تاسِعهم مهدِن،ی و األَْئِمۀُ التِّسعۀَ مِنْ ولْدِ الْحسنُ،یأَنَا، والْحسنُ، والْحس: فقال

وایلرِدولِ اهللاِی عسهی اهللا علی صل  رضَهووآله ح « .

 انیمن در م«: خدا فرمود  سئوال شد که رسول »نیثِقل «ثی حديلسالم معنا اهی عل یاز حضرت عل:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

. » کتاب خدا و عترت منگذارم، ی می گرانبها باقزیشما دو چ

:  السالم پاسخ دادهی عل نیرالمؤمنیحضرت ام. ست؟ی عترت چيمعنا

 آنان از باشد، ی و قائم امامان مي آنان، مهدنی که نهمباشند ی منی و نه امام از فرزندان حسن،یهدف از عترت، من و حسن و حس(

  ).  و آله و سلم وارد شوندهی اهللا علیخدا صل  تا در کنار حوض کوثر بر رسول شود یقرآن و قرآن از آنان جدا نم

 و اثبات امامت امامانامبریپ

: خدا سئوال کرد  السالم نسبت به تداوم راه رسالت از رسول هی عل  ابا عبداهللاحضرت
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 لکِنْ نْ،ییال، أَنَا خاتَم النَّبِ«:  وآلههی اهللا علی صل فقال. ؟ی بعدك نَبکُونُی رسولَ اهللاِ هلْ ای یفَأَخْبِرْن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

دِکُونُیعنِ،ي بدِ نُقَباءِ بدطِ بِعونَ بِالقِسامۀٌ قَورائِی أَئِملی إِس...«. 

 اهللا ی خدا صلامبریپ.  خواهد آمد؟يامبری پس از شما پای که آدیخدا، به من اطّالع ده  رسول يا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که عدالت گستر هستند در جامعه حضور دارند و ی پس از من امامانی ولباشم، ی مامبرانی و آله و سلم فرمود، نه، من خاتم پهیعل

). باشد ی ملیاسرائ ی به شماره رهبران و امامان بن»نفره دوازد«تعداد آنان 



٢٧

  و اثبات امامت اماماننی حسامام

 آخرالزّمان و امبری ظهور پيها  نشانهلی آمد، و چون در کتاب تورات و انجنهی از شهر شام به مد»میام سل« به نام یحی مسیزن

 و آله و سلم و امامان معصوم هی اهللا علی صلامبری از سر گرفت تا پنهیر مد و پژوهش را در شهقیامامان بعد از او را خوانده بود تحق

.  آوردمانی کرده و به آنها ای شناسائقاًیق السالم را دهمیعل

 السالم که در هی عل  خود با حضرت اباعبداهللاقی بدست آورد و آنگاه در تداوم تحقی نشست و اطّالعات جالبامبری خدمت پیساعت

:  فرموددی را د»میام سل «یآن حضرت وقت.  بود آشنا شدی نوجواننیسن
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 ی وصی الْحسنِ، و أَخی أَخی وأَنَا وصۀِی و أَنَا أَبو التِّسعۀِ الْأئِمۀِ الْهادِاءِ،ی األوصِی أَنَا وصمٍی اُم سلای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  وآلههی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِي جدی وصی و عل،ی علِیأَب

 برادرم حسن نی من جانشتگرم،ینه امام هدا من پدرامبرانم،ی پنانی جانشنی من جانشمی ام سليا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  و آله و سلم استهی اهللا علیخدا صل  جد من رسول نی جانشیعل وباشد، ی السالم مهی عل ی پدرم علنی و برادرم جانشباشم، یم

السالم به شگفت آمدم و گمشده خود هی عل نی حسيگر  و روشنیشی و دوراندی شده و از آگاهرتیمن دچار ح: دیگو ی ممی سلام 

  .  و اعتقادات خود را اصالح کردمافتهیرا 

  

 ی امام علیمعرف

 گفتند و نوشتند، و آفتاب ،ی از فِرَقِ اسالمی و محقّقان فراواننندگای و گوسندگانی السالم نوهی عل نیرالمؤمنی حضرت امرامونیپ

 و ساالر دی آن حضرت را از زبان سيها یژگی السالم و وهی عل ی ستودند، اما بهتر آن است که امام علدندید ی را آنگونه که متیوال

 از اظهارات امام ی به برخنجایدر ا.  کرد؟افتیا در ریامهائی او چه پتی و از پرتو نور والد؟ی که پدر را چگونه دمی بشناسدانیشه

: شود ی السالم اشاره مهی عل نیرالمؤمنی السالم نسبت به حضرت امهی عل نیحس

 ی امام علمانیا

:  السالم نقل کرد کههی عل از حضرت اباعبداهللا» قُتاده« السالم هی عل نیرالمؤمنی حضرت اممانی به اسالم و انسبت
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.  السالم اَسلَم ولَه خَمس عشْرَةَ سنَۀًهی علاًیإنَّ علِ:  السالمهی عل نیاالمام الحس قال

  ).  پانزده سال داشتکهی در حالرفتی السالم اسالم را پذهی عل یهمانا پدرم حضرت عل: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ها  انساننی بهتریعل

: هار داشت که السالم اظهی عل  اباعبداهللاحضرت
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 ی مِن اَصحابِک ثَالثَۀً، فَاَحِبهم علِحِبی محمد اِنَّ اهللاَ ای:  وآله فَقالَهی اهللا علیصل ی اَلنَّبِلُی جبرَئیأُت:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  طالِبٍ، و أَبوذَر و الْمِقْداد بنُ الْاَسودِیبنُ أَب

همانا !  محمديا:  و آله و سلم وارد شد و گفتهی اهللا علیخدا صل  بر رسول لی حضرت جبرئيروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسماما

 و ابوذر، و مقداد بن اسود طالب،ی بن ابی آنان را دوست بدار، آن سه نفر علزی تو سه نفر را دوست دارد، تو نارانیخداوند از 

  ). باشند یم



٢٨

 ی عليمایه به س نگاپاداش

:  السالم نقل کرد کههی عل  السالم از حضرت اباعبداهللاهی سجاد علامام
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 السالم وقَد أَقْبلَ و حولَه جماعۀٌ مِنْ هی عل ی علِی إِلومٍی و آله ذات هی اهللا علیصل نَظَرَ رسولُ اهللا :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 قُوتِهِ ی داود فِی بهجتِهِ و إِلی فِمانَی سلَی إِل سخائِهِ وی فِمی إِبراهِی جمالِهِ و إِلی فِوسفی ی إِلنْظُرَیمنْ أَراد أَنْ :  فقال.أَصحابِهِ

» . هذای إِلنْظُریفَلْ) حکمته(

 هی عل ی او را گرفته بودند به صورت علرامونیصحاب پ از ای گروهکهی اسالم در حالامبری پيروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 را امبری پمی ابراهيها  بنگرد، وجود و بخششوسفی صورت یبائی به زخواهد یهرکس م:  فرمودارانی و خطاب به ستیالسالم نگر

 بن یعل« شخص نی بشناسد، پس به صورت اکی و حکمت داوود را از نزدند،ی را ببمانیسل و قدرت يمشاهده کند، و شاد

).  نگاه کند»طالبیاب

 ی امام علیستیز  ساده

 و گرفتند ی روزه مزدند، ی در مسجد چادر ميچند روز)» معتَکِف« السالم در مسجد کوفه هی عل ی مناسب امام عليها  فرصتدر

ها به شب   روزه و شب روزهاپرداخت، ی مازی و به عبادت و راز و نشد یم(پرداختند ی به عبادت مدهیدست از همه کارها کش

 که او را یدر حال« نماز خواند که وقت افطار شد، نگاهش به امام افتاد ي شد مقدارسجد وارد میعرب. گذراند ی ميدار زنده

 آورد، ابتداء آن عرب را رونی بی کوچکسهی آرد جو از کي مشاهده کرد که مقداری افطار کند با شگفتخواهد ی که م»شناخت ینم

. رد غذا بخوي که از آن آرد بجارفتی کرد، اما شخص عرب نپذدعوت به غذا

 رونی او سوخت، از مسجد بيشخص عرب دلش بر حال و غذا.  آرد را کنار عمامه خود گذاشتسهی با آن آرد افطار کرد و کامام

 انی بیات خود را با شگفت السالم را گرفت، و بر سر سفره آنان نشست و مشاهدهی عل نیآمد و سراغ منزل امام حسن و امام حس

 آرد جو، یدار بود که به هنگام افطار با کم  روزهيرمردیپ.  دلم به حال او سوخته کدمی را ديدر مسجد مرد: کرد و گفت

حضرت .  او ببرمي براي سفره مقدارنی اي از غذاهادیده ی نداشت که از آن بخورد اگر اجازه ميزی را برطرف کرد و چیگرسنگ

:  و گفتندستندی السالم گرهی عل نیمام حسامام حسن و ا

ونا أَماِنّهؤمِنرُی أبلِنَی الْمع ی، یبِهذهِ الرِّجاهِد هاضَۀِی نَفْس .

  .). کند ی مبارزه مدنی کشاضتی رنگونهی السالم که با نفس خود با اهی عل ی علنیرالمؤمنی پدر ما حضرت امرمردیآن پ(

   ی امام علهمانند ی بشجاعت

:  السالم نقل کرد کههی عل نیرالمؤمنیقدرت و شجاعت حضرت ام السالم نسبت به صالبت وهی عل حضرت اباعبداهللاز،یبن حبشعمرو
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 و غُلِب أَصحابها ی تَعال السالم إالَّ نَکَسها اهللاُ تَبارك وهی عل نَی الْمؤْمِنرُی قُوتِلَ تَحتَها أمۀٌیما قَدِمت را:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و نِهِیمی عنْ لُی فَنَجا، و کانَ إِذا قاتَلَ، قاتَلَ جبرائأَحداً الْفَقارِ ي ذفِهِی السالم بِسهی عل نَی الْمؤْمِنرُی و ما ضَرَب أَمنَیو انْقَلَبوا صاغِر

. هِیدی نَی و ملَک الْموتِ بسارِهِی عنْ لُیکائیمِ

 مگر آنکه خداوند بزرگ کرد، ی السالم نبرد نمهی عل نیرالمؤمنی با حضرت امی لشگر و پرچمچیه: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 هی عل نیرالمؤمنیو حضرت ام. ختندیر ی منی و کشته شده بر زمدند،یگرد ی آن مغلوب مارانی و سربازان و شکست، یآن را درهم م

 از دست لی جبرئشد ی جنگ سرگرم نبرد مدانی و هرگاه در مبرد، ی هرگز جان سالم بدر نمزد ی مالفقارا ذو را بیالسالم اگر شخص

). کردند ی او مبارزه مي روشی در پلی از دست چپ، و عزرائلیکائیراست و م



٢٩

امبری پدگاهی از دیعل

 که رسول شناساند ی خدا مامبری پدگاهی السالم را از دهی عل ی از سخنان ارزنده خود، امام علیکی السالم در هی عل  اباعبداهللاحضرت

. فرمود؟ ی می و او را چگونه معرّفد؟یشیاند ی السالم چگونه مهی عل ی و آله و سلم نسبت به امام علهی اهللا علیخدا صل 
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:  فقالیمشی السالم وهو هی عل ی و هو راکِب و خَرَج علِمٍوی وآله ذات هی اهللا علیصل اهللا  اَخْرَج رسولُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و تَجلِس إِذا جلَست، ت،ی إِذا مشَی تَرْکَب إِذا رکِبت، و تَمشِنْ أَی أَبا الْحسنَ إِما أَنْ تَرْکَب و إِما أَنْ تَنْصرِف، فِإِنَّ اهللاَ عزَّوجلَّ أَمرَنِای

 و جعلَک الرِّسالَۀِ اهللاُ بِالنُّبوةِ و ی اهللاُ بِکَرامۀٍ إِالَّ و أَکْرَمک بِمِثْلِها، خَصنِیو ما اَکْرَمنِ. امِی حد مِنْ حدودِ اهللاِ البدلَک مِنَ الْقِکُونَی أَنْ إِالَّ

 منْ جحدك، ی منْ أَنْکَرَك، و ال أَقَرَّبِی ما آمنَ بِاًی بعثَ محمداً بِالْحقِّ نَبِيوالَّذِ. مورِهِ أَصعبِ أُی حدودِهِ و فِی ذلِک، تَقُوم فِی فِییولِ

لْ بِفَضْلِ اهللاِ و بِرَحمتِهِ فَبِذلِک قُ«: اهللاِ عزَّوجلَّ اهللاِ و هو قَولُ  لِفَضْلِی و أَنَّ فَضْلِ،ی فَضْلِمِنْ منْ کَفَرَبِک، و أَنَّ فَضْلَک لَیوال آمنَ بِ

:  السالمهی عل  طالِبی بنِ أَبِی علِۀُی و رحمتُه وِالکُم،یاهللاِ نُبوةُ نَبِ  فَضْلُیعنِی " 58 هی آونسی سوره جمعونَ،ی مِما رٌی هو خَفْرَحوایفَلْ

واهللاِ . ای دارِ الدنی مِنَ األَْهلِ و الْمالِ و الْولَدِ فِهِمی مخالِفِیعنِی جمعونَی مِما رٌی خَعۀُی الشِّیعنِی. فْرَحوای فَلْۀِیفَبِذلِک قالَ بِالنُّبوةِ والْوِال

 ی إِلَيهتَدِی و لَقَد ضَلَّ منْ ضَلَّ عنْک، و لَنْ لِ،ی دارِسِ السبِ بِکصلَحی و نِ،ی بِک معالِم الدعرَفی إِالَّ لِتَعبد ربک، و لِ ما خُلِقْتی علِای

 نْ لَماهللاِ متَدِیإِلَه یإِلک وِالی و یتِکبلُ رقَو وه لَّی وجزَّوع  :» یإِنّومِلَ صالِحاً ثُمع نَ وآم و نْ تابلِم تَد  لَغَفَّارهی سوره طه آ»ياه 

 من آمنَ ی و أَنَّ حقَّک لَمفْرُوض عل،ی إِذَاافْتَرَض مِنْ حقِّک ما افْتَرَضَه مِنْ حقِّی تَبارك و تَعالی و لَقَد أَمرَنِتِک،ی وِالیإِل: یعنی 82

 الرَّسولُ های اَای«اهللاُ عزَّوجلَّ   و لَقَد أَنْزَلَءٍ، یی بِشَلْقِهِی لَم تِکی بِوِالهِلْقِی عدواهللاِ و منْ لَم عرَفیاهللاِ و بِک   حِزْبعرَفی لَم والك و لَیبِ

 لَم أُبلِّغْ ما أُمِرْت   و لَو67 هیسوره مائده آ» و إنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه «ی علِای تِکی وِالیفِ: یعنِی»  مِنْ ربککیبلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَ

 تَبارك و ی إِالَّ قَولَ ربقُولُ و ما أَ،ینْجِزُلِی فَقَد حبِطَ عملُه وعداً تِک،ی وِالرِی اهللاَ عزَّوجلَّ بِغَیو منْ لَقَ. ی لَحبِطَ عملِتِکیبِهِ مِنْ وِال

. کیزَّوجلَّ أَنْزَلَه فِ اَقُولُ لَمِنَ اهللاِ عي أَنَّ الَّذِیتَعال

 خارج نهی که سوار بر اسب بود، از شهر مدی و آله و سلم در حالهی اهللا علیخدا صل  رسول يروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  به خانه برگردای با من سوار شو، و ای!  جانیعل:  فرمودامبری بدنبال او روان است، پادهی السالم پهی عل ی که امام علدیشد ناگاه د

 و اگر ي راه روادهی پزی تو نروم ی راه مادهی و اگر پ،ي سوار شوزیام تو ن اگر سواره:  و بزرگ بمن دستور داد کهرتمند قديهمانا خدا

 بزرگ نداشت جز آنکه آن را به یخداوند مرا به کرامت و ارزش. يزی برخی حدود الهي اجراي جز آنکه برا،ینی بنشزینشستم تو ن

 و ی کنامی قی حدود الهي من قرار داد که در اجرانی جانشزی و تو را ندی عطا فرمود، خداوند مرا به نبوت و رسالت برگززیو نت

 و آنکس که تو را انکار کند به من د،ی رسالت برگزي که محمد را بحق برایسوگند به خدائ. ی کارها را به انجام رساننیتر مشکل

 مانی ازیکس که تو را نشناسد به رسالت من اقرار نکرده است آنکس که امامت تو را باور ندارد به من ن است، و آناوردهی نمانیا

 سخن خداوند قدرتمند و بزرگ است که نی من از خداست و اي من، و ارزشهاي تو از ارزشهاي و ارزشهالتیفض.  استاوردهین

. » بهتر استدیآور ی شاد و مسرور باشند، که از آنچه گرد م فضل و رحمتنیبگو به فضل خدا و رحمت او، پس به ا«: فرمود

از .  السالمهی عل طالبی بن ابی امامت علیعنی:  و رحمت پروردگارامبرتان،ی نبوت پیعنی: فضل خدا:  چنان است کههی آنی ايمعنا

. دی شادمان باشتی رو فرمود، با نبوت و والنیا

از زن و فرزند و اموال  «کنند ی ميآور  جمعای از آنچه که مخالفانشان در دنتیبوت و وال السالم با داشتن نهی عل ی علانیعی شپس

 را نی تو احکام و مسائل دلهی آنکه بوسي پرستش پروردگار، و براي جز براي نشددهیتو آفر! ی عليسوگند به خدا ا. برترند» فراوان

 ندارد و یو همانا گمراه شد آنکس که نسبت به تو آگاه. شود یان م آبادتی کهنه شده هدايها  تو راهلهیبوس و اموزند،یمردم ب

 سخن پروردگار قدرتمند و بزرگ نیو ا.  نشده استتی تو هداتی نشد آنکس که نسبت به تو و والتیو به راه خدا هدا. گمراه است

 تی انجام دهد و هداکوی و اعمال ن،اوردی بمانیام نسبت به آنکه توبه کند و ا  بخشندهاریو همانا من بس«: من است که فرمود
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حق تو بر آنکس .  واجب کردزیخداوند مبارك و بزرگ آنچه از حق مرا واجب شمرد حق تو را ن. ردی تو را بپذتی والیعنی. »ردیپذ

 ی تو دشمنان خدا شناسائلهیشد، که بوس ی حزب اهللا شناخته نمياگر تو نبود!  جانیعل.  آورد واجب استمانیکه به من ا

 يا«:  را نازل کردهی آنیکه خداوند بزرگ ا.  نخواهد داشتيا  عالقهيزی ندارد به چيا  تو عالقهتی که به والیو کس. شوند یم

. » از طرف پروردگارت، ابالغ کنمی آنچه بر تو نازل کردامبریپ

و . »يا  نرساندهانی رسالت خود را بپا،ی نکن را ابالغی علتیاگر امروز وال«: و فرمود. کردم ی ابالغ مدی بای علي تو را اتی والیعنی

 تو مالقات کند، اعمال تیهرکس خدا را بدون وال. شد یام نابود م  اعمال گذشتهکردم، ی تو را ابالغ نمتی والریاگر در روز غد

من فرمود،  جز آنچه را که پروردگار بزرگ میگو ی نميزیمن چ.  خدا به من استی وعده حتمنیا.  استدهاش نابود ش گذشته

  ). ام از طرف پروردگار بزرگ بود که در حق تو نازل فرمود آنچه را امروز به تو گفته

ی امام علیی گراآخرت

 امتی السالم، بخصوص نسبت به قهی عل نیرالمؤمنی حضرت امي حاالت معنوی و شناسائی السالم در معرّفهی عل  اباعبداهللاحضرت

: نقل کرد که
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 ی وصلَ فنَی حی وآله بکهی اهللا علیصل یإنَّ النَّب:  و قالاً،ی قَطُّ إِالَّ وجدتُه باکی أَبیما دخَلْت عل:  السالمهی عل نیالحس االمام قال

41 هی سوره نساء آ»داًی هؤُالءِ شَهی وجِئْنا بِک علدٍی إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ اُمۀٍ بِشَهِفیفَکَ«قَرائِتهِ 

 و یمسِی و صبِحی منْ ضْحکی فی واهللاِ لَوال الْجهلُ ما ضَحِکَت سِنٌّ، فَکَضْحکُونَ،ی هِمی و الْمشْهودِ علَیبکِی فی الشَّاهِدِ کَی إِلَرُوافَانْظُ

 بیشِی باً،ی الْوِلْدانُ شَجعلُی ومی و أَمامه تَۀٍیولِ نِقْمۀٍ أَو مفاجأَةِ م نُزُو مِنْ سلْبِ نِعمۀٍ أَهِی علَحدِثُی ما يدرِی لِنَفْسِهِ، و ال ملِکیال 

 و ،غارالصکِرُیفِس همِقْدار مالِ، واألَْح ذَوات تُوضَع و ،نَۀٍی الْکِبارس ونَ اَلْفسلِهِ خَموعِظَمِ ه  .

 مِنْ روحِک، و سنایِ و ال تُؤْءٍ، ی وسِعت کُلَّ شَی و تَغَمدنا بِرَحمتِک الَّتِهِی هولِهِ، و ارحمنا فِیأَللَّهم اَعِنَّا عل. » راجِعونَهِی لِلَّهِ و إِنَّا إِلَفَإِنَّا«

. نَی أَجمعِهِمی و علَهِی صلَواتُک علَنَیالطَّاهِرِ تِهِی محمدٍ و أَهلِ بکی زمرَةِ نَبِی غَضَبک واحشُرْنا فِنایال تَحِلُّ علَ

 يروز. میافتی ی مانی او را گرمیدیرس ی السالم مهی عل نیرالمؤمنیهر بار که خدمت پدرم حضرت ام: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  داد و فرمودحی ما توضي السالم براهی عل نیرالمؤمنیحضرت ام

 بود آنگاه که دیچگونه خواه« که خدا فرمود دیرس ی نساء م41 هی و آله و سلم در قرائت قرآن به آهی اهللا علیصلخدا   رسول یوقت

 هی و آله و سلم گرهی اهللا علی صلامبری پ»م؟یده ی امت قرار منیخدا گواه ا  رسول ي و تو را ام،یآور ی گرد می گواهیاز هر امت

اگر ! سوگند بخدا! خندند ی که مدی اما امت را بنگرخت،یر ی امت که چگونه اشک منیه اعمال ا به گوادی کنگاهپسران من ن. کرد یم

 بر خود ندارد، و ياری و اختگذارد ی شب و روز را پشت سر مکهی در حالخندد ی مهودهی بی چگونه کسدند،یخند یناآگاه نبودند نم

 است؟ و در نی که در کمی مرگ ناگهانای د،ی که نازل گردی بالئایته شد  که از او گرفیت چه بر سر او آمده است؟ از نعمداند ینم

 که مدت کنند ی و زنان باردار فرزند سقط مشوند، ی مدهی در هم کوبرانی و پشوند، ی مری قرار دارد که کودکان پي او روزي روشیپ

 ما را در ترس روز ایخدا. »میگرد ی او باز مي و بسومی خدائازپس همه «.  آن، پنجاه هزار سال استمیآن روز در پرتو ترس عظ

 را در برگرفته است، ما را از لطف و رحمت زی بپوشان که همه چی رسان، و به ما در آن روز رحمت آور، ما را به رحمتياری امتیق

بر او و بر آنان باد محشور  که درود تو اکش پتی محمد و اهل بامبرتی نفرما، و خشم خود را بر ما روا مدار، ما را با پدیخود ناام

  ). گردان
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 شناخت حق و باطلاری معیعل

 راه شناخت مؤمن و منافق - الف

 زانی کنند، و میابیها خود را ارز  وجود داشته باشد تا انسانیزانی و ماری معدی بادها،ی و نبادهای باها، ي و بدها ی شناخت خوبيبرا

 و يها قرار داد، تا خودساز  انسانگری دزانی و ماری کامل و معصوم را معيها انسانخداوند بزرگ .  خود را بشناسندی قلبشیگرا

:  و آله و سلم بارها و بارها اعالم فرمودهی اهللا علیصل  اسالمیرسول گرام.  انسان نباشدری موانع و آفات رهگو ممکن باشد تیترب

. باشد ی شناخت مؤمن و منافق مانزی السالم مهی عل ی علیو دوست.  شناخت حق و باطل استاری معیعل

:  روشن اشاره فرمود کهقتی حقنی به ازی السالم نهی عل  اباعبداهللاحضرت

 55 ثیحد

. السالم هِیده علِ و ولْاًی وآله اِالَّ بِبغْضِهِم علِهی اهللا علی صل اهللاِ  عهدِ رسولِی علنَیما کُنَّا نَعرِف الْمنافِق:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 نهی و کی جز با دشمنمیشناخت ی را نمنی و آله و سلم منافقهی اهللا علیخدا صل در زمان رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  ). »که درود خدا بر آنان باد« السالم و فرزندان او هی عل ی آنان نسبت به عليتوز

 اعمال ی قبولاری مع-  ب

اند؟   آوردهي رويکوکاری و چرا به نشود؟ ی مطرح می از چه کسانکوی اعمال ندی ددی ارزشمند است، اما بايکوکارین است که درست

 را دهی و عقمانی ادی است، ابتداء باهودهی باشد، هرچه انجام دهد بدی او دچار تزلزل و تردمانی فاسد باشد، و ادهی در عقیاگر کس

 تی نسبت به والقت،ی حقنی السالم به اهی عل حضرت اباعبداهللا.  همت گماشتکوینجام اعمال ن آنگاه به اواصالح و استوار کرد 

:  السالم اظهار داشت کههی عل نیرالمؤمنیحضرت ام

 56 ثیحد

 رُیصی وآله، لَهی اهللا علیصل یِم بعد النَّبِ الْخَلْقِ کُلِّهِی السالم علَهی عل یإنَّ دفْع الزاهِدِ الْعابِدِ لِفَضْلِ علِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

:  واِشْتَعلَت،ي السالم کَالْحلْفاءِ وإنْ اِمتَألت مِنْه الصحارهی عل ی سائِرُ أَعمالِ الدافِعِ لِفَضْلِ علِرُی عاصِفٍ، و تَصحٍی رومِی یکَشُعلَۀِ نارٍ ف

. ۀٌی لَها باقِی کُلِّها فَال تَبقهای علَی تَأْتی حتّحیک الر تِلْک النَّار و تَخْشاها تِلْهایف

 انسانها پس از گری السالم را بر دهی عل ی امام علي و برترلتی که زاهد و عابد است اما فضیشخص: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 اعمال او گری است و دی در روز طوفانی او چونان شعله آتش در وجودتی و آله و سلم باور ندارد، انکار والهی اهللا علیخدا صل رسول 

 را فرا گرفته باشد،اما آنگاه که شعله آتش در آن ابانیهرچند سراسر ب.  استابانی خشک بيها  چونان علفاشدهرچند فراوان ب

  ).  نخواهد ماندی از آن باقيزیها خواهند سوخت و چ  همه آن علفرد،ی گدنیزبانه کشد، و باد وز

نیرالمؤمنی از امدفاع

 از پدر ي پاسدار- الف

 رفت، ی امام مبی در تعقزی ني ابن ملجم مرادرفت، ی شهر می حمام عمومي السالم به سوهی عل ی از صبحگاهان که امام علیکی در

 درآمده و او را تحت  و حفاظت از پدر به حرکتي پاسداري که مسلّح بودند، برای السالم در حالهمای عل نیامام حسن و امام حس

پدر و مادرم : دی شد، سربرداشت و پرسشی متوجه سخنان فرزندان خود،ی السالم وارد حمام گردهی عل ی امام علیوقت. نظر داشتند

: پاسخ دادند. نگرم؟ ی منجای شما، چه شده است شما را که هر دو برادر را در ايفدا

 57 ثیحد

 ضُرَّكی اَنْ دیریذَا الْفاجِرُ فَظَنَنَّا اَنَّه اِتَّبعک ه:  السالمهمایقاالعل



٣٢

 می شما روان است، و گمان بردی که از پمیدی را دتکاری مرد جنانیا: ( السالم فرمودندهی عل  السالم و امام حسنهی عل نی حسامام

  ).  به شما برساندیانی زخواهد یکه م

. دی واگذاراو را به حال خود:  السالم فرمودهی عل ی علامام

 السالم هی عل ی امام علتی دفاع از حقان-  ب

 بر منبر مسجد ي بود، روزنهی حاکم بود، مروان فرماندار مدداری ناپای که صلحی السالم، در دورانهی عل ی از شهادت امام علپس

 دندیس آفتاب اهانت کرد، مردم شن السالم را آورد و خفّاش صفت به ساحت قُدهی عل ی نام مقدس امام عل،ی بهنگام سخنراننهیمد

. دی السالم رسهی عل  خبر به حضرت اباعبداهللانیا. امدی ندی پدی و مخالفتاض نگفتند، و اعتريزیاما چ

 که خشم مقدس وجود او را فرا گرفته بود وارد مسجد شد و راه بر مروان بست و خطاب به او ی السالم در حالهی عل نی حسامام

: اظهار داشت
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 ؟ی علِی أَصحابِک و فی و فکیاَال اُخْبِرُك بِما ف! ؟ی علیأَنْت الْواقِع ف!  اکِلَۀِ الْقُملِابنَیو!  الزَّرقاءِابنَی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

96 هی آمی سوره مر"»  لَهم الرَّحمنُ وداًجعلُی سالِحاتِ امنُوا و عمِلُوا الصنَیإنَّ الَّذ«: قُولُی یفَإِنَّ اهللاَ تَبارك و تَعال

لِفَذلِکلِع شی تِهِی وفَإِنَّما  «عیرْناهتَّقسشِّرَ بِهِ الْملِتُب النَّب97ِ هی آمی سوره مر»نَی بِلِسانِک شَّرَ بِذلِکفَب لِهی اهللا علی صل یو آله لِع نِ یب 

. الَِصحابِکفَذلِک لَک و» وتُنْذِر بِهِ قَوماً لُداً« السالم هی عل  طالِبٍیاَب

 ؟یکن ی السالم جسارت مهی عل ی فرزند زن بدنام، و فرزند شپش خورده، تو نسبت به امام عليا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خداوند بزرگ د؟ی السالم چه فرماهی عل یبت به امام عل تو و نسارانی به تو اطالع دهم که خدا در قرآن نسبت تو و یخواه ی مایآ

 رحمن آنان را ي انجام دادند خداکوی آوردند و اعمال نمانیآنانکه ا«:  او فرمودارانی السالم و هی عل ی نسبت به علمی مر96 هیدر آ

 نی بعد از اهیو اختصاص دارد و در آ اانیعی السالم و شهی عل ی به علهی آنیا. » جلوه خواهد دادیها دوست داشتن در نظر انسان

 و آله و سلم هی اهللا علیو رسول خدا صل. »ی را بشارت دهزکارانی تا با آن پرهمیما قرآن را تنها بر زبان تو آسان قرار داد«: فرمود

.  السالم را بشارت دادهی عل ی قرآن عللهیبوس

  ). » بترسانیعذاب الهو دشمنان لجوج را از «:  تو فرمودارانی نسبت به تو و اما

ی امام علي برانیرالمؤمنی لقب اماثبات

 بر لی خدا با ابالغ جبرئامبری بار پنی را اول»نیرالمؤمنیام« که لقب دیفرما ی اشاره مقتی حقنی السالم به اهی عل  اباعبداهللاحضرت

 السالم را بخوانند و بر او هی عل ی عل»نیرالمؤمنیام« فرمان داد تا با نام شی و اصحاب خوارانیو به .  السالم نهادهی عل یحضرت عل

. سالم دهند
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 ی بنِ أَبی لِعلشْهِدی وآله أَنْ هی اهللا علی محمدٍصلی السالم إلهی عل لَیإنَّ اهللاَ جلَّ جاللُه بعثَ جِبر:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

إنما : فقال.  وآله تِسعۀَ رهطٍهی اهللا علی صل  اهللاِی نَبدعا قَبلَ وفاتِهِ، فَنَی بِإِمرَةِ الْمؤْمِنهیسمی و اتِهِ،ی حیف ۀِی السالم بِالوِالهی عل طالِبٍ

 أمر اهللا و أعن:  فقالن،ی بإمرة المؤمنی علی أبابکر قُم فَسلِّم علای: ثم قال.  االرض أقمتم أم کتمتمیدعوتکم لتکونوا شهداء اهللا ف

. نَیؤْمِن بِإِمرَةِ الْمهِیفَقام فَسلَّم علَ. نعم: رسوله؟ قال

مر فسلِّم علایقُم :  قالثُمعلی ع ؤمنیفقالنی بإمرة الم  :وله نُسمؤمنری أمهیأعن أمر اهللا و رسلَ:  قالن؟ی المع لَّمفَس نعم، فَقامهِی . ثُم

 یثم قال الب.  ماقالَ الرَّجالنِ منْ قَبلِهِلَ مِثْقُلْی فَقام فَسلَّم، ولَم ن،ی بإمرة المؤمنی علیقُم فسلِّم عل: يالکندقال للمقداد بن األسود 
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 فَقام فَسلَّم نیمؤمنرالی أَمیقم فسلّم عل: یمانی الفۀیثم قالَ لحذ. هِی فَقام فَسلَّم علَن،ی بإمرة المؤمنی علیقم فسلّم عل: يذر الْغفار

. هِی فَقام فَسلَّم علَن،یرالمؤمنی أمیقُم فسلّم عل: اسریثم قال لعمارِبن . هِیعلَ

علیقم فسلّم عل:  قال لعبداهللا بن مسعودثم ؤمنیلَن،ی بِإمرة الْمع لَّمفَس فَقام قال لبر. هِی کان،یرالمؤمنی أمیقم فسلّم عل: دةیثم نَ  و

.  لتکونوا شهداء اهللا أَقمتُم اَم ترکتمألمرإنّما دعوتُکم لهذا ا:  وآلههی اهللا علیصل فقال رسول اهللا .  أَصغَرَ الْقَومِ سِنّاً فَقام فَسلَّمدةُیبرَ

له و سلم فرستاد و از او  و آهی اهللا علی صلامبری پي را بسولی جبرئيهمانا پروردگار بزرگ روز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 با لقب شی السالم شهادت دهد، و قبل از وفات خوهی عل ی علي و رهبرتی خود به والیخواست که در دوران زندگان

 ایشما را گرد آوردم تا چه باشم :  را فراخواند، و به آنان فرمودشی خوارانی از یخدا جمع  او را بخواند، پس رسول »نیرالمؤمنیام«

 نی اایآ: ابابکر گفت.  سالم ده»نیرالمؤمنیام« با نام ی و بر علزی ابابکر برخيا:  سپس فرمودد،ی باشنیهان راستگو در زمنباشم گوا

 سالم نگونهی السالم اهی عل ی بر عل»نیرالمؤمنیام« برخاست و با لقب ابابکر پس ،يآر:  فرمودامبری اوست؟، پامبریدستور خدا و پ

 زیعمر ن.  سالم دهی به عل»نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ:  خطاب به عمر فرمودامبری سپس پ»نیرالمؤمنی امای کیالسالم عل«. داد

.  کردنی چنزین پس او ،يآر:  فرمودامبریپ.  اوست؟غمبری دستور خدا و پنی اایآ: دیپرس

 یمقداد فوراً برخاست و سالم داد، ب.  ده سالمی به عل»نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ:  فرمودي به مقداد بن اسود کندامبری پپس

 به »نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ:  فرمودي به اباذر غفارامبریسپس پ.  و سئوال گردددی شده دچار تردادیآنکه چونان آن دو نفر 

 فهیحذ.  سالم دهیل به ع»نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ:  فرمودیمانی فهی به حذامبریسپس پ.  کردنی چنزیاو ن.  سالم دهیعل

. برخاست و سالم داد

.  سالم دهی به عل»نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ:  فرموداسری به عمار بن امبری پسپس

 زیاو ن.  سالم دهی به عل»نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ: سپس به عبداهللا بن مسعود فرمود.  برخاست و سالم داداسری عمار

 از همه افراد دةیآنروز سنّ بر.  سالم دهی به عل»نیرالمؤمنیام« و با لقب زیبرخ:  فرموددةی به برامبری پسپس. برخاست و سالم داد

خدا خطاب به  پس رسول .  السالم سالم دادهی عل ی بر عل»نیرالمؤمنیام« برخاست و با لقب زیاو ن. ودحاضر در مجلس کوچکتر ب

  ).  نباشمای من باشم د،ی در امت من باشیندم، تا گواهان اله مهم فراخوانیامروز شما را بر ا:  فرمودارانی

 برادرگاهی جاشناخت

  امام حسنيها یژگیو

 يروز. خواند ی و با فصاحت و بالغت خطبه مگفت ی سخن مبای بود، زرینظ ی و فنّ خطابه بی السالم در سخنرانهی عل ی مجتبامام

. »داشتم؟ ی تو را می کاش قدرت روحيا!  برادريا«:  السالم فرمودهی عل  السالم خطاب به حضرت اباعبداهللاهی عل امام حسن

  :  السالم پاسخ دادهی عل  اباعبداهللاحضرت
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.  بعض ما بسِطَ لَک مِنْ لِسانِکیو اَنَا واهللاِ وددت أَنَّ ل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دادند ی تو را در سخن گفتن بمن مي از توانمندی دوست داشتم، برخزیوگند به خدا من نس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  السالم فرمودهی عل ی السالم خطاب به امام مجتبهی عل  حضرت اباعبداهللايروز:  آمديگری در نقل دو

 61 ثیحد

.  لَکیلْب وقَی حسنُ وددت أنَّ لِسانَک لای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  ). تو ازآنِ من و قلب من ازآنِ تو باشديایدوست داشتم که زبان گو! برادرم حسن: ( السالم فرمودهی عل ی حسامام
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  از اماماطاعت

 السالم از آن حضرت هی عل ی و بخصوص در دوران امامت حضرت مجتب،ی تا جوانی السالم از دوران کودکهی عل  اباعبداهللاحضرت

 فرزندان رسول ي احترام متقابل و ادب و بزرگوارگرانی بود، که دمی السالم تسلهی عل  و برابر دستورات امام حسنرد،ک یاطاعت م

. کردند ی مادی ی را با شگفتلم و آله و سهی اهللا علیخدا صل

 اجرا تی برادر را با قاطع بود و اوامرمی السالم نسبت به برادر بخصوص در دوران امامت آن حضرت، فروتن و تسلهی عل نی حسامام

 زنده بود، مقرّرات صلحنامه را محترم شمرد، و برخالف برادر هی او برخاست، و با صلح او سکوت کرد، و تا معاوامیبا ق. کرد یم

 جادیبرادر ا دوانی میتا اختالفکردند یگرچه منافقان و بدخواهان، تالش فراوان م.  حفظ گرددی اسالممت نفرمود تا وحدت ايزیچ

 السالم نامه هی عل نی شهرها به امام حسگری از کوفه و دی السالم گروههی عل یشهادت حضرت مجتب پس ازیحتّ.کنند اما نتوانستند

. داد یانتظار مودستور سکوت وشمرد یمحترم مامام هم چنان قراردادنامه صلح را ا کردند امامیق وادی فريتقاضانوشتند، و

: تنوش» بنو جعدة« جواب در
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 جِهادِ الظَّلَمۀِ رشْداً وسداداً، ی فیی الْموادِعۀِ، ورأْی رحمِه اهللا فی أَخي رأْکُونَی لَأَرجو أَنْ یإِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

رضِ، وأخْفُوا الشّخْص، واکْتُموا الْهو ظَّاءِ ما دام ابنُ هِنْدٍ ح واحتَرِسوا مِنَ ا،يفَاَلْصِقوا بِاأل  أْتِکُمی ی بِهِ حدثٌ و أَنَا ححدثْی فَإِنْ اً،یأل

.  إِنْ شاءاهللاُییرأْ

 صلح باشد، و نظر من مانی به پي وفادار»دیخدا او را رحمت فرما« که نظر برادرم دوارمیهمانا ام: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي پنهان کارد،ی خود باشي زنده است، در جاهی بهمراه دارد، پس تا معاويروزی و پيتمکاران است که رستگارمبارزه و جهاد با س

 یی برود و من زنده باشم، نظر نهاای از دنهی پس هرگاه معاود،یری تا مورد سوء ظن قرار نگدی نگهداریمخف اهداف خود را د،ینمائ

  ). خود را به شما خواهم گفت انشاء اهللا

 امام سجادامتام

وارد » امام سجاد «نی بن الحسی علم،ی السالم بودهی عل  در خدمت حضرت اباعبداهللايروز:  کهکند ی بن عبداهللا عتبۀ نقل مداهللایعب

:  و اظهار داشتدی دو چشم او را بوسنی و بد،ی خود کشي السالم او را صدا زد و بسوهی عل نیشد، امام حس

 63 ثیحد

 و أَحسنَ خُلْقَک حکی ربی أَنْت ما أَطْیبِأَب:  السالمهی عل نیس االمام الحقال

).  اخالق توکوستی تو، و چه ني است بونی تو چه عطرآگيپدرم فدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آله و سلم، پس از هی اهللا علیخدا صل  فرزند رسول ي تو، اي اباعبداهللا پدر و مادرم فدايا:  آمد که بپرسمادمی در آن حالت به من

: پاسخ داد. م؟ی مراجعه کندی بای امام امت است؟ و به چه کسیشما چه کس
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.  هذا هو الْاِمام و أَبو األئِمۀِی اِبنی علِیاِل: السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  امامان استگری که او امام پس از من و پدر ددی فرزندم مراجعه کنیبه عل: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

: پاسخ داد. او خردسال است: گفتم
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.  الْعِلْم بقْراًبقَرُیثم : قال. طْرُقُی ثُم نَی بِهِ و هو اِبنُ تِسعِ سِنؤْتَمینَعم، إنَّ اِبنَه محمداً :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  او هم اکنون نُه سال دارد، و محمد فرزند او علم را خواهد شکافترساند، یاما فرزندش محمد دوران امامت را به کمال م ،يآر(
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  . 25 ثی مراجعه شود به حدو

 ي حضرت مهدامامت

ی از عدالت جهانخبر

 شما ایآ: دمیالم و احترامات الزم پرس السالم وارد شدم و پس از سهی عل نی بر امام حسيروز: کند ی حمزه نقل می بن أببیشع

 فرزند شماست؟ ایآ: دمیپرس. نه: پاسخ داد. د؟یهست» صاحب األمر«

.  فرزندِ فرزند شماست؟ایآ: دمیپرس. نه:  دادپاسخ

. ست؟یپس صاحب األمر ک: نه، گفتم:  دادپاسخ
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 و هی اهللا علی صل  کَما أَنَّ رسولَ اهللاِ،ی فَتْرَةٍ مِنَ األَئِمۀِ تَأْتِیکَما ملِئَت جوراً، علَ عدالً، ملَأُهای ياَلَّذ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  فَتْرةٍ مِنَ الرُّسلِیآله و سلم بعِثَ عل

 آنکه دوران  چنانکه پر از ستم خواهد شد، پر ازکند ی را پر از عدل و داد منی است که زمیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 از حضور ی و آله و سلم پس از آنکه دوران طوالنهی اهللا علی از حضور امامان بگذرد، او خواهد آمد، چنانکه رسول خدا صلیطوالن

  ).  شدبعوث گذشت می آسمانامبرانیپ

  خدمت به امام زمانيآرزو

 ای: دی پرسیشخص.  مطرح شدیبحث) فی فرجه الشریالعجل اهللا تع (ي امام مهدرامون،ی السالم پهی عل  حضور حضرت اباعبداهللادر

.  السالم هم اکنون متولّد شده است؟هی عل ي حضرت مهدایآ! اباعبداهللا
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. یاتی حامیال، ولَو أَدرکْتُه لَخَدمتُه أَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). کردم ی تا زنده بودم، او را خدمت مافتمی ینه اگر او را م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 مردم در حکومت امام زمانيازین  ی از بخبر

 کن خواهد شهی رنی در کره زميازی هرگونه فقر و ن،ي و عدالت اقتصادی السالم و استقرار عدل جهانهی عل  از ظهور امام زمانپس

: ، اظهار داشت)عج( مردم پس از ظهور حضرت صاحب الزّمان يازین ی السالم با اشاره به دوران بهی عل شد که حضرت اباعبداهللا

 68 ثیحد

 نارِهِی أَحدکُم لِدِجِدی وقْت الکُمی علَنَّیأْتِی فَلَقَ الْحبۀَ وبرَأَ النَّسمۀَ، لَيتَواصلُوا و تَباروا، فَوالَّذ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. موضِعاًولَالِدِرهمِهِ 

 ها دهی که دانه را شکافت و پدی پس سوگند به خدائد،ی فراوان کنیکی ارتباط داشته و نگریکدیبا : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي برای باشند که شما جائازین ی بيا که همه مردم به گونه» دوران پس از ظهور «دی بر شما انسانها فرا خواهد رسی زماند،یرا آفر

  .) افتی دی خود نخواهناریدرهم و دبخشش 

 بودن ظهوری از حتمخبر

 جهان و اسالم را ندهی و آگفت، ی سخن منیقی و مانی السالم با اهی عل ي السالم نسبت به ظهور حضرت مهدهی عل نی حسامام

:  مثبت و روشن اظهار داشتينگر ندهی که با آدید یزا م  و حرکتینوران



٣٦
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 ،ي رجلٌ مِنْ ولْدخْرُجی ی حتّومی واحِد، لَطَولَ اهللاُ عزَّ وجلَّ ذلِک الْومی إالّ ای مِنَ الدنْبقَیلَو لَم :  السالمهی عل نیس االمام الحقال

 قُولُی وآله هی اهللا علیصل  عدالً وقِسطاً کَما ملِئَت جوراً وظُلْماً، کَذلِک سمِعت رسولَ اهللاملَأُهایفَ

 خواهد کرد ی نماند، پروردگار قدرتمند و بزرگ، آن روز را چنان طوالنی روز باقکی جز ایاگر از دن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 از نی چننیمن ا.  خواهد شدي چنان که پر از فساد و ستمکاردی کند و جهان را پر از عدل و داد نماامی از فرزندان من قيتا مرد

). ام دهی و آله و سلم شنهی عل اهللایخدا صل رسول 

ي عدالت گستر حضرت مهدحکومت

 کرد بر خالف راه امی قی السالم وقتهی عل ي حضرت مهدایآ: دندی السالم پرسهی عل از حضرت أباعبداهللا: کند ی بن هارون نقل محسن

 :امام پاسخ داد. کند؟ ی السالم رفتار مهی عل نیرالمؤمنیو رسم أم
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 مِنْ بعدِهِ، و هِمی علَظْهرُی سعتَهی والْکَف،ألنَّه علِم أَنَّ شنِی السالم سار بِاللِّهی علاًینَعم، و ذلِک أَنَّ علِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  مِنْ بعدِهِ اَبداًهِمی علَظْهرَی لَنْ عتَهیعلَم أَنَّ شیک أنّه  و ذلِ،یِ بِالْبسطِ والسبهِمی إِذا خَرَج سارفيأَنَّ المهدِ

 روانی در بخشش اموال با پيریگ  و سختی السالم با نرمهی عل نیرالمؤمنی حضرت امرای ز،يآر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

اما حضرت . دهند ی و مشکالت قرار می و آنها را در سختشورند ی او مانیعی که پس از او بر ضد شدانست ی مرای کرد زیخود زندگ

 که داند ی مرای زکند ی با مردم برخورد متیو با قاطع»  فراوانيها بخشش «يام کرد با دست و دل بازی قی السالم وقتهی عل يمهد

  ).  از آن پس بر آنها غلبه نخواهد کردی و کسروزندی او همواره پانیعیش

از ستمگران امام انتقام

 دشمنان را شاهد ي و انواع ظلم و ستمکاردید ی آن روزگاران را می انبوه مشکالت جامعه اسالمی السالم وقتهی عل  اباعبداهللاحضرت

: داشت ی السالم چشم دوخته اظهار مهی عل ي روشن و ظهور حضرت مهدندهیبود، به آ
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. نَی مِنَ الظَّالِمنْتَقِمیهللاُ قَائِمنَا فَ اظْهِرُی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). ردیگ ی و از ستمگران انتقام مکند ی مامیقائم ما ق: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

: پاسخ داد. ست؟یقائم شما ک! خدا  فرزند رسول يا: دندیپرس
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 ی بنِ موسی بنِ محمدٍ بنِ علِی و هو الْحجۀُ بنُ الْحسنِ بنِ علِ،ی محمدِ بنِ علیالسابِع مِنْ ولْدِ اِبن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ا ملِئَت جوراً و ظُلْماً الْأرض قِسطاً و عدالً کَمملَأی و ظْهرُی ثُم لَۀًی مدةً طَوبیغی ي و هو الَّذِ،ی اِبنیبنِ جعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علِ

 فرزند ،ی فرزند محمد، فرزند عل،یاو حجت خدا فرزند حسن، فرزند عل.  استی امام از فرزندان پسرم محمد بن علنیهفتم(

 سپس آشکار شده شود ی پنهان مها دهی از دی طوالنیاوست که مدت.  پسر من است،ی فرزند جعفر، فرزند محمد، فرزند عل،یموس

  ).  پر از ستم و تجاوز شده استنکه چناکند ی را پر از عدل و داد منیزم

 امام زمانبتی از دو غخبر



٣٧

 و ي صغربتی از غشی خوارانی ي السالم براهی عل ي حضرت مهدی روشن ساختن دوران زندگي السالم براهی عل  اباعبداهللاحضرت

:  داد کهحی آن حضرت سخن گفت و توضيکبر
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مات، :  بعضُهمقُولَی ی إِحداهما تَطُولُ حتّبتانِ؛ی غَ- السالم هی عل ي المهدِیعنی - لِصاحِبِ هذا األَمرِ :  السالمهی عل نیمام الحس االقال

مضُهعب و :مضُهعب قُتِلَ، و :بال. ذَه ویلطَّلِعلِی عمِنْ و دضِعِهِ أَحوم ال غَی و لَرِهِ، یوي الَّذیإالَّ الْم یلیرَهأَم  .

 ی است که گروهی از آندو چنان طوالنیکی مطرح است بتیدو غ) »عج «يمهد( صاحب امر يبرا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

و .  خواهند گفت که او ظهور کرده استگری دیو جمع.  خواهند گفت او کشته شده استیو جمع. خواهند گفت او مرده است

  ). کنند ی او بوده و دستوراتش را اجرا مندهی که نمایرهبران نخواهد داشت جز ی او اطّالعگاهی از جایکس

 ي آبادان حضرت مهدروزگار

 ی که در مرحله اول، انسان و جهان به فساد و تباهشناساند ی را به دو مرحله و دوران متفاوت مندهی السالم آهی عل  اباعبداهللاحضرت

. گردد ی نابود مها ي و بدها ی و زشتشود ی السالم اصالح مهی عل  حضرت صاحب الزّمانامی و در مرحله دوم با قددگر یدچار م
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 شْهدیوجوهِ بعضٍ، و  ی بعضُکُم فِتْفُلَی بعضُکُم مِنْ بعضٍ، وبرَأَی ی تَنْتَظِرُونَه حتَّي األَمرُ الَّذِکُونُیال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  بعضُکُم بعضاًلْعنَی بعضٍ بِالْکُفْرِ، و یبعضُکُم عل

 ابد،ی شما رواج نی بگریکدی که انزجار و نفرت از ی جز زمانابدی ی تحقّق نمدیآنچه انتظارش را دار: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  کنندنی را لعن و نفرگریهمد شهادت دهند و گری بر ضد گروه دیگروه

: پاسخ فرمود.  چگونه است؟يکوکاری السالم نهی عل يپس از ظهور حضرت مهد: دندی امام پرساز

.  ذلِک کُلَّهدفَعی قائِمنا، و قُومی ذلِک الزَّمانِ، ی کُلُّه فرُیاَلخَ

  ). دارد ی برمانی را از مها ی و همه زشتدکن ی مامی السالم قهی عل ي در آن زمان است که مهدرهایهمه خ(

ي و جنگ حضرت مهدریشمش

ها، و  ها، جنگ  شورش،ی جهانتی است، دشمنان صلح و امنری و فراگی انقالب جهانکی السالم هی عل ي انقالب حضرت مهدچون

ارد، تا ستمگران خلع سالح شده، و  وجود ندامان ی جز مبارزه و جهاد بی که راهکنند ی ملی را بر امام تحميا تهاجمات گسترده

:  السالم اظهار داشتهی عل  رو حضرت اباعبداهللانی پاك گردد، از اها ی از انواع زشتنیزم
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 ستَعجِلُونَی و ما ف،یلس إِالَّ اشٍی الْعرَبِ و قُرَنَی و بنَهی بکُنْی السالم، لَم هی عل يإِذا خَرَج الْمهدِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. فِی والْموت تَحت ظِلِّ السف،ی و ما هو إالَّ السرُ،ی و ال طَعامه إالَّ الشَّعِظُ،یواهللاِ مالِباسه إِالَّ الْغَل! يبِخُروجِ الْمهدِ

 يگری رابطه دری جز شمششی قرفهی او و عرب و طاانی کند مامی السالم قهی عل ي مهدیوقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و مبارزه و جهاد ری از جو ندارد، او با شمشیی او جز لباس خشن و غذاد؟یکن ی ملی السالم تعجهی عل يچرا در ظهور مهد. ستین

  ). ردیگ ی قرار مری شمشهی ساری و مرگ در زکند ی را پاك مایدن

  

  



٣٨

   امام زمان در شکل جوانظهور

 و ندهی داشت، تحولّات گوناگون آاری جد و پدر بزرگوارش در اختلهی که بوسی السالم با علوم و آگاههی عل اباعبداهللا حضرت

:  فرمودانی بی السالم مانند شکل و سن و سال آن حضرت را به روشنهی عل ي حضرت مهدي فرداتیخصوص
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 هِمی إِلَخْرُجی أَنْ ۀِی شاباً موفَّقاً، و إنَّ مِنْ أَعظَمِ الْبلهِمی إِلَرْجِعی لَأَنْکَرَه النَّاس؛ألنَّه يهدِلَو قام الْم:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مه اً، وشَاب مهصاحِبونَهیسِبشَح راًی کَبخاًی .

 تصور آنان که رغم ی علرای زندینما ی از مردم او را انکار می گروه کندامی السالم قهی عل ياگر مهد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شی آزمانی ظهور خواهد کرد، و از بزرگتری السالم با چهره شاداب جوانهی عل ي مهدپندارند، ی مری پاری السالم را بسهی عل يمهد

  ). است ری پاری السالم بسهی عل ي حضرت مهدپندارند ی است که منی همزمان مردم آن يبرا

   ي امامت و ظهور مهدتداوم

 امامان معصوم را مطرح ي اصل امامت و رهبر،ی امت اسالمي و رهبر»تیتداوم هدا« السالم با توجه به اصلِ هی عل  اباعبداهللاحضرت

. کند ی می معرفیکرده و سرانجام جهان را روشن و نوران
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 و هو األمام ،ي طَالِبٍ، وآخِرُهم التَّاسِع مِنْ ولْدِی بنُ أَبِی علِنَی الْمؤمِنِرُی أَولُهم أَمِاً،ینَا عشَرَ مهدِمِنَّا إِثْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أقْوام و های فِرْتَدی بۀٌیلَه غَ. لِّهِ، و لَو کَرِه الْمشْرِکُونَ کُنِی الدی الْحقِّ علَنَی بِهِ دِظْهِرُی اهللاُ بِهِ الْأرض بعد موتِها، و یِیحیالْقَائِم بِالْحقِّ، 

یتای فِثْبلَهع یآخَرُونَ، فَنِی الد نَیؤْذَو و قَالُیمت«:  لَهادِقِیمص إِنْ کُنْتُم دعابِرَ فِ ( 29 هی آسیسوره . ) »نَی هذَا الْوا إِنَّ الصیأم 

.  وآلههی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِيدی نَی بفِی بِمنْزِلَۀِ الُْمجاهِدِ بِالسبِی والتَّکْذِي الْاَذی علَهِبتِیغَ

 آنها نی السالم و آخرهی عل ی علنیرالمؤمنی آنها امنی کننده از ماست، و نخستتیدوازده هدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 نی دکند، یزنده م را پس از آنکه مرده باشدنیخدا توسط او زمکند، ی مامی حق قي است که برای او امام،باشد ی فرزند من منینهم

. ی است طوالنیبتیرا غ نباشد،اونی مشرکندیگرچه خوشآابد،ی ی حق توسط او در سراسر جهان تحقّق منیآئو گردد یبا او آشکار م

 و به آنها رسانند ی شک داران ثابت قدمان را آزار ممانند، ی استوار و ثابت قدم منداری دی و گروهافتند، ی مدی به شک و تردیگروه

 شک داران صابر و بردبار بی بر آزار و تکذبتی آنان که در زمان غرسد؟ ی فرا می روز موعود کدیاگر شما راستگو هست: ندیگو یم

  ). کنند ی و آله وسلم جهاد مهی اهللا علیصل  رسول اهللا شگاهی هستند که در پینباشند همانند مجاهدا

    هشت ماهه امام زمانجنگ

: امام پاسخ داد. د؟ی صاحب األمر شما هستایآ:  السالم سئوال کردمهی عل  از حضرت اباعبداهللادیگو ی خشّاب میسیع
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.  أَشْهرٍۀَی عاتِقِهِ ثَمانِی علَفَهی سضَعی بِعمهِ ،ی الْمکَنَّهِ،یتُور بِأَبِ الْمودی الشَّرِدیولکِنْ صاحِب األمرِ الطَّرِ،ال: السالمهی عل نی االمام الحسقال

 پدرش برخواهد خواست و با ی شده و در نهان است که به خونخواهینه، صاحب االمر آن مخف: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 6، اثبات الهداة ج5 ثی حد318 ص1 جنیکمال الد). )  گرفت به دوش خواهدری خوانده شده و هشت ماه شمششیلقب عمو

هشت (، 702 ثی حد180 ص3 السالم جهی عل ي المهدثی، معجم احاد6 ثی حد133 ص51، بحاراالنوار ج123 ثی حد398ص

 را یراوان فيها  جنگ،ی شدن حکومت اسالمی جهاني بخش تعلّق داشته باشد، و گرنه برای رهائاتی از عملیکی به دیماه جنگ شا

) خواهند کردلیبر امام تحم



٣٩

    حکومت امام زمانمدت

 الزم دارد، و ی است که به همه جوانب آن آگاهی السالم آنچنان روشن و نورانهی عل  حضرت اباعبداهللاي روشی جهان در پندهیآ

. دیگو ی خود باز مارانی ي را براافتیها پس شهادت اوتحقّق خواهد   السالم که قرنهی عل يمدت حکومت حضرت مهد
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.  السالم تِسعۀَ عشَرَ سنَۀً و أَشْهراًهی عل ي المهدِملِکی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  ). نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد کرد» عج «يمهد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

    امام زمانشناخت

 آن يها یژگی مردم نسبت به وی السالم و باال آوردن آگاههی عل ي شناساندن حضرت مهديم برا السالهی عل  اباعبداهللاحضرت

: حضرت اظهار داشت
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. ی هو ح وراثُهی مقْسمی ي و هو الّذِبۀِ،ی و هو صاحِب الغَ،يقائِم هذِهِ األُمۀِ هو التاسِع مِنْ ولْدِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 باشد ی که که زنده می در حالراثشی است و مبتی امت از فرزندان من است او صاحب غنیقائم ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). گردد ی ممیتقس

    امام زمانيها یژگیو

 آن حضرت را آشکارا يهایژگی و السالم،هی عل ي حضرت مهدقی و دقحی و شناساندن صحی معرّفي السالم براهی عل  اباعبداهللاحضرت

: دارد ی مانیب
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 و ،ی و سنَّۀٌ مِنْ موسم،یسنَّۀٌ مِنْ نُوحٍ، و سنَّۀٌ مِنْ إِبراه:  السالمهی علاءِی الْقائِمِ مِنَّا سنَنٌ مِنَ األنْبِیف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

صلبوی و سنَّۀٌ مِنْ أَ،یسیسنَّۀٌ مِنْ ع فَخِفاء الْوِالدةِ و : میفَطُولُ الْعمرِ و أَما مِنْ اِبره:  مِنْ نُوحٍمافَأَ.  وآلههی اهللا علی و سنَّۀٌ مِنْ محمد

 أَما مِنْ و يفَالْفَرَج بعد الْبلْو: وبی أَما مِنْ أَ وهیفَإِخْتِالف النَّاسِ ف: یسی و أَما مِنْ عبۀُیفَالْخَوف و اَلْغَ: یاِعتِزالُ النَّاسِ و أَما مِنْ موس

. »فِیفَالْخُرُوج بِالس:  وآلههی اهللا علیمحمدٍ صل

 از ی و راه و رسمامبر،ی از نوح پیراه و رسم.  وجود داردامبرانی قائم ما آداب و روش پیدر زندگ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آله و سلم هی اهللا علی از محمدصلی و راه و رسموبی از ای و راه و رسمیسی از عی و راه و رسمی از موسیراه و رسم و میابراه

 واهمه ،ی از مردم است و راه و رسم موسي والدت پنهان، و دورم،ی طول عمر است و راه و رسم ابراهامبر،ی پوحاما راه و رسم ن

 پس از يروزی و پی رهائوب،ی اختالف داشتن مردم در وجود اوست و راه و رسم ا،یسیسم ع کردن است و راه و ربتیداشتن و غ

  ).  استری با شمشامی و آله و سلم قهی اهللا علی و راه و رسم محمد صلهاست ي و گرفتارشهایآزما

 از اماماطاعت

   با برادر در حفظ صلحیهماهنگ

 یابی آن را به ارزشود ی نمیشیاند  ساده،ينگر ی السالم بود که با سطحهیعل   مهم، مسئله صلح امام حسنیاسی از مسائل سیکی

 السالم با هی عل  اما حضرت اباعبداهللاکردند، ی درك کنند و اعتراض می علل و عوامل آن را بدرستتوانستند ی نمياریبس. گذاشت

 استی سخواستند ی و مدندیرس ی خدمت او می گروه هرگاهکرد، ی و از او اطاعت مدانست ی خود ممامبرادر هماهنگ بود، او را ا



٤٠

  نی کوفه خدمت امام حسانیعیش ازی گروهيروز.کرد ی السالم دفاع مهی عل نی سئوال ببرند امام حسری السالم را زهی عل یامام مجتب

.  وا دارندامی السالم را به قهی عل نیرد کرده امام حس السالم راهی عل ی مجتبمام و تالش فراوان کردند تا صلح ادندی السالم رسهیعل
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.  نَظَرْنا ونَظَرْتُمهلَکی فَإِنْ اً،ی کُنْت لَها کارِهاً، فَانْتَظِروا ما دام هذَا الرَّجلُ حعۀٌیقَد کانَ صلْح وکانَت ب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 زنده است در انتظار هی اما تا معاوست،ی من نندی ما وجود دارد گرچه خوشانی بیحقرار داد صل: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  ) میکن ی نظر مدی ما و شما تجدرد،ی پس آنگاه که بمد،یباش

   و تداوم صلححفظ

  درستتوانست ی را نمیاسی اندوهناك بود، چون عمق مسائل ساری السالم بسهی عل  صلح امام حسني که در ماجراي بن عدحجر

 السالم آمد، و فراوان تالش کرد که صلح هی عل  خدمت حضرت اباعبداهللاي داشت، روزی کند، نسبت به آنحضرت جسارتهائلیتحل

 را گرد خود جمع کُن و انیعی السالم را رها کن، شهی عل  امام حسنينظر و رأ:  سئوال ببرد و گفتری السالم را زهی عل یامام مجتب

 ما انی تا خداوند ممیده ی آنقدر به نبرد ادامه مانی و شامهی و با معاومی را آغاز کن، ماهمه با شمائهیو و مبارزه بر ضد معاامیق

: دیحکم فرما

 83 ثیحد

 لٌی ما ذَکَرْت سبِی إِلسی و لَعنایإِنّا قَد با:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی راهدیخواه ی به آنچه شما مم،یبر ی و هم اکنون در دوران صلح بسر ممیردما با آنها صلح ک: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) وجود ندارد

  یلی حفظ صلح تحمضرورت

 بن مانی و سلي بن فزاربی و مسي در کوفه مانند جندب بن عبداهللا أزدعهی از بزرگان شی از صلح و امضاء قراردادنامه، گروهپس

 السالم را هی عل ی السالم مالقات کردند و تالش داشتند صلح امام مجتبهی عل نیبا امام حس ،ی بن عبداهللا حنفدی و سع،یصرد خزاع

.  سئوال ببرندریز
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 یولکِنْ أَخ! موتِ دونَه النَّفْسِ بِالْبیلَکُنْت طَ. إِنَّ أَمرَ اهللاِ کانَ قَدراً مقْدوراً، إِنَّ أَمرَ اهللاِ کانَ مفْعوالً:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 جعلَی و ئاًی أَنْ تَکْرَهوا شَیفَعس: (وقَد قالَ اهللاُ عزَّوجلَّ! ي بِالْمدیشَرَّح قَلْبی وی بِالْمواسی أَنْفحزُّی فَأَطَعتُه، وکَأَنَّما ی وناشَدنیعزَم علَ

 علَمی واهللاُ م وهو شَرٌّ لَکُئاًی أَنْ تُحِبوا شَی لَکُم وعسرٌی وهو خَئاًی أَنْ تَکْرَهوا شَیو عس: ( وقال19هیسوره نساء آ) راًی کَثراًی خَهِیاهللاُ ف

216هیوأَنْتُم ال تَعلَمونَ سوره بقره آ

 اما برادرم با دادم، ی محیا بر صلح ترج است، من هم مرگ ری دارد، و همانا فرمان خدا اجراء شدنینیهمانا فرمان خدا اندازه مع(

 من، و با کارد بر ینی بر برهای با شمشای گوکهی را طرح فرمود، من هم از او اطاعت کردم، در حالنیمن صحبت کرد و مصالح مسلم

ر همان قرار  فراوان را دری اما خدا خدی را خوش نداريزی چیگاه«:  و بزرگ فرمودزی عزي خداقی بتحقو دند،یکوب یقلب من م

 شما ي که برادی را دوست داريزی چی است، و گاهری شما خي براکهی در حالدی را خوش نداريزی چیو گاه«: و فرمود» داده است

. »دیدان ی و شما نمداند یبد است، خدا م

صلح برگردانند که امام در تداوم  السالم را از حفظ هی عل نی بن عبداهللا اصرار فراوان کردند تا نظر امام حسدی صرد و سعمانی سلاما

: رهنمود خود فرمود



٤١

 صلَحی و ال کونُی ما ال هذا

  ).  داردتی نه امکان دارد و نه صالحی شرائطنی در چنهی بر ضد معاوامیق(

انگشتر

  امبری اهللا نقش انگشتر پی ولیعل

 دارد، در روزگاران گذشته ی و رواني و هم منافع معنوي انگشتر به دست کردن است که هم منافع ماد،ی زندگيها یبائی از زیکی

 و با د،یگرد ی امروز از آن استفاده مي اداري انواع مهرهاي که بجادیگرد ی منیی تزییها  به الفاظ و عبارات و نقشيانگشتر هر فرد

   را حضرت اباعبداهللايا له و سلم خاطره و آهی اهللا علیخدا صل  نسبت به انگشتر رسول کردند، ی را مهر میسم ريها  نامهانیآن پا

.).  داردتی نه امکان دارد و نه صالحی شرائطنی در چنهی بر ضد معاوامیق( است؛ یدنی السالم نقل فرمود که شنهیعل
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 رُیفَأَخَذَه أَم» محمد بنُ عبدِاهللاِ «هِی علَنْقُشی السالم خَاتَماً لِهی علاًی وآله علِهی اهللا علیصل ی النَّبیاَعطَ: السالمهی عل نی االمام الحسقال

 فَنَقَش دهی فَنَقَش النَّقَّاش فَاَخْطَأَت »هللا محمد بن عبداهیانقش عل«:  السالم لههی عل  السالم فَأَعطاه النَقّاش، فقالهی عل نَیالْمؤْمِن

ما «:  نَقْشِهِ فقالیهوذا، فَأَخَذَه و نَظَرَ إِل: فقال. ؟»ما فعل الخاتم«:  السالم فقالهی عل نَیرُالْمؤْمِنیفَجاء أَم» محمد رسولُ اهللاِ «هِیعلَ

. »أمرتک بهذا

اهللا ما نقش النقّاش ما أمرت به و ذکر   رسولای«:  وآله فقالهی اهللا علیصل  رسول اهللای أخطأت، فجاء به إليدیصدقت، ولکن : قال

 هِ،و تَخَتَّم بِ» اهللا  أنا محمد بن عبداهللا، و أنا محمد رسولی علای«:  فقالهی وآله و نَظَر إلَهی اهللا علیصل ی، فأخذ النبِ»أت أخطدهیأنَّ 

 وآله هی اهللا علیصل ی مِنْ ذلِک النَّبِفَتَعجب»  اهللاِی ولیعلِ« خاتَمِهِ فَإِذا تَحتَه منْقُوش ی وآله نَظَرَ إِلهی اهللا علیصل یفَلَما أَصبح النَّبِ

.  محمد کتبت ما أردت و کتبنا ما أردناای: فقال. » کان کذا و کذالی جبرئای«:  السالم فقالهی عل لُیفَجاء جبرَئ

سالم سپرد تا به مغازه  الهی عل ی و آله و سلم انگشتر خود را به امام علهی اهللا علیصل  اسالمامبریپ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 السالم انگشتر را به استاد هی عل نیرالمؤمنیحضرت ام. سدیرا بنو» محمد بن عبداهللا« آن جمله نی نگي برده و بررويانگشترساز

 .»محمد بن عبداهللا «سی انگشتر بنوي و آله و سلم را ابالغ کرد که بر روهی اهللا علیخدا صل ل داد و دستور رسول یانگشترساز تحو

 هی عل نیرالمؤمنیحضرت ام» محمد رسولّ اهللا«:  جمله را نوشتنی دچار اشتباه شد و ا،ياستاد انگشترساز بهنگام نقش گذار

.  دستور نداده بودمنگونهیمن بتو ا:  فرموددی انگشتر را دی رفت، وقتاز نزد استاد انگشترسیالسالم طبق قرار قبل

.  اشتباه کردميهنگام نقش گذار ب،یگوئ یراست م.  انگشترساز گفتاستاد

استاد انگشتر ساز به آنچه شما دستور :  و آله و سلم رساند و فرمودهی اهللا علیخدا صل  السالم انگشتر را به رسول هی عل ی علحضرت

 کرد و در لی و آله و سلم انگشتر را تحوهی اهللا علیخدا صل رسول .  کرد که اشتباه کرده استی عمل نکرد و عذرخواهدیداده بود

سپس .  نداردیخدا هستم، اشکال من محمد بن عبداهللا هستم، و من محمد رسول ! ی عليا:  فرمودکرد ی ماه به نقش آن نگکهیحال

 و آله و سلم صبح کرد و هی اهللا علی رسول خدا صلی وقتد،یشب گذشت و صبحگاهان فرا رس. انگشتر را بر انگشت مبارك گذاشت

 اهللا ی صلامبریپ. نوشته شده است»  اهللای ولیعل«جمله »  رسول اهللادمحم« جمله ریز: شاهده فرمود کهنگاه به انگشتر دوخت م

.  انگشتر را باز گفتي و آله و سلم ماجراهی اهللا علیخدا صل  فرود آمد و رسول لی و آله و سلم شگفت زده شد که ناگاه جبرئهیعل

  ). می نوشتمیخواست آنچه را زی و ما ن،ی نوشتي کردشما آنچه اراده!  محمديا: ( پاسخ دادلیجبرئ

  

  



٤٢

   نی انگشتر امام حسنقش

 هی عل  و امام حسند،ی السالم بخشهی عل  السالم داشت که بهنگام شهادت آن را به امام حسنهای حضرت زهراعلیقی عقانگشتر

. ود بدهی السالم بخشهی عل  به هنگام شهادت آن را به حضرت اباعبداهللازیالسالم ن
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 هی وآلِهِ و علنای نَبی علمی بنَ مرْیسی عحی النَّومِ الْمسی فِتی فَرَأَئاً،ی شَهِی أَنْ أَنقُش علَتیفَاشْتَه:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

لَه ای: السالم، فَقُلْتوحل  رع ل التوراة و آخر ن،ی الملک الحقّ المباهللاال إله إال : هیانقش عل:  هذا؟ قالی خاتَمیاهللاِ ما أَنْقُشفإنّه أو 

. »لیاإلنج

 هی عل یسی نقش کنم، که شب در خواب حضرت عيزی انگشتر چنی نگيدوست داشتم بر رو:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

. دمیرا د»  و خاندانش درودامبرمانیکه بر او و بر پ «میالسالم بن مر

 سم؟ی بنويا  انگشترم چه جملهنی انی نگيبر رو! وح خدا ري ادمیپرس

 جمله در اول نی که ا»نیال اله االّ اهللا الملک الحقّ المب« جمله را بنگار نی انگشترت ايبر رو:  السالم پاسخ دادهی عل یسی عحضرت

  .  آمده استلی کتاب انجانیکتاب تورات، و در پا

امبری پتی ب  اهلشناخت

   تی اهل بعلم

 بر امام ی داشتم، وقتیهائ  و خواستهی و سئواالتدم،ی السالم رسهی عل  خدمت حضرت اباعبداهللايروز: کند ی بن نباته نقل مأصبغ

 مرا با قدرت يها  و به سئواالت من پاسخ فرمود، و خواستهدانست ی السالم وارد شدم و سالم کردم، اسرار درون مرا مهی عل نیحس

:  اظهار داشتاهگمعجزه پاسخ فرمود و آن
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. » لِإَحدٍ مِنْ خَلْقِهِ ما عِنْدنا؛ألنَّا أَهلُ سِرِّ اهللاِسی و لَهِ،ی ما فِانُی عِنْدنا عِلْم الْکِتابِ و بنَینَحنُ الَّذ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ۀُ رسولِهِنَحنُ آلُ اهللاِ و ورثَ:  السالمهی عل  ثم قال،ی وجهیفتبسم ف

 اری آن، و آنچه در نزد ماست در اختحی صحری که نزد ماست علم کتاب، و تفسی کسانمیما هست: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خاندان خدا و میمائ»  فرمودزد ی که لبخند میو در حال «میباش ی می اسرار الهستهی ما شارای زست،ی از بندگان خدا نچکدامیه

).  اوبرامیوارثان پ

   تی همه موجودات از اهل باطاعت

  نیشد بناچار او را خدمت امام حس» تب دار« به شدت یثی ليعبداهللا بن شداد بن هاد:  السالم نقل فرمود کههی عل  صادقامام

 در ماریب. افتیاز  رخت بست و سالمت را بماری از بدن ب»دیتب شد« السالم هی عل نی از امام حسيا با اشاره.  السالم بردندهیعل

. زدیگر یاز شما م» تب« که دمی بحق خشنود شدم از لطف و محبت شما و دفت گکرد ی که تشکّر میحال
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.  کُناسۀُای إِالَّ وقَد أَمرَه بِالطَّاعۀِ لَنا ئاًیواللّهِ ما خَلَقَ اهللاُ شَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  جز آنکه آن را به اطاعت ما فرمان داددیافری را نيا دهیخداوند پد! سوگند بخدا: (سالم فرمود الهی عل نی حسامام

: فرمود» تب« خطاب به زند ی حرف می با کسای گوسپس

فَما بالُ هذا؟ ! ارةً لِذُنُوبِهِ؟ کَفَّی تَکُونی إِالَّ عدواً أَومذْنِباً لِکَی السالم أَمرَكِ أَالَّ تَقْرَبهی عل نَیرُالْمؤْمِنی أَمسیاَلَ



٤٣

 را ي گناهکارای ،ي بلکه بسراغ دشمنان ما برو،ي دوستان ما نشوری السالم تو را دستور نداد که دامنگهی عل نیرالمؤمنی امایآ(

.) ؟ي شخص آمدنی تا گناهان او پاك گردد؟ پس چرا بسراغ ايریفراگ

  . کیلب:  که گفتدی بگوش رسیئ اما صدامیدید ی را نمی نقل کردند کسحاضران

   تی اهل بلتیفض

  نیامام حس.  نماندی باقی فراوان، آنگاه که مردم پراکنده شدند و جز هفتاد و دو تن کسيها  راه کربال پس از اتمام حجتنی بدر

: را مطرح فرمود و آله و سلم هی اهللا علی صلامبری پتیها و فضائل اهل ب  ارزشمند، ارزشی سخنرانکی السالم در هیعل
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 اًی الْمالئِکَۀِ جعلَ محمداً وعلی و عرَضَهم علَءٍ ی لَما خَلَقَ آدم وسواه وعلَّمه أَسماء کُلِّ شَیإِنَّ اهللاَ تَعال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

سالْحنَ وسالْحۀَ وفاطِموۀً ف السالم أَهمایعل نَیسرِیشْباحاً خَمتُض ظَه مهأَنْوار کانَتو ،می آد بِ ی فِءجالْحماواتِ واالْفاقِ مِنَ الس 

 قَد عم أَنْوارها ی لِتِلْک األشْباحِ الَّت لَه، إِنَّه قَد فَضَّلَه بِأَنْ جعلَه وِعاءماًیفَأَمرَاهللاُ الْمالئِکَۀَ بِالسجودِ الِدم تَعظ.  و الْعرْشِیوالْجِنانِ والْکُرْس

 وقَد تَواضَعت لَها الْمالئِکَۀُ کُلُّها واستَکْبرَ تِی الَِنْوارِنا أَهلِ الْبتَواضَعی لِجاللِ عظَمۀِ اهللاِ، وأَنْ تَواضَعی أَنْ ی أَبسیاالْفاقَ، فَسجدوا إِالَّ إِبل

. نی مِنَ الْکافِربرِهِ بِإِبائِهِ ذلِک وتَکَوتَرَفَّع وکانَ

 را به او يزی نام هر چد،ی و اندام و خلقت او را اعتدال بخشدی خداوند بزرگ، آدم را آفریهمانا وقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که نور آنان يا  صلب آدم نهاد بگونه را برنی و فاطمه و حسن و حسیآموخت، و او را بر فرشتگان نمود، و نور حضرت محمد و عل

 کرد، پس خدا فرشتگان ی همه جا را نوران،ی و عرش اله،یها، بهشت، کرس  آسمانها، پردهي بود، بر افُق هاکردههمه جا را روشن 

. را فرمان سجده بر آدم داد تا او را بزرگ شمارند

اند، پس همه فرشتگان بر آدم سجده کردند  رد و آسمانها را روشن کرده داد بدان علّت که نور پنج تن را در بر داي آدم را برترخدا

 ی همه فرشتگان فروتنکهی کرد در حالیچی برابر انوار ما سرپی سرباز زد و از فروتني برابر عظمت پروردگاری که از فروتنسیجز ابل

  ).  از کافران شدینی و خودبزرگ بیچیت سرپ خود را بزرگ پنداشت و باالتر دانست، که به علّطانی پس شندکردند و سجده نمود

   تی با اهل بی در دوستاعتدال

 ها ي سفارش فرمودند، که تُندروها، ی و دشمنها ی در دوستيرو انهی را به حفظ اعتدال و مانیعی معصوم ما، همواره شرهبران

 ی صلامبری و محبت خاندان پی که در دوست نخواهد رساند و سفارش فرمودندی انسان را به کمال و رشد واقعها يچونان کُندرو

.  باشندیزانی و ماری معي دارازی و آله و سلم نهیاهللا عل
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:  وآله قالَهی اهللا علی صل أَحِبونا بِحب الْإِسالمِ، فَإِنَّ رسولَ اهللاِ: السالمهی عل نی االمام الحسقال

. » رسوالًیتَّخِذُنِی عبداً قَبلَ أَنْ ی اِتَّخَذَنِیهللاَ تَعال فَإِنَّ ا،ی فَوقَ حقِّی تَرْفَعونِال«

 خدا امبری همانا پد،ی اسالم دوست بداری و آله و سلم را با دوستهی اهللا علی صلامبریما خاندان پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 از آنکه به شی پدی همانا خدا مرا بنده خود برگزد،یوارم نستائ از آنچه سزاشیمرا ب: فرمود» که درود خدا بر او و بر خاندانش باد«

  ). ندی برگزيامبریپ

  

  



٤٤

   تی دوستان اهل بشیآزما

 انیعی شيها ي أزرق وارد شد و از مشکالت و گرفتارلی که جممی السالم بودهی عل در خدمت امام صادق: دیگو ی مفی بن طرسعد

 و آله و سلم در بالها و مشکالت گوناگون هی اهللا علی صلامبری دوستان خاندان پدی که چرا باد،یفراوان گفت و علّت آن را پرس

 هی عل نی خدمت امام حسها زهیها و انگ  پرسشنی با همی السالم به نقل از امام سجاد فرمود، گروههی عل امام صادق.  کنند؟یزندگ

:  و لب به شکوه گشودند و راه حل خواستند کهدندیالسالم رس
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و ما : قلت.  صِمرِهِی إِللِی و مِنَ السنَ،ی منْ أَحبنا مِنْ رکْضِ الْبراذیواهللاِ اَلْبالء والْفَقْرُ والْقَتْلُ أَسرَع إِل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  مِنّاتُملَس أَنَّکُم نایمنْتَهاه، ولَوال أَنْ تَکُونُوا کَذلِک، لَرَأَ: قال. الصمر؟

 چونان شود، ی دوستان ما مری زود دامنگاری کشتارها، بس،یدستیبالها، فقر و ته! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.).  پستيها نی زمي بسوالبهای حرکت تند سای در مسابقه، ي اسبان سواردنیدو

. ستندیا ی از حرکت باز مها البی که سیگاهی جانیآخر: پاسخ داد. ست؟یصمر چ: دندیپرس

 ای که گومیکن ی شما شک می ما در دوستد،یری که هدف بالها و مشکالت قرار گدی نباشنی ما چنانیعیو اگر شما ش: ( ادامه دادو

.)  بوددی و نخواهدیستیبا ما ن

 و اخالص و مانی و مشکالت اها ی در سخت و تحملکند، ی مادی و قدرت مقاومت ما را زسازد یها را م  بالها و مشکالت انسانیعنی

  . کند ی محبت ما را مشخّص مزانیم

   و نفاق تی اهل بیدشمن

 سنجش ي و آنچه که حق است ترازودهاستی و نبادهای باها، قتی حقصی تشخزانی و ماری حق آشکار است و مع،ی هستپروردگار

 و ی اخالص و نفاق، راستمان،یکفر و ا.  شناخت حق و باطلندرای معباشند ی منی خدا در زمفهی کامل که خليها است و انسان

 السالم و خاندان رسول همی علنی السالم و حضرات معصومهی عل ی شناخت که امام علشود ی آنان ملهیدروغ، حق و باطل را بوس

. اند نگونهی و آله و سلم اهی اهللا علیخدا صل
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. السالم هِی و ولْده علِاًی وآله اِالَّ بِبغْضِهِم علِهی اهللا علی صل اهللاِ  عهدِ رسولِی علنَیکُنَّا نَعرِف الْمنافِقما :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ز با  جمیکرد ی نمی را شناسائنی و آله و سلم منافقهی اهللا علیصل  اسالمامبری پیما در دوران زندگ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) امبرندی السالم و فرزندان او که از خاندان پهی عل ی آنان نسبت به امام عليتوز نهیبغض و ک

  .  استانیگرا  شناخت باطل و منافقان و باطلزانی با او، می شناخت حق، و دشمناری السالم معهی عل ی با علی دوستیعنی

  تی صدقه بر اهل بحرمت

 ي الحوراء سعدی موضوع ابنیدر ا.  و آله و سلم حرام استهی اهللا علی صلامبری پتی اهل ب که صدقه بر سادات ومیدان ی مهمه

 از دوران يا  خاطرهایآ: دمی السالم پرسهی عل نی از امام حسيروز:  السالم نقل کرد و گفتهی عل  از حضرت اباعبداهللايا خاطره

. د؟ی من بازگوئي که برادی و آله و سلم دارهی اهللا علی خود نسبت به رسول خدا صلیکودک
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 وآله بِتَمرٍ مِنْ تَمرِ الصدقَۀِ، فَأَخَذْت مِنْه تَمرَةً فَجعلْت أَلُوکُها، فَأَخَذَها هی اهللا علی صل  رسولُ اهللاِیأُتِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 الَّتمرِ ی اَلْقاها فی بِلُعابِها حتَّیمِنّ



٤٥

 و آله و سلم آوردند، هی اهللا علی صلامبری پي خرما برايخدا نشسته بودم مقدار در خدمت رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خرماها گری دي وآله وسلم فوراً آن را از دست من گرفت و بر روهی اهللا علی صلامبری از آن را برداشته تا بخورم، پيا من دانه

  .) »ستیندان محمد، صدقه بر آنان حالل ن خاهمانا«: انداخت و تذکّر داد

  تی انوار اهل بنشیآفر

 که دانند ی و آله و سلم آشنا هستند مهی اهللا علی رسول خدا صلثی دارند و با احادی آشنائی که با منابع روائی و محقّقاندانشمندان

 شی السالم پهمایعل نی السالم و حسن و حسهی عل اطمه السالم و فهی عل ی و آله و سلم و علهی اهللا علیصل  اسالمامبری پيانوار وجود

 بن بیحب. پرداختند ی مازی به راز و نادشانی با نام و ی الهامبرانی پگری شود وجود داشت و حضرت آدم و ددهی آفريا دهیاز آنکه پد

. د؟ی آدم، شما چگونه بودنشی از آفرشی السالم پهی عل  ابا عبداهللاای: دی السالم پرسهی عل  از حضرت اباعبداهللاي روزيمظاهر أسد
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. دی والتَّحملَی والتَّهلحیکُنَّا أَشْباح نُورٍ نَدور حولَ عرْشِ الرَّحمنِ، فَنُعلِّم لِلْمالئِکَۀِ التَّسب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و حمد و حی و به فرشتگان تسبمیزدی دور میه بر گرد عرش اله کمی بودیما موجودات نوران: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) میدادی مادیسپاس خدا را 

  امبری با پتی محبت اهل بارتباط

 السالم و فرزندانش نداند؟ کدام هی السالم، با حضرت زهرا علهی عل یخدا را با خاندانش، با امام عل  رسول یدائی که عشق و شستیک

 او، انکار کند؟ تیخدا را نسبت به اهل ب  مکرّر رسول ي سفارش هاتواند ی دشمن مایدوست 
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. يعاد  وآله هی اهللا علی صلي و منْ عادافا فَلِجد،ی وآله والهی اهللا علیصل يمنْ واالنا فَلِجد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی کرده است و هر کسی و آله و سلم دوستهی اهللا علیبا رسول خدا صل کند یهر کس با ما دوست: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  استدهی ورزیخدا دشمن  کند با رسول یبا ما دشمن

   تی به اهل بشی گراآورد ره

گاهانه  آها ی دوستوندی به آن توجه شود، تا پها ی در آغاز دوستدی دارد که باییآوردها  آثار و ره،ی ارتباط اجتماعای ی گونه دوستهر

 و آله و سلم اظهار هی اهللا علی صلامبری پتی به اهل بشی و گرایآورد دوست  السالم نسبت به رههی عل حضرت اباعبداهللا. برقرار گردد

. داشت
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.  عادِلَۀً، و أَخاً مستَفاداً، و مجالَسۀَ الْعلَماءِۀًی محکَمۀً، و قَضِۀًیآ:  خِصلَۀً مِنْ أَربعٍعدمیمنْ أَتانا لَم :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 از دالئل و ي برخوردار- 1 دهد ی از دست نمزی چهار خصلت را در چهار چدی ما آشیهر کس پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  دانشمندان نشستن با علماء و- 4 سودمندانه، ی دوست- 3 قضاوت عادالنه، -2 محکم و استوار، يها نشانه

  شی قری و ناسپاستی اهل بيها ارزش

 را بداند، و علّت ها يروزی پای ضرورت است، تا انسان علل و عوامل شکست کیها   ملّتای اشخاص ی اجتماعاتی روحشناخت

وناگون اعراب  گيها  قبائل و خاندانی اجتماعی اسالم که شناخت روانشناسخی را بشناسد، بخصوص در تارها يتوز نهی و کیدشمن



٤٦

 چه ها تی با مشکالت و مظلومدی منذر بن جارود بر امام گذشت و پرسيروز.  داردیاسی حوادث سلی در تحلی مهمارینقش بس

!  شما گرداندي خدا مرا فدام؟یکن
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 وآله مِنْها، و أَصبحتِ الْعجم هی اهللا علی بِأَنَّ محمداً صل الْعجمِیاَصبحنا و أَصبحتِ الْعرَب تَعتَد علَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و بونا،یجی هذِهِ الْاُمۀِ أَنَّا إِذا دعوناهم لَم ی لَنا، و مِنَ الْبالءِ علذلِک رَونَی فَضْلَنا والعرِفُونَی شیمقِرَّةٌ لَها بِذلِک، وأَصبحنا و أَصبحت قُرَ

 لَم مإِذا تَرَکْناهوایتَدبِغَه رِنای .

 یخدا صل  بدانجهت که رسول دانند ی ملّت ها خود را برتر مگری عرب بر دکهی در حالمیصبح کرد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 اعتراف دارند، صبح کردم در شیر قلتی فضنی عرب به اری غییها  ملّتکهی و آله و سلم از آنان است، و صبح کردم در حالهیاهللا عل

 نیو از مشکالت مهم بر ا. دانند ی ما روا نمي اما آنها را براشناسند، ی را مامبری ما خاندان پيها لتی ارزش ها و فضشی قرکهیحال

 آنها ی و وقتهند،د ی پاسخ مثبت نممیخوان ی مردم را فرا می و آله و سلم وقتهی اهللا علی صلامبری پتی آنکه، ما اهل بیامت اسالم

.) شوند ی نمتی ما هدایمائ بدون راهنمیگذار یرا بحال خود وا م

   تی شناخت اهل بآورد ره

 کننده نیی نقش تعی فرد فرد امت اسالمي السالم براهی عل نیرالمؤمنی اسالم و حضرت امامبری پي رهبرگاهی ارزش و جاشناخت

. می برسي تا به سعادت و رستگارمیاشان عمل کن  و به دستورات جاودانهمیان قدر و منزلت آن پاکان پاك را بدنکهیا. دارد
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 الْجنانِ ي أَیتَبحبح ف:  لَهلَی و أَطاعهما حقَّ طاعتِهِ قیمحمدٍ و عل: نِی األفْضَلَهِیمنْ عرَف حقَّ أَبو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

شِئْت .

 هی عل ی وآله وسلم و حضرت علهی اهللا علیحضرت محمدصل« پدران خود نیهر کس حق برتر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

گوارا باد بر تو انتخاب هر کدام از منازل  «شودی به او گفته مامتی از آنها اطاعت کند در روز قیستگیالسالم را بشناسد و به شا

  .) »نیبهشت بر

   تی اهل بيها بتی اشک بر مصپاداش

خدا   عترت رسول يها بتی بر مصختنی و اشک ري است و همدردی اخالق اجتماعيها  از ارزشیکی کردن ي و دلسوزيهمدرد

 و ی ملّفهی وظکی ما دچار آنهمه از بالها و مشکالت شدن، دانی رشد و کمال و سعادت جاوي و آله و سلم که براهی اهللا علیصل

.  استیاله

 99 ثیحد

.  الْجنَّۀِ حقُباًی دمعۀً، إِالّ بو أه اهللاُ بِها فنای فناهی أَودمعت عناقَطْرَةً،ی فناهیما مِنْ عبدٍ قَطَرَت ع:  السالمهی عل نی االمام الحسالق

 شود، مگر آنکه انیش گر چشمانای و زدی اشک ريا  ما قطرهبتی که در مصستی نيا  بندهچیه: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  دهدي در بهشت جاي و ابدشهی همهیخدا او را به خاطر ما به سبب آن گر

 شودیآغاز م» ب« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

 بخشش،یبخشندگ

 نی امام حسبخشش
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 اطاق شد، سالم داد و  از کارکنان زن واردیکی السالم نشسته بودم هی عل نی خدمت امام حسيروز: دیگو ی بنام أنس میشخص

:  فوراً اظهار داشتز،ی السالم در برابر احسان آن کنهی عل نیامام حس.  کردمی به امام تقدیدسته گُل

 100 ثیحد

) »  بِأَحسنَ مِنْها أَو ردوهاوای فَحۀٍی بِتَحِتُمییوإِذا ح«: یأَنْتِ حرَّةٌ لِوجهِ اهللاِ کَذا أَدبنَا اهللاُ، قالَ اهللاُ تَعال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. و کانَ أَحسنَ مِنْها عِتْقُها (86هیسوره نساء آ

 چند شاخه گل به شما اهداء کرد و شما او را زی کننیا: به امام گفتم) تو را در راه خدا آزاد کردم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که شما را به یگاه «دیفرما ی ممی خصلت مؤدب ساخت که در قرآن کرنیخداوند ما را بد (: پاسخ داد؟يدر راه خدا آزاد کرد

  .).  او بود، که او را آزاد ساختمي از کار او آزادکوتری و ن»دی از آن بدهکوتری را به نآنان دادند پاسخ هی هديزیچ

   قرض دوستانپرداخت

 ی نگاه او به امام افتاد آهی بود، وقتماری به خانه او رفت که سخت ب»دین زاسامۀ ب «ادتی عي السالم براهی عل نی امام حسيروز

:  کردادی و از اندوه خود دیکش

 101 ثیحد

 ؟ی أَخِایو ما غَمک :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) ؟ي داری برادر چه اندوهيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

اسامه گفت ).  تو بر عهده من استنی دِيادا: (امام فرمود.  است، من شصت هزار درهم بدهکارم گفت اندوه من قرض فراواناسامه

.  بروم و قرض من پرداخت نگرددای از دنترسم یم

 عنْک های أَقْضِی تَموت حتّلَنْ

.) پردازم ی از آن که مرگ تو فرا رسد من قرض تو را مشیپ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .  اسامه را پرداخت کرديها  آن حضرت تمام قرضسپس

   عرب ناشناسکی و بخشش به سخاوت

. ست؟ی مردم کنیتر بخشنده:  شد و از مردم سئوال کردنهی ناراحت بود وارد مدی ناشناس که از فقر و مشکالت زندگی عربمرد

 بود، مرد عرب خدمت امام زانو زد، ستادهی به نماز انهیسراغ امام را گرفت که در مسجد مد.  السالمهی عل نیامام حس: پاسخ دادند

  :  السالم و خاندان رسالت سرودهی عل نیرالمؤمنی امشی در ستایبائی سالم کرد و شعر زافت،ی انی نماز امام پایوقت

 اآلن من رجاك و من خبی لم

   من دون بابک الحلقۀ حرَّك

 جواد و أنت معتمد أنت

   قد کان قاتل الفسقۀ أبوك

 کان من اوائلکم ي الّذاللو

   منطبقۀ می الجحنای علکانت

.  دارد و درب خانه تو را زده استدی که به تو امی کسشود ی نممانیپش. 

.  السالم کشنده فاسقان فاسد بودهی عل ی پدرت امام عل،ینانی و تو مورد اطميا تو بخشنده. 
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. آمد یرود م شما و رسالت جد شما، عذاب جهنّم بر ما فدیاگر نبود. 

 102 ثیحد

 مِنْ مالِ الْحِجازِ؟ ء ی شَی قَنْبرُ هلْ بقِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

)  مانده است؟ي بجايزی از مال حجاز چای قنبر آيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  مانده استناری داد چهار هزار دپاسخ

.  بِها مِنَّا قَد جاء منْ هو أَحقُّهاتِها

).  اموال از ما سزاوارتر استنی مرد عرب بده که او در مصرف انی و به ااوریآن را ب(

  :  پاسخ دادیبائی شعر او را با شعر زختیر یها را در دامن آن مرد عرب م  که پولی در حالسپس

 معتَذِر کی إِلَی فَإِنّخُذْها

لَماعلَی بِأَنَّوع یۀٍ  ذُو شَفَقَّک  

ی کانَ فلَوس صا رِنایالْغَداةُ ع 

تسلَأَممانا عس یفِقَۀً ک نْدم   

 رٍی الزَّمانِ ذُو غِبی رلکِنَّ

الْکَفالنَّفَقَۀِ لَۀُی قَلی مِنّو   

. باشم ی و بدان که نسبت به تو مهربان مخواهم ی من از تو عذر مکهی در حالری را بگنارهای دنیا. 

. دیام خواهم بخش  از آنچه بتو دادهشی فردا بدی روزگار بر وفق مراد ما بچرخد شااگر. 

).  است و بخشش من اندك استی است، و دست من خالگرانی در دست دهی کرد که قدرت و سرمادیاما چه با. 

.  آمدهی به گردی السالم دهی عل نی را از امام حسی و مهربانی عرب که آنهمه بخشندگمرد

 همانند شما یی وااليها  که چگونه انسانام شهی اندنینه هرگز بلکه در ا: پاسخ داد. ؟ی ما را اندك پنداشتي عطاایآ:  فرمودامام

   رد؟یگ ی آنها را در برمنی و خاك زمرندیم یم

يبرادر

  ی سوگ امام مجتبدر

  ی برادرش امام مجتبکریسالم حضرت فاطمه بنت أسد، پ الهی عل نیرالمؤمنی السالم آنگاه که در کنار قبر مادر امهی عل نی حسامام

:  اشک آلود و با اندوه فراوان نسبت به برادر اظهار داشتی با چشمکرد، ی السالم را دفن مهیعل

 103 ثیحد

 ۀِی مواطِنِ التَقیثِرُ اهللاَ عِنْد تَداحضِ الْباطِلِ فرحمِک اهللاُ أَبا محمدٍ أنْ کُنْت لَتُباصِرُ الْحقَّ مظانَّه، وتُؤْ: السالمهی عل نی االمام الحسقال

طْرافِ نَقداًی های لَها حاقِرَةٍ، و علَنٍی بِعای معاظِمِ الدنْلَی وتَستَشِّف جلۀِ،یبِحسنِ الرَّوِ  األسرَةِ، وتَرْدع بادِرةَ غُرَبِ أَعدائِک ۀَی طاهِرَةَ اال

 اهللاُ لَنا ولَکُم األجرَ م أَعظَمٍ،ی وجنَّۀِ نَعحانٍی روحٍ وری لِبانِ الْحِکْمۀِ، فَاِلعی وال غَرْو وأَنْت ابنُ ساللَۀِ النُّبوةِ ورضک،یلْمؤُونَۀِ علَ اسرِیبِأَ

.  عنْهی ووهب لَنا ولَکُم السلْوةَ وحسنَ الْأُسهِ،یعلَ

 و در هجوم ،يدید ی خود مگاهی که حق را در جاي تو بودنیا!  ابا محمديخدا تو را رحمت کند ا: ( السالم فرمودهی عل نیس حامام

 اداره ي و برا،یستینگر ی را به چشم حقارت مای و مشکالت سخت دن،يکرد ی متی خدا را رعا،ي با رازداروه،ی شنیباطل، به بهتر

 ي جانهایا. یساخت ی دشمنان را برطرف ميها  مزاحمت،ی زحمتنیو با کمتر. یداشت ی بر مایك از دن پایستآبرومندانه خانواده با د

 جاودانه يها  و نعمتی رحمت الهي پس هم اکنون بسو،يدی و از پستان حکمت نوش،يامبری که تو از نسل پرای زستی نیشگفت
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 کوی ما و شما آرامش قرار دهد، و سرانجام ما را نيداند، و برا گرزرگ ببتی مصنیخدا پاداش ما و تو را بر ا. يا بهشت سفر کرده

  ). گرداند

   سوگ عباسدر

 السالم را فرا گرفت که دست بر کمر زد و هی عل نی امام حسی اندوه جانکاهد،ی السالم به شهادت رسهی عل  که حضرت عباسآنگاه

. اظهار داشت

 104 ثیحد

 یلتی وقَلَّت حينَ اِنْکَسرَ ظَهراَآل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

) دی رسانی و توانم به پاریهم اکنون کمرم شکست، و تدب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  :  متجاوز سرودانی اشعار را خطاب به کوفنی با غم و اندوه فراوان، اسپس

دتَعیغْای تُممٍ بِبیِ شَرَّ قَوکُم 

خالَفْتُمبِ النَّنَی دودِ یمحم   

 الرُّسلِ أَوصاکُم بِنا رُی کانَ خَأَما

   الْمسددِ ی نَحنُ مِنْ نَجلِ النَّبِأَما

 دونَکُم ی کانَتِ الزَّهراء اُمأَما

   أَحمدِ ۀِی الْبرِرِی کانَ مِنْ خَأَما

اُخْزلُعِنْتُم ی ونَتُمج بِما قَد یتُم 

فورَّ نارٍ تُوقدِ  تُالقُفَسوا ح  

. دی اسالم مخالفت کردامبری پنی و با دد،ی را شکستامبری حرمت پمی حرتان،ی مردم، با تجاوز کارنی بدتريا(. 

 م؟یستی راستگو نامبری ما از فرزندان آن پای نسبت به ما سفارش نکرد؟ و آيکوکاری شما را به نامبران،ی پنی بهترایآ. 

 ست؟ی انسانها بنام احمد ننی او فرزند بهترای و آست؟ی السالم مادر من نهای حضرت زهراعلایآ. 

 کرد که در حال زبانه دی را مالقات خواهی آتشي پس بزودد،ی که انجام دادیاتی بدان جنادی گشتلی و ذلد،یپس لعنت شد. 

).  استدنیکش

. ندستی و همه گرستی آورد و در جمع بانوان و خواهران گرمهی رو به خآنگاه

:  که خطاب به حضرت عباس فرمودسپس

 فِراقُک ی واهللاِ علَعِزُّی واقِلَّۀَ ناصِراه، ناهی أخاه وا عباساه وامهجۀَ قَلْباه واقُرَّةَ عوا

که ! سوگند بخد. ارانی از اندك بودن ي واي نور چشمان من، اي واي پاره قلب من، اي واي عباس من، اي وايا!  برادرمي وايا(

)  تو بر من سخت استيدور

:  و فرموددی از دل پر درد برکشيا  نالهسپس

. تاًی وماًی حی نَصرْتَنثُی حراًی خَکی عنْ اَختیجزِ

 شهادت  و چه بعد از،ی چه در حال زندگي کردياری در راه خدا مرا رای زد،ی پاداش عطا فرمانیخدا تو را از جانب برادرت بهتر(

  ). خود
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  يبرادر  ی باندوه

 ي السالم شناخت که چگونه از بزرگوارهی عل  حضرت اباعبداهللايبای از سخنان و اشعار زدی حضرت عباس را بایتی شخصيها ارزش

انوان  السالم در جمع خواهران و بهی عل نی السالم امام حسهی عل پس از شهادت حضرت عباس.  برادر گفت و سروديو صفات واال

:  خطاب به حضرت عباس سرودا اشعار رنی و استیبه شدت گر

   105 ثیحد

 یقی شَقای ینی نُور عای یاَخ

   قِی قَد کُنْت کَالرُّکْنِ الْوثیفَل

 ی نَصحت أَخاك حتَّی اِبنَ أَبایاَ

قاكحسقٍی اهللاُ کَأْساً مِنْ ر   

 ی کُنْت عونراًی قَمراً منایأ

   قِی الْمضی کُلِّ النَّوائِبِ فِیعل

كدعی ال تُطفَبباةٌی لَنا ح 

عمنَجلَی فسقی الْغَداةِ عقِی الْح   

 ي وصبری للَّهِِ شَکْوائأَال

   قٍی أَلْقاه مِنْ ظَماءٍ وضوما

. ي استوار بودی من چونان ستوني پاره قلب من، تو براي نور چشم من، اي برادر، اي ا-

. دی تا آنگاه که خداوند شربت گوارا بتو نوشانيکرد ی سفارش مها یکی فرزند پدرم، همواره برادرت را به ني ا-

. ي من بوداوریتو در تمام مشکالت و تنگناها !  ماه تابان مني ا-

.  شدمی فردا در بهشت گرد هم جمع خواهي پس به زودست،ی ما گوارا ني برای پس بعد از تو زندگان-

  . دی دمی که خواهها ی در آنچه از مشکالت و سختمیگوئ ی را به خدا باز مها يها و بردبار  پس همانا شکوه-

  ها  اشکيسزاوار

 و از دی دوشی پنهی حضرت سکگشت ی بازمها مهی خي حضرت عباس به سونی خونکری السالم از کنار پهی عل نی امام حسیوقت

.  امام اظهار داشتد،ی خود پرسيعمو

 بِنْتاه اِنَّ عمکِ الْعباس قُتِلَ و بلَغَت روحه الْجِنانِ ای

.). دی و روحش به بهشت پرکشدی تو عباس به شهادت رسي دخترم همانا عمويا(

:  اشعار را سرودنی استیگر ی که می در حالسپس

   106 ثیحد

 هِی علَیبکی النَّاسِ اَنْ أحقُّ

   بِکَرْبالءِ نَیس الْحی اَبکَیفَتَ

لِاَخُوهنُ والِدِهِ عاب و ی 

   الْمضَرَّج بِالدماءِ اَبوالْفَضْلِ

 خَوف هِیثْنی واساه ال ومنْ

لَهجادلوطَشٍ بِماءٍ ی عع 
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. داشت واستنی را در کربال به گرنی است که حسي او، جوانمردبتیها در مص  اشکزشی ري مردم برانی سزاوارتر-

.  استدهی السالم، ابوالفضل است که در خون خود غلطهی عل ی آنکس برادرش و فرزند پدرش عل-

.  نداردی هرکس با او دوست باشد ترس-

  .  شدندری و آب با او درگی که متجاوزان کوفه بر سر تشنگی همان کس-

يبزرگوار

   از آن خداستیبزرگ

.  او را سزاستها ي و بزرگواریو همه بزرگها از آن خداست   که همه قدرتمیدان یم

 کرد که زی پرهی همواره فروتن و متواضع بوده و از غرورزدگدی با خداست؟ پس باي هماننديارای را ي قدرت و قدرتمندکدام

: دهد ی السالم رهنمود مهی عل حضرت اباعبداهللا

 107 ثیحد

  سوره نَیولِلَّهِ الْعِزَّةُ و لِرَسولِهِ ولِلْمؤْمِن«: ی قالَ اهللاُ تَعالرِهِ،ی غَی فکُونُیهِ وحده والکُلُّ الْکِبرِ لِلَّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

8 هیمنافقون آ

عزّت «: دیفرما ی که خداوند مستی نستهی او شاری غي است و براکتای ي از آن خدايکبر و بزرگوار: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  » . استنی و مومنامبرشی از آن خدا و پيگوارو بزر

 کردنعتیب

  امبری با پعتی بطیشرا

 عتی و بدندیرس ی خدمت آنحضرت منهی و آله و سلم بزرگان قبائل عرب و مدهی اهللا علیصل  اسالم ی از بعثت رسول گرامپس

: دی السالم شنهی عل  زبان حضرت اباعبداهللا ازدی داشت که بای بود و شرائطزی شدن نمانی هم پی کردن نوععتی که بکردند، یم

 108 ثیحد

 ما یعل: یفَقالَ علِ. ی علِایقُم :  الْعقَبۀِ، قالَی وآله علَهی اهللا علی صل اهللاِ  رسولَعیِلَما جاءتِ األَنْصار تُبا:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مِنْه أَنْفُسهم و منَعونَی مما تِهِی و ذُرتِهِیاهللاِ و أَهلَ ب منَعوا رسولَی أَنْ ی و علَ،یعصی اهللاَ فَال طاعی أَنْ یلَع: اهللاِ؟ قالَ  رسولَای عهمیِأُبا

. هِمیذَرارِ

با آن » عقبه« سلم آمدند تا در  و آله وهی اهللا علیخدمت رسول خدا صل» انصار«آنگاه که بزرگان : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  یپس عل!!. ری بگعتی و از آنان بی علي ازیبرخ:  السالم فرمودهی عل ی و آله و سلم به علهی اهللا علی صلامبری کنند، پعتیحضرت ب

. رم؟ی بگعتی از آنان بیخدا بر چه شرائط  رسول يا: دی السالم پرسهیعل

 خدا نکنند و آنچنان که خود یخدا را اطاعت کنند و نافرمان:  کهری بگعتیاز آنان ب«: داد حی و آله و سلم توضهی اهللا علی صلامبریپ

  » . کنندي محافظت و پاسدارزیخدا و خانواده و فرزندان او ن  از رسول کنند، یو فرزندان و خانواده خود را حفظ م

   نکردعتی بیعل

 قتی حقکی نه، متفاوت نوشتند، آنچه که ای کرد عتیبا آن سه نفر ب آنحضرت نکهی السالم و اهی عل ی مبارزات امام علرامونیپ

 و در اجتماعات آنها کرد ی حفظ می نکرد، گرچه ظواهر را در روابط اجتماععتی است آن است که امام هرگز بیخیمسلّم تار



٥٢

 نیا.  نهادشانیها  را بر دلتعی بي داغ آرزوی ولداد، ی نظر می و در جلسات مشورتشد یم و در نماز جماعت حاضر کرد یشرکت م

.  آورده استزی السالم نهی عل  را حضرت اباعبداهللاقتیحق
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رَج  وخَرَجا مِنْ عِنْدِهِ، خَعۀِی الْبی السالم وخاطَباه فِهی عل نَیرِالْمؤْمِنی منْزِلِ أَمی اَبوبکْرٍ وعمرُ اِلیلَما اَت:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 رسوالً مِنْهم واَذْهب عنْهم همیِ اِذْبعثَ فتِ،ی اصطَنَع عِنْدهم اَهلُ الْبما بِهِی علَی الْمسجِدِ فَحمِداهللاَ و اَثْنی السالم اِلهی عل نَیرُالْمؤْمِنیاَم

 االکبر، قی والصده،ی وأبوا بنی أنا ابن عم النّب،یعنیبای أن لهی لمن سبعۀی بالبیان وطالبیانیإنّ فالناً وفالناً أت. راًیالرِّجس وطَهرَهم تَطْه

 دةنساءی وزوج ابنته سهی قبل کل أحدٍ، وأنا وصتی إالّ کاذب، و أسلمت وصلّيری أحد غقولهای وآله، الهی اهللا علیصل اهللاوأخو رسول 

 الرّحمۀ، تی وآله، ونحن أهل بهی اهللا علیصل  رسول اهللای سبطنیس السالم و أبو حسن و حهای فاطمۀ بنت محمدعلنیالعالم

 األموات من أهل ی علی نزلت سورة من القرآن، وأنا الوصی الدوح، وفومیبناهداکم اهللا، وبنا استنقذکم من الضّاللۀ، وأنا صاحب 

. تِهِی بیثُم رجع اِل. کمی نعمته علتمی أقدامکم وبتثی من اُمته، فاتقوا اهللا اءی األحی علتهی وآله، وأنا بقهی اهللا علیصل تهیب

 بلند آن حضرت را ي السالم هجوم آوردند، و با صداهی عل نیرالمؤمنی ابابکر و عمر به منزل امیوقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شد، و در نهی السالم وارد مسجد مدهی عل نیمنرالمؤی که در منزل بودند را خارج کردند، امی کردن فراخواندند، و کسانعتیبه ب

 بجا آورد و ی بپاخاست، حمد و سپاس الهی سخنراني داشتند براانی و آله و سلم او را در مهی اهللا علی صلامبری پتیب  اهلکهیحال

همانا خدا در «: که( 33 هیسوره احزاب آ)  را خواند ری تطههی و آله و سلم مفهوم آهی اهللا علی صلامبری پتیب  اهللتیدر فض

. » سزاواری دور کرد و آنان را پاك کرد، پاك کردنانشانی را از مها يدی و پلدی برگزيامبری السالم پهمی علتیب اهل

 و پدر امبری پيمردم من پسر عمو.  کردن دعوت کردندعتی بي مردم فالن و فالن بخانه من آمدند و مرا برايا«:  ادامه دادسپس

 از همه اسالم شیپ.  ادعا را جز من داشته باشد، دورغگوستنی بزرگ، و برادر رسول خدا هستم، هرکس ايستگودو فرزندش، و را

. باشد ی فاطمه، دختر محمد مانی که بزرگ زن جهانباشم ی و شوهر دختر او مامبرم،ی پنی و جانشیآوردم و نماز خواندم و من وص

 ما خدا شما را از لهی کرد و بوستی ما خدا شما را هدالهی رحمت، بوستیب  اهلمی و مائامبرمی دو فرزند پنی پدر حسن و حسو

 اهللا ی رسول خدا صلنیمن جانش.  از قرآن نازل شديا  و درباره من سورهباشم ی مرخمی نجات داد، و من صاحب روز غدیگمراه

پس مردم از . باشم ی زندگان از امت او مانی در مرامبی پنی مردگان بوده، و من جانشنی بر ارت آنحضتیب  و آله و سلم از اهلهیعل

.) سپس پدرم به خانه بازگشت»  استوار نگهدارد و نعمت خود را بر شما تمام کندمانی شما را در ايها  که قدمدیخدا بترس

   شودیآغاز م» پ« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

پادشاهان

   اخالق پادشاهاننیبدتر

 ینی زودگذر آنان را به خود بزرگ بيها  و لذّتای دنباشند، ی نمی روشني و هدفدارمانی ايت دارند و دارا قدرت را در دسآنانکه

. کند ی اخالق آنان اشاره ميها ی امام به زشترو نیاند، از ا  دورماندهی اخالقيها  و ارزشیکشانده که از اخالق انسان
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.  الضُّعفاءِ و الْبخْلُ عِنْد الْإِعطاءِیاَلْجبنُ مِنَ األعداءِ، و الْقَسوةُ عل: خِصالِ الْملُوكِشَرُّ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و ی به ناتوانان و از پا افتادگان و تنگ چشمی ترس از دشمنان، سنگدلان،ی صفت فرمانروانیبدتر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) استبخل در وقت بخشش و احسان 



٥٣

   از درمان پادشاهانزیپره

 ندارند، گرانی ديها يها و فداکار  به ارزشي و کارنگرند ی تنها خود و منافع خود را مفروشند، ی به زور و قدرت فخر مآنانکه

. ندیستا ی را نمی کنند و خود کسفیدوست دارند از آنان تعر

. کند ی ناپسند پادشاهان مغرور اشاره ماتی از روحگری دیکی السالم به هی عل نی امام حسرو نی ااز
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:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  وإِنْ ضَرَّه اِتَّهمکحمِدك،ی لِملِکٍ دواء، فَإِنَّه إنْ نَفَعه لَم التَصِفَنَّ

 آور باشد تو انی و اگر زکند ی افتد از تو تشکّر نمدیمف اگر رای زد،ی راه درمان نگوئی پادشاهچیبه ه: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) سازد یرا متّهم م

پدر

   اطاعت از پدرگاهیجا

 و باطل بر آنان آشکار شناختند، ی حق را منکهی با ادندیجنگ ی منی دروغيها زهی خوردند و با انگبی فرنی در جنگ صفّياریبس

.  کشانده بودراههی آنان را به بی و غرور زدگی طلبایبود، اما دن

 خود گفت، انی السالم افتاد به اطرافهی عل نی پسرش عبداهللا نگاهش به امام حسي بود، روزهی معاوی از مشاوران نظامعمروعاص

 السالم نگاه کند، اما هم چنان در سپاه کفر هی عل نی بنگرد به حسنی آسمان و زمنیها ب  انساننی که دوست دارد به بهتریکس

. د مانیباق

:  و اظهار داشتافتی امام او را يروز.  السالم عالقه داشتهی عل نی بود، اما نسبت به امام حسهی هم در سپاه معاوي خِدردی سعابو
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 ؟ی مِنّرٌی لَخَی واَللَّهِ اِنَّ أَبنِ،ی صِفّومی ی و اَبی اَهلِ السماءِ و تُقاتِلُنی اَحب اَهلِ الْاَرضِ اِلیاَتَعلَم اَنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و باز با من و پدرم در باشم؟ ی نزد فرشتگان آسمان منی زمي انسانهانی که من بهتریدان ی مایآ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

!.).  السالم از من برتر استهی عل ی سوگند به خدا که پدرم عل؟یجنگ ی منیصفّ

.  قرار گرفتمهی به ناچار با پدر در لشگر معاودیاز پدر اطاعت کن:  اسالم فرمودامبریچه کنم پ: ت گفدیابوسع

:  وآلههی اهللا علی صل اهللاِ و قَولَ رسولِ»  لَک بِهِ عِلْم فَال تُطِعهماسی ما لَی اَنْ تُشْرِك بیواِنْ جاهداك عل«: ی سمِعت قَولَ اهللاِ تَعالاَما

!  الخالقۀی معصیال طاعۀ لمخلوق ف:  المعروف، و قولهینّما الطّاعۀ فإ

 پس از آنها اطاعت ي تا جاهالنه به خدا مشرك شوکنند یاگر پدر و مادر با تو مبارزه م:  که فرموديدیمگر تو کالم خدا را نشن(

اطاعت از مخلوق در راه :  و فرمودهاست ی خوباطاعت از پدر و مادر در:  که فرموديدی اسالم را نشنامبری، مگر تو سخن پ!!نکن

  .). ست؟ی نزی خدا جاینافرمان

   سوگ پدردر

 آنحضرت را در نجف به خاك سپردند و به خانه بازگشتند، شهر کوفه ی السالم وقتهی عل نیرالمؤمنی از شهادت حضرت امپس

   که امام حسنستندیگر ی و فراوان مزدند ی سر و صورت م برختهی ررونیها ب  از خانهتیب  بود، و زنان اهلهی و گرادی فرکپارچهی

 ستیگر ی که سخت می السالم در حالهی عل  حساس حضرت اباعبداهللايها  لحظهنیدر چن. ها بازگرداند  السالم آنان را به خانههیعل

. اظهار داشت



٥٤
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 اَباه وا اِنقِطاع ای 156 هیسوره بقره آ»  راجِعونَهِیإنَّا لِلَّهِ و إنَّا إِلَ «مِی الْعظیاهللاِ العلِالحولَ وال قَوةَ إِالَّ بِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ی اللّهِ الْمشْتَکیظَهراه، مِنْ أَجلِک تَعلَّمت البکاء، إل

 او ي و همه ما بسومیتر و بزرگ، ما همه از خدائ خداوند برياری وجود ندارد جز با یحرکت و قدرت:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 گرفتم، و ادی کردن را هی از درهم شکسته شدن کمر، پدر جان بخاطر اندوه از دست دادن تو گري پدر، واي آه ام،یگرد یباز م

  .) برم ی خدا ميها را بسو شکوه

   از حق پدردفاع

 به ابابکر اعتراض

 السالم را به انزوا کشاندند، و مردم را هی عل ی ابابکر مستقر شد، و امام علی حکومت نظام شکل گرفت وفهی سقي از آنکه کودتاپس

 و آله و سلم نشسته بود و هی اهللا علی صلامبری منبر پي جمعه که ابابکر بر باالي از روزهایکیبه سکوت و سازش عادت دادند، در 

:  شد و خطاب به ابابکر فرمودنهی وارد مسجد مدگذراند ی را میکودک السالم که دوران هی عل حضرت اباعبداهللا. خواند یخطبه م

 کی ال مِنْبرُ أَبِی مِنْبرُ أَبِهذا

.) ي است، نه منبر پدر تو، فرود آی منبر پدرم علنیا(

 جز اعتراف به يا  تکان دهنده بود و ابابکر را سخت ناراحت کرده بود که چارهاری بسنه،ی آن روز مدي در فضات،ی واقعنی اطرح

.  السالم نداشتهی عل نیاظهارات امام حس

»  منبر پدر تو است نه منبر پدر مننی ایراست گفت«:  تکان داد و گفتي هم سراو

   به عمردی شداعتراض

 یساختگ فی و خود را با تعاردهی دی را خالدانی بود، و می سرگرم سخنراننهی منبر مدي بر باالي روز،ی در آغاز خالفت موروثعمر

 بود ی نوجواننی السالم که در سنهی عل نیامام حس. » به خودشان سزاوارترمنیمن از مؤمن«:  و از آن جمله گفتکرد یمطرح م

:  زدادی و فررخاست بدی عمر را شني ادعاهایوقت
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! کیرسولِ اهللاِ ال مِنْبرَ أب ی الْکَذَّاب عنْ مِنْبرِ أَبهایإِنْزِلْ أَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  منبر پدرم رسول خداست نه منبر پدر تونی که اي دروغگو از منبر فرود آاری بسيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

و  التی در فضتیها روا  دهنهی مردم مدرای تکان دهنده بود، زاری عمر بسي السالم براهی عل نی مانند حسی نوجوانخی توبادیفر

 قی جز سکوت و تصديا  چارهزی کرده بود که عمر نریی تغيا  مسجد بگونهیاسی السالم اوضاع سهی عل نی حسادی با فردانستند یم

چه ! نی حسی منبر پدر تو است نه منبر پدر من، راستنیا! يبه جانم سوگند آر«:  که گفتنداشت السالم هی عل نیسخن امام حس

» .ه است؟ دادادی سخنان را بتو نی ایکس

 مِنْ عِنْدِاهللاِ لُی عهدِ رسولِ اهللاِ، نَزَلَ بِها جبرَئی علعۀُی رِقابِ النَّاسِ الْبی إِنَّه لَهادٍ وأَنَا مهتَدٍ بِهِ، ولَه في فَلَعمری أَمرَنمای فی اُطِع أَبإنْ

 بِهِ لْقاهمی ماذا تِ،ی حقَّنا أَهلَ الْبنَی لِلْمنْکِرلٌی وأَنْکَروها بِأَلْسِنَتِهِم وولوبِهِمالناس بِقُ اِالَّ جاحِد بِالْکِتابِ، قَد عرَفَها نْکِرُهای ال یتَعال

!!  وآله مِنْ إِدامۀِ الْغَضَبِ وشِدةِ الْعذابِهی اهللا علی صل محمد رسولُ اهللاِ

 تی کننده و من هداتی چه آنکه او سوگند به جانم هدايشو ی متی هدایت کناگر در آن چه پدرم مرا دستور داد تو هم اطاع(

 از طرف لی کردند، و جبرئعتی و آله و سلم بهی اهللا علیخدا صل  و حق او بر عهده مردم است که با او در زمان رسول م،یشده او



٥٥

 جز آنکس که منکر قرآن است، همانا مردم آن  را منکر شودری روز غدعتی بتواند ی نمی کسود، آن نازل شده بيخداوند بزرگ برا

.  انکار کردندشانیها  خود شناختند گرچه بازبانيها  را با دلمانیعهد و پ

 ی در تداوم غضب و شدت عذاب الهامتیخدا را در ق  رسول خواهند یچگونه م. اند  را انکار کردهتیب  بر آنانکه حق ما اهلي واپس

) مالقات کنند؟

:  گرفت و گفتی عمر حالت انفعالد،ی رسنجایم در جمع حاضران به ا سخن امایوقت

 اگر خالفت را به م،یرفتی که حق پدرت را انکار کند پس لعنت خدا بر او، مردم ما را حکومت دادند و ما پذی کسنی حسيا«

» .میکرد ی اطاعت مزی ما ندادند یپدرت م

 مِنْ الِ ی وال رِضی الْناسِ بِال حجۀٍ مِنْ نَبِی علَؤَمركی نَفْسِک لِی نَفْسِهِ قَبلَ أَنْ تُؤَمرَ أَبابکْرٍ علی عل النَّاسِ أَمرَكي ابنَ الْخَطَّابِ فَأَای

 وفِعالً قُهی تَصدطولُی لِلِسانٍ مقاالً أَماواهللاِ لَو أنَّ!  کانَ لَه سخَطاً؟هلِهِ أَو رِضا أَ؟ی وآله رِضهی اهللا علیمحمدٍ، فَرِضاکُم کانَ لُِمحمدٍصل

یعیدٍ، تَرْقنُهمحالِ م رِقاب نَ، لَما تَخْطَأْتؤْمِنولَی المع الْحاکِم صِرْتم، ورَهمِنْب یی بِکِتابٍ نَزَلَ فهِمهِمو ،همجعم رِفرال ال تَعي تَد 

. اًی عِنْدك سواء، فَجزاك اهللاُ جزاك، وسأَلَک عماأَحدثْت سؤاالً حفّبی والْمصء یلُْمخْطِ اِالَّ سماع االذانِ، اَلَهیتَأْو

 آنکه ی ب؟ی خود ساختند؟ که بر مردم حکومت کنریکدام مردم تو را قبل از آنکه ابابکر خالفت را بتو ببخشد، ام!  پسر خطّابيا(

 ای محمد باشد ي شما خشنودي تا خشنود،ی و آله و سلم داشته باشهی اهللا علیاندان محمدصل از خيدیی تأای امبری از پیلیدل

 نی و در عمل مؤمنندی راست بگوتوانستند یها م اگر زبان! سوگند بخدا!! ؟. او را فراهم کندیتیضا نارهی خاندان او مايخشنود

 ي و بر باالد،ی و آله و سلم را غصب کنهی اهللا علید صل که حق آل محمدیکش ی نمنجای کار به اکردند ی را کمک مگریهمد

 ری و تفس،یشناس ی آن را نمی معانکهی نازل شد در حالتیب  اهلن که در شأی به قرآني گردنی و حاکم مسلمد،یریمنبرشان قرار گ

 کسانیدرست کردار نزد تو  که خطاکار و کند، ی و عبور مرسد ی قرآن تنها بر گوش تو ماتی آي جز آنکه صدا،یدان یآن را نم

.) دیفرما سئوال ی دهد، و از تو نسبت به آنچه که بدعت گذاشتفری کيخدا تو را آنگونه که سزاوار. است

 جز فرود آمدن از منبر نداشت، آنگاه شتابان يا  عمر چارهد،ی رسی حساسيها  لحظهنی السالم به چنهی عل نی سخن امام حسیوقت

ما ! ی عليا«:  السالم رفت اجازه گرفت وارد شد و اظهار داشتهی عل نیرالمؤمنی خانه اميان خود بسو از هواداری جمعانیدر م

 را بر ضد من نهی و مردم مدد،ی کشادی بر سرمان فرامبری بلند در مسجد پيبا صدا! میدی نکشکهها   چهنیامروز از فرزندت حس

» .شوراند

  . شده او را آرام کرد حساب ی السالم با کلماتهی عل نیرالمؤمنیام

پرستش

   عبادتاقسام

 آنها نی برتردی ددی باستند،ی نیکسانی زهی انگي داراآورند ی مي و به پرستش و عبادت روروند ی خدا مي همه آنان که بسومیدان یم

. کدامند؟

 115 ثیحد

 و إِنَّ قَوماً دِ،ی عِبادةُ التُّجارِ، واِنَّ قَوماً عبدوا اهللاَ رهبۀً فَتِلْک عِبادةُ الْعبإِنَّ قَوماً عبدوا اهللاَ رغْبۀً فَتِلْک:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. لْعِبادةِ أَفْضَلُ ایعبدوا اهللاَ شُکْراً فَتِلْک عِبادةُ األحرارِ، وهِ

و همانا مردم .  پرستش تجار استنی که اکنند یپرستش م شوق بهشت ي خدا را برایهمانا مردم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کنند ی شکر و سپاس عبادت مي خدا را از رویو همانا مردم.  پرستش بردگان استنی که اپرستند ی ترس مي خدا را از رويگرید

.).  نوع عبادت استنین نوع پرستش واالتری عبادت آزادگان است و انیکه ا
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   عبادتپاداش

 در ی بدانند، اما لطف و محبت الهشی همواره به عبادت او مشغول باشند و خدا را سزاوار ستادیاشق خدا با بندگان عگرچه

.  السالم اظهار داشتهی عل نی خواهد گرفت که امام حسدنیها بر آنها بار ها بندگان را فراگرفته و انواع نعمت عبادت

 116 ثیحد

. تِهِی و کِفاهِیاهللاُ فَوقَ أَمان بداهللاَ حقَّ عِبادتِهِ آتاهمنْ ع:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 از آنکه آرزو دارد و شتری که خدا را پرستش کند آنگونه که سزاوار است، خداوند بزرگ بیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  دارد به او خواهد دادازی از آنچه که نشتریب

   جاودانهيپندها

  کردن غافالن داریب

.  استی نورانشهی و همگونه ی السالم فراوان و جاودانه است، وحهی عل نی ارزشمند امام حسيپندها

 117 ثیحد

 عجِبت ،یید نَبِأَنَا اهللاُ ال إِله إالَّ أَنَا، و محم: هی مِنَ الْمدائِنِ مکْتُوب فنَۀٍیوجِد لَوح تَحت حائِطِ مد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و عجِبت لِمنْ ها؟ی إِلَطْمئِنُّی فی کَای و عجِبت لِمنْ اِخْتَبرَ الدنحزَنُ؟ی فی بِالْقَدرِ کَقَنَی و عجِبت لِمنْ أَفْرَح؟ی فی بِالْموتِ کَقَنَیلِمنْ أَ

 ذْنِبی فی بِالْحِسابِ کَقَنَیأَ

 شد که در آن نوشته شده دهی کشرونی بي از شهرها، در حفّاریکی واری دری نوشته شده، زيا تخته: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که به مرگ ی من است، در شگفتم از کسامبری و آله و سلم پهی اهللا علی جز من، و محمدصلی خدائستیمن خدا هستم که ن. بود

 به قضا و قدر دارد پس چگونه اندوهناك است؟ در شگفتم از نیقی که یشگفتم از کس در است؟ دارد پس چگونه شادمان نیقی

 دارد پس چگونه امتی به حساب روز قنیقی که ی دارد؟ و در شگفتم از کسنانی اطمای را آزمود پس چگونه به دنای که دنیکس

  .) کند؟ یگناه م

  دهی پسندی اخالقيها ارزش

 بر دلها زدی بجوشد، و از دل برخقتی اما آن سخن که از زالل حقگردند، ی فراموش مشوند، یه مها و گفتارها کهن  از کتابياریبس

. جاودانه خواهد ماند

 118 ثیحد

قُنُوع راحۀُ األبدانِ، و منْ  والْ،ي الْعقْلِ، والشَّرَف اَلتَّقْوی فادةٌیاَلْعِلْم لِقاح الْمعرِفَۀِ، و طُولُ التَّجاربِ زِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

أَغْراك غَضَکنْ أَبم و ،نَهاك کبتَکُنْ ف. أَح نْ لَمم سلَهِیخَم م تِعٍرُی کَثهِی فکُنْیتَمسم  :الدقْلُ، ونُ،یالْعالْحو ،باألدی و،نُ اءسح و 

. الْخُلْقِ

 ،ي عقل است، و شرافت و بزرگواریها عامل فراوان  است، و تداوم تجربهیشناخت و آگاه شهیعلم ر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که ی و کسدارد، ی تو را باز مها ی که تو را دوست دارد از زشتی است، کسی تن آدمشی است، و قناعت عامل آسای الهيتقوا

 ن،ی و آن، عقل، دشود یمند نم  فراوان بهرهیدگپنج نعمت بزرگ در هر کس نباشد از زن. سازد یدشمن تو است، تو را مغرور م

  .).  و اخالق خوش استا،یادب، ح
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پوشش

   مسخرهيها  از لباسزیپره

مهم . ابدی یها سامان م  انسانتی است و هم متناسب با شخصي بدن ضروري انسان است، هم برای اجتماعيازهای از نیکی لباس

. می کنزی مسخره، و ناروا پرهيها  لباسدنی شده از پوشیتماع آداب و رسوم اجتیآن است که در پوشش، رعا

 119 ثیحد

 امۀِی الْقِومی أَعرَض اهللا عنْه ابِیمنْ لَبِس مشْهوراً مِنَ الثّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  .). گرداند ی بر ميو رو خدا از اامتیلباس مسخره بپوشد، در روز ق  که  یکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  دی روز علباس

 هی اهللا علی خدمت رسول خدا صلگذراندند ی را می که دوران کودکی السالم در حالهی عل نی امام حسن و امام حسدی روز عکی در

: و آله و سلم آمدند و اظهار داشتند

 120 ثیحد

 لَنا ثَوب سی و لَابِی الثِّدی اَوالد الْعرَبِ بِأَلْوانِ اللِّباسِ و لَبِسوا جدنَی و قَد تَزَدِی الْعومی ومی جداه الْای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  نَلْبِسهاابٍی ثِي سِودی مِنْک، و ال نُرتَنایدِی و قَد تَوجهنا لِجنابِک لِنَأْخُذَ عدیجد

 و ما جامه نو اند دهی نو و رنگارنگ پوشيها  است و اطفال عرب جامهدیامروز روز ع!  جد بزرگواريا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) میا  آن خدمت شما آمدهي و برامیندار

 را شانی و آله و سلم به فکر فرو رفت که تقاضاهی اهللا علیخدا صل  متناسب آن دو بزرگوار نبود، رسول ی لباسامبری در منزل پچون

 را در لباس دوست دارند ی رسول خدا، از فرزندانت بپرس چه رنگيا:  نازل شد و گفتلیناگاه حضرت جبرئ. د؟یاسخ گوچگونه پ

. تا به اذن خدا فراهم شود

. ؟ي را دوست داریچه رنگ:  و آله و سلم رو به حسن کرد و فرمودهی اهللا علیخدا صل  رسول

)  سبز را دوست دارممن رنگ( خَضْراء دهایاُر:  حسن پاسخ دادامام

. ؟ي را دوست داریشما چه رنگ:  السالم کرد و فرمودهی عل نی و آله و سلم رو به حسهی اهللا علی صلامبریپ

:  السالم جواب دادهی عل  حسنامام

.) من رنگ سرخ را دوست دارم( حمراء دهای جداه اُرِای

 هی عل حسن. ها فراهم شد  و آله و سلم لباسهی اهللا علی صلامبری پي و دعالی رنگ لباس، با دخالت جبرئنیی از درخواست و تعپس

.  کردن شدندي و سرگرم بازدی السالم لباس سرخ را پوشهی عل نیالسالم لباس سبز و حس

. ستی گرکرد ی نگاه مزانی که به رنگ لباس آن عزلیجبرئ

به :  پاسخ دادلیجبرئ. ؟یکن ی مهی است چرا گري که روز شاددیر روز عد! لی برادرم جبرئد،ی و آله و سلم پرسهی اهللا علی صلامبریپ

 دی و امروز او رنگ سبز را برگزشود ی و رنگ بدن او سبزگونه مکنند ی افتادم، که حسن را با زهر مسموم مزانی عزنی سرانجام اادی

.  لباس خود انتخاب کردي برا که امروز رنگ سرخ راغلطد ی که در خون خود مکنند ی مدیر شهی را با شمشنیو حس

  . ستی گرزی و آله و سلم نهی اهللا علی خبر رسول خدا صلنی ادنی شنبا
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ی طلبپوزش

  ی از پوزش طلبيازین  یب

 دهی کند پسندی و سرانجام عذرخواهازاردی و اشتباهات شود، مردم را بها ي که انسان مرتّب دچار تندروفی تعرنی با ای طلبپوزش

.  السالم اظهار داشتهی عل نی که امام حسمی باشازین ی بی تا درست کردار بوده و از پوزش طلبمی تالش کندی ما باست،ین

 121 ثیحد

. عتَذِری  وسئُی ومٍی و المنافِقُ کُلُّ عتَذِر،ی و ال یسی و ما تَعتَذِر مِنْه، فَإِنَّ الْمؤْمِنَ الاكیاِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 اما منافق، هر طلبد، ی و نه پوزش مکند ی مؤمن نه بد مرای ز،ی از تکرار خطا و پوزش طلبزیبپره: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .). طلبد ی و همواره پوزش مکند یروز بد م

   بدتر از گناهی از عذرخواهزیپره

 و لی مي را از روی اعمال ناروائگری دیکه از شأن مؤمن دور است و برخ طلبند ی و از مردم پوزش مشوند ی دچار اشتباه میبرخ

 آورند، ی مي به عذر بدتر از گناه رواندازند،ی بيگری جلوه دهند و گناه را به گردن دکوی آنکه خود را ني اما برادهند یاراده انجام م

.  داشتزی به شدت پرهدی بازی ني رفتاريها ی زشتگونهنی خود کشند، از ايها ی زشتي تا پرده بر روشوند ی ميگریمرتکب گناه د

 122 ثیحد

. رب ذَنْبٍ أَحسنُ مِنَ اِلْاِعتِذارِ مِنْه:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  ).  باشدکوتری نی که از عذرخواهیچه بسا گناه: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 اسالمامبریپ

  ذا پس از صرف غامبری پيدعا

 را »ستنیچگونه ز«و » چگونه بودن« است، تا یها درس زندگ  همه انساني و آله و سلم براهی اهللا علیصل  اسالمامبری و رسم پراه

 پس از دی باکند ی خدا را مصرف ميها  انسان انواع نعمتی است، وقتي شکرگذاری زندگحی صحيها  از روشیکی. میاموزیاز او ب

.  پروردگار بپردازدشیستا و خوردن انواع غذاها به شکر

 123 ثیحد

وإِذا .  منهراًی و ارزقنا خهیاللهم بارك لنا ف: قُولُی وآله إذا أَکَلَ طَعاماً هی اهللا علی صلیکانَ النَّبِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  وارزقنا منههیاللّهم بارك لنا ف: قُولُیلَبناً أَو شَرْبۀً  أَکَلَ

 غذا را بر نی اایخدا: فرمود ی مکرد ی را تناول می و آله و سلم غذائهی اهللا علیخدا صل  رسول یوقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسماما

 را برما یدنی نوشنی اایخدا: فرمود ی مدینوش ی میدنی نوشگری دای ریو هرگاه ش.  فرمايما مبارك گردان، و بهتر از آن بما روز

.)  ما قرار دهي را روزنمبارك گردان و آ

  امبری دعا کردن پروش

 هی اهللا علیخدا صل  روش دعاکردن رسول دی بازی در چگونه خواستن نم؟ی و چگونه خدا را بخوانم؟ی دعا کنی با چه حالتمی بداندیبا

:  السالم خبر دادهی عل نی ما باشد که امام حسيو آله و سلم الگو

 124 ثیحد

. نُی الْمِسکستَطْعِمی إِذا اِبتَهلَ و دعا کَما هِیدی رْفَعی وآله هی اهللا علی صل کانَ رسولُ اهللاِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال
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 يا  بدرگاه خدا، چونان گرسنهي و تضرّع و زارشیای و آله و سلم به هنگام نهی اهللا علی صلامبریپ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) زد ی با خدا حرف مکند، ی غذا دست دراز مي است و براریگ نیکه زم

   احددانی بر شهامبری نماز پروش

 داد؛ حی توضنگونهی اُحد، ادانی و آله و سلم بر شههی اهللا علی صلامبری السالم نسبت به روش نماز پهی عل  اباعبداهللاحضرت

 125 ثیحد

 الشُّهداءِ بعد حمزَةَ ی و کَبرَ علراتٍ،ی حمزَةَ خَمس تَکْبی وآله أنَّه کَبرَ علهی اهللا علیصل یب النَّتیرأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. رَةًی فَلَحِقَ حمزَةَ سبعونَ تَکْبراتٍ،یخَمس تَکْب

 حضرت کری که ابتداء در نماز بر پدمیاُحد د و آله و سلم را پس از جنگ هی اهللا علی خدا صلامبریپ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  فرمودری حضرت حمزه هفتاد تکبکری گفت، سپس بر پری پنج تکبزی ندانی شهگری دکری گفت، و در نماز بر پریحمزه پنج تکب

   در کنار جنازه حمزهامبری پهیگر

 خود حضرت حمزه مهربان بود، و حمزه در يمو و آله و سلم نسبت به عهی اهللا علیصل  اسالمی که رسول گرامدانستند ی مهمه

 کننده داشت، و شهادت او نیی وآله وسلم و مسلمانان، نقش تعهی اهللا علی صلامبری کردن از شخص پتیارتش اسالم و حما

. ستی و آله و سلم در کنار جنازه حضرت حمزه فراوان گرهی اهللا علیخدا صل  اسالم بود که رسول کرهی بر پيا ضربه
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.  شَهِقَمِثالَهی فَلَما رأ،ی وآله حمزَةَ بکَهی اهللا علیصل اهللا لَما جرَّدرسولُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ست،ی گردی دانی و آله و سلم کنار جنازه حمزه آمد و بدن او را عرهی اهللا علی رسول خدا صلیوقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  ).  کردهی و بلند بلند گردی کشادیفر»  آوردندرونی و جگر او را بدندیشکم حمزه را در «دندی اعضاء بدن او را بردیه که دو آنگا

  نی در حنامبری پییتنها

 اما کردند، ی می را همراهامبری از ده هزار نفر در آن سفر پشی طائف، گرچه بظاهر بي از فتح مکّه و حرکت سپاه اسالم بسوپس

.  او، تنها گذاشتندارانی را جز اندك امبری و پختندی را آغاز کردند، همه گریاز همه طرف حمله ناگهان» هوازن« قوم یوقت
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 بنُ الْحارِثِ، و انَیسفْ و أَبو ،یاَلْعباس، و علِ: نِی حنَومی وآله هی اهللا علیصل یکانَ مِمنْ ثَبت مع النَّبِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. دٍی بنُ الْعوامِ، و أُسامۀُ بنُ زرُیب بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ، والزُّرِی طالِبٍ، و عبداهللاِ ابنُ الزُّبی بنُ أَبلُیعق

 السالم و هی عل  السالم، عباسهی عل ی ثابت قدم ماندند، علامبری در اطراف پنی که روز حنیاز کسان: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  بودنددی بن عوام، و اسامۀ بن زری بن عبدالمطلّب، و زبری و عبداهللا بن زبطالب،ی بن ابلی بن الحارث، و عقانیابوسف

  امبری به پنی محبت حسن و حسشدت

 السالم و حسن و های السالم و حضرت زهراعلهی عل نیرالمؤمنی و آله و سلم که امهی اهللا علی صلامبری پی آخر زندگانيها  لحظهدر

 که توان صحبت کرد ی غلبه میخدا گاه  بر رسول ی السالم اطراف بستر آنحضرت را گرفته بودند، ضعف و سستهمایعل نیحس

ارده  السالم گذهایعل  حساس که سرمبارك را بردامن دخترش فاطمهيها  از لحظهیکیدر . رفت ی از حال میکردن نداشت، و گاه

: گفتند ی و مزدند ی مادی آمدند و فرهی السالم به گرهمایعل نیبود ناگاه از حال رفت، که امام حسن و امام حس
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أَنْفُسنا لِنَفْسِک الْفِداء و وجوهنا لِوجهِک الْوقاء :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  .)  رسول خداي تو اي جان تو، و ما سپر باليداجان ما ف: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

يشاوندی خووندیپ

   صله رحمآثار

 خواهند يا  کنندهنیی شدن عمر انسان نقش تعیها و طوالن  نعمتی دارند که در فراوانیآورد مبارک  رهی اجتماعي از رفتارهایبرخ

. داشت
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.  رحِمهصِلْی رِزقِهِ فَلْی فزادی أَجلِهِ و ی فنْسأَی منْ سرَّه أَنْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 شود پس بر او باد بر صله ادی زشی افتد و روزری دوست داشته باشد که اجل او به تأخیهرکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) شاوندانی با خووندیرحم، و پ

 شودیآغاز م» ت« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

ترس

   ترس از خداآثار

 بازدارنده است اگر انسان از خدا بترسد خود را آلوده به انواع گناهان يروی است، نی است، در سرشت آدمزهی غرکی ترس

. سازد ینم
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 ای الدنْی إِالَّ منْ خاف اهللاَ فامۀِی الْقِومی أْمنُیال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  از خدا بترسدای که در دنی جز کسستی در امان نامتیدر روز ق: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

   از ترس خداهیگر

.  انسان خواهد بودي و عامل رستگاری بازدارنده انسان است، پس رحمت الهيروی ترس از خدا نچون
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.  الْقُلُوبِ رحمۀٌ مِنَ اهللاِۀُی و خَشْونِیبکاء الْع. اهللاِ نَجاةٌ مِنَ النَّارِ ۀِیاَلْبکاء مِنْ خَشْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 رحمت يها ها، از نشانه  چشمها و ترس دلهی نجات از آتش است، گرلهی از ترس خدا وسهیگر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) پروردگار است

   و ترس از خداامام

اش دگرگون   از ترس خدا رنگ چهرهشد، ی السالم مشغول وضو گرفتن مهی عل  و حضرت اباعبداهللادیرس یفرام که وقت نماز آنگاه

. د؟یچرا به هنگام نماز نگران: گفتند یبه امام م. دیلرز ی و بر خود مشد، یم
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.  لَونُه و تَرْتَعِد مفاصِلُهصفَرَّیکِ الْجبارِ أَنْ  اهللاِ الْملِيِدی نَیحقٌّ لِمنْ وقَف ب: السالمهی عل نی االمام الحسقال
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 رنگ ستد،یا ی همانند می و قدرتمند بانی پروردگار مالک جهانشگاهی که در پیسزاوار است بر کس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دیاش زرد و مفاصل اندامش به لرزه در آ چهره

:  فرموديگری دتی در رواو

 اَنْ اَقوم؟ دی منْ اُرِيِدی نَی تَدرونَ بما

  !.) ستم؟ی باخواهم ی می چه شخصشگاهی که در پدیدان یچه م(

ی و قدردانتشکر

  ری از خانواده عبداهللا عمیقدردان

 بن ادی غالم ز»ساری «یوقت.  دستان بلند و بازوان تنومند بودي است، دارا»ی کلبریعبداهللا بن عم« از شهداء سر فراز عاشورا یکی

 برخاستند که جواب »ریبر«و »  بن مظاهربیحب «دند،یطلب ی آمدند و مبارز مدانی به مادی بن زداهللایغالم عب» سالم« و انی سفیاب

س  برد و کار آنها را ساخت و سپورشی تنه بر آن دو نفر کی اجازه خواست و ری مانع شد تا آنکه عبداهللا بن عممآنها را بدهند، اما

 شوهر شتافت ياری را گرفت و به مهی بود که همسرش عمود خنجایا. خواند ی میخود را به قلب سپاه عمر سعد زد، و رجز حماس

 السالم او را هی عل حضرت اباعبداهللا.  تا با تو کشته شومگردم ی بازنمها مهی دفاع کن، من به خامبریشوهرم ازخاندان پ. گفت یو م

. ر کردفراخواند و از آنها تشکّ
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 النِّساء ی علَسی معهنَّ، فَاِنَّه لَی النِّساءِ فَاجلِسی رحِمکِ اهللاُ اِلی اِرجعراً،ی خَتٍی مِنْ أَهلِ بتُمیجزِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. قِتالٌ

 برگرد، ها مهی خي خدا رحمتت کند، بسود،ی نائل شوکیداش ن من، به پاتیب  از اهلتیدر راه حما: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) همانا بر زنان جهاد واجب نشده است

   از ام وهبی و قدردانتشکر

 السالم مسلمان هی عل نی بودند که بدست امام حسینصران» وهب ام« و مادرش ریعبداهللا بن عم:  کهسدینو ی می مجلسمرحوم

.  کردی نفر از سواران را زخم12 نفر از شجاعان سپاه عمر سعد را کشت و 24 آمد دانیمام به م با اجازه ای جوان وقتنیشدند، ا

چقدر شجاعت و قدرت تو سخت «:  گفتی کردند و نزد عمر سعد بردند، عمر سعد با شگفتریاسآنگاه اطراف او را گرفته او را 

» .است؟

 انداخت، عمود دیزی انیمادرش سر را بطرف لشگر. ا پرتاب کردنده  زنمهی او را بطرف خدهی کردند و سر بردی او را شهسپس

:  لحظه حساس امام دخالت کرد و اظهار داشتنی تن از سربازان را کشت، در ا2 را گرفت و حمله کرد و مهیخ
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 وآله، فَاِنَّ الْجِهاد مرْفُوع عنِ النِّساء ال هی اهللا علی صل  اُم وهبٍ، اَنْتِ وابنُکِ مع رسولِ اهللاِای یاِرجِع:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

یجاكِ قْطَعبٍای اهللاُ رهو اُم  .

 و آله و سلم هی اهللا علیبا جد من محمدصل» وهب« تو و فرزندت ست،یبرگرد که جهاد بر زنان ن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  ).  تو رادیخداوند قطع نکند ام» وهب« مادر ي اد،ی داريدر بهشت جا

  



٦٢

   از حری و قدردانتشکر

 نفر از سربازان کوفه را کشت 40 رفت و دانی افتاد، از امام اجازه گرفت و به مانی در کوفیکه تزلزل» حر« از توبه و بازگشت پس

 نیدوستان جنازه خون. دید تا به شهادت رس شد و همچنان به نبرد ادامه داادهیتا آنکه اسب او را زخم زدند و کشتند، حر ناچار پ

 داد ی که با دستان مبارك صورت او را نوازش می السالم آوردند و امام در حالهی عل نی خدمت امام حسداشت یاو را که هنوز رمق

. اظهار داشت
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واهللاِ ما أَخْطَأَت اُمک إِذْ . ی واالْخِرَةِ اِنْ شِاء اهللاُ تَعالای الدنْی فِتیم حرُّ اَنْت حرٌّ کَما سایبخٍّ بخٍّ لَک :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ةِ االْخِرَی فِدی و سعای الدنْیِسمتْک حرّاً، فَأَنْت واهللاِ حرٌّ ف

خوانده » حر« و آخرت با نام ایدر دن چنانکه ي حر، تو آزاد مرديا! مبارك باد! مبارك باد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. ي آزاد مرد، و در آخرت از رستگارایدر دن!  پس تو سوگند به خداد،یمادرت اشتباه نکرد که تو را حر نام! سوگند به خدا. يشو یم

  :  شعر را سرودنی اسپس

منفَنِعرُّ برُّ حاحٍی رِی الْح 

وربکِ الرِّماحِ صشْتَبم عِنْد   

نِعورُّ إِذْ واسمی الْحسح ناًی 

جادباحِ والص بِنَفْسِهِ عِنْد   

 ای وهجِ الْمنای نِعم الْحرَّ فو

   بِطالٍ تَخْطُو بالرّماحِ يذ

ي فازوا الَّذلَقَدسنَصرُوا ح ناًی 

   والصالحِ ۀِی بِالْهِداوفازوا

.  صبور استها زهی نيزی که بر تح،ای ری بنفهی است حر از طايا  آزادهکوی پس ن-

.  کردمی راه جان خود را صبحگاهان تقدنی بست، و در اي عهد برادرنی که با حسيا  آزادهکوی چه ن-

  .). دندی رستگار گردشی شدن و اصالح خوتی دادند، آنان با هداياری را نی رستگار شدند آنانکه حسنهی هر آ-

   جنازهعییتش

 شرکت کرد يا  جنازهعیی در تشری همراه ابن زبيروز. کرد ی و دوستان شرکت منی جنازه مؤمنعییالم در تش السهی عل نی حسامام

.  قبر آن مؤمن توقّف فرمودیکی مراسم در قبرستان و نزدانیو تا پا

 یلند نشد و اعتنائامام ب. بردند ی را ميهودی نفر کی نشسته بود که جنازه نهی مديها  از کوچهیکی در ارانی از ی با جمعيروز

 بردند ی را ميهودی و آله و سلم بود که چون جنازه هی اهللا علی صلامبری آنان، رفتار پي از همراهان بلند شدند و ادعایبرخ. نکرد

حترام  اي و آله و سلم براهی اهللا علیخدا صل  داد که بلند شدن رسول حیامام توض.  و آله و سلم بلند شدهی عل اهللایصل  اکرم امبریپ

:  نبود بلکهيهودیگذاشتن به جنازه 

 136 ثیحد

 جالِساً، فَکَرِه أَنْ تَعلُو رأْسه قِهای طَری وآله علهی اهللا علیصل  فَکانَ رسولُ اهللايهودِیمرَّت جنازةُ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 فَقام لِذلِک ،يهودِیجنازةُ 
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 را از يهودی نشسته بودند که جنازه يا  و آله و سلم با همراهان در کوچههی اهللا علی صلامبریپ: (السالم فرمود هی عل نی حسامام

 بلند کند، پس بلند شد و قدم زد تا آنان يهودیآنجا عبور دادند آنحضرت خوش نداشت نشسته باشد و سرش را بخاطر جنازه 

.). بگذرند

.  نبوديهودی احترام گذاشتن به جنازه ي و آله و سلم براهی اهللا علی برخواستن رسول خدا صلپس

:  داد کهحی توضيگری در نقل دو

 137 ثیحد

. هِی مرَّبِها علَيهودِی وآله مِنْ اَجلِ جنازةِ هی اهللا علی صل إنّما قام رسولُ اهللاَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 که مقابل آن حضرت عبور دادند، يهودی جنازه ي و آله و سلم براهی اهللا علیهمانا رسول خدا صل: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .) داد ی بد او مرا رنج مي آن برخواستم که بويبرا:  دادحیبرخواست و توض

 قرآنریتفس

  097 هی بقره، آسوره

) لیمن کان عدواً لجبرئ(

:  السالم نقل کرد کههی عل  از حضرت اباعبداهللاشود، ی السالم نسبت داده مهی عل ي که به امام عسگريری از تفسی مجلسمرحوم
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 و ذَمهم کْرَهونَ،ی بِما هِمی قَضاءاهللاِ فنْفِذُی کانَ ي الَّذلَی بغْضِهِم لِجبرَئی فهودی ذَم الْیإنَّ اهللاَ تَعال: السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی السالم علَهی عل  طالِبٍی بنِ أَبی علِدِیی لِتَأْنَی اهللاِ النَّازِلۀِ السالم و مالئِکَهمایعل لَیکائی و ملَی بغْضِهِم لِجبرَئیم النَّواصِب ف و ذَضاًیأ

 لِرَفْعِهِ مِنْ بخْتِ نُصرَ هودِ،ی مِنَ ال97ْ هی سوره بقره آ»لَیجِبرمنْ کانَ عدواً لِ:  محمدایقُلْ «:  الصارِمِ، فقالفِهِی أَذَلَّهم بِسی حتّنَیالْکافِر

 سابِقِ عِلْمِهِ، و منْ ی في أَجلَه، و حلَّ بِهِم ما جرهودِی الْیاهللاِ ف  بلَغَ کِتابی ذَنْبٍ کانَ جناه بخْت نُصرَ، حتّرِی مِنْ غَالَی دانْقْتُلَهیأَنْ 

 و داًی السالم مؤَهی علی لِعلِلَی بعثَ جبرَئی اهللاَ تَعالنَ؛ألنَّی النَّاصِبی و مِنْ أَعداءِ محمدٍ و علِنَی مِنْ سائِرِ الْکافِرلَی عدواً لِجبرَئضاًیکانَ اِ

 لِقَضاءِ ربهِ وإِنْفاذِهِو معاونَتِهِ لَهما )  الصالةُ والسالمهِمایعلَ (اًیمحمداً و علِ لِمظاهرَتِهِ لَی أَعدائِهِ ناصِراً، و منْ کانَ عدواً لِجبرَئیلَه عل

 مِنْ عِبادِهِ شاءی منْ دِی ی إهالكِ أَعدائِهِ علیعزَّوجلَّ ف

»فَاِنَّه« نیرَئیعبلَی ج» نَزَّلَه «نیل« نَزَّلَ هذَا الْقُرْآنَ یعیعای»  قَلْبِک دحملِهِ» بِإذْنِ اهللاِ« مکَقَو وه رِ اهللاِ، واألم«: بِأَم نُینَزَلَ بِهِ الرُوح 

 لُینَ جبرَئ نَزَّلَ هذَا الْقُرْآ»هِیدی نَیمصدقاً لِما ب «195 و 193 هی آراء سوره شعنٍی مبیٍ بِلِسانٍ عرَبنَی قَلْبِک لِتَکُونَ مِنَ الْمنْذِریعل

ثُم . اءِی مِنَ األنْبرِهِمی و غَثَی و کُتُبِ شَمی والزَّبورِ و صحفِ إِبراهلِی مِنَ التَّوراةِ و الْإِنْجهِیدی نَی محمد مصدقاً موافِقاً لِما بای قَلْبِک یعل

 ينَحنُ نُبغِض اهللاَ الَّذ:  بلَغَ مِنْ جهلِهِم أَنْ قالُوانَی و هؤُالءِ الَّذنَ،یبی و آلِهِما الطَّیحمدٍ و علِ میلِإِنْعامِهِ عل» منْ کانَ عدواً لِلَّهِ«: قالَ

 أَعداءِ ی الصالةُ والسالم علهِمای علَیمدٍ و علِ لُِمحراًی جعلَه ظَهلَألنَّهی و منْ کانَ عدواً لِجِبرلَ،یبرَئ و جانِیدعِی بِما اًیأَکْرَم محمداً و علِ

 کَذلِک نَی والْمرسلاءِی لِسائِرِ األنْبِراًیاهللاِ و ظَه

»الئِکَتِهِوم  «نیوثیععبالئِکَۀِ اهللاِ الْماً لِمودنْ کانَ عم رَةِ دنَی وتأْنِی لِنُص لِدِیی اهللاِ وعانِد اهللاِاءِی أَوالْمابِ وضِ النُّصعلُ بقَو ذلِک نَی، و :

 دعوا نَی الَّذاءِی و سائِرِ األنْبِیسی و عیو منْ کانَ عدواً لِرُسلِ اهللاِ موس» ورسلِهِ«: ه السالم و هو قَولُهی عل ی النَّاصِرِ لِعلِلَیبرِئْت مِنْ جبرَئ

 و لَیکائیم و لَی و منْ کانَ عدواً لِجبرَئ»کالَی و ملَیو جِبر«: ثُم قالَ.  السالمهی عل ی وآله و إِمامۀِ علِهی اهللا علیدٍصل نُبوةِ محمیإل

ا قالَ النَّبنْ قالَ مِنَ النَّواصِبِ لَملِ مکَقَو ذلِکلِی وآله فهی اهللا علیصل یع رَئ:  السالمهی علیبنْ لُیجع منِهِ،یمی نْ لُیکائِی وع سارِهِ،ی و 

فأنا أبرأ من اهللا و :  ناصِرُه قالَ بعض النَّواصِبِهِی عرْشِهِ ناظِرٌ بِالرِّضْوانِ إِلَقِ مِنْ فَوی مِنْ خَلْفِهِ، و ملَک الْموتِ أَمامه، واهللاُ تَعاللُیإِسراف

منْ کانَ عدواً لِهؤُالءِ :  وآله، فقالهی اهللا علی السالم ما قاله محمدصلهی عل ی حالهم مع علنیلّذ و المالئکۀ الیکائی و ملیمن جبرئ
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 دِیالنَّقَماتِ و تَشْد الْعدو بِالْعدو مِنْ إِحاللِ فْعلُی فاعِلٌ بِهِم ما ،»نَیفَإِنَّ اهللاَ عدو لِلْکافِر« السالم هی عل  طالِبٍی بنِ أَبی علِیتَعصباً عل

 و کانَ مِنْ أَعداءِ اهللاِ لَ،یکائی و ملَی جبرَئی فءٍ ی سولٍ أَعداء اهللاِ مِنْ قَهودِی ما کانَ مِنَ الْنِیتَی اآلنِیو کانَ سبب نُزُولِ هاتَ. الْعقُوباتِ

.  و سائِرِ مالئِکَۀِ اهللاِلَیکائی و ملَیئ جبرَی اهللاِ و فیالنُّصابِ مِنْ قَولٍ أَسوأ مِنْه ف

 ی داشتند در حاللی که نسبت به جبرئيا نهی را نکوهش کرد به سبب کهودیهمانا خداوند بزرگ : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 هی اهللا علی صلامبری پتیب  به اهلانی و بدگوانیهودیو .  و آنان خوش نداشتندکرد ی اجرا مانیهودی خواست خدا را، در لیکه جبرئ

 داشتند که ی و فرشتگانلیکائی و ملی که به جبرئيا نهیرا نکوهش فرمود، به سبب ک» نواصب«ه السالم ی عل یو آله و سلم و عل

).  و خوار کردلیاش ذل  برندهری السالم آنان را با شمشهی عل ی فرود آمدند تا علطالبی بن ابی کردن به علياری يبرا

» . استلی که دشمن جبرئیبگو کس «: فرمودپس

 تی جنانیا.  را بکشند»الیدان« حضرت ی کرد تا بدون جرم و گناهتیحما» بخت نُصر« که آنان را یانیهودی از لی جبرئدشمن

 گری از دلی دشمن جبرئزی اعمالشان نابود کرد و ني و آنان را برادی رسانی به پاهودیبود تا آنکه فرمان خدا در باره » بخت نُصر«

هستند لیآنها دشمن جبرئ» نواصب« السالم از دشنام دهندگان هی عل ی و آله و سلم و علهی اهللا علیدصلکافران و از دشمنان محم 

و آنان که دشمن .  گرداندروزی دهد و بر دشمنان پياری السالم را هی عل ی تا علفرستاد ی را ملی بزرگ جبرئي که خدالی دلنیبه ا

 و او را کرد ی می و همراهکند، ی السالم را کمک مهی عل ی و آله و سلم و علهی اهللا علید بدان جهت که محمدصل هستنلیجبرئ

 قرآن را بر قلب نی الی جبرئنکهی و ارساند ی مياری که دوست داشت ی دشمنان بدست بندگاني در نابودی خواست الهي اجرايبرا

 با زبان ی بر قلب تو نازل کرد تا از هشدار دهندگان باشنیقرآن را روح األم«. که فرمود کرد یخدا به اذن و فرمان او نازل م رسول 

» . باشدی کُتُب آسمانگری کننده دقیتصد«و »  آشکاریعرب

 و زبور و لی خود مانند تورات و انجيرو شی در پيها  کننده و موافق کتابقی بر قلب محمد نازل کرد تا تصدلی قرآن را جبرئنیا

 که دشمن خداست بدان جهت که یکس: سپس فرمود.  باشدی آسمانامبرانی پگری و دامبری پثی شي و کتابهامیابراهصحف 

 ی نادانتی بودند که در نهایکسان»  و کافران و نواصبانیهودی«آنان .  داشتی ارزاناکش و خاندان پیها را بر محمد و عل نعمت

.  علّتنی به هممیباش ی ملی داشت، و دشمن جبرئی را گرامی عل که محمد ومیدار یگفتند، ما خدا را دشمن م

 بر يروزیدر پ» که درود و سالم خدا بر آنان باد« است ی محمد و علبانی است بدانجهت که او پشتلی که دشمن جبرئی کسو

 که دشمن فرشتگان ین کسایعنیو دشمن فرشتگان، .  بودی آسمانامبرانی پگری دبانی و پشتاوری لیدشمنان خدا، و چون جبرئ

. اورندی و دوستان خدا را کنند، یم ياری خدا را نی هستند بدان جهت که دیاله

 که خدا فرمود، و »میزاری است بی علاوری که لیما از جبرئ«: ندیگو ی از دشنام دهندگان و دشمنان است که می سخن برخنی او

 است که مردم را به نبوت ی الهامبرانی پگری دیسی و عی مانند موس خداامبرانی که دشمن پیو کس) امبرانیو دشمن پ(رسله 

 و لیو دشمنان جبرئ«: سپس فرمود.  السالم دعوت کرده بشارت دادندهی عل ی و آله و سلم و امامت علهی اهللا علیمحمدصل

. الم فرمود السهی عل ی و آله و سلم درباره علهی اهللا علی صلامبری بدان علّت بود که پنی و ا»لیکائیم

 و خداوند بزرگ بر فراز عرش با ،يرو شی در پلی پشت سر او، و عزرائلی طرف چپ، و اسرافلیکائی و م،ی طرف راست عللیجبرئ«

 و لیما از خدا و جبرئ«: گفتند» دشنام دهندگان« از نواصب ی رو برخنیاز ا»  دهنده اوستياری ناظر بر او و زینگاه محبت آم

 دسته از نی که دشمن ایکس:  که فرمود»میزاری گفت، بامبری السالم هستند چنانکه پهی عل ی علبا که همواره ی و فرشتگانلیکائیم

 دشمن کافران است، و با آنان چنان خواهد زی السالم پس خداوند نهی عل ی نسبت به عليتوز نهی تعصب و کيفرشتگان است از رو

. ها  عذابی و مشکالت و فزونها ی سختادجی از ادهد، ی انجام می با دشمنیکرد که دشمن

 تیب دشمنان اهل» نواصب «توزانه نهی و سخنان کل،یکائی و ملی درباره جبرئهودی توزانه نهی سخنان که،ی دو آنی سبب نزول او

).  فرشتگان مطرح کردندری و سالیکائی و ملی نسبت به خدا و جبرئگرانیتر از د  السالم بود که زشتهمیعل
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  199 هیره، آ بقسوره

) ضوایثم اف(

الناس و أشباه الناس، و النّاس : دی السالم آمد و پرسهی عل نیرالمؤمنی خدمت امی شخصيروز:  السالم نقل کرد کههی سجاد علامام

:  مرد را بدهنی جواب انی حسي السالم فرمود، اهی عل نی به فرزندش حسنیرالمؤمنیحضرت ام.  دارد؟یدر قرآن چه معنائ

 139 ثیحد

 مِنْ ضُوایثُم أَف«:  کِتابِهِی ذِکْرُه فیاهللاُ و تَعال  عنِ النَّاسِ، فَنَحنُ النَّاس، ولِذلِک قالَیأَخْبِرْن: أَما قَولُک:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

حثُیالنَّاس 199 هیسوره بقره آ»  أَفاض

 و هم مِنَّا، و لِذلِک قالَ نا،ی و هم موالعتُنا،یأَشْباه النَّاسِ، فُهم ش: و أَما قَولُک.  أَفاض بِالنَّاسِيذ وآله اَلَّهی اهللا علی صل اهللاِ فَرَسولُ

36 صمی سوره ابراه»ی فَإِنَّه مِنّیفَمنْ تَبِعن«:  السالمهی عل میإبراه

ولُکا قَواَم  :واداَلس مفَه ،ناسأشار باَلنَّس و ،ظَمقالی إلدهی األع جماعۀ النَّاس، ثم  :

44 هی سوره فرقان آالًی هم اِالَّ کَالْاَنْعامِ بلْ هم اَضَلُّ سبإنْ«

 جهت خداوند بزرگ و برتر در نی همي و برامیهست» ناس« پس ما ست؟یچ» ناس «ی گفتنکهیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 گردند ی باز می که همه مردم از مشعر به منیپس از همان راه«:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علی صلامبری به پقرآن آورده است که

 و انیعیاما أشباه الناس، پس آنان ش. گرداند ی است که مردم را بازمی و آله و سلم کسهی عل اهللای پس رسول خدا صل»دیبازگرد

 که از من یپس کس«:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علی صلامبری پمی جهت ابراهنی هميبرا باشند ی ما هستند، و آنان از ما مروانیپ

 اشاره تی جمعيبا دست بسو« موجودند يها تی انبوه جمعان پس آنست؟ی که نسناس چيدیو پرس»  کند از من استيرویپ

) »دترن  بلکه از آنها گمراهانی آنها جز همانند چهارپاستندین«که خدا فرمود » کرد

  058 هی اعراف، آسوره

 بی البلد الطّریتفس

چرا فرزندان ما از فرزندان شما : دی السالم پرسهی عل نی هم حضور داشت عمر و عاص از امام حسهی که معاوی در مجلسيروز

. شترندیب

 140 ثیحد

  :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 اَکْثَرُها فِراخاً رِی الطَّبغاثُ

و اُم  قْرِ مِقالةٌ نَزُورالص  

.)  او اندك استيگذار  پرواز تخمزی اما عقاب تگذارند، یپرندگان شرور و کوچک فراوان تخم م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. شود؟ ی مدی شارب ما زودتر از شما سفيچرا مو: دی دوباره پرسعمروعاص

.  مِنْه شارِبهشابی وجهِهِ، فَیا أحدکُم مِنْ اِمرَأتِهِ نَکَهتِ ف نِساءکُم نِساء بخِرَةٌ، فَإِذا ادناِنَّ

 زودتر رو نی از اخورد ی بد دهانشان به صورت و شارب شما مي بودیشو ی مکی با آنها نزدیزنان شما دهانشان بد بو است وقت(

) شود ی مدیسف

.  و فراوان تر استشتری ما بشی ري شما از موشی ريچرا مو: دی پرسگری و عاص بار دعمر

لَدالْبالطَّو یب یالَّذخْرُجهِ وببِاِذْنِ ر ثَ الي نَباتُهخَب ی58 هیسوره اعراف آ.  اِالَّ نَکِداًخْرُج

)  جز اندكدیرو ی شور زار و بد نمنی اما از زمد،یرو ی به اذن خدا ماهانشی پاك گنیزم(



٦٦

.  استی او فرزند عل،ی است که ساکت باشنیق تو اح:  به عمرو عاص گفتهیمعاو

  :  شعر را سرودنی آنکه غرور عمروعاص را بشکند اي براآنگاه

 عادت الْعقْرَب عدنالَها إنْ

لُ لَها حاضِرَةً وکانَتِ النَع   

تَقَداسو قْرَبالْع لِمع یقَنَت 

   وال آخِرَةَ ای اللَها دنْاَنْ

.  لگدمال کردنش آماده استي ما برانی و نعلمیگرد ی زدن بازگردد ماهم بازمشی نيبرا اگر عقرب -

  .  دارد و نه آخرتای دارد که نه دننیقی و داند ی عقرب مقی بتحق-

  024 هی صافات، آسوره

) وقفوهم انّهم مسئولون (ریتفس

.  السالم استهی عل نیرالمؤمنی امتیوال وال اسالم فرمود، مورد سئامبری السالم نقل شد که پهی عل نی امام حساز

 141 ثیحد

إنَّ السمع و الْبصرَ والفُؤاد کُلُّ اُولئِک «: قولیإنّ اهللا عزّوجلّ :  السالم ثُم قالَهی علی علیو أَشار إل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

اهللا   و ذلک قولته،ی مسؤولون عن والو امۀی القومی لموقفون ی اُمتعِی إنّ جمیو عزّة رب:  ثُم قال36َ هیسوره اسراء آ» کانَ عنْه مسؤُالً

24 هیسوره صافّات آ» وقِفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ«: عزَّوجلَّ

:  کرد و فرمودالبطی بن ابی السالم اشاره به علهی عل  اکرمامبری پي روزهی آنی ارینسبت به تفس:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

سوگند به قدرت :  سپس فرمودشود یهمانا گوش و چشم و دل از همه آنها سئوال م: دیفرما ی و بزرگ مزیهمانا خداوند عز

 ي معنانیو ا! پرسند ی مطالبی بن ابی علتی و از همه نسبت به والدارند ی نگه مامتی را در قن افراد امت میپروردگار که تمام

  ) » که همه آنها مسئولنددینگاهشان دار«: زرگ است که فرمود و بزیخداوند عز

  132 هی طه، آسوره

 و أمر اهلک بالصلوة ریتفس

 و آله و سلم هی اهللا علیخدا صل  نازل شد، همواره بهنگام نماز رسول هی آنی که ایاز وقت:  السالم نقل فرمودهی عل  اباعبداهللاحضرت

 ي و بر تو سالم ام،یداد ی و ما از درون منزل پاسخ مخواند ی بلند ما را به نماز خواندن فرامي و با صدادیکوب یدرب خانه ما را م

.  و برکات خدا برتو بادحمتخداو ر رسول 

 142 ثیحد

 ایالصالة : قُولُینْد صالةِ الْفَجرِ فَ باب فاطِمۀَ عِومٍی کُلَّ یأتی و آلِهِ وسلم هِی اهللاُ علَی صلَّیکانَ النَّبِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 تِسعۀَ أَشْهرٍ بعد ما نَزَلَت 33 هی سوره احزاب آ»راًی تَطْهطَهرَکُمی و تِی عنْکُم الرِّجس اَهلَ الْبذْهِبی اهللاُ لِدیریإِنَّما « النبوة تیأهل ب

 »های واصطَبِرْ علَ  بِالصلَوة132ِ هیو أمرْ أهلَک سوره طه آ«

 درب منزل ي بود که هر روز صبحگاهان جلونگونهی و آله و سلم اهی اهللا علیخدا صل رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

را  را از شما دور کند، و شما ها ی نبوت، همانا خدا اراده کرده است که ناپاکتیب  اهلينماز ا«: فرمود ی و مستادیا یحضرت فاطمه م

  )  سوره طه، ادامه داد132 هیماه پس از نازل شدن آ  و آله و سلم در طول نههی اهللا علیصل  اکرمامبری پرا روش نیا» پاك نگهدارد



٦٧

  033 هی احزاب، آسوره

 راًی تطهطهرکمی و ریتفس

:  السالم نقل کرد کههی عل نی از امام حسدی شهدی زحضرت

 143 ثیحد

 السالم و فاطِمۀَ هی علاًی فَدعا علرَةٍی بِحری اُم سلَمۀِ فَاُتِتِی بی وآله فهی اهللا علی صل کانَ رسولُ اهللاِ: السالم هی عل نی االمام الحسقال

سالْحنَ وسالْحولَهمی علنَیلّلَ عج السالم فَاَکَلُوا مِنْها ثُم یخَهِم کِساء ریبثُاًی اِنَّما :  قالَمیریاهللاُ لِد یذْهِبلَ الْباَه سالرِّج نْکُمع تِی و 

یرَکُم33هیسوره احزاب آ. راًی تَطْهطَه

 و آله هی اهللا علی صلامبری پي و آله و سلم در خانه ام سلمۀ بود، براهی اهللا علیخدا صل  رسول يروز:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 هی عل ی و آله و سلم، علهی اهللا علیرسول خدا صل. »کنند ی و روغن درست مریه با آرد و ش کی فرنینوع« آوردند رهیو سلم حر

 و هی اهللا علی صلامبری السالم را فراخواند، پس همه از آن غذا خوردند، سپس پهمایعل  نیها السالم و حسن و حسیعل السالم، فاطمه

 دور امبری پتیب  را از شما اهلها يدیهمانا خدا اراده کرده است که پل«:  و فرموددی را بر گرداگردشان کشيبری خيآله و سلم عبا

   ». گرداندزهیکند، و شما را پاك و پاک

  019 هی حج، آسوره

 خصمان اختصموا ریتفس

ن هذا« سوره حج 19 هی آي السالم معناهی عل  اباعبداهللايا:  و گفتمدمی السالم رسهی عل نیخدمت امام حس: دیگو ی مالک منضربن

. ست؟یچ» خصمان اختصموا

 144 ثیحد

 اهمیفَنَحنُ و إِ. کذب اهللا:  اهللاِ عزَّ و جلَّ، قُلْنا، صدقَ اهللاُ و قالُوای إخْتَصمنا فۀَینَحنُ و بنُو اُم:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. امۀِی الْقِومیالْخَصمانِ 

 خدا راست می ما گفتم،ی پرداختی و خدا به دشمنی بر سر مسئله حق پرستهیام یما و بن(:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

). می دشمن هم هستامتی نمودند، ما و آنها در روز قبی و آنان خدا را تکذدیفرما یم

 که بر سر می هستی دو گروههیام ی هاشم، با بنیما بن: ( پاسخ داددی حج پرس19 هی آي که از معنای همداندی در نقل سعو

  .). می داری خصومت و دشمنگریکدی با یخداپرست

  041 هی حج، آسوره

 االرض ی ان مکّنا هم فریتفس

:  پاسخ داددندی سوره حج را پرس41 هی آي السالم معناهی عل از حضرت اباعبداهللا: که السالم نقل فرمودهی بن جعفر علی موسحضرت

 145 ثیحد

 تِی أَهلُ الْبنایهذِهِ فِ: الم السهی عل نی االمام الحسقال

 تیب  در باره ما اهل»دارند ی مي نماز را بر پامی حاکم گرداننیآنانکه اگر آنها را در زم «هی آنیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .).  نازل شدامبریپ

  



٦٨

  012 هی آس،ی سور

 نی امامٍ مبی فناهی أحصء ی کلّ شریسفت

: کند ی السالم نقل مهی عل نیالسالم از امام حس هی عل  باقرالعلومحضرت

 146 ثیحد

 »نٍی إِمامٍ مبی فناهی أَحصءٍ یو کُلَّ شَ« وآله هی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِی علۀُیلَما أُنْزِلَت هذِهِ اآل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

فهو القرآن؟ : ال، قاال:  قالل؟یفهو اإلنج: ال، قاال:  رسول اهللا هوالتّوراة؟ قالای: جلِسِهِما فَقاال قام أَبوبکْرٍ و عمرُ مِنْ م12 هی آسی سوره

 اهللا تبارك و ی أحصيهو هذا، إنّه اإلمام الّذ:  وآلههی اهللا علی صل  السالم فَقالَ رسولُ اهللاِهی عل ی علنَی الْمؤْمِنرُیفَأَقْبلَ أَم: قال. ال: قال

 ء ی علم کلّ شهیف یتعال

 را يزیما هر چ«:  و آله و سلم نازل شد که خدا فرمودهی اهللا علیخدا صل  بر رسول هی آنی ایوقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  امام آشکار تورات است؟ایخدا آ  رسول يا: دندیعمر و ابابکر برخاستند و پرس. »میا در امام آشکار قرار داده

 السالم وارد هی عل ینه، ناگاه عل: فرمود.  قرآن استایآ: دندینه، باز پرس: فرمود.  است؟لی انجایآ: دندی پرسگریه، بار د فرمود نامبریپ

 است ی السالم کرد و فرمود امام آشکار اوست، او امامهی عل یرسول خدا اشاره به عل.  و آله و سلم شدهی اهللا علی صلامبریمجلس پ

  .) يزی است علم هر چی را در او قرار داد، در علزیهمه چکه خداوند مبارك و بزرگ 

  033 هی آ،ي شورسوره

 اجراً هی قل ال اسئلکم علریتفس

:  داد کهحی توض»ی القربی أجراً االّ المودة فهیقل ال اسئلکم عل «هی آری السالم در تفسهی عل نی حسامام

.) دیمرا دوست داشته باش تیب  درخواست ندارم جز آنکه اهلیبگو من از شما پاداش(

 147 ثیحد

:   قال23 هی آي سوره شور»ی الْقُرْبی أَجراً إِالَّ الْمودةَ فهِیقُلْ ال أسأَلُکُم علَ« قول اهللا عزّوجل یف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 کُلِّ مسلِمٍ ی أَوجب حقَّنا علنَی الَّذتِی الْب قَرابتُنا أَهلِهای فرَیلَ الْخَ أَمرَ اهللاُ بِصِلَتِها و عظَّم حقَّها و جعیوأنَّ الْقَرابۀَ الَّت

 و برکات را در ری آن را داد، و حق آن را بزرگ شمرد و ختی که خداوند دستور رعايشاوندیخو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  واجب کردی حق ما را بر هر مسلمانتیاست، که رعا امبری پتیب  ما اهليشاوندی و خویآن قرار داد، دوست

  029 هی فتح، آسوره

 تراهم رکّعاً سجداً ریتفس

 حیتوض. » که همواره در رکوع و سجودندينگر یآنان را م«:  که خداوند فرمودهی آنی السالم نسبت به اهی عل نی امام حسحضرت

: داد

 148 ثیحد

.  السالمهی عل  طالِبٍی بنِ أَبی علی نُزِّلَت ف29هیسوره فتح آ» تَراهم رکَّعاً سجداً«:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  .)  نازل شدطالبی بن ابی درباره علهی آنیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  . خواند ی مروز هزار رکعت نماز  که در شبانه د،ینگر ی السالم را همواره در رکوع و سجود مهی عل ی علیعنی



٦٩

  006 هی حجرات، آسوره

 ان جائکم فاسق ریتفس

 اتی در زمان خالفت عثمان فرماندار کوفه شد، جنارفت،ی زاده بود و به ظاهر اسالم را پذيهودی عثمان بود، رخوردهی برادر شدیول

 شراب خورده بود ادی ز در محراب مسجد چوني به نماز صبح آمد و روزی رفت که در حال مستشی او تا آنجا پيگساریو م

 ساخت، ي السالم بر او حد شراب جارهی عل ی او توسط مالک اشتر، در حضور عثمان، امام عليگساریو پس از اثبات م. استفراغ کرد

  و آله و سلم به حضرتهی اهللا علی بر منبر مسجد رسول خدا صلي شد و روزنهی فرماندار مدهیاما متأسفانه در دوران حکومت معاو

  نیرالمؤمنی به ساحت قدس امدی السالم خبر دادند که ولهی عل نی حسم السالم اهانت روا داشت، مردم به اماهی عل نیرالمؤمنیام

.  السالم اهانت کردهیعل

:  السالم خطاب به او فرمودهی عل نی حسامام

 149 ثیحد

 نَی الْخَمرِ ثَمانی السالم وقَد جلَّدك فهی علاًیبۀَ فَواهللاِ ما اَلومنَّک أنْ تُبغِض عل عقَدبنِی ولایوما أَنْت :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

اِنْ «ك فاسِقاً، و هو قَولُه  مِنَ الْقُرْآنِ و سمااتٍی عشْرِ آی اهللاُ مؤْمِناً فاه تَسبه فَقَد سمفی بدرٍ، أَم کَومی دِهِیجلْدةً، و قَتَلَ أباك صبراً بِ

اءٍ فَتَبکُم فاسِقٌ بِنَبجاءوای أَنْ تُصنُوایلبوا عبِحهالَۀٍ فَتُصماً بِجنادِمی قَو لْتُم6هی  سوره حجرات آ»نَی ما فَع 

 که چرا نسبت به کنم یمتو را سرزنش ن! سوگند بخدا!!  بن عقبۀ؟دی ولي ای هستیتو چه کس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

و پدرت را در جنگ بدر با دست خودش .  زدانهی السالم تو را هشتاد و پنج تازهی عل ی علرایز! يدار نهی السالم بغض و کهی عل یعل

اسق  و تو را در قرآن فد،ی قرآن او را مؤمن نامهی که خدا در ده آیده ی السالم را دشنام مهی عل یعلتو چگونه .  کشتیبائیبا شک

 جهالت ي از روی شما را به مشکالتی نکند گروهد،ی کنقی شما آورد پس تحقي براي خبریاگر فاسق «هی آنی فرمود در ایمعرّف

  .) »دیزی برخمانی خود صبحگاهان پشيها گرفتار کنند که بر کرده

  003 هی بروج، آسوره

 و شاهد و مشهود ریتفس

.  دادندحی بروج توض3 هیدر آ» مشهود«و » اهدش «ری السالم در تفسهی عل  اباعبداهللاحضرت

 150 ثیحد

 وآله والْمشْهود هی اهللا علی رسولُ اهللاِ صلياَلشَّاهِد، جد:  قال3 هیسوره البروج آ» و شاهِدٍ و مشْهودٍ«:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

یمۀِی الْقِوتال هذه اآل. ام لْن «ۀیثُمسنَذإنَّا أَر شِّراً وبم شاهِداً و 45ه ی سوره االحزاب آ»راًیاك

103 هی مشْهود سوره هود آومی مجموع لَه النَّاس و ذلِک ومیذلِک «و تال 

 يو را اما ت «هی آنی الی بدلباشد ی و آله وسلم مهی اهللا علیصل شاهد جد من حضرت رسول اهللا : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است که همه يآن روز روز« است که فرمود امتی و مشهود، روز ق»میخدا شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاد رسول 

  .) » روز روز مشهود استآن و ندیآ یانسانها در آن گرد م

  001 هی شمس، آسوره

 های والشّمس و ضحریتفس

 سخن ي در ابتدادم،ی سوره شمس پرسری و از تفسدمی السالم رسهی عل اعبداهللاخدمت حضرت اب: دیگو ی بن عبداهللا أعور محارث

 چه؟ یعنی »هایوالشّمس و ضح«: گفتم



٧٠
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 قال و.  وآلههی اهللا علی صل  حارثُ ذلِک محمد رسولُ اهللاِای حکیو:  قال»هایو الشَّمسِ و ضُح«: قلت:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

: قال و قلت.  وآلههی اهللا علیداًصل محمتْلُوی السالم، هی عل  طالِبٍی بنُ أَبی علِنَی الْمؤمِنرُیذاك أَم«: قال» والقَمرِ إِذا تَالها«: قلت

: قال قلت.  الْاَرض عدالً و قِسطاًلَأُمی وآله هی اهللا علیمِنْ آلِ محمدٍصل) عج(ذلِک الْقائِم :  قال1 هی سوره شمس آ»هایوالنَّهارِ إذا جلّ«

 ۀیذلِک بنُو أُم:  قال»غْشهای إِذا لِیوالَّ«

مراد »  آنيها ی و روشنائدیسوگند به خورش«والشّمس که خدا فرمود !  حارثي بر تو ايوا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  خداستامبری و آله و سلم پهی اهللا علیمحمدصل

 ست؟یچ» سوگند به ماه و تابش آن« والقمر يمعنا: دمیپرس

.) کند ی طلوع مدی السالم است که پس از خورشهی عل طالبی بن ابی ماه تابان علنیا: ( دادپاسخ

به چه معناست؟ »  آنیسوگند به روز و روشنائ«: دمیپرس

 را پر از عدل و داد خواهد نی و آله و سلم است که زمهی اهللا علیاز خاندان محمدصل) عج( روز روشن حضرت قائمنیا: ( دادپاسخ

.) کرد

» . گستر شودهی که سایو شب زمان «ست؟ی چهی آنیا: گفتم

  .)  استهیام یمراد بن: (فرمود

  011 هی آ،ی والضحسوره

 و اما بنعمۀ ربک ریتفس

 و دی السالم رسهی عل نی بصره خدمت امام حس از اهلی که در مراسم حج بهنگام طواف کعبه شخصکند ی نقل مری نصی أبعمرو

.  دارد؟ی چه معنائی سوره والضّح11 هیدر آ» نعمۀ« واژه د،یپرس

 152 ثیحد

. نِهِی مِنْ دهِی بِما اَنْعم اهللاُ علَحدثَیاَمرَه اَنْ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  .)  اسالم را که خدا به او نعمت دادنی آورد دادیفرمان داد تا همواره ب را امبرشیخدا پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  002 هی آد،ی توحسوره

 داد؛ حی توضدندی را پرسدیدر سوره توح» صمد« واژه ری السالم تفسهی عل نی امام حساز
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 و شْرَب،ی و الأْکُلُی ال ياَلَّذ:  سؤْدده، و الصمدی قَد اِنْتَهياَلَّذ: د الجوف لَه، و الصمياَلَّذ: اَلصمد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

دمالياَلَّذ: الص ی،نامدمالصالَّذ:  و ائِميالد لَم الزَلْیو زالُی .

 است که باالتر از آن يد برترآن وجو» صمد «ست،ی خأل ني است که دارايآن وجود» صمد«: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است که خواب بر او راه ندارد و باالخره آن يآن وجود» صمد «کند ی نمهی است که تغذيآن وجود» صمد« تصور کرد توان ینم

  .) ود است که همواره بود و خواهد بيذات ابد

  

  



٧١

  063 هی بقره، آسوره

) ی الهمانیعهد و پ (ثاقکمی إذ أخذنا مریتفس

 يری حرمت و پندپذتی نسبت به رعای الهمانی داد که هدف عهد و پحی سوره بقره توض63 هی آری السالم در تفسهی عل نی حسامام

:  و آله و سلم و عترت استهی اهللا علیخدا صل از رسول 
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 و صِحۀِ اِعتِقادِهِم مِنْ قُلُوبِهِم أَنْ اتِهِمی بِصِدقٍ مِنْ نِنَیبیهِ الطَأَما إِنَّهم لَو کانُوا دعوا اهللاَ بِمحمدٍ و آلِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ی،مهصِمتّعالی ح یوهجِزاتِ الْعانِدعالْم ةِ تِلْکدشاهم دعباهِراتِ، بوا الْها فَآثَروروقَص ملکِنَّهکَرَمِهِ، و ودِهِ وجب لَ ذلِکلَفَع ا نایضَوم بِنا، و 

.  طَلَبِ لَذَّاتِهِمی فيمع الْهو

 حی صحی راست و اعتقاد قلبيها تیهمانا اگر مردم خدا را به محمد و خاندان پاکش با ن«:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 نورزند خداوند با یمعجزات آشکار دشمن آنهمه از دنی و خاندانش عد از دامبری با پنکهی که آنان را پاك نگاه دارد، تا اخواندند یم

 و لذّت ی و بدنبال هواپرستدندی زودگذر و پست را برگزيها  کردند، و لذّتیلکن مردم کوتاه. کرد ین می خود چنيکرم و بزرگوار

  . » کشانده شدندیگرائ

  ي و رازدارهیتق

 در کهی مبارزه و سست و سرد شدن، در صورتلیعط تیعنی کردن هی تقندیگو ی و مکنند ی مری تفسی را خرافات»هیتق «یبرخ

 ،ي اصل رازدارتی تداوم مبارزه با رعایعنی هی دارد، تقی گرانسنگي معناهی السالم ما، تقهی عل  امامان معصوماتی و رواعهیفرهنگ ش

 السالم در هی عل هللا مناسب که حضرت اباعبدايها  به دشمن در فرصتی أساسيها  کردن ضربهوارد و روهای حفظ نیعنی هیتق

:  آن اظهار داشتریتفس
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 إِالَّ عوقِب ء ی شَئاتِی مِنْ عدونا، ولَو المعرِفَۀُ حقُوقِ الْاِخْوانِ ما عرِف مِنَ السنای ما عرِف ولِۀُیلَوال التَّقِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

30 هی آيشور  سوره»رٍی عنْ کَثعفُوای و کُمیدی فَبِما کَسبت أَبۀٍیو ما أَصابکُم مِنْ مص«: قُولُی عزَّوجلَّ  لکِنَّ اهللاَعِها،ی جمیعل

 و اگر شناخت حقوق برادران نبود شدند، ی دوستان ما از دشمنان شناخته نم»هیتق«اگر نبود : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شما ریآنچه از بالها دامنگ«: دیفرما ی و بزرگ مزی لکن پروردگار عزشدند ی و مردم بر تمام گناهان عذاب مشد یگناهان شناخته نم

  .) کند یها را عفو م  از لغزشياری خداوند بسکه ی شماست در حالي پس به سبب اعمال نارواشود یم

   و قدرتییتوانا

 از مردم که به ياری الزم برندارد، اما بسياطهایار غرور نسازد و دست از احت ارزشمند است اگر انسان را دچاری بسی و توانائقدرت

:  السالم اظهار داشتهی عل  که حضرت اباعبداهللاآورند ی نمادی و گذشته خود را به کنند ی خود را فراموش مرسند ی و قدرت میتوانائ
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ب الْحفِظَۀَ، اَلْمرْء أَعلَم بِشَأْنِهِ اَلْقُدرةُ تُذْهِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 شأن و قدر خود را از ی و هر انسانبرد، ی منی را از بي کاراطی و احتيدار شتنی و قدرت، خویتوانائ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  )داند ی بهتر مگرانید

  

 



٧٢

ی و فروتنتواضع

  ي در اسب سواری و فروتنتواضع

 راه نی در برفت یم» حرّه «نی باغ خود در سرزمي بسوادهی السالم پهی عل نی امام حسيروز: کند یالم نقل م السهی باقر علامام

 و دی رسول اهللا سوار شوابنی شد، و مرکب را نزد امام برد و گفت، ادهی سوار بر قاطر با امام مالقات کرد، پس پ»رینعمان بن بش«

 بود نجایچندبار سخن خود را تکرار کرد و سپس امام را سوگند داد که سوار شود، انعمان .  سوار نشدو دیآن حضرت امتناع ورز

: که امام اظهار داشت
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 بِنْت  سمِعت فاطِمۀَی صدرِ دابتِک، فَاَردفُک، فَاِنّی ما أَکْرَه، فَارکَب علیإذْ أَقْسمت فَقَد کَلَّفْتَن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 منزله ی و صدر فراشه، و الصالة فته،الرّجل أحقّ بصدر داب:  وآلههی اهللا علیصل اهللا قال رسول:  و آله و سلم تَقُولهی اهللا علیمحمدٍصل

. هی النّاس علجمعیإالّ ما 

کراهت داشتم، پس خودت سوار  که در دل ي کردي مرا وادار به کار،يحال که مرا سوگند داد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

رسول خدا : فرمود ی که مدمی السالم شنهی من از حضرت فاطمه دختر محمد علرای پشت سر تو سوار خواهم شد، ززیشو و من ن

 بر بستر دنی سزاوارتر است و در خوابگرانی از دشی سوار شدن بر مرکب خوي برایرانسان و آله و سلم فرمود، ههی اهللا علیصل

 را يگری سزاوارتر است، مگر مردم شخص دگرانی از دشی نماز جماعت در منزل خويو برا.  سزاوارتر استگرانی د ازشیخو

.) » اقتداء کنديگری به دتواند ی صورت منیکه در ا«انتخاب کنند 

 را تی روانیه هم کدمی شنری و آله وسلم، من هم از پدرم بشهی اهللا علیصل راست گفت دختر رسول اهللا :  گفتری بن بشنعمان

مگر آنکه صاحب «:  و آله و سلم نقل کرد کههی اهللا علیخدا صل  از رسول انی و آله و سلم فرمود، و در پاهی اهللا علیخدا صل رسول 

  . ».مرکب اجازه دهد

   با فقراءی و فروتنتواضع

 خود ي عباي برخورد، آنها نان را بر رونهیء مد که به چند تن از فقراکرد ی عبور منهی مدابانی السالم در خهی عل نی امام حسيروز

 السالم به آنان سالم کرد، و فقراء او را به همسفره شدن دعوت هی عل نیامام حس. همانند سفره گذاشته سرگرم غذا خوردن بودند

: امام با تواضع اجابت کرد و در کنارشان نشست و فرمود. کردند
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 ی منْزِلیقُوموا إِل:  السالمهی عل لَوال أَنَّه صدقَۀٌ لَأَکَلْت معکُم، ثُم قال: الم السهی عل نی االمام الحسقال

 و با من به دیزی حال برخشدم، ی صدقه نبود با شما هم غذا مدیخوری که شما می ناننیاگر ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.). دیائیام ب خانه

 ی زندگهی و سرمایو بر سفره خود نشاند و با آنان هم غذا شد، و دستور داد تا به همه آنان لباس کاف همه آنان را بخانه برد سپس

. بدهند

توکل

   توکلارزش

.  برتر استها هی و از همه سرماکند ی منی انسان را تأمی است که آرامش روانی به خدا، نعمت بزرگتوکّل
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٧٣

.  التَّوکُّلَ فَاستَوطَناای فَلَقِجوالنِ،ی خَرَجا ینَّ الْعِزَّ والْغِناِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دندی به توکّل رسی وقتانی منی رفتند و به جنبش در آمدند در ارونی بيازی نیهمانا عزّت و ب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  و قرار گرفتنددندیپس همانجا وطن گز

   توکل اباذرادی

 گفت یاباذر م:  و گفتنددندی السالم رسهی عل نی از دوستان خدمت امام حسی پس از شهادت مظلومانه حضرت أباذر، جمعاه سال

 : السالم اظهار داشتهی عل حضرت اباعبداهللا.  از سالمتيماری برتر است، و بيازین یفقر در نزد من از ب
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 اِخْتاره رَمای غَتَمنَّی لَه لَم ی تَعالارِاهللاِی حسنِ اِخْتِیمنْ اِتَّکَلَ عل:  أَباذَرٍ، أَما اَنَا فَأقُولُی تَعالرحِم اهللاُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

لَّ لَهجزَّواهللاُ ع .

 يکویکند، و انتخاب ن که به خدا توکّل ی کسم،یگو ی بزرگ اباذر را رحمت کند، اما من ميخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  قرار نخواهد گرفتگرانی بار منّت انتخاب دری دهد، زحیخدا را ترج

 شودیآغاز م» ج« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

  لیجبرئ

 و در نبردها و لحظات آورد ی وآله وسلم مهی اهللا علیخدا صل  رسول ي را برای الهی است که وحی از فرشتگان بزرگ الهیکی

 لی نام حضرت جبرئپرداخت، ی می و امداد رسانياری السالم به هی عل ی و آله و سلم و امام علهی اهللا علی صلامبری پیندگحساس ز

.  السالم آمده استهی عل هللا حضرت اباعبدااتیدر اکثر روا

  امبری در محضر پلی جبرئدنید

:  وآله وسلم اظهار داشتهی اهللا علی صلامبری در محضر پلی جبرئدنی السالم نسبت به دهی عل  اباعبداهللاحضرت
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 هی عل لُی وآله و عِنْده جبرَئهی اهللا علیصل  رسولِ اهللاي جدی السالم علهیدخَلْت مع الْحسنِ عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ناً،ی خَرْنُوباً ونَبقاً وتی ولَأخی حملَ لآله وهی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِینَ الشَّامِ عل إِذا قَدِم مِۀُی وکانَ دِح،ی الْکَلْبۀِی صورةِ دِحیالسالم ف

بِدِح ناههفَشَبنِ خَلۀِیالْکَلْبفَۀِی ب ی،إنَّ دِحو کانَ ۀَی لُنایعجهکُم قالدان؟یری رسول اهللا، ما ای:  السالمهی عل لیفقال جبرئ.  نُفَتِّش  :

 هی عللُیفَمد جبرَئ. » و خرنوباًناًی لهما إذا قدم من الشام نبقاً و تحملیۀ کان ی و إن دح،ی الکلبفۀی بن خلۀیإنّهما شبهاك بدح«

 ونا أَبنای فَلَقِنَ،یفَخَرَجنا مستَبشِر. »رَنا فَأَخَذَ مِنْه نَبقاً و خَرْنُوباً وسفَرْجالً ورماناً فَملَأْنا بِهِ حج،ی الْفِردوسِ األعلی إِلَدهیالسالم 

   رسولِ اهللاِی فَأَخَذَ مِنْ هذا، ومِنْ هذا واحِداً واحِداً، ودخَلَ علا،ی الدنْی مِثْلُها فِرَی ثَمرَةٍ لَم ی السالم فَنَظَرَ إِلهی عل ی علنَیرَالْمؤمِنیأَم

. » به آنفاًی السالم أتهی عللی فإنّ جبرئب،یص أوفر نی أبا الحسن، کُل وادفع إلای«:  فقاللُ،أْکُی وآله و هو هی اهللا علیصل

 را در کنار آن لی جبرئم،ی و آله و سلم شدهی اهللا علی صلامبری با برادرم حسن وارد مجلس پيروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و هی اهللا علی هرگاه از شام خدمت رسول خدا صلی کلبفهی بن خلۀی، دح بود»ی کلبهیدح« که به شکل میحضرت مشاهده کرد

 که داد ی و بما اجازه مآورد، ی مری درخت خرنوب، و درخت سدر، و انجوهی از میائی حسن هدارادرم من و بي برادیرس یآله و سلم م

 ی به رسول خدا صللیجبرئ. می بحساب آوردی کلبهی را آن روز چونان دحلی ما جبرئم،ی را بردارها وهی و ممی کنی او را وارسسهیک

 هیتو را همانند دح«:  و آله و سلم پاسخ دادهی اهللا علی صلامبریپ. خواهند؟ ی چه منیحسن و حس:  و آله و سلم فرمودهیاهللا عل

. »آورد ی مری درخت خرنوب و سدر و انجوهی آنان مي براآمد ی هرگاه که از شام می کلبهی بحساب آوردند چون دحیکلب
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 ما انباشته ي روشی و انار گرفت، که در پی سدر و خرنوب و گالبوهی بهشت دراز کرد و از آنجا مي دست خود را بسولی جبرئپس

 که یهائ وهی منی پدر به ام،ی السالم مالقات کردهی عل نیرالمؤمنی پس با پدرمان اممی رفترونی فراوان از خانه بیشد، ما با خوشحال

 که ی و آله و سلم وارد شد در حالهی اهللا علیخدا صل  برداشت و بر رسول یکی کرد، پس، از هر کدام گاه است نرینظ ی بایدر دن

 بهره نی بخور و بمن هم بده که بهترها وهی منی اباالحسن از ايا.  فرمودخورد ی مها وهی و آله و سلم از آن مهی اهللا علی صلامبریپ

.)  آورده بودلیرئ قبل جبيا  را لحظهها وهی منیبردن است، ا

  )ی زبانيرینزاع و درگ (جدل

 از اصطالحات و بدست آوردن ی بعضيریادگی با ی و گفتگو، و طلب علم، و پرسش و پاسخ، ارزشمند و عبادت است، اما برخبحث

حث و گفتگو را به نزاغ و  خود را به رخ بکشند، که بی علمي کنند و برترری را تحقگرانی دخواهند ی از علوم و فنون، میمراتب

. کشانند ی می زبانيریدرگ

.  عادت، ناپسند و ضد ارزش استنی که ادارند ی حق با طرف مقابل است، دست از جدل و مبارزه بر نمکنند ی درك منکهی ابا

 نی تا در مباحث دنینش بای به امام گفت بی أدبی السالم آمد و با غرور و بهی عل نی خدمت امام حسی شخصنه،ی در شهر مديروز

:  آن شخص رهنمود داد کهتی هداي السالم براهی عل حضرت اباعبداهللا.!! می مناظره کنگریکدیبا 
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 ولِلْمماراةِ ی، مال فَاذْهب واطْلُبهنِکی فَإِنْ کُنْت جاهِالً بِد،ي هدای مکْشُوف عل،ینی بِدرٌی هذا أَنَا بصای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مِنْ اَربعۀِ خْلُوی بِک الْعجزَ والْجهلَ، ثُم الْمِراء الظُنُّوای الینِ، کَی الدیناظِرِ النَّاس فِ: قُولُی و هِ،یناجی لِلرَّجلِ و وسوِسی لَطانَیو اِنَّ الشَّ

 واَضَعتُما ذلک الْعِلْم، اَو تَجهالنِهِ حۀَ،ی وطَلَبتَُما الْفَضحۀَ،ی ما تَعلَمانِ، فَقَد تَرَکْتُما بِذلِک النَّصیبک ف اَنْت وصاحِياِما اَنْ تَتَمار: اَوجهٍ

 صاحِبک فَتَرَکْت حرْمتَه، و لَم تَنْزِلْه علَمهیاَو و خاصمتُما جهالً، و اِما تَعلَمه اَنْت فَظَلَمت صاحِبک بِطَلَبِکِ عثْرَتِهِ، . فَاَظْهرْتُما جهالً

. " 4 ".  وصانَ عقْلَهنِهِ،ی و اَحسنَ صحبۀَ دمانَهیمنْزِلَتَه، و هذا کُلُّه محالٌ، فَمنْ اَنْصف و قَبِلَ الْحقَّ، و تَرَك الْمماراةَ فَقَد اَوثَقَ ا

 بر من آشکار است، اگر تو نسبت به تی الزم دارم، و هدای خودم آگاهنی مرد، من نسبت به ديا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و در کند ی انسان را وسوسه مطانی چه کار؟ همانا شی ما را با جدل و فخرفروشن،ی برو و آموزش الزم را ببي نداری آگاهنید

سپس .  جدل و مناظره کن تا تو را ناتوان و جاهل نپندارندینی در مباحث دگرانی با دبرو: دیگو ی و به او مکند یگوش او زمزمه م

. ستی نرونیبدان که جدل و مناظره از چهار قسم ب

 را ی و رسوائدی پس هر دو نفر شما پند ناصحان را ترك گفتد،یکن ی مجادله م»دیدان یم« تو و هم مناظره تو در آنچه که ای -  اول

. دی گذاشتعی خود را ضای علم و آگاه ود،یدیخر

. دیپرداز ی و جاهالنه به نزاع مدیکن ی که جهالت خود را آشکار مد،یپرداز یبا هم به نزاع و مناظره م» جاهالنه «ای - دوم

.  تو را بلغزاندخواهد ی و مکند یاست پس او در حق تو ستم م» جاهل«مناظره تو   و هم»یآگاه« تو ای - سوم

. یدان ی و قدر و ارزش او را نم،یکن یدارد و تو حرمت او را حفظ نم» علم« او ای -  چهارم

 او مانی را ترك کرده پس ای و فخرفروشرفتهی که انصاف دارد، و حق را پذیکس.  نارواستادشدهی مناظره در تمام اقسام پس

  .)  داشته است و عقلش را از خطا و لغزش مصونکواست،ی ننیمحکم است، و سخن او در مباحث د
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جهاد

   جهاداقسام

 نی دارد، اما ایها نزد پروردگار است که شرافت مسلمانان و تداوم اسالم به آن بستگ  عملنی از ارزشمندتریکی در راه خدا جهاد

 هی عل اهللا برد که حضرت ابا عبدری دست به شمششود یجا نم  اقسام گوناگون است، همهي دانست که جهاد دارادی را هم باقتیحق

:  مورد اظهار داشتنیالسالم در ا
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فَأَما أحد :  اِالَّ مع فَرْضٍ، و جِهاد سنَّۀٌقامیفَجِهادانِ فَرْض، و جِهاد سنَّۀٌ ال:  اَربعۀِ أَوجهٍیاَلْجِهاد عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 هو يو أَما الْجِهاد الَّذ.  مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضلُونَکُمی نَی و مجاهدةُ الَّذجِهادِ اهللاِ، و هو مِنْ أَعظَمِ الْیفْسه عنْ معاصِ فَجِهاد الرَّجلِ نَنِیالْفَرْضَ

 عذابِ االُمۀِ و هو کُوا الْجِهاد لَأَتاهم الْعذاب، و هذا هو مِنْ االُمۀِ، لَو تَرَعِی جمی اِالَّ مع فَرْضٍ، فَإنَّ مجاهدةَ الْعدو فَرْض علقامیسنَّۀٌ ال

ها و بلُوغِها  إقامتِی هو سنَّۀٌ فَکُلُّ سنَّۀٍ أَقامها الرَّجلُ و جاهد فيو أَما الْجِهاد الَّذ. جاهِدهمی الْعدو مع االُْمۀِ فَیأْتِی اإلمامِ، أَنْ یسنَّۀٌ علَ

اِح ائِها،یوعالسلُ ومفَالع های فیمالِ؛ألنَّها إحی مِنْ أفْضَلِ الْاَعولُ اهللاِاءسقالَ ر قَد نَّۀٍ، ومن سنّ سنّۀً حسنۀ فله :  وآلههی اهللا علی صل  س

. ئاًی من أجورهم شنقصی أن ری من غامۀی القومی یاجرها و اجر من عمل بها إل

:  واجب و مستحب استگری دو قسم آن واجب، و دو قسم دباشد، یجهاد بر چهار قسم م: ( السالم فرمودهی عل نیحس امام

.  نوع جهاد خواهد بودنی در ترك گناهان که از بزرگترشی جهاد واجب، مبارزه انسان با نفس خو- 1

.  که بر ضد شما برخواستندی و جهاد با کافران- 2

 مسلمانان واجب است، عی جز با جهاد واجب، آن جهاد با دشمنان است که بر جمشود ی است و بر پا نم که مستحبي جهاد- 3

 که بر امام شود ی امت اسالم مری است که دامنگی همان عذابنی آنان را فراخواهد گرفت، و ایاگر آن را ترك کنند عذاب اله

. ر مردم با دشمن بجنگد کند پس در کناهاجم است که دشمن تیمستحب است، و آن زمان

 اسالم را بر پادارد و تالش کند و زحمت ای السالم هی از رسول خدا علی که مستحب است، هرگاه مسلمان سنّتي و آن جهاد-  4

).  استی زنده کردن سنّت اسالمرای اعمال است زنی شدن و زنده ماندن آن، پس عمل او، و تالش او از بهتریبکشد در همگان

 کند پاداش آن و پاداش هرکس به آن عمل يزیر هی را پایکوئیهرکس سنّت ن«:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علیصل اکرم امبری پکه

  . » کاسته شوديزی چدهند ی آن را انجام مکهی از اجرِ کساننکهیبدون ا.  شخص داده خواهد شدنی به اامتیکند تا روز ق

  

  )نی ديادا( جهاد شرط

 ی مجاهد في و هر مبارزست،ی جهاد در راه خدا نيکاری شرائط آن است که هر پ،یده جهاد اسالم از مباحث ارزنگری دیکی

 می با مردم نداشته باشی از شرائط جهاد آن است که مشکل مالیکی.  کندتی مگر شرائط جهاد در راه خدا را رعاستی ناهللا لیسب

. مید قدم بگذار جهادانی و سپس به ممیز به او بپردام،ی گرفتی از کسیاگر قرض
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 وآله هی اهللا علی صل  سمِعت رسولَ اهللاِی فَاِنّی الْموالی و نادِبِها فِنٌی دهِی رجلٌ علَی معقْتَلَینادِ أَنْ ال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

امۀی القومی أخذ من حسناته نی دهیمن مات و عل: قُولُی« .

و به همه » و کشته نشود« مبارزه شرکت نکند نی برگردنش هست با ما در ای که قرضیهرکس: (السالم فرمود هی عل نی حسامام

 باشد خداوند ي و برگردن او بدهکارردی بمیهرکس: فرمود ی که مدمی و آله و سلم شنهی اهللا علیخدا صل من از رسول : آنها فرمود

.) کند ی از حسناتش کم مامتیدر روز ق
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   شودیآغاز م» ح« آنها با حرف يه ابتدا کیسخنان

 حجاعمال

  طانی زدن به شسنگ

 دارد، هم یتی نقش تربزی دور نيکه امروز و فرداها»  جمراتیِرم« است طانی حج، سنگ زدن به شي عباد،یاسی از اعمال سیکی

 جستن از يزاری اعالم مواضع و بینوع طان،ی نشانه رفت، سنگ زدن به شدی بای سنگ زد و هم به حاکمان طاغوتدی باطانیبه ش

. ظلم و ظالم است
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 السماءِ، و إِذا ی الْمؤْمِنُ اِلْتَقَمه الْملَک فَرَفَعه إِلی فَإذا رمطانٌ،یجمرَةٍ إِالَّ وتَحتَه ملَک وشَ  مِنْسیلَ إنَّه:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. تیبِإِستِک ما رم: طانُیالَ لَه الشَّ الْکافِرُ قیرم

 مؤمن سنگ ی نشسته است، وقتیطانی و شيا فرشته» جمرات «طانی شيگاههایدر هر کدام از جا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خود سنگ شهیه ر تو بدیگو ی به او مطانی شزند ی و هر گاه کافر سنگ مبرد ی آسمانها مي فرشته آن را برداشته بسوزند، یم

  .) یانداخت

   گفتنکیلب

 به جمره میدی تا رسگفت ی م»کی اَللَّهم لبکیلَب« السالم بودم که مرتّب هی عل نیاز مزدلفه همراه امام حس: دیگو ی معکرمۀ

.  گفت؟کی لبنجای جائز است از مزدلفه تا اایآ: دمیاز آن حضرت پرس.  نفرمودگری که د»طانی شگاهیجا«
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 هی اهللا علی صل  أنّ رسولَ اهللاِی الْجمرَةِ، و حدثْنی إلی اِنْتَهی حتّهِلُّی طالِبٍ ی بنَ أَبی علِیسمِعت أَب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 های إلی انتهیوآله أهلَّ حتّ

 و پدرم به »طانی شگاهیجا« تا برسد به جمره گفت ی مکی که لبدمی شنطالبی بن ابیاز پدرم عل: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  .)  به جمرهدی گفت تا رسکی و آله و سلم لبهی اهللا علیمن خبر داد که همانا رسول خدا صل

ثیحد

  ثی حفظ چهل حدارزش

 سامان یاحکام اله قرآن و ری السالم و عترت آنحضرت، در تفسهی عل ی و آله و سلم و امام علهی اهللا علی رسول خدا صلثیاحاد

ها،   از ارزشیکی نیبنابرا.  را شناختی قرآن و احکام الهشود ی السالم نمهمی عترت علاتی و رواحی و توضریگرفتند و بدون تفس

.  استثیحفظ چهل حد
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 السالم وکانَ هی عل  طالِبٍی بنِ أَبی علنَیؤمن الْمرِی أَمی إِلی وآله أَوصهی اهللا علی صل إنَّ رسولَ اهللاِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ومی بذلک وجه اهللا عزّ و جلّ والدار اآلخرة حشره اهللا طلبی ثاًی حدنی أربعی من حفظ من اُمتی علای:  بِهِ أَنْ قالَ لَهی أَوصمایف

. قاًی و حسن اُولئک رفنی و الشهداء والصالحنیقی والصدنیی مع النبامۀیالق

 کرد که در یتی وصطالبی بن ابی علنیرالمؤمنی و آله و سلم به امهی اهللا علیخدا صل همانا رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي و بزرگ و برازی عزي خداي خشنودي حفظ کند براثی از امت من که چهل حدی کسی عليا«.  بودزی رهنمود ننی اتیآن وص
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 محشور خواهد کرد که چه دوستان کوکارانی و ندانی و شهانی و راستگوامبرانی با پامتی روز قدر  خدا او راامت،یپاداش روز ق

.) باشند ی میکوئین

 السالم هی عل  امامان- السالم رجوع شود به الف هی عل نی مقام امام حس- سوم

. ی آگاه- شود به آ رجوع

 ی اخالق اجتماع- رجوع شود به الف واناتی حقوق ح-  چهارم

   شهداء کری و آله و سلم روش نماز بر پهی اهللا علی صلامبری السالم رجوع شود به پهی حمزه عل- پنجم

 شودیآغاز م» خ« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

   خرمایی غذاارزش

:  شد و فرمود السالم دخترشهایعل  و آله و سلم وارد خانه فاطمههی اهللا علیخدا صل  رسول يروز: کند ی نقل می مجلسمرحوم

 امبری السالم همه گرد آمدند، پهمایعل  نی السالم و حسن و حسهی عل ی حضرت علیوقت. امروز پدرت مهمان تو است! فاطمه جان

. د؟ی بهشت دوست داريها وهی از ميزیچه چ:  خود فرمودتی اهل ببه و آله و سلم خطاب هی اهللا علیصل
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 أَخاه ای و عنْ إِذْنِک نَ،ی نِساءِ الْعالَمدةَی سای اُماه ای و عنْ إِذْنِکِ نَ،ی الْمؤْمِنرَی أَمای أَباه ایعنْ إِذْنِک : م السالهی عل نی االمام الحسقال

 مِنْ فَواکِهِ الْجنَّۀِ ئَاًی أَخْتار لَکُم شَیالْحسنَ الزَّک

 ي و با اجازه تو اان،ی مادر، بزرگ زن جهاني با اجازه تو ان،یرالمؤمنی امي پدر ايبا اجازه تو ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.).  شما انتخاب خواهم کردي را برای بهشتيها وهی از ميا وهی حسن پاك، من ميبرادر، ا

 هی عل نی حسآنگاه امام. می ما خشنودی بگو که به آنچه تو بخواهیخواه ی هرچه مزی عزنی حسيا:  فرمودندی از آن همگپس

: السالم فرمود

. اًی رطَباً جنی إِنَّا نَشْتَهلَی رسولَ اهللاِ قُلْ لِجبرَئای

.) می تازه اشتها داري بگو ما به خرمالیبه جبرئ!  خداامبری پيا(

:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علیصل  اکرمامبری از نور حاضر شد و پی تازه در طبقي خرماآنگاه

37آل عمران ص»   حِسابٍرِی بِغَشاءی منْ رْزقُیإِنَّ اهللاَ «  من عنداهللاهو

  » . بدون حسابدهد ی مي هرکس را که بخواهد روزخدا«

 نی امام حسيها خطبه

  یخداشناس

 زی پرهنی زمانیکه مردم را از اطاعت طاغوت.  و عقائد استی خداشناسرامونی السالم پهی عل نی امام حسيها ی از سخنرانیکی

. دهد یم
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 کَفَروا مِنْ اَهلِ نَی قَولَ الَّذضاهِؤُنَی اهللاَ بِأَنْفُسِهِم، شَبهونَی نَی النَّاس اِتَّقُوا هؤُالءِ الْمارِقَۀَ الَّذهایاَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 والْجبرُوت، و ۀَیاِستَخْلَص الْوحدانِ. رُی الْخَبفی الْاَبصار و هو الَّلَطدرِکُه التُرُ،ی الْبصعیم و هو السء ی کَمِثْلِهِ شَسیبلْ هو اهللاُ لَ. الْکِتابِ

.  و الْاِرادةَ والْقُدرةَ والْعِلْم بِما هو کائِنٌئَۀَی اَلْمشیأَمض
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نازِعفالم لَءٍ ی شَی لَه الکُفْورِهِ، ومِنْ أَم  هی،عادِلُه لَه الضِدو ی،همِنازِعالسو ی لَه ی،هشابِه المِثْلَ لَهو ی،رشاکِلُهالتَجو ،ورالْاُم لُهي التَتَداو 

 اءِی الْاَشْی لَه فسیالْقُلُوبِ مبلَغُ جبرُوتِهِ؛ألنَّه لَ ی علَخْطُرُی الْواصِفُونَ کُنْه عظَمتِهِ، وال قْدِری األحداثُ، والهِی الْأحوالُ، والتَنْزِلُ علَهِیعلَ

مخْلُوقءٍ ی بِشَوصفی البِ؛ألنَّهی بِالْغَقاناًی إِقِی إِالَّ بِالتَّحقرِهِمی بِتَفْکرِی والتُدرِکُه الْعلَماء بِأَلْبابِها، و ال أَهلُ التَّفْکلٌ،یعد  و نَی مِنْ صِفاتِ ال

.  األوهامِ فَهو خِالفُهیهو الْواحِد الصمد، ما تُصور ف

 و مِنَ هِ،ی محظُورٍ بِها علَنُونَۀَی کائِنٌ الکَاءِی الْاَشْی هواءٍ، هو فرِی هواءٍ أَو غَی بِرَب منْ طُرِح تَحت الْبالغِ، و معبودٍ منْ وجِد فسیلَ

 أَممه، اِحتَجب عنِ الْعقُولِ ۀِی عنِ الدهرِ قِدمه، وال بِالنَّاحِسی أَو ساواه نِد، لَ، بِقادِرٍ منْ قارنَه ضِدسی غائِبٍ عنْها، لَنُونَۀَیبائِنٌ الب اءِیالْاَشْ

، )اِذا(، والتُوقِّتُه )یف (حِلُّهی األرضِ، قُرْبه کَرامتُه و بعده إِهانَتُه، الینْ ف السماءِ إِحتِجابه کَمیکَما اِحتَجب عنِ الْاَبصارِ، و عمنْ ف

 التُؤامِرُهمِنْ غَ). إِنْ(و هلُوعجرِیمقُّلٍ، وی تَومِنْ غَئُه تَنَقُّلٍ، رِی یوجِد و فْقُودالْم یلِفْقِد تَمِعال تَجو ،ودجوغَ الْمفَتانِ فرِهِیقْتٍ، ی الصو 

یصیالْاب الْامانَی الْفِکْرُ مِنْه ودجو وداً، وجوالبِها مانِ،ی بِهِ م فاتالص فصِفَۀٍ، بِهِ تُوص ودجالو ی،فالبِها وص عارِفالْم رَفبِهِ تُع و ی،رَفع 

. »رُی الْبصعی و هو السمء یکَمِثْلِهِ شَ سی لَه، سبحانَه لَیفَذلِک اهللاُ السمِ

 ی خداشناسحیراه صح:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و درست مانند کافران اهل کتاب پندارند، ی خدا را همانند خود منانی که ادینی گزي گمراه دورمنانی اهرنی مردم از ايهان ا(

 ناتوان است دنشیچشمها از د. ناستی و هم او شنوا و بستی همانندش نيزی که چ استی بلکه او خدائند،یگو یدرباره او سخن م

اراده و خواست و قدرت و .  اوستژهی جبروت و عظمت و،یی همتای و بیگانگی و آگاه است قی او دقند،یب ی را ميا ندهی او هر بیول

. ستی نزهی با او توان ستي امرچی را در هيگر زهی ستچیعلمش را در سراسر جهان به اجرا نهاده است، ه

 پروردگار صفات

 ي که مشابهش باشد، و مانندستی بر او نی پردازد، همنامزی با او به ستتواند ی می کند و نه مخالفي دارد که با او هماننديری نظنه

. نهد ی نماش یائیکبر بر ذات يری تأثها ی و تحوالت و دگرگونردیگ یندارد که همشکلش گردد، ذات او جوالنگاه امور قرار نم

 زانی اندازه و مستند،ی عظمت و صفات و جالل او نفی دست قادر به توصرهی چگران فی توصباشد، ینم يا  حادثهچیمنزلگاه ه

 و نه رسند، ی به او مشانی او وجود ندارد، نه دانشمندان با مغزهاي براي همانندی در جهان هسترای زگنجد، یجبروت او در دلها نم

 يهایژگی از صفات و وکیچی خدا با هرای بوده باشد، زبی به غمانی ااش هی که پای مگر با پژوهششان،یها شهی با انددانشمنیاند

 ری که زيزی چرای خدا خالف آنست، زشود ی تصور مها شهیآنچه در ذهن و اند.  استازی نی بيکتای و او شود یمخلوقات وصف نم

 هست نه اءیاو در همه اش. تواند باشد ی معبود نمگنجد، ی آن مری که در فضا و غيزی و چردیگ ی و ذهن قرار مشهیپوشش اند

 ری نظیاگر مخالف.  باشدگانهی و ببی نه بدان صورت که از آنها جدا و غای ولستی نیئیاو در ش. بدانگونه که او را احاطه کنند

 زمان تی او از سنخ ازلتیازل. ستی بخش نی توانا و هستي او خداگری کند دي با او برابري همانندای او را انجام دهد و يکارها

 طهی از وجودش، از حيا  نه در گوشهباشد، ی صفاتش مریاش همانند سا  بلکه ارادهباشد، ی نمی جهت و سمتياش دارا  و ارادهستین

 و موجودات نندی او را ببوانندت ی نمینی پنهان است، بدانگونه که موجودات زمها دهی دطهی نهان است همچنانکه از حها شهیاند

 ي جاینه درمکان.  او عدم توجه به اوستي اوست و فاصله و دوري او از کرامت و بزرگواریکی او عاجزند، نزددنی دز ازی نیآسمان

و فرا  آنست که در اوج آسمانهاست ي مقامش نه برايبلند. دهد ی به او فرمان می و نه کسگردد ی محدود می و نه به زمانردیگ یم

.  انتقال استيآمدنش نه به معنا

 از ری غيزیدر چ)  بردننی کردن و از بجادیا( دو صفت نی و افرستد، ی عدم ماری و موجود را به دکند ی مجادی است،ی که نآنچه

 ،يو اعتبار ی نه وجود وصفی وجود واقعکی به مانی ادهد، ی مجهی را نتمانی درباره او ادنیشیاند. شود ی نمدای وقت پچیخدا ه

 اری شناخت ارزشهاست نه ارزشها معاریخدا مع.  کننده و و نشان دهنده اوستانی است، نه صفتها بی ذات او روشنگر هر صفترایز

). ناستی و هم او شنوا و بستی مانند او نيزی ندارد و چیی که همتاي است خداوندنی چننیا. شناخت اوست
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   خداشناساندن

 پروردگار حی و تسبشی خطبه چنان برتر و واالست که بعنوان ستانی السالم در اهی عل  حضرت اباعبداهللاین و نوراگونه ی وحعبارات

. خواند یهمواره آن را م
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 قَدری والرُه،ی هکَذا غَکُونُی األعظَمِ، سبحانَ منْ هو هکَذا والمِی سبحانَ الْعظ،ی األعلعِیسبحانَ الرَّف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و صوره،ی والوهم مثِّلُه،ی تُدرِکُه، والعقْلَ نَی فَال عۀِ،یاتِ بِالْإِلهِی الْبرِد،یبی و آخِرُه عِلْم الوصف،یأَحد قُدرتَه، سبحانَ منْ أَولُه عِلْم ال

 الْعِبادِ، سبحانَ الْملِکِ ی الْموت علَی الْهواءِ، سبحانَ منْ قَضیالْوصف، سبحانَ منْ عال ف) مِنْ(ه  مالَۀِی بِغاصِفُهیاللِسانَ 

.  الّدائِمِیسبحانَ الْملِکِ القُدوسِ، سبحانَ الْباق) اَلْقادِرِ(دِرِ،الْمقْتَ

داوند برتر و واالتر، پاك ومنزّه است خداوند بزرگ و بلند مرتبه، پاك و منزّه پاك و منزّه است خ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است که به وصف ی با او را ندارد پاك و منزّه است آنکه آغازش علمي و توان برابرستی همانند او نی است و کسنگونهیاست آنکه ا

 نروی دارد و از اي موجودات برتری بر تمامشی با خداوندپاك و منزّه آنکه. باشد ی نمری است که فناپذی دانشانشی و پادیایدر ن

 فی اوست او را توصستهی آنگونه که شای نکرده، و زباني او را صورتگری و ذهناوردهی او را به مثال در نی و عقلافتهی او را نیچشم

 جسته، پاك و يکه در آسمان برترپاك و منزّه است آن.  ننموده استفی اوست او را توصستهی آنگونه که شایو زبان. ننموده است

 پاك ب،ی بدون عيمنزّه است آنکه مرگ را بر بندگانش مقرّر داشته، پاك و منزّه است پادشاه قدرتمند، پاك و منزّه است فرمانروا

.)  استيو منزّه است آنکه جاودانه و ابد

هی در مجلس معاوتی از والدفاع

 انی عاجزند چه رسد آنکه انسان در مزی از انجام آن نياری است گرچه بسيا اده و طرفداران کار سروانی پانی در میسخنران

 از یکی. دی و بر خالف تفکّرات آنان سخن بگوزدی کرده است بپاخنی خونکاری که سالها با آنان پیمخالفان و دشمنان سرسخت

 برخواست و انی و شامهیام، در مجلس معاو به شي السالم آن است که در سفرهی عل هللا اعجازگونه حضرت اباعبدايها یسخنران

:  عترت دفاع کردتی و حقّانتیخطبه خواند و در آن از وال
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 وأَحد ونَ،بی الطَّتِهِی وآله األقْرَبونَ، و أَهلُ بهی اهللا علی صل نَحنُ حِزْب اهللاِ الْغالِبونَ، وعِتْرَةُ رسولِ اهللاِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 الْباطِلُ مِنْ هِیأْتِی ال ءٍ، ی کُلِّ شَلُی تَفْصهِی في اَلّذ،ی وتَعالتَبارك کِتابِ اهللاِ ی وآله ثانِهی اهللا علی صل  جعلَنا رسولُ اهللاِنِی اللَّذَنِیالثِّقْلَ

بنَی یدلَهِیلُ ععوالْمال مِنْ خَلْفِهِ، وو ال ،رهِی تَفْسی فنای طیی تَأونایب،قالَهح لْ نَتَّبِعیِ ب،ونای فَأَطقَهفْرُوضَۀٌ، أَنْ کانَعتَنا مفَاِنَّ طاع ۀِ تبطاع 

»  اهللاِ و الرَّسولِی فَرُدوه إِلءٍ یشَ ی األمرِ مِنْکُم فَإِنْ تَنازعتُم فی الرَّسولَ واُولِعوای اهللاَ وأَطعوایأَط«: قالَ اهللاُ عزَّوجلَّ. اهللاِ ورسولِهِ مقْرُونَۀٌ

 ورحمتُه کُمی مِنْهم ولَوال فَضْلُ اهللاِ علَستَنْبِطونَهی نَی األمرِ مِنْهم لَعلِمه الَّذیِ اُولی وإِل الرَّسولِیولَو ردوه إِل«:  وقال59َ هیسوره نساء آ

82 هیسوره نساء آ. »الًیالَّ قَل إِطانَیالَتَّبعتُم الشَ

کُمذِّراُحإِلو غاءتُوفِ الشَی الْإِصه بطانِیم ودع لَکُم فَإِنَّه لِنٌ،ی بِکُمنَی الَّذائِهِی فَتَکُونُوا کَأَو مالْ« قالَ لَه لَکُم ال غالِبیمإِنّوی مِنَ النَّاسِ و 

 ضَرَباً، وللِرّماحِ ورداً، ولِلْعمدِ وفِی فَتُلْقُونَ لِلس48هیسوره انفال آ»  مِنْکُمء ي بری إِنّالَ وقهِی عقِبیتانِ نَکَص علجار لَکُم فَلما تَراءتِ الفِئَ

. راًی خَمانِهای إِیت ف لَم تَکُنْ آمنَت مِنْ قَبلُ اَو کَسبمانُهای مِنْ نَفْسٍ إِقْبلُیحطْماً، ولِلسهامِ غَرَضَاً، ثُم ال 

 ما از خاندان پاك م،ی فرزندان او هستنیکتریخدا، و نزد  و عترت رسول م،ی خداوندروزیما حزب پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 در يزی هرچنای بکهی فرمود، کتابی آن معرّفیخدا ما را بعد از کتاب خدا، دوم  که رسول می گرانبهائزی از آن دو چیکی مام،یامبریپ
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 آن دور از دسترس ما ری و تفسشودی آن بما پناه آورده مری که در تفسیکتاب.  در آن راه نداردی جانبچی هزآن هست و باطل ا

 که اطاعت ما در شمار اطاعت رای که اطاعت ما واجب و الزم است زدی کنيروی پس از ما پم،یکن ی ميروی آنرا پقی و حقاست،ین

 اختالف يزی را، و چون در چشی و صاحب امر خوامبرشی خدا و پدیفرمان بر«: و خداوند بزرگ فرمود.  دارد قرارامبرشیخدا و پ

 کهی کساندادند، ی و صاحبان امر ارجاع مامبریاگر هر مشکل را به پ«: دیفرما ی و باز م»دی ارجاع دهامبرشی آنرا به خدا و پدیکرد

 طانی اگر کرم و رحمت خداوند شامل شما نبود، شگرفتند، ی را از آنها فرا مقتی حلّ مشکالت بودند، حقی دانستن چگونگیدر پ

 دشمن آشکار شماست، تا مانند دوستان رای زدارمی برحذر میطانی شي من شما را از گوش دادن به نداها»دیکرد ی ميرویرا پ

. »باشم ی شما ماوری ها، ی و من در سختگردند، ی بر شما غالب نمی و قومی گروهچیامروز ه«:  که درباره آنان فرموددی نباشطانیش

 که شما نمیب ی ميزی من چرای ززارمیمن از شما ب«:  پا بفرار گذاشت و گفتطانیو چون دو گروه با هم برخورد کردند ش

 گری و درد،یگ ی م و عمودها قراررهای و آماج تما، زهی و اصابتگاه نرها،ی فرودگاه شمشتانیکرهای صورت است که پنی در ا،»دینیب ینم

.)  شودرفتهیپذ»  را کسب نکردیلتی فضمانی آن الهی بوسیول« آورده مانی قبالً اای »اوردی نمانیکه قبالً ا «ي فردچی هن آوردمانیا

 هر چه ن،ی حسي است ایکاف:  خطاب به آنحضرت گفتی و سرگردانرتی از حيا  درهالههی معاود،ی رسنجای امام که به اسخن

. یت گفیخواست

هی عترت در مجلس معاويها یژگی وطرح

 امبری عترت پيها یژگی السالم بپاخاست و به شناساندن وهی عل  حضرت اباعبداهللاهی مناسب در مجلس معاوی در فرصتگری دي روزو

. پرداخت
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 مِی بِالْحسبِ الْنَّاقِبِ والشَّرْفِ الْفائِقِ والْقَدایا ابنُ منْ ساد أَهلَ الدن أَنَ،يأَنَا ابنُ ماءِ السماءِ وعرُوقِ الثَّر:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 فَإِنْ ؟یمی کَقَدمی أَو قَدیهلْ لَک أَب کَأَب: ثم رد وجهه للخصم فقال.  الرَّحمانِ وسخَطُه سخَطُ الرَّحمنِیالسابِقِ، أَنَا ابنُ منْ رِضاه رِضَ

نَعم تَکْذِب : ت ال، تُغْلَب، وإِنْ قُلْتقُلْ

 هستم که مردم جهان در ی من فرزند کسباشم، ی قدرت مي و دارا،ی آسمانيمن فرزند مرد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 يتم که خشنود هسی من فرزند کسباشند، ی او نمي همتا،ی سوابق درخشان اجتماع،ی انساني واالي و ارزشها،یشرافت خانوادگ

) است خدا، و خشم او خشم پروردگار ياو خشنود

 نه، شکست ی اگر بگوئباشد؟ یام م  چون سابقهيا  چون پدرم، و سابقهي تو را پدرایآ! هی معاويا: ( و فرمودهی رو کرد به معاوسپس

.) ی دروغ گفتي آری و اگر بگوئ،يخورد

 تی از ارزش اهل بدفاع

 کرد، با دی وآله وسلم را آزرد و سرانجام او را تبعهی اهللا علیصل  اسالمامبری بود و بارها پيهودی» حکَم«رش  که پدزاده يهودی مروان

 را ها ی و دشمنها، يتوز نهی سال حکومت آن سه نفر، داماد عثمان شد، و انواع ک25 در ی اسالميارهای معیها و دگرگون مسخ ارزش

 يروز.  و آله و سلم روا داشتهی اهللا علی صلامبری السالم و عترت پهی عل یو سلم بر امام عل و آله هی اهللا علی صلاپس از رسول خد

 به هاشم یاگر فاطمه زهرا نبود، شما بن«:  السالم گفتهی عل نی خطاب به امام حسی أدبی در کمال بنهی از مردم مدی جمعانیدر م

» .د؟یکرد ی بر ما فخر ميزیچه چ

.  کردرادی ايا  خطابهنهی خطاب به مردم مد السالمهی عل نی حسامام

 173 ثیحد
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   رسولِ اهللاِی کانا أَحب إِلنِیبی األرضِ حبی إِنْ صدقْت، أَتَعلَمونَ أَنَّ فِیاُنْشِدکُم بِاهللاِ اِالَّ صدقْتُمون:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی ال اَعلَم أَنَّ فِیوإِنّ: قال. اللهم ال:  قالُوا؟ی أَخرُی وغَيری غَی ظَهرِ األرضِ اِبنُ بِنْتِ نَبیو عل أَ؟ی ومِنْ أَخی وآله مِنّهی اهللا علیصل

الْمشْرِقِ واآلخَرِ بِبابِ أَحدِهِما بِبابِ ) جابرْسٍ وجابلْقٍ (نَی رسولِ اهللاِ، واهللاِ ما بيدی طَرهِی هذا وأَبرُیاألرضِ ملْعونَ ابنَ ملْعونٍ غَ

. کی مِنْک ومِنْ أَبتِهِی لِلَّهِ ولِرَسولِهِ ولِأَهلِ بي الْاِسالم أَعدنْتَحِلُی منالْمغْرِبِ رجالنِ مِ

 برادرم  جز من وی کسنی زمي در روای آد،ی کنقمیاگر راست گفتم تصد! شما را بخدا سوگند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

: مردم گفتند).  باشد؟امبری هست که فرزند دختر پی از من و برادرم کسری غنی زمي در روای اکرم باشد؟ آامبری پبیهست که حب

 را ی بودند کسامبری و ملعون تر از مروان و پدرش که مطرود پدتری پلنی زمياما من در رو: (دفرمو. نه! میریگ یخدا را گواه م

) شناسم ینم

 و خاندان امبری مردم بخدا و پنیتر  اسالم از مشرق گرفته تا مغرب، دشمنعی وسنیبخدا در سرزم: (و به مروان کرده فرمود رسپس

.) دیباش ی جز تو و پدرت نمیاو کس

هی معاويها استی سيافشا

 واگذارد، و آن را بصورت نیلم مسي که حکومت را پس از خود به شورارفتی در قرار دادنامه صلح امضاء کرد و پذنکهی با اهیمعاو

 امام يروز. ردی بگعتی از مسلمانان بدیزی ي عهدتی والي گرفت برامی کرد و تصمانتی خود خی در اواخر زندگاناورد،ی در نیموروث

 يا  السالم بپاخاست و خطابههی عل امام.  کندعتی بدیزی و اظهار کرد که با دی خود طلبی السالم را به مجلس عمومهی عل نیحس

.  کردرادیا
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 عٍی وآله مِنْ جمهی اهللا علیصل  صِفَۀِ الرَّسولِی الْقائِلُ و إِنْ أَطْنَب فيؤَدیفَلَنْ ! ۀُی معاوِای: أَما بعد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

فَضَح ! ۀُی معاوِای هاتی ههاتیو ه. عۀِی عن اِستِبالغِ الْبتَّنَکُّبِ الصفَۀِ و الجازِینْ اجزْءاً، وقَد فَهِمت ما لَبِست بِهِ الْخَلَف بعد رسولِ اهللاِ مِ

 ت محلْت، وجزْیت حتّ أَجحفْت، و منَعی أَفْرَطْت، وأستَأثَرْت حتی وبهرَتِ الشَّمس أَنْوار السرُجِ، ولَقَد فَضَّلْت حتّ،یالصبح فَحمۀَ الدج

 دیزیوفَهِمت ماذَکَرْتَه عنْ .  األکْملَبهی حظَّه الْأوفَرَ، و نَصطانُی أَخَذَ الشَّی حتّبٍی حقٍّ مِنْ إسمِ حقِّهِ بِنَصي جاوزت، ما بذَلْت لِذیحتّ

 تَهی کَأَنَّک تَصِف محجوباً، أَوتَنْعِت غائِباً، أَو تُخْبِرُ عما کانَ مِما احتَود،یزی ی ف أَنْ تُوهم النَّاسدی لِاُمۀِ محمدٍ، تُراستِهِیمِنْ اِکْتِمالِهِ وسِ

بِعِلْمٍ خاص .

قَدلَّ ود یزیلدأْی مِنْ نَفْسِهِ عقِعِ روفَخُذْ لِهِ،یِ م یزیتِمای فدأَخَذَ بِهِ مِنْ اِس  مامالْحشِ، والتَحار شَۀَ عِنْدهارالْم قْرائِهِ الْکِالب

 اهللاَ مِنْ وِزرِ هذَا الْخَلْقِ یفَما أَغْناك أَنْ تَلْق.  تَجِده ناصِراً، ودع عنْک ماتُحاوِلُ،ی ذَواتِ الْمعازِفِ، وضَربِ الْمالهانِیالسبقَألتْرابِهِنَّ، والق

القِبِأَکْثَرَ مِم باطِالً فهِ،یا أَنْت حتَقْد ترِحاهللاِ ما بنَقَاً فی فَوحرٍ، ووتّی جقِی ظُلْمٍ، حاَألس لَأْتم ۀَی .ما بوینَکبو تِ إالَّنَیوضَۀٌ،  الْمغَم 

عرَّضْت بِنا بعد هذَا األمرِ، ومنَعتَناعنْ آبائِنا تراثْاً، و لَقَد  تُکی مناصٍ، و رأَنَی مشْهودٍ، والت حومٍی ی عملٍ محفُوظٍ فیفَتَقْدِم عل

ه  وآله وِالدةً، وجِئْت لَنابِها ما حججتُم بِهِ الْقائِم عِنْد موتِ الرَّسولِ، فَأَذْعنَ لِلْحجۀِ بِذلِک، وردهی اهللا علیصل لَعمرُاهللاِ أَورثَنَا الرَّسولُ

.  النَصفِی إِلَمانُیالْا

تُماألَفاعلَ،ی األعالِفَرَکِب لْتُمفَعلَ،ی وقُلْتُمو  : کانَ وتّکُونُ،یرُ ی حاألم عاوِای أَتاكم ها لِغَقٍی مِنْ طَرۀُیدکانَ قَص ی،تَبِرُوا رِكفَاع ناكای فَه 

 ومئِذٍی لَه، وقَد کانَ ذلِک ولِعمرِو بنِ الْعاصِ رَهی وآله و تَأْمِهی اهللا علی صل الْقَوم بِعهدِ رسولِ اهللاِ الرَّجلِادةَیوذَکَرْت قِ.  األبصارِیاُولِ

.  اَفْعالَههِی وعدوا علَمه،یم إِمرَتَه، وکَرِهوا تَقْد أَنِف الْقَوی مبعثُهم حتَّومئِذٍی - لَعمرُ اللّهِ - لَه، و ما صار عتِهِی بِصحبۀِ الْرَّسولِ، وبلَۀٌیفَض

 أَوکَدِ ی تَحتَج بِالْمنْسوخِ مِنْ فِعلِ الرَّسولِ ففی فَکَ،يری غومی بعد الکمی علعملی النیال جرم معشر المهاجر:  وآلههی اهللا علیصل فَقالَ

 نِهِی دی فعتَمدی صحبتِهِ، وال ی فؤْمنُی منْ ال ک صاحبت بِصاحِبٍ تابِعاً وحولُفی مِنَ الصوابِ؟ أَم کَهِیعلَاألحکامِ و أَوالها بِالُْمجتَمعِ 
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 آخِرَتِک، إِنَّ هذا لَهو ی بِها فی و تَشقاه،ی دنْی فی بِها الْباقسعدی أَنْ تَلْبِس الناس شُبهۀً دی مسرِفٍ مفْتُونٍ، تُریوقَرابتِهِ، و تَتَخَطَّاهم إِل

.  ولَکُمی وأَستَغْفِرُاهللاَ لنُ،یالْخُسرانُ الْمب

 از صفات رسول يا  گوشهتواند ی گرچه دامنه سخن او بدرازا کشد، نميا ندهی گوچی ههی معاويا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خلفاء به اختصار فی درباره توصرکانهی که چه زدمی برشمارد، و حق سخن را اداء کند، من فهم و آله و سلم راهی اهللا علیخدا صل 

! هی معاويا! هرگز!  هرگز،ی آنان طفره رفتفیعر تلی و از تکم،یسخن گفت

 هی چهره منافقانه معاويافشا

 یبعض. را تحت الشّعاع خود قرار داده استها   چراغفی انوار ضعدی گشته، و پرتو پر فروغ خورشرهی برظلمت شب چدهی سپیروشنائ

 و تا ،ي و ستم کردي که تندروي از آنان را آنقدر مهم شمردی و بعض،ی گرفتشی که راه افراط پي دادياز خلفا را چنان برتر

 ی سهمچیه. ي که از مرز عدالت پافراتر نهادی و آنچنان به اختصار سخن گفت،ي نموديخوددار حق، ي از ادانهیسرحد بخل و ک

.  بهره را برداشتنی سهم خود را برد، و کاملترنیشتری بطانی تا شیاز حقّ را به صاحب حقّ نپرداخت

 دیزی اتی جنايافشا

 ي قصد دارم،یدی شن،ي و آله و سلم برشمردهی اهللا علی امت محمدصلي براي واقتی و لدیزیآنچه درباره کماالت ! هی معاويا

 سخن ی از کسای و ،یکن ی می را معرّفی فرد غائبای ،یکن ی مفی را توصيا  فردناشناختهایکه گو ی به مردم وانمود کنيطور

 و یاسیس «تی خود را آشکار کرده و موقعتی ماهدیزی کهی در حال،ي داری اطّالع مخصوصو تو درباره او علم ای که گوییگویم

 ي بگو، در آن هنگام که سگهاشیاز سگ باز! ه هست سخن بگو آنگونه کدیزیاز .  خودش را شناسانده است»ی و اخالقیاجتماع

 او بگو یاشی و عیاز بوالهوس. دارد ی به مسابقه واميلندپرواز بگو، که کبوتران را در بشی از کبوتر بازاندازد، یدرنده را بجان هم م

 ی گرفتشیآنچه در پ. شودیل و سرمست م بگو که از ساز و آواز خوشحاشیاز خوشگذران. داردی را به رقص و آواز وامزکانیکه کن

. ست؟ی نی ترا کافيا  امت بردوش خود بارکردهنی که تاکنون درباره ای گناهانایکنار بگذار، آ

 هی معاويها ي ستمکاريافشا

 د،یگرد زی صبر مردم لبريها  تا کاسهیتو آنقدر از روش باطل و ستمگرانه خود و ادامه تجاوزو ظلم دست برنداشت!  سوگندبخدا

 و حضور زی روز رستاخي بشتاب که برای عملي پس بسوست،ی نی باقیزدن فرصت  چشم برهمکی از شی مرگ و تو بنی بنکیا

. ستی نن در آی گاهزی گرکهی باشد، روزدیهمگان مف

ما ! بخدا سوگند. یکن ی پدران خود منع مراثی و ما را از م،يشوی متعرّض ما منی أعمال ننگنی که پس از انمیب یترا م! هی معاويا

 شی و آله و سلم پهی اهللا علیخدا صل  که به هنگام مرگ رسول یکش ی مشی تو همان دالئل را پی ولم،ی هستامبریوارث پ

 انجام دی و آنچه خواستد،یدی عذرها تراشيآر.  بدان گردن نهادندمانی اي و از رورفتند،ی مردم هم آن را پذری و ناگزدند،یکش

 کارها بدست تو افتاد، ی راه باور نکردنکیتا سرانجام از . » هم خواهد بودنی چننی بود و انی چننیا«: دیه گفت و آنگاد،یداد

. ي استفاده کردامبری از عنوان صحابه پتی کارهاهی توجي تو برارند،ی عبرت بگدی بارتی که صاحبان بصنجاستیا

 چهره عمروعاص يافشا

 آن حضرت به امارت انتخاب هی کرده و در زمان رسول خدا از ناحي مردم را رهبرامبری پ که عمروبن عاص پس ازي شدادآوری و

 رباری وزرفتند،ی او را نپذيری مردم امدانست،ی ملتی خود فضي در آن زمان عمرو بن عاص صحابه بودن را برانکهیبا ا. شده است

:  فرمودامبری که پی را برشمردند تا جائيو نی ننگيفرمانش نرفتند، و کارها

. » شما نخواهد بودي مسئول کارهای پس جز من کسنی گروه مهاجر از ايا«

 چگونه مصاحبت ؟یکن ی انجام گرفت استدالل می که در شرائط سخت و خاصامبری عمل منسوخ پکیچگونه تو به ! هی معاويآر

 مصاحبت نی با ایخواهی است؟ تو منانیرد اطم موشیشاوندی و خونی بودنش قابل اعتماد، و نه دی که نه صحابيا رفتهی را پذیکس
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 تا ی و اشتباه بر اندام مردم پوشاندی لباس شک و تردیخواه یتو م. ی سوق دهوانهی اسرافگر، و دي فرديرسوا، مردم را بسو

در . است همان خسران آشکار و ضرر واضح و روشن نی تو گردد، ابی شوند، و شقاوت آخرت نصابی کامای دنيها  از لذّتگرانید

.) طلبم ی شما آمرزش مي و براشی خوي از خدا براانیپا

ی افشاگرانه در منیسخنران

 به حج رفت گرفت، ی معتی بدیزی ي به صلحنامه را آشکارا مطرح و براانتی که خهی معاوی السالم در اواخر زندگهی عل نی حسامام

 ه،ی معاویطانی شيها استی سيرا جمع کرد و بپاخاست و در افشا خود ارانی و دوستان و هاشم، ی مردان و زنان بن»یمن«و در 

.  کردرادی ايا خطابه
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سأَلَکُم  اَنْ أَدی اُری و علِمتُم وشَهِدتُم واِنّتُمی ما قَد رأَعتِنای قَد فَعلَ بِنا وبِشۀَیاَما بعد فَاِنَّ هذَا الْطاغِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مِنْ ی وآله و قَرابتهی اهللا علی وحقّ رسولِ اهللاِ صلکُمی بِحقِ اهللاِ علَسأَلُکُم و أَ،ی و اِنْ کَذِبت فَکَذِّبونی فَاِنْ صدقْت فَصدقُونءٍ، یعنْ شَ

 یمقالَتاِسمعوا .  اَمصارِکُم مِنْ قَبائِلِکُم منْ آمنْتُم مِنَ النَّاسِی فنَی أَجمع و دعوتُمی هذا و وصفْتُم مقالتی مقامرْتُمی لَما سکُمینَبِ

 أَتَخَوف اَنْ ی فَاِن ما تَعلَمونَ مِنْ حقِّنای اَمصارِکُم وقَبائِلِکُم فَمنْ آمنْتُم مِنَ النَّاسِ ووثَقْتُم بِهِ فَادعوهم اِلی ثُم ارجِعوا اِلیواکْتُبوا قَول

یسردرُ وهذَا الْاَم یبذْهقُ والْح ی،الْکافِرُونَ «غْلَب کَرِه لَونُورِهِ و تِماهللاُ م8 هیسوره صف آ» و

کُمبِداُنْشِدنْ تَثِقُونَ بِهِ وبِهِ م ثْتُمدونَ اَنَّنِهِ،ی اهللاَ أَال حلَماهللاَ أَتَع کُمل اُنْشِدع نَ اَبیولِ اهللاِی بسوآله هی اهللا علی صل  طالِبٍ کانَ أَخا ر 

اُنْشِدکُم اهللاَ هلْ . اللهم نعم: قالوا. ؟» واآلخرةای الدنی وأنا أخوك فیأنت اخ«:  نَفْسِهِ، وقالَنَی و بنَهی بی اَصحابِهِ فَآخنَی بی آخنَیح

 عشْرَةَ منازِلَ تِسعۀٌ لَه وجعلَ عاشِرَها هِی فی موضِع مسجِدِهِ ومنازِلِهِ فَابتَناه ثُم ابتَني وآله اِشْتَرهی اهللا علیصل تَعلَمونَ اَنَّ رسولَ اهللا

ما انا سددت ابوابکم و فتحت بابه ولکن : لَ ذلِک منْ تَکَلَّم فَقای بابِهِ فَتَکَلَّم فرَی الْمسجِدِ غَی ثَم سد کُلَ بابِ شارِعٍ اِل،ی لِأبا وسطِهیف

 منْزِلِ رسولِ ی الْمسجِدِ ومنْزِلِه فی فِجنُبی وکانَ رَه،ی الْمسجِدِ غَی فِناموای النَّاس اَنْ ی بسد أبوابکم وفتح بابه، ثُم نَهیاهللا أمرن

 کُوةٍ یأَفَتَعلَمونَ اَنَّ عمرَ بنَ الْخَطَّابِ حرَص عل. اللهم نعم: قالوا.  اَوالدهِی وآله فهی عل اهللای صل  وآله فَولِد لِرَسولِ اهللاِهی اهللا علیصل اهللا

رِ عقَدنِهِی هایعنْزِلِهِی فدسجِدِ فَأَبی اِلَ ملَی الْمع فقال ان اهللا أمرنه،ی خَطَب ی أخری و غيری غسکنهی مسجداً طاهراً الی ان ابنی ثُم 

 ه؟یوبن

 الشَّاهِد بلِّغَیلِ:  وقالَۀِ،ی لَه بِالْوِالي خُم فَنادرِی غَدومی وآله نَصبه هی اهللا علیصل اُنْشِدکُم اهللاَ أَتَعلَمونَ اَنَّ رسولَ اهللا. اللهم نعم: قالوا

 اَلْغائِب

 و ،ی بمنزلۀ هارون من موسیأنت من:  غَزْوةِ تَبوكٍی وآله قالَ لَه فهی اهللا علی صل سولَ اهللاِاُنْشِدکُم اهللاَ أَتَعلَمونَ اَنَّ ر. اللهم نعم: قالوا

 مِنْ اَهلِ نَجرانَ ي دعا النَّصارنَی وآله حهی اهللا علیصل هللاُنْشِدکُم اهللاَ أَتَعلَمونَ اَنَّ رسولَ ا. اللهم نعم:  قالوا؟ي کل مؤمن بعدیأنت ول

 هِی إالَّ بِهِ وبِصاحِبتِهِ وابنَأْتِیلْمباهلَۀِ لَم  ایاِلَ

:  ثُم قالَبرٍی خَومی الْلِواء هِیاُنْشِدکُم اهللاَ أَتَعلَمونَ اَنَّه دفَع اِلَ. اللهم نعم: قالوا

أَتَعلَمونَ اَنَّ رسولَ اهللاِ . قالوا اللهم نعم. ؟»هیدی ی اهللا علفتحهای فرار ری اهللا ورسوله، کرار غحبی اهللا ورسوله وحبهی رجل ی الألدفعه

 وآله لَم تُنْزَلْ بِهِ شِدةٌ قَطُّ هی اهللا علی صل  اهللاِسولَأَتَعلَمونَ اَنَّ ر. اللّهم نعم:  قالوا؟»ی إالّ أنا أو رجل منی عنبلّغیال: بعثَه بِبراءةٍ وقالَ

. ی اخی و ادعوا لی اخای: قُولُی بِاِسمِهِ قَطُّ أالَّ دعهیبِهِ، و اَنَّه لَم إِالَّ قَدمه لَها ثِقَۀً 

 ی و أنا منک و أنت ولی أنت منی علای:  فَقالَدٍی جعفَرٍ وزنَی و بنَهی بی وآله قَضهی اهللا علی صل أتَعلَمونَ اَنَّ رسولَ اهللاِ. اللهم نعم: قالوا

 يکل مؤمن بعد
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 دخْلَۀٌ، اِذا سأَلَه أعطاه، واِذا سکَت لَۀٍی خَلْوةٌ، وکُلَّ لَومٍی وآله کُلَّ هی اهللا علی صل أَتَعلَمونَ اَنَّه کانَت لَه مِنْ رسولِ اهللاِ. اللهم نعم: قالوا

أَبداَه؟ 

 اهل ری السالم زوجتک خهایلِفاطِمۀَعل:  قالَنَی جعفَرٍ وحمزَةَ حی وآله فَضَّلَه علهیعل اهللا ی صل اَتَعلَمونَ اَنَّ رسولَ اهللاِ. اللهم نعم: قالوا

 أقدمهم سلماً، وأعظمهم حلماً، واکثرهم علماً؟ ،یتیب

. اللهم نعم: قالوا

 نساء أهل الجنۀ دةی العرب، و فاطمۀ سدی سی علی آدم، و أخی ولد بندیأنا س:  وآله قالَهی اهللا علی صل  اَنَّ رسولَ اهللاِأَتَعلَمونَ

 واَخْبرَه اَنَّ غُسلِهِ وآله أَمرَه بِهی اهللا علی صل أَتَعلَمونَ أَنَّ رسولَ اهللاِ. اللهم نعم: قالوا. » شباب اهل الجنۀ؟دای سي ابنانیوالحسن والحس

 کمی ترکت فیاِنّ.  آخِرِ خُطْبۀٍ خَطَبهای وآله قالَ، فهی اهللا علیصل اَنَّ رسولَ اهللاأَتَعلَمونَ . اللهم نعم: قالوا. ؟»هی علَنُهیعی لَیجبرَئ

. اللهم نعم:  فتمسکوا بهما لن تضلوا؟ قالوا،یتی کتاب اهللا و أهل بنیالثقل

 نکی اد،ی و شاهددیگرن ی ما روا داشته مانیعی بر ما و ش»هیمعاو« مرد سرکش نیآنچه را که ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 را می و حرفهادیسخنانم را بشنو. دی نمائبی و اگر دروغ کفتم تکذدی کنقمی را از شما بپرسم اگر راست گفتم تصدی مطلبخواهمیم

 نانی و افراد مورد اطمیمی به دوستان صمدیدانی و آنچه در حقّ ما مدی خودتان بازگرديها لهی قبو آنگاه به شهرها د،یسیبنو

خداوند نورش را «:  برود، گرچهنی مطلب کهنه شده و از هم بپاشد، و حق از بنی انکهی از اکنم یمن اعالن خطر م. دی بگوئخودتان

 طالب برادر ی بن ابی که علدیدانی مایآ!  شما را به خدا سوگند7 هیسوره صف آ» گسترش خواهد داد گرچه کافران آنرا نپسندند

 مانی خود و پدرم پانی برادر کرد مگریکدیخدا مسلمانان را با  م بود؟ در آن هنگام که رسول  و آله و سلهی اهللا علی صلامبریپ

» . و من برادر تو هستم،ی و آخرت تو برادر منایدر دن«:  بست و فرموديبرادر

مسجد و منزل خود  ي براینیخدا زم  که رسول دیدان ی مایآ! شما را بخدا: (فرمود.  استنی چنایبار خدا:  در پاسخ گفتندمردم

 هی عل ی را به پدرم علنی او و دهمي آن براي فرمود، مسجد را بنا نمود و سپس ده منزل در اطراف آن بناکرد که نه تايداریخر

 بعنوان يا  بست و تنها درب خانه پدرم را بازگذاشت، که عدهشد ی را که به مسجد باز می در بهائامالسالم اختصاص داد، آنگاه تم

  ی شما را نبستم و درب خانه عليها من درب خانه«:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علی صلامبری پی زبان بسخن گشودند، ولاعتراض

. » السالم باز بماندهی عل ی شما بسته شود و درب خانه علي داد تا دربهار السالم را باز نگذاشتم، لکن خداوند به من دستوهیعل

 بود، و منزلش در امبری السالم که در مسجد همجوار پهی عل ی از پدرم علریمسجد منع فرمود غ در دنی سپس مردم را از خوابو

. افتندی السالم تولّد هی عل یخدا و عل  خانه مقدس فرزندان رسول نیکنار منزل حضرتش قرار داشت، و در ا

اش به مسجد   از خانهيا  تا روزنهدیورز یحرص م عمر پسر خطّاب دیدانی مایآ: (امام فرمود.  استنی چنایبارخدا:  گفتندنیحاضر

 بناکنم تا جز من و برادرم و پسرانش یخدا به من دستور داده که مسجد پاک«:  کار او را گرفت و فرمودي جلوامبریباز کند که پ

 یخدا صل  که رسول دیدانی مای مردم آيا! شما را بخدا: (امام فرمود.  استنی چنایبارخدا:  گفتندنیحاضر. »در آن مسکن نکنند؟

:  او فراخواند، و فرمودتی خود منصوب کرد، و مردم را به والینی به جانشری را در روز غدطالبی بن ابی و آله و سلم علهیاهللا عل

.  استنی چنایبار خدا: ندمردم گفت» . برسانندنیبی به غانیسخنم را حاضر«

:  و آله و سلم درباره او نفرمودهی اهللا علی صلامبری پ در جنگ تبوكایآ! شما را بخدا سوگند: ( فرمودامام

 »؟یباش ی منی و سرپرست تمام مؤمنی و تو بعد از من ولی هست،ی نسبت به من همانند هارون نسبت به موستو«

.  استنی چنایبارخدا:  گفتندمردم

 بخران را به مباهله یحی مسي علمایو آله و سلم وقت هی اهللا علیخدا صل  که رسول دیدان ی مایآ! شما را بخدا سوگند: ( فرمودامام

 اورد؟ی و فرزندان او را بهمراه نی و همسر علی جز علیدعوت کرد، کس

.  استنی چنایبار خدا:  گفتندمردم
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 السالم هی عل ی و آله و سلم پرچم را بدست علهی اهللا علی صلامبری پبری در روز خدیدان ی مایآ! شما را بخدا سوگند: ( فرمودامام

 خدا و رسولش را دوست دارد، جنگ زی او را دوست دارند، و او نامبرشی خواهم داد که خدا و پیپرچم را به کس«: سپرد و فرمود

. » دژ محکم را خداوند بدست او فتح خواهد کردنی پابه فرار ننهد و از است که هرگی باکیآور ب

.  استنی چنایبار خدا:  گفتندمردم

 نیا«:  و آنگاه فرمودخت؟ی کفّار برانگانی السالم را به قرائت سوره برائت در مهی عل یخدا پدرم عل  رسول دیدانی مایآ(:  فرمودامام

»  ابالغ نخواهد کرد؟گری دی که از من است کسي مردای را جزمن، امیپ

.  استنی چنایبارخدا:  گفتندمردم

 او بود جلو نانی السالم را که مورد اطمهی عل ی علآمد ی مشیخدا پ ل  رسوي که برای در هر مشکلدیدانی مایآ: ( فرمودامام

: مردم گفتند. »دیبرادرم را صدا کن «ای»  برادريا «گفت ی مشهی و همزد، ی پدرم را به نام صدا نمامبر،ی و هرگز پانداخت یم

.  استنی چنایبارخدا

 تو از من ی عليا«:  حارثه، قضاوت کرد و فرموددبنی و زطالب، یاب پدرم، و جعفر بن انیخدا م  رسول دیدانی مایآ: ( فرمودامام

» .یباش ی منی أمر و سرپرست همه مؤمنی و من از تو، پس از من تو ول،یهست

 نی همنشی بود؟ و هر شبامبری همراه پی السالم در هر خلوتهی عل ی علدیدانی مایآ: (امام فرمود.  استنی چنایبارخدا:  گفتندمردم

 داشت؟یخدا او را به سخن وام  رسول کرد ی ماری که سکوت اختی و هنگامکرد؟ی مشی عطاخواستی مامبری از پيزی چی؟ وقتاو بود

 داد؟ در آن هنگام که به يخدا پدرم را بر جعفر و حمزه برتر  رسول دیدانی مایآ: (امام فرمود.  استنی چنایبارخدا:  گفتندمردم

 ییبای اسالم است، او در حلم و شکرفتنی آنها در پذنیتر شگامی من، و پتی اهلبنیشوهرت بهتر«:  السالم فرمودهایعل مادرم فاطمه

» . مرتبت را داراستنی و در علم و دانش واالترن،یبزرگتر

.  استنی چنایبارخدا:  گفتندمردم

 السالم هی عل یان آدم هستم، و برادرم علمن سرور فرزند«:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علی رسول خدا صلدیدان ی مایآ: ( فرمودامام

 دو سرور جوانان اهل بهشت نی بانوان بهشت، و فرزندم حسن و حسيسرور مردم عرب است، و دخترم فاطمه بزرگ بانو

) »باشند؟ یم

ن داد تا او جنازه  و آله و سلم به پدرم فرماهی اهللا علی رسول خدا صلدیدانی مایآ: (امام فرمود.  استنی چنایبارخدا:  گفتندمردم

.  استنی چنایبارخدا: مردم گفتند.  خواهد کرد؟ياری را ي ولی امر جبرئنیحضرتش را غسل دهد؟ و در ا

 متی و گران قنی سنگزیمن دو چ«:  خطبه خود فرمودنی و آله و سلم در آخرهی اهللا علیخدا صل  رسول دیدانی مایآ: ( فرمودامام

). »دی تا گمراه نگرددی و تمسک جوئدی من است، به آنها چنگ بزنتیب اب خدا، و اهل کتزی دوچنی شما نهادم اانیدر م

ی در منیاسی س،ی اخالقیسخنران

.)  شدرادی در مراسم حج اهی دو سال قبل از هالکت معاوي هجر55در سال (

 يا  گستردهغاتی به تبل،ی آخر زندگيزها در روه،ی و شخص معاوهیام ی بنیاسی تحرّکات سزانی السالم به مهی عل  اباعبداهللاحضرت

.  را سامان دادی سخنراننی جمع کرده و ايا مهی را در خارانی طرفداران و یدر من.  در سفر حج دست زدنه،یدر مد

 176 ثیحد

 همینْهیلَوال «: قُولُی األحبارِ إِذْ یوءِ ثَنائِهِ علَ مِنْ ساءهی النَّاس بِما وعظَ اهللاُ بِهِ أَولِهایاِعتَبِرُوا أَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

63 هیسوره مائده آ»  واألحبار عنْ قَولِهِم الْاِثمونَیالرَّبان

ننَیلُعِنَ الّذ«:  قالَورائِی کَفَرُوا مِنْ بلِهِی إل78 هی سوره مائده آ»لَی إِسما کانُوا «:  قَو لَبئْسلُونَی78هی سوره مائده آ»فْع
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 کانُوا مای عنْ ذلِک رغْبۀً فنَهونَهمی أَظْهرِهِمِ الْمنْکَرَ والْفَساد فَال نَی بنَیالظَّلَمۀِ الَّذ) مِنَ (رَونَی کانُوا هِمألنَّهمی عاب اهللاُ ذلِک علَوإِنَّما

ا نالُونَیۀً مِمبهر و ممِنْه ونَ،یذَرحاهللاُ  ونِالفَ«: قُولُیاخْشَوو ا النَّاس44هیسوره مائده آ»  تَخْشَو

  فَبدأَ اهللاُ بِاألمر بِالْمعرُوفِ 71 هیسوره توبه آ»  عنِ الْمنْکَرِنْهونَی بِالْمعرُوفِ وأْمرُونَی بعضٍ اءیاَلْمؤْمِنُونَ والْمؤْمِناتِ بعضُهم أَول«: وقالَ

 ی وصعبها، وذلِک أَنَّ األمرَ بِالْمعرُوف والنَّهنُهای اِستَقامت الفَرائِض کُلُّها همتی واُقتید مِنْه لِعِلْمِهِ بِأَنَّها إِذا اُضَۀًی عنِ الْمنْکَرِ فَریِلنَّهوا

.  حقِّهای مِنْ مواضِعِها، ووضْعِها فلصدقاتِ والْغَنائِمِ وأَخْذِ اء ییومخالَفَۀِ الظَّالِمِ، وقِسمۀِ الْفَ الْاِسالمِ مع رد الْمظالِمِ یعنِ الْمنْکَرِ دعاء إِلَ

أَثُم أنْتُم بالْخَهایةٌ، وورشْهۀٌ بِالْعِلْمِ مۀُ عِصابالْعِصاب بالنَّصرِیةٌ، وذْکُورۀِی مبِاهللاِ فح رُوفَۀٌ، وعۀٌ ی مهابأَنْفُسِ النَّاسِ م یکُمی الشَّرهاب،ف و 

یکُمی الضَّعکْرِم،ف و یلَؤْثِرُکُمع نْ الفَضْلَ لَکُمم الهِیو یلَکُمونَ فِدتَشْفَع ،هشُونَ فی عِنْدتَممِنْ طُالَّبِها، و تتَنَعوائِجِ إِذا اِمقِی الطَّریِ الْح 

بِهلُوئَۀِیۀِ األکابِرِ الْمکَرامأَلَ. كِ ویبِما س وهإِنَّما نِلْتُم کُلُّ ذلِک مِنَ الْقیرْجی کُمامِی عِنْد قِّ اهللاِ، ورُونَ، إنْ بِحقِّهِ تَقْصنْ أَکْثَرِ حع کُنْتُم 

 خَلَقَها، يحقُّکُم بِزَعمِکُم فَطَلَبتُم، فَالماالً بذَلُْتموه، وال نَفْساً خاطَرْتُم بِها لِلَّذ وأَما عتُم،یفَاستَخْفَفْتُم بِحقِّ الْأئِمۀِ، فَأَما حقُّ الضُّعفاء فَضَ

.  اهللاِ جنَّتَه ومجاورةَ رسلِهِ و أَمانَاً مِنْ عذابِهِی ذاتِ اهللاِ، أَنْتُم تَتَمنَّونَ علَی فتُموهای عادرَةًیوال عش

ی خَشلَقَدلَتع یأَکُم لَهاینُّونَ عتَمنْ ی الْمم بِها و نْزِلَۀً فُضِّلْتُمۀِ اهللاِ ممِنْ کَرام لَغْتُمب ۀٌ مِنْ نَقِماتِهِ،ألنَّکُمنِقْم لَّ بِکُماهللاِ أَنْ تَح یرَفع 

رَونَ عهود اهللاِ منْقُوضَۀً فَال تَقْرَعونَ، وأَنْتُم لِبعضِ ذِممِ آبائِکُمِ تَقْرَعونَ و ذِمۀُ رسولِ  وقَدتَ، عِبادِهِ تُکْرَمونَیبِاهللاِ التُکْرِمونَ و أَنْتُم بِاهللاِ ف

 های تَعلَمونَ، وال منْ عمِلَ فمنْزِلَتِکُ می الْمدائِنِ مهملَۀٌ التَرْحمونَ، وال فی والْبکْم والزَّمِنَ فِی وآله مخْفُورةٌ، والْعمهی اهللا علی صل اهللاِ

اهللاُ بِهِ مِنَ النّه رَکُما أممِم نُونَ، کُلُّ ذلِکۀِ تَأْمالظَّلم ۀِ عِنْدصانَعالْم هانِ وبِالْاِد نُونَ، والتَناهِیتَعی و ظَمأنْتُم أَعغافِلُونَ، و نْهع أَنْتُمو 

 الْعلَماءِ بِاهللاِ، اَلْاُمناءِ يدِی أَی الْاُمورِ واألحکامِ عليذلِک بأَنَّ مجارِ.  مِنْ منازِلِ الْعلَماءِ لَو کُنْتُم تَسعونَهِیم علَ غُلِبتُما لِبۀًیالنَّاسِ مص

 الْواضِحۀِ، نَۀِی الْسنَّۀِ بعد الْبی بِتَفَرُّقِکُم عنِ الْحقِّ واخْتِالفِکُم فِ إالَّذلِک حاللِهِ وحرامِهِ، فَأَنْتُم الْمسلُوبونَ تِلْک الْمنْزِلَۀَ، وما سلِبتُم یعل

. تَرْجِع کُمی تَرِد، وعنْکُم تَصدر، و إِلَکُمی ذاتِ اهللاِ کانَت اُمور اهللاِ علَی وتَحملْتُم الْمؤُونَۀَ في الْأذیولَو صبرْتُم علَ

لکِنَّکُماهللاِ فو وراُم تُملَمأَس و ،نْزِلَتِکُمۀَ مِنْ مالظَّلَم کَّنْتُمأَی م یدیهِم لُونَیمع هاتِ، وبِالشُب لی فِرُونَیسیع ملَّطَهواتِ، سی الشَّه ذلِک 

بِالْح کُمجابإع تِ وومِنَ الْم کُمهِی الّتاةِیفِرار فارِقَتُیکُ م،فم فاءالضُّع تُملَمأَی فَأَس یدی،همفَمِنْ ب نِیب ورٍ وقْهدٍ مبتَعسم فٍ نَیتَضْعسم 

 کُلِّ بلَدٍ مِنْهم ی الْجبارِ، فی بِأَهوائِهِم، اِقْتِداء بِاألشْرارِ، وجرْأَةً علَي الْخِزْستَشْعِرُونَی الْملْکِ بِآرائِهِم وی فِتَقَلَّبونی.  مغْلُوبٍشَتِهِی معیعل

 دٍ،ی جبارٍ عننِی فَمِنْ بدالمِسٍ،ی دفَعونَی مبسوطَۀٌ، والنَّاس لَهم خَولٌ ال های فهِمیدی مصقَع، فَاألرض لَهم شاغِرَةٌ وأَبی مِنْبرِهِ خَطیعل

. دی الْمعء ي الْمبدِعرِفی الاعٍط مدٍ،ی الضَّعفَۀِ شَدی سطْوةٍ علَيوذ

 هِی فمای فَاهللاُ الْحاکِم فمٍ،ی رحرِی بِهِم غَنَی الْمؤْمِنیو األرض مِنْ غاش غَشُومٍ و متَصدقٍ ظَلُومٍ، و عامِلٍ علَ!!  ال أَعجبی عجباً ومالایفَ

 سلْطانٍ، وال اِلِْتماساً مِنْ فُضُولِ الْحطامِ، ی ما کانَ مِنَّا تَنافُساً فکُنْی لَم هاَللَّهم إِنَّک تَعلَم إِنَّ. نَنای شَجرَ بمای بِحکْمِهِ فیتَنازعنا، والْقاضِ

 کامِک، بِفَرائِضِک وسنَنِک و أَحعملَیو الْمظْلُومونَ مِنْ عِبادِك، أْمنَی بِالدِك، وی ونُظْهِرَ الْاِصالح فنِک،ی الْمعالِم مِنْ ديولکِنْ لِنُرِ

تَنْصِفُونا قَورُونا وتَنْص فَاِنَّکُم اِنْ لَملَيۀُ عالظَّلَم ی،مِلُوا فکُمع إطْفاء نُورِ نَبی و ی،لَکُمع نا اهللاُ وبسحو إلَهِیکَّلْنا وتَو إِلَهِینَا وأَنَب رُی الْمصهِی .

 انیهودیعلل سقوط :  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 پند داده است، آنجا که »هودی« از آنچه خدا دوستان خود را با سرزنش کردن علماء دیاموزی و پند بدیریعبرت بگ!  مردميهان ا(

 یاند از بن لعنت شده «: و فرمود»کنند؟ یچرا خداشناسان و بزرگان آنها را از ناسزا گفتن و حرام خوردنشان منع نم«: دیفرما یم

 ي براکند؟ ی چرا خدا آنان را سرزنش م»دادندی که انجام میو چه بد بود اعمال«تا آنجا که فرمود، » .دندیائ آنانکه بکفر گرلیاسرائ

ران به  تا توسط ستمگکردند،ی نمی آنان را نهی ولزند،یانگ ی و فساد بر مدارند، ی که ستم روامدندید ی آنان ستمگران را منکهیا

 و »دی باشمناكی و فقط از من بدیاز مردم نهراس«: دیفرمای خداوند مکهی در حالند، برسند و از گزند آنان درامان باشینوائ

. »دارند ی و از منکر بازمکنند ی به معروف امر مگرندیکدیمردان و زنان مؤمن دوستداران «: دیفرما یم
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 امر بمعروف تیاهم

 اقدام گردد تمام فرائض چه ضهی فرنی اگر به انجام ارای قرار داد زضهی فرنیرا اول»  از منکری به معروف و نهامر «هی آنی در اخداوند

 در طرد ی از منکر، دعوت کردن به اسالم است، همگامی امر به معروف و نهنی عالوه بر اشود،ی میآسان وچه دشوار عمل

 که در اسالم یزهائی از چاتی المال و غنائم، و گرفتن مالتی عادالنه بمیقس و دعوت کردن به تگران، و مخالفت با ستمها يستمگر

.  استشی خوی اصلگاهی و مصرف آن در جاده،یمشخّص گرد

 خواص و بزرگان جامعه تیمسئول

 و بخاطر د،یار و پنددادن شهرت دحتی و در نصد،یگرانی زبانزد دیکی و نری و در خد،یا  بزرگان که در علم و دانش پر آوازهي اشما

 شمارند، ی و محترم می و ناتوان شما را گرامآورند، ی شما را به حساب مرومندی که افراد ند،یخدا در دل مردم عظمت و شکوه دار

 از شما شفاعت شود ی برآورده نمشانیها  و آنگاه که خواستهد،ی بر آنها نداري برترچی که هکنند ی مثاریکسان خود را بر شما ا

 که ستی ننی اي احترام و کرنش برانهمهی اایآ. دیرو ی آنان راه مانی و شما با شکوه پادشاهان و عظمت بزرگان در مند،یجو یم

 و حقوق د،ی کردی کوتاهی موارد از اداء حق الهنیشتری شما در بکنی لد؟ی کنامی حقوق خداوند قاءی دارند تا شما به احدیمردم ام

 در راه ی ولد،ی به ناروا گرفتدیکردی شما آنچه حق خود تصور مد،ی نمودمالی را پاانینوای ب وفانی حق ضعد،یائمه را سبک شمرد

 اعمال نی با اایآ. دیدی خدا بري رضاي براشانتانی و نه از اقوام وخود،ی ونه جانتان را به مخاطره انداختد،ی بخشش کردیخدا نه مال

 را از یی آرزونی چنکهی کساني اد؟ی در أمان باشی از عذاب الهدیخواهی و م؟دی او را آرزو دارامبرانی پيزشت بهشت خدا و همجوار

 ي برترگرانی که بر ددیدی رسی بمقامدا ختی شما در پرتو عنارای خدا نازل گردد، زي از عذابهای بر شما عذابترسم ی مدیخدا دار

. دی بندگانشان احترام دارانیر خدا در م شما بخاطی ولستند،ی که مورد احترام مردم نی کسانارندی چه بسد،ی کرددایپ

 ی نکوهش بزرگان امت اسالمعلل

 درهم ي براکهی در حالد،یافت ی و به هراس نمد،یزن ی دم نمچی هی ولشودی در هم شکسته می الهيمانهای که پدینیب ی مشما

ها  کورها، اللها، و فلج. دیریگ ی مدهیرا نادخدا   رسول يمانهای شکسته شدن پد،یدهی پدرانتان ناله سر ميمانهای از پیشکستن بعض

 را که درخور شأن خودتان باشد در مورد آنها انجام ی و عملد،یکن ی بر آنان می و شما نه رحماند  سرپرست ماندهیدر شهرها، ب

 خدا دستور د،ییجو ی را مشی خوشی ستمگران رفاه و آساشی و تملّق پی فقط با چاپلوسد،ی و نه قصد انجام آنرا دارد،یدهینم

. دی شما از آن غافلی شود، وليری جلوگدی اعمال پلنیفرموده است از ا

 ی سقوط امت اسالمعلل

 آن است که زمام ها ي و علّت همه گرفتاردیدی عالمانه و آگاهانه دست کشتها،ی از مسئولرای زد،ی مردم هستنی بارتربتی مصشما

 مقام و منزلت از شما نی ای هستند، ولنی حالل و حرام خدا امتی باشد که در رعای الهي بدست علمادی احکام بايامور و اجرا

 و آله و سلم اختالف هی اهللا علی صلامبری و با وجود دالئل روشن در سنّت پد،ی پراکنده شدحقسلب شده است چرا که از محور 

 افتاد، ی خدا بدست شما منی اجراء امور دد،یکرد یل م راه خدا را تحميهای و سختد،ی داشتییبای اگر بر رنجها و آزارها شکد،یکرد

 و آنان به اشتباه عمل د،ی خدا را بدست آنان سپردنی و امور ددیاخت سنیگزیو لکن شما ستمگران را در مقام و منزلت خود جا

.  و بر شما مسلّط شدنددارند،ی و در شهوات خود گام برمکنند، یم

 هیام ی فاسدان بنتی حاکمعلل

 را ی تا برخدی را بدست ستمگران سپردانی نوای و بفانی و ضعد،ی گذرا، دل نهادی و عاشقانه به زندگد،ی شما از مرگ فرار کردونچ

 و خواست خود لیستمگران در ملک خدا، طبق م.  و ناتوان کردندچارهی بی لقمه ناني را برایبرده و مقهور خود ساختند، و برخ

 و جسورانه در مقابل کنند، ی ميروی از اشرار پست فطرت پسازند، ی و مذمت را هموار می خود راه پستتالی و با تمادارند،یگام برم

 در تسلّط نیزم. دیگوی بلند سخن مي و با صدازند،ی مادی دارند که فريا ندهی بر فراز منبر گوي در هر شهرستند،یا ی متعال ميخدا
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 شود قادر دهی بر سر آنان کوبی است، مردم بردگان آنانند آنگونه که هر دستدهوکامل آنان است، و دستشان از هر جهت باز و گش

. ستندیبه دفاع ن

 هی حکومت ظالمانه معاويافشا

 و نه روز شناسند، ی هستند که نه خدا را میانی فرمانروایاند، و گروه  گشتهزهی چانینوای توز، سخت بربنهی جبارن کنی از ایگروه

 روز، تصرّف کرده، و بار رهی تي و مکّار و فردگر لهی حي را مردنیکه زم! و چرا در شگفت نباشم؟!!  در شگفتم.معاد را باور دارند

 حاکم نی ما و او در گرفته، بهترنی که بی نزاعنی خدا در اکند،ی که هرگز به آنان رحم نمدهی بدوش کشی کسرا نی مؤمنتیمسئول

. داست، و در نبرد ما با او، قضاوت خواهد کر

 ی و اهداف حکومت اسالمفلسفه

 سخن يتوز نهی و کی دشمني از روای م،یابی و سلطنت دست استی آن است که به ري عملکرد ما نه برایدانیتو خود م! خداوندا

ندگان تو  از بدگانی و به ستمدم،ی ترا بر افراشته، و بالد بندگان ترا آباد سازنی است که پرچم آئنی اي ما براکاری پکنی لم،یبگوئ

 ستمگران بر شما د،ی نکنیبانی و پشتياریاگر ما را !  سردمدارانيو شما ا. می کنادهی و احکام و سنن و فرائض ترا پم،ی بخشتیامن

 خواهد کرد، و توکّل ما بر اوست، و تی خداوند ما را کفادی بدانیول. کوشند ی مامبرانتانی و در خاموش کردن نور پشوند،ی مزهیچ

).  گشتمیازخواه او بي داشت، و بسومیو گام برخواه اریدر مس

دیزی ي و افشاتی از والدفاع

 به يا  نامهدیزی.  بر مخالفان را آغاز کردندیاسی را بر تخت حکومت نشاندند و فشار سدیزی هی امی سران بنه،ی از مرگ معاوپس

 که مروان بن حکم ی در حالدی ولرد،ی بگعتی السالم بهی عل نی کرد که از امام حسدینوشت و تأک»  بن عتبهدیول «نهیفرماندار مد

.  را ابالغ کرددیزی و دستور دی داشت امام را طلبرار در کنارش قزاده يهودی

 تا فردا به شما پاسخ دی دهی عموم مردم طرح شود، مهلتانی در مدی است بای و عمومی موضوع اجتماعکی مسئله نیا:  فرمودامام

.  گردن او را بزنای نخواهد کرد عتی بگری کن اگر از دست ما برود دی گفت او را زنداننهی فرماندار مدمروان به. میبگو

 177 ثیحد

اهللاُ و بِنا  حمۀِ و بِنا فَتَح النُّبوة و معدِنُ الرِّسالَۀِ و مخْتَلَف الْمالئِکَۀِ و محلُّ الرَّتِیإنَّا أَهلُ ب! رُی األمهایأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

خَتَم . ویزیدرٍ قاتِلُ النَّفْسِ الُْمحخَم لٌ فاسِقٌ شارِبجۀِ رمِثْلرَّم قِ، ولِنٌ بِالْفِسعالی م یِبایعمِثْلَه  . نَنْتَظِرُ و ونَ وبِحتُص و بِحلکِنْ نُصو

. عۀِیۀِ والْب أَحقُّ بِالْخِالفَنایتَنْتَظِرونَ أَ

 خاندان نبوت، و معدن رسالت، در خاندان ما محل رفت و آمد فرشتگان و محل میمائ! ری اميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

اما .  خواهد بردشی همگام با ما خاندان به پزینزول رحمت خداست، خداوند اسالم را از خاندان ما شروع و افتتاح نمود، و تا آخر ن

 را درهم شکسته، و در مقابل ی است که دستورات الهی آلوده است، او شخصگناهی دستش به خون افراد به شرابخوار کي مرددیزی

 مرد نی با چنی همچون من با آن سوابق درخشان و اصالت خانوادگی رواست شخصای آگردد، یچشم مردم مرتکب فسق و فجور م

 ي از ما سزاوار خالفت و رهبرکی که کدام دی ددی و خواهمیری بگر را در نظندهیو ما، آ شما نهی زمنی در ادی کند؟ باعتیفاسق ب

.).  مردم استعتی بستهی و شایامت اسالم

ندهی در مکه و خبر از آیسخنران

ل ارتباط  شد چون در آن روزگاران، وسائادی السالم زهی عل نی و فرماندار او بر امام حسدیزی ی نظام،یاسی از آنکه فشار سپس

 برساند، ی خود را بگوش امت اسالمادی و فرامی قنکهی ايها وجود نداشت، برا  تلفن و روزنامهون،یزی تلوو،ی امروز مانند، رادیجمع
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 از آن یکی افشاگرانه خود را سازمان داد، در يها ی انتخاب فرمود و در اجتماعات حجاج، سخنرانرامراسم حج و شهر مکّه 

: ر داشت اظهاها یسخنران

 178 ثیحد

 ولْدِ آدم مخَطَّ الْقَالدةِ ی رسولِهِ، خُطَّ الْموت علی اهللاُ علیاَلْحمد لِلَّهِ وماشاءاهللاُ، وال قُوةَ اِالَّ بِاهللاِ، وصلَّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 تَقْطَعها عسالنُ الْفَلَواتِ ی بِاَوصالی کَأَنّهِی مصرَع اَنَا القیرَلی وخُوسف،ی ی اِلعقُوبی اقَی اِشْتِی اَسالفی اِلی الْفَتاةِ، و ما اَولَهندِی جیعل

بفَسِی النَّواونَی الءکَرْبو لَأَنَّیحی مِنّمغْباً، ال مۀً سرِباَجفاً ووی اَکْراشاً جنْ صع مٍیخُطَّ بِالْقَلَمِو  .

 مجموعۀٌ ی وآله لَحمتُه، وهِهی اهللا علی صل  لَنْ تَشُذَّ عنْ رسولِ اهللاِنَی اُجور الصابِرنایوفّی بالئِهِ وی نَصبِرُ علتِ،ی رِضانا اَهلُ الْب اهللاِیرِضَ

 ی معنا، فَاِنَّرْحلْی لِقاءِ اهللاِ نَفْسه، فَلْی مهجتَه، وموطِّناً علنای باذِالً ف کانَنْم.  بِهِم وعدهنْجزُی ونُهی الْقُدسِ، تَقَرُّبِهِم عرَةِی حظیلَه ف

. یراحِلٌ مصبِحاً اِنْشاءاهللاُ تَعال

 مگر به ستیفرما ن  حکمییروی نچی خداست آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هيسپاس برا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است، و من ی مردم مرگ بر انسانها چونان گردنبند که الزمه گردن دختران است حتميداوند و درود خدا بر فرستاده او، ااراده خ

 است که در دهی گردنی معی من قتلگاهي است، و براوسفی داری به دعقوبی اقیاق دارم مانند اشتی آنچنان اشتاکانمی نداریبه د

 و »سینواو «انی در مینیدر سرزم)  کوفهانیلشگر (ابانهای که درندگان بنمیب یم خود م با چشایو گو. آنجا فرود خواهم آمد

 که با قلم قضا نوشته شده است چاره و ي آمدشیکنند، از پ ی مری گرسنه خود را سيها اعضاء مرا قطعه قطعه و شکم» کربال«

 و خدا اجر میورز یبال و امتحان او صبرو استقامت م و در مقابل می و خشنودی راضزی است ما نیبر آنچه خدا راض. ستی نيمفرّ

 نخواهد افتاد و در بهشت یجدائ چگاهیه) فرزندانش (ي تن ويها  و پارهامبری پانی خواهد نمود، در متیصبر کنندگان را بر ما عنا

به » استقرار حکومت اهللا «زی بوده و وعده او نامبری چشم پی و روشنی خوشحاللهی که آنان وسرای در کنار او خواهند بود زنیبر

 و جان خود را بخدا بسپارد، پس زد،ی دارد تا در راه ما خون قلب خود را بری پس هرکس آمادگرفت،ی آنان تحقّق خواهد پذلهیوس

).  بزرگ بخواهدي اگر خداکنم یبا ما کوچ کند، که همانا من صبحگاه کوچ م

 بعد از نماز ظهر در شرافانی کوفي برایسخنران

 داد که هرجا کاروان تی حر را با دو هزار سرباز مأمورادی السالم بطرف کوفه در حرکت بود، ابن زهی عل نی سپاه امام حسیقتو

.  همانجا متوقّف سازددی السالم را دهی عل اباعبداهللا

 امام دستور داد تا د،یز ظهر فرا رس آغاز شد، هنگام نمايری السالم روبرو شده و رهگهی عل سپاه حر با سپاه امام» شراف« منطقه در

 السالم اقتداء کردند،امام بعد از نماز ظهر هی عل نی نماز آماده شدند، و دو لشگر به امام حسي را آب دادند و همه براانیاسبان کوف

:  داشتظهاربپاخاست و ا
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 ی هذا الْبلَدِ حتَّی لَم أَقْدِم علی إِنّنَ،ی منْ حضَرَ مِنَ الْمسلِمی اهللاِ وإِلیةٌ إِلإِنَّها معذِر!  النَّاسهاَیأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ذلِک فَقَد ی فَإِنْ کُنْتُم عل،ي الْهدی بِک علَجمعنای إِمام، فَلَعلَّ اهللاَ أَنْ نایلَ عسی إِنَّه لَنای رسلُکُم أَنْ اَقْدِم إِلَی کُتُبکُم وقَدِمت علَیأَتَتْن

 ی لِقُدومنَی کارِهم مِصرِکُم، وإِنْ لَم تَفْعلُوا وکُنْتُی دخَلْت معکُم إِلقِکُمی مِنْ عهودِکُم ومِنْ مواثی بِهِ قَلْبثِقُی ما یجِئْتُکُم، فَإِنْ تُعطُون

. کُمی أَقْبلْت مِنْه إِلَيذ الْمکانِ الَّی اِنْصرَفْت إِلکُم،یعلَ

 شما ي اتمام حجت با شما است، من به سوي خدا براشی در پمیگو ی سخنان که منی مردم ايا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 دی شامیار ندی ما رهسپار باش که ما رهبر و اماميبسو« آمدند که شی آوران شما به پامی و پدی شما به من رسيها  تا نامهامدمین

ام پس   شما آمدهي من بسودی سخنان وفادارنی اگر شما بر انکی گرد آورد، اتیحق و هدا)  پرچمری زرد( تو لهیخداوند ما را بوس
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ام   که آمدهي به شهرنجای از همد،ی و از من ناخشنوددیکن ی کار را نمنی و اگر اد،ی بخشنانی به من اطممانی عهد و پدیبا تجد

.) گردم یبرم

انی حجت با کوفاتمام

امام به حجاج .  که هنگام نماز ظهر بوددیرس» شراف «نی السالم به سرزمهی عل نی کاروان امام حسیوقت: کند ی نقل مدی مفخیش

 یپس از اذان، نماز جماعت برقرار شد و دو سپاه کوفه و امام به آنحضرت اقتداء کردند، سپس در حال. اذان بگو: بن مسروق فرمود

.  کردرادی را ای سخنراننی اانی اتمام حجت با کوفي بر دوش داشت برای برپا، و عبائینی نعلم السالهی عل نیمام حسکه ا
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 لَنا اِمام سی فَاِنَّه لنای عل رسلُکُم اَنْ اَقْدِمی کُتُبکُم وقَدِمت علَی اَتَتْنی لَم آتِکُم حتَّی النَّاس اِنّهایاَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 واِنْ لَم قِکُم،ی مِنْ عهودِکُم ومواثهِی ما اَطْمئِنُّ اِلَی فَقَد جِئْتُکُم فَاَعطُونذلِک ی والْحقِّ فَاِنْ کُنْتُم علي الْهدی بِک علَجمعنایلَعلَّ اهللاَ اَنْ 

. کُمی جِئْت مِنْه اِلَي الْمکانِ الَّذی اِنْصرَفْت عنْکُم اِلَنَی کارِهیتَفْعلوا و کُنْتُم لِقُدوم

 ری من سرازي شما بسويها کیها و پ  شما حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوتنامهيمن بسو! مردم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 اگر »دی نماي و رهبرتی تو ما را هدالهی حرکت کن تا خداوند بوس ماي و بسوری دعوت ما را بپذمی ندارشوایما امام و پ« که دیگرد

 با ياری و همي و در همکاردی محکم ببندمانی با من پدیام با  شما آمدهي که من بسونکی ادی هستبند يا دعوتها وفادار و پنیبد

). میام مراجعت نما جا آمده  که از آنی حاضرم به محلدی هستی و اگر از آمدن من ناراضدی برخوردارم سازيشتری بنانیمن از اطم

امی فلسفه قانیب

:  کردرادی ايا  عاشورا خطابهامی از فلسفه قانی کوفی آگاهي برانی حسامام

 181 ثیحد

نَکَّرَت وأَدبرَ معرُوفُها، واستَمرَّت جِداً ولَم  و تَرَتی قَد تَغَایإِنَّه قَد نَزَلَ مِنَ األمرِ ماقَد تَرَونَ، وإِنَّ الدنْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

قَیخَسبۀِ الْاِناءِ، وبابۀً کَصبابمِنْها إِالَّ ص سِیع کَشٍی رْعبیالْمقِّ ال . لِی الْونَ اَنَّ الْحأَال تَرَولُیمانّ الْباطِلِ ال ع بِهِ، و لِیتَناهی ،نْهع یرْغَب 

 ی لَعقٌ علنُی والدای الدنْدی عباس إِالَّ برَماً اِنَّ النَّنَی مع الظَّالِماةَی الْموت إِالَّ شَهادةً، و الَ الْحي ال أَری لِقاءِ اهللاِ محِقّاً، فَاِنّیمِنُ فالْمؤْ

 ألْسِنَتِهِمیوطُونَهالءِحوا بِالْبصحفَاِذا م معائِشَهم ترماد قَلَّ الد انُونَی .

 است دهی زشت و ناپسند گرداری دگرگون شده و بسای دند،ینیب ی است که مدهی کشنجایکار ما بد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

مانده  همانند ته یهائ  نمانده جز ته ماندهی باقيزی چها یکی و همچنان با شتاب روبه زوال است، از نرود ی به عقب مای دنيها یکین

 و از باطل شود؟ ی که به حق عمل نمدینیب ی نمایآ.  کننده استماری بخش و بانی همانند چراگاه ز،ی زندگيها یآبشخورها و پست

 من مرگ را جز يآر.  مرگ و مالقات با خدا را آرزو کندمان،ی انسان با ای وضعنی پس سزاوار است که در چنگردد؟ ی نمینه

. دانم ی و ذلّت نمي با ستمگران را جز خواری و زندگنم،یب ی نمیسعادت و خوشبخت

 ي هستند و در زبان و شعار ادعاایمردم بنده دن:  فرمودی سخنراننی السالم در ادامه اهی عل حضرت اباعبداهللا:  فرمودی مجلسعالّمه

).  اندکندرانندای شوند دشی است، پس هرگاه با مشکالت آزمانی که منافع آنها تأمی مادامکنند ی ميندارید
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نی به جهاد در صفانی کوفجی بسي برایسخنران

 السالم به هی عل ی گردد، امام علتی سربازان تقوهی روحی شد، و الزم بود در شرائط مناسبی که نبرد طوالننی جنگ صفّدر

 ی السالم دستور داد سخنرانهی عل  به امام حسنيروز. ندی با مردم سخن بگوداد ی به فرزندان خود دستور مای پرداخت ی میسخنران

. رمود فرادی ابای زيا کند که خطابه

 کوفه انی لشگرانی السالم در مهی عل حضرت اباعبداهللا. دی السالم فرمان داد تا با مردم سخن بگوهی عل نی به امام حسسپس

:  اظهار داشتی الهشیبرخاست و پس از حمد و ستا

 182 ثیحد

 ما لِی و تَسهنَکُم،ی ما دثَرَ باءِی إِحی أَهلَ الْکُوفَۀِ أَنْتُم الْاَحِبۀُ الْکُرَماء، والشِّعار دون الدثارِ، فَجِدوا فای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. کُمیتَوعرَ علَ

 کُلُومها عِنْد أْلَمیفَمنْ أَخَذَ لَها أُهبتُها و استَعد لَها عدتَها ولَم  جرَع مستَحساةٌ، ی و هع،ی وطَعمها فَظع،ی إنَّ الْحرْب شَرُّها ذَرأال

صارِ ستِباستِها ولَ أَوانِ فُرْصلَها قَبنْ عاجم ها، وصاحِب لُولِها فَذاكحنٌ أَنْ ال های فهِیِعقَم فَذاك یاِنْ نْفَع و همقَو یلِکه ،هأَلُ  نَفْسنَس

 بِالْفِئَۀِ دعِمکُمیاهللاَ بِقَوتِهِ اَنْ 

 دی هستکی نزدتی و آنچنان به اهلبد،ی ما هستی و گرامزیشما که دوستان عز!  مردم کوفهيشما ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آنچه را که د،یور است بکوش  شما و دشمن شعلهنی به بدن، در خاموش کردن آتش جنگ که هم اکنون در بنیریچونان جامه ز

 تلخ و ناگوار دارد، که ی بازدارنده، و طعميکه جنگ گزند! دیآگاه باش. دی است آسان سازه آوردي مشکل روکیبر شما بصورت 

 آن آزرده ي و مقدمات آن را فراهم آورد، و از زخمهالی آن آماده باشد، و وساي که برای پس کسد،ی آن را جرعه جرعه نوشدیبا

 زند، او بازنده، و کاری بدون شناخت، عجوالنه دست به پها،  فرصتدنی از فرارسشیو آن کس که پ. خاطر نشود، برنده جنگ است

 خود يروی که با نخواهم یاز خداوند م.  بهالکت اندازدزی نرساند، و خود را نشی به ملّت خوي سزاوار است که سودی شخصنیچن

.) دی فرماياری روزمندانهی برگشتن پيشما را برا

 شب عاشورایسخنران

 گرد آورد و با آنان سخن گفت يا مهی خود را در خارانیدر شب عاشورا پدرم اصحاب و :  کهکند ی السالم نقل مهی سجاد علحضرت

: ود السالم را بشنوم، که فرمهی عل  بردم تا سخنان حضرت اباعبداهللاکتری بودم، خود را نزدضیمن مر. و اتمام حجت کرد
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 أَنْ ی أَحمدك علی السرَّاءِ والضَّرَّاءِ، اَلَّلهم إِنّی أَحسنَ الثَّناءِ، وأَحمده علَی اهللاِ تبارك و تعالی علَیاُثْن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ال یأَما بعد، فَإِنّ. نَی لَنا أَسماعاً وأَبصاراً وأَفْئِدةً، ولَم تَجعلْنا مِنَ الْمشْرِکعلْت وجنِ،ی الدیأَکْرَمتَنا بِالنُّبوةِ، وعلَّمتَنا الْقُرْآنَ، وفَقَّهتَنا فِ

 مِنْ ومنای أظُنُّ ی أَال و إِنّراً،ی خَی عنّ فَجزاکُم اهللاُ،یتی أَبرَّ وال أَوصلَ مِنْ أَهلِ بتٍی وال أَهلَ ب،یأَصحاب  مِنْراًی وال خَیأَعلَم أَصحاباً أَول

.  فَاتَّخِذُوه جمالًکُمی قَد غَشِلٌی ذِمام، هذا لَی مِنّکُمی علَسی حِلٍّ، لَی فعاًی لَکُم، فَانْطَلِقُوا جمتی قَد رأیهؤُالءِ، أَألعداءِ غَداً وإِنّ

 آشکار و نهان او سپاس يها  و بر نعمتکنم ی مشی ستاها، شی ستانیخدا را با بهتر!  باوفااناری: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 به ما نی و در د،ی و قرآن را به ما آموخت،ی داشتی که ما را به نبوت و رسالت گراممیگو یمن ترا سپاس م! ایبارخدا. میگو یم

پس از . ما را از سپاسگزاران قرار بده! خداوندا. ي مرحمت فرمود به ما»داریآگاه و ب« و چشم و دل وش و گ،ي عطا فرمودنشیب

تر از خاندان خودم  تر و مهربان  خود گذشتهی و خانداندانم، ی خودم نمارانی از کوتری باوفاتر و نیارانیمن !  پروردگارشیحمد و ستا

 از روزها از آن ما خواهد بود، ي روزگمان یب! دیآگاه باش. دی فرماتی به شما عنایکی خداوند از جانب من پاداش نشناسم، ینم



٩٢

 شب بر شما پرده افکنده نکی است،ی برشما نی حقّچی مرا هد،ی و همه شما بازگرددی من به شما اجازه دادم که آزاد باشدیبدان

). دی بروارتانی و به ددیاست از آن چونان شتر راهوار استفاده کن

 ماندگان شب عاشوراي برجاي برایسخنران

ما از تو جدا :  ماندند و گفتندي استوار برجايها  السالم چونان کوههی عل نی امام حسارانی اصحاب و اران،ی از اتمام حجت با پس

 از می و چون ما با تو هسترسد، ی به ما هم مرسد ی و آنچه به شمامسازد ی اندوهناك مزی ما را نکند ی آنچه تو را نگران مم،یشو ینم

. میکترینزدهمه کس به خدا 
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 فَۀَی الْمنازِلَ الشَّرهبی فَاعلَموا أَنَّ اهللاَ إنَّما هِی علَی ما وطَّنْت نَفْسیفَإِنْ کُنْتُم قَد وطَّنْتُم أَنْفُسکُم عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مِنَ الْکَراماتِ بِما -  ای الدنْی أَنَا آخِرُهم بقاء فِنَی الَّذی مِنْ أَهلیمض مع منْ - ی خَصنلِعِبادِهِ بِاحتِمالِ الْمکارِهِ، وأَنَّ اهللاَ وإِنْ کانَ

لُیهلَسع تِمالِ الْکَریها اِحعمِنْ کَراماتِ اهللاِ تعالهاتِی م شَطْرُ ذلِک هاتِ، فَإِنَّ لَکُمکْرونْ. ی الْموا أَنَ الدلَماعایوح لُمرُّها حمها ولْو، 

. های فی منْ شَقی والشَّقِها،ی اآلخِرَةِ، والْفائِزُ منْ فاز فیوالْاِنْتِباه فِ

 ی را به بندگانفی بلند و شرگاهی که خداوند جادیام، بدان  که من بستهدیاگر شما دل بر آنچه بند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

گرچه خداوند مرا اختصاص .  صبر داشته باشندماتی شکرگذار و در مکروهات و نامالها یگام مشکالت و سخت که بهندیفرما یعطا م

 زیخداوند شما را ن.  تا بالها و مکروهات را بر خود هموار سازمباشم، ی آنها منی من، آنانکه رفتند و من آخرتیب داد به کرامات اهل

 و يداری و بگذرد، ی است که زود میدنی چونان خوابدای دنيبای که زشت و زدیان بدگذارد، ی بهره نمی بتیاز کرامات اهل ب

 دچار شد ی به عذاب الهامتی شد جاودانه است و آنکس که در روز قستگار است، آنکس که در آخرت رامتی در روز قياریهوش

).  او جاودانه استيشقاوت و گرفتار

).  مراجعه شودمیا  السالم آوردههمی علتیب  اهلی، در معرّف دامه دارد که آن را در حرف الفی سخنراننیا(

ي به بردبارارانی سفارش

 اطراف آن حضرت را گرفتند و نگاه ارانی او سخت شد همه ارانی السالم و هی عل نی بر امام حسی در روز عاشورا، فشار نظامیوقت

:  آرام خطاب به آنان فرمودی گشاده و نفسيا ا چهره السالم بهی عل  امامدهد، ی ميبه چهره او دوختند تا چه رهنمود
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 مِی الْجِنانِ الْواسِعۀِ والنَّعیفَما الْموت إِالَّ قَنْطَرَةٌ تَعبرُ بِکُم عنِ الْبؤُسِ والضَّرَّاءِ إِلَ.  الْکِرامِیصبراً بنِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 عنْ ی حدثَنیاِنَّ أَب. سِجنٍ و عذابٍی مِنْ قَصرٍ اِلنْتَقِلَی قَصرٍ، وما هوألعدائِکُم إِالَّ کَمنْ ی مِنْ سِجنٍ إِلنْتَقِلُی أَنْ کْرَهی کُمیفَأَ. الدائِمۀِ

. مهمی جحیجنّاتهم و جسر هؤالء ال ی سجن المؤمن و جنۀ الکافر، و الموت جسر هؤالء الایانَّ الدن:  وآلههی اهللا علی صل رسولِ اهللاِ

 تالکُذِّبو تماکَذِب

 که ما را از ستی نشی بی مرگ پلد،ی و بردبار باشبای فرزندان کرامت و شرف، شکيشما ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. دهدی عبور مدانی جاوي و نعمتهانیبر  بهشتي به سوهایمشکالت و سخت

 از کاخ ی دشمنان شما همانند آن است که کسي مرگ براد؟یابی انتقال بای زي که از زندان به کاخهادی از شما دوست ندارکیکدام

»  زندان مؤمن و بهشت کافر استایدن«.  کردتی خدا رواامبری که پدرم از پرایگاه منتقل گردد، ز به زندان و شکنجه

.) میگو ی نه پدرم دروغ گفته و نه من دروغ مدهد، یم است که مؤمن را به بهشت و کافر را به جهنّم عبور ی مرگ پلو



٩٣

انی کوفنکوهش

 السالم خود سوار هی عل نی و آله و سلم آماده شدند، امام حسهی اهللا علی صلامبری کشتار خاندان پي براانی و کوفدیزی سربازان یوقت

:  اظهار داشتانی آنگاه خطاب به کوفدند،ید ی رفت که همگان امام را مشیبر اسب شده آنقدر پ
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. قُبحاً لَکُم وتَرْحاً، وبؤْساً لَکُم وتَعساً!  أَهلَ الْکُوفَۀِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 عدوکُم وعدونا، ی ناراً نَحنُ أَضْرَمناها علنای وجِئْتُم علَمانِنا،ی أَی کانَ ففاًی سنای فَشَحذْتُم علَنَ،ی موجِبناکُمی فَأَتَنَی والِهاِستَصرَخْتُمونا

 ثُم.  الْفَسادِی رغْبۀً فِعتَنای بِالْعِنادِ، وتَرَکْتُم بنای وقَد أَسرَعتُم إِلَکُم،ی کانَ مِنَّا إِلَبٍ ذَنْرِی الصلْحِ مِنْ غَیفَأَصبحتُم وقَد آثَرْتُم الْعداوةَ علَ

 یلَعنَۀُ اهللاِ علَ! أَال.  عنَّا وتَقْتُلُونانَ األحزابِ ونَبذَةِ الْکِتابِ، ثُم أَنْتُم هؤُالءِ تَتَخاذَلُوۀِی الْأُمۀِ وبقِتِینَقَضْتُموها سفَهاً وضِلَّۀً لِطَواغ

. »نَیالظَّالِم

 و ماتم زده رانی حد،ی گردرانیا، هالکت بر جماعت شما، سرگشته و ح شميزشت باد رو! انیکوف: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ما ي به روغی و تد،یا  ما نهادهیرائی در پذری شمشمیو چون آمد. »میما پناه شما هست«: دی و گفتدی که ما را دعوت کردد،یشو

 د،ی و توطئه کرددی دوستان خود نشست و بادی و کانون آتش را دامن زددیختی و فتنه را بر انگر که آتش شدیشما هست. دیدیکش

 و لشگرها د،ی تا بر گردن آرزو سوار شددی که عدل و صلح را پشت سر انداختدی شما هستد،ی و قتل ما گشتتیهم آهنگ در جنا

 طانی شروی و پمی شما منکر کتاب کرد،یباش ی امت ممراهانشما از سرهنگان و گ!! دی هستی چه زشت مردمد،یبه دفع ما گماشت

.) که لعنت خدا بر ستمکاران استدی آگاه باشد،یما هم داستان شد  و به قتلدیدی ما کشياریسپس شما دست از . دی شدمیرج

 
)انیهشدار به کوف( در صبح عاشورا یسخنران

 دند،ی گردتانی آماده خزی ندیزی منحرف انی السالم آماده شهادت شدند، و لشگرهی عل نی امام حسارانی صبح روز عاشورا که در

 کوفه قرار گرفت و خطاب به عمر سعد انی سوار بر اسب در مقابل سپاه،یی اتمام حجت نهاي السالم براهی عل حضرت اباعبداهللا

: اظهار داشت
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متَصرِّفَۀً بِأَهلِها حاالً بعد حالٍ، فَالْمغْرُور منْ غَرَّتْه  فَجعلَها دارفَناءٍ و زوالٍ، ای خَلَقَ الدنْياَلْحمد لِلَّهِ الَّذ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 یم عل و أَراکُم قَد اِجتَمعتُها،ی طَمع منْ طَمِع فبی و تُخَها،ی تَقْطَع رجاء منْ رکَنَ إِلَها فَإِنَّا،ی منْ فَتِنَتْه، فَال تَغُرَّنَّکُم هذِهِ الدنْیوالشَّقِ

 دیفَنِعم الرَّب ربنا، و بِئْس الْعب. تَه عنْکُم، و أَحلَّ بِکُم نِقْمتَه، و جنَّبکُم رحممِی فَأَعرَض بِوجهِهِ الْکَرکُم،ی علَهِیأَمرٍ قَد أَسخَطْتُم اهللاَ ف

 کُمی قَتْلَهم، لَقَدِ استَحوذَ علَدونَی تُرتِهِی ذُرِی وآله ثُم إنَّکُم زحفْتُم إِلهی اهللا علیلرَّسولِ محمدٍصلأَنْتُم، أَقْرَرتُم َبِالطَّاعۀِ، و آمنْتُم بِا

 راجِعونَ، هؤُالءِ قَوم کَفَرُوا بعد هِیا إِلَ إِنَّا لِلَّهِ و إِنَّدونَ،ی فَتَباً لَکُم و ما تُر19 هی سوره مجادله آمِ،ی ذِکْرَاهللاِ الْعظأَنْساکُم فَطانُ،یالشَّ

 و کُمی إبنُ بِنْتِ نَبی فَإِنّ،ی وال إنْتِهاك حرْمتی لَکُم قَتْلحِلُّی فَإنَّه التُلُونِ،أقُولُ لَکُم، إتَّقُوا اهللاَ ربکُم والتَقْ. نَی فَبعداً لِلْقَومِ الظَّالِممانِهِمیإ

 شَبابِ اَهلِ الْجنَّۀِ دای سنُیاَلْحسنُ والْحس:  وآلههی اهللا علی محمدصلکُمی و لَعلَّه قَد بلَغَکُم قَولُ نَبِکُم،ی زوجۀُ نَبِجۀُی خَدیجدت

 ي که برایائیبه زوال قرار داد، دن و رو ری فناپذي و آن را سرادی را آفرای را که دنیسپاس خدائ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است ی بخت و شقاوتمند کسرهی را بخورد، و تای دنبی است که فری خودباخته آن کسشود، ی دگرگون می بحالیصاحبانش از حال

  وشودی ملی تبدأسی به دشی کند، امهی هرکس بر آن تکرای زبدی شما را نفرای دننیا!  مردميا. زد او را شگفت زده ساایکه دن

 توجه او را زاند،یانگ ی که غضب خدا را بر مدیا  اجتماع کردهي کاري برانمیب ی شما را مرسد، ی نمشیهرکه بر آن دل بندد به آرزو

. دینما ی و شما را از رحمت و لطفش محروم مسازد، ی مراهم شما في را برای و عذاب الهگرداند، یاز شما بازم



٩٤

 ی محمدصلامبرشی و به پد،ی شما به اطاعت او گردن نهاددی هستيو شما چه بندگان بد خوب و مهربان است ي ما چه خدايخدا

 بر شما تسلّط طانیش! دی و بر قتل آنان مصمم شددی بردورشی و آنگاه بر عترت و خاندان او د،ی آوردمانی و آله و سلم اهیاهللا عل

. دیا  کردهراموش بزرگ را في خداادی و افتهی

 هستند که پس از ی مردمنانی اي گشت، آرمی او بازخواهي و همه ما بسومیهمه ما، از آن خدائ.  بادتان میتصم ننگ بر شما و پس

امام . میآنچنان سخن بگو که ما آن را بفهم:  هنگام شمر جلو آمد و گفتنیدر ا.)  ننگ و نفرت بر ستمگران باددندی کفر ورزمانیا

 شما امبری من فرزند پد،ی کشتن من و هتک احترام خاندان من نداري براي مجوزچی هرای زد،ی و مرا نکشدیاز خدا بترس: (فرمود

 که فرمود دیا دهی و آله و سلم را شنهی اهللا علی صلامبری فرموده پنی ادی شماست، شاامبری همسر پجهیهستم و مادر بزرگم خد

.) » دو سرور جوانان بهشت هستندنیحسن و حس«

ارنیدرز دادن  صبح عاشورا و انیسخنران

:  خود بپاخاست، و اظهار داشتارانی السالم در جمع هی عل صبح عاشورا حضرت اباعبداهللا:  کهکند ی بن طائحۀ نقل مبشر
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 أَحد، کانَتِ های علَی أَو بقِتْألحدٍی بقِ لَوای حذَرٍ، فَإِنَّ الدنْی علایعِباد اهللاِ اِتَّقُوا اهللاَ و کُونُوا مِنَ الدنْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 بالٍ، و دهای لِلْبالءِ، و خَلَقَ أَهلَها لِلْفَناءِ، فَجدای خَلَقَ الدنْی أَنَّ اهللاَ تَعالرُیغَ.  بِالْقَضاءِی و أَرض،ی بِالرِّضی أَحقَّ بِالْبقاءِ، و أَولاءیاألنْبِ

 فَاتَّقُوا اهللاَ لَعلَّکُم 197 هی سوره بقره آ،ي الزَّادِ التَّقْورَیفَإِنَّ خَ:  و سرُورها مکْفَهِرٌّ، والْمنْزِلُ بلْغَۀٌ والدار قُلْعۀٌ، فَتَزَودوا مضْمحِلٌّ،مهاینَع

. تُفْلِحونَ

 نفر داده شود و کی به ای که اگر بنا بود همه دندیباش بر حذر ای و از دندیاز خدا بترس! بندگان خدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 بود، ندتری خوش آی حکمنی آنان بهتر و چني بقاء سزاوارتر و جلب خشنودي براامبرانی بماند، پای در دنشهی همي فرد براکی ای

 آن به غم و يو سرور و شاد لی زاشیها  کهنه و نعمتشیها  شدن خلق نموده که تازهی فاني را براای دنخداوند رایز!!  هرگزیول

 و ي که توشه آخرت تقودیری برگيا  آخرت خود توشهي پست و کوتاه مدت است، پس برايا  خانهایدن. دیاندوه مبدل خواهد گرد

). ترس از خداست

انی با کوفیی حجت نهااتمام

 سوار ان،ی با کوفی و اتمام حجت نهائامیبالغ پ دشمنان و اتی هداي السالم براهی عل نی نبرد عاشورا امام حسيها  لحظهنی آغازدر

:  گفتنی بلند چنادی قرار گرفت و با فرانی سپاه کوفي روشیبر اسب شد، و پ
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 مِنْ کُمی اَعتَذِر اِلَی و حتّ،ی أَعِظَکُم بِما لَحقٌّ لَکُم علَی حتّی والتُعجلُون،یاِسمعوا قَول!  النَّاسهایأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. لٌی سبی لَکُم علَکُنْی کُنْتُم بِذلِک أَسعد، و لَم النَصف، یتُمونی واَعطَ،ی و صدقْتُم قَولي فَاِنْ قَبِلْتُم عذْرکُم،ی علَیمقْدم

 ی غُمۀً ثُم اقْضُوا اِلَکُمی أَمرُکُم علَکُنْیفَأَجمِعوا أَمرَکُم و شُرَکاءکُم ثُم ال«النَّصف مِنْ أَنْفُسِکُم  الْعذْر، ولَم تُعطُوا ی لَم تَقْبلُوا مِنّواِنْ

196 هیراف آ سوره اع-. »نَی الصالِحیتَولّی الْکِتاب و هو لَ نَزَّي اهللاُ الَّذییإنَّ ولِ «71هی آونسیسوره » والتُنْظِرُونِ

أَلَست اِبنَ بِنْتِ ! ؟ی وانْتِهاك حرْمتی لَکُم قَتْلحِلُّی أَنْفُسِکُم و عاتِبوها، فَانْظُرُوا هلْ یثُم ارجِعوا اِل!  فَانْظُرُوا منْ أَنَا؟یبونی بعد، فَاَنْأَما

.  بِاهللاِ والمصدقِ لِرَسولِهِ بِما جاء بِهِ مِنْ عِنْدِ ربهِنَی الْمؤْمِنولِمهِ، و أَ وابنَ عهِی وآله، وابنَ وصهی اهللا علیصل کُمینَبِ

لَأَو یسزَةُ سمح یأَبد مداءِ علَ؟ی الشُّهأَو یفَرُ الشَّهسعی جی الطّدارذُوالْجِناح نِیم؟ی ع ! لَم أَویلُغْکُمتَبسلٌ میف قَوی فضولَ : کُمسأَنَّ ر

 بِما أَقُولُ، و هو الحقُّ، فَواهللاِ ما تَعمدت کِذْباً ی صدقْتُموننْفَاِ!.  شباب أهل الجنۀ؟دایهذان س: ی ولِأَخی وآله قالَ لهی اهللا علی صل اهللاِ



٩٥

 جابِرَ لُوا منْ إِنْ سأَلُْتموه عنْ ذلِک أَخْبرَکُم، سکُمی فَاِنَّ فیو إنْ کَذَّبتُمون. نِ اخْتَلَقَه بِهِ مضُرُّی أَهلَه، و هِی علَمقُتیمذْ علِمت أَنَّ اهللاَ 

 أَنَّهم سمِعوا هذِهِ خْبِرُوکُمیکٍ،  بنَ اَرقَم، أَو أَنَس بنَ مالِدی أَو ز،ي أَو سهلَ بنَ سعدِ الساعِد،ي الْخُدردِی أَو أَبا سع،يبنَ عبدِاهللاِ األنْصار

! ؟ی هذا حاجِزٌ لَکُم عنْ سفْکِ دمی أَفَما ف،یخ ولِأَی وآله لهی اهللا علی صل اهللاِ الْمقالَۀَ مِنْ رسولِ

 مِنْکُم يری غَی الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ اِبنُ بِنْتِ نَبِنَی فَواهللاِ ما بم؟کُی اِبنُ بِنْتِ نَبِی شَک مِنْ هذَا الْقَولِ، أَفَتَشُکُّونَ أَثَراً ما اِنّی کُنْتُم ففَاِنْ

فاخذوا (راحۀٍ؟  مِنْکُم قَتَلْتُه؟ أَو مالٍ اِستَهلَکْتُه؟ أَو بِقِصاصٍ مِنْ جلٍی بِقَتی أَتَطْلُبون،یرُونأَخْبِ.  خاصۀًکُمیِ اَنَا ابنُ بِنْتِ نَبرِکُم،یوال مِنْ غَ

 نَعتِیأَنْ قَد اَ: ی اِلَتَکْتُبوا بنَ الْحارِثِ، أَلَم دیزی ای بنَ الْأشْعثِ، و سی قَای حجار بنَ أَبجرٍ، و ای و ،ی شَبثَ بنَ رِبعای): يفناد. کلّمونهیال

 واهللاِ لَقَد یبل! سبحانَ اهللاِ: فقال!. لم نفعل: قالوا له!.  جنْدٍ لَک مجنَّد، فَاَقْبِلْ؟ینَّما تَقْدم علالِّثمار واَخْضَرَّ الْجنانُ، و طَمتِ الْجِمام و اِ

لْتُمقال. فَع أَ: ثمایهون!  النَّاستُمونیاِذْکَرِهعاِلی فَد نْکُمع رِفنی اَنْصأْمضِی ممِنَ الْاَر  !

أَنْت أَخُو !.  منهم مکروهکی إلصلی إالّ ما تحب، ولن روكیفإنّهم لن !  عمکی حکم بنیأوال تنزل عل: شعث بن االسی له قفقال

 وال أَفِرُّ ،لِی الذَّلاِعطاء يدی بِهِمیال واهللاِ ال اُعط! لٍ؟ی بنُو هاشِمٍ بِأَکْثَرَ مِنْ دمِ مسلِمِ بنِ عقطْلُبکی اَنْ دیأَتُر) محمد بن االشعث (کیأَخ

 ومِی بِؤْمِنُی و ربکُم مِنْ کُلِّ متَکَبرٍ الیاَعوذُ بِرَب «" 20هیسوره دخان آ»  و ربکُم اَنْ تَرْجمونِی عذْت بِرَبیاِنّ«عِباداهللاِ ! دِیفِرار الْعب

27 هیالْحِسابِ سوره غافر آ

 کنم، تا حتی دارم پند و نصفهی تا شما را به آنچه وظد،ی و شتاب نکند،یسخنم را بشنو!  مردميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 اگر شما انصاف د،یشو ی خوشبخت و سعادتمند مدیاگر شما با من به عدل و انصاف رفتار کن. دی من نداشته باششی پيعذر

 ي انتظارچی نگردد، پس از شور و مشورت بدون هتانیشانی تا کردارتان موجب پردی بگذارانی را با هم در متان شهی و انديرأ. دیندار

 دارد سخن امام که تی من است و هم او بر بندگان صالح خود والی که قرآن را فرستاده ولی خدائرایز. دیری بگمیدرباره من تصم

تا زنان را ساکت کند، و زنان  السالم را اشاره کرد هی عل  حضرت عباسمام خواهران و همسران بلندشد، اهی گري صدادی رسنجایبه ا

 و د،ی باز گردشتنی و آنگاه به خوستم،ی که من کدینی و ببمیگو ی پروردگار من تبار و نَسبم را باز مشیساکت شدند پس از ستا

 است؟ بندهی و زستهی شاتانی من، براتیب ل کشتن من و هتک احترام اهای که آدیشیاندی و بدینی ببد،یخودتان را سرزنش کن

 آورد و به مانی از همگان بخدا اشی او که پستم؟ی نامبرتانی پی پسر عمو و وصی من فرزند علای آستم؟ی شما نامبری من فرزند پایآ

 ای آست؟ی پدرم ني عمودالشّهداءی حمزه سایآ. رفتیپذ ی با جان و دل مشد ی داد، و هرچه از خدا بر او نازل می گواهامبریرسالت پ

 دو سرور جوانان نیا« درباره من و برادرم فرمود امبری آنچه پای آست؟ی من ني عموکند ی بهشت با دو بال پرواز م که دراریجعفر ط

 را انی که خداوند دروغگودانمی بخدا سوگند، چون مد،ی کنقمی تصدمیگوی است که آنچه منی است؟ حق ادهیبشما نرس» بهشتند

 را بازگو کنند از آنان قتی هستند که حقی شما کساننی در بدی را باور ندارمیاه اگر گفته. ام  هرگز دروغ نگفتهداردیدشمن م

 ابن أرقم، از انس دی از براء ابن عازب، از ز،ي از سهل بن سعد ساعد،ي خُدردی از ابوسعدی بپرسياز جابربن عبداهللا انصار. دیبپرس

 و آله و هی اهللا علی صلامبری سفارش پای چه فرموده است؟ آدرم درباره من و براامبریآنها بشما خواهند گفت که پ. دیبن مالک بپرس

 که داند ی گفت، خودش نمزی شمر اهانت آمد،ی رسنجای که به انی سخن امام حسد؟یزی باشد که خونم را نرنی مانع اتواند یسلم نم

 مهر کرده است اگر ی کُفر و گمراهبر اما خدا قلب تو را یدان یتو خوب م:  بن مظاهر جواب او را داد و گفتبیحب! دیگو یچه م

 نی نه بدی داشته باشنیقی بخدا قسم د،ی داردی شما هستم تردامبری من پسر پنکهی اگر شما در اد،ی من شک داريها شما در گفته

 يوا.  ندارد و آله و سلم وجودهی اهللا علی صلامبری نه در مشرق و نه در مغرب، اکنون جز من پسر دختر پگران،ی دنیشما و نه در ب

 ای آد؟یا ام که به طلب آن برخاسته  را از شما تباه کردهی مالای آد؟یخواهیام که خون او را از من م  از شما را کشتهی کسایآ! بر شما

امام با .)  نگفتندی سخنچی و هستادندی عراق ساکت اانیسپاه). (د؟ی قصاص کندیخواهیام که م  وارد کردهی از شما جراحتیبر کس

 که دی من ننوشتي شما براای بن حارث، آدیزی ي بن أشعث، و اسی قي حجار بن ابجر، اي ا،ی شبث ابن ربعيا: ( بلند فرموديصدا



٩٦

 که بخاطر تو مجهز و آماده گشته است، پس هرچه ییآ ی می سپاهي سبز و خرّم شده است؟ همانا بسوها نی و زمدهی رسها وهیم

. »میا  ننوشتهيا  نه، ما نامهگفتندآنان «).  کنمتی کوفه عزيزودتر بسو

 حال اگر از من کراهت د،ی و به من نامه نوشتدیا  کار را انجام دادهنیشما ا! سوگند بخدا!! سبحان اهللا: ( السالم فرمودهی عل امام

.) روم ی و به وطن خود مگردم، ی شما باز مي از سودیدار

 »هی امی سران بنگری و ددیزی« خود يچرا به دستور پسر عموها: لسالم گفت اهی عل نی خطاب به امام حسنجای بن أشعث در اسیق

: امام پاسخ داد. دی ددی نخواهيندی و از آنها رفتار ناخوشاکنند، ی برخورد مدی آنها که با شما آنگونه که دوست دارد،ینه یگردن نم

 از خون مسلم شی هاشم بی از بنای آخت،ی رنگری را با نلی که خون مسلم بن عقیباش یتو برادر همان محمد بن أشعث م(

و «.  نخواهم داد و چون بردگان اعتراف به عجز نخواهم کردانیدیزیمن دست ذلّت به ! هرگز!  نه سوگند بخدا؟يزی بریخواه یم

ن داشته  که پروردگار من و شماست اگر عزم سنگسار کردن مبرم ی بندگان خدا، بخدا پناه ميا» .کنم یچون بردگان فرار نم

.)  نداردامتی به روز قمانی که اي به پروردگار خودم و شما، از هر متکبربرم ی و پناه مدیباش

 ارانی انی او را ببندد، امام مي برگشت و به عقبۀ بن سمعان دستور داد اسب سوارها مهی السالم بطرف خهی عل نی امام حسآنگاه

. اف او حلقه زدند السالم در اطرهی عل  امامارانیقرار گرفت، و 

گری دی حجتاتمام

 هی عل نی امام حسارانی و د،ی صبح عاشورا که دو سپاه نابرابر، در مقابل هم قرار گرفتند، و فرماندهان لشگرها مشخّص گرددر

اما .  کندگری دی رفت تا با آنان اتمام حجتانی لشگر کوفي خود بسوارانی از یالسالم در اطراف آنحضرت گرد آمدند، امام با جمع

. دی کشادی السالم برسرشان فرهی عل نی امام شدند، امام حسزی مانع سخنان پندآمهودهی بي و سخنهاصداها جادی با ادیزی انیلشگر
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 کانَ ی الرَّشادِ، فَمنْ أَطاعنلِی سبیدعوکُم إِل و إِنَّما أَ،ی فَتَسمعوا قَولی أَنْ تَنْصِتُوا إِلَکُمی ما علَلُکُمیو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مِنَ الْحرامِ و ملِئَت اتُکُمی قَد إِنْخَزَلَت عط،یرُ مستَمِعٍ لِقَولی غَي و کُلُّکُم عاصٍألمرنَ،ی کانَ مِنَ الْمهلَکی و منْ عصاننَ،یمِنَ الْمرْشَد

). أنصتوا له:  و قالوانهمیفتالوم أصحاب عمر بن سعد ب( أَال تَنْصِتُونَ؟ أَال تَسمعونَ؟ لَکُمی قُلُوبِکُم، ویبع اَللَّه علبطُونُکُم مِنَ الْحرامِ، فَطَ

 رِقابِنا، ی ففاًی سنای سلَلْتُم علَنَ،ی مستَعِدنَی فَأَصرَخْناکُم مؤَدنَیری متَحنَی استَصرَخْتُمونا ولهنَیأَفَح.  الْجماعۀُ و تَرْحاًتُهای لَکُم أَتَباً

 وال کُم،ی عدلٍ أَفْشَوه فرِی بِغَهِمألعدائِکُم،ی علَداًی و ائِکُم،ی أَولِی فَأَصبحتُم إِلْباً علا جناها عدوکُم و عدونی نار الْفِتَنِ الّتنایوحشَشْتُم علَ

فأَم لَکُم حبیلٍ أَص،نْهِممِنَ الد رامخَسای اِالَّ الْح و ،ی أَنالُوکُمسع فشٍی تُمعمِنْ غَهِ،ی طَم ثٍ کانَ مِنَّرِیدأا، حال رتَفَيٍ و لَنالَی  . الَّ لَکُمفَه

الْویالتالسوها وزْتُمهونا، تَجتَرَکْتُم ونا وتُمإذْ کَرِه یف لَم رْ،یالرَّأْشْهطامِنٌ، و أْشالْجو ي لَم ی،فصتَحلَسع تُمرَعلکِنْ أَسو کَطَنای رَةِی 

تَداع با، والْدیإِلَتُم ی کَتَداعهایحاً لَکُمالْفَراشِ، فَقُب  .

 السنَنِ، و ءِ ی الْکِتابِ، و مطْفِی و عصبۀِ اآلثامِ، و محرِّفطانِ،یذَةِ الْکِتابِ، و نَفَثَۀِ الشَّ الْأُمۀِ، و شِذاذِ األحزابِ، و نَبتِی أَنْتُم مِنْ طَواغفَإِنَّما

 جعلُوا نَی الَّذنَ،ی الْمستَهزئ و صراخِ أَئِمۀِنَ،ی الْمؤْمِني الْعِهارِ بِالنَّسبِ، و مؤْذِیحِق و ملْاءِ،ی عِتْرَةِ األوصِيری و مباءِ،یقَتَلَۀِ أَوالدِ األنْب

 عرُوقُکُم، و تَوارثَتْه هِی علَت معرُوف، وشَجکُمی تَخْذُلُونَ، أَجلْ واهللاِ الْخَذْلُ فانای تَعتَمِدونَ، و إِاعهیو أَنْتُم اِبنَ حرْبٍ و أَشْ. نَیالقُرْآنَ عِض

 و ،کُمفُرُوع و ولُکُملَاُصع تَتنَبغَشِهِی و کُمقُلُوب یثَ شَتأَخْب فَکُنْتُم ،کُموردبِهِ ص لَءٍ ینَۀُ اهللاِ عأُکْلَۀً لِلْغاصِبِ، أَال لَع ی سِنْخاً لِلنَّاصِبِ و 

 نَی قَد رکَزَ بی ابنَ الدعیأَال إِنَّ الدعِ.  فَأَنْتُم واهللاِ همالًی کَفکُمی و قَد جعلْتُم اهللاَ علَدِها،ی بعد تَوکمانَی األنْقُضُونَی نَی الَّذنَیالنَّاکِث

 و ۀٌ،یت، واُنُوف حمِ اهللاُ ذلِک ورسولُه، وجدود طابت، وحجور طَهرَی أَبۀِ،ین مِنَّا الذِّلَّۀِ، و ما آَخُذُ الدهاتی الْسلَّۀِ والذِّلَّۀِ، وهنَی بنِ،یاثْنَتَ

 قِلَّۀِ الْعتادِ، وخَذْلَۀِ ی زاحِف بِهذِهِ الْاُسرَةِ علی قَد أَعذَرت وأَنْذَرت، أَال إِنّی مصارِعِ الْکِرامِ، أَال أنّی ال تُؤْثِرَ طاعۀَ اللِّئامِ علۀٌ،ینُفُوس أَبِ

: قولیاألصحابِ، ثم أنشأ 



٩٧

 فَهزَّامونَ قِدماً  نَهزَمفَاِنْ

 نای مهزَّمرُی نُهزَم فَغَواِنْ

 أِنْ طِبنا جبنٌ ولکِنْ وما

 نای ودولَۀُ آخِرانایمنا

 فَأَجمِعوا أَمرَکُم ،ي عنْ جدی أَبیلَ عهد عهِده إِ،ی تَدور بِکُم دور الرِّحی الْفَرَس، حتّرْکَبی ما ثَی إنَّه ال تَلْبثُونَ بعدها إِالَّ کَرَأَما

 صِراطٍ ی علی إِنَّ ربتِهایما مِنْ دابۀٍ إِالَّ هو آخِذٌ بِناصِ.  و ربکُمی اهللاِ ربیلَ تَوکَّلْت عی ثُم ال تنْظِرُونِ، إِنّعاًی جمیدونیوشُرَکاء کُم ثَم ک

56 هیسوره هود آ. مٍیمستَق

ملَاَللَّهثْ ععابماءِ، وقَطِرَ الس منْهع بِساَح یکَسِنِنَی سِنهِم ی ی،فلَوسلِّطْ عسو یثَقهِم فٍی غُالم قییسبِرَةً، فَال هِمصکَأْساً م یعی فدهِم 

 کی مِنْهم، فَإِنَّهم غَرُّونا وکَذَّبونا و خَذَلُونا، و أَنْت ربنا علَیاعی وأَشْیتی وأهلِ بیائی ولِأَولِی لنْتَقِمیأَحداً، قَتْلَۀً بِقَتْلَۀٍ وضَرْبۀً بِضَرْبۀٍ، 

 اعمرُی:  فقاله،یأتی أن حبی له، وکان کارهاً ال یفدع!.  عمرَی عمرُ بنُ سعدٍ؟ اُدعوا لنَیأَ: ثم قال. رُی الْمصکی أَنَبنا وإِلَکیتَوکَّلْنا و إِلَ

 وجرْجانَ، واهللاِ ال تَتَهنَّأُ بِذلِک أَبداٌ، عهداٌ معهوداً، فَاصنَع ما أَنْت صانِع، فَإِنَّک ي بِالد الرَّی ابنُ الدعی الدعِکیولّی تَزْعم أَنْ یأَنْت تَقْتُلُن

. نَهمی غَرَضاً بتَّخِذُونَهی و انُی الصبتَراماهی قَصبۀٍ قَدنُصِب بِالْکُوفَۀِ، ی بِرَأسِک علی وکَأَنّرَةَ، وال آخِای بِدنْيال تَفْرَح بعد

 انیهشدار به کوف:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خوانم، ی فراميا را به راه رستگار همانا من شمد،ی تا سخنانم را بشنود؟یشو ی بر شما، شما را چه شده است که ساکت نميوا(

 انی کند از نابود شدگان خواهد بود، همه شما از فرمانم عصیچیهرکس از من اطاعت کند از رستگاران و هرکس از سخنم سرپ

ند  جهت خداونی از حرام پرگشته است و بهمتانی انبار آذوقه شما از حرام انباشته و شکمهارای زدی و به سخنانم گوش ندادد،یکرد

.  مهر نهاده استتانیبر دلها

 عمر سعد آرام گرفتند و انی از لشگری هنگام جمعنیدر ا). د؟یده ی چرا به سخنانم گوش فرا نمد؟یشو ی بر شما چرا ساکت نميوا

:  را به سکوت فراخواندند که امام فرمودگرانید

 انی انحراف و سقوط کوفعلل

 به استغاثه عی و ما سرد،یدی خود طلبياری و ما را به د،ی استغاثه کردزده رتی حکهی هنگام مگر نهارتان،ی باد، و غم و اندوه مرگتان

 د،یا  کردهای بر ضد ما مهدی دفاع از ما بدست گرفته بودي که برایرهائی اکنون شمشی ولم؟ی برخاستتانیاریشما پاسخ داده و به 

 و د؟ی چه شد که بر ضد دوستان خود گرد آمدم،ین ما و شما افروخته بود دشمناي نابودي که آنرا برادیا  را متوجه ما ساختهیآتش

 ی باقتانی براي بهترندهی آدی شما اجراء کردند و نه امانی در می نه آنان عدالتد،یبه نفع دشمنانتان دست بر دوستانتان باال برد

اند   گوارا است بشما وعده دادهتانی که برای پستیزندگ از مال حرام و ی است که آنان اندکنی ايا هوها برای هنیاند، همه ا گذاشته

.  استافتهی بر ما راه نی باطلشهی اندچی از ما سرنزده و هی خالفکار چیو گرنه ه

 یها آرام و فکرها ب  و دلامی در نرهای شمشی زماند؟یکن ی و ما را ترك مدیجوئ ی مي که از ما دوردیستی بالها نستهی شما شاایآ

 و همچون حشرات پرسوخته به حرکت در دی برداشتزی ناتوان خي و آنگاه مانند ملخهادیختی شما فتنه را برانگیل بود وشیتشو

. »دیزی «ززادهی بردگان کني باد، اما بر شي پس ذلّت و خوارد،یآمد

 انیها در کوف  ارزشمسخ

 کنندگان مالی شما پاد،یافتادگان از کتاب خدائ شما دور د،ی جامعه هستگانی شما فروماد،یباش ی امت مانی اکنون از طاغشما

 يشاوندی شما زنا را علّت خود،ی هستاءی و اولاءی شما نابود کنندگان خاندان اوصد،یامبرانی و کشندگان فرزندان پدیها هست سنّت
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 را پاره پاره ی که کتب آسمان و آله و سلمهی اهللا علی صلامبری با استهزاء کنندگان پد،ی آزار روا داشتن و به بندگان مؤمدیدان یم

. دیکردند همصدا شد

 و از دی او را کمک کردروانی فرزند حرب و پ»هیمعاو« شما يآر. دیدی را خريو به دست خودتان عذاب ابد! دی کردي بدکارچه

 آب خورده و ها ی شکنمانی پنی شما از اشهی شما معروف است، رانی در می شکنمانی پنیا! بخدا سوگند. دی ما دست برداشتياری

 نیتر فیشما کث.  شده استزی از آن لبرتانیها نهی شما بر آن استوار گشته و سي است، دلهاته گرفروی نشهی رنی از اتانیها شاخه

لعنت خدا بر . دیباش ی غاصبان و زورمندان مي و گوارا براذی لذيا  اندوه است، و طعمههی ماي هر تماشاگري که براد،ی هستيا وهیم

. دی داده بودلی کفمانی خداوند را بر آن پکهی در هم شکستند، در حالدی خود را پس از تأکي شکنان باد که سوگندهامانیآن پ

 يری ناپذمی تسلروح

 م،یری را بپذي که ما ذلّت و خوارهاتی مرگ و ذلّت، اما هنی مجبور کرده است، بزی دو چنیزنازاده، فرزند زنازاده، مرا ب! دی باشآگاه

 همت ي اصالت و شرف و خاندان داراي پاك و دارايها  روانداشته است و دامننی و مؤمنامبری ذلّت را برما و بر پرشیوند پذخدا

آنچه الزم بود ! دیآگاه باش. می دهحی را بر مرگ شرافتمندانه ترجگانی که اطاعت فرومادهند یواال و عزّت نفس ما، هرگز اجازه نم

 اران،ی ی شکنمانی دشمن و پياری اندك، بسارانی نی من با ادیبد و دردناك کردارتان بر حذر داشتم، بدان ندهیگفتم، و شما را از آ

). ام  کردهخاب دوستان، راه خود را انتیو کارشکن

 دشمن می ما از روزگاران قدمیاگر شکست ده: ( را به عنوان مثال زدن خواندي مرادبی السالم اشعار فروة ابن مسهی عل  امامآنگاه

 و لکن حکومت ستمگران ستی ما نبندهی و ترس زمی که بمیستی شکست خورده نقتی در حقمی و اگر شکست بخورم،یشکن هست

:  السالم فرمودهی عل امسپس ام). ما تداوم ندارد جز با مرگ

 انی دردناك کوفندهی از آخبر

 ابی اسب سوار بر دور آسکی که یك، بمقدار زمان ماند جز انددی نخواهیباق» پس از کشتن من«بخدا سوگند پس از آن (

.  و آله و سلم بمن رسانده استهی اهللا علیخدا صل  است که پدرم از جدم رسول یامی پنیا. زند ی و بر محور آن چرخ مگردد،یم

ام که   توکّل کردهير نشود، من به پرودگاتان یمانی تا اقدام شما موجب پشدیزی هم بريو را به همدستان خود رتانیها شهیپس اند

آنگاه بر آنان ).  استمی در دست قدرت اوست، پرودگار من همواره بر صراط مستقيا  من و شماست، و جان هر جنبندهنندهیآفر

:  کرد و فرمودنینفر

 انی امام بر کوفنینفر

پروردگارا .  گردانبشانی را نصیط و قحی السالم خشکسالهی عل وسفی نفرست و همانند زمان نانیخداوندا باران رحمتت را بر ا(

 را رهامکن مگر آنکه در ی کسشانی سازد، از ارابشانی تلخ و ناگوار سی بر آنان مسلّط فرما تا از شراب»فیثق «فهی را از طايمرد

. ی ما، کشته و مجروحشان گردانز ایمقابل هر کشته و مجروح

 ی نمودند، و ببی وارد شدند، و ما را تکذلهینان باز ستان، چرا که با ما از راه ح را از آروانمیانتقام مرا و خاندان و دوستان و پ! یاله

 و ستادیآنگاه ا.) میآور ی مي و به جانب تو رومیگرد ی توباز مي و توکّل ما برتو است، و بسوی تو پرودگار مائيآر. اعتبار شمردند

 السالم قرار داد، امام هی عل نیندند، که خود را در مقابل امام حسلشگر عمر سعد را خوا.) دیکجاست عمر سعد؟ او را بخوان: (فرمود

: خطاب به او فرمود

 دردناك عمرسعد ندهی از آخبر

را بتو خواهد داد؟ » گرگان« و »ير« زنازاده فرزند زنازاده، حکومت نکاری اي برایکن ی مالی و خ؟یکش ی تو مرا مایآ!  عمر سعديا(

 انجام ده، ی انجام دهیخواه یهرچه م!  عمر سعدي است، ای نوشته الهمانی پنی اد،ی رسیزو نخواه آرنیهرگز به ا! سوگند بخدا
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 شده و زده ی تو بر سر ندهی که سر برنگرم ی دارم مای بود، و گوی و نه در آخرت شاد نخواهای در دنه تو پس از قتل من نرایز

.) کنند ی آن سنگ پرتاب مي کرده، و بسوي کوفه با آن بازيها بچه

انی و مناظره با کوفبحث

 شکن مسدود کند، روز مانی پانی را بر کوفها ی کند و راه و روزنه هرگونه عذرتراشداریها را ب  آنکه دلي السالم براهی عل نی حسامام

 نگونهی با آنان را ا داده بود بحث و مناظرهری به شمشهی که تکی دو سپاه قرار گرفت و در حالانی مدان،یعاشورا سوار بر اسب در م

: آغاز کرد
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اُنْشِدکُم : قال.  وآله و سبطههی اهللا علینعم، أنت ابن رسول اهللا صل: قالوا. ؟یاُنْشِدکُم اهللاَ هلْ تَعرِفُونَن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

دونَ أنَّ جلَملْ تَعولُ اهللاِ صلياهللاَ هسوآله؟هی اهللا علی ر . 

: قال. قالوا اللهم نعم.  وآله؟هی اهللا علیصلی فاطِمۀُ الزَّهراءِ بِنْتِ محمدٍ الْمصطَفیاُنْشِدکُم اهللاَ هلْ تَعلَمونَ اَنَّ اُم: قال. اللهم نعم: قالوا

کُملْ اُنْشِدونَ أنَّ أب اهللاَ هلَملِ یتَععنُ یت: قال.  نعمهمللا: قالوا.  السالم؟هی عل طالِبٍ ی أببدونَ اَنَّ جلَملْ تَعاهللاَ ه کُمۀُی خَدیاُنْشِدج بِنْت 

خُوالماً؟ قالوالِدٍیۀِ اِسلُ نِساءِ هذِهِ الْاُماللهم نعم:  أو .

 ی فِاریاُنْشِدکُم اهللاَ هلْ تَعلَمونَ اَنَّ جعفَرَ الطَّ: قال. ماللهم نع: قالوا. ؟ی الشُّهداءِ حمزَةَ عم أَبدیفأنْشِدکُم اهللاَ هلَ تَعلَمونَ أنَّ س: قال

اللهم : قالوا.  وآله و اَنَا متَقَلِّده؟هی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِفی هذا سأَنَّفأنْشِدکُم اهللاَ هلْ تَعلَمونَ : قال. اللهم نعم: قالوا. ؟یالْجنَۀِّ عم

 اًیفأنْشِدکُم اهللاَ هلْ تَعلَمونَ اَنَّ علِ: قال. اللهم نعم: قالوا. شِدکُم اهللاَ هلْ تَعلَمونَ أَنَّ هذِهِ عِمامۀُ رسولِ اهللاِ اَنَا البِسها؟فأنْ: قال. نعم

. اللهم نعم: قالوا. ؟» کُلِّ مؤْمِنٍ ومؤْمِنَۀٍی ولِ السالم کانَ اَولَهم اِسالماً، و اَعلَمهم عِلْماً، واَعظَمهم حِلْماً، واَنَّههیعل

 ومی ی اَبدِی ی الصادِر عنِ الْماءِ، ولِواء الْحمدِ فرُی الْبعذادی رِجاالً کَما ذُودعنْهی اَلذَّائِد عنِ الْحوضِ، ی وأبیفَبِم تَستَحِلُّونَ دم: قال

 امۀِ؟یالْقِ

.  تذوق الموت عطشاًی حتّکی تارکری علمنا ذلک کلّه، ونحن غقد: قالوا

. ی خدا که درود بر او باد هستامبری تو فرزند پيآر: گفتند. د؟یشناس ی مرا مایآ! شما را بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 السالم هی عل  حضرت اباعبداهللايها یژگیو

 جهی خددیدانی مایآ! شما را بخدا:  امام فرمود،يآر: گفتند.  پدر من است؟طالبی بن ابیل عدیدان ی مایآ! شما را بخدا:  فرمودامام

 دیدانی مایآ! شما را بخدا: امام فرمود. يآر: گفتند.  مادر بزرگ من است؟رفتی که اسالم را پذی زننی نخست»لدیدختر خو«

. يآر: گفتند.  من است؟ي عموکند یمکه در بهشت پرواز » جعفر«

شما : امام فرمود. يآر: گفتند.  خدا است؟امبری پریام شمش  که اکنون برکمر بستهری شمشنی ادیدانی مایآ! شما را بخدا: فرمود امام

. يآر: گفتند. ام عمامه رسول اهللا است؟  عمامه را بر سر بستهنی که ادیدانی مایآ! را بخدا

 بود که اسالم را قبول کرد؟ و در علم از ي فردنی اولنی مسلمانی السالم از مهی عل ی پدرم علدیدان ی مایآ! شما را بخدا:  فرمودامام

: امام فرمود. يآر: گفتند. باشد؟ ی هر مرد و زن مؤمن ميشوای و پی از همه بردبارتر بود و او ولیبائیهمه عالمتر و در صبر و شک

 را از ی دارد و گروهاری آب حوض کوثر را در اختامتی قي که پدرم فردای در حالد؟یشمار ی مزیختن خونم را جایپس چگونه ر

.)  بدست اوستری پرچم سپاس و تقدامت،ی آن محروم خواهد کرد آنچنانکه شتر تشنه را از آب باز دارند و در روز قدنینوش

!! ي تا کشته شومیکن ی اما تو را رها نممیدان ی را منهایما همه ا:  دادندپاسخ

. را به سکوت دعوت کندبه حضرت عباس دستورداد تا آنها السالم هی عل نیامام حسنان ودختران بلند شد، زهی گريکه صدابودنجایا
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 جهانندهی عاشورا و سخن از آصبح

 السالم رو به هی عل نی امام حسافت،یها سامان   اتمام حجتد،ی صبح عاشورا پس از آنکه پندها داده شد، هشدارها مطرح گرددر

:  وآله وسلم به من فرمودهی اهللا علیخدا صل  فرمود، جدم رسول  خود کردهارانی

 عموراً، و ی أرض تُدعی وهِن،یی النَّبِاءی و أوصِونَی بِها النَّبِی أرض قَد الْتَقی الْعِرَاقِ، وهِی إنّک ستُساقُ إلَی بنَای: ی رسولَ اهللاِ قالَ لإنَّ

:  وتَالدِ،ی ألَم مس الْحدجِدونَی معک جماعۀٌ مِنْ أصحابِک الَستَشْهِدید بِها، و إنَّک تَستَشْهِ

 ي آبادي در آنجا گام نهادند، تو را برانانشانی و جانشامبرانی است که پینی آنجا سرزم،يرو ی عراق مي بسوندهی تو در آنی حسيا

:  و خواندد،ی را احساس کنرهای رنج و درد شمشآنکه ی بدیشو ی در آنجا کشته متارانی اما تو و خوانند یآنجا فرام

 192 ثیحد

69 هی آاءی سوره انب»می إبراهی برْداً وسالماً علی نار کُونایقُلْنا «:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ثُم أَمکُثُ ماشاءاهللاُ فَأَکُونُ أَولَ منْ تَنْشَقُّ :  قالنا،ی نَبِیئِنْ قَتَلُونا فَاِنَّا نَرِد عل برداً وسالماً، فَاَبشِرُوا، فَواهللاِ لَهمی و علکی الحرب علتکون

 وفْد مِنَ السماءِ مِنْ یعلَ نْزِلَنَّی رسولِ اللّهِ ثُم لَاةَی قائِمِنا، و حامی وقِنَی الْمؤْمِنرِی ذلِک خَرْجۀَ أَموافِقُیاألرض عنْه، فَأَخْرُج خَرْجۀً 

 عِنْدِاهللاِ، لَملَی إِلَنْزِلُوایضِ قَطُّ، واألر إِلَنْزِلَنَّی رَئیبملُی جرافلُیکائی وإِسلَلُ،ی والئِکَۀِ، ومِنَ الْم نُودجو نْزِلَنَّیم دملَحع و أَخیأَنَا وی و 

 ی إِلدفَعنَّهی محمد لِواءه ولَهِزَّنَّی مخْلُوقٌ، ثُم لَرْکَبهای بلْقٌ مِنْ نُورٍ لَم لٌی حموالتٍ مِنْ حموالتِ الرَّب خَی فهِ،ی منْ منَّ اهللاُ علَعیوجم

ع سقائِمِنا مإِنَّا نَفِهِ،ی کُثُ ثُمإِنَّ اهللاَ م اهللاُ، ثُمماشاء دِ ذلِکعمِنْ ب یخْرِججِدِ الْکُوفَۀِ عسمِنْ م ناًیعنٍ وهمِنْ د ناًیعنٍ ومِنْ لَب ماءٍ  مِنْناًی .

 إِالّ  عدوٍی علی الشَّْرقِ والمغْربِ، وال آتی إِلَیبعثُنی فَ، وآلههی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِفی سی إِلَدفَعی السالم هی عل نَیرَالْمؤْمِنیثُم إِنَّ أَم

صدقَ : قُوالنِی نَیرِالْمؤْمِنی أَمی إِلخْرُجانِی ونُسی و الَیوإِنَّ دانِ.  الْهِنْدِ فَأَفْتَحهای أَقَع إِلَیأَهرَقْت دمه، وال أَدع صنَماً إِالَّ أَحرَقْتُه حتّ

ثُم لَأَقْتُلَنَّ کُلَّ دابۀٍ .  اهللاُ لَهمفْتَحی الرُّومِ فَی بعثاً إِلَبعثُی وهِم،ی مقاتِلقْتُلُونَی رجالً فَنَیبع الْبصرَةِ سیمعهما إِلَ] اهللاُ [بعثُی ورسولُه وهللاُا

 الْاِسالمِ نَی برَنَّهمیئِرِ الْمِلَلِ، ولَاُخَ وساي والنَّصارهودِی الْی وأَعرِض علَب،ی إِالّ الطرضِ وجهِ األی علکُونَی الیحرَّم اهللاُ لَحمها، حتّ

السولَفِ،یع نَنْتم لَمنْ أَسفَم ال هِ،یو ،همرَقَ اهللاُ دأَه المالْاِس نْ کَرِهمو قیلٌ مِنْ شیبجتِنای رأَنْزَلَ اهللاُ إِلَ( إِالَّ علَکاً ) هِیمیحسنْ مع 

 إِالَّ کَشَف اهللاُ عنْه بالءه بِنا أَهلَ ی وال مقْعد وال مبتَلی وجهِ األرضِ أَعمی علیبقی الْجنَّۀِ، وال ی أَزواجه ومنازِلَه فِعرِّفُهیاب ووجهِهِ التُّر

الْبلَتَنْ. تِیماءِ إِلَزِلَنَّورَکَۀُ مِنَ الستّی الْبضِ، حبِما  أَنَّ الی األر رَةَ لَتَقْصِفشَّجاهللاُیریرَةَ الشِّتاءِ فِهای فدلَتَأْکُلَنَّ ثَمرَ، وی مِنَ الَّثمالص فِ،ی 

رَةَ الصثَمولُ اهللاِی فِفِیقَو ذلِکلَ الْقُ«:  الشِّتاءِ، وأَنَّ أَه لَولَيرونا عاتَّقُوا لَفَتَحنُوا وآم یمهِمرَکاتٍ مِنَ السوا  بلکِنْ کَذَّبضِ واألراءِ و

 ها،ی الْاَرضِ وما کانَ فی فِی شَهِمی علَیخْفی کَرامۀً، ال عتِنای لِشهبی ثُم اِنَّ اهللاَ 96هیسوره اعراف آ» ]کْسِبونَیفَأَخْذْناهم بِما کانُوا [

. »عملُونَی فَخْبِرَهم بِعِلْمِ ما تِهِی ب عِلْم اَهلِعلَمی أنْ دیری أنَّ الرَّجلَ مِنْهم یحتَّ

:  را خواندهی آنی السالم اهی عل سپس امام:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ای از بازگشت دوباره به دنخبر

را خواهد بود،  لذّت بخش و گواارانتی تو و يجنگ برا69 هی آاءیسوره انب»  السالم سرد و گوارا باشهی عل می ابراهي آتش برايا«(

 خواست خدا باشد در آن کهی شد تا زمانمی وارد خواهامبرمانی پشگاهی بر پناًیقیاگر ما را بکشند ! مژده باد برشما، پس بخدا سوگند

. میمان یعالم م

 السالم و هی عل نیرالمؤمنی قائم ما و رجعت امامی و همزمان با قشود ی شکافته مشی برانی خواهم بود که زمی کسنی من اولسپس

 یبی غيروهای نی الهشگاهی و آله وسلم رجعت خواهم کرد، و در آن هنگام از آسمان و از پهی اهللا علیصل  مجدد رسول اهللا یزندگ

 از فرشتگان بر ي و لشگرلیکائی و ملی جبرائنی و همچناند، امدهی فرود ننی که تا آن زمان بر زمییروهاین فرود خواهند آمد، میبرا

 ارانی السالم و برادرم و خودم، و اصحاب و هی عل ی و آله و سلم و پدرم علهی اهللا علیخدا صل خواهند شد و جدم رسول من نازل 

 ی که تا آن روز کسی نورانيها  مرکبند،یآ ی از نور سوار شده فرود مییها  مرکببر آنها را خدا بر من منّت نهاد، یمن که دوست
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 خود را ری و آله و سلم پرچم خود را به اهتزاز در خواهد آورد و پرچم و شمشهی اهللا علیصل  اسالمرامبیآنگاه پ. سوارشان نشده است

. میکن ی می زندگهد تا آنجا که خدا بخوانی سپس ما در زمسپارد، یم) عج(به قائم ما

 در دوران رجعت نی زمیآبادان

 را امبری پری السالم شمشهی عل نیرالمؤمنی پس آنگاه امجوشاند ی مری از روغن و آب زالل و شيا  خداوند از مسجد کوفه چشمهپس

 بت چی و به هزمیر ی جز آنکه خونش را مرسم ی نمی دشمنچی به هدهد، ی متی مأمورنیبدست من داده مرا به مشرق و مغرب زم

. کنم ی آنجا را فتح مدهی هند رسنیتا آنکه به سرزم. سوزانم ی جز آن که آن را مرسم ینم

» . راست گفتندامبرشیخدا و پ«: ندیگو ی و مکنند ی السالم حرکت مهی عل نیرالمؤمنی امي بسوامبری پ»ونسی« و »الیدان «اهآنگ

 و آنجا دارند ی ملی روم گسي و لشگرها بسوکنند، یها م  که با دشمنان خدا جنگفرستد ی می هفتاد مرد جنگامبر،یخدا با آن دو پ

 جز نی زمي تا بر روکشم، ی که گوشت او را خدا حرام کرد ميا  هر جنبندهنی زميسپس در پاکساز. کند ی فتح مشانیرا خدا برا

 آزاد ری انتخاب اسالم و شمشنی و آنان را بشوم، ی ملل و اقوام روبرو مگری و دي و نصارهودی نماند، آنگاه با یحالل گوشت باق

 خت،ی گرداند خدا خون او را خواهد ري و هر کس از اسالم روکنم یم یقدردان پس هر کس اسالم را انتخاب کند از او گذارم، یم

 و با مقام و منزلتشان در ندی آنان بزداي خواهد فرستاد تا گرد و غبار مرگ را از رويا  ما فرشتهانیعیدر آن روزها خدا بر همه ش

 خداوند توسط ما نکهی نخواهد ماند مگر ای باقنیم زي بر روي و دردمنديریگ نی و زمي کورچیدر آن زمان ه. بهشت آشنا سازند

 فرود خواهد آمد بدان حد که درخت به نی از آسمان و زمیبرکت و رحمت اله.  السالم از آنان درد و بال بازستاندهمی علتیاهلب

 در تابستان ی زمستانيها وهی و مشود، ی در فصل زمستان خورده می تابستانيها وهی نهد، منی سر به زموهیخواست خدا از وفور م

:  همان فرموده خداست کهنیمورد استفاده قرار خواهد گرفت، ا

ها   سقوط ملّتای تکامل علل

 و آسمان بر نی رحمت و برکت خود را از زمي درهانهی هرآکردند ی مشهی پي و تقوآوردند، ی ممانی اها، ي مردم شهرها و آباداگر«

69 هیسوره اعراف آ. »میدر مقابل اعمالشان گرفتارشان ساخت چون دروغ گفتند ی ولم،یکرد ی آنان باز ميرو

تا .  آنها پنهان نخواهد مانددی است و آنچه داخل آن است از دنی زمي و هرچه در روکند ی ما کرامت مانیعی خداوند بر شآنگاه

.) سازند ی السالم با خبر شود، او را آگاه مهمی علتیآنجا که هرکس اراده کند از علم اهلب

 در نبردی حماسسخن

 و خود را بر قلب سپاه دشمن دی کشری شد شمشکاری آماده پاران،ی دنی السالم پس از آغاز نبرد و به شهادت رسهی عل نی حسامام

:  داشتی و مبارزه، سخنان حماسکاری امام در حال پختند،یگر ی امام ميرو شیزد، که آن روباه صفتان از پ
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 عبداً مِنْ عِبادِ اهللاِ فَتَهابوا ي عِتْرَتِهِ، أَما إِنَّکُم لَنْ تَقْتُلُوا بعدی اُمۀَ السوءِ بِئْسما خَلَّفْتُم محمداً فای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ثُی مِنْکُم مِنْ حی لنْتِقَمی بِالشَّهادةِ بهوانِکُم، ثُم ی ربیکْرِمنینْ  لَأَرجو أَینّ اهللاِ إِمی و أَ،يای عِنْد قَتْلِکُم إِکُمی علَهونُیقَتْلَه، بلْ 

. التَشْعرُونُ

 پس از من، از کشتن د،ی که به خاندان محمد پس از او جفا کرددیچه بدکرد!  امت بدکاريا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شما، ي که در برابر خواردوارمی، کشتن آنان را بر شما آسان خواهد کرد، من از خدا ام کشتن منرای زد،ی نداریبندگان خدا هراس

.) ردی انتقام مرا از شما بگدیبر ی که گمان نمیکرامت شهادت به من عطا کند و از راه
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ریخ

 و آخرتای دنریخ

: امام در پاسخ او نوشت. ست؟ی و آخرت چای دنریخ: دی نوشت و پرسيا  السالم نامههی عل نی به امام حسیشخص
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 اهللاِ بِسخَطِ النَّاسِ کَفاه اهللاُ اُمورالنَّاسِ، و منْ ی أَما بعد فَإنَّه منْ طَلَب رِضمِ،یاهللاِ الرَّحمنِ الرَّح بِسمِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  النَّاسِ، والسالمیإِل النَّاسِ بِسخَطِ اهللاِ وکَلَه اهللاُ یطَلَب رِض

 خدا باشد که ي خشنودی در پی پرودرگار، هرکسشی بخشنده مهربان، پس از ستايبنام خدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ی مردم بکوشد که بغضب الهتی جلب رضاي برای خواهد کرد و هرکستیمردم از او برنجند خداوند او را در امور مردم کفا

). گذارد یوند او را به مردم وام خداانجامدیب

 شودیآغاز م» د« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

شیای و ندعا

 امام در مشکالتيدعا

 شهی که پس از شهادت آنحضرت، فرزندان و افراد خاندان او همخواند ی را می دعائها ی السالم در مشکالت و سختهی عل نی حسامام

. خواندند یت م و مشکالها یهمان دعا را در سخت
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 ي برکْنِک الَّذی الَتَنام واکْنُفْنی الَّتنِکی بِعی اُحرُسن،ی عِنْد کُرْبتیاغَوثی و ،ی عِنْد شِدتی عدتایاَللَّهم : السالمهی عل نی االمام الحسقال

 نَحرِهِ، ی اَکْبرُ و أَجلُّ و أَقْدر مِما أَخاف وأَحذَر، اللهم بِک أَدرأُ فنَّکاَللَّهم اِ. ی رجائِ فَال أُهلَک و أَنْتی بِقُدرتِک علی وارحمنرام،یال

. رٍی قَدءٍ ی کُلِّ شَی مِنْ شَرِّهِ إِنَّک علذُیواستَع

 مرا به ،ی رسم هنگام سختادی فريمشکالت، و ا قدرت و توان من هنگام شدت يا! پروردگارا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 پناهم ده، به قدرتت برمن، مرا مشمول ردیگ یچشمت که خواب در آن راه ندارد حفظ فرما، و به پناهت که مورد تجاوز قرار نم

 ی هستزهایام چ از تمرومندتریخداوندا تو برتر و ارزشمندتر و ن. ی من تو هستدی امکهی حالر دگردم یرحمتت قرار ده، هالك نم

.) ي قادري که تو بر هر کاربرم ی تو آنان را نابود کرده و از شرِّ آنها بتو پناه ملهیبه وس! خداوندا. دمیترس یکه از آنها م

 در مشکالت گری دییدعا

 السالم از هایعل فاطمه را که ییپسرجان، دعا:  و فرموددی چسباننهیپدرم در روز عاشورا مرا به س:  السالم نقل کردهی سجاد علامام

 هر حاجت و کار مهم و غم و ي داد حفظ کن که برامی آموخت و به من تعللی و آله و سلم از جبرئهی اهللا علیرسول خدا صل

.  استدی مفيبار بتی و هر کار بزرگ مصيآمد شیپ
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 وآله، وعلَّمه هی اهللا علی صل  و علَّمها رسولُ اهللاِهای فاطِمۀُ، السالم علَهِیمتْن دعاء علَّی إِحفَظْ عنّی بنِّای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 الْفادِحِ، مِی الْعظرِ الْحاجۀِ والْمهِم والْغَم والنَّازِلَۀِ إِذا نَزَلَت والْاَمی فِلُیجبرَئ

 ای رِ،ی الضَّمی ما فِعلَمی منْ ای نَ،ی حوائِجِ الْسائِلی علقْدِری منْ ای مِ،یبِحقِّ طه والْقُرآنِ الْعظ ومِ،ی والْقُرآنِ الْحکسیبِحقِّ :  ادعقال

 ی صلِّ علرِ،ی التَّفْسی اِلَتاجحی منْ الای رِ،ی رازِقَ الطِّفْلِ الصغای رِ،ی الْکَبخِی راحِم الشَّای نَ،ی مفَرِّج عنِ الْمغْمومای نَ،یمنَفِّس عنِ الْمکْرُوب

 کَذا وکَذا یمحمدٍ وآلِ محمدِ وافْعلْ ب
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 را به ازمندانی درخواست نکهی خدائي ام،ی و بحق طه و قرآن عظمی و قرآن حکسی به حق ایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که اندوه ی خدائي ا،يساز ی مشکالت گرفتاران را برطرف مکهیدائ خي ا،ی که آنچه دردلهاست آگاهی خدائي ا،یبخش یاندازه م

 دادن در حی به توضیاجی که احتی خدائي دهنده کودکان،اي روزي و ارمردان،ی رحم کننده پي ا،یزدائ یدل اندوهناکان را م

» . کنانید را بآنگاه مشکل و حاجت خو«).  و خاندانش درود بفرست، و حاجت مرا بر آورامبری بر پست،یخدمت تو ن

 در صبح عاشورادعا

   و کشتار شدند، حضرت اباعبداهللاانتی از همه طرف آماده خدیزی انیدر صبح عاشورا که لشگر:  السالم نقل کردهی سجاد علامام

:  دعا را خواندنی آسمان بلند کرد و ايها را بسو  السالم دستهیعل
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 ثِقَۀٌ وعدةٌ، ی کُلِّ أَمرٍ نَزَلَ بی فی کُلِّ شِدةٍ، و أَنْت لی فی کُلِّ کَرْبٍ، وأنْت رجائی فیاَللَّهم أَنْت ثِقَت:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ممِنْ ه کَمیفتَقِلُّ فهِی فضْع و لَۀُ،ی الْحهِی الْفُؤاد و دهِی فخْذُلُیی الص قُ ویتهِی فشْم ،وداِلَ الْع تُهشَکَو و بِک اَنْزَلْتُهی،ۀً مِنّکغْبی ر 

.  کُلِّ رغْبهٍی کُلِّ نِعمۀٍ، و صاحِب کُلِّ حسنَۀٍ و منْتَهی و کَشَفْتَه، فَأَنْت ولِی عمنْ سِواك، فَفَرَّجتَه عنّکیإلَ

 و در هر ی من هستدی امهی آمد ناگوارماشی اندوه پناهگاه من و در هر پ که تو در غم وی خدائيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و راه هر چاره شوند ی است که دلها در برابرش آب مختهی کمرشکن بر من فرا ري آنگاه که غمها،ی منگاه هی سالح و تکيا حادثه

 ند،یگشا یته و دشمنان زبان به شماتت م جسي آنها دوستان از من دوردنی که با دی جانگاهي غمهاگردد، یدر مقابلش مسدود م

 يها  کوهنی و ادهی که به داد من رسيام و تو بود  نمودهدی قطع امگرانی تو شکابت آورده و از دشگاهی تنها به پ،ی لحظاتنیدر چن

.)  و مقصود من مقصدنی آخری صاحب هر نعمت و توئی توئای خدا،يا دهی امواج اندوه نجاتم بخشنی و از ايا غم را بر طرف کرده

 بارانيدعا

:  و اظهار داشتداشت ی دست بدعا برمی بارش باران و رحمت الهي السالم براهی عل  حضرت اباعبداهللاشد ی می خشکسالهرگاه
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 رِزقِنا ی بِها فدی و تَزنا،یةٍ، تَعم بِها حاضِرَنا وباد ضاررَی واسِعۀً وادِعۀً، عامۀً، نافِعۀً، غَاًیاَللَّهم اسقِنا سقْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 نَتَهای زهای أَرضِنا سکَنَها، و أَنْبِت فَی فنایاَللَّهم أَنْزِلْ علَ.  محظُوراًکُنْی لَم إنَّ عطاءك مانٍ،ی و عطاء إمانٍ،یاَللَّهم اجعلْه رِزقَ إ. و شُکْرِنا

 رْعاهاوم .

 و زدی فرو رابانی نافع و بدون ضرر بر ما بفرست که در شهر و بر،ی گسترده و فراگیباران! پروردگارا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که ی باشد قرار ده، بدرستمانی که بر أساس ایی و عطايباران را روز! خداوندا. ابدی شی ما افزاي و شکرگذاريبه سبب آن روز

.) انی در آن بروها یدنی و روئشود ی آن منتی زهی ما باران بفرست و آنچه مانیبار الها بر زم. ستی نده بازداشته شبخشش تو

 باران ي برايگری ديدعا

 دند،ی طلب باران، اصرا ورزي مردم خدمت آن حضرت آمده براداد ی مردم را رنج می السالم خشکسالهی عل ی زمان امام علدر

 برخواست و نیامام حس.  و از خدا طلب باران کنزی السالم فرمود، پسرم برخهی عل نی السالم خطاب به امام حسهیعل  نیرالمؤمنیام

.  را خواندعا دنی ای الهشیپس از حمد و ستا
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 مِغْزاراً، واسِعاً، غَدقاً، ثاًی مِدراراً، و اسقِنْا غَنایلسماء علَ و منْزِلَ الْبرَکات، أَرسِلْ اراتِ،ی الْخَیاَللَّهم معطِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

تُحو ،مِنْ عِبادِك فبِهِ الضَّع اً، فُجاجاً تُنَفِّسفُوحاً، سحلَّالً سجییمبِهِ الْم یآمت ،الْعالَمنَی مِنْ بِالدِك بنَی ر .

 بر ما یاپیباران رحمتت را پ! یها هست  و فروفرستنده برکتهایکی که عطا بخش ني خداونديا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 مرده زنده و يها نی از آن بهرمند شوند، و زمفیجا بفرست، تا بندگان ضع  و پربار بر همهدیبباران، و آب بارانت را فراوان و شد

.) انی جهانوردگار پري انیسرسبز گردند، آم

.  و نهرها پر از آب شدرابی سها نی که زمدی باريدی السالم باران شدهی عل نی حس امامي از دعاپس

 در صبحگاهان و شامگاهاندعا

: خواند ی السالم در صبحگاهان و شامگاهان مهی عل  که حضرت اباعبداهللایدعائ

 200 ثیحد

 مِلَّۀِ رسولِ اهللاِ، و ی اهللاِ و عللِی سبی اهللاِ، و فیاهللاِ وبِاهللاِ، و مِنَ اهللاِ و اِل مِ بِسمِیبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرِّح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ک،ی اِلَي و فَوضت اَمرک،ی اِلَی و وجهت وجهک،ی اِلَی اَسلَمت نَفْسی اِنّاَللّهم. مِی الْعظی اهللاِ، والحولَ والقُوةَ اِالَّ بِاهللاِ العلِیتَوکَلّت علَ

.  والْاخِرَةِای الدنْی مِنْ کُلِّ سوءٍ فِۀَی اَسأَلُ الْعافاكیاِ

متَکْفاَللَّه الینی اِنَّکدٍ ومِنْ کُلِّ اَح فَاکْفِنینیکْفی ،مِنْک دلْ لی اَحعاجو ذَراَح و دٍ ما اَخافری مِنْ کُلِّ اَحخْرَجاً، ي مِنْ اَمم فَرَجاً و 

. نَی اَرحم الرّاحِمای بِرَحمتِک رً،ی قَدءٍ ی کُلِّ شَیاِنَّک تَعلَم وال اَعلَم، و تَقْدِر وال اَقْدِر، واَنْت عل

، و در راه او، برمذهب و  اوي او، از خداوند و بسوادیبنام خداوند بخشنده مهربان، بنام خدا و به : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کرده و می تو تسليجانم را بسو! پروردگارا. ستی جز به اراده خداوند بزرگ نی و قدرتروی و بر خداوند توکّل کردم و نامبراو،ی پنیآئ

تو مرا از ! اپروردگار.  و آخرت را خواهانمای در دني از هر بدی و سالمتتی تو گردانده و کارم را بتو و از تو عافيام را بسو چهره

 فرما، و در کارم راه تی پس مرا از موارد ترس و هراس از هر که باشد کفاکند ی نمتی مرا از تو کفاچکسی کرده، و هتیهرکس کفا

 به رحمتت ی توانائي و تو بر هرکارستمی و من قادر نی و تو توانائدانم ی و من نمیدانی که تو می قرار ده، بدرستیی و رهاشیگشا

.)  مهرباناننیتر مهربانيا

 جامعيدعا

 را از خداوند بزرگ درخواست ي معنو،ی اخالقيها  السالم است که انواع ارزشهی عل  حضرت اباعبداهللاي از دعاهایکی جامع يدعا

: کند یم
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 و مناصحۀَ اَهلِ التَّوبۀِ، و عزْم اَهلِ الصبرِ، و ،يلَ اَهلِ التَّقْو واَعما،ي اَهلِ الْهدقَی اَسأَلُک تَوفیاَللَّهم اِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و ک،ی عنْ معاصیحجزُنیاَللَّهم، مخافَۀً .  اَخافَکی و خَوف اَهلِ الْجزَعِ، حتّرعِ، اَهلِ الْونَۀَی و طَلَب اَهلِ الْعِلْمِ، و زۀِ،یحذَر اَهلِ الْخَشْ

 لَک، و باً ححۀِی الْنَّصی اُخْلِص لَک فِی التَّوبۀِ خَوفاً لَک، و حتّی اُناصِحک فی اَعملَ بِطاعتِک عمالً اَستَحِقُّ بِهِ کَرامتَک، و حتّیحتّ

.  و بِحمدِهمِیاهللاِ العظ ورِ، سبحانَ الْاُمورِ حسنَ ظَنٍّ بِک، سبحانَ خالِقِ النُّی فِکی اَتَوکَّلَ علَیحتّ

 کردن توبه کنندگان، و حتی و نصزکاران،ی شدگان، و اعمال پرهتی هداتی من از تو موفّقایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 درخواست زکنندگانی پرهنتی و تالش و کوشش علم خواهان، و زهراسند ی آنانکه از تو مزیعزم و اراده صابران، و ترس و پره

 که مرا به انجام اطاعت ی که مرا از ارتکاب گناهان بازدارد، ترسی ترسای تا آنکه از تو بترسم، خداا کنندگان ريو ترس زار. کنم یم

 کنم، و حتی تو نصي که تنها برای در توبه کردن باشم، ترسری که با آن کرامت تو را بدست آورم، و پندپذیتو وادار کند، اعمال
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 شی نور، ستانندهی آفري توراست اشی باشم، ستانی توکّل کنم و به تو خوشبو که در تمام کارها به تیترس.  تو را بخواهمیوستد

.)  از آن تو استشی بزرگ، و ستاي خدايتوراست ا

 امام در کعبهيدعا

. خواند ی السالم در کنار کعبه مهی عل  که حضرت اباعبداهللاییدعا
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 صابِراً، فَال أَنْت سلَبت النِّعمۀَ بِتَرْكِ الشُّکْرِ، ی فَلَم تَجِدنیتَنی شاکِراً، و أَبلَی فَلَم تَجِدنی أَنْعمتَنیاِله:  السالمهی عل نیمام الحس االقال

 .رَم اِالَّ الْکَمِی مِنَ الْکَرکُونُی ما یوال أَدمت الشِدةَ بِتَرْكِ الصبر، إِله

 پس ،يدی صبورم ندی ولي نمودبتمی و دچار مص،یافتی مرا شاکر نی وليمرا نعمت داد! پروردگارا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دیای نياز بزرگوار جز بزرگوار! پروردگارا. يفزودی من، بر شدت آن نیبائی و با عدم شک،يبا ترك شکر نعمتت را سلب نکرد

 در سجدهدعا

 ي که صورت رودمی السالم را دهی عل نی شدم، امام حسنهی و آله و سلم در مدهی اهللا علیخدا صل وارد مسجد رسول : دیوگ ی محیشر

: خواند ی دعا را در سجده منیخاك گذاشته و ا
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 لَئِنْ ی إِله،ی خَلَقْت أَمعائمِیم لِشُرْبِ الْحم أَ،ی خَلَقْت أَعضائدِی أَلِمقامِعِ الْحدي و مواليدیس:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 یتِی إِنَّ طاعتَک التَنْفَعک، ومعصِيدی لَک، سیحب لَأُخْبِرَنَّهم بِنَی مع الْخاطِئِی لَاُطالِبنَّک بِکَرَمِک، و لَئِنْ حبستَنی بِذُنُوبیطالَبتَن

 نَی فَإِنَّک أَرحم الرَّاحِمضُرُّكی ماال ی واغْفِرْ لفَعک،نْی ما الیالتَضُرُّك، فَهب ل

 ي مرا برای اندام درونای ؟يا  بدنم را خلق کردهي اعضانی آتشي گُرزهاي براایآ! می آقا و مواليا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 اگر خوانم، ی من تو را به کرم و بخششت می بازخواست کناگر مرا به گناهانم!  خداوندا؟يا  گرم جهنّم خلق نمودهي آبهادنینوش

 نداده، و گناهم به يا  من، طاعتم تو را بهرهي آقايا. رسانم ی من نسبت به تو را به اطّالع آنان می دوستی دهارمرا با خطاکاران قر

 ي را به من ببخشارساند یتو ضرر نم کن و آنچه بتی را به من عنارساند ی نميا  پس آنچه بتو سود و بهرهرساند، ی نميتو ضرر

.) ی مهرباناننی تو مهربانترکهیبدرست

 در قبرستاندعا

:  دعا را بخوانندنی تا اداد ی به همراهان دستور مشد، ی وارد قبرستان می السالم وقتهی عل نی حسامام
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 خَرَجت ی والْعِظامِ النَّخِرَةِ الَّتۀِ،ی واألجسادِ الْبالِۀِ،یللَّهم رب هذِهِ األرواحِ الْفانِاَ: منْ دخَلَ الْمقابِرَ فَقالَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أَنْ تَقُوم الساعۀُ ی إِلکَتَب اهللاُ لَه بِعددِالْخَلْقِ مِنْ لَدنْ آدم. ی مِنّماً روحاً مِنْک و سالهِمی بِک مؤْمِنَۀٌ، أدخِلْ علَی و هِایمِنَ الدنْ

. حسناتٍ

 و اجساد ی ارواح فاننی خداوند ايا! پروردگارا«:  دعا را بخواندنی که وارد گورستان شود، ایکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 يخداوند برا. » داریمرا ارزاناند، بر آنان رحمت خود و سالم   رفتهای و اعتقاد بتو از دنمانی نرم شده که با اي و استخوانهادهیپوس

.) نگارد ی ثواب و پاداش مامتی السالم تا روز قهی عل  به تعداد انسانها از زمان آدمدعا نیخواننده ا
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ری جوشن کبي دعاعظمت

  مبارك خداوند بزرگ در آن گنجانده شده است، و رسوليها  معروف است که هزار نام از نامي از دعاهایکی ر،ی جوشن کبيدعا

 هی عل نیامام حس. شود ی قدر ماه رمضان خوانده ميها  و آله و سلم آن را بر زره خود نوشته بود، و در شبهی اهللا علیخدا صل 

: داشت دعا اظهار نیالسالم نسبت به ا
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 بِهذاَ الْدعاء و حِفْظِهِ، وقالَ مۀًی عظۀًی السالم وصهی علطالِبٍ ی بنُ أَبی علنَیرُالْمؤْمِنی أَمی أَبیأوصان:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی أَبی فَعلْت کَما أَمرَن،ی کفنی اکتب هذا الدعاء علی بنای: یل

 ری جوشن کبي السالم مرا نسبت به دعاهی عل طالبی بن ابی السالم علهی عل نیرالمؤمنیپدرم ام: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و س،ی کفن من بنوي دعا را بر رونیا!  پسرميا:  و به من فرمودمی کرد که آن را حفظ کرده خوب نگهدارین و مهمسفارش فراوا

.) من به سفارش پدر عمل کردم

 استجابت دعاطیشرا

 دارد که یشرائط دعاها رشی بندگان خود را به دعاکردن، و خواستن فرمان داد، و فرمود که دعاها را به اجابت رساند، اما پذخداوند

:  دادحی السالم توضهی عل  گردد، شرائط دعا را حضرت اباعبداهللاتی رعادیبا
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نْ قُلُوبِهِم أَنْ  و صِحۀِ اِعتِقادِهِم مِاتِهِمی بِصِدقٍ مِنْ نِنَیبیأَما إِنَّهم لَو کانُوا دعوا اهللاَ بِمحمدٍ و آلِهِ الطَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ی،مهصِمتّعالی ح یوهجِزاتِ الْعانِدعالْم ةِ تِلْکدشاهم دعباهِراتِ، بوا الْها فَآثَروروقَص ملکِنَّهکَرَمِهِ، و ودِهِ وجب لَ ذلِکلَفَع نا،ی عا مضَوم و 

.  طَلَبِ لَذَّاتِهِمی فيالْهو

 پاك او، با تیب  وآله وسلم و اهلهی اهللا علیاگر مردم به هنگام دعاکردن خدا را با نام محمدصل: (السالم فرمود هی عل نی حسامام

 نکنند پس از مشاهده آنهمه از معجزات و ی و خاندانش را نافرمانامبری بخوانند، که پیحی صحی درست، و با اعتقاد قلبتین

 و آله و هی اهللا علی کردند نسبت به محمدصلیلکن مردم کوتاه. دهد ی آنان را ميها تهکرامات، خداوند با جود و کَرَم خود، خواس

 آنان ي نفس حرکت کردند که دعاهاي برخاسته از هوايها  لذّتی و در پدند،ی پست را برگزيای السالم و دنهی عل سلم و خاندانش

.) رسد یبه اجابت نم

 مردمنیعاجزتر

: کند ی مقی تشونگونهیم مردم را نسبت به دعاکردن ا السالهی عل  اباعبداهللاحضرت
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. عجزَعنِ الدعاءِ،وأبخَلُ النَّاسِ منْ بخِلَ بِالسالمِ منْ أَعجزُالنَّاسِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 است که در سالم ی از همه کستر لیاشد، بخ است که از دعا کردن ناتوان بی مردم کسنیعاجزتر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کردن بخل ورزد

یمانی دعا در رکن اجابت

.  کردی اجابت دعا معرّفيها گاهی از جایکی کعبه را یمانی السالم رکن هی عل  اباعبداهللاحضرت
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االسود  (نِی الرُّکْنَنِی هذَنَی منْذُ فَتَحه، و أَنَّ ما بمنَعهیجنَّۀِ، لَم  باب مِنْ أَبوابِ الْیمانِیاَلرُّکْنُ ال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. نَی دعاءِ المؤْمِنی علؤَمنُی رٌ،ی هِجیدعیملَک ) یمانیوال

دگان باز شد آن را  بني در به رونی که اي بهشت است، از روزي از درهاي دریمانیرکن : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دیگو ی منی آمنی مؤمني دعاي که برا»ریهِج« است به نام ستادهی ايا  فرشتهیمانی حجر األسود، و رکن نیاند، و همانا ب نبسته

 از حقدفاع

شی از مواضع بر حق خودفاع

 آمد و خطاب دانی شد و به مکاریها آماده پ تني امام تنهادند،ی السالم به شهادت رسهی عل نی امام حسارانی روز عاشورا که همه در

 بن میتم« شام به نام ی از فرماندهان نظامیکی» .دی نفر با من نبرد کنکی نفر، کی نفرم شما هم، کیمن «: به عمر سعد فرمود

. ؟ی ادامه دهدیزی خود را با ی دشمندی تا کجا بای پسر عليبرابر امام قرار گرفت و گفت ا» قحطبۀ
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 ،ی عنْکُم اَم اَنْتُم منَعتُموه عنّقَی اَنَا منَعت الطَّر،ی محاربتی محاربتِکُم اَم اَنْتُم جِئْتُم إلیاَنَا جِئْت اِل:  السالمهی عل نی االمام الحسالق

 فی إِالّ السینی و بنَکُمی بسی ولَ،ي وأَوالدیوقَد قَتَلْتُم اِخْوت

 می شما راه را به روای من راه را بر شما بستم د؟ی شما به جنگ من آمدایمن به جنگ شما آمدم : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  حکم خواهد کردری من و شما شمشنی حال بدی کرددی شما برادر و فرزندانم را شهد؟یبست

  نیامام حس» . تا شجاعت را بتو نشان دهمای من بکینزد«: الم گفت السهی عل نی شام با کمال جسارت به امام حسی نظامفرمانده

.  زراع پرتاب شد50 تا اش دهی زد که سر بری چنان بر گردن آن فرمانده شامری رفت و با شمششی و پدی کشيا  السالم نعرههیعل

 و د،ی نفر زانو زدکی همه لشگر در برابر نی زد و گفت اادی فر»ی أبطحدیزی« به نام يگری فرمانده ده افتاد کانی در لشگر کوفیترس

. کردند ی نگاه مانی السالم آمد، همه لشگرهی عل چون در شجاعت و نبرد معروف بود، خود به جنگ امام

آن شخص جواب نداد و حمله را آغاز . ؟ییآ ی من مي بسويا  واهمهی که بیشناس یمرا نم:  السالم به او فرمودهی عل نی حسامام

.  افتادنیاش بر زم  شد، و الشهمی تقسمهی که جسم او به دو ندی بر سر او کوبریچنان با شمشکرد، امام 

شی از مال خودفاع

 هی عل  را که به حضرت اباعبداهللای اموالخواست ی بود، منهی بن عتبه شراب خوار و حد خورده، فرماندار مددی که ولی روزگاراندر

:  دادامی السالم قاطعانه پهی عل نیامام حس. دانست ی منهیتصاحب کند، چون خود را حاکم مدالسالم تعلّق داشت به زور و فشار 
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 وآله هی اهللا علی صل  مسجِدِ رسولِ اهللاِی ثُم لَأَقومنَّ فیفی أَو لَآخُذَنَّ سی مِنْ حقّینْصِفَنّیأُقْسِم بِاهللاِ لَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ثُم لَأَدعونَّ بِحِلْفِ الْفُضُولِ

 هی اهللا علیخدا صل  خود را برداشته در مسجد رسول ری شمشای و دهد، ی حقّ مرا مای! بخدا سوگند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کنم ی دعوت مامی هستند را به قمانی و آنان که با من هم سوگند و هم پزمیخ یو آله و سلم بپا م

 السالم را به او هی عل نی اموال حسای.  گفتندزی آنها ندندی السالم را شنهی عل نی امام حسامی پنهی بزرگان و شجاعان مدگری دیوقت

. میآور ی مي را برداشته به جنگ مسلّحانه رورهای ما هم شمشایبرگردانند و 

.  السالم را پس دادهی عل ل امام همراه او با خبر شد، امواارانی از شجاعت امام و ی وقتنهی مدفرماندار
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 از حق مسلمدفاع

 به مسلم يزی مبلغ ناچ،ي حضوري گفتگوکی در آن طمع کرده و در هی داشت که معاونهی در مدینی زملی مسلم بن عقحضرت

 هی عل نیمام حس خبر به انی ایوقت. ردی بگلی مورد نظر را تحونی نوشت زمنهی را تصاحب کند، به فرماندار مدنیداد و خواست زم

:  و اظهار داشتشت نوهی به معاوي نامه تندد،یالسالم رس
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 فَاقْبِض مِنَ الْغُالمِ ما دفَعتَه ملِکُها،ی هاشِمٍ فَابتَعت مِنْه أَرضاً ال یأَما بعد فَإِنَّک غَرَرت غُالماً مِنْ بن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أَرضَنا نای واردد علَهِیإِلَ

 که در يدی او را خرنی و زمي دادبی را فرهاشم ی از بنیتو جوان! هی پروردگار، معاوشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  ما را بما برگرداننی و زمر،یپس بگ» مسلم« جوان نی پول خود را از است،ی او ناریاخت

 داد که امی به او پلیمسلم بن عق.  را تصاحب کند، نزد مسلم فرستاد که پول را به ما برگرداننی آن زمواندت ی دانست که نمهیمعاو

. زنم ی گردنت را می اگر اصرار کندهم یپول را پس نم

  گفت چهل هزار درهم بدههی به معاولی عقرای زد،ی افتاد و خندلی سخن پدرش عقادی به دی مسلم را شنامی پی وقتهیمعاو

 هی مهرنی با ای چرا با زنند،یب یتو که چشمانت نم:  گفتهی او چهل هزار درهم است، معاوهی ازدواج کنم که مهری با زنخواهم یم

. ؟یکن ی ازدواج منیسنگ

سلم  از آن پس با مادر ملیو عق.  گردنت را بزنند،ي کردی که اگر آنها را عصباناوردی من بي برای فرزندانخواهم یم:  گفتلیعق

. ازدواج کرد

 از ناموسدفاع

 هاشم ی در بنکرد ی السالم داشت تالش مهی عل  که با امام حسنی السالم و قرارداد صلحهی عل ی پس از شهادت امام علهیمعاو

بن جعفر، ام  مروان، نوشت دختر عبداهللا نه،ی به فرماندار خود در مدرو نی برقرار کند، از ايشاوندی خووندی و پابدی بي نفوذيها راه

 السالم هایعل نبی دختر پاك حضرت زخواستند یم( برپا کند نهی در مسجد مدزی نی کند و مراسميواستگار خدیزی يکلثوم را برا

).  کننددیزی چون يرا گرفتار ناپاك شرابخوار

 يدواری کرد، و اظهار امفیار تعر آلوده دامنِ شرابخودیزی کوتاه از ی سخنرانکی را در مسجد جمع کرد و در هیام ی سران بنمروان

.  برقرار کندی دوستوندی ازدواجها پنگونهیکرد که ا

 او حضرت ی دائدی ندارد بای دختر به من ارتباطنی السالم در جواب گفت، ازدواج اهی عل نبی بن جعفر همسر حضرت زعبداهللا

 مروان بپاخاست بکارانهیان اجتماع مسجد و پس از سخنان فر السالم در همهی عل نیامام حس. ردی بگمی السالم تصمهی عل اباعبداهللا

: و اظهار داشت
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 می و اَه،ی کِتابه و وحنای خَلْقِهِ، واَنْزَلَ علَی واصطَفانا علنِهِی اِخْتارنا لِنَفْسِهِ، وارتَضا نالِدياَلْحمدلِلَّهِ الَّذ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دولَۀُ اِالَّ کانَت لَنا الْعاقِبۀُ ولَتَعلَمنَّ نای علَکُونُی و آخِرَتِهِ، وال اهی عاجِلِ دنْی اِالَّ اِنتْقَصه اهللاُ مِنْ حقِّهِ، فئاًی اَحد مِنْ حقِّنا شَنْقُصنایاهللاِ ال

88 هیسوره ص آ. نٍینَبأَه بعد ح

 بناتِهِ ی لَو اَردنا ذلِک ما عدونا سنَّۀَ رسولِ اهللاِ في بالِغاً ما بلَغَ، فَلَعمرهایمهرُها حکْم أَب: اَما قَولُک: د قُلْت فَسمِعنا قَامرْوانُی:  قالثم

لِ باَه نِسائِهِ ووقِتِهِیشَرَةَ اَوثِنْتا ع وه و ۀً،ی کُونُیمِأَةٍ اَرعثَمانب ماًنَی وهدِر  .لُکا قَوأمو :قَضاءِد عمتها،ی اَبنِیکُنَّ نِسائُنا ی فَم نَّا نَیقْضیع 
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دونَنا؟یماب لْحا صاَمو هذَنَی نِیالْح نِ،ییعاد مفَاِنَّا قَو فِنای نْی کُملِلد کُمنَکُنْ نُصالِح لَم ر فَا،ی اهللاِ، وماَيلَع فَلَقَد عفَکَیی بالنَّس یف 

ببالس .لُکا قَوأملِ: و بجاَلْعیزیکَد یف هِرُیتَمخَس ونْ هرَ مهتَمفَقَدِ اس مِنْ رٌی یزی،مِنْ أبِ دو یزید دمِنْ جو یزید .

بِوجهِهِ : و اَما قَولُک. ئاًی الْکَفاءةِ شَی مازادتْه اِمارته فومی فَهو کُفْوه الْومِیوه قَبلَ الْ کُفْو منْ الکُفْولَه، فَمنْ کانَ کُفْدیزیاِنَّ :  قَولُکوأما

قَیتَسولِیسسهِ رجبِو فَاِنَّما کانَ ذلِک ،وآلههی اهللا علی صل  اهللاِ الْغَمام  .لُکا قَواَمنْ : ومنْ  بِهِ أکْغْبِطُنایثَرُ مِمیبِنا، فَاِنّما، غْبِطُه غْبِطُنای 

لِ، وهلُ الْجبِهِ أهیقْلِغْبِطُهلُ الْعم:) ثم قال بعد کالم. (» بِنا اَهوا جنِ ی اِنّعاًیفَاشْهِدفَرٍ مِنْ ابعنِ جدِاهللاِ ببع بِنْت مکُلْثو اُم تجوزقَد 

حنِ مها الْقاسِمِ بملعفَرٍ؛ ععنِ جدِ بثَمانیممِائِۀٍ وعبلْتُها ضَنَی اَرنَحقَدماً، وهدِر تیدیعض: أو قال. نَۀِی بِالْمقیأراِنَّ غَلَّتَها فِقِ،ی بِالْع یِ و 

.  اِنْشاءاهللاُی لَهماغِنهای فَفنارٍ،ی آالفِ دۀُیالسنَۀِ ثَمانِ

 ي خود انتخاب، و براي وآله وسلم را براهی اهللا علی صلامبری پتیب  را که ما اهليسپاس خداوند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 از حق ما یکس! سوگند بخدا.  را بر ما نازل کردی و قرآن و وحد،ی انسانها برگزي رهبري داد، و ما را براتی خود رضانیتداوم د

 از خبر يهد کاست، و دولت و حکومت ما سرانجام جاودانه است، و به زود و آخرت خواای از حق او در دنوند جز آنکه خداکاهد ینم

 پدرش عبداهللا بن ي ام کلثوم بر أساس رأهی مهری گفتنکهیا. میدی و ما شني کردی مروان تو سخنرانيا.  شددیآن آگاه خواه

 و آله و سلم در ازدواج هی اهللا علیل ما هرگز از سنّت رسول خدا صجانمسوگند به .  کندنییجعفر است هر مقدار که بخواهد تع

. است»  درهم480 معادل ه،ی اوقستیب« کرد که میدختران و زنان و خاندانش عدول نخواه

 در راه خدا یدشمن

 و پرداختند؟ ی ما را ميها  قرضهاشم، ی زنان ما بنی در چه زمانیراست.  پرداختدی پدرش را هم خواهيها  قرضی گفتنکهی او

 ی خدا دشمننی در راه دهیام ی هاشم با شما سران بنیما بن. کند ی مجادی الهی دو قبنی بی دوستوندی ازدواج پنی ای گفتنکهیا

 بودن ما نتوانست ما را به وحدت برساند، حال لی کرد، فاممی با شما صلح نخواهای به دندنیرس ي و هرگز برامیدی و جنگمیکرد

 د؟ی به وحدت رستوان یچگونه با ازدواج م

 دیزی چهره يافشا

: سرودنگونهی و آله و سلم است که اهی اهللا علی جمله از شعر معروف حضرت ابوطالب در مدح رسول خدا صلنی انکهی اچه

 الغمام بوجههیستسقی ضیواب

ی عصمۀ لالراملیتامی الثمال

 آنانکه غبطه ی گفتنکهی درماندگان اس و ا و پناهگاهمانیتی او که سرپرست دندیخدا بار  روشن شد که ابرها از چهره رسول نیزم

. خورند ی السالم غبطه مهی عل تی از آنانند که بما اهل بشی بد،یزی به خورند یم

سپس .) اند شهی مقام ما را، صاحبان عقل و اندکنند ی مردمند و آنانکه آرزو منی را جاهالن ادیزی مقام کنند ی آنانکه آرزو مهمانا

 که من دختر دی حاضر در مسجد گواه باشتیتمام جمع: ( السالم اظهار داشتهایعل نبیلثوم دختر حضرت زنسبت به ازدواج ام ک

 او را چهارصد و هی او قاسم بن محمد بن جعفر در آوردم، و مهري بن جعفر را به عقد پسر عموعبداهللاکلثوم دختر  خواهرم، ام

 و کمک يازین ی بي است براناری سال آن هشت هزار ديکه در آمد کشاورز قی خودم در منطقه عقنیهشتاد درهم قرار دادم و زم

) انشاءاهللا. اشند بازی نی که بدمی دو زوج جوان بخشنی به ا،ی زندگنهیهز

.  رفترونی از مسجد بدی برخورد قاطعانه را دنی ای وقتنهی فرماندار مدمروان،

 خودنی از زمدفاع

 در آن طمع کرد و دستور داد هی بود معاوی مرغوبنی السالم تعلّق داشت، و چون زمهیعل  نی به امام حسنهی در شهر مدینیزم

:  مالقات کرد و قاطعانه به او گفتهی السالم با معاوهی عل حضرت اباعبداهللا.  آن را تصاحب کنندنهیعوامل او در مد
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 نَکی وبینی أَوتَجعلَ ب،ی وإِما أَنْ تَرُده عل،ی حقی مِنّيإِما أَنْ تَشْتَر: ثِ خِصالٍاِخْتَرْ خِصلَۀً مِنْ ثَال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

نَ الزُبابرِیۀُ الصالرابِعرَ، ومنَ عابو یحلف الفضول که یعنی لمی پاسخ داد، صست؟ی چلمیدند صی السالم پرسهی عل سنیاز امام ح. لَم 

 خود بنشاندي ظالم را بر سرجاری خود را فراخواند و با شمشيها مانیانسان هم پ

 عادالنه آن را متی کن و قيداری را از من خرنی زمای از سه راه حل را انتخاب کن، یکی هیمعاو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خود را يمانهایه قضاوت کنند و گرنه هم پ و ابن عمر را دستور ده کری ابن زبای را به من برگردان، نی زمایبمن برگردان، 

.)  را از تو خواهم گرفتنی زمری و با شمشخوانم یفرام

نهی به فرماندار مداعتراض

 آمدند تا نهی از مردم عراق به مدی زنده بود، جمعهی که دوران صلح بود، و هنوز معاونه،ی بن عتبه در مددی ولي دوران فرمانداردر

 فرماندار دی به آنان اجازه ندادند، امام با خبر شد و خطاب به ولدی السالم مالقات کنند، اما مأموران ولهیل ع نیبا حضرت امام حس

: شت اظهار دانهیمد
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!  ما جهِلْتَه أَنْت و عمک؟یقّ قَومٍ عرَفُوا مِنْ حنَی وبینی لِرَبهِ، عالم تَحولُ باًی ظالِماً لِنَفْسِهِ، عاصای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 که حق مرا ی من و مردمنی گناهکار نزد پروردگار، تو بي و اش،ی ستمکار به نفس خويا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دیکن ی آن را انکار مهی تو معاوي که تو و عموی حقّ؟یکن ی مجادیشناختند فاصله ا

 و هرگاه میکن ی صبر ممی زبان تو را داري که تندی را سخت خشمناك کرد و گفت مادامدیم ول السالهی عل نی امام حساعتراض

.  کردمی با تو با خشم رفتار خواهي بردریدست به شمش

ایدن

ی پرستای از دننکوهش

 خانه او را تماشا کرده کی السالم دعوت کرد تا ازنزدهی عل نی ساخت و از امام حسی مجلّلاری خانه بسنهی مدداران هی از سرمایشخص

:  شد اظهار داشتی و اشرافعی وساری السالم وارد آن خانه بسهی عل  امامی او دعا کند، وقتيو برا
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. اءِ السمی األرضِ، و مقَتَک منْ فِی غَرَّك منْ فِرِك،یأَخْرَبت دارك، و عمرْت دار غَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 تو را نی زمي اهل رو،ی آباد ساخت»ایدن« را گرانی و خانه د،ي کردرانیرا و» آخرت «شیخانه خو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  خواهند داشت، اما اهل آسمان دشمنت خواهند بودیگرام

 فروختنای به دننی از دنکوهش

:  اظهار داشتدی را داپرستانی از دنیکی که خانه با شکوه زد ی م قدمنهی مديها  السالم در کوچههی عل نی امام حسيروز
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 نَی و وضَع الدنَیرفَع الْطِّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

)  را پست کردنی دیها را برهم انباشت ول  خانه گِلنیصاحب ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام
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 دوستاندوست،

 تیبا اهل ب ی دوستپاداش

 رفتند، اما ما هی معاوي از دوستان ما بسوی و گفتند، گروهدندی السالم رسهی عل نی خدمت امام حسنهی از مردم مدی جمعيروز

 سکوت کرد و ی السالم مدتهی عل حضرت اباعبداهللا. می شما آمدي خود بسونی ديما برا:  و اظهار داشتند کهم،ی شما آمديبسو

: فرمودسپس سربلند کرد و 
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 إِنَّما أَحبنا لِلَّهِ ورسولِهِ، فمن احبنا هِ،ی إِلَناهی وال لِمعرُوفٍ أَسدنَهی وبنَنای لِقَرابۀٍ بحِبنایمنْ أَحبنا لَم :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

) هیابت سبنیو قرن ب (نِی کَهاتَامۀِی الْقِومیجاء معنا 

 وجود ي او برای دوستدارد،ی و آله و سلم را دوست مهی اهللا علی صلامبری پتیب  که ما اهلیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ی دوستامبرشی خدا و پي بلکه با ما برام،یا  ما در حق او انجام دادهی که کار خوبستی آن ني و براست،ی او و ماننی بيشاوندیخو

.) گرندیکدی دو انگشت که در کنار نی ما به صحنه محشر خواهد آمد مانند ابا امتیز قدارد که در رو

. اش را کنار هم قرار داد  دو انگشت صبابهآنگاه

دی دوستان شهي برادعا

 خَبرَ النَّاسِ یرونأَخْب. دی خود فرمود، اخبار و اطّالعات را مرتّب به من برسانارانی السالم به هی عل نی راه کربال، امام حسنی بدر

وراءکُم 

 کرده ری دستگمی بن تمنی حصی به فرماندهادی ابن زي بن مسهر را راهدارهاسی شما قکیپ: گفتند. د؟یچه خبر دار:  فرموديروز

 شما يلعنت، و برا و پدرش ادی بن زداهللای او را فرمان داد تا به شما و پدرتان دشنام دهد اما او به عبادیابن ز.  بردندادینزد ابن ز

.  قصر پرتاب کردندي را از آمدن شما خبر داد، او را کشتند و جنازه او را از باالوفهدعا کرد و مردم ک
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 اَلَّلهم اجعلْ لَنا 23 هی سوره احزاب آ،»الًی وما بدلُوا تَبدنْتَظِرُی نَحبه ومِنْهم منْ یمِنْهم منْ قَض«:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ب عماجنَّۀَ نُزُالً، والْج ملَهونَنایبو یمغائِبِ ی فنَهرو تِکمحتَقَرِّ رسذْ مم خُورِ ثَوابِک 

ر به سر  در انتظاگری دیوفا نمودند، و گروه» شهادت در راه خدا« خود مانی از مؤمنان به پیگروه:( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 رحمت خود به گاهی ما و آنان قرار بده و ما و آنان را در پاي بهشت را براایاند، خدا  ندادهریی را تغشی خومانی و عهد و پبرند یم

). ات نائل گردان  شدهرهی ذخيا ثوابهنیمرغوبتر

 نی و مقام دوستان امام حسارزش

 رفتن به ي که برادی السالم را دهی عل نی امام حسارانی یدائی و شيادار السالم وفهایعل نبی در شب و روز عاشورا، حضرت زیوقت

.  بر لب داشتي لبخنددی خشنود شد و آنگاه که خدمت برادر رسرند،ی سبقت بگگریکدی از خواهند ی جنگ مدانیم
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 اُخْتاه ای): ثم قال. ( ما سبب تَبسمِکِینی متَبسمۀً، اَخْبِرتُکِیرأَ ما نَۀِی اُخْتاه منْذُ رحلْنا مِنَ الْمدای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  ثَباتِ اَقْدامِهِمی اِلي اَنْ تَنْظُرنَی وآله هلْ تُحِبهی اهللا علی صل اهللاِ  رسولُي جدی مِنْ عالَمِ الذَّر، و بِهِم وعدنی إنَّ هؤُالءِ اَصحاب،یاِعلَم

)حابای):  قالثملَی اَص موا اَنَّ هؤُالءِ الْقَولَماِع یسِوس دقَص معی قَتْلي لَهم ونْ هقَتْلِ م لَی وع اَنَا اَخاف و یفکُم حِلٍّ ی مِنَ الْقَتْلِ، فَأنْتُم 

. لِیا اللَّ سوادِ هذَی فنْصرِفی و منْ أحب مِنْکُم الْاِنْصِراف فَلْ،یعتی بنْمِ
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.  الْجنَّۀِی منازِلِکُم فیاِنْ کُنْتُم کَذلِک فَارفَعوا رؤُوسکُم وانْظُروا اِل): ثم قال(

). ؟ي اکنون چه خبر شده که خنده بر لب داردمی تو را هرگز متبسم ندمی حرکت کردنهی که از مدیزمان!  خواهرميا: ( فرمودو

 اشاره کرد؛ ارانی ي به شوق و وفادارنبیحضرت ز

 آنان ی و دوستي و به وفادارباشند ی من از عالم ذر مارانی که در اطراف من قرار دارند دوستان و نهایا! خواهرم بدان: ( فرمودو

.) ؟ي آنان را بنگريداری استقامت و پایخواه ی و آله و سلم مرا وعده داد، خواهرم مهی اهللا علیخدا صل جدم رسول 

 السالم آنها را هی عل  را فراخواند، همه با شتاب گرداگرد آنحضرت را گرفتند، هرچه امامگرانی و دری بن مظاهر و زهبی حب امامآنگاه

 گفتند تو را رها ی با سخنان حماسکی هر د،ی و جان خود را نجات دهدی کرد و هشدار داد که من بشما اجازه دادم بروحتینص

. می تا کشته شومیکن ینم

 من ترسم،ی قوم هدفشان کشتن من و همراهان من است من بر شما از کشته شدن منی که ادی من بدانارانی يا: (ود فرمامام

 شب یکی تارنی کند از ايریگ  واگذاشتم، هرکس دوست دارد از ما کنارهدی که با من بستیمانی را از شما برداشتم و پعتیب

.) استفاده کرده از ما جدا شود

 دی کشنجایکار که به ا. میشو ی با آنحضرت سخن گفتند و اصرار کردند که از شما جدا نمي هرکدام در وفادارهاشم ی و بناصحاب

.) دی خود در بهشت نگاه کنگاهی و به جادیاکنون سربلند کن: (امام فرمود

ي از برادران غفاریقدردان

 دو برادر از فرزندان دند،یرس ی السالم به شهادت مهی عل نی امام حسارانی حساس شهادت که يها  روز عاشورا در آن لحظهدر

.  شوند و از آن حضرت دفاع کننددانی السالم اجازه خواستند تا وارد مهی عل  بودند از امامانی که گری در حالانیغفّار
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 لَأَرجو أَنْ تُکُونا عنْ ساعۀٍ ی فَواهللاِ إِنّکُما؟یبکی ما ی أَخْی اِبنَای): ثم قال. (یمرْحباً بِکُما، أُدنُوا مِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. »نَی بِأَنْفُسِکُما أَحسنَ جزاءِ الْمتّقيای إتِکُما بِوجدِ کُما مِنْ ذلِک و مواسای أَخی اِبنَایجزاکُما اهللاُ ): ثم قال. (نِی الْعيریقَر

 کی که تا دوارمی به خدا من امد؟ییگر ی برادر زادگانم چرا ميا. دیائی من بکی برشما نزدنیآفر: (مود السالم فرهی عل نی حسامام

.)  شما روشن شوددهی دگریساعت د

. دیا  همه رفتند و شما تنها ماندهارانی شماست، ی تنهائي ما براهیگر: گفتند

.) دی عطا فرمازکارانی با من پاداش پرهي و برادريرد وجدان و همدنی برادرزادگانم خدا شما را بر ايا: ( فرمودامام

. دندی به شهادت رسزی از چند لحظه آن دو برادر نپس

 و بهشتنی حسارانی

:  خود فرمودارانی دوستان و ي معنوگاهی السالم در پاسخ به مروان بن حکَم نسبت به جاهی عل نی حسامام
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 : السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  النَّارِی الْجنَّۀِ، و رد هو و أَصحابه إِلَی إِلَی ردِدت أَنَا و أَصحابواهللاِ

 آتش ي و مروان و دوستان او را بسوبرند، ی بهشت ميسوگند به خدا من و دوستان من را بسو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کشانند یجهنّم م

 شودیآغاز م» ر« حرف  آنها باي که ابتدایسخنان
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ي دارروزه

 روزه و ماه رمضانلتیفض

 و ي که سرگرم بازدندی رسی به جمعگذشتند ی منهی مديها ابانی فطر از خدی خود در روز عارانی السالم با هی عل  اباعبداهللاحضرت

:  اظهار داشتی کرد و با نارحتارانی بلند بودند، امام رو به يها خنده
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 هِی رِضْوانِهِ، فَسبقَ فی بِطاعتِهِ إلهِی فستَبِقُونَیإنّ اهللا عزَّ و جلَّ جعلَ شَهرَ رمضانَ مِضْماراً لِخَلْقِهِ، :  السالمهی عل نیمام الحس االقال

 هِی فبیخی الُْمحسِنُونَ، و هِی فثابی ي الَّذومِی الی فالَّعِبِقَوم فَفازوا، و تَخَلَّف آخَرُونَ فَخابوا، فَالْعجب کُلُّ الْعجبِ مِنَ الضَّاحِکِ ال

.  بِاِساءتِهِء ی اهللاِ لُو کُشِف الْغِطاء لَشَغَلَ محسِنٌ بِاِحسانِهِ و مسمیالْمقَصرُونَ، وأ

 ي حرکت بندگان خودش قرار داد تا بسو ويداری و بزرگ ماه رمضان را عامل بزیهمانا خداوند عز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 یچی سرپگری دیو برخ.  سبقت گرفتند و رستگار شدندگرانی ماه از دنی در ای برخرند،ی گیشیبهشت خدا با عبادت و اطاعت پ

  پاداشکوکارانی که ني سرگرم است در روزي و به بازخندد ی ماریاز آنکس که بس! شگفتا! تاپس شگف.  کار شدندانیکردند و ز

 را سرگرم کوکارانیها را باال بزنند ن اگر پرده! سوگند بخدا.  خود اندوهناکنديانکاری کردند به زی و آنان که کوتاهرند،یگ یخود را م

.) دی ددی خواهها ياحسان و بدکاران را سرگرم بد

ی مستحبيها  و روزهمردم

 ي و دوستان نشسته و از غذاهاارانی که در جمع دمی او را د السالم رفتمهی عل  که روز عرفه خدمت امام حسنکند ی نقل ممسروق

برادرت : دمیپرس. دار است  که روزهدمی ددمی السالم رسهی عل نی بعد برخواستم و خدمت امام حسی کمد،یفرما یموجود تناول م

. د؟ی دارروزه و شما کند یامروز را افطار م
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 بِهِ النَّاس، فَلَما أَنْ قُبِض کُنْت اَنَا الْاِمام یتأسی صومه سنَّۀً، و لِتَّخَذَی الْحسنَ کانَ إِماماً فَأفْطَرَ لِئَالَّ إنَّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ی النَّاس بیتَأَسی سنَّۀً فَی صومتَّخَذَیفَأَردت أَنْ ال

 او را سنّت يدار  السالم امام مردم است پس امروز را روزه نگرفت تا مردم روزههی عل برادرم حسن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که کنم ی می برود من امام و رهبر جامعه هستم، آنگاه من هم سعای کنند، پس هرگاه برادرم از دنيروی نپندارند، و از او پیقطع

.)  کننديروی نپندارند که از من پی مرا سنّت قطعيدار مردم روزه

  نی السالم همان روز را روزه نگرفت و امام حسهی عل  است، که امام حسنزی روزه نگرفتن در روز عرفه،هر دو جاای روزه گرفتن یعنی

 بحساب آورند ی السالم رهبر جامعه بود و ممکن بود مردم عمل او را جزو سنّت قطعهی عل ی السالم گرفت، اما چون امام مجتبهیعل

.  مردم را کردالح تیروزه نگرفت رعا

 روزه با خرماافطار

 روز از غذا خوردن کی که چون در طول دهند ی و افطار کردن در اول شب نظر ميدار  اطباء مجرّب نسبت به روزهامروزه

کردن  السالم از روش افطار هی عل حضرت اباعبداهللا.  آغاز شودنیری شي و غذاهاینیری شد بهتر است بهنگام افطار از شيخوددار

.  توجه داشتی نکته بهداشتنی که آن حضرت به ادهد ی را خبر مقتی حقنی ازی و آله و سلم نهی اهللا علیصل  اسالم امبریپ
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 . طَعامه إِذا کانَ صائِماً بِالَّْتمرِء يبتَدی وآله، کانَ هی اهللا علی صل إنَّ رسولَ اهللاِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال
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 و آله و سلم هرگاه روزه دار بود بهنگام افطار، غذا خوردن را با هی اهللا علی خدا صلامبریهمانا پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کرد یخرما آغاز م

 روزهفلسفه

چرا خداوندبر بندگان خود روزه را واجب کرده است؟ : دندی السالم پرسهی عل  حضرت اباعبداهللاز
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 نِی الْمساکی بِالْفَضْلِ علَعودی مس الْجوعِ فَی الْغَنِجِدیلِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 احسان و بخشش انینوای را بچشد و آنگاه بر بیخداوند روزه را واجب کرد تا ثروتمند مزّه گرسنگ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کند

 شودیآغاز م» ز«با حرف  آنها ي که ابتدایسخنان

زکات

 فطرهزکات

 مواد گری دای گندم لوی ک3اش هر نفر   فطر به تعداد خود و اهل خانوادهدی در روز عدی بايدار  روزهماه کی پس از یهرمسلمان

سالم پاسخ  الهی عل نیامام حس.  در غربت؟ای می مطرح است که چه در شهر خود باشی به فقرا و مستمندان بدهد سئوال،یخوراک

: دهد یم
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 کُلِّ حاضِرٍ و بادٍ یزکاةُ الْفِطْرِ عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 قرار داشته ها ابانی در بای پرداخت آن واجب است چه در شهر خود یزکات فطر بر هر مسلمان: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) باشد

ییزناشو

تسی روا نزشی که آمیشب

 از ست،ی نریتأث ی کودك و در شُدن انسان کامل باتی پدر و مادر در روحی و حاالت روانی و مکانی که شرائط زمانمیدان ی مهمه

 برخوردار ی الزمی از آرامش رواناران،ی با ی که مسافر در شب آخر خداحافظقتی حقنی السالم با توجه به اهی عل نی امام حسرو نیا

: داند ی روا نمشوند ی فرزند مي که دارای کسانيرا را بی زناشوئست،ین
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.  اَلسفَرَ، فَاِنَّ منْ فَعلَ ذلِک ثُم رزِقَ ولَداً کان أحوالًهای فدونَی تُری الَّتلَۀِی اللَّی فانَیاِجتَنِبوا الْغِشْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 رای ز»دیشو یاگر صاحب فرزند م «دی نکنی زناشوئد،یرو ی آن به مسافرت مي که فردایدر شب(:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  در شب مسافرت باشد، مردمک چشمان او منظّم نخواهد بودی زناشوئنی که حاصل چنيفرزند
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شی و آرانتیز

 و رنگ کردن موهاامام

 در کهی در صورتدانند، ی مردان صالح نمي را براشی و آرانتی زگری دیبرخ کنند، و نتی خود را زدی تنها زنان باکنند ی فکر میبرخ

 همه ي کردن، رنگ کردن مو، براشی السالم عطر زدن، آراهمی و آله و سلم و امامان معصوم علهی اهللا علیخدا صل  رسول رهیس

  نی راه کربال امام حسنیدر ب: دیگو ی بن حر مداهللایعب.  باشندزی و تمبای زدی بازی بندگان او نباست،یارزشمند و الزم است، خدا ز

: پاسخ فرمود.  است؟یعی شما طبيرنگ موها: دمیپرس.  بوداهی او سي که موهادمی السالم را دهیعل
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.  کَماتَرَونَ إِنَّما هو حنَّاء وکَتَمسیأَما إِنَّه لَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)کنم ی رنگ میاهی رنگ گی بلکه من موها را با حنا و نوعدیکن ی که شما فکر مستینه آنگونه ن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 
قی عقانگشتر

:  اظهار داشتقی السالم نسبت به ارزش انگشتر عقهی عل حضرت اباعبداهللا.  در دست داشتن استقی انگشتر عقها، نتی از زیکی
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 الْاَرضِ اِطِّالعۀً فَخَلَقَ ی ثم اطَّلَع علناء،ی طُورِ سی بنَ عِمرانَ کَلَّمه علیلَما خَلَقَ اهللاُ عزَّوجلَّ موس:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. قَیمِنْ نُورِ وجهِهِ الْعق

بالنّار - ای علی اذا تول- أال اعذب کف البسه ی نفسی علی بنفستیآل: ی قالَ تعالثُم« .

 با او سخن گفت، نای و در کوه طور سدی بن عمران را آفری بزرگ حضرت موسزوی خداوند عزیوقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 قی که با عقیبر خودم الزم کردم دست«:  و فرموددی را آفرقی السالم عقهی عل ی پس از نور چهره موسد،ی را آگاهاننیسپس همه زم

» . را با آتش عذاب نکنمردی بپذا ری علتیوال و ردیتماس بگ

ارتیز

  امامارتی زثواب

 السالم به آن همی و امامان معصوم علامبرانی که همه پهاست ارتی زنی از ارزشمندتریکی السالم هی عل  حضرت اباعبداهللاارتیز

:  اظهار داشتزیسفارش کردند، آن حضرت ن
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.  النَّارِ لَاَخْرَجتُهی إالَّ فکُنْی ولَو لَم امۀِی الْقِومی زرتُه ی بعد موتیمنْ زارن: سالم الهی عل نی االمام الحسقال

 اگر در کنم، ی او را مالقات مامتی روز قزی کند، من نارتی که پس از شهادت من، مرا زیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دهم ی رفته او را از آتش نجات م اودنی جز آتش نباشد به دیجائ
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 شودیآغاز م» س« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

یستیز  و ساده یسادگ

 در ازدواج دختریسادگ

 مهم مشکالت نسل جوان ازدواج است، اما هر روز از طرف خانواده پسر و دختر، مراسم و آداب يها حل  از راهیکی که میدان یم

 هی عل  از حضرت اباعبداهللادیبا.  خود را با ازدواج حفظ کنندنی دتوانند ی از جوانان نمياری که بسشود ی مطرح می و خرافاتنیسنگ

.  کردي پسر برادرش حسن بن حسن از دختر امام خواستگاریوقت. میری بگادیالسالم 
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 یرُ هذا مِنْک، اِنْطَلِقْ مع قَد کُنْت أَنْتَظِ،ی أَخابنَی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) ای بودم با من بي خواستگارنیمن منتظر ا! ام  برادر زادهيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

فاطمه را : او گفت.  آزاد گذاشتنهی از دختران، فاطمه و سکیکی دختر برادرزاده را گرفت و به منزل برد و او را در انتخاب سپس

سپس خطاب به برادر زاده خود . افتی سامان ی سادگنی عقد را خواند و ازدواج با همغهی السالم فوراً صهی عل امام. انتخاب کردم

: فرمود

ۀَ، فَهقَدفاطِم لَک ی اِخْتَرْتهاً بِأُمما شَبولِ اهللاِی أَکْثَرُهسۀَ بِنْتِ روآلههی اهللا علی صل  فاطِم  .

خدا   به مادرم فاطمه زهرا دختر رسول شتری دختران من بگری او از درای انتخاب کرده بودم، ز تو دخترم فاطمه رايمن هم برا(

.)  و آله و سلم شباهت داردهی اهللا علیصل

 را به نام ینی زمای يا  مغازهای يا ها و طالها را بخرند، خانه  انواع لباسند،یای بروند و بدی بار بانی تأسف چندتی امروزه با نهااما

.  خود را آغاز کنندی کمر شکن را بجا آورند تا دو جوان بتوانند زندگفاتیها تشر روس ثبت بدهند، و دهع

 کردنسالم

 سالم کردنتیاهم

 جاودانه يها  و از سنّتکنند ی را آرزو مگریکدی ارزشمند است که سالمت اریبس» سالم کردن« مسلمانان، ی روابط اجتماعدر

.اظهار داشت» سالم کردن «تی السالم نسبت به اهمهی عل اهللاحضرت اباعبد. اسالم است
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. سلِّمی ی السالم التَأْذَ نُواألحدٍ حتهیاَلسالم قَبلَ الْکَالمِ عافاك اهللاُ، ثم قال عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 که سالم نداده است ی به کسد،ی خدا تو را سالمت عطا فرما است،ی از احوال پرسشیسالم پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دیاجازه صحبت نده

 سالمپاداش

 و آله و سلم و هی اهللا علیصل  اسالمیرسول گرام.  سبقت گرفتن در سالم است،ی اجتماعی در زندگی اخالقيها  از ارزشگری دیکی

 آنکس که در سالم رای زگرفتند، ی میشی پگرانیدر سالم کردن بر د السالم همی رهبران معصوم علگری السالم و دهی عل یامام عل

:  السالم اظهار داشتهی عل  که حضرت اباعبداهللادارد يشتری پاداش بردیگ یسبقت م
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. " 4 ". لرَّاد و واحِدةٌ لِ،يلِلسالمِ سبعونَ حسنَۀً، تِسع و سِتُّونَ لِلْمبتَد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال
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 پاسخ ي پاداش براکی سالم دهنده، و ي سالم هفتاد پاداش است، شصت و نه پاداش برايبرا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دهنده است

 کردن بر نااهالنسالم

 گرفت بلکه یشی پدی بازی ن سالم کرد و در سالمدی و دوستان و مسلمانان بانی کردن آنقدر ارزشمند است که نه تنها به مؤمنسالم

 هی عل نیرالمؤمنی السالم از روش برخورد حضرت امهی عل  سالم کرد که حضرت اباعبداهللاتوان ی نااهل و گناهکار هم ميها به انسان

: السالم نقل کرد
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 مذنب هذه ی تسلّم علن،یرالمؤمنی أمای:  السالم، فَقالَهی عل  طالِبٍی بنَ أَبیأَنَّ اِبنَ الْکُوا سأَلَ علِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

!.  أهالًهی أهالً، وال نراه للسالم علدی اللّه عزّوجلّ للتوحراهی:  السالمهی عل فقال!. االمۀ؟

 از یکیبه  ای آنیرالمؤمنی امي اد،یابن کواء پرس.  سالم کردی به شخصنیرالمؤمنیحضرت ام: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و تو سالم کردن داند ی آوردن سزاوار ممانی اي و بزرگ او را برازیخداوند عز:  حضرت پاسخ داد؟یکن ی امت سالم منیگناهکاران ا

.) ؟یدان یبر او را سزاوار نم

ست؟ی کی واقعلیبخ

 اریها را با مع  انسانی بخشندگزانی و متی السالم سالم کردن چنان با ارزش است که ارزش شخصهی عل  حضرت اباعبداهللادگاهی داز

: دیفرما ی میابیارز» سالم کردن«
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 منْ بخِلَ بِالسالمِ لُیاَلْبخ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  است که در سالم کردن بخل ورزدی کسلیبخ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

یاسی ساست،یس

ی کودک در دورانیاسی سمبارزات

انی و اهانت به ابوسفنینفر

 السالم را گرفت و هی عل نی مردم با عثمان، دست حسعتی به هنگام بانی ابوسفيروز:  السالم نقل کرد کههی عل ی حسن مجتبامام

: بلند گفت ي با صداانی ابوسفدند،ی شهداء رسي قبرهاانی معی در قبرستان بقی وقتم،ی بروعی تا به قبرستان بقایگفت برادرزاده ب

» .دی و قدرت هم اکنون در دست ماست و شما خاك شدای دند،یدی جنگای دنر که با ما بر سی کسانيا«
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 وقَبح وجهک بتَک،یقَبح اهللاُ شَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  تو رايند خدا رو تو را، و زشت گردايریزشت گرداند خدا پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کفر و ارتداد او را بدهد که نعمان بن ي بکشاند و سزانهی السالم سپس دست او را گرفت تا او را بداخل مدهی عل  اباعبداهللاحضرت

.  او را نجات دادریبش
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 به بخشنامه عثمان و بدرقه اباذریی اعتنایب

 ي چون و چرای حاکم بهی را بدست گرفتند و معاوی کشور اسالمیاسی قدرت سهیام ی دوران حکومت عثمان که بزرگان بندر

 و آله هی اهللا علی صلامبری بزرگ پی آن صحابياباذر غفّار.  آمددیها فراوان پد  و مسخ ارزشارها،ی معی شام شد، و دگرگوننیسرزم

.  شوراندهی معاويتبداد کرد، به شام سفر کرد و مردم را بر ضد حکومت اسآغاز خود را یغاتیو سلم مبارزات تبل

 او داشتند که عی و تطمدنی در به سازش کشی گوناگون سعيها  آوردند، و با روشنهی کرده به مدری دستور داد او را دستگعثمان

ز  انهی کرد و در شهر مددیتبع» ربذِه« به نامِ ی آب و علفی خشک و بنیاش را به سرزم موفّق نشدند سرانجام عثمان، او و خانواده

. د اعالم داشتنفهیطرف خل

 اسری السالم و عمار همایعل نی السالم و امام حسن و امام حسهی عل یامام عل.  نداردی در بدرقه اباذر حق شرکت و همراهیکس

 هی عل حضرت اباعبداهللا.  کردندرادی ای اباذر سخناني و دلدارتی و حماقی در تشوکی نکردند و هر ی به بخشنامه حکومتیاعتنائ

: شتالسالم خطاب به او اظهار دا
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 اهم،یوقَد منَعک الْقَوم دنْ.  شَأنٍی فومٍی واهللاُ کُلَّ ،ي ما قَدتَررَیغَی قادِر أَنْ ی عماه إنَّ اهللاَ تَعالای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 اهللاَ الصبرَ والنَّصرَ، واستَعِذْبِهِ مِنَ الْجشَعِ و الْجزَعِ، فَاِنَّ فَاسأَلِ مامنَعتَهم، یوك، وأَحوجهم إِل فَما أَغْناك عما منَعنَک،یومنَعتَهم د

رَ مِنَ الدبال نِیالص شَعإنَّ الْج الْکَرَمِ، وو یمالَ قَد زَعالْجقاً، ورِز الًؤَخِّرُیأَج  .

.  استداری قدرت خداوند همواره پارایاند قادر است ز  آنچه بر تو روا داشتهرییخداوند بر تغ!  عمويا: ( السالم فرمودهیعل  نی حسامام

 ی تو چقدر بکنند ی مغی از آنچه آنان از تو در،ی داشتغی خود را از آنان درنی داشتند و تو هم دغی خود را از تو دريای گروه دننیا

 را از خداوند بخواه، و از حرص و ترس، بخدا پناه يروزی و پیبائی شکازمندند،ی چقدر نی داشتغیه تو از آنان در به آنچآنان و ،يازین

 نخواهد انداخت، و ترس مرگ را به عقب نخواهد شی را پي است، و حرص روزي و جوانمردينداری نشانه دیبائی شکرایببر، ز

.) کشاند

نی چهره قاسطيافشا

 السالم هی عل نی امام حسي طرّاحان شام به فکر نفوذ در خاندان عترت افتادند، عبداهللا بن عمر برانیجنگ صفّ ي از روزهایکی در

 تو را خواهم ی مامدم،ی جنگ با تو نيمن برا:  او رفت، پسر عمر گفتي بسودانی از ميا  در گوشهی مالقات فرستاد، وقتغامیپ

  ی با علیتوان ی تو مای آکنند ی از پدرت اطاعت نمشیقر: گفت. ؟ي داریحتیه نصچ: ه السالم فرمودی عل نیامام حس.  کنمحتینص

. م؟ینی برگزی تا ما همه تو را بعنوان رهبر جامعه اسالمي و او را برکنار سازی السالم مخالفت کنهیعل

 238 ثیحد

 لَک نَیفَلَقَد ز!  مارِدٍطانٍی مِنْ شَلَکیء، و  رسولِ اهللاِ، إِخْسیلِهِ و بِوصکَالَّ واهللاِ ال أَکْفُرُ بِاهللاِ و بِرَسو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و نِییب هو و أَبوه حرزَلْی لَم نِ،ی ونُصرَةِ هذَا الْمارِقِ مِنَ الدنَیط بِاتِّباعِ الْقاسِنِکی أَخْرَجک مِنْ دی سوء عملِک فَخَدعک حتطانُیالشَّ

ودعؤْمِننِیلِلْم ولِهِ ولِرَس عاًنَ،ی للَّهِِ وطَم فاً ولَما خَوتَسما اسلکِنَّه لَما واهللاِ ما أَسفَو  !

الْفأنت یمنْ غَوتُقاتِلُ ع إِلرِی تَخْرُج مٍ، ثُمتَذَمتَخَلِّفاً لَتَراءی مرْبِ ملِ ي الْحأَه قَل بِذلک نِساء تَعو أَنْ ی فَإِنّالًیالشامِ؟ اِرجأَر یاهللاُ قْتُلَک 

. عاًیعزَّ وجلَّ سر

خدا   رسول نی وآله وسلم و جانشهی اهللا علی خدا صلامبریمن به خدا، و پ! هرگز! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 داده و نتی اعمال زشت تو را زطانی که شقی متکبر، بتحقطانیر تو از ش بيشو، وا گم. گردم ی و آله و سلم کافر نمهی اهللا علیصل

 ياری را نی مرد خارج شده از دنی اهی و معاوی اطاعت کننی اسالم خارج ساخته که از قاسطنی تو را از دنکه است تا آفتهیتو را فر
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! سوگند بخدا. آمدند ی و از دشمنانشان بحساب مخدا و مسلمانان در جنگ بودند  با رسول انی و پدرش ابوسفهیهمواره معاو. یده

 و به ،یکن ی از وجدان، جنگ میسرزنش ی پس امروز تو بدند،ی گردمی ترس و طمع تسليکه آن دو مسلمان نشدند بلکه از رو

 به دوارمی و بزرگ امزی لذّت ببر، که من از خداوند عزی پس اندك زمان،ی کندای پی دسترسی تا به زنان شامیآئ ی جنگ مدانیم

.)  تو را بکشديزود

 و لهی با حخواستم یامروز م:  رفت و گفتهی السالم به اردوگاه خود بازگشت، و پسر عمر نزد معاوهی عل نی از آن امام حسپس

.  دهمبی را فرنی حسرنگین

. خورد ی تو را نمبی فرزند همان پدر است، فرنیحس:  پاسخ دادهیمعاو

هی با معاویاسی سمبارزات

ها ی در سخنرانهی معاواتی جنايافشا

 را به شهادت رساند، همان سال به ي السالم را همراه با حجر بن عدهی عل نیرالمؤمنی حضرت امارانی از ی جمعهی از آنکه معاوپس

 نی اایآ!  اباعبداهللايا«:  خاص خودش گفتی السالم مالقات کرد و با غرورزدگهی عل  با حضرت اباعبداهللایدر مجلس. سفر حج رفت

. »م؟ی پدرت بودند چه کردانیعی او که شارانی که ما با حجر و دیخبر به تو رس

امام . می خواندتیشان نماز م  و بر جنازهم،ی آنها را کفن کردم،یپس از آنکه آنها را کشت:  گفتهیمعاو. د؟یچه کرد: دی پرسامام

:  کرد و اظهار داشتيزیخنده مسخره آم
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 ی وال قَبرناهم، ولَقَد بلَغَنهِمی علَنای ما کَفَّنَّاهم وال صلَّعتَکی لکِنَّنا لَو قَتَلْنا شۀُ،ی معاوِایخَصمک الْقَوم :  السالمهی عل نیمام الحس االقال

. وبِی هاشِمٍ بِالْعی بِبغضِنا، واعتِراضُک بنامکی وقی علی فعتُکیوق

 ای وقَد ظَلَمناك ک،ی فبکی فَما أَصغَرَ عباًی ولَها، فَاِنْ لَم تَجِدها أَعظَم عهای نَفْسِک، ثُم سلْها الْحقَّ علَی فَعلْت ذلِک فَارجِع إلإذافَ

 رجالً ما قَدِم نای فَاِنَّک واهللاِ لَقَد أَطَعت فبٍ،ی بِالعداوةِ مِنْ مکانٍ قَرمِنارْ غَرَضِک، وال تَرَی غَنَّی قَوسِک، وال تَرْمِرَی فَال تُوتّرَنَّ غَۀُیمعاوِ

 عداَو فَانْظُرْ لِنَفْسِک ال نَظَرَ لَکو ،ثَ نِفاقُهدال حو ،هعمرو بن العاصیعنی(إِسالم  (

 تو ارانیاگر ما به ! بخدا سوگند.  با تو مخاصمه خواهند کردزیستاخ گروه در روز رنیا! هی معاويا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است که تو به پدر من ناسزا دهیبمن خبر رس! هی معاويا. میخواند ی و نه بر آنان نماز ممیکرد ی نه آنها را کفن ممیافتی یتسلّط م

 پس به نفس یکن ی منی اگر چنهی معاوي ا،یدهی م را مورد تعرّض قرارهاشم ی بن،یبجوئی و با عیکن یه او اقدام می و علیگوئ یم

 درست است که ما با ،یستی هم نبی عی بیابی بزرگ را در آن نيها بی کن، اگر عیابی ارزها تی بازنگر و آن را با حق و واقعشیخو

. می داریتو دشمن

 و ی به دشمنکی نزدگاهی تو از پا،يرو ینه ماند نشا  کردهنیی تعتی براگرانی که دی و به هدفیکن ی مررهای کمان خود تری از غپس

. يا عداوت ما برخاسته

 ي خواهد داشت، و نه رأی دارد، و نه نفاق او تازگيا  که نه در اسالم سابقهیکن یاطاعت م» عمروعاص «يتو از مرد!  بخداسوگند

. تو را خواهد داشت

 .) منافق را رها کننی و ااندازی بشتنی به خوینگاه! هی معاويا
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منی اتی مالتصرف

 ي را با روشهای اما مبارزه منفکرد، ی متی رعاهی معاونی ننگی السالم قراردادنامه صلح را در دوران زندگهی عل نی امام حسگرچه

  السالم همه آنها راهی عل نی امام حسبرند، ی در شام مهی معاوي را بسومنی اتی متوجه شد که مالي روزداد، یگوناگون تداوم م

:  نوشتهی نامه را به معاونیو ا.  کردمی تقسنهی فقراء مدنی و ب، آوردنهیگرفت و به مد
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 و  تَحمِلُ ماالًمنِی مرَّت بِنا مِنَ الَراًیفَاِنَّ ع: أَما بعد. انَی سفْی بنِ أَبۀَی معاوی اِلی بنِ علنِیمِنَ الْحس:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  فَاَخَذْتُها والسالمهای اِحتَجت إلَی واِنّک،ی أَبی النَّهلِ بِبنعد لِتُودِعها خَزائِنَ دِمشْقَ، و تَعلَّ بِها بک،ی إِلَباًیحلَالً وعنْبراً و ط

 ی خدا، همانا کاروانشی پس از حمد و ستان،ای بن ابوسفۀی السالم به معاوهی عل ی بن علنیاز حس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 دمشق ي تا در انبارهاآورد، ی ماتی آالت، و عنبر و عطرنتی تو اموال فراوان و زي که براگذشت، ی بر ما ممنی پر از بار از یبا شتران

) ا درود و همه آنها را گرفتم، بازداشتمی من به آنها ن،ي سازرابی و تشنگان فرزندان پدرت را سی کنرهیذخ

 افشاگريها  نامهنوشتن

دیزی چهره آلوده ي در افشانامه

 دارد و بر خالف قراردادنامه دیزی در مطرح کردن ی گوناگون سعي با روشهاهی السالم متوجه شد که معاوهی عل نی امام حسیوقت

 حساب شده، با يهای واگذارد، با سخنراندیزی نگهدارد و پس از خود به هی امی در بنی موروثيا  بگونهخواهد یصلح، حکومت را م

.  کرده، دماغ دشمن مغرور را به خاك بمالدداری داشت تا مردم را بی و هشدار دهنده سعه افشاگرانيها فرستادن نامه
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 ولَم تُؤَد تَک،یلْکِالبِ، فَخُنْت أَمانَتَک وأَخْرَبت رع بِالْهوی الشَّراب وشْرَبی اِبنَک وهو غُالم تیثُم ولَّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 وشارِب الْمسکِرِ مِن نَ،ی الْمسکِرَ؟ و شارِب الْمسکِرِ مِنَ الْفاسِقشْرَبی وآله منْ هی اهللا علی أُمۀِ محمدٍصلی علی تُولِّفی ربک، فَکَحۀَینَص

.  صحائِف الْاِستِغْفارِي تُطونَی عملِک حی تَرِد عللٍیفَعنْ قَل!  الْأُمۀِ؟ی علفی دِرهمٍ فَکَی علنٍی شارِب الْمسکِرِ بِأَمسیولَ. األَشْرارِ

 يها باز  و با سگخورد، ی است که شراب می او نوجوان،ي خود قراردادنی پسرت را جانشهی معاويا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي چگونه ممکن است رهبر،یرفتی پروردگارت را نپذي و پندها،ی و مردم را آلوده ساخت،ي کردانتی خی توبه امانت الهکند، یم

 زمان و شرور، مست کننده يها  و با فاسقخورد؟ ی که شراب مردی بر عهده گی و سلم را کسآله و هی اهللا علیامت محمدصل

 با اعمال خود وارد يبزود! هی خواهد شد؟ معاوی چگونه رهبر امت اسالمباشد، ی نمنیهم پول ام درکی شرابخوار بر نوشد، یم

.)  توبه بسته خواهد بودي دفترهاگری شد که دی خواهامتیق

هی مهم و هشدار دهنده به معاونامه
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 عِنْدك رِهای عنها راغِب، وأَنَا بِغَی اُمور أَنْت لی تَذْکُرُ أَنَّه قَد بلَغَک عنّ کِتابک،یأَما بعد فَقَد بلَغَن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 الْمالَّقُونَ الْمشَّاؤُنَ کی إِلَ فَاِنَّه إِنَّما رقاه،ی عنّکی إِلَی ما ذَکَرْت أَنَّه اِنْتَهاو أَم.  إالَّ اهللاُهای إلَسددی لَها، وال يهدی فَاِنَّ الْحسناتِ الرٌ،یجد

 ذلِک، وال عاذِراً بِتَرْكِ اًی تَرْكِ ذلِک، وما أَظُنُّ اهللاَ راضِی لَخائِف للَّهِِ فی اهللاِ إِنّمی خِالفاً، و أَکی لَک حرْباً و ال علَدی و ما اُرمِ،یبِالَّنم

 نَیألَست الْقاتِلَ حجراً أَخا کِنْدةِ والْمصلّ. نَیاطی الشَّاءِی حِزْبِ الظَّلَمۀِ، و أَولِنَی الْملْحِدنَیولئِک الْقاسِط اُی و فک،ی إلَهِیبِدونِ الْإِعذارِ ف

م قَتَلْتَهم ظُلْماً و عدواناً مِنْ بعدِ ما کُنْت  اهللاِ لَومۀَ الئِمٍ، ثُی فِخافُونَی الْبِدع، وال ستَعظِمونَی الظُّلْم ونْکِرونَی کانُوا نَی الَّذنَیالْعابِد

أولَست قاتِلَ .  نَفْسِکی و ال بِاَحِنَّۀٍ تَجِدها فنَهم،ی و بنَکی الْمؤَکَّدةَ، وال تَأْخُذَهم بِحدثٍ کانَ بقَی الْمغَلَّظَۀَ، والْمواثمانَی األتَهمیأَعطَ
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 أَبلَتْه الْعِبادةُ، فَنَحلَ جِسمه، وصفِرَت لَونُه، بعد ما ي و آله و سلم اَلْعبدِ الصالِحِ الَّذهی اهللا علی صل  الْحمِقْ صاحِبِ رسولِ اهللاِعمرِو بنِ

 ربک واستِخْفافاً بِذلِک ی مِنْ رأْسِ الْجبلِ ثُم قَتَلْتَه جرْأَةً علکیزَلَ إِلَ طائِراً لَنَتَهی ما لَو أَعطَقِهِیتَه مِنْ عهودِ اهللاِ و مواثیأَمنْتَه و أَعطَ

. الْعهدِ

تلَسعأَودی زِی الْمادمنَ سب لۀَیلُودِ عوی الْمبفِراشِ ع نُ أَبفٍ،ی ثَقدِیاِب أَنَّه تمی فَزَعولُ اهللاِکسقالَ ر قَدوآله هی اهللا علیصل   و » لَداَلْو

 يدِی أَقْطَعی نِ،ی الْعِراقَی مِنَ اهللاِ، ثُم سلَّطْتَه علَي هدرِی و تَبِعت هواك بِغَاًفَتَرَکْت سنَّۀَ رسولِ اهللاِ تَعمد. »لِلْفِراشِ و لِلْعاهِرِ اَلْحجرُ

أَولَست صاحِب .  مِنْکسوای جذُوعِ النَّخْلِ، کَأَنّک لَست مِنْ هذِهِ الْاُمۀِ، و لَی علصلِّبهمی و نَهمیأع سملُی وأَرجلَهم، و نَیالْمسلِم

 نِی دیأَنْ اُقْتُلْ کُلَّ منْ کانَ عل: هِیلَ فَکَتَبت إِهِی صلَوات اهللاِ علَی علنِی دی أَنَّهم کانُوا علۀَی ابنُ سمهِمی کَتَب فنَی الَّذنَییالْحضْرَم

 ي و بِهِ جلَست مجلِسک الَّذضْرِبک،ی أَباك وهِی علَضْرِبی کانَ ي السالم واهللاِ الَّذهی علی علنُی فَقَتَلَهم ومثَّلَ بِهِم بِأَمرِك، ود،یعل

 والمۀ محمد، واتق شق عصا هذه نکیانظر لنفسک ولد«:  قُلْتمای وقُلْت فنِ،ی الرِّحلَتَکیک وشَرَف أَبجلَست، ولَوال ذلِک لَکانَ شَرَفُ

. » فتنۀی أن تردهم إلواالمۀ 

 أَفْضَلَ نای وآله علَهی اهللا علی والُِمۀِ محمدٍصلینی ولِدی وال أَعلَم نَظَراً لِنَفْسها،ی علَتِکی هذِهِ الْاُمۀِ مِنْ وِالی ال أَعلَم فِتْنَۀً أَعظَم علیوإِنّ

:  قُلْتمای و قُلْت في لِإِرشادِ أَمرقَهی و أَسأَلُه تَوف،ی أَستَغْفِرُ اهللاَ لِذَنْبی تَرَکْتُه فَاِنّإِنْ اهللاِ، و یمِنْ أَنْ اُجاهِدك فَاِنْ فَعلْت فَاِنَّه قُرْبۀٌ إِلَ

 أَضَرَّ حدٍ أَی علکُونَی و أَنْ ال،ی فدكی کَیضُرَّنی أَرجو أَنْ الی ما بدا لَک، فَاِنّیفَکِدن. »ی و إن أکدك تکدن،ی إن أنکرتک تنکرنیإن«

 نَفْسِک یمِنْه عل

لألنَّکع ترَّصتَح و ،لَکهج تکِبر ری قَدملَعو ،دِكهفَي نَقْضِ عما و یهؤُالءِ النَّفَرِ الَّذت بِقَتْلِک كدهع نَقَضْت لَقَد نَی بِشَرْطٍ، و 

 قاتَلُوا وقَتَلُوا کُونُوای أَنْ رِی فَقَتَلْتَهم مِنْ غَقِ،ی والْعهودِ والمواثمانِیقَتَلْتَهم بعد الصلْحِ واأل

لَمإِالّ لِذِکْرِهِو بِهِم لْ ذلِکظ تَفْعتَعفَضْلَنا، و یملَ أَنْ مِهِمقَب مِت متَقْتُلْه لَم لَو لَّکرٍ لَعخافَۀَ أَمم مقَّنا، فَقَتَلْتَهح لُوایلَ أَنْ فْعماتُوا قَبأَو 

رِکُوایشِرْ دعاوِای فَأَبم تَۀُیاسبِالْقِصاصِ، و أَنَّ للَّهِِ تَعی لَماعکِتاباً ال یالقِنْ بِالْحِسابِ، و یغغادِرص ال کَبرَةًیصاها، سوره کهف آرةًی وهی إِالَّ أح 

بنِک  اِعۀِی الْغُرْبۀِ وأَخْذِك الناس بِب دارِی مِنْ دورِهِم إِلاءهی أَولِکیِ التُّهمِ، ونَفْی علَاءهی اهللاُ بِناسٍألخْذِك بِالْظَّنَّۀِ، وقَتْلِک أولِسی ول49َ

 أَمانَتَک، و تی وأَخْزَتَک،ی و غَشَشْت رعِنَک،ی بِالْکِالبِ، ال أعلَمک إِالَّ وقَد خَسِرْت نَفْسک، و بتَرْت دلْعبی الْخَمرَ، وشْرَبیغُالمٍ حدثٍ، 

. » والسالمجلِهِمألی الْجاهِلِ، و أَخَفْت الْورِع التَّقهِیسمِعت مقالَۀَ السف

 یی کارهاي که من در مخالفت تو متصدي شدادآوری د،ی نامه تو بمن رس،ی الهشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که یاما آنچه را نوشت.  گشاده نشود جز بخواست خداوندی کسي بر رويکوکاری ني همانا درهارفت یام که از من انتظار نم شده

 سوگند به ست،یاند، مرا امروز با تو مخالفت و جنگ ن  را مردم چاپلوس و دروغگو بهم بافتهمات کلنی اده،ی از من بتو رسياخبار

 گمراهان نی در نزد تو و در نزد اي عادت عذرنی ودر ترك ادانم، ی و خداوند را بترك آن خشنود نممناکمیخدا که در ترك آن ب

.  ندارمي عذراند نیاطیر شملحد که لشگر ظَلَمِه و دوستدا

 هی معاواتی جنايافشا

 و دند؟یپسند ی را که ظلم و بدعت را نمزکاری و مردم نمازگزار و پره؟ی را کشتي که حجر کندیستی تو آنکس نایآ! هی معاوي اهان

 استوار مانی عهد و پيورد فراوان خي سوگندهانکهی با ای تو با ظلم و ستم آنها را کشتدند؟یترس ی نمی از سرزنش کسنیدر امر د

 که یستی تو آنکس نه،ی معاويهان ا.  آغاز کنندی دشمنای آورند، دی پديا  درملک تو فتنهآنکه ی ب،یکش ی که آنها را نمينمود

 را الغر کرد و کرشی آن مرد صالح که عبادت اندامش را فرسود و پ؟ی را کشتيخدا  رسول ی صحابیعمروبن حمِق خزاع

 را عطا ی که اگر مرغمانی و پثاقی با آن مي محکم نمودي بعهد خدا،وي نمود از پس آنکه او را خط امان دادرخسارش را زرد

 او تی و جناجرم ی و ب،ي را کوچک شمردي و عهد خدا،ي جرئت کردي آنگاه بر خداآمد، ی بلند بنزد تو مي از فراز کوهايکرد یم

. یرا کشت
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 و او را ؟ي بود متولّد شد با خود برادر خواندفیثق ی از بني که عبديا  را که در بستر بردههی بن سمادی که زیستی تو آنکس نایآ

. ».مولود منسوب بفراش است، و بهره زناکار سنگ است«: خدا فرمود  و حال آنکه رسول ؟ي شمردانیپسر ابوسف

 تا دست و ،ي فرستادنی و بحکومت عراق،یت را برادر گرفدی و پسر عب،ي زدي را پشت پايخدا  سنّت رسول شی به مصلحت خوتو

 زانی درخت خرما آويها  را بر شاخهشانی ايها  و بدننانمود،ی را به آهن گداخته نابشانی ايها  مسلمانان را قطع کرد، و چشميپا

.  نسبت نبودچی امت را با تو هنی و ا،ي امت نبودنی از اایگو. کرد

 که از آنان که بر ي و تو او را دستور دادروند،ی می علنی بر دنیی تو نوشت مردم حضرميرا بهی بن ابادی که زیستی تو آنکس نایآ

 السالم بحکم اسالم، هی عل ی علي تن زنده مگذار، و او همگان را کشت ومثله کرد، و حال آنکه سوگند به خداکی روندی می علنید

 و گر نه شرف تو و پدر تو آن ي غصب مسند خالفت کردنیمان د و امروز به بهانه هساخت ی مری شمشوشترا و پدر تو را دستخ

. دیکرد ی میبود که زمستان و تابستان دنبال شتران کاسب

 امت و ي و از شقّ عصافکنم،ی را در فتنه نشانی و امت محمد باشم، و اشی خونی و دشینگران نفس خو«: ی گفتنکهی او

 شی خونی خود و دي و از برادانم ی امت بزرگتر از خالفت و حکومت تو نمنیرا در ا يا  فتنهچیمن ه. »زمی جماعت بپرهیپراکندگ

 ی باشم و اگر مهلتکتری دارم به قرب حق نزدي جهاد را بپانی افضل از آن ندانم که با تو جهاد کنم، اگر اي سودچیو امت محمد ه

اگر انکار کنم تو را، انکار «: ی گفتنکهی و امیجوی مشید خو استغفار کنم و از خداوند رشدی گناه بانی سست شوم از اایخواهم 

. » بودی تو باشم، دشمن من خواهی مرا، و اگر در فکر دشمنیکنیم

 که بر جهل رای نداشته باشد جز آنکه به تو باز گردد زانی تو زی من چنان است که دشمندی ام؟ي بر تو چه در خاطر داريوا

 و مسلمانان را بعد از ،ي نکردی عهد و شرطچیقسم بجان خودم که وفا به ه. ی گشتصیر و بر نقض عهد ح،ي سوار شدشیخو

 ما و لی جز ذکر فضاشانی و جرم و گناه اند،ی آغاز نماي کنند و نبرديا  تو مبارزهبا آنکه ی بی و صلح و سوگند کشتمانیعهد و پ

 تو را زی تغی و حرارت ترندی بمای زنده بمانند، شانی وايك شو آنکه مبادا تو هالمی را از بشانی ای حقوق ما نبود، پس کشتمیتعظ

 از کوچک و يزی که چستی را کتابي بدان که خدارسد،ی و هنگام قصاص فرا مد،یآ ی که روز حساب مهی معاويبدان ا. نچشند

 را به ي و دوستان خدا،یبزرگ اعمال را فروگذار نکرده و در آن کتاب ثبت است، و خداوند نگرانست که مردم را ببهتان گرفت

 شراب ی که غالمدیزی پسرت ي و از برا،ي کردرونی خود، بيها و شهرها  را از خانهی و گروهی را کُشتی و جماعتيتهمت زد

 ي و پراکنده نمودي خود را نابود کردنی ودي خود را هالك کردنکهی جز استی ننی ا،ی گرفتعتیخواره و سگ باز بود، از مردم ب

 را تا بر گردن ی مردم پارسا و متقّي دادمی جاهل را، و بهی سخن سفي امانت خود را، گوش فرا داديا، و خراب کرد خود رتیرع

.  والسالم،يآرزو سوار شد

هی افشاگرانه در حضور معاویسخنران

 و رد،ی بگعتی بدیزی ي مهم صرف کرده بود که از همه برانی همه تالش خود را بر انجام ا،ی آخر زندگيها  در سالهیمعاو

 ی را قانوندیزی حکومت زی رجال و بزرگان جهان اسالم نگری نکند دعتی بنهی السالم در مدهی عل ی بن علنی تا حسدانست یم

   و حضرت اباعبداهللاهاشم ی و بزرگان بنبی جالب ترتاری بسی سفر کرد و مجلسنهی خود به مدان با مشاورهی معاورو نیاز ا. دانند ینم

 ي احترام را کرد و جاتی نهاهی السالم وارد شد، معاوهی عل نی امام حسیوقت.  شرکت در آن مجلس فراخوانديسالم را برا الهیعل

 انی سخن به مدیزی با عتی برامونیآنگاه پ. دی السالم پرسهی عل یتب آنحضرت در نظر گرفت، و از حال فرزندان امام مجي برایخوب

 السالم با اشاره او را هی عل  که حضرت اباعبداهللادی و سخن بگوزدیابن عباس خواست برخ.  کرد صحبتدیزی درباره يآورد و مقدار

:  افشا کردنی من هستم آنگاه خود برخاست و چنه،یساکت کرد و تذکّر داد که هدف معاو

 243 ثیحد
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 عٍی وآله مِنْ جمهی اهللا علیصل  صِفَۀِ الرَّسولِیقائِلُ و إِنْ أَطْنَب ف الْيؤَدیفَلَنْ ! ۀُی معاوِای: أَما بعد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ح فَضَ! ۀُی معاوِای هاتی ههاتیو ه. عۀِی عن اِستِبالغِ الْبتَّنَکُّبِ الصفَۀِ و الجازِیجزْءاً، وقَد فَهِمت ما لَبِست بِهِ الْخَلَف بعد رسولِ اهللاِ مِنْ ا

 ت محِلْت، وجزْی أَجحفْت، و منَعت حتّی أَفْرَطْت، وأستَأثَرْت حتی وبهرَتِ الشَّمس أَنْوار السرُجِ، ولَقَد فَضَّلْت حتّ،یالصبح فَحمۀَ الدج

 دیزیوفَهِمت ماذَکَرْتَه عنْ .  األکْملَبهی حظَّه الْأوفَرَ، و نَصطانُیذَ الشَّ أَخَی حتّبٍی حقٍّ مِنْ إسمِ حقِّهِ بِنَصي جاوزت، ما بذَلْت لِذیحتّ

 تَهیما کانَ مِما احتَو کَأَنَّک تَصِف محجوباً، أَوتَنْعِت غائِباً، أَو تُخْبِرُ عد،یزی ی ف أَنْ تُوهم النَّاسدی لِاُمۀِ محمدٍ، تُراستِهِیمِنْ اِکْتِمالِهِ وسِ

 عِنْد التَحارشِ، والْحمام شَۀَ أَخَذَ بِهِ مِنْ اِستِقْرائِهِ الْکِالب الْمهارمای فدیزی فَخُذْ لِهِ،یِ موقِعِ رأْی مِنْ نَفْسِهِ علدیزیبِعِلْمٍ خاص، وقَد دلَّ 

.  تَجِده ناصِراً، ودع عنْک ماتُحاوِلُ،یمعازِفِ، وضَربِ الْماله ذَواتِ الْانِیالسبقَألتْرابِهِنَّ، والق

 ملَأْت ی ظُلْمٍ، حتّی جورٍ، وحنَقَاً فی فَواهللاِ ما برِحت تَقْدح باطِالً فهِ،ی اهللاَ مِنْ وِزرِ هذَا الْخَلْقِ بِأَکْثَرَ مِما أَنْت القِی أَغْناك أَنْ تَلْقفَما

 عرَّضْت بِنا بعد تُکی مناصٍ، و رأَنَی مشْهودٍ، والت حومٍی ی عملٍ محفُوظٍ فیل الْموتِ إالَّ غَمضَۀٌ، فَتَقْدِم عنَی وبنَکی وما بۀَ،یألسقِاَ

 الْقائِم عِنْد موتِ  وآله وِالدةً، وجِئْت لَنابِها ما حججتُم بِهِهی اهللا علیصل الرَّسولُهذَا األمرِ، ومنَعتَناعنْ آبائِنا تراثْاً، و لَقَد لَعمرُاهللاِ أَورثَنَا 

 ای أَتاك األمرُ ی حتّونُ،کُیکانَ و :  و قُلْتُملَ،ی وفَعلْتُم األَفاعلَ،ی النَصفِ، فَرَکِبتُم األعالِی إِلَمانُیالرَّسولِ، فَأَذْعنَ لِلْحجۀِ بِذلِک، ورده الْا

 وآله هی اهللا علی صل  الرَّجلِ الْقَوم بِعهدِ رسولِ اهللاِادةَی األبصارِ، وذَکَرْت قِی اُولِای فَهناك فَاعتَبِرُوا رِك،ی کانَ قَصدها لِغَقٍی مِنْ طَرۀُیمعاوِ

 ی مبعثُهم حتَّومئِذٍی -  لَعمرُ اللّهِ -  لَه، و ما صار عتِهِی بِصحبۀِ الْرَّسولِ، وبلَۀٌی فَضومئِذٍیبنِ الْعاصِ  لَه، وقَد کانَ ذلِک ولِعمرِو رَهیو تَأْمِ

 ومی بعد الکمی علعملی النیشر المهاجرال جرم مع:  وآلههی اهللا علیصل  اَفْعالَه فَقالَهِی وعدوا علَمه،یأَنِف الْقَوم إِمرَتَه، وکَرِهوا تَقْد

 صاحبت بِصاحِبٍ فی مِنَ الصوابِ؟ أَم کَهِی أَوکَدِ األحکامِ و أَوالها بِالُْمجتَمعِ علَی تَحتَج بِالْمنْسوخِ مِنْ فِعلِ الرَّسولِ ففی فَکَ،يریغ

 أَنْ تَلْبِس الناس شُبهۀً دی تُرونٍ، مسرِفٍ مفْتُی وقَرابتِهِ، و تَتَخَطَّاهم إِلنِهِی دی فعتَمدیال  صحبتِهِ، وی فؤْمنُیتابِعاً وحولُک منْ ال 

یدعا الْباقسنْی فی بِهی د،تَشقاه بی بِها فی ورانُ الْمالْخُس وإِنَّ هذا لَه ،تَغْفِرُاهللاَ لنُ،ی آخِرَتِکأَسی ولَکُمو  .

 از تمام تواند ی نمدی بگوی هرچند طوالنيا ندهی گوچی هه،ی معاويا!  پروردگارشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  داردانی بزی ني و آله و سلم مقدارهی اهللا علیها و فضائل رسول خدا صل جوانب ارزش

 هی چهره منافقانه معاويافشا

 بدست آوردن حکومت، خود ي تا براي و آله و سلم تالش کردهی اهللا علیخدا صل س از رسول  که تو چگونه پمی همانا متوجه شدو

. ی همگان صحبت کني خود براعتی و از بیرا خوب جلوه ده

ها   چراغفی ضعی روشنائدی ذغال رسوا شد، و نور خورشیاهی که در صبحگاهان سمیخور ی نمبی ما فرهی معاويا! هرگز!  هرگزاما

. رد کرهیرا خ

 دیزی جهره خائنانه يافشا

 را از گرانی و د،ي شدلی تبدی تا آنکه به ظالمي و ستم کرد،ي شدي که دچار تندروی گفتادهی آنقدر زدیزی خود و فی در تعرتو

تو هرگز همه . ی متجاوز نام گرفتي تا فرديزد  زبانشی و آنقدر ن،ی گشتلی تبدیلی که به انسان بخیها آنقدر بازداشت بخشش

 آنچه را می دانستزیامروز ن.  بهره را از تو برد، و سهم خود را کامل گرفتنیشتری بطانی شآنکه تا یحقوق صاحبان حق را نپرداخت

 ذهن مردم را ي و آله و سلم و تالش دارهی اهللا علی او نسبت به امت محمدصلاستی و سی از کمال روح،ی گفتدیزیکه درباره 

 از یزهائی چای ،يدار ی مانی را بيا  صفات فرد پنهان شدهای ،یکن یم فی را تعری فرد ناشناسای گو،ین به انحراف کشادیزیدرباره 

.  داشتانی خود را به همه شناساند، و افکارش را آشکارا بدیزی نه دانند، ی که مردم نمیدان ی مدیزی

 با زنان معروف به فساد دهد، ی کبوتران مسابقه م و کبوتر باز است و باکند، ی مي شده بازکی تحريها  با سگدیزی بگو که پس

 هی است، معاورومندی از کارها ننگونهی که در اینیب ی او را مگذراند، ی حرام خوش ميها يباز» لهو و لعب«سرگرم است، و به انواع 
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 که ست؟ی نی تو را کافیواداشت مردم رنی که بر اها ي از آن همه ستمکارهیمعاو. يآور یها را که بوجود م ی دگرگوننگونهیرهاکن ا

. ؟ی با آن خدا را مالقات کنیخواه یم

 هی معاویگرائ  و باطلی شکنعهد

 ي روادهی و در تجاوز و ظلم به بندگان خدا ز،ي بتازشی در رفتن راه باطل و ستم به پیتوان ی نمنی از اشی، تو ب! سوگند بخداپس

 ي که در روزي برکاريپس اقدام کرد.  جز چشم بر هم زدن نمانده استيا اصله تو و مرگ فنی شد، و بزیها لبر  کاسهرای ز،یکن

 واگذارد و آنگاه ی که حکومت را پس از خود به امت اسالمرفتی در قرارداد صلح پذهیمعاو«. ست همه روشن شده ايآشکار برا

. »ستی نی راه نجاتچیه

 که ی در حال،يدار ی پدران ما باز مراثی و ما را از م،يدار یستم روا م که پس از آن قرارداد صلح بر ما میرینگ ی تو را مهیمعاو

اما شما از همان .  داشتیها گرام  پس از والدت به آن کرامتيها  و آله و سلم ما را از لحظههی اهللا علی صلامبری، پ!سوگند بخدا

 دی شک و تردتی و در امامت ما اهل بدی آورديحثه رو و مبای وآله وسلم به دشمنهی اهللا علیخدا صل  رسول وفات يها  لحظهنیاول

. دی کرددی و هر چه خواستد،ی آورددی پدی و تحوالت سختد،ی کردجادی خود خلل امانی و در اد،یرواداشت

 دی بانجای پس در اد،یحکومت بدست تو رس! گرانی با تالش و کوشش ده،ی معاوي خواهد شد تا آنکه انیچنان بود و چن: دی گفتو

! رندی عبرت گها رندهیعبرت گ

 چهره عمرو بن عاص يافشا

 لتی داشت و آن را بحساب فضی و آله و سلم قدرتهی اهللا علیخدا صل  که در زمان رسول ي مجلس از عمروعاص نام بردنی در اتو

ردم از او کراهت داشتند و با  داشت و مي که در همان زمان بدرفتاریدر حال.  کردعتی بود و با او بامبری که هم صحبت پدیاو آورد

 پس تنها نی از انی مهاجرتی جمعيا«:  آرام کردن مردم فرمودي و آله و سلم براهی اهللا علی صلدا کردند که رسول خیاو دشمن

 »گرانی نه ددهم یخودم به شما دستور م

 درست ،ی اسالمي و کشورهایا در امت اسالم لحظه هنی در حساسترتواند ی که در آن روز او را بر کنار کردند چگونه امروز میکس

 آنها و نی و در دستند،یاند که مورد اعتماد ما ن  گرفتهیهائ  تو را انسانرامونی که پي تو چگونه مورد اعتمادهیرفتار کند؟ معاو

 و قصد ،يکشاند خورده، به انحراف بی اسراف کننده در فساد و فردیزی تو مردم را نسبت به ست؟ی نینانی اطمشانیشاوندیخو

 ؟ی مردم باشنی بدترامتی که به سبب آن در روز ق؟ي عمرشان در اشتباه و انحراف نگهدارماندهی مردم را همچنان در باقيدار

» .کنم ی شما، طلب آمرزش مو آشکار است، و من از پروردگار خودم يانکاری زنیهمانا ا«

.  را رسوا کرد و نتوانست به اهداف شوم خود برسدهیاو معيها  افشا کننده و کوبنده، نقشهی سخنراننی ارادیا

 خالفترامونی پهی با معاویاسی سمناظره

 جز جمع کردن مردم در مسجد يا  چارهد،یزی ی گرفتن نسبت به حکومت موروثعتی بي خود براهودهی بي در تداوم تالشهاهیمعاو

 اهللا ی صلامبری در مسجد پنهیدر اجتماع مردم مد. نزوا کشانده بود را به سکوت و اياری بسدهایها و تهد  که با وعدهدی ندنهیمد

 شناختم، ی مردم بهتر مي رهبري را برايگری ددیزی از ریاگر غ«:  کرد و گفتفی تعردیزی و از ست و آله و سلم بر منبر نشهیعل

:  زدادیفر السالم بپاخاست و هی عل  لحظه حضرت اباعبداهللانیدر ا. »گرفتم ی معتی آن شخص بيبرا

 244 ثیحد

.  مِنْه أَباً و اُماً و نَفْساًرٌیواهللاِ لَقَد تَرَکْت منْ هو خَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  بهتر استدیزی از ي که از نظر پدر و مادر و اخالق فردی گرفتدهی را نادیکس! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ؟یگوئ یخودت را م: ت گفهیمعاو
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.)  خدا تو را اصالح کند،يآر(نَعم أَصلَحک اهللاُ :  فرمودامام

 می بگودیاما نسبت به پدر با.  را همه قبول دارندنی برتر است و ادیزی مادر تو از مادر يآر:  خاص خودش گفتطنتی با شهیمعاو

:  امام پاسخ داد. شودروزی بر پدر تو پدیزی خواست که پدر نگونهیکه خدا ا

کبسلَحالْعاجِلَ ع آثَرْت ،لُکهاآلجِلِ ی ج 

.) یده ی محی ترجشود، ی آشکار مامتی روشن که در قيها قتی را بر حقای دني بس که قدرت ظاهرنی تو همینادان(

.  امت از تو سزاوارتر استنی بر اي رهبري برادیزیکه !  سوگند بخدا،ی هستدیزی تو بهتر از ی گفتنکهیاما ا:  گفتهیمعاو

 ؟ی مِنّرٌی الْلَهوِ خَي شارِب الْخَمرِ و مشْتَرِدیزی هو الْاِفْک والزُّور، هذا

.)  از من بهتر باشدخرد ی میقی و وسائل موسخورد، ی که شراب ميدیزی رای است، زي ستمکاري قضاوت تو باطل و از رونیا(

یاسی سازدواج

 ماند که تو آن را ی باقی لذّتایپسرم آ:  به او گفتي حرام سرگرم کرد، روزيها  را در انواع لذّتدیزی شد، و هیبکام معاو روزگار یوقت

. ؟ی باشدهینچش

 کرد و هند مرا يازدواج کنم که عبداهللا بن عامر از او خواستگار»  بن عمرولیسه«دختر » هند« با خواستم ی ميآر:  گفتدیزی

.  هند مال من باشدخواهم یه ازدواج داد، مترك و به او وعد

 بصره را ي فرمانداردی باای او را به شام احضار کرد و گفت هیمعاو.  فرماندار بصره بودهی آن روزها عبداهللا بن عامر از طرف معاودر

 طالق داد و به بصره  را خورد و زنش راهی معاويها  وعدهبیسرانجام عبداهللا ابن عامر فر. ی زنت را طالق دهای و یترك کن

 هی او فرستاد و مهري را به خواستگاررهی ابوهره،ی مدت عده هند تمام شد، معاویوقت.  نزد پدرش آمدنهید به مزیبازگشت و هند ن

.  السالم برخورد و ماجرا را گفتهی عل نی آمد و در راه با حضرت امام حسنهی به مدرهیابوهر.  کردنیی درهم تعونی ملکیاو را 

 آرام و ی که زندگي و زن و شوهردهند ی خود قرار مچهی مردم را بازسی اطّالع داشت که چگونه نوامهیام ی بازان بناستی از سامام

 حفظ هند، و بازگرداندن او به ي بود که برانجایا.  زودگذر خود برسنديها ي تا به هوسبازسازند ی جدا مگریکدی دارند را از یگرم

.  السالم بودهی عل  امامیاسی راه وجود داشت و آن ازدواج سکی تنها امر،عشوهرش عبداهللا بن 

 رهی به ابوهررو نیاز ا.  ببرندشی از پي کارتوانستند ی نمدیزی و هی معاوگری دکرد، ی و با او ازدواج مي امام از هند خواستگاراگر

.  کنياز طرف من هم از هند خواستگار: فرمود

من : هند گفت.  کردي از تو خواستگارزی ننی و حسخواهد، ی مدیزی عهدشی ولي تو را براهیمعاو:  گفت نزد هند رفت ورهیابوهر

.  به شام بازگشت و ماجرا را شرح دادرهی السالم ازدواج کرد، و ابوهرهی عل و با حضرت اباعبداهللا. دهم ی محی را ترجنیحس

» .ي آماده سازدیزی ي گوناگون هند را برايها وهی که با شمی تو را فرستادم،ید نفرستانی اي االغ ما تو را برايا«:  به او گفتهیمعاو

.  ببرندشی از پي کارتوانستند ینم» هند« السالم و انتخاب هی عل نی در برابر امام حسدیزی و هی بشود شد و معاودی هرچه بااما

 که به سفر حج رفت و پس ندهی بود، سال آمانی نگران و پشاری همسر خود را از دست داده و بسهیعبداهللا بن عامر، با توطئه معاو

.  داشته باشمیصحبت» هند« خود ی با همسر قبلیده ی اجازه مایآ:  السالم گفتهی عل نی به امام حسآمد نهیاز مراسم حج به مد

.  و با هم وارد اطاق شدند،يآر:  پاسخ دادامام

بتو داده بودم کجاست؟  که یآن امانت: دی بن عامر از هند پرسعبداهللا

 بود نجایا.  او قرار داداری که به عبداهللا بن عامر تعلّق داشت در اختیدر نزد من است، و فوراً صندوق را بازکرد و جواهرات:  گفتهند

.  افتادهیکه عبداهللا بن عامر به گر

.  واداشته است؟هی تو را به گريزیچه چ:  السالم فرمودهی عل نی حسامام
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 هی گرنی مرا بر اای اباعبداهللا آای و کمال عقل، نمونه بود، ي و وفاداريزکاری که در پرهياز دست دادن همسر:  بن عامر گفتعبداهللا

. ؟یکن یسرزنش م
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 طَالقُ ی عامِرْ نِعم الُْمحلِّلُ کُنْت لَکُما، هِابنَی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  شما دو نفر بودم، او را طالق دادم، با او ازدواج کني برايا  پسر عامر من خوب حالل کنندهيا: (م فرمود السالهی عل نی حسامام

 شکست ي شد و دانست که آن حضرت براداری تازه از خواب بد،ی السالم را دهی عل  اماميثارگری اخالق و انی عبداهللا بن عامر ایوقت

. قدام کرد ایاسی ازدواجِ سنی به اهیتوطئه معاو

هی پس از مرگ معاویاسی سمبارزات

دیزی افشاگر به اشعار پاسخ

 را واداشتند دیزی نشان دهند، دیزی از ی چهره مطلوبیغاتی با تهاجم تبلخواستند ی مهی پس از مرگ معاوهی امی بنیاسی سطرّاحان

 پخش هاشم ی و بنشی قرانی در منهیر شهر مد و آن را ددی و ارزش صلح و سازش بسراهاشم ی بنشی در مدح و ستايتا اشعار

:  پاسخ دادنگونهی ادی آن اشعار بدست امام رسیوقت. کردند
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ملُ و أَنَا  مِما اَعئُونَی ولَکُم عملُکُم اَنْتُم بری عملیل« فَإِنْ کَذَّبوك فَقُلْ مِ،یبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  والسالم" 41 هی آونسیسوره . » مِما تَعملُونَء يبر

 دارم و شما ي به آنان بگو، من رفتارندیگو یبه نام خداوند بخشنده مهربان، پس اگر به تو دروغ م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) زارمیز رفتار شما ب ازی و من نزاری شما از رفتار من بد،ی رفتار خودتان را دارزین

انی مثبت به نامه کوفپاسخ

 که اجازه مخالفت کردن یانیعی و شگذاشت، ی السالم به مواد قرارداد نامه احترام مهی عل نی زنده بود امام حسهی که تا معاومیدان یم

 به آنها کرد ی مامی و قادی فري هرکس تقاضاهی اما پس از مرگ معاوکرد، ی مقی تشوي را به سکوت و رازدارخواستند ی مامیو ق

 که در جواب ابن رفتی کردند، امام پذامی قي به امام نامه نوشتند و تقاضاهی مردم کوفه پس از مرگ معاویوقت. داد یپاسخ مثبت م

:  فرمودریزب
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بِالطَّالقِ والْعِتاقِ مِنْ اَهلِ الْکُوفَۀِ  ی لحلِفُونَی أَلْفاً نَی أَربععۀُی بیأَتَتْن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 کردند و سوگند خوردند که آزاد و عتیبه من خبر دادند که چهل هزار نفر از مردم کوفه با من ب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  کنندیآزاده زندگ

امی قي برای آمادگاعالم

 با ،يها نزد پرودگار  انساننی السالم آمد و گفت، تو بهترهی عل ت اباعبداهللا خدمت برادرش حضرهی محمد حنفه،ی از مرگ معاوپس

.  را اصالح کندنی کن تا خداوند امور مسلمی و در آنجا زندگاوری بي نداشته به شهر مکّه روي کاردیزیحکومت 
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.  اَبداًۀَی بنَ معاوِدیزی عتی لَما با،ي ملْجأً و ال مأْواین الدی فکُنْی واهللاِ لَولَم ی أَخای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال
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.) کنم ی نمعتی بدیزی نداشته باشم هرگز با ی گاههی پناهگاه و تکای برادر اگر در دنيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

: ود کرد، سپس فرمهی و امام هم گرستی سخن امام را قطع کرد و گرهی حنفمحمد

اهللاُ :  قالثم زاكخَی عنّی أخایج جو أن راً،یأَنا أر وابِ وبِالص أَشَرْت و تحنَص أکونَی لَقَدر اللّه إنْ نشاء یإنّک داً ودسفَّقاً موی م قَد 

 ی أخای و أَما أَنْت ،یی رأْهمی و رأْي و أَمرُهم أَمر،یعتی و شی إخْوتنُو و بی لِذلِک أَنَا و إِخْوتأْتی مکَّۀَ، و قَد تَهی الْخُرُوجِ إِلیعزَمت علَ

.  مِنْ اُمورِهِمئاًی شَی و ال تُخْفِ علَهِمی علَناًی عی فَتَکُونَ لنَۀِ،ی بِالْمدمی أَنْ تُقکیفَال علَ

 من قصد دارم به مکّه بروم، و ،ي را مطرح کردی و سخنان درست،ي بجا آوردحتی دهد، شرط نصری خي برادر، خدا تو را جزايا(

 کار آنها کار من و نظر آنها نظر من م،ی من با هم آماده شدروانی سفر آماده شدم، و برادران و برادرزادگان و خواهران و پنی ايبرا

 را بر من نجای از حوادث ايزی و چی شهر باشنیشم من در ا و چی بماننهی ندارد که در مدي تو ضرري برادر، براياست، اما تو ا

.)  مداردهیپوش

دیزی با یاسی سمبارزات

نهی در برابر فرماندار مدی رزمی آمادگحفظ

 ای شد، که فرمان صادر کرد ادی السالم زهی عل  بر مخالفان بخصوص حضرت اباعبداهللادیزی ی نظام،یاسی فشار سه،ی از مرگ معاوپس

 نگران جان امام ياری امام را به دارالحکومه فراخواند، بسنه،ی بن عتبه، فرماندار مددیول.  و کشته شوندری دستگاید و  کننعتیب

 خود انیعی کنند اما آنحضرت تنها نرفت، به برادران و برادرزادگان و شی امام را زندانکردند ی فکر مای و ودند السالم بهی عل نیحس

.  لباس پنهان کنند و همراه او باشندری را زرهایوشند و شمشدستور داد لباس رزم بپ
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 و ی قَد عال و سمِعتُم کَالمی و مکَلِّمه، فَإنْ سمِعتُم أَنَّ صوتِهِی ماضٍ إلَیکُونُوا بِبابِ هذَا الرَّجلِ فَإِن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ثَم وفَکُمی ما تَکْرَهونَ فَضَعوا ستُمی والتَعجلُوا، فَإِنْ راَوفیالس إذْنٍ، ثُم اشْهرُوا رِی آلَ الرَّسولِ واقْتَحموا مِنْ غَایصِحت بِکُم فَادخُلُوا 

. ی قَتْلدیریاقْتُلُوا منْ 

 و با او صحبت روم ی او مي من بسود،یتبه بمان عدبنی منزل وليهمه شما در اطراف درب ورود: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آله و سلم وارد هی اهللا علی صلامبری خاندان پيپس ا. دمی کشادی و فردیدی من بلند شد و شما آن را شني پس اگر صداکنم، یم

 آنگاه دیدی دي ناگوارزی اگر چد،ی و شتاب نکندی را برهنه کنرهای الزم باشد، سپس شمشيا  اجازهآنکه بدون دیاوری و هجوم بدیشو

.) دی درآوري مرا بکشد از پاخواهد ی و آنکس را که مدی را فرود آوررهایشمش

دی ولنه،ی با فرماندار مدیاسی سبرخورد

 کرد، و در اطراف خانه فرماندار جی مسلّحانه بسی رزمی آمادگکی السالم برادران و برادرزادگان را در هی عل نی از آنکه امام حسپس

 هی از معاوي خبرای خدا فرماندار را اصالح کند آد،ی پرسی آماده نگاهداشت، وارد مجلس فرماندار شد و پس از تعارفات معمولهنیمد

 نامه را فرستاد که شما نی او نشست و اي برجادیزی مرد و هی معاو،يآر:  گفتدی ولد؟ی است که من را احضار کرددهیبه شما رس

. دی کنعتی بدیبا
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 بِحضْرَةِ الْجماعۀِ، ولکِنْ إِذا کانَ مِنَ ۀًی عالنِعۀُی سِرّاً، و إِنَّما أُحِب أَنْ تَکُونَ الْبعتَهی بیعطی الیإِنَّ مِثْل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  واحِداًرُنا أَمکُونُی دعوتَنا معهم فَعۀِی الْبیالْغَدِ و دعوت النَّاس اِلَ
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 آشکارا و در عتی کند، دوست دارم که بعتی بدیزی در پنهان با دی همانند من که نبایهمانا شخص: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) می کنعتی تا همه با هم بدی مرا هم با مردم بخواند،ی فراخواندعتی بي فردا آمد و مردم را برایاجتماع مردم باشد، وقت

. دی برودیتوان ی کرد و گفت می و عذرخواهرفتیتبه، نظر امام را پذ بن عدیول

 ی او را نخواهگری مجلس برود، دنی از انی گفت، اگر حسنهی بن حکم در آن مجلس حضور داشت خطاب به فرماندار مدمروان

.  گردن او را بزنای کند و عتی بای کن ی او را زندانافت،ی

: م آمد و خطاب به مروان اظهار داشت السالم به خشهی عل نی حسامام

ولَیلیع یک نُقایرُ بِضَرْبِ عزرقاء مادر بزرگ مروان از زنان بدکاره و معروف بود أتَأْم قاءنَ الزَّر؟ی اب ! داَح ذلِک راماهللاِ لَواهللاِ، وو تکَذِب

.  إِنْ کُنْت صادِقاًی عنُقب، و إِنَ شِئْت ذلِک فَرُم ضَرْ الْاَرض مِنْ دمِهِ قَبلَ ذلِکتیمِنَ النَّاسِ لَسقَ

 خدا را امبری بودند و پيهودی پدر و مادر مروان، ؟ی دستور قتل مرا صادر کنیخواه یتو م» زن بدکاره« پسر زرقاء ي بر تو ايوا(

 کند يا  ارادهنی چنی اگر کس،يا  گفته و کور خواندهدروغ!  شد به خدا سوگنددیپدر مروان تبع» حکَم«فراوان آزار دادند تا آنکه 

.) یگوئ ی و گردن مرا بزن اگر راست مزی شود پس برخنی چنيراب خواهم کرد، اگر تو دوست داری را با خونش سنیزم

. رح کرد حقائق را مطنی انهی که خشم مقدس همه وجود مبارکش را فراگرفته بود خطاب به فرماندار مدی بپاخاست، در حالسپس

 رجلٌ فاسِقٌ شارِب دیزیاهللاُ و بِنا خَتَم، و   النُّبوة و معدِنُ الرِّسالَۀِ و مخْتَلَف الْمالئِکَۀِ و محلُّ الرَّحمۀِ و بِنا فَتَحتِیإنَّا أَهلُ ب! رُی األمهایأَ

 أَحقُّ بِالْخِالفَۀِ نای مِثْلَه، ولکِنْ نُصبِح و تُصبِحونَ و نَنْتَظِرُ و تَنْتَظِرونَ أَعیِبای الیسقِ، و مِثْلخَمرٍ قاتِلُ النَّفْسِ الُْمحرَّمۀِ معلِنٌ بِالْفِ

الْبوۀِیع .

 م،یردگار رحمت پروگاهی رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان، و جای اصلگاهی و جاامبر،یهمانا ما از خاندان پ! نهی فرماندار مديا(

 است فاسق و ی شخصد،یزی کهی در حالرد،یپذ ی مانی ما پالهی بندگان بازکرد و باز هم بوسي رحمت را به روي ما درهالهیخدا بوس

.  نخواهد کردعتی بدیزی و همانند من با همانند کند ی است که آشکارا فساد می محترم، و کسياه شرابخوار، و قاتل جان

 از ما به کی تا روشن شود کدام دی شما هم در انتظار باشمیمان ی ما هم منتظر مم،ین و شما صبح کن شب بگذرد مدی بگذارلکن

). می سزاوارترعتیخالفت و ب

 را برهنه رهای همه به جنب و جوش آمده شمشد،ی رسمسلّح ارانی بگوش ابانی السالم در خهی عل نی چون آذرخش امام حسسخنان

آرامش خود را :  رساند واعالم داشت کهارانی السالم خود رابه هی عل فه بودند که حضرت اباعبداهللاکرده آماده هجوم به دارالخال

.  رخ نداده استي حادثه ناگواررای زدیحفظ کن

اعالم مواضع قاطعانه با مروان

 با ياری بن عتبه، بسدیم با ول السالهی عل  امامیاسی السالم به دارالحکومه، و برخورد تند و سهی عل نیپس از فراخواندن امام حس

 يفردا.  باطل نخواهد شدمی و آله و سلم تسلهی اهللا علی صلامبریمواضع قاطعانه آنحضرت آشنا شدند و دانستند که هرگز فرزند پ

رز صحبت  و اندحتی بار از باب نصنیمروان ا.  مالقات کردنهی مديها  السالم را در کوچههی عل نی امام حسمآن روز مروان بن حکَ

. کوستی و آخرت شما نای دني برادیزی کردن با عتیرا آغاز کرد که ب
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  نیثم أقبل الحس. دیزی األُمۀُ بِراعٍ مِثْلَ تِی الْاِسالمِ اَلسالم إذْ قَد بلِی راجِعونَ و علهِیإِنَّا لِلَّهِ و إنَّا إلَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 یال أَلُومک عل!  الزُّلَلِمی عظایلَقَد قُلْت شَطَطاً مِنَ الْقَولِ ! اسِقٌ وهو رجلٌ فدیزی عۀِی بِبیأَتَأْمرُن! حکیو:  مروان و قالی السالم علهیعل

 یصل اهللا  الْعاصِ، فَإِنَّ منْ لَعنَه رسولُی الْحکَمِ بنِ أَبکیبِ أَب صلْی وآله و أَنْت فهی اهللا علی صل اهللاِ  لَعنَک رسولُي الَّذنُیقَولِکَألنَّک الْلَع

  اهللاِ  رسولِتِی عدو اهللاِ؟ فَإِنَّا أَهلُ بای ی عنّکیإِلَ:  السالمهی عل ثم قال. دیزی عۀِی بی اِلدعوی لَه وال مِنْه إِالَّ أَنْ مکِنُی وآله الهی علاهللا
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 ی آل أبیالخالفۀ محرمۀ عل: قُولُی وآله هی اهللا علی صل اهللاِ  رسولَسمِعت و بِالْحقِّ تَنْطِقُ أَلْسِنَتُنا، و قَد نای وآله والْحقُّ فهی اهللا علیصل

.  فابقروا بطنهي منبری علۀی معاوتمی الطلقاء أبناء الطّلقاء، فاذا رأی و علان،یسف

.  النَّارِ عذاباًیزاده اهللاُ ف! دیزی ما أُمِرُوا بِهِ، فَابتَالهم اهللاُ بِاِبنِهِ فْعلُوای فَلَم ي مِنْبرِ جدی علنَۀِیآه أَهلُ المد لَقَد رفَواهللاِ

 رود، ی ما منیارد از ب بر اسالم سالم فرستاد که ددی و بام،یگرد ی او بازمي و بسومیما همه از خدائ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 او کهی کنم؟ در حالعتی بدیزی که با یده یتو مرا دستور م!  مرواني بر تو اي شد، وادیزی چون ی دچار حاکمی امت اسالمرایز

»  تو فراوان و بزرگ استي که لغزشهای کسي ای گفتی سخن ناروائقیبتحق«.  فاسق استيمرد

 ی و آله و سلم تو را در حالهی اهللا علیخدا صل  که رسول ی هستيا  تو لعنت شدهاری زکنم ی سخن زشت سرزنش نمنی را بر اتو

. يبن عاص بود» حکَم«لعنت کرد که بر پشت پدرت 

از .  بخوانددیزی عتی ندارد که مردم را به بنی جز ايا  و آله و سلم لعنت کند، چارههی اهللا علی را که رسول خدا صلی همانا کسو

 خودم از قی و بتحقدیگو ی ماست، و زبان ما به حق سخن مانی و حق در مم،یخدائ  رسول تیب ما اهل! من خدا دشيمن دور شو ا

 حرام است، و بر آزادشدگان و انی بر فرزندان ابوسفیخالفت اسالم«: فرمود ی که مدمی و آله و سلم شنهی اهللا علیخدا صل رسول 

مردم ! پس سوگند بخدا. »دی شکم او را پاره کندیدی منبر من دي را بر روهیفرزندان آزاد شدگان حرام است، پس هرگاه معاو

 را اجرا نکردند که خداوند آنها را به امبری و دستور پدندی و آله و سلم دهی اهللا علیخدا صل  را بر منبر جد من رسول هی معاونهیمد

).  کندادی دچار کرد، خدا عذاب او را در آتش زدیزیپسرش 

.  که غضبناك بود از آن حضرت جدا شدیال در حمروان

امی کردن اهداف قمطرح

 به اصول قرارداد اعتناء هی سکوت کرده بود اما پس از آنکه معاو،یلی صلح تحمی السالم که در تمام دوران طوالنهی عل نی حسامام

 يها  لحظهنی السالم در آغازهی عل رفت، امام ای از دنزی کرد و خود نی معرّفنی مسلمفهی را بعنوان خلدیزینکرد و پسر فاسد خود 

 است، که در کنار »امیاهداف ق« مطرح کردن ،یغاتی تبلحی صحيها وهی از شیکی ندارد که امی جز قيا  چارهدیزیحکومت غاصبانه 

.  داشتانی خود را بيها و درد دلها  و آله و سلم شکوههی اهللا علیقبر رسول خدا صل
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 عیِ لَم اُبای اَنّثُی حنَکی و بینیاهللاِ لَقَد خَرَجت مِنْ جوارِك کُرْهاً، و فُرِّقَ ب  رسولَای ی اَنْت و اُمیباَب:  السالمهی عل نیلحس االمام اقال

 اَلسالم ی مِنّکی الکَراهۀِ، فَعلَی علَجوارِك شارِبِ الْخُمورِ، و راکِبِ الفُجورِ، وها اَنَا خارِج مِنْ ۀَ،ی معاوِدبنِیزیلِ

 من و شما نی و بشوم ی خارج مریخدا، من از کنار شما ناگز  رسول ي اتیپدر و مادرم به فدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کنم، کافر عتی، اگر ب که شرابخوار و فاجر استيدیزی کنم، عتی بدیزیاند که با   به زور از من خواستهرای خواهد افتاد، زییجدا

.)  رسول خداي سالم من بر تو اشوم، ی کشته خواهم شد، من ناخواسته و به ناچار از نزد تو خارج مرزم ويام، و اگر خوددار شده

:  مطرح فرمودنگونهی خود را انی و انقالب خونامی اهداف و فلسفه قيگری در نقل دو

مرُ نَب! اَللَّهإِنَّ هذا قَبیکضَرَن مح قَد دٍ ومحنُ بِنْتِ مأَنا اب دٍ ومیحماَللَّه ،تلِمع رِ ما قَدإِن!  مِنَ الْأم ونْکَرَ، یالْم أَکْرَه و رُوفعالْم اُحِب 

 أَلُکاَنَا أَس قِ هذَایواللِ واإلِکْرامِ بِحنْ فا ذَا الْجم رِ ومِهِی الْقَب ر ما اِخْتَرْتلَک رِضينْ أَم وهذا ما ه ی .

 من ای خدا،یدانی رخ داده است که خود ميآمد شی من پي تو و براامبری تو محمد است و من فرزند دختر پامبری قبر پنی اایخدا(

 انی در م کهی قبر و کسنیبه احترام ا!  ذوالجالل و کرامت بخشي خدايا. زارمی و منکر بي را دوست دارم و از بدیکیمعروف و ن

).  توستامبری پي تو و مورد رضاي که مورد خشنودي من بگذاري روشی را پی راهکنم، یآنست از تو درخواست م
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نهی به خارج شدن از مدمیتصم

 مسئله تمام شده بحساب آورند کی را دیزی با عتی مسئله بی با شتاب فراوانخواستند ی مهی امی سردمداران بنه،ی ازمرگ معاوپس

 را نهی اما تا اخبار مدرد،ی بگعتی بگرانی السالم و دهی عل نی از او خواسته بود از امام حسنهی در نامه اول به فرماندار مددیزیکه 

. دی را به شام بفرستشان دهی بري سرهاای و کنند ی معتی مخالفان بای:  دستور داددوم در نامه د،یشن

 زود یلی خرایز.  مناسب نبودنهی سخت شد و ماندن در مداری السالم بسهی عل اهللا بر حضرت اباعبدی نظام،یاسی آن پس فشار ساز

 و چون وسائل شکستند ی کوچک داخل شهر را درهم ميها  و مقاومتدادند یشهر را محاصره و منزل امام را تحت نظر قرار م

 کردند، ی را به دلخواه خود کنترل میاسیور س و امشدند ی منهی وجود نداشت، مانع انتشار اخبار شهر مدزی امروز نیارتباط جمع

حضرت .  خارج شودنهی از شهر مددی پس باکرد، ی مدای پی و نه بازتاب جهاندیرس ی مانی انقالب امام بگوش جهانامیآنگاه نه پ

آمد و خطاب به جد  و آله و سلم هی اهللا علی صلامبری قبر پنار کنه،ی به خارج شدن از مدمی السالم پس از تصمهی عل اباعبداهللا

: بزرگوارش فرمود
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 الْخَلَفِ ی بنُ فاطِمۀَ، أَنَا فَرْخُک وابنُ فَرْخَتِک، و سِبطُک فنُیأَنَا الْحس! اهللاِ  رسولَای کیاَلسالم علَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أَلْقاك ی حتّکی إِلَي و هذا شَکْوا،یحفَظُونی و أَنَّهم لَم یعونی وضَیأَنَّهم قَد خَذَلُون.  اهللاِی نَبای مهِی أُمتِک، فَاشْهد علَی خَلَّفْت عليالَّذ

 ي پسر فاطمه هستم، من فرزندنی و آله و سلم من حسهی اهللا علی رسول خدا صليسالم بر تو ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 امت گواه باش که آنان نیبر ا! خدا  رسول ي تو در امت تو باشد، انی جانشدی از فرزندان تو هستم که بایکی تو هستم، و از فرزندان

).  که تو را مالقات کنمي شکوه من به تو است تا روزنی کردند، و حرمت مرا حفظ نکردند، و امالیپامرا خوار، و حق مرا 

امی دادن از سرانجام قخبر

 رای او شد، زشاوندانی خوریها، دامنگ  دلهرهها، ی خارج شود، انواع نگراننهی گرفت از مدمی السالم تصمهی عل ضرت اباعبداهللا حیوقت

 را بشناساند، و امی السالم ناچار شد با فرد فرد آنها صحبت کند، اهداف قهی عل  که امامستندینگر ی حرکت را وحشتناك منی اندهیآ

:  بگذارد، مانندیابی به ارززیآورد آن را ن  کربال به همه اعالم دارد و رهنی سرزمرشهادت خود را د

 ی آگاه- 8 صحبت کردن امام با ام سلمه رجوع شود به -

 هی صحبت کردن امام با برادرش محمد بن حنف-

 و آله و سلم هی عل اهللای صلامبری پلهی از شهادت بوسی آگاه- رجوع شود به آ شاوندانی صحبت کردن امام در جمع خو-

)  السالمهی عل یعمر بن عل( از برادران یکی صحبت کردن امام با -

 از برادران او با آن حضرت خلوت کرد او را یکی شد نهی السالم آماده کوچ کردن و خارج شدن از مدهی عل  حضرت اباعبداهللایوقت

!!. رسانند؟ ی شما را به شهادت مدم،ی نسبت به شما شنيزیادر چ برد،ی بعد پرسی کمداد، ی او را مهلت نمهیدر آغوش گرفت که گر

: و ادامه داد.  نکنم آنها مرا خواهند کُشتعتیب اگر ،يآر: امام پاسخ داد
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 تَکُونُ بِقُربِ تُرْبتِهِ، یو اَنَّ تُربت ،ی وآله اَخْبرَه بِقَتِلِه و قَتلهی اهللا علی صل اهللاِ  أَنَّ رسولَی اَبیحدثَن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دخُلُی مِنْ اُمتِهِ، والتُهای ذُرتی مالَقِۀًی فاطِمۀُ اَباها شاکِنَّی ولَتَلْقِبداً اَی مِنْ نَفْسۀَی الدنیفَتَظُنُّ اَنَّک علِمت مالَم اَعلَمه، و اَنَّه ال اُعط

. تِهای ذُریاها فالْجنَّۀَ أَحد اذ

 تو نی تو و حسی علي و آله و سلم نقل کرد که به او خبر داد، اهی اهللا علیخدا صل پدرم از رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که من یدان ی را ميزی چیکن یتو فکر م.  السالم استهی عل ی قبر پدرم علکی شد و خبر داد که قبر من نزددیکشته خواه
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 که مادرم فاطمه پدرش را مالقات کرده از یدر حال.  نخواهم کردعتی بدیزی چونان ی همانا هرگز با عنصر پستم،دانینم

 و آله و سلم را آزار رسانده باشد هی اهللا علی صلامبری که خاندان پیو کس.  خواهد کردتی شکابارد ی که بر فرزندانش میهائ بتیمص

.) وارد بهشت نخواهد شد

ها  نت سپردن اما-

 از یکیها را به   أمانتگری او بود، و داری که در اختی و کتب فراوانها، نامه تی وصنه،ی السالم به هنگام خروج از مدهی عل نی حسامام

: سپرد و فرمود» ام سلَمه« و آله و سلم هی اهللا علیهمسران رسول خدا صل
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 کِی ما قَد دفَعت إِلَهِی إِلَی فَادفَعي أَکْبرُ ولْدِإِذا أَتاكِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) ها که بتو سپردم را به او واگذار  امانتنی فرزندان من نزد تو آمد انیهرگاه بزرگتر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. ت سفر شهادت در راه خداسنی عمل حساب شده به آنها فهماند که سرانجام انی با انجام او

 صحبت کردن با جابر بن عبداهللا -

 یوقت:  و گفتدی است، خدمت امام رسنهی السالم آماده خارج شدن از مدهی عل نی که امام حسدی شنی وقتي عبداهللا انصارجابربن

 استی سنی در ا برادرتقی صلح کن، بتحقنهای السالم با اهی عل امکانات مقابله با ستمکاران نباشد تو هم مانند برادرت، امام حسن

. موفّق بود و شجاعت داشت

:  پاسخ دادامام
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 أَفْعلُ بِأمرِ اهللاِ ضاًی أَی وآله، و إِنّهی اهللا علیصل  و اَمرِ رسولِهِی ذلِک بِأمرِاهللاِ تَعالی جابِرُ قَد فَعلَ أَخای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  و اَمرِ رسولِهِیتَعال

 و آله و سلم صلح کرد، و من هی اهللا علی اوصلامبری بزرگ و پي جابر برادرم با آنها به فرمان خدايا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کنم ی مامی قامبرشی به فرمان خدا و پزین

. م را حفظ کرد اسالشود ی منی خونامی با قی با صلح و زمانی گاهکند، ی شرائط حاکم بر جامعه و زمان فرق میعنی

 هاشم ی صحبت کردن با زنان بن-

 اجتماع کردند و با غم و يا  السالم با خبر شدند، همه نگران شده در خانههی عل نی و سادات از سفر امام حسهاشم ی زنان بنیوقت

. ستندیگر یاندوه م

 و میچگونه ناراحت نباش:  هاشم گفتندیود زنان بن فرمی آنان سخنانی و آگاهي دلداري السالم به آنجا رفت و براهی عل نی حسامام

 السالم و روز هی عل ی و آله و سلم و روز شهادت علهی اهللا علیصل  اسالمامبری ما چونان روز وفات پي که امروز برامی نکنهیگر

 که ما میده یا سوگند م جان تو را به خدنیحس.  و ام کلثوم از دختران رسول خداستنبی و زهی و رقالم السهایعل شهادت فاطمه

!.  راد مردانيها  محبوب دلي جان خود کن، ايرا فدا
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 لِلَّهِ و لِرَسولِهِ ۀًی هذا األَْمرَ معصِنَیأُنْشِدکُنَّ اهللاَ اَنْ تُبدِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال
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 آنگاه خدا و د،ی خبر را آشکار کننی که مبادا ادهم یوگند م را به خدا سهاشم یشما زنان بن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دیا  کردهتی را معصامبرشیپ

 صحبت کردن با عمه بزرگوار -

 خدمت عمه بزرگوار تی با همان جمعرند،ی اما نتوانستند آرام گدند،ی السالم را شنهی عل نی امام حسي گرچه دلدارهاشم ی بنزنان

 السالم با زنان و فرزندان خود هی عل نی و حسيا  تو نشستهیهان  اميا:  و گفتنددندی رس»یام هان« السالم هی عل حضرت اباعبداهللا

. د؟ی را ترك گونهی مدخواهد یم

امام پس از سالم و . دی السالم با دلهره و اضطراب شتابان به خانه آن حضرت رفت و ماجرا را پرسهی عل  حضرت اباعبداهللاعمه

 و نگران نباشم که به من شانیچگونه پر:  گفتیهان ام. نم؟یب ی حالت نگران کننده منیعمه جان چرا تو را با ا: فرمود یاحوالپرس

:  شعر از حضرت ابوطالب خواندتی چند بستیگر ی که میو در حال. رود ی از کنارم ممانیتیخبردادند سرپرست 

 الغمام بوجهه یستسقی ضی ابو

رامل  عصمۀ لألیتامی الثمال

 به الهالك من آل هاشم تطوف

 نعمۀ و فواضل ی عنده ففهم

.  پناهان استی و حفظ کننده بمانیتی ی خوشحالهی او ماشدند ی مرابی او سی که ابرها از چهره نورانيا  چهرهدیآن سف. 

 ها لتیها و فض  به نعمت اوشی پناهان در پی و بمانیتی کرده است که گرانی دياو از خاندان هاشم است که خود را فدا. 

. اند دهیرس
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 مقَّدر فَهو کائِنٌ المحالَۀَ ي عمۀَ کُلُّ الَّذای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) افتی که مقدر باشد ناچار تحقّق خواهد يزیعمه جان نگران نباش هرچ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ها  نامهارسال

 مشکل بود که با اری بسی به جوامع اسالمی رسانامی نبود، پي و ماهواره خبرویروزگاران که از روزنامه و مجلّه و راد آن در

 و خبر آمد ی ميا  نامهیوقت.  بودی اسالمي از آنها ارسال نامه به بزرگان شهرها و کشورهایکی. افتی ی تحقّق می گوناگونيها وهیش

السالم در آغاز هی عل نیامام حس. دیرس ی و بگوش مسلمانان مشد ی و مساجد مطرح میمجامع عموم در اً فوررساند، ی را میمهم 

 برساند انی خود را بگوش جهانامی نوشت، تا قی اسالمي اشخاص و بزرگان شهرهاي برای گوناگونيها  نامهنهی و خروج از مدامیق

ها،   نامه- به حرف ن . ( کوفهانیعی شي مردم بصره، نامه براي نامه برا مصر،م مردي نامه برانه،ی در مدهاشم ی بنينامه برا: مانند

.) مراجعه شود

 ي کاغذهاشم ی خارج شود، در جمع بننهی گرفت از مدمی السالم تصمهی عل نی امام حسیوقت: کند ی بن حمران نقل محمزة

:  نگاشتنیخواست، فوراً آوردند، امام بر آن کاغذ چن
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 مِنْکُم ی هاشِمٍ، أَما بعد، فَإنّه منْ لَحِقَ بی بنی إِلی بنِ علنِی مِنْ الْحسمِیاهللاِ الرَّحمنِ الرَّح بِسمِ:  السالمهی عل نی الحس االمامقال

 لَم نْ تَخَلَّفم و ،تُشْهِداُسلُغْیبالمالسو أَلْفَتْح  .
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 نوشته هاشم ی بني براطالبی بن ابی بن علنی نامه از حسنیم خداوند بخشنده و مهربان، ابه نا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 با د،ی نخواهد رسيروزی به من ملحق شود کشته خواهد شد، و هر کس با من نباشد به پامی قنی همانا هرکس از شما در اشود، یم

.) درود

. ستی حفظ اسالم ني برانی خونامی جز قيا  چارهیعنی

امی آغاز قي مکه براخابانت

 در شهر مکّه بود، امی نبود، آغاز قي امروز خبری روابط جمعستمی که از سی در آن روزگارانامی شدن اهداف قی جهانيها  از راهیکی

ورا  عاشامی اهداف قمی عظگاهی اگر در آن پاآمدند، ی انجام مراسم حج به شهر مکّه مي مسلمانان برا،ی از سراسر بالد اسالمرایز

. دیرس ی مانیان بگوش جهشد، یمطرح م

 عیعبداهللا بن مط.  آنحضرت مکّه را انتخاب کردنه،ی السالم در مدهی عل نی بر امام حسدیزی ی نظام،یاسی پس از فشار سرو نی ااز

. ؟يا  تو گرداند کجا را اراده کردهيخدا مرا فدا: دی السالم پرسهی عل نی از امام حسيعدو
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 اهللاَ رُی اَستَخیأَما اآلنَ فَمکَّۀَ و أما بعد فَاِنّ:  السالمهی عل نیاالمام الحس قال

 ری از خدا نسبت به ادامه کارم طلب خدمی به مکّه رسیهم اکنون قصد دارم در مکّه بمانم، وقت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). »کنم یاستخاره م «کنم یم

ه در مکیاسی سغاتیتبل

یاسی سيها تی با شخصها يافشاگر

 در آنجا بودند که با یاسی سيها تی از بزرگان و شخصياری در مکّه اقامت فرمود، که بسانی السالم در ماه شعهی عل نی حسامام

:  مانندنمودند یامام مالقات کرده تبادل افکار م

 بحث و گفتگو با عبداهللا بن عمر -

 و دیزی:  روز اشاره کرد و گفتیاسی الزم، به مسئله سيها یلسالم اجازه ورود گرفته پس از احوالپرس اهی عل نی از امام حسعبداهللا

 السالم من از هی عل نی حسيا. کنند ی اجبار معتی و به بابندی ی شما را مدی شما در هرکجا که باشستند،ی دست بردار نهیام یبن

 با خواهم یمن امروز از تو م.  خواهد کردلی خوار و ذلامتیا آنان را تا روز ق و خدکشند ی را منی که فرمود، حسدمیخدا شن رسول 

 ،ي صبر کردهی حکومت معاوامی کردند، تو هم با آنان صلح کن همانگونه که در اعتی بدیزی همه شهرها با د،یعموم مردم همراه شو

. دی ستمکاران حکم فرمانی شما و انی خداوند بدیشا
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 ی و فهِی وآله فهی اهللا علی صلی صلْحِهِ، وقَد قالَ النَّبی واَدخُلُ فدیزی عیِأَنَا أُبا!  أبا عبدِ الرَّحمنِای:  السالمهی عل نیام الحس االمقال

ما قالَ؟هِیأب  !

 یصل  اسالمامبری و حال آنکه پم؟ی کنم؟ و با او صلح نماعتی بدیزی من با ایآ!  پدر عبدالرّحمنيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  و رهنمودها را نسبت به او و پدرش فرمودها نی و آله و سلم آنهمه از لعن و نفرهیاهللا عل

 بحث و گفتگو با ابن عباس -
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ن  آدنی السالم وارد شهر مکّه شد به دهی عل نی امام حسدی شنی بن عباس بود، وقتداهللای معروف عبيها تی از شخصگری دیکی

 به دو نهای آورد و گفت اادی را به هی امی دودمان بننی و کشتار خونی و سفّاکدیزی اتی روز را و جنایاسیحضرت رفت و مسائل س

.  بترساندامی قنی اندهی و تالش داشت تا امام را از آستی و سپس گردندی سربرراکودك من رحم نکردند و آن دو 
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 وآله مِنْ دارِهِ وقَرارِهِ هی اهللا علی صل  قَومٍ أَخْرَجوا اِبنَ بِنْتِ رسولِ اهللاِیفَما تَقُولُ ف!  ابنَ عباسِای: لسالم اهی عل نی االمام الحسقال

 موطِنٍ، ی فيأْوی قَرارٍ، وال ی فستَقِرُّیرْعوباً ال  فَتَرَکُوه خائِفاً مهِ،ومولِدِهِ، وحرَمِ رسولِهِ و مجاورةِ قَبرِهِ ومولِدِهِ ومسجِدِهِ، وموضِعِ مهاجِرِ

ونَیریی فد لَم وهمِهِ، ود فْکسو قَتْلَه ذلِک یبِاهللاِ شَشْرِك لئاً،یونِهِ وال اِتَّخَذَ مِنْ دو اً،ی لَمو تَغَیلَرْیا کانَ عمع ولُ اهِیسهللاِ ر .

اش، از   خود را از وطنش، از خانهامبری پسر دختر پکه،ی درباره مردمیگوئ ی پسر عباس چه ميا: (سالم فرمود الهی عل نی حسامام

 و ردی آرام گی در محلتواند ی که او نمیدر حال!  کردند و او را در وحشت و اضطراب رها ساختند؟رونی و از حرم جدش بگاهشیجا

 ری او نه به خداوند شرك آورده و نه غکهی در صورتزندی او را بکشند و خونش را براهندخو ی منگونهی بدند، کنانی اطميا هیبه همسا

).  داده استرییخدا را تغ  رسول يها  از سنّتی و نه سنّتده،یخدار را برگز

 دوباره با عبداهللا بن عمر ي بحث و گفتگو-

 امام را به صلح و سازش و سکوت برگرداند و با ساده کرد، ی السالم تالش مهی عل نی در ادامه بحث و گفتگو، با امام حسعبداهللا

 به شهر جا نی از همکنم ی مشنهادیمن پ:  کند، خطاب به امام گفتیابی ارزتوانست ی را نمیاسی خود عمق تحوالت سیشیاند

 و بهانه ر،ی سلم فاصله نگ و آله وهی اهللا علی و از وطن و شهر و حرَم جد خود رسول خدا صل، صلح کندیزی برگرد، و با نهیمد

.  را بدان که تو را در فشار و انزوا قرار خواهند دادنی ای نکنعتی بی گرفتمی ستمکاران مده، اما اگر تصمنیبدست ا
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 خَطَأٍ مِنْ ی عبداهللاِ أَنَا عِنْدك علای أَسأَلُک بِاهللاِ! أُف لِهذَا الْکَالمِ أَبداً ما دامتِ السماوات واألرض:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. عی أَخْضَع وأَسمع وأُطی فَإِنی خَطَأٍ فَرُدنی هذا؟ فَإِنْ کُنْت عِنْدك عليأَمر

ه خدا، از  بندي برقرارند، انیها و زم  جاودانه تا آسمانینی نفر»دیزی با عتیب« سخن نی بر انینفر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کردم در اشتباه قرار دارم؟ اگر بنظر تو من در دیزی که با يری موضعگنی من در اای آدهم، ی و تو را بخدا سوگند مکنم یتو سئوال م

).  استشتری بگرانی و اطاعت من از حق از دی و حرف شنوائی به حق بازگردان که فروتنرااشتباهم پس م

 خون تکارانی جنانی که اترسم ی لکن من مدی در اشتباه قرار نداردیخدا هست که فرزند رسول شما ! نه بخدا سوگند:  گفتعبداهللا

 و حکومت او دیزی به ي و کارنیات بنش  هم نکن و در خانهعتی بازگرد، بنهی با ما به شهر مدکنم ی مشنهادی که پزند،یشما را بر

. نداشته باش
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 وأَنَا عیِ أُبای حتزالُونَی فَال یبونیصی و إِنْ لَم ،ی وإِنْ أَصابونیتْرُکُونیإِنّ الْقَوم ال !  ابنَ عمرَای هاتیه:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أَو ،کارِهیقْتُلُونی، لَماهللاِای أَما تَعدبنْ!  عوانِ هذِهِ الدل ایأَنَّ مِنْ هعأُتِی اهللا تَعالی أَنَّه بِرَأْسِ ی یکَرِییحنِ زب غی السالم إِلهی علایب مِنْ ۀٍی 

! هِم؟ی بِالْحجۀِ علَنْطِقُی والرَّأْس لَی إِسرائی بنایبغا

 أَسواقِهِم ی فجلِسونَی ثُم اًی نَبنَیمسِ سبع طُلُوعِ الشَّی طُلُوعِ الْفَجر إِلنَی ما بقْتُلونَی کانُوا لَی إِسرائیأَنَّ بن!  تَعلَم أَبا عبدِ الرّحمنِأَما

ونَیبیعو نَیشْتَروکَأَنَّهم لَم مکُلُّه  واینَعشَص ئاً،ی فَلَم لِیجلَعاهللاُ ع ی،زهِمأَخْذَ ع ذلِک دعب مأَخَذَه منِ، زٍی ثُمدِ الرَّحبقْتَدِرٍ؛ اِتَّقِ اهللاَ أَباعم 

. ی تَدعنَّ نُصرَتوال
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 ابندی و اگر مرا نابند،ی اگر مرا بکنند ی مرا بحال خود رها نمهی امیهمانا بن!  پسر عمريهرگز ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 بر این ديها ی که از پستیدان ی بنده خدا مگر نميا.  مرا بکشندای رندی بگعتی من هستند تا با اجبار از من بيهمواره در جستجو

 کهی بردند در حالهی هدلی اسرائی از تجاوزکاران بنیکی ي و آله و سلم را براهی اهللا علی صلامبری پيایحی رخدا آن است که س

 صبح دهی طلوع سفنی بلی اسرائی که بنیدان ی نمای پدر عبدالرّحمن آي اآورد؟ ی ملی و حجت و دلکرد ی با آنان صحبت مدهیسربر

 و فروش ادامه دی خود در بازار شهر نشستند و به خريها  خدا را کشتند و سپس آن روز در حجرهامبریاد پتا طلوع آفتاب، هفت

 انجام نداده و خدا هم در عذاب آنان شتاب نکرد و پس از مهلت دادن خداوند آنها را سخت در عذاب خود ی عمل زشتایدادند، گو

، 26کتاب لهوف ابن طاووس ص.)  من برمدارياریدر عبدالرّحمن و دست از  پيگرفتار کرد چونان حاکم قدرتمند، از خدا بترس ا

 مخالف بود اما دیزی نکرد، گرچه در آغاز با عتی السالم بهی عل ی بود که با امام علی، عبداهللا بن عمر، کس20 صراالحزانیمث

 عتی بزی رفت و با او نه به کوفی ثقفوسفیاج بن  و در دوران حجرفت،ی را پذاوی ای کرد و به شام رفت و هداعتی بدیزیسرانجام با 

.  گفته بود از مخالفت عبداهللا عمر نگران مباش او با تو کنار خواهد آمددیزی به زی نهیکرد، و با جباران روزگار سازش کرد، معاو

)311 ص44 و بحاراالنوار ج60 ص13 جي صدوق و فتح البارخی شیکتاب أمال(

 عباس  دوباره با ابني گفتگو-

 السالم با عبداهللا بن عباس به بحث و گفتگو نشست هی عل نی امام حس،یاسی سيها تی با بزرگان و شخصیاسی تداوم مذاکرات سدر

: و خطاب به او اظهار داشت
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 هِی علَرُی تُشي منْذُ عرَفْتُک، وکُنْت مع والِدرِیرُ بِالْخَ ولَم تَزَلْ تَأْم،يإِنَّک ابنُ عم والِد!  ابنَ عباسِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی علیخْفی حِفْظِ اهللاِ وکَالئِهِ، وال ی فنَۀِی الْمدی فَامضِ إِلبِ، بِالصواهِی علَرُی فَتُشرُكیستَشی وستَنْصِحکی الرَّشاد، وقَد کانَ هِیبِماف

 استَبدلْت بِهِم ی فَإِذا هم خَذَلون،ینْصرُونی و،یحِبونی أَهلَه تی أَبداً ما رأَهِی فمی مستَوطِنٌ هذَا الْحرَم، ومقیك، فَإِن مِنْ أَخْبارِء یشَ

 هِیفَکانَتِ النَّار علَ) لُی اهللاُ و نِعم الْوکیحسبِ( النَّارِ ی فی أُلْقومی السالم هی عل لُی الْخَلمی قالَها اِبراهی واستَعصمت بِالْکَلِمۀِ الّترَهم،یغَ

. برْداً وسالماً

 ي و از روزیباش ی پدرم ميتو پسر عمو»  و آله و سلمهی اهللا علی صلامبری پيعمو« پسر عباس يا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و پدرم تو ،ی داشتی خوبي و رهنمودها،ي السالم بودهی عل ی و تو همواره با پدرم عل،يداد ی ها فرمان میکیکه تو را شناختم به ن

 از يزی و چ،ی بازگرد، در حفظ و أمان الهنهیاکنون به شهر مد. یرفتیپذ ی و تو مداد ی الزم ميهنمودها و رکرد ی محتیرا نص

 و کنند ی میکی شهر به من ننی تا آنجا که مردم اکنم یماخبار روز را از من پنهان مکن و گزارش کن، من در حرَم خدا اقامت 

 که حضرت يا  به کلمهبرم ی و پناه مدهم ی مریی محل اقامت خود را تغکردند، مرا خوار زی شهر ننی پس اگر اهل ادهند، ی مياری

 کننده تی حمانیت و او بهتر اسیخدا مرا کاف«:  کلمه استنی آتش فرمود و آن ادنی ديها  السالم در لحظههی عل لی خلمیابراه

). پس آتش بر او سرد شد و بر او سالم کرد» .است

 قاطع با فرماندار مکهبرخورد

 پاسخ قاطع به فرماندار مکّه - 1

و  افشا شد، دیزی و هی امی بناتی السالم کارگر افتاد و جناهی عل نی امام حسغاتی تبلدید ی منکهی از ا»دیعمرو بن سع« مکّه فرماندار

 از نی حسيا:  زده است، به آنحضرت اعتراض کرد و گفتری فراگامی انقالب و قکی السالم دست به هی عل  که امامدندیهمه فهم

. ؟یکن ی ملی تبدی را به تفرقه و جدائی امت اسالمت که وحدیترس یخدا نم
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:  السالم پاسخ دادهی عل امام
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. " 41هی آونسی سوره " مِما تَعملُونَ ء ي مِما أَعملُ وأَنَا برئونَی ولَکُم عملُکُم، أَنْتُم بری عملیل«:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 از زی و شما نزارمی بد،یده ی من از آنچه شما انجام مند،یب ی از ما پاداش کارخودش را میهر کس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دی هسترزای من بيکارها

 پاسخ قاطع به نامه فرماندار مکّه - 2

 به امام يا  نبرد نامهشی از پي کاري خود حساس بود، پس از آنکه در مالقات حضورتی مکّه نسبت به محدوده مسئولفرماندار

 در مکّه دست یاسیس صلح کند و از تحرّکات دیزی السالم نوشت و در آن نامه به پند و اندرز پرداخت که امام با هی عل نیحس

. بردارد

:  در پاسخ او نوشتامام
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 اهللاَ منْ دعا شاقِقِی و الْاخِرَةِ و اِنَّه لَم ای الدنْی فِراًی خَتی فَجزِی وصِلَتي بِرّیاِنْ کُنْت اَردت بِکِتابِک اِل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی فَنَسأَلُ اهللاَ مخافَۀً فای الدنْی فِخَفْهی بِاهللاِ منْ لَم ؤْمِنْی اهللاِ، و لَم اَمانُ الْاَمانِ رُی و خَنَی مِنَ الْمسلِمیحاً و قالَ اِنَّن اهللاِ و عمِلَ صالِیاِل

.  تُوجِب لَنا اَمانَ الْاخِرَةِ عِنْدهایالدنْ

 خدا تو را ؟ی برقرار نمائی دوستوندی و پی کنیکی نسبت بمن نیخواه ی نامه منی ااگر با نوشتن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 با خدا نکرده است آنکس که مردم را به خدا خواند و عمل صالح انجام ی همانا دشمنرای زد،ی عطا فرماکوی و آخرت پاداش نایدر دن

 از ترسد، ی که از خدا نمی کساوردی به خدا نمانیت، و ا أمان، أمان خداسنی که گفت من از مسلمانان هستم، و بهتریداد، و کس

.)  أمان ما در آخرت در نزد خودش باشدهی که ماطلبم ی او را مدنیخدا ترس

 مبارزه در مکهتداوم

ها  نامهارسال

 رای بود، زياربرد جالب و کاری بسانی عاشورا به گوش جهانامی شدن انقالب، و رساندن پی جهاني السالم براهی عل نی امام حسطرح

 که تبادل اخبار و کنند ی رفت و آمد مي تجاريها  مسلمانان شرکت دارند و در آنجا کاروانیدر مراسم حج از تمام بالد اسالم

 کوفه انیعی پخش شد و شی اسالمي در تمام شهرهاي السالم به مکّه به زودهی عل  خبر ورود امامدهند، یاطّالعات را سامان م

 خود يها  و نامهها کی پنی به امام نوشتند، اما آخریهائ  راه چندبار نامهنی و بنهیرا بدست آورده بودند گرچه در مد فرصت نیبهتر

 کی.  عراق حرکت کندي نامه از امام خواستند که شهر مکّه را رها کرده بسوها هرا به شهر مکّه فرستادند، و با هزاران امضاء و د

ها امضاء فرستادند   همراه با دهيا  بن مظاهر، با نامهبی بن نجبۀ، و رفاعۀ بن شداد، و حببیرَد، و مس بن صمانی سللهیگروه را بوس

 صدا و با عشق و عالقه با شما کی چهل هزار نفر هم اکنون از شی کوفه در انتظار قدوم شما هستند و بانیعیو در آن نوشتند ش

:  نامه آورده بودند کهانی و در پا،دانند ی خود مفهی کردند و تو را امام و خلعتیب

) درود بر شما! دیبشتاب! دیبشتاب «»کیوالسالم علَ!  اَلْعجلْفَالْعجلْ«

.  در ماه رمضان به امام رساندند،یمی و عبداهللا بن وال تمی را عبداهللا بن سبع همدانگری ديا نامه

 و عمارة بن ی و عبدالرّحمن عبداهللا بن کدن أرحب،يداوی بن مسهر صسی ق نامه نوشتند توسط150 که تعداد آن را یهائ  نامهو

 و حجار ،ی از طرف شبث بن ربعیهائ  و نامهدی رسی بن عبداهللا حنفدی و سعی بن هانی از طرف هانيا  آوردند و نامهی سلولدیعب
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 يها باغ:  که در آن نوشتنددی رسیمی عمر تم و محمد بن،يدی و عمرو بن حجاج زبس،ی عزرة بن قو بن حارث، دیزیبن أبجر، و 

. اند  آمادهی رزميکوفه سرسبز و درختان به بار نشستند، و مردم همه در لشگرها

 انی کوفيها  پاسخ مثبت به نامه- 1

 نی نماز ب از کوفه، بپاخاست، غسل کرد و دو رکعتی اعزاميها  و گروهکی السالم پس از مطالعه آنهمه نامه و پهی عل نی حسامام

 کرد، و آنگاه فرستادگان مردم کوفه را جمع کرد و خطاب به آنها اظهار ری خواند و سپس از خدا طلب خمیرکن و مقام ابراه

: داشت
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رٍ وأَنَا ماضٍ الَِمرِهِ، فَعزَم اهللاُ  بِأَمی وقَد أَمرَنی منامی وآله فهی اهللا علی صل  رسولَ اهللاِي جدتی رأَیإِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ی إِنْ شاء اهللاُ تَعالهِی ذلِک، والْقادِر علَی إِنَّه ولرِ،ی بِالْخَیل

 أمر فرمود و من ي که مرا به کاردمی و آله و سلم را در خواب دهی اهللا علیخدا صل من جدم رسول : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 آن است، اری اراده کرده است که او صاحب اختیکی و نری من خيهستم، خدا برا»  عراقيسفر بسو«ن بدنبال همان کار هم اکنو

.)  بزرگ بخواهديخداو بر آن قدرتمند است اگر 

 یاسی سندهی ارسال نامه به کوفه و فرستادن نما- 2

 دی از حرکت باشی عراق و کوفه برود، اما پي را ترك گفته بسو گرفت مکّهمی و آله و سلم سرانجام تصمهی اهللا علیصل نی حسامام

 کند، و اخبار و شرائط حاکم یابی کوفه را درست ارزیاسی را اعزام دارد، تا تحوالت سلی خود حضرت مسلم بن عقیاسی سندهینما

: نوشت انی به کوفرو نی از ارد،ی بگعتی آماده بيها  دهد و از انسانعبر کوفه را به امام اطّال
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فَاِنَّ هانِئاً :  أَما بعدنَ،ی والْمسلِمنَی الْملَأِمِنَ الْمؤْمنی إِل،یٍ بنِ علّنِی مِنَ حسمِ،یبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 سیإِنَّه لَ:  اقْتَصصتُم وذَکَرْتُم، ومقالَۀَ جلِّکُميِ، وقَد فَهِمت کُلَّ الَّذ- لِکُم مِنْ رسیعلَ وکانا آخِرَ منْ قَدِم - بِکُتُبِکُم ی قَدِما علَداًیوسع

مسلِم بنَ  (یتی بلِ مِنْ أَهیوثِقَت ی وابنَ عمی أَخکُمیوقَد بعثْت إِلَ.  والْحقِّي الْهدی بِک علَجمعنای إِمام فَأَقْبِلْ، لَعلَّ اهللاُ أَنْ نایعلَ

 ی مِنْکُم، علی الْفَضْلِ والْحِجي ملَئِکُم، وذَوِيأَنَّه قَد أَجمع رأْ: یفَاِنْ کَتَب إِلَ. کُمیِ بِحالِکُم وأَمرِکُم ورأْی إِلَکْتُبیوأَمرْتُه أَنْ ) لٍیعق

 ماالْإمام إِالَّ الْعامِلُ بِالْکِتابِ، واآلخِذُ يفَلَعمر.  إِنْ شاءاهللاُکاًی وشکُمی کُتُبِکُم، اَقْدِم علَی وقَرَأْت ف، بِهِ رسلُکُمیمِثْلِ ما قَدِمت علَ

.  ذاتِ اهللاِ، والسالمیبِالْقِسطِ، والدائِنُ بِالْحقِّ، والْحابِس نَفْسه عل

 از مومنان و مسلمانان، پس از ی گروهي بسوی بن علنیبنام خداوند بخشنده و مهربان، از حس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شما بودند، من يها  فرستادهنی دو نفر آخرنی نزد من آمدند و اانی شما کوفيها  با نامهدی و سعی پروردگار، همانا هانشیستا

 خدا دی ما بشتاب، شاي بسومی نداريامام و رهبر«:  بود کهنیو سخن همه شما ا درك کردم دیرد کتی و حکادیآنچه را که نوشت

. » و حق رهنمون باشدتیما را بر هدا

 به او دستور دادم که احوال و فرستم، ی را ملی خود، مسلم بن عقنانی و فرد مورد اطممی شما، برادرم و پسر عموي من بسوپس

 که سدی تحوالت کوفه بمن بنویابیاگر مسلم پس از ارز.  و نظر شما را بشناسديو رأ شهر شما را بمن گزارش کند یاسیاوضاع س

سوگند .  اگر خدا بخواهدم،یآ ی شما مي بسودی شهر همانند گذشته است، و منتظر من هستزرگان و بانی و نظر اکثر شما کوفيرأ

 می و حق را بطلبد و اجرا کند، و خود را تسلد،یر نما که به قرآن عمل کند، بر عدالت رفتای مگر کسستیرهبر جامعه ن! بجان من

)  با دروددیخدا نما
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:  به او فرمودلی به هنگام اعزام مسلم بن عقو
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 وأَنَا أَرجو ،یرضی وحِبیا  اهللاُ مِنْ أَمرِك میقْضِی وس،ی أَهلِ الْکُوفَۀِ وهذِهِ کُتُبهم إِلی موجهک إِلیإنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی الْکُوفَۀَ، فَإِذا دخَلْتَها فَاَنْزِلْ عِنْد أَوثَقِ أَهلِها، وادع الناس إِلدخُلَ تَی برَکَۀِ اهللاِ حتّی درجۀِ الشُّهداءِ، فَامضِ علیأَنْ أَکونَ أَنَا وأَنْت ف

 حسبِ ذلِک إِنْ ی أَعملَ علی بِالْخَبرِ حتی فَعجلْ لیعتی بی علنَی النَّاس مجتَمِعتی فَإِنْ رأَانَ،ی سفْی واخْذُلْهم عنْ آلِ أَبیطاعت

 ی تَعالاءاهللاُش

وند  است، و زود است که خداانی کوفيها  نامهینیب ی که منهای و افرستم ی کوفه ميمن تو را بسو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 حرکت کن به م،ی باشدانی شهگاهی تا من و تو در جادوارمیآنچه را که دوست دارد و خشنود است در کار تو انجام دهد، و من ام

 از من فراخوان و يروی افراد وارد شو، و مردم را به پنیتر  پس از ورود به شهر کوفه، در خانه مطمئن،يوبرکت خدا تا وارد کوفه ش

 من اتّفاق نظر دارند زود مرا اطّالع ده، تا طبق گزارش تو عمل عتی مردم بر بيدی پس اگر دزده،ی پرهانی ابوسفآنها را از فرزندان

.)  بزرگ بخواهديکنم اگر خدا

 به انهی گرفت، سر راه مخفشی راه عراق را در پلیمسلم بن عق. ستندی و به هنگام وداع، هر دو گردی مسلم را در آغوش کشآنگاه

 وداع انهیاش مخف  دو رکعت نماز خواند و با خانوادهی کرد، و در مسجد النّبارتی و آله و سلم را زهی اهللا علی صلامبریپ رفت نهیمد

 مردند، ی مسلم از تشنگانی شدند و راهنمای و گرمازدگی آبی راه دچار بنی کوفه حرکت کرد، گرچه در بيبسوکرد و با دو راهنما 

. ر با تحمل تمام مشکالت خود را بکوفه رساند بن مسهسیاما مسلم بهمراه ق

 نامه به بزرگان بصره - 3

 ،ي به بزرگان بصره، مانند مالک بن مسمع بکريا  السالم نامههی عل  عاشورا به مسلمانان، حضرت اباعبداهللاامی قامی تداوم ابالغ پدر

 یاسی بن معمر نوشت و آنها را از تحوالت سداهللای عب عمرو بنثم،ی بن هسی منذر بن جارود، مسعود بن عمرو، قس،یأحنف بن ق

. روز با خبر ساخت

 271 ثیحد

 خَلْقِهِ، وأَکْرَمه بِنُبوتِهِ، واخْتاره لِرسالَتِهِ، ثُم ی وآله علهی اهللا علی محمداً صلیفَاِنَّ اهللاَ اصطَف: أَما بعد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

اهللاُ إِلَقَب ضَهسِلَ بِهِهِیلَّغَ ما اُربلِعِبادِهِ و حنَص قَدلِهی عل اهللایصل  وأَوو لَهکُنَّا أَهی وآله وهأَوصاءی وهقامِهِ اءقَّ النَّاسِ بِمأَحو ثَتَهروو 

 مِمنْ نای الْمستَحقِّ علَالْحقِّ ونَحنُ نَعلَم أَنَّا أَحقُّ بِذلِک ۀَ،یالْفُرْقَۀَ وأَحببنا الْعافِ وکَرِهنَا نای قَومنا بِذلِک، فَرَضنای فَاستَأْثَرَ علَالنَّاسِ، یفِ

ملَهغَفَرَ لَنا واهللاُ و مهقَّ، فَرَحِمتَحرُّوا الْحوا ولَحأَصنُوا وسأَح قْدو الَّهتَو .

قَدولوسر ثْتعإِلَی ب یإِلکُم وکُمعأَنَا أَد نَّۀِ نَبی بِهذَا الْکِتابِ، وسکِتابِ اهللاِ و اُمهی اهللا علیصل هِی نَّۀَ قَدی وآله، فَاِنَّ الس،تَت ۀَ قَدعاِنَّ الْبِدو 

.  و رحمۀُ اهللاِکُمیعلَ الرَّشادِ، والسالم لَیب اَهدِکُم سي أَمرعوای وتُطی و إِنْ تَسمعوا قَولت،یِیاُح

ها   انسانتی هداي و آله و سلم را براهی اهللا علی پروردگار، همانا خداوند محمد صلشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 هی اهللا علیصل امبری پکهی خود برد در حالي رسالت خود انتخاب کرد، سپس او را بسوي و او را به نبوت بزرگ داشت، و براد،یبرگز

 او، نانیو ما از خانواده او، دوستان او، و جانش.  شد به مردم ابالغ کردی پند داد، و آنچه به او وحکوی خدا را نانو آله و سلم بندگ

 ما بر ما ستم روا داشته، و حکومت را غصب کردند، پس لهیتا آنکه قب. می او بودي رهبرگاهی مردم به جانیوارث او، و سزاوارتر

 و هی اهللا علی صلامبری که ما خاندان پمیدان ی و ما مم،ی را دوست داشتتیم و سالمت و امنی و تفرقه را خوش نداشتمی شدیاضر

 شما فرستادم، و من شما را به کتاب ي نامه بسونی خود را با اکیمن هم اکنون پ. می به حکومت سزاوارترگرانیآله و سلم از د

 و آله و سلم در جامعه هی اهللا علی صلامبری که سنّت پی در حالکنم، ی و آله و سلم دعوت مهی عل اهللایصل امبرشیخدا و سنّت پ
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 تی هداي شما را به راه رستگاردی و دستور مرا اطاعت کند،یها زنده شده است، پس اگر گوش به سخنان من بسپار مرده و بدعت

.).  درود خدا و رحمت او بر شما بادکنم، یم

 سعد را ی حنظله و بنی و بنمی تمی بنلهی بن مسعود، مردم قبدیزی کرد، جادی در مردم بصره ایه شورش و حرکت نامنی اارسال

 السالم هی عل نی از امام حسيروی پي معروف را برالهی کرد و سه قبرادی اي پرشوری همه اجتماع کردند سخنرانیفراخواند، وقت

 السالم همه آنان را هی عل نی آماده سازند خبر شهادت امام حسيمان دهند، و لشگر خود را سارکتآماده ساخت، اما تا رفتند که ح

.  کردریغافلگ

 و گفتگو با بزرگانبحث

 بحث و گفتگو با ابن عباس - 1

 ياری بسد،یگو ی مکّه را ترك مي عراق دارد، و به زودي به کوچ کردن بسومی السالم تصمهی عل نی که امام حسدندی همه فهمیوقت

 ندیگو ی مردم مد،یابن عباس خدمت امام آمد و پرس.  السالم را از رفتن به کوفه بازدارندهی عل از بزرگان آن روز تالش کردند تا امام

. د؟ی بکندیخواه ی به من بگو چه مد،ی عراق حرکت کني بسودیشما قصد دار
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. ی تعال  إِنْ شاءاهللاُنِیهذَ  یومیأَحدِ   ی فرَیالْمس  قَد أَجمعت یإِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). روم ی بزرگ بخواهد مي اگر خداندهی دو روز آیکی سفر آماده کردم و در ي را برازیمن همه چ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و با تو مخالفت دی آنها با تو خواهد جنگستند،ین ینانی مردم قابل اطمانی گفت و هشدار داد که کوفانی کوفی وفائی عباس از بابن

. خواهند کرد

:  در پاسخ فرمودامام
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. کُونُی اهللاَ وأَنْظُرُما رُی أَستَخیو إِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی آشی تا چه پکنم ی ونگاه مکنم، ی میکی نرویمن از خدا طلب خ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ری بحث و گفتگو با عبداهللا بن زب- 2

 السالم عازم عراق هی عل نی که امام حسدی شنی نکرده بود، و به مکّه آمده در آنجا اقامت کرد، وقتعتی بدیزی با زی نری بن زبعبداهللا

 و نی از فرزندان مهاجر ماکهی در حال،يرو ی مانی کوفي و بسویکن ی ما را رها منی حسيا:  و گفتدیاست، خدمت آنحضرت رس

. میباش ی میبزرگان امت اسالم
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. رُاهللاَی بِها وأَشْراف أَهلِها، واَستَخیعتی شی الْکُوفَۀِ، ولَقَد کَتَب إِلَانِی بِإِتْیواهللاِ لَقَد حدثْت نَفْس:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 من و بزرگان کوفه روانی تا آنکه پدادم ی کوفه وعده مي رفتن بسويمن خودم را برا! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  دارمری من نوشتند، از خدا طلب خيها را برا  نامهنیا

. گرداندم ی بر نمي داشتم از آنها روی و طرفدارانانیعی من هم اگر همانند تو شی گفت، راستری زبعبداهللا

ه ابن عباس  دوباري گفتگو- 3

 صلح کند، و از کوچ هی امی و هشدارها داد و از امام خواست که با بند،ی السالم رسهی عل نی خدمت امام حسگری عباس بار دابن

. زدی عراق بپرهيکردن بسو

 275 ثیحد
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 کُرْهاً عهمیِ اُبای کُنْت حتنَی اَیطْلُبونَنی واِنَّهم یتْرُکُونی ابنَ عباسِ اِنَّ الْقَوم لَنْ ای هاتی ههاتیه:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ولَ،یقْتُلُونی ماهللاِ اِنَّهو ونَیتَدلعع الْی تتَدکَما اع یودی فه مِیاِنّوتِ، وبولِ اهللاِی ماضٍ فی السسرِ رهی اهللا علی صل  أموآله ح رَنثُیی اَم، 

 اِنَّا اِلَو ونَهِیاِنَّا لِلَّه وراجِع  .

 هرجا که باشم تا با طلبند ی مرا رها نخواهند کرد، و مرا مهی امیبن!  پسر عباسيا! هرگز! هرگز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 روز شنبه تجاوز کردند، و من  درهودیآنها بمن تجاوز خواهند کرد چونانکه ! سوگند بخدا.  مرا بکشندای رند،ی بگعتیزور از من ب

). میگرد ی او باز مي و به سومی چنانکه فرمود، و ما همه از خدائروم ی وآله وسلم مهی اهللا علی خدا صلامبریبدنبال دستور پ

.  شهر مکّه اقامت کننی عراق و کوفه نرو بلکه در همي پس بسویکن ی صلح نمدیزی عباس گفت حال که با ابن
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 مِنْ اَنْ اُستُحِلَّ بِمکَۀَ، و هذِهِ کُتُب اَهلِ الْکُوفَۀِ ورسلُهم وقَد وجب یألنْ اُقْتَلَ واهللاِ بِمکانٍ کَذا اَحب اِل: السالمهی عل نیاالمام الحس قال

 عِنْداهللاِ سبحانَه ی اِجابتُهم وقام لَهم الْعذْر علیعل

 شود، ختهیمن در هرجا کشته بشوم بهتر از آن است که در شهر مکّه خون من ر! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهیل ع نی حسامام

 پروردگار شگاهی در پي جوابشان را بدهم، تا عذردی که پس از آن همه دعوت باباشند، ی اهل کوفه و فرستادگانشان ميها  نامهنهایا

.) خود نداشته باشند

. ستی بلند گري ابن عباس با صدادی رسنجای امام که به اسخن

 امام با عمر بن عبدالرّحمن ي گفتگو- 4

 عراق را ي السالم عزم کوچ کردن بسوهی عل نی امام حسدی شنی از دوستان و صاحب نظران بود وقتیکی زی بن عبدالرّحمن نعمر

 مانی در عهد و پانی کوفنارند،یه مردم بنده درهم و د داد کحی روز را بازگفت و توضیاسی و تحوالت سدیدارد خدمت آنحضرت رس

. دی کوفه منصرف شويبا شما صداقت ندارند، و چه بسا با شما بجنگند، از رفتن بسو

 277 ثیحد

 مِنْ أَمرٍ قْضِیتَکَلَّمت بِعقْل ومهما  بِنُصحٍ وتی عم؛ فَقَد واهللاِ علِمت أَنَّک مشَابنَی راًیجزاك اهللاُ خَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

بِرَأکُنْ،ی یِ اَخَذْتعِندک فَأَنْت ،تَرَکْتُه شي أَوم دمنارٍی أَح حأَنْصصِحٍ و .

 و ،یگوئ ی که تو از راه پند و اندرز سخن مدانم ی دهد، من مکوی پسرعمو خدا تو را پاداش نيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 نتوان به دی شاای رمیپذ ی نظر تو را مکند، ی مدای پتی که واقعشود ی داده مي نظري چه بسا نسبت به کار،یکن یعاقالنه قضاوت م

.) ی اندرز دهندگاننی از بهتریکی مشاوران و نی از بهتریکیآن عمل کرد، بهر حال تو در نزد من 

 و زراره ي گفتگو با واقد- 5

 و ی و از هواپرستدند،ی السالم عازم عراق است، خدمت آن حضرت رسهی عل نی مطّلع شدند امام حسیبن صالح وقت و زرارة يواقد

امام .  شماستهی آنان بر علَيرهای شمشی با شما، ولانی کوفيها  دادند که دلحی گفتند و توضانی کوفیدتی و عقيعدم ثبات فکر

 . آنان گوش داديها  السالم به حرفهی عل نیحس

 کهی عازم عراق است، در صورتینی و خوشبيدواری است، و امام با امدهی روز کوفه به امام نرسیاسی تحوالت سکردند یآنها فکر م

 يا  با خبر بود و در جواب آن دو نفر اشارهانی زمان و شرائط حاکم بر کوفه و کوفيدادهایگونه رو  السالم از همههی عل نیامام حس

 پس از آن اظهار دانست، ی جز خا نمی شکافته شد و آنقدر مالئکه نازل شد که تعداد آنها را کسآسمان يبه آسمان کرد، درها

: داشت
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 و مصارِع یصرَع أَنَّ هناك منَاًیقِی وحبوطُ األَجرِ لَقاتَلْتُهم بِهؤُالءِ، ولکِنْ أَعلَم اءِ،یلَوال تَقارب األشْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ی علي مِنْهم إِالَّ ولَدنْجوی ال ،یأَصحاب

ها تباه نشود، من با   بگذرد، و أجر و پاداش رفتار انسانیعی طبيا  بگونهدی بازیاگر نبود که همه چ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

امام  «ی من در عراق است و جز فرزندم علارانی که قربانگاه من و مدان ی منیقی اما به کردم، ی مبارزه مهی امی فرشتگان با بننیا

). کند ی نمدای نجات پی کس»السالم هیسجاد عل

 آزادند که تهاجم کنند، من هم آزادم که هی امی نظام آزاد است، بننی بر عدل و قانون است و انسان در ای أساس نظام هستیعنی

 را هیام ی نبود، با قدرت امامت، و اعجاز، و با کمک فرشتگان، بناریادت برسم پس اگر بحث اختبا آنان مبارزه کرده به مقام بلند شه

. کردم ینابود م

 باشد، و دی بايادی هست، فری بداند که هرجا ظلمتی است تا بشرفهی انجام وظکی عراق ي است، و حرکت بسويگری دزی چهدف

.  نارواستمیسکوت و تسل

 ری گفتگو با ابن زب- 6

 هی عل امام. د؟یرو ی عراق ميچرا بسو:  السالم به بحث و گفتگو نشست، و گفتهی عل نی بار با امام حسنی چندمي براری بن زبعبداهللا

: السالم پاسخ داد
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تاقِ مِنْ اَهلِ الْکُوفَۀِ  بِالطَّالقِ والْعِی لحلِفُونَی أَلْفاً نَی أَربععۀُی بیأَتَتْن:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 خود سوگند ی و آزادگي کردند و بر آزادعتیاز کوفه خبر آوردند که چهل هزار نفر با من ب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) اند خورده

 مکّه بمان، ما  شهرنیدر هم! نی حسيا:  در خانه خدا و حجراألسود مالقات کرد و گفتنی السالم را بهی عل نی امام حسگری دبار

.  کردمی خواهعتی و با تو بم،یکن ی متیهمه از تو حما
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!. فَما اُحِب أَنْ أَکُونَ أَنَا ذلِک الْکَبش!  حرْمتَهاستَحلُّیأَنَّ بِها کَبشَاً : ی حدثَنیإنَّ أَب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 در مکّه احترام آن شهر در هم شکسته خواهد شد یدرم به من خبر داد که به سبب وجود قوچپ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  آن قوچ من باشمخواهم یو نم

. میکن ی کرد که در شهر مکّه بمان، مردم را گرد تو جمع مشنهادی السالم پهی عل نی به امام حسری عبداهللا بن زبگری دبار
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 جحرِ ی اهللاِ لَو کُنْت فمیوأَ!  مِنْ أَنْ اُقْتَلَ داخِالً مِنْها بِشِبرٍیواهللاِ ألََنْ اُقْتَلَ خارِجاً مِنها بِشِبرٍ أَحب إِل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  السبتِی فهودی کَما اعتَدتِ الْی علعتَدنَّی لَهللاِ حاجتَهم، وای فقْضُوای ی حتَّیهامۀٍ مِنْ هذِهِ الْهوامِ الَستَخْرَجون

 وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر از آن است که در داخل آن به قتل کیاگر ! به خدا سوگند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

اگر در النه ! ندو به خدا سوگ.  آن بقتل برسمی وجبکی در نکهیبرسم، و اگر دو وجب دورتر از مکّه کشته شوم بهتر است از ا

 احترام شنبه هودی برسند، و بخدا سوگند همانگونه که قوم شی با کشتن من به هدف خوتا باشم مرا در خواهند آورد یمرغ

).  احترام مرا درهم خواهند شکستزی ننهای را درهم شکستند، ا»شی خويسمبل وحدت و روز تقرّب به خدا«

. یر کنار حرَم أَمن خدائ دنجایهرچه باشد ا:  گفتری بن زبعبداهللا



١٤٢

 در انحراف ریعبداهللا بن زب(275 ص3 جری، کامل ابن أث164 ص3، انساب االشراف ج86 ص45، بحاراألنوار ج73 صاراتی الزکامل

 السالم سامان دادند، گرچه هی عل یگران جنگ جمل است که بر ضد امام عل  نقش أساس داشت، و از توطئهری پدرش زبيفکر

 خود قرار داد و گاهی السالم مخالفت کرد، و مکّه را پاهی توانست در مردم نفوذ کند اما با امامت امام سجاد علدیزیف بعنوان مخال

 کرد سرانجام ی را در مکّه زندانهاشم ی و بنانیعی مردم کوفه و مختار فرستاد، و شی برادرش مصعب را به سرکوبدیزیپس از 

88 ص3 الذّهب جمروج«) دی و بدار کشریاو را دستگ شهر مکّه را محاصره و یحجاج ثقف

.)  در آستانه کعبه دفن شومنکهی من محبوبتر است از اياگر من در کنار فرات دفن بشوم برا(

 با امام صحبت ی طوالنریها کردند و ابن زب  و صحبتدند،ی السالم رسهی عل نی خدمت امام حسری ابن عباس و عبداهللا بن زبسپس

:  خود کرد و فرمودارانی رو به کرد، امام

 شِبرٌ، ولِاَنْ اُقْتَلُ نَهی وبینی مِنْ أَنْ اُقْتَلَ وبی الْحرَمِ باع أَحب إِلَنَی وبینی کُنْ حماماً مِنْ حمامِ الْحرَمِ، ولِأنَ اُقْتَلَ وبی لقُولُی هذا إِنَّ

. اُقْتَلَ بِالْحرَمِ مِنْ أَنْ یبِالطَّف أَحب إِلَ

 است که نی من محبوبتر از اي ذرع دورتر از حرَم کشته شوم براکیاگر من !  کبوتر حرَم باش، و به خدا سوگنددیگو یاو به من م(

 است که در حرَم بقتل نی من محبوبتر از ايکشته شوم برا»  کربالنیسرزم« وجب دورتر از حرم کشته شوم و اگر در طف کی

) .برسم

 ی گفتگو با اوزاع- 7

خدمت آن . دیگو ی السالم عزم عراق دارد مهی عل نی که امام حسدی شنی از بزرگان صاحب نظر بود، وقتگری دیکی زی ن»یاوزاع«

 به ی و مهربانیامام مرا نوازش کرد و با فروتن. د؟ی عراق حرکت کني بسودی که قصد داردیبه من خبر رس:  و گفتمدمیحضرت رس

:  فرمودمنسپس در پاسخ .  من گوش دادسخنان
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 نِی الْاِثْنَومِی ی اهللاُ إِالَّ ذلِک، اِنَّ مِنْ هاهنا اِلیأْبی ورِ،ی عنِ الْمسی جِئْت تَنْهان،ی اَوزاعایمرْحباً بِک :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 یتیمنْ

 نی که خدا جز ای در حال؟ي عراق بازداري که مرا از رفتن بسويا  آمده،ی اوزاعيد بر تو ادرو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  من استي چشم انتظارامی از هم اکنون تا روز دوشنبه اخواهد، یرانم

.  تا شد آنچه را که امام فرمودکردم یاز آن روز به بعد روزها را شماره م: دیگو ی میاوزاع

 هیحنف گفتگو با محمد - 8

 گذشته حضور داشت، و ي است که در جنگهاهی السالم جناب محمد حنفهی عل نی بنام، برادر امام حسيها تی از شخصگری دیکی

 و دی السالم قصد عراق دارد ناراحت شد، خدمت آنحضرت رسهی عل نی که امام حسدی بود، تا شنیدر جنگ جمل فرمانده نظام

 با تو همان ي داری و توطئه آنان آگاهی شکنمانی برخورد کردند و تو از پرنگی و نلهی حبا برادرت  با پدرت وانیبرادر، کوف: گفت

.  بودی شهر خواهنی افراد انیزتری عزی که با آنان کردند، اگر در مکّه بمانکنند یم

:  در پاسخ او فرمودامام
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. تِی بِهِ حرْمۀُ هذَا الْبستَباحی ي الْحرَمِ، فَاَکُونَ الَّذیِ فۀَی بنُ معاوِدیزی یغْتالَنیاَنْ  قَد خِفْت ی اَخای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال



١٤٣

 نی باشم که حرمت ای در حرَم خدا مرا ترور کند، و من کسهی بن معاودیزی ترسم یم!  برادريا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) خانه را شکسته باشد

حنفدمحم ي به سود،ی از کوفه بروری غي پس به کشورد،یدان یاگر ماندن در شهر مکّه را صالح نم:  گفتهی نیکه دست دی بروم 

  نی با خبر شد که امام حسهیاما صبحگاهان محمد حنف. کنم ی باره فکر منیدر ا: امام فرمود. دی بتو نخواهد رسهیام یعوامل بن

. ؟يشو ی شتاب چرا خارج منیبا ا:  و گفتدیشدن از مکّه است، فوراً خدمت برادر رس ارج السالم در حال خهیعل

. الًی قَتِراكی أُخْرُج فَاِنَّ اهللاَ، قَد شاء اَنْ نُی حسای:  وآله بعد ما فارقْتُک، فقالهی اهللا علی صل  رسولُ اهللاِیاَتان

 ياز مکّه بسو! نی حسيا:  و آله و سلم نزد من آمد و فرمودهی اهللا علیخدا صل  در خواب رسول م،یپس از آنکه از هم جدا شد(

.)  تو را کشته شده بنگردخواهد یکربال خارج شو، همانا خدا م

 عراق ي بسوی شرائطنیبرادر حال که خودت در چن» .میگرد ی او باز مي و بسومیما همه از خدائ«:  گفتی با نگرانهی حنفمحمد

. ؟يا  چرا زنان و فرزندان و خواهران را همراه خود آماده کرده پسد،یرو یم

 ی ومضهی وسلَّم علَ»ای سباراهنَّیإِنَّ اهللاَ قَدشاء أَنْ : یقَد قالَ لِ«:  لهفقال

.)  بنگردری زنان و فرزندان تو را اسخواهد یهمانا خدا م: رسول خدا به من فرمود(

.  کردی و اندوه با امام خداحافظهیر با گهی محمد حنفنجای ادر

ی و اعالم عمومیسخنران

 نتوانست در ها تی بزرگان و شخصی مداوم و طوالني خود را گرفت، و گفتگوهای نهائمی السالم تصمهی عل نی از آنکه امام حسپس

 کرد، و ی آمده بودند، سخنرانید اسالم اهللا که از سراسر بالتی حجاج بی آگاهي السالم براهی عل  کند، امامجادی ایعزم امام خلل

.  داد و از شهادت خود خبر داد و عاشقان شهادت در راه خدا را فراخواندحی توضعاشورا امیاهداف خود را در ق

) ندهی در مکّه و خبر از آیسخنران (10ها شماره   خطبه- رجوع شود به حرف خ ها ي و افشاگری عمومی سخنران- 1

 یق اخالی سخنران- 2

 از آن بشرح ی کرد که بخشی بپاخاست و سخنرانی اخالقيها  تذکّر دادن ارزشي السالم براهی عل نی امام حسيگری اجتماع ددر

:  استریز
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لِف، والْعجلَۀَ سفَه، والسفَه ضَعف، والْغُلُو  والْوفاء مرُوءةٌ، والصلَۀَ نِعمۀٌ، والْاِستِکْبار صنَۀٌ،یاِنَّ الْحِلْم ز:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. بۀٌی رسقِورطَۀٌ، ومجالَسۀَ اَهلِ الدناءةِ شَرٌّ، ومجالَسۀَ اَهلِ الْفِ

 نعمت شاوندان،یو با خوندی مروت انسان، و پ،ي انسان است، و وفادارنتی ز،يهمانا حلم و بردبار: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 پست، شر است، و ي هالکت و نشستن با انسانها،ی طلبادهی است، و زی عقلی نشانه ب،یزدگ  و شتاب،ياست، و تکبر، خودپسند

.)  استدی شدن به شک و تردررفت و آمد با فاسدان، دچا

 مبارزه از مکه تا کربالتداوم

 دهد، ی کرد تا مردم را آگاهی السالم، از مکّه تا کربالست، که همواره سعهی عل نی امام حسیاسی تداوم مبارزات سی نهائمرحله

 ي اقتصاد،یاسی ضربه سدیزی خود را حفظ کرده هرجا بتواند به حکومت ی رزمی کند، و آمادگانی را آشکارا بهی امی بناتیجنا

: بزند مانند

دیزی به ي اقتصادضربه



١٤٤

» کوه رحمت« رفت، کنار شی عرفات پي خود تا صحراارانی حج محرِم نشد، با ي برا السالم پس از اعمال عمرههی عل نی حسامام

 امام راه عراق را در زدند، ی و چادر مرفتند ی عرفات مي صحراي بسوانی که همه حاجیرا خواند و در حال» عرفه« معروف يدعا

 شود ی است نمفانیا با انجام مراسم حج که جهاد ضعآنگاه که اسالم در خطر باشد، تنه.  دادان گرفت و از آنان جدا شد و نششیپ

. دی جنگنی زمانی به کربال رفت و مسلّحانه با طاغوتدی داد، باياری و قرآن نیبه د

 برخورد کردند که از طرف ی به شتراندیرس»  در آنجا قرار داردمیکه مسجد تنع «می السالم به منطقه تنعهی عل  کاروان امامیوقت

 السالم هی عل نی چون امام حس" السالم آن اموال را مصادره کرد هی عل  امامبردند، ی به شام ماتی و مالای هدامن،یدر  دیزیفرماندار 

 السالم هی عل  به حضرت اباعبداهللاستیبا ی می کشور اسالميها اتی بود مالی غاصب حکومت اسالمدیزیامام بحقّ جامعه بود و 

:  اموال خود را بازپس گرفته است و خطاب به صاحبان شتران فرمود امامقتیپس درحق. شد ی داده ملیتحو
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 فارِقَنای کِراءه وأَحسنَّا صحبتَه، ومنْ أَحب أَنْ نای الْعِراقِ أَوفَی معنا إِلیمضِیالاُکْرِهکُم، منْ أَحب أَنْ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  قَدرِما قَطَع مِنَ األرضِی مِنَ الْکِراءِ علناهیا هذا أَعطَمِنْ مکانِن

 تا عراق هی کرادیای باشد که به همراه ما به عراق بلی از شما ماکی هرکنم، یمن شما را مجبور نم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 به وطن خود جا نی و هر کس بخواهد از همد،یخواهد گرد ما برخوردار کی سفر از مصاحبت ننی و او در طول اپردازم یرا به او م

). پردازم ی نقطه را به او منی تا امنی از هیبرگردد، کرا

 با صاحب نظرانگفتگو

 گفتگو با فرزدق شاعر معروف - 1

جا فرزدق شاعر که با  در آند،یرس» صفّاح «نی السالم پس از خارج شدن از مکّه به راه خود ادامه داد تا به سرزمهی عل نی حسامام

 يزیچه چ: دی پرسدی السالم را دهی عل نی امام حسارانی کاروان و مردان و زنان و ی با امام مالقات کرد، وقترفت یمادرش به حج م

 رمی دستگشدم ی و خارج نمکردم یاگر شتاب نم:  السالم پاسخ دادهی عل امام.  خارج شدن از مکّه شد؟در شما یعامل شتابزدگ

. دندکر یم

 بر ضد تو است و قضا و قدر رهای شمشی مردم با تو است وليها دل: فرزدق گفت. از مردم کوفه و عراق بگو: دی از فرزدق پرسآنگاه

. دهد ی و خدا هرچه را بخواهد انجام مشود ی از آسمان نازل مزی نیاله
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و [ شَأْنٍ، إِنْ نَزَلَ الْقَضاء بِما نُحِب یهو ف) ربنا (ومٍیوکُلُّ ] مِنْ قَبلُ ومِنْ بعد [صدقْت، لِلَّهِ األمرُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ي و التَّقْوتَهی الْحقُّ ن منْ کانَبعدی حالَ الْقَضاء دونَ الرَّجاءِ فَلَم  أَداءِ الشُّکْرِ، وإِنْی نَعمائِهِ و هو الْمستَعانُ علیفَنَحمِد اهللا عل] ینَرْض

. رَتَهیسِ

 شی دارد که اگر پيا  مقدرات در دست خداست، و او هر روز فرمان تازه،یدرست گفت! فرزدق: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 آمدها شیرحوادث و پو اگ. ها ي و اوست مددکار انسان در شکرگذارم،ی خداوند سپاسگزاريآمدها دلخواه ما باشد، در مقابل نعمتها

 حق، و تقوا تشی نرفت بازهم آنکس که نشی به پمی و کارها آنگونه که دوست داردی حائل گردمانیها  ما و خواستهانیدر م

).  استدهی خارج نگردحی صحری باشد از مساش شهیپ1

.  داشتانی عاشورا را بامی اهداف قسپس
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 األرضِ، ی وتَرَکُوا طاعۀَ الرَّحمانِ، وأَظْهروا الْفَساد فِطانِ،یاِنَّ هؤُالءِ قَوم لَزِموا طاعۀَ الشَّ!  فَرَزدقُای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی اهللاِ و إعزازِ شَرْعِهِ والْجِهادِ فنِی بِنُصرَةِ د منْ قامی وأَنا أَولنَ،یمساک أَموالِ الْفُقَراءِ والْیواَبطَلُوا الْحدود، وشَرِبوا الْخُمور، واستَأْثَروا ف

 ا؛ی الْعلَی لِتَکُونَ کَلِمۀُ اهللاِ هِلِهِ؛یسب

 و اطاعت پروردگار را رها کردند، و در رفتند،ی را پذطانیاطاعت ش!  مردمنیهمانا ا!  فرزدقيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 تجاوز کردند، و من از ریگ نی و شراب خوار شدند، و به اموال فقراء و مردم زمل،ی را تعطی حدود اله فساد را آشکار کردند، ونیزم

.) برتر باشدزی و جهاد در راه خدا سزاوارترم، تا نام خدا از همه چنی خدا، و محترم نگاهداشتن احکام دنی دن کردياری به گرانید

 
 گفتگو با بشر بن غالب - 2

 به نام بشر بن غالب برخورد ي در آنجا با مردد،یرس» ذات عرق «نی السالم به سرزمهی عل نی عراق، امام حسيسو تداوم حرکت بدر

. ؟یمردم عراق را چگونه پشت سرگذاشت: دیامام از او پرس. کرد

.  بر ضد شما استرهای شمشی مردم با تو است وليها دل:  دادپاسخ
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71سوره اسراء ص. دیری ما حکُمی وشاء،ی ما فْعلُی یإِنَّ اهللاَ تَبارك وتَعال!  أَخا الْعرَبِایصدقْت : السالم هی عل نی االمام الحسقال

 هرچه را که بخواهد و به دهد ی برادر عرب، همانا خداوند مبارك و بزرگ انجام مي ایراست گفت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  فرمان خواهد داددیآنچه اراده فرما

. ست؟یچ» .میخوان ی را با امامش فرا می که هر انسانيروز» « ندعوا کلّ أناس بامامهمومی «هی آنی ايمعنا: دی مرد پرسآن

منای نَعدٍی أَخا بإِمامانِ!  أَس مد: هه إِمامعا اِليدی ده عا اِل،يضَاللَۀٍ د إِمام دی ونْي ضَاللَۀٍ، فَهاِل م هأَجاب اِلَی هنْ أَجابمنَّۀِ، وی الْج 

خَلَ النَّارالضَّاللَۀِ د .

 به او پاسخ مثبت داده و از او ی و گروهخواند ی می سعادت و خوشبختي است که مردم را به راه راست و بسویشوائیامام و پ(

 به او جواب مثبت زی نيگری و گروه دکند یوت م دعی انحراف و بدبختي هست که بسوزی نيگری ديشوای و پکنند، ی ميرویپ

.)  در دوزخ خواهند بودوم، که گروه اول در بهشت، و گروه ددهد یم

 عی گفتگو با عبداهللا بن مط- 3

 عبداهللا.  در آنجا فرود آمدندد،ی راه عراق رسنی پر آب بيها  از چاهیکی السالم به هی عل  ادامه حرکت، کاروان حضرت اباعبداهللادر

 و آله و هی اهللا علی فرزند رسول خدا صلي تو ايپدر و مادرم فدا:  و گفتدی خدمت آنحضرت رسد،ی که کاروان امام را دعیبن مط

. ؟ی عراق حرکت کني باعث شد تا به سويزیسلم چه چ
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.  أَنْفُسِهِمی إِلیدعونَنی أَهلُ الْعِراقِ یتَب إِلَ ما قَد بلَغَک، فَکَۀَیکانَ مِنْ موتِ معاوِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ي من نامه نوشتند و مرا بسوي که پس از آن مردم عراق برادی بشما هم خبر رسهیاز مرگ معاو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) خود خواندند

 عراق و کوفه ي که بسودهم یتو را به حرمت اسالم سوگند م و آله و سلم هی اهللا علیخدا صل  پسر رسول ي گفت اعی بن مطعبداهللا

 فراوان گفت و اصرار کرد که و رحم نخواهند کرد، ی به کسگری حرمت تو را بشکنند و تو را به قتل برسانند، دهی امی اگر بند،ینرو

.  ببردادی السالم سفر به کوفه را از هی عل نیامام حس

:  امام در پاسخ او فرموداما



١٤٦

 اِالَّ ما کَتَب اهللاُ لَنا بنایصِی نْلَ

.).  ما نوشته استي جز آنچه را که خداوند برارسد ی بما نميزیچ(

 انی گفتگو با دوتن از کوف- 4

 اخبار نی دو تن از اهل کوفه که تازه از آنجا آمده بودند و آخرد،ی رس»هیثعلب «نی به سرزمی السالم وقتهی عل نی امام حسکاروان

. ؟ی خصوصی در مجلسای می جمع بگوئانیاخبار کوفه را در م:  و گفتنددندی السالم رسهی عل  خدمت امامدانستند یه را مکوف

 بن عروة را ی و هانلی مسلم بن عقم،یشد ی از کوفه خارج میوقت: آنها گفتند. دی بگوئم،ی نداري سرّزی خود چارانیما با :  فرمودامام

. دندیکش ی منی زمي و بازار بر روابانهای کوفه در خيها شان را بچه  قطع شدهيدند و پاها کشته بوادی ابن زانیلشگر
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 بعد هؤُالءِ شِی الْعی فِرَی خَ،ال»هِمایرحمۀُ اهللاِ علَ!  راجِعونَهِیإِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی در زندگيری خزانی عزنی پس از کشته شدن اگری دم،یگرد ی او باز مي و بسومیما همه از خدائ: (الم فرمود السهی عل نی حسامام

.) ستیکردن ن

.  بازگردد و سفر کوفه را رها کندنهی کنند تا به مدی فراوان کردند که امام را راضی دو تن سعآن

.  آنها را تحقّق بخشددی که با داردي السالم اهداف بلند و ارزشمندهی عل نی امام حساما

. کرد ی جمالت باال را مرتّب تکرار مارانی اخبار کوفه و شهادت دنی السالم پس از شنهی عل امام

 گفتگو با أباهِرّه - 5

 به امام آن شخص. مالقات کرد» أباهِرّه« به نام انی از کوفي السالم با مردهی عل نی امام حس»هیثعلب« از دور شدن از منزلگاه پس

 رونی و آله و سلم بهی اهللا علی تو را از حرَم خدا و از حرَم رسول خدا صليزی و آله و سلم چه چهی اهللا علی صلامبری پسر پيا: گفت

. آورد؟

 291 ثیحد

 میوأَ.  فَهرَبتی فَصبرْت، وطَلَبوا دمیتَموا عِرْض فَصبرْت، وشَی أَخَذُوا مالۀَی أُمیإِنَّ بن!  أَبا هِرَّةَحکیو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

نْ قَومِ  أَذَلَّ مِکُونُوای ی حتّذِلَّهمی منْ هِمی اهللاُ علَسلِّطَنَّی قاطِعاً، ولَفاًی اهللاُ ذُال شامِالً وسلْبِسهمیولَ! ۀُی الْفِئَۀُ الْباغِی أَبا هِرَّةَ لَتَقْتُلُنایاهللاِ 

.  دِمائِهِمی أَموالِهِم و فیسبأٍ إِذْ ملِکَتْهم اِمرَأَةٌ مِنْهم فَحکَمت ف

 احترام مرا در هم یی و ناسزاگوی مال مرا گرفتند صبر کردم، و با فحاشهی امی بر تو أباهرّه بنيوا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 »هی امیبن «نانیا!  از شهر خود خارج شدم، و به خدا سوگندزندی چون خواستند خونم را بریل کردم، ویبائیشکستند و بازهم شک

 را بر آنان مسلّط خواهد نمود که به ذلّت و ی برنده مبتال کرده و کسری و شمشری خداوند آنها را به ذلّت فراگومرا خواهند کشت، 

 نفر زن به دلخواه خود بر مال و جانشان حکومت و کیگرداند که » م سباقو« از تر لی بکشاند و به قتلشان برساند و ذلشانیزبون

).  کردییفرانروا

 انی از کوفیکی گفتگو با - 6

  نی امام حسيها مهی از دور کاروان و خدانست، ی آن را میاسی که تازه از شهر کوفه خارج شده بود و تحوالت سانی از کوفیکی

. ؟ي سفر کردنی سرزمنیچرا به ا!  اباعبداهللاای: را به آنحضرت رساند و گفت شتابان خود دی السالم را دهیعل
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١٤٧

 لِلَّهِ محرَّماً إِالَّ دعوای فَإِذا فَعلُوا ذلِک ولَم ،ی وهذِهِ کُتُب أَهلِ الْکُوفَۀِ وهم قاتِلیإِنَّ هؤُالءِ أَخافُون:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ثَ اهللاُ إِلَاِنْتَهعب کُوهینْ هِمم یمتّقْتُلُهی ح کُونُوایۀِمِ أَذَلَّ مِنْ قَواألم  .

 نی است که بمن نوشتند گرچه همانی کوفيها  نامهینیب ی که منهای مرا ترساندند، و اهی امیبن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که آنها را کند ی مسلّط مانی را بر کوفی پا بگذارند، آنگاه خداوند کسریآنرا ز جز آنکه ستی نیمردم مرا خواهند کشت، پس حرام

). دهد ی از بردگان قرار متر لیقتل عام کرده و ذل

 هی در ثعلبی کوفي گفتگو با مرد- 7

 شناخت ی را خوب منای و شناخت و چون کوفدی السالم را دهی عل نی از شهروندان کوفه کاروان امام حسیکی »هیثعلب «نی سرزمدر

 يا:  و گفتدیسالم کرد و حال پرس.  سفر باز داردنی کوفه را بداند و امام را از اي تا علّت سفر به سودیفوراً خدمت آنحضرت رس

. د؟یرو ی مفه کويچرا بسو! امبریپسر پ
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 ي جدی مِنْ دارِنا ونُزُولِهِ عللَی أَثَرَ جبرَئتُکی لَأَرنَۀِی بِالْمدتُکیو لَقَ أَخا أَهلِ الْکُوفَۀِ أَما واهللاِ لَای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

حتَقَای ،یِبِالْوسلِ الْکُوفَۀِ می أَخا أَهوا ولِمهِلْنا؟ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِنا، أَفَعهذا ما الج کُونُی .

 را در خانه خود به تو لی جبرئي پاي کرده بودم جاداری تو را دنهیاگر در مد! ی کوف برادريبخدا ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ممکن است ما خود ای و دانا شدند، آافتندیمردم علم را از ما در! ی برادر کوفي اآورد، ی را می جدم وحي که برادادم ینشان م

). ستی نی شدننیم؟ ای نداشته باشیآگاه

 ي فهماند که از تحوالت کوفه و سرانجام سفر با خبر است و آگاهانه به سوی مالقات کوتاه به آن مرد کوفنی السالم در اهی عل امام

. رود یم» شهادت«

 گفتگو با فرزدق در منزلگاه صفاح - 8

 مسلم  توي که آنها پسر عموی درحالدیرو ی کوفه ميچگونه بسو:  و گفتدی السالم رسهی عل نی خدمت امام حسگری بار دفرزدق

.  او را کشتند؟ارانی و لیبن عق
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 ما ی وبقِهِی ما علَی و رِضْوانِهِ، أما إِنَّه قَد قَضتُهی وتَحِحانِهِی روحِ اهللاِ وریرحِم اهللاُ مسلِماً فَلَقَد صار إِل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

: قولی ثم أنشأ نا،یعلَ

آنچه !  رفت، آگاه باشی روح و رحمت و بهشت و آمرزش الهيخدا رحمت کند مسلم را، او بسو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  شعر را خواندنیسپس ا.  مانده استی شد، و آنچه مربوط بماست، باقيخواست خدا بود بر او جار

 سۀًی تُعد نَفای تَکُنِ الدنْفَإِنْ

 وأَنْبلُ یل ثَواب اهللاِ أَعفَانّ

 تَکُنِ األبدانُ لِلْموتِ اُنْشِأَت وإِنْ

 اهللاِ أَفْضَلُ یِ ففِی بِالسءٍ ي امرِفَقَتْلُ

 تَکُنِ األرزاقُ قِسماً مقَدراً وإِنْ

 الرِّزقِ أَجملُ یِ حِرْصِ الْمرْءِ ففَقِلَّۀُ



١٤٨

 تَکُنِ األموالُ لِلتَّرْكِ جمعها وإِنْ

 بخَلُی بالُ متْرُوكٍ بِهِ اَلْمرْء مافَ

.  استباتری باشد اما خانه بهشت بزرگتر و زبای هر قدر زای پس دن-

.  در راه خدا برتر استری مردن خلق شدند پس کشته شدن با شمشيها برا  و اگر بدن-

.  استباتری ز،ي شده است، پس کم کردن حرص در روزيریگ  شده و اندازهمی تقسها ي و اگر روز-

.  انسان آزاد مرد به آن بخل ورزددی پس چرا بارود، ی و مکند ی و اگر اموال را انسان ترك م-

. دیکن ی کوچ مي که به زودنگرم ی من شما را مامبر،ی خاندان پي سالم خدا بر شما ا-

.) تر است تر و کامل و پرارزش کوی و اخالق نی پس خوشروئگردد ی بخودشان باز ميها روز  و اگر رفتار انسان-

:  خود نشاند و فرمودي زانوهاي خود از فرزندان مسلم رفت، آنها را بر رويها  بسراغ خواهر زادهآنگاه

 أَخَواتُکِ ی أَنَا أَبوكِ و بناتی إِبنَتِای

.) باشند یدخترم، من پدر تو هستم و دخترانم خواهران تو م(

  گفتگو با هالل بن نافع- 9

  نی راه، هالل بن نافع، و عمرو بن خالد، که هر دوتن از شهر کوفه بودند با امام حسنی در ب»هیثعلب« از دور شدن از منزلگاه پس

 گری دي است، و دلهاادی بن زداهللای با عبداران هی سرمايها دل:  السالم مالقات کردند و اخبار کوفه را به امام رساندند و گفتندهیعل

.  کشتندزی بن مسهر را نسی بن عروه و قی و هانلی و مسلم بن عقتاسمردم با شم
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. رٌی قَدءٍ ی کُلِّ شَی إِنَّک علماًی منْزِالً کَراعِنایاَلَّلهم اجعلِ الْجنَّۀَ لَنا والَِشْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ما در پرتو انیعی ما و شنی با کرامت قرار ده، و بيا  ما خانهانیعی ما و شيا بهشت را برایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) ی توانائيزیرحمت خودت جمع فرما که تو بر هر چ

.  با آن حضرت همراه شدند و از شهداء کربال به حساب آمدندزی دو نفر ننیا

 لی مسلم بن عقکی گفتگو با پ- 10

 از طرف او يا  کرد که نامهتی کردند بهنگام شهادت وصری السالم را در کوفه دستگهی عل نی امام حسندهی نمالی مسلم بن عقیوقت

 را با یکیمحمد بن أشعث، پ.  نکندی اعتنائانی کوفمانی و به عهد و پد،یای کوفه ني السالم بنگارند که بسوهی عل نیبه امام حس

 بن عثل نامه را گرفت و کوفه را ترك گفت و اسیا. رده باشد حضرت مسلم عمل کتی تا به وصرستاد امام في نامه بسونیهم

 داشت آنحضرت پس از خواندن می و نامه را تقددیبه امام رس» زباله« السالم در حرکت بود که در منزلگاه هی عل نی امام حسيبسو

: نامه فرمود
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.  اهللاِ نَحتَسِب أَنْفُسنا وفَساد أُمتِناکُلُّ ما حم نازِلٌ، وعِنْد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی کردن فساد، در امت اسالمکن شهی ما جان خود را در راه خدا و رشود، یآنچه مقدر است نازل م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). میدار ی ممیتقد
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 گفتگو با عمرو بن لوذان - 11

بنام عمرو بن لوذان، خدمت امام »  عکرمهیبن «لهی از قبيرمردی پدیرس» عقبه«به منزلگاه  ی السالم وقتهی عل نی امام حسکاروان

. د؟ی به کجا برودیخواه یم:  و سالم گفتیآمد و پس از احوالپرس

 ها زهی و نرهای به استقبال شمشدی شما دارد،ی گرداني سفر رونی که از ادهم یتو را بخدا سوگند م: گفت!.  کوفهيبسو: فرمود

. دندیجنگ ی و با آنان مزدند ی داشتند، دشمنان تو را کنار می اگر آنانکه تو را دعوت کردند و نامه نوشتند توانائد،یرو یم
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 ستَخْرِجوای ی حتّیدعونَی الواهللاِ.  أَمرِهِی علغْلَبی الی أَنَّ اهللاَ تَعالي الرَّأْی علَیخَفی سی عبداهللاِ لَای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أَذَلَّ فِرَقِ الْأُممِ کُونُوای یحتّ ذِلُّهم،ی منْ هِمی فَإِذا فَعلُوا سلَّطَ اهللاُ علَ،یهذِهِ الْعلْقَۀَ مِنْ جوف

 سوگند گردد، ی نمروزین خدا پ بر فرمايزی و لکن چست،ی بنده خدا، نظر شما بر من پنهان نيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 را بر آنها مسلّط ی روح را از بدن من خارج کنند، پس آنگاه که مرا کشتند، خداوند کسنی تا اکنند ی مرا رها نمهیام یبن! بخدا

). تر باشند  پستیلیل دارد تا آنجا که از هر ذلی که آنها را ذلکند یم

ها  نامهارسال

 انی ارسال نامه به کوف- 1

 لی ارسال نامه همراه مسلم بن عق- 2

 بن مسهر سی همراه قانی ارسال نامه به کوف- 3

 بن مسهر سی به مردم کوفه نوشت و آن را توسط قيا  نامهد،یرس» حاجز «نی السالم به سرزمهی عل نی کاروان امام حسیوقت

.  فرستاديداویص

 298 ثیحد

 ی فَاِنّکُم،ی سالم علَنَ،ی و الْمسلِمنَی اِخوانِهِ الْمؤْمِنی اِلی بنِ علنِی مِنَ الْحسمِ،یاهللاِ الرَّحمنِ الرَّح بِسمِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی واجتِماعِ ملَئِکُم علکُم،یِ بِحسنِ رأْهِی فیخْبِرُنی ی جائَنلٍی بنِ عقلِمِ ال إِله إِالَّ هو، أَما بعد، فَانَّ کِتاب مسي اهللاَ الَّذکُمیأَحمد اِلَ

 الثُّالثاءِ ومی  مِنْ مکَّۀَکُمی ذلِک أَعظَم األجرِ، وقَد شَخَصت اِلَی علبکُمیثی وأَنْ ع،ی لَنا الصنِحسِنَینَصرِنا، والطَّلَبِ بِحقِّنا، فَسأَلْت اهللاَ أَنْ 

 هذِهِ اِنْ شاءاهللاُ، یامِی أَی فکُمی قادِم علَی فَاکْمِشُوا أَمرَکُم وجِدوا، فَاِنّی رسولکُمی فَاِذا قَدِم علَۀِ،ی التَّرْوِومی الْحجۀِ ينْ ذِ مِنَیلَِثمانٍ مضَ

 تُه ورحمۀُ اهللاِ وبرَکاکُمیوالسالم علَ

 برادران مؤمن و مسلمان کوفه، درود ي بسوی بن علنیام خداوند بخشنده و مهربان، از حسبن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي رأکوی گزارش داد که ني نمودم وافتی را درلی نامه مسلم بن عقگذارم، یخداوند بر شما در رابطه با شما خداوند را سپاس م

 که لطف خود را بر ما تمام کند و خواهم ید، از خداوند م گزارش کرزی ما و گرفتن حق ما نياری ي شما را برای و همبستگدیهست

. دی فرماتی عناکوی پاداش نزیشما را ن

 و تالش و دی من نزد شما، خود را آماده سازندهی الحجه از مکّه خارج شدم، اکنون بهنگام ورود نمايشنبه هشتم ذ  در روز سهمن

د و رحمت خدا بر شما باد درووندم،یپ ی روزها به شما منی که در همدی کنتیجد .(

 بود که دهی کردند و او نامه را جوری دستگادی بن زداهللای عبي بن مسهر را راهدارهاسی قرای زد،ی نرسانی نامه به کوفنی اگرچه

 هیعل  نی السالم و امام حسهی عل ی و بر منبر آن علي را به کوفه بردند و گفتند در مسجد کوفه در آسیق. اسرار آن فاش نگردد

 منبر رفت و ي نامه را به گوش مردم برساند بر باالامی راه پنی تا از ارفتی بن مسهر، پذسیق. می را آزاد کنتوالسالم را دشنام ده تا 
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 شما در حرکت است، ي السالم بسوهی عل نی و هم اکنون حسدی مردم شماها نامه دعوت نوشتي پروردگار گفت اشیپس از ستا

.  و پدرش را لعنت کردادی بن زداهللای و آنگاه عبدی پاسخ مثبت دهو ايترك کردم، به ندا» حاجز «نیمن او را در سرزم

. دی پرتاب کردند تا بشهادت رسنی قصر کوفه برده، و به زمي را به باالاو

 قطری همراه عبداهللا بن انی نامه به کوف- 4

  نیبه امام حس» زباله« وخبر شهادت او را در منزلگاه د،یبه شهادت رس و ری دستگادی ابن زي توسط راهدارهازی نقطری بن عبداهللا

.  السالم رساندندهیعل

 ادی پاسخ ندادن به نامه ابن ز- 5

 بطرف آن حضرت یکی السالم را در محاصره خود قرار داد، پهی عل نی فراوان در کربال، امام حسانی سعد پس از آنکه با لشگرعمر

.  بدهدادی به نامه ابن زی تا پاسخخواست ی را آورده و از امام مادیفرستاد که نامه ابن ز

:  قاطعانه جواب دادامام
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. هو إالَّالْموت،فَمرْحباًبِهِ  بِذلک اَبداً، فَهلْادیزِ  اِبنَبیالاُج:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  پس درود بر مرگست؟یمگر سرانجام مرگ ن!  نه هرگزدهم، ی را نمادین زجواب نامه اب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 پاسخ نامه عمر سعد - 6

 سالم کن و نامه مرا به او برسان و از آمدنش نیکه بر حس:  خدمت امام فرستاد و به او گفتیکی سعد در آغاز ورود به کربال، پعمر

 و سئواالت خود را میامام شد، سالم کرد و احترام گذاشت و نامه را تقد عمر سعد وارد کاروان کیپ.  کوفه سئوال کنيبه سو

: امام در پاسخ او اظهار داشت. مطرح کرد
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 خْذُی و ال یعونیِابی أَهلُ مِصرَکُم أَنْ ی کَتَب إلَی هاهنا حتَّی لَم أَرِد إلی أَنِّی هذا أَعلِم صاحِبک عنَّای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  جِئْتثُی أنْصرِف عنْهم مِنْ حی فَإنْ کَرِهون،ینْصرُونی و یلون

 من نامه ي و لکن مردم کوفه برام،یای کوفه بيبه عمر سعد بگو، من نخواستم بسو!  مرديا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 من برندارند، پس ياری کنند، و دست از يارید، و دشمنان مرا کنار زنند و مرا  کننعتی آنان بشتابم تا با من بينوشتند که بسو

.)  که آمدمی به همان جائگردم ی پس بازمدیآ یاگر شما را ناخوش نم

 ادی نوشت، اما ابن زادی ابن زي برايا  نامهی السالم را طهی عل نی السالم، عمر سعد اظهارات امام حسهی عل  امامامی از بردن پپس

 می خواهمی کردند آنگاه درباره او تصمعتی اگر همه بر،ی بگعتی او بارانی و همه نیاز حس:  و در جواب عمر سعد نوشترفتینپذ

. گرفت

 همراهان در منزلگاه زبالههیتصف

 یرج شد، و دوران خانهی السالم از مدهی عل نی امام حسی همراهان بود، وقتهی در حماسه عاشورا، تصفحی صحيها  از روشگری دیکی

 همراه امام شدند، و به ،ی الهری و غ،یائی دنيها زهی با انگياریجا مطرح کرد، بس  خود را همهامیکه در مکّه اقامت داشت و ق

. کردند ی فکر مي ظاهريروزیپ

 و نهضت کردند یرار م حساس فيها  در لحظهرای بر اصالت انقالب عاشورا بزند زي ضربه جدتوانست ی از همراهان منگونهی اوجود

. رفت ی سئوال مری زینیحس
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 دیزی عاشق و خالص و شهادت طلب، با ي کند، و تنها با انسانهاهی خود را تصفيروهای گرفت، نمی السالم تصمهی عل نی حسامام

.  نگردنددی که هرگز سرد نشوند، و دچارتردینبرد کند، مردان

» زباله« آن حضرت بود، در منزلگاه يری که برادر شقطری و عبداهللا بن سی و قین خبر شهادت مسلم و هادنی پس از شنرو نی ااز

:  بلند سخن گفتيبپاخاست و با صدا
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انِئِ بنِ عرْوةِ وعبدِاهللاِ  وهلیقَتْلُ مسلِمِ بنِ عق! عی أَما بعد؛ فَقَد أَتانا خَبرٌ فَضمِیبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  مِنَّا ذِمامهِی علَسی لَنْصرِف،یلْ فَمنْ أَحب مِنْکُم الْإِنْصِراف فَعتُنا،ی وقَد خَذَلَتْنا شقْطُرِ،یبنِ 

دناك کشته شدن مسلم بن  پروردگار، همانا خبر درشیبنام خداوند بخشنده ومهربان، پس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 بازگردد، خواهد ی ما در کوفه ما را خوار کردند، هرکس از شما مروانی که پد،ی به ما رسقطری بن عروة، و عبداهللا بن ی و هانلیعق

).  نخواهد گرفتقراراز طرف ما مورد نکوهش 

 دسته دسته، گروه کند، یجز به شهادت فکر نم السالم هی عل  و دانستند که امامدند،ی اخبار را شننی همراه، آخرتی جمعیوقت

 يگری ماندند و در نقل دي خالص برجاارانی از برادران و برادزادگان و یگروه، از لشگرگاه فاصله گرفتند، رفتند و تنها تعداد اندک

:  فرمودنیچن

.  عنَّانْصرِفی معنا وإالَّ فَلْقُمینَّۀِ فَلْ وطَعنِ الْاَسِفِی حد السی علصبِرُی فَمنْ کانَ مِنْکُم هاَالنَّاسیأ

.) ردی بردبار باشد با ما بماند و گرنه از ما فاصله بگها، زهی و ضربت نرهای بر زخم شمشتواند ی مردم هر کس از شما که ميا(

 خود برنخاست و ي از جای اما کسد،ی برو چند بار اتمام حجت کرد و فرمودزی که ماندند نیارانی السالم خطاب به هی عل نی حسامام

 اتمام حجت -ر الف .  با امام هم سوگند شدنديهمه به وفادار

 افشاگرانهيها یسخنران

 ي در دلهاامی قي الزم برايها نهی افشاگرانه است، تا زميهای سخنرانرادی دادن به مردم، ای تداوم مبارزه و آگاهيها  از راهگری دیکی

.  و حق و باطل را درست بشناسندد،یمردم فراهم آ

:  شرکت نخواهند کرد مانندامی آگاهانه در قای خواهند گرفت، و ي به همکارمی قاطعانه تصمای

) ارانی هیتصف( در منزل زباله ی سخنران- 1

 حر انی لشگرانی در می سخنران- 2

 دیزی حر بن اد،ی بن زداهللای که از طرف عبدیرس» حسمذو «نی کربال به سرزميها یکی السالم در نزدهی عل نی امام حسکاروان

.  متوقّف کنددی داشت هرجا امام را دتی با دو هزار سرباز مأموریاحیر

 و اسبانشان آب بدهند، آنها انیامام دستور داد که مردان او به کوف. دی حر راه را بر امام بستند تا آنکه وقت اذان ظهر رسانیلشگر

.  اذان ظهر گفته شد امام به حر فرمودیوقت کردند، رابیرا س

 و ما با شما نماز دی خود نماز بخوانانینه، شما با لشگر: حر پاسخ داد.  خودم؟انی و من با لشگر؟یخوان ی خود نماز مانی با لشگرتو

. میگذار یم

 ی دو لشگر در حالانی السالم در مهی عل نیپس از نماز، امام حس.  السالم برگزار شدهی عل  جماعت به امامت حضرت اباعبداهللانماز

.  کردرادی ای داده بود سخنرانهی خود تکریکه به شمش
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 یدِ حتَّ هذا الْبلَی لَم أَقْدم علی إِنّنَ،ی منْ حضَرَ مِنَ الْمسلِمی اهللاِ وإِلیإِنَّها معذِرةٌ إِل!  النَّاسهاَیأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ذلِک فَقَد ی فَإِنْ کُنْتُم عل،ي الْهدی بِک علَجمعنای إِمام، فَلَعلَّ اهللاَ أَنْ نایلَ عسی إِنَّه لَنای رسلُکُم أَنْ اَقْدِم إِلَی کُتُبکُم وقَدِمت علَیأَتَتْن

 ی لِقُدومنَی کارِهم مِصرِکُم، وإِنْ لَم تَفْعلُوا وکُنْتُی دخَلْت معکُم إِلقِکُمی عهودِکُم ومِنْ مواث مِنْی بِهِ قَلْبثِقُی ما یجِئْتُکُم، فَإِنْ تُعطُون

. کُمی أَقْبلْت مِنْه إِلَي الْمکانِ الَّذی اِنْصرَفْت إِلکُمیعلَ

 تا امدم،ی شهر شما ني همانا من خود بسوطلبم، یمسلمانان پوزش م تیاز خدا و جمع!  مردميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ما ي براي که رهبرای بانی ما کوفيبسو:  من آمدند و گفتندي و فرستادگان شما سود،ی بدست من رسانی شما کوفيها آنکه نامه

 پس من آمدم، و اگر بمن دی استوارمانهای عهد و پنی بر ازیاگر شماها ن.  خود جمع کندتی هدابر خداوند ما را دی پس شاست،ین

 دی و آمدن مرا خوش نداردی نکننی و اگر چنشوم، ی همراه شما وارد شهر شما مدی خود وفا دارمانی که به عهد و پدی بدهنانیاطم

.) م شما حرکت را آغاز کردي که بسوگردم ی باز میبه همانجائ

:  فرمودی سخنراننی در ادامه هم،يگری در نقل دو

 مِنْها إِالَّ صبابۀً کَصبابۀِ الْاِناءِ، بقَی وتَنَکَّرَت وأَدبرَ معرُوفُها، واستَمرَّت جِداً ولَم رَتی قَد تَغَای قَد نَزَلَ مِنَ األمرِ ماقَد تَرَونَ، وإِنَّ الدنْهإِنَّ

 لِقاءِ ربهِ حقَّاً حقَّاً، ی الْمؤْمِنُ فرْغَبی عنْه، لِیتَناهی الْباطِلِ ال ی بِهِ، و إِلَعملُی الْحقِّ ال یلَ إِنَ أَال تَرَولِ،ی الْوبی کَالْمرْعشٍی عسیوخَس

.  إِالَّ برَماًنَی مع الظَّالِماةَی الْموت إِالَّ سعادةً، و الْحي ال أَریفَاِنّ

 مادرت معائِشُهم فَاِذا محصوا بِالْبالءِ قَلَّ حوطُونَهی ألْسِنَتِهِم ی لَعقٌ علنُی والدای الدنْدیس عباِنَّ النَّا:  فرموديگری دی در سخنرانو

الدانُونَی .

ت، و  آن رخ بر تافيهای دگرگون شد و پشت کرد، و خوبای همانا دند،ی فرود آمد که خود شاهد هستیهائ ي ناگواریبر امت اسالم(

 و شود؟ ی که به آن عمل نمدینگر ی حق نمي بسوایآ.  در ظرف آب نماندماندهی از قطرات باقيا  از آن جز قطرهيزیزودگذشت، و چ

 بر ي آرزونی مرگ دارد، و حق است اي از خدا آرزوی شرائطنی که مؤمن در چنکنند؟ ی نمزی پرهآن که از دینگر یباطل را نم

 شعار نی بوده و دایها بنده دن همانا انسان. نگرم ی نمي با ستمگران را جز نابودی شهادت و زندگحق، پس همانا من مرگ را جز

 داران نی شوند دشی و مشکالت آزماها ی پس آنگاه که با سختشود، ی ماداره آنان ی که زندگی هستند مادامنیزبان آنهاست، با د

.) اندکند

 کوفه انی بعد از نماز عصر در جمع لشگری سخنران- 3

 انجام نماز ظهر، دو لشگر استراحت کردند، حر ي السالم براهی عل نی و توقّف کاروان امام حس،یاحی ردیزی حرّ بن يری از رهگپس

 خود قرار گرفت تا آنکه اذان نماز عصر گفته شد و بازهم ارانی السالم در جمع هی عل نی خود رفت و امام حسی فرماندهمهیبه خ

:  کردرادی ای و سخنرانستادیبعد از نماز عصر امام ا.  السالم خواندندهی عل  به امامت حضرت اباعبداهللادولشگر نماز را
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 ۀِی بِوِالی واَولتِینَحنُ اَهلُ الب لِلَّهِ، وی النَّاس فَاِنَّکُم اِنْ تَتَّقُوا وتَعرِفُوا الْحقَّ لِاَهلِهِ تَکُنْ اَرضهایأَما بعد أَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 کُمی بِالْجورِ والْعدوانِ، واِنْ اَنْتُم کَرِهتُمونا و جهِلْتُم حقَّنا، وکانَ رأْکُمی فنَی والسائر لَهمسی ما لَنَی مِنْ هؤُالءِ الْمدعکُمیهذَا األمرِ علَ

.  رسلُکُم اِنْصرَفْت عنْکُمی وقَدِمت بِهِ علَ کُتُبکُمی اَتَتْنرَمایغَ

 و به اهل آن واگذار دی و حق را بشناسدی باشزکاری مردم اگر پرهيا!  پروردگارشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 خالفت از ی سران مدعنی و از امیباش ی م و آله و سلمهی اهللا علیصل  اسالمامبری ما خاندان پد،ی خدا را بدست آوردي خشنودد،یکن

. می شما به ظلم و ستم رفتار کردند بهترانی که در میگرانی و از دم،یری خالفت را بر عهده گکه می سزاوارترهی امیبن



١٥٣

 یهائ کی پ ودی که فرستادیهائ  شما هم اکنون با نامهي و رأد،ی و نسبت به حق ما جاهلدی و ما را خوش ندارد،ی اگر سرباز زدپس

.) میشو ی فرق کرده است از آمدن به کوفه منصرف مدیکه اعزام کرد

.)  مراجعه شودها یها و سخنران به حرف خ، خطبه( افشاگرانه در کربال يها ی سخنران- 4

 ضهی افشاگرانه در منزلگاه بی سخنران- 5

 به ممانعت آنها نکرد و به راه خود یعصر را خواند و اعتنائ نماز ظهر و انی حر و لشگر کوفيری السالم پس از رهگهی عل نی حسامام

:  کردی کوفه سخنرانانی خود و لشگرارانی ي برازی در آنجا ند،ی رس»ضهیب«ادامه داد تا آنکه به منزلگاه 
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 سلطاناً جائراً مستحال لحرم اهللا، ناکثاً يمن رأ«: الَ وآله قهی اهللا علی صل  النَّاس؛ إِنَّ رسولَ اهللاِهایأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دخلهی أن اهللا ی بفعل وال قول، کان حقاً علهی علریغی عباد اهللا باالثم والعدوان فلم ی فعملیلعهداهللا، مخالفاً لسنۀ رسول اهللا، 

 وأَحلّوا ءِ، یۀَ الرَّحمنِ، واَظْهرُوا الْفَساد، وعطَّلُوا الْحدود، واستَأْثَرُوا بِالْفَ وتَرَکُوا طاعطانِ،یأَال وإِنَّ هؤُالءِ قَد لَزِموا طاعۀَ الشَّ. »مدخله

.  و آله و سلمهی اهللا علی صل  مِنْ رسولِ اهللاِی لِقَرابتِألَْمرِحرام اهللاِ، وحرَّموا حاللَه، وأَنَا أَحقُّ بِهذَا ا

ی أَتَتْنقَدکُملَ کُتُبع تقَدِمو ،یبِب لُکُمسر یتِکُمونعلِّمال تُس ال تَخْذُلُونی أَنَّکُمل،ی وع تُممی فَاِنْ تَمب یتِکُموای تُصعفَأَنَا ب ،کُمشْدر 

سالْحلِنُینُ عب ولِ اهللاِ،یسۀَ بِنْتِ رنُ فاطِمابأَی وآله، نَفْسهی اهللا علی صل  و عل مأَهو ،لینْفُسِکُمأَه عی م،فِکُم فَلَکُم ی إِنْ لَمةٌ، وواُس 

ب تُمخَلَعو ،کُمدهع نَقَضْتُملُوا وتَفْعتیریعمفَلَع ناقِکُمما هِي مِنْ أَع وها بِأَبیلْتُمفَع بِنُکْرٍ، لَقَد أَخی لَکُمی ومنِ عابلِمٍی وسغْرُ!  مالْمو ور

10 هی سوره فتح آ"»  نَفْسِهِی علنْکُثُیومنْ نَکَثَ فَاِنَّما  «عتُمی ضَبکُمیمنْ اِغْتَرَّبِکُم، فَحظَّکُم أَخْطَأْتُم، ونَص

سولَیغْنیع المالسو ،نْکُماهللاُ ع یکُمرَکاتُهبۀُ اهللاِ ومحرو  .

 را بنگرد ي که پادشاه ستمگریکس:  و آله و سلم فرمودهی اهللا علیخدا صل  مردم همانا رسول يا (: السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و در کند، ی و با سنّت رسول خدا مخالفت مشکند، ی خدا را ممانی و عهد و پشمارد، ی و حرام خدا را حالل مکند یکه ستم م

 نکند، سزاوار است بر خداوند که امی با سخن اگر بر ضد آن پادشاه قای با عمل کند، ی عمل ميستمکار بندگان خدا با فساد و انیم

 و اطاعت خدا را دند،ی را بجان خرطانی اطاعت شه،ی امی مردم و بننیا! دیمردم آگاه باش. او را با آن پادشاه ستمکار محشور کند

 خدا را حالل، و حالل خدا را حرام شمردند،  المال را غارت و حرامتی و بك، را تریرها کردند، و فساد را آشکار، و حدود اله

.  سزاوارترمگرانی که من از ددیدان یم

 دشمن نکنند، و مرا خوار میمرا تسل:  کردند، کهعتی با من بانی شما آمدند که کوفيها کی و پد،ی شما به من رسيها  نامهقیبتحق

 و فرزند فاطمه دختر رسول خدا ی پسر علنیپس من حس د،یرس ی به سعادت و کمال مدی خود استوارعتینسازند، پس اگر بر ب

 سرمشق دیتوان یام با خانواده شماست، و شما از رفتار من م  جان من با جان شما و خانوادهباشم، ی و آله و سلم مهی اهللا علیصل

 نی پس سوگند بجان من اد،یدار مرا از گردنتان باز عتی بمانی و پد،ی و آن را بشکندی خود عمل نکنمانی و اگر به عهد و پد،یریبگ

 خورده آنکس که به بی پس فرد،ی کردنی چنزی ن»لیمسلم بن عق« من ي ندارد، شما با پدر وبرادرم و پسر عمویکار شما تازگ

 ی شکنمانی پانی بشکند، زمانیهر آنکس که پ «رای زدی و حق خود را نابود کردد،ی اشتباه کرديشما مغرور گردد، پس در بهره ور

.)  بر شما بادی الهرکات و سالم و رحمت و بکند، ی مازین ی خدا ما را از شما بي و به زودگردد، یخودش باز مبه 

 ی وقتکردند، یوبه سخنان آن حضرت گوش م  جمع شدهکجایوبرادرزادگان همه در   بود فرزندان کوچکی سرگرم سخنرانکه امام

. ه زدنگاه امام به جمع آنها افتاد اشک در چشمانش حلق



١٥٤

روی نجذب

 يروهای و نکند ی میسخنران» زباله« طرف در منزلگاه کی السالم از هی عل نی است که امام حسنی عاشورا اامی قيها ی شگفتاز یکی

 کیاز . کند ی را جذب می مخصوصيروهای نگر،ی دی و از طرفنندیگز ی که حاضران فرار را بر قرار بر مکند، ی مهیهمراه را تصف

 شی خوی نفر را به همراهکی نفر، کی و رود، ی بدنبال افراد مگری دی و از طرفسازد ی را پراکنده مه همراتی همه از جمعطرف آن

:  مانندخواند، یفرا م

 جذب هالل بن نافع - 1

.  کربالستي راه کربال، هالل بن نافع را مجذوب خود ساخت که از شهدانی السالم در بهی عل امام

 نی بن قری جذب زه- 2

 السالم هی عل نیبه کاروان امام حس» زرود «نیاش به حج رفته و کاروان او در سرزم  از بزرگان کوفه بود و با خانوادهیکی ریزه

 او فرستاد که ي به سویکیامام پ.  است»نی بن قریزه «مهیخ: گفتند. ست؟ی کمهیآن خ: دیامام از همراهان پرس.  شدکینزد

. صحبت کنم تا با تو ای من بيبسو

:  زد و گفتادیاما همسرش بر سر او فر.  در حوادث کوفه دخالت نکندخواست ی مشغول خوردن غذا بود و جواب رد داد و مریزه

 و د،ی برخاست و خدمت امام رسریزه!. ؟یده ی و تو جواب نمخواند ی و آله و سلم تو را مهی اهللا علی صلامبریپسر پ! سبحان اهللا

.  امام به شمار آمدارانی از وو مجذوب شد  گفتگیپس از ساعت

 ی بن حر جعفداهللای جذب عبي تالش برا- 3

پاسخ . ست؟ی مال کنیا: دی پرسدی بر افراشته در آنجا ديا مهی خد،یرس»  مقاتلیقصر بن« السالم به هی عل نی کاروان امام حسیوقت

 داهللایعب.  او فرستاد که خدمت امام برسدي به سویکیامام پ. است از بزرگان شهر کوفه یکی ،ی بن حر جعفداهللای عبمهیخ: دادند

. اند  کردهي روای ندارد و مردم همه به دنياوری و اری در آن شهر نی حسدمی شدم چون دجبخدا از کوفه خار: گفت

:  آغاز کردنی بن حر رفت، و سخنان خود را چنداهللای عبمهی به خارانی از ی خود با جمعامام
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 قُوموای وأَنْ ،ی نُصرَتی أَنَّهم مجتَمِعونَ علی و خَبرُونیفَإِنَّ مِصرَکُم هذِهِ کَتَبوا إِلَ!  ابنَ الْحرِّایأَما بعد، :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی قَتْلِ ابنِ عمی ما زعموا،ألنَّهم قَد أَعانُوا علی الْقَوم علي ولَست أَدرمت،قَدِ فَهِم،ی الْقُدوم علَی وأَنَّهم سأَلُون،ي عدوقاتِلُوای ویدون

 ابنَ الْحرِّ فَاعلَم اَنَّ ایت و أَنْ. ۀَی بنِ معاوِدیزی لِیعنیِبای ادٍی بنِ زِدِاهللاِی ابنِ مرْجانَۀَ عبیوأَجمعوا علَ. عتِهِی رحِمه اهللاَ و شلٍیمسلِمِ بنِ عق

 مِنَ کی تَوبۀٍ تُغْسلُ بِها ما علَی هذا إِلی وقْتی وأَنا أَدعوك فۀِ،ی الْخالِامِی األیاهللاَ عزَّوجلّ مؤاخِذُك بِما کَسبت وأَسلَفْت مِنَ الذُّنُوبِ ف

 ذَلِک وقَبِلْناه، وإِنْ منِعنا حقَّنا ورکِبنا بِالظُّلْمِ کُنْت مِنْ ی حقَّنا حمدنا اهللاَ علنای فَإِنْ أُعطِتِ،یلْب ا نُصرَتِنا أَهلِیالذُّنُوبِ، وأَدعوك إِل

.  طَلَبِ الْحقِّی علیأَعوان

 من نامه نوشتند و مرا خبر ي پسر حر مردم شهر شما برايپس از حمد و سپاس پروردگار، ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي و از من خواستند بسود،ی و با دشمنان من خواهند جنگستاد،ی رکاب من خواهند اي من وحدت دارند، و در پاياریدادند که بر 

 کمک کردند، و روانشی و پلی دشمن ما را بر قتل مسلم بن عقرای زدمی آمدم، و من آنان را بر عهد خود استوار ندم،یایآنان ب

 و زی پسر حر بدان که همانا خداوند عزي و تو ارند،ی بگعتی بدیزی ي را گرفتند که از من برا»ادی بن زداهللایعب«طراف پسر مرجانه ا

  ی از دالوران و فرماندهان امام علیکی ی بن حر جعفداهللایعب. ي شدبات که مرتک  گناهان گذشتهي برادهد ی مفریبزرگ تو را ک

 داد، و ها هی او را هدهی فرار کرد، و معاوانی و شامهی معاوي السالم را ترك و بسوهی عل ی اردوگاه امام علیه عللبود که ب  السالمهیعل

 و 168 ص7 جي طبرخیتار. (کرد ی بر دوش خود حمل مرا ینی که گناهان سنگدیجنگ ی بر ضد سربازان امام مهیاو در سپاه معاو

) 385جمهرة ابن حزم ص



١٥٥

 ی صلامبری پتیب  اهلياری که تو را به د،ی که گناهان تو را بشوخوانم ی فرا مي به توبه ای حساسيها  لحظهنیچن من تو را در حال

و اگر حق ما را ندانند . میریپذ ی و از آنان ممیگوئ ی پس اگر حق ما را به مادادند خدا را سپاس مخوانم، ی و آله و سلم فرا مهیاهللا عل

).  از دوستان ما در گرفتن حق باشیکی  روا داشتند توتمو به ما س

 از آنها از تو شتری من ب،ي داریاورانی که در کوفه دمید یاگر من م! امبری پسر دختر پيا! سوگند بخدا:  بن حر گفتداهللایعب

. دندی ترسهی امی بنيرهای و از شمشدند،ی خود خزيها  که از ترس به خانهدمی تو را در کوفه دانیعی اما من شکردم، ی متیحما

 نی سوار بر ای بخدا قسم وقتبخشم، ی اسب لجام زده من است که بشما منی شما قرار دهم، ااری اختر دتوانم ی را میمن امکانات

امام در پاسخ او . ، به هرچه زدم قطع کرد! مرا از من قبول کن که سوگند بخداری و شمشدم،یاسب شدم به هرچه خواستم رس

: اظهار داشت

ایرِّ ابنَ الْح !سو لِفَرَسِک ما جِئْناكی،إِنَّما أَتَفِک یلَناكع خِلْتب قَد رَةَ، فَإِنْ کُنْتالنُّص أَلَکلِنَس ۀَ لَنا فنایفَال حاج شَی بِنَفْسِک مِنْ ءٍ ی 

فَإِالَّ تَنْصرْنا فَاتَّقِ اهللاَ أَنْ : قُولُی و آله و هو هی اهللا علی صل  رسولَ اهللاِمِعت قَد سی عضُداً،ألنّنَی اَتَّخِذُ الْمضِلّيمالِک، ولَم أَکُنْ بِالَّذ

.  إِالَّ هلَکنْصرْنای أَحد ثُم التَنای واعِسمعی فَواهللاِ الَقاتِلُنا،یالتَکُونَ مِمنْ 

 گری ديورز ی پس اگر از جانت بخل مم،یری بگياری تا از تو می آمد توي ما بسوم،یا امدهی تو نری اسب و شمشي پسر حر، ما برايا(

 و آله و سلم هی اهللا علی من از رسول خدا صلرای گرفت، زمی نخواهی ما هرگز از آنان که گمراهند کمکست،ی به مال تو نيازین

.»خدا او را به رو در آتش جهنّم افکند ندهد بر گرفتن حق، ياری مرا بشنود و آنان را تیب  اهلي ندایکس«: فرمود ی که مدمیشن

 
 جذب هرثمه ي تالش برا- 4

 رفتن به ي براآمد ی به حساب مانیعی از شزی السالم بود و همسر او نهی عل نیرالمؤمنی حضرت امارانی از یکی مسلم، ی بن ابهرثمۀ

:  و فرموددیاز خاك کربال گرفت و بوئ ی که امام کفدندی کربال رسنی السالم به سرزمهی عل ی همراه امام علنیجنگ صفّ

.  حِسابٍرِی الْجنَّۀَ بِغَدخِلُونَی مِنْک أقْوام حشُرُنَّی التُّرْبۀِ، لَتُهای لَک أواهاً

.) گردند ی وارد بهشت می که بدون حسابرسشوند ی از تو محشور می مردانن،ی سرزمنی خاك ايخوشا بحال تو ا(

 السالم به کربال هی عل نی جنگ با امام حسي السالم به کربال، هرثمه ابتداء براهی عل نیکوفه و سفر امام حس یاسی سي ماجرادر

 السالم با هی عل نیرالمؤمنی و برخورد امثی آن حدادی به دی السالم را دهی عل نی امام حسی دو لشگر را و تنهائییآرا  صفیآمد، وقت

:  السالم به او فرمودهی عل نیامام حس:  و ماجرا را باز گفتدی السالم رسهی عل نیحس خدمت امام فوراًخاك کربال افتاد، 
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 نا؟یمعنا أَنْت أَم علَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  با دشمنان ما؟ای یحال با مائ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  او را نابود کندادی بن زداهللای عبترسم ی که م دارمی فرزند کوچکرای زچکدام،یه:  گفتهرثمه

 إِالَّ کَبه اهللاُ لِوجهِهِ نُنایعی أَحد فَال تَنای واعِومی الْسمعی ال دِهِی بِنٍی نَفْس حسي لَنا مقْتَالً والتَسمع لَنا صوتاً، فَوالَّذي التَرثُی حفَامضِ

.  جهنَّمیف

 السالم در دست هی عل نی که جان حسی سوگند بخدائ،ي ما نشنوي و ندا،ي که محل کشته شدن ما را ننگريا ، بگونهزود برو(

.)  نکند، خدا او را با رو در آتش در افکندياری ما را بشنود و ما را ی طلبياری ي ندایاوست، کس

 که به او ملحق شدند یارانی دفاع از - 5
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 در د،یرس»  الهجاناتبیعذ« کرد تا به منزلگاه دای السالم حرکت کاروان ادامه پهی عل نی امام حسیتنائ اعی حر و بيری از رهگپس

 آن حضرت یوقت. دندیکش ی مدكی هالل بن نافع را با خود ي السالم از کوفه آمدند که اسب سوارهی عل  امامارانیآنجا چهار نفر از 

.  نامعلوم خواندندندهی آن حضرت و سپس از آتیو شخص در عظمت مقام ي و اشعارد سالم کردندندیرا د

:  پاسخ دادامام
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!.  ما أَراد اهللاُ بِنا قُتِلْنا أَم ظَفَرْناراًی خَکُونَی لَأَرجو أَنْ یأَما واهللاِ إِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 روزی پای می باشد، چه کشته شوری ما اراده کرده خي آنچه خداوند برادوارمیکه من ام! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). میگرد

 من آنها را ای به کوفه برگردند دی باستندی همراه شما نارانی و جزو باشند ی چهار نفر از مردم کوفه منیا:  آمد و گفتشی پحر

. کنم ی میزندان

منَّهنَعنَلَأَم مِنْه نَعا أَمواني إِنَّما هؤُالءِ أَنْصار،یفْس مِمأَعی و،قَدطَ وأَع کُنْتلیتَنی رِّضتّءٍ ی بِشَی أَنْ ال تُعیح أْتِییکنِ زِ مِنْ کِتابادٍیِب .

مزاحمت  ي و تو قول دادباشند، ی من ماورانی نهای همانا اکنم، ی دفاع مزی چهار نفر ننی از اکنم یمن همانگونه که از خود دفاع م(

)  برسدادی تا نامه ابن زی نکنجادی ما ايبرا

.  با تو نبودند هم اکنون از کوفه آمدندنهایا:  گفتحرّ

محابهعی أَصم نْ جاءنْزِلَۀِ مبِم مهلَ،ی وع تمفَاِنْ تَم یما کانَ ب ینیبو ینَک زْتُکإِالَّ ناجو 

 ندارد وگرنه با تو خواهم ی مانعی هستند که با من بودند، اگر بر سر قول خود هستيانند افراد و همباشند، ی من مارانی نهایا(

.). دیجنگ

. دی السالم اخبار و تحوالت کوفه را از آنها پرسهی عل نی امام حسآنگاه

با رشوه گرفتن به حکومت  کوفه داران هی السالم گزارش دادند و گفتند سرماهی عل  آنان هرچه گذشت و هرچه بود را به امامو

.  بر ضد شماستشانیرهای با تو است اما شمششانی مردم دلهاری و ساوستندیپ

 سی گفتگو با عمرو بن ق- 6

 خود بر ي من با پسر عمود،یرس»  مقاتلیقصر بن« السالم به هی عل نی کاروان امام حسیوقت: کند ی نقل می مشرقسی بن قعمرو

 ایآ:  سئوال کردمدمی السالم را دهی عل  و سر مبارك امامشی ري موهااهی رنگ سی وقتم،ی و نشستمید سالم کرمیآنحضرت وارد شد

.  خودش را دارد؟یعی رنگ طبای دیموها را رنگ کرد

:  پاسخ دادامام
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 عجلُی هاشِمِ ی بننای إِلَبیخِضاب والشَّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

) رسد ی زود فرا مهاشم ی بر ما بنيری پرایرنگ کردم، ز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  خطاب به ما فرمودسپس

.) د؟ی من آمدياری ي شما براایآ! (؟ی لِنُصرَتجِئْتُما

ردم در دست من  از ميادی زيها  هستم، قرض فراوان دارم، و زن و بچه من فراوانند، و امانتادی سنّ زي و داراری پيمن مرد: گفتم

:  کردی عذر خواهنگونهی ازی من ني شود و پسر عموانتی مردم خيها است، خوش ندارم به امانت
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 اهللاِ عزَّوجلَّ ی علَ کانَ حقّاًغِثْنای ولَم جِبنای سوادنا فَلَم ي أو رأتَنای سواداً، فَإِنَّه منْ سمِع واعِی لای وال تَرَۀً،ی واعِی فَال تَسمعا لفَانْطَلِقا

.  النَّارِی فِهِی مِنْخَرَی علکُبهیأَنْ 

 ما را بنگرد، و جواب ما يها مهی خای ما بشنود، ي همانا هرکس نداد،ی و آثار ما را ننگرد،ی مرا نشنوي تا ندادی برونجایپس زود از ا(

. " 6 "). بزرگ که او را با رو در آتش جهنّم افکند و زی ما نرسد، سزاوار است بر خداوند عزادیرا ندهد، و به فر

 اسد ی جذب بني بن مظاهر برابی اجازه دادن به حب- 7

من با :  بن مظاهر خدمت آنحضرت آمده گفتبی حبها، مهی السالم در کربال و برپا شدن خهی عل نی آغاز ورود کاروان امام حسدر

 السالم هی عل امام.  کنمجی دادن به شما بسياری يبه آنجا بروم و مردان آن را برا دارم، اجازه بده تا يشاوندی أسد خوی بنلهیقب

. اجازه فرمود

 آنان گفت، و پاداش کمک به ی و عهد شکنانی أسد شد، و از دعوت کوفی بنلهی بن مظاهر، شبانه، بصورت ناشناس وارد قببیحب

 خود را به عمر لهی از آن قبي شدند که مردانیدیزی با کاری آماده پ أسدی نفر از مردان بن90حدود . خاندان رسالت را مطرح کرد

 أسد فرستاد ی بنلهی قبيرا با چهار صد نفر بسو» أزرق« از فرماندهان خود به نام یکی عمر سعد ،سعد رساند و ماجرا را باز گفت

 بن مظاهر بیحمله برد، مردم پراکنده شدند و حب أزرق به آنجا یوقت.  السالم بشودهی عل  آنها به حضرت اباعبداهللاوستنیتا مانع پ

.  السالم بازگشتهی عل  به خدمت امامزین

:  فرموددی أسد را شنی بنلهی قبي که امام ماجراآنگاه

.) ستی جز قدرت خداوند نی و قدرتروین( والقُوةَ إِالَّ بِاهللا الحولَ

 نشدن تا انتخاب کربالمیتسل

 صاحب نظران از برادران، و ي و اظهار نظرهاها لیتحل. دی نرسی السالم بجائهی عل نی کردن امام حسمیسل در تنهی فرماندار مدتالش

.  نداشتيا جهی و مکّه نتنهی در مدشاوندانیخو

 نکرد، جادی ای در اراده آنحضرت خللزی نانیدیزی ی و لشگرکشاران،ی اوضاع و شرائط، و شهادت ی کوفه و دگرگونیاسی اخبار سو

 روح نیا.  خود را برافراشتيها مهی به کربال آمد و در آنجا خد،ی موعود رسنیدر به رفتن و حرکت خود ادامه داد تا به سرزمآنق

: دیها توجه کن  از نمونهیبه برخ.  استی الگو و سرمشق زندگ،ي تشنه آزادتی بشري برايری ناپذمیتسل

 دیزی حر بن يری برابر رهگری ناپذمی تسل- 1

 با عتی بي آن حضرت را به کوفه براای السالم برخورد کند هی عل نی داشت هرجا به کاروان امام حستیبا دو هزار سرباز مأمور حر

با امام مالقات » ذو حسم« حر در منطقه انیلشگر.  برسدادی همانجا آن حضرت را متوقّف کند تا دستور مجدد ابن زای ببرد، و دیزی

 را به حر انی کوفيها  پر از نامهيها نی کرد و سپس خُرجی السالم پس از نماز ظهر و عصر سخنرانهیل ع نیکردند که امام حس

 تا تو را نزد می از تو جدا نشومی اگر با تو مالقات کردم،یما مأمور.  داشتانی بنگونهی خود را اتی مأموردیزینشان داد، اما حر بن 

:  زد و فرمودي کلمات لبخندنی ادنی السالم با شنهی عل نیامام حس. می ببرادی بن زداهللایعب
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.  مِنْ ذلِککی إِلَی اَبنَ الحرِّ اَو تَعلَم اَلْموت أَدنای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

)  خواسته استنی از اتر کی تو نزديمرگ برا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  دستور داد کهسپس

!  هذا وأَصحابهصنَعی ي نَنْظُرَ ما الَّذی حتّرْکَبوای اَلنِّساء لِحمِلُوااِ

) کنند؟ ی او چه مارانی شخص و نی انمی تا ببدی و آماده حرکت شودیزنان را سوار کن(
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امام .  راه را بر امام بستندلشگر کوفه بحرکت در آمد و.  داشتند که مانع حرکت امام بشوندتی مأمورانی آغاز شد اما کوفحرکت

:  و فرموددی کشادی السالم بر سر حر فرهی عل نیحس

ثَکَلَتْککا الَّذ!  أُمی تُريم؟ دنَعأَنْ تَص 

) ؟ی با ما چه کنیخواه یم!  حري اندی تو بنشيمادرت به عزا(

 و آله و سلم هی اهللا علی صلامبریم که مادرت دختر پ اما چه کندادم، ی پاسخ داد، در عرب هرکس جز شما بود جواب او را محر

:  السالم فرمودهی عل امام.  ببرمادی بن زداهللای من ناچارم با شما باشم تا شما را نزد عبم،ی بگويزی چتوانم یاست و نم

. ی واهللاِ ال أَتَّبِعک أَو تَذْهب نَفْسإِذاً

.) ه کشته شوم تا آنککنم یاز تو اطاعت نم! پس سوگند بخدا(

:  السالم فرمودهی عل امام. می کشته شوانمی تو را رها کنم تا خود و لشگرتوانم ی نمزی گفت، من نحر

رَزحاببإِلَی أَص رِزاَبو کحابأَصو ادٍی ابن زی إِلی خُذْ بِرَأْسی فَإِنْ قَتَلْتَن،یالْخَلْقَ مِنْک تحأَر إِنْ قَتَلْتُکو  .

 ببر و اگر من تو را بکشم، ادی ابن زي سر مرا برای اگر مرا کشتا،ی هم قرار ده، و خودت بجنگ من بيو لشگر را رو در روپس د(

.) مردم را از دست تو راحت کردم

 رای ز از من بتو رسد،ي دارم همراه تو باشم، و من ناخوش دارم که بدتی مأمورستم،یمن مأمور کشتن تو ن!  اباعبداهللايا:  گفتحر

 تو ی اباعبداهللا من بيا.  خواهم بودانکارانی و آخرت از زای اگر با تو بجنگم در دندانم ی شفاعت جد تو را دارند و ميهمه، آرزو

 و من قدرت مقابله کند ی از من اطاعت نمنی که حسسمینو ی مادی به ابن زيا  راه را برو، من نامهنی شوم، پس اکوفه وارد توانم ینم

:  السالم فرمودهی عل امام. سدی ندارم تا در جواب نامه چه بنوبا او را

 مقْتُولٌ ی أَنّیکَأَنَّک تُخْبِرُن!  حرُّای

)  که مرا خواهند کشت؟یده ی بمن خبر مي دارایگو(

: الم فرمود السهی عل امام.  بازگردي بهمان جا که آمدنی قصد جان شما را دارند، حسهیام ی شک ندارم که بني گفت، آرحر

.  و ساَقُولُ کَما قال اَخُوالْاَوسِ لِإِبنِ عمهِی بِکُم الْخَطْب أَنْ تَقْتُلُونعدوای و هلْ ی تُخَوفُناَفَبِالْموتِ

 ی الْفَتی وما بِالْموتِ عار علَیساَمض

 وجاهد مسلِماً راً،ی خَي ما نَوإِذا

 بِنَفْسِهِ نَیالِح الرِّجالَ الصیوواس

.  مذْموماً وخالَف مجرِماًوفارقَ

می ال أُری نَفْسأُقَدها دقاءب 

 الْوِغاءِ عرَمرَماً ی فِساًی خَمیلِتَلْق

 عِشْت لَم أَنْدم وإِنْ مت لَم أُلَم فَإِنْ

 مرَغَّماً شی بِک ذُال أَنْ تَعیکَف

 خود ي پسر عموي برای و من در جواب شما چونانکه برادر أوسد؟ی جز قتل من داريگری کار دای و آ؟یترسان ی از مرگ مرا مایآ(

: میگو یسرود م

.  مسلمان است جهاد کندکهی باشد و در حالری او ختی اگر نستی جوانمرد عار ني و مرگ براروم یمن براه خود م. 

.  و با گناهکاران مخالفت کرده استدهی گزيا نکوهش شدگان دور بسته و بي عهد برادرکوکاریو با مردان ن. 

.  کنمکاری کارزار سخت با دشمن پدانی در مهی بمانم، تا روز پنجشنای در دنخواهم ی و نمکنم یمن جان خود را فدا م. 
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 ی زندگگرانی سلطه دریکه ز تو را بس ي ذلّت و خوارنی و اگر کشته شوم نکوهش نخواهم شد اشوم، یاگر زنده بمانم سرزنش نم. 

: سپس فرمود. یکن

 خالِدةً و اةًی الْعِزِّ اِالَّ حلِی سبی الْموت فسی الْحقِّ، لَاءِی الْعِزِّ واِحلِی نَلِی سبی الْموت، ما اَهونَ الْموت علخافی شَأْنَ منْ ی شَأْنسیلَ

 طاش سهمک وخاب ظَنُّک لَست اَخاف الْموت، اِنَّ هاتی ه،ی تُخَوفُنالْموتِأفَبِ.  معهاةَی ال حي الْموت الَّذ مع الذُّلِّ اِالَّاةُی الْحستِیلَ

 ی فتْلِمرْحباً بِالْقَ! ؟ی اَکْثَرَ مِنْ قَتْلی خَوفاً مِنَ الْموتِ وهلْ تَقْدِرونَ علمی مِنْ أنْ اَحمِلَ الضَّی لَأَعلی لَاَکبرو مِنْ ذلِک وهِمتینَفْس

.  بِالْقَتْلِی فَاِذاً الاُبالی وشَرَفي ومحوِ عِزّي هدمِ مجدی اهللاِ، ولکِنَّکُم التَقْدِرونَ عللِیسب

گ در راه عزّت  که از مرگ بترسم، چه آسان است مرگ در راه بدست آوردن عزّت و زنده کردن حق، مرستی ننیشأن من ا(

 شما بخطا رفت، ری تد؟یترسان ی با مرگ مرا مای آدار،ی جز مرگ پاستی نيزی با ذلّت چی و زندگدان،ی جاوی جز زندگستی نيزیچ

 ترس ي جان من واالتر از آن است و همت من بلندتر از آن است که ذلّت را از روترسم، یو گمان شما دروغ است، من از مرگ نم

 که در راه خداست، اما شما هرگز ی مبارك باد مرگد؟ی بکندیتوان ی مي از کشتن من کارشتری شما باینم، آاز مرگ تحمل ک

.)  دارمگ از مری پس چه باکد،ی مرا درهم بشکني شرافت و عزّت و بزرگواردیتوان ینم

 .دی نکرد و آنقدر به راه خود ادامه داد تا به کربال رسانی کوفيری به رهگی اعتنائامام

 ادامه حرکت کربال - 2

 السالم هی عل نی امام حسنی و حر در برابر اراده و عزم آهند،ی نرسی بجائیاحی ردیزی حر بن ی نظاميدهایها، و تهد  تالشیوقت

.  خواهم کردفی کسب تکليا  نامهی و من هم طد،ی شد و گفت شما بحرکت خود ادامه دهمی نبرد، ناچار تسلشی از پيکار

 یخدا صل  پسر رسول يا:  گفتی طائيطرّماح بن عد.  شما هست که راه را بداند؟انی در می کسایآ:  جمع حاضران فرمود بهامام

 السالم دوباره هی عل حرکت کاروان امام.  ما حرکت کني روشِیدر پ: امام فرمود. شناسم ی و آله و سلم من راه کوفه را مهیاهللا عل

 دو لشگر ي که امام برادندی رس»ضهیب«به منزلگاه .  نداشتندی جز همراهيا  چارهیاحی ردیزی  حر بنو کوفه انیآغاز شد و لشگر

 السالم هی عل نی که چهار نفر از دوستان امام حسدندی رس»بیعذ« تا به منزلگاه افتی کرد و حرکت کاروان ادامه یدر آنجا سخنران

. باشند ی دوستان من منهایرگرداند اما امام مانع شد و فرمود ا را بهااز شهر کوفه به امام ملحق شدند، حر تالش کرد آن

 خود خواند و از آنجا گذشتند تا ياری صحبت کرد و او را به ی حرّ جعفداهللای با عبدندیرس»  مقاتلیقصر بن« ادامه راه به در

 که به حر دی رسادی ابن زکیدند پ شب شد، استراحت کردند، پس از نماز صبح که همه آماده حرکت شدندی کربال که رسیکینزد

» . من بتو برسدي آب و علف فرود آور، تا دستور بعدی بینیرزم را در سنیحس«: فرمان داده بود

.  ندارمنی سرزمنی جز نگهداشتن شما در ايا من چاره:  را نشان داد و گفتادی نامه ابن زحر

.  آغاز شدگری حر بار ديری همه سوار شده آماده حرکت شدند که رهگ،دی خود فرمود سوار شوارانی السالم به هی عل نی حسامام

.  به آنها ملحق شوندی کمکيروهایتر است تا ن  بر ما آسانمی جنگ کننهایبا ا:  دادشنهادی به امام پنی بن قریزه

:  پاسخ دادامام

 310 ثیحد

تالِ ما کُنْت ألَِبدأَهم بِالْقِ: السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) میکن یما جنگ را آغاز نم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. کربال: گفتند. ست؟ی چنجاینامِ ا: دی امام پرس»ي هجرکیدر روز دوم محرّم سال شصت و  «دندی کربال رسنی آنکه به سرزمتا

. نجاستی جنگ و کشته شدن ما اگاهی که جاد،یائی فرود بنجایا: فرمود

 میرار و تسل از فزی پره- 3
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 تو يمرگ برا«:  شدن رد کرد و فرمودمی تسلي حر را براشنهادی طرف پکی کربال از يها یکی السالم در نزدهی عل نی حسامام

 اطراف و يها  امام را به کوهخواستند ی که می دوستانشنهادی با پگری دیو از طرف» .ي ببرادیتر است تا مرا به نزد ابن ز آسان

 کربال خدمت امام يها یکی در نزديطرّماح بن عد.  بوددهیکرد، و راه مبارزه تا شهادت را برگز یند مخالفت م أمن ببريشهرها

 با دنیاند، ما توان جنگ  حر آمدهی باشند که با فرماندهی کوفه کسانانیاگر لشگر!  اباعبداهللاای:  و گفتدی السالم رسهی عل نیحس

 تا با شما بجنگند، هم اکنون کردند ی که با پول و رشوه آنها را آماده مدمی را ديادی زتی جمع اما من در کوفه بودمم،یآنان را دار

 کوه ي که در باالدیاوری بفی ما تشرياگر با ما به روستا.  وجود نداردی پناهگاهابانی بنی شما بسته است و در ايها بر رو همه راه

.  استی ما کافی شد و قدرت دفاعدیظ خواهدر آنجا حتماً حف» أَجأ« قرار دارد به نام يبلند

 311 ثیحد

 کُنْی  واِنْ،ی وکَفنایعلَ  أَنْعمماًمای اهللاُ عنَّا فَقَددفَعِی الْقَومِ موعِداً أَکْرَه أَنْ أُخْلِفَهم، فَاِنْ نَی و بیِنیاِنَّ ب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

مِنْه دماالب اهللاُفَفَو ةٌاِنْ شاءشَهادو ز .

 گردانم، پس اگر خدا دشمنان ي است که خوش ندارم از آن روي مردم قرارنی من و انیهمانا ب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 پس دیای بدی آنچه که بادی آشی است، و اگر پی خدا ما را کافداشت، ی می خود را ارزانيها ما را دفع کند که همواره بر ما نعمت

.) بزرگ بخواهديخدا و شهادت است اگر يرستگار

 شودیآغاز م» ش« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

 نی امام حستیشخص

لی دوش جبرئبر

 گذشت ی خارج شدند، مدتنهی و گردش رفته و از شهر مدي السالم به بازهمایعل نی امام حسن و امام حسی دوران کودکدر

 خود از شهر زانی عزي و آله و سلم در جستجوهی اهللا علی رسول خدا صلد،ی رسامبری نگران شد، خبر به پ السالمهایحضرت زهراعل

رسول .  سرشان چنبر زده استي در باالی و مار بزرگاند دهی خوابی کرد که از خستگاهده مشیخارج شده آن دو را در کناره کوه

 نجایخدا، من ا  رسول يسالم بر تو ا: ار را براند که مار بحرف آمد و گفت را برداشت تا می و آله و سلم سنگهی اهللا علیخدا صل

 دوش ي را بر رونی و آله و سلم حسن را بر دوش راست و حسهی اهللا علی صلامبریآنگاه پ. ام تا از دو فرزندت حراست کنم آمده

.  را بر دوش خود گرفتنید آمد و حس فروامبری کمک به پي برالی گرفت که حضرت جبرئشیچپ خود گذاشت و راه خانه در پ

: فرمود ی مم السالهی عل نی بر دوش گرفت و امام حسنی اهل زمنی مرا بهترفرمود، ی السالم مهی عل از آن پس امام حسن

 312 ثیحد

 أَهلِ السماءِ رُی خَیحملَنِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی اهل آسمان بدوش کشنیترمرا به: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

امبری از زبان پ نی و عظمت حستیشخص

 و آله هی اهللا علیصل  که آن حضرتکند ی و آله و سلم، نقل مهی اهللا علیصل  اسالمی السالم خود از زبان رسول گرامهی عل نی حسامام

:  فرمودرادی ای او سخنان گرانسنگتی ارزش و شخصرامونیو سلم پ

 313 ثیحد

 هی اهللا علی صل  رسولُ اهللاِی بن کَعبٍ، فَقالَ لی وآله و عِنْده أُبهی اهللا علیصل  رسولِ اهللایدخَلْت عل: السالمهی عل نی االمام الحسلقا

 السموات نی زهآل وهی اهللا علیصل  رسول اهللاای کونی فیو ک: یقال له أُب. نی السموات واألرضنی زای أبا عبداهللا، ایمرحباً بک : وآله
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 األرض، و إنه لمکتوب عن ی السماء أکبر منه فی فی بن علنی إنّ الحسای بالحق نبی بعثني والذی اُبای: قال. رك؟ی أحد غنیواألرض

 ی و عزّ و فخر و علم و ذخر، و انّ اهللا عزّ و جلّ رکّب فمنی و ری نجاة و امام خنۀی و سفيمصباح هد:  عرش اهللا عزّ و جلّنیمی

. ۀی مبارکۀ زکبۀی نطفۀ طهلبص

»  بن کعبیأب« به نام ي و آله و سلم وارد شدم که مردهی اهللا علیخدا صل  بر جدم رسول يروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 نتی زي أباعبداهللا، اي ايخوش آمد«:  و آله و سلم خطاب به من فرمودهی اهللا علی صلامبریپ. خدمت آن حضرت نشسته بود

 اهللا ی صلامبری باشد؟ پنی آسمانها و زمنتی زتواند ی از شما هم مری رسول اهللا چگونه غای: دیرسابن کعب پ!. ها نیها و زم نآسما

 در آسمانها نزد ی بن علنی همانا حسد،ی که مرا بحق به نبوت برگزیئ!سوگند بخدا!  پسر کعبيا:  و آله و سلم پاسخ دادهیعل

 و تی چراغ هدانی و در سمت راست عرش خدا نوشته شده است، حسان،ینیح است تا نزد زم مطريشتریفرشتگان با عظمت ب

 و بزرگ زیو همانا خداوند عز.  استیها و علوم و ذخائر اله ها و شرافت  و برکتها، و عزّتها یکی رهبر ننی نجات است، و حسیکشت

.) » قرار داديا زهی نطفه پاك و مبارك و پاکنیدر پشت حس

  امامشجاعت

 آن يها نمونه و مثال آشکار برا  بود که دوست و دشمن به آن اعتراف داشتند و دهیقتی السالم حقهی عل  حضرت اباعبداهللاشجاعت

:  مانندکردند، یمطرح م

 السالم در جنگ جمل هی عل نی امام حسی و خطشکني جنگاور- 1

 نیفّ السالم در جنگ صهی عل نی امام حسی و خطشکني جنگاور- 2

 السالم در جنگ نهروان هی عل نی امام حسی و خطشکني جنگاور- 3

 هی با معاویاسی السالم در مبارزات سهی عل  امامی شجاعت و قدرت روح- 4

 تا عاشورا و شهادت دیزی با یاسی السالم در مبارزات سهی عل  امامی شجاعت و قدرت روح- 5

ه  راه مکّمودنی شجاعت و شهامت امام در پ- 6

.  سر او را همراه نامه به شام بفرستای کند و عتی بنی حسای:  نوشتنهی به فرماندار مددیزی از آنکه پس

 کوچ نهی شب استفاده کرده از مدیکی از تاری مکّه ترك کند، وقتي را بسونهی مدد،یزی گرفت که دور از چشم عوامل می تصمامام

 و لی وجود داشت، مسلم بن عقاران،ی دشمن، محاصره امام و زی و گربی تعق خطرات فراوان،دنیکردند، هر لحظه احتمال رس

:  امام اظهار داشتمی کوچ کنراههی بلکه از بم،ی به مکّه نرونهی مدی عمومراه دادند که از شنهادی پارانی از یبرخ

 314 ثیحد

 ذلِک ما ی اهللاُ فیقْضِی مکَّۀَ أَو اتِی أَبی أَبداً أَو أَنْظُرَ إِلقَیهذَا الطَّرال فارقْت ! ی ابنَ عمایال واهللاِ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

یحِب و یرْضی .

 مکّه را يها  تا خانهمیگو ی را هرگز ترك نمی راه عمومنیمن ا!  پسر عمويا! هرگز! سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  را که دوست دارد و خشنود است درباره ما بخواهد خداوند آنچهایمشاهده کنم، 

 ی در تنهائی حتّیاسی تداوم مبارزات س- 7

 که هزاران نفر گرد او را گرفته یهائ  چه در آن لحظهافت،ی نکرد و تزلزل نریی السالم هرگز تغهی عل نی و شهامت امام حسشجاعت

 بود، امام مبارزه را تداوم داد تا ستادهی ادیزی انی هزار از لشگرنیبرابر چند تنها در ي حساس که تنهايها بودند، و چه در آن لحظه

. دیبه شهادت رس

 شاعرانشعر
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 105 و 104 ثی حدي برادر- شعر در سوگ برادر حضرت عباس ر ب - 1

 ي برادر- ر ب يبرادر ی شعر در اندوه ب- 2

 106 ثی حدي برادر-ها ر ب   اشکي شعر در سزاوار- 3

 ی تشکّر و قدردان-  از حر ر ت ی شعر در قدردان- 4

 یاسی تداوم مبارزات س- شعر در أوس در برابر حر ر س - 5

 شعر به هنگام کندن چاه - 1

 آب ي برای بردند، آنحضرت دستور فرمود تا چاهتی السالم غلبه کرد و از آن به امام شکاهی عل نی بر اصحاب امام حسی تشنگیوقت

چاه . لشگر عمر سعد هجوم آوردند و آن را پر کردند که قابل استفاده نباشد.  فوران زدینگام کندن چاه، آب خوببکنند، که به

:  اشعار را خواندنیآنگاه امام ا.  باز همان تهاجم تکرار شد و استفاده از آب چاه ممکن نبوددندی کندند و به آب رسيگرید

 315 ثیحد

:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 الْواحِدِ ی الْعلِاَلْحمدللَّهِِ

هدمسائِرِ الشَّدائِدِ ی فنَح 

 رب التَغْفَلْ عنْ الْمعانِدِ ای

ناکِدِ قَدقَتَلُونا قَتْلَۀَ الْم 

 رب نار السرْمدِ ای فَأِصلِهِ

اَنْتبِالْمِرْصادِ غَو خائِدِ رُی 

. میگوئ ی سپاس مزی مشکالت نگری است، ما او را در دگانهی را که برتر و يسپاس خداوند (. : السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  دشمن ما را فراموش مکن که از ما فراوان کشتندایخدا. 

). يشو ی نمی و دچار سستی ستمگراننگاهی آتش جاودانه را بر آنها ببار که تو در کمایخدا. 

 ای دنییوفا ی شعر امام در ب- 2

 که یو پدرم در حال. کرد ی مي السالم از من پرستارهایعل نبی بودم و عمه من زماریدر شب عاشورا من ب:  سجاد نقل کرد کهامام

.خواند ی مای دنیی وفای اشعار را در بنی اکرد ی خود را اصالح مریشمش

 316 ثی حد

:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 لٍیل دهرَ اُف لَک مِنْ خَای

الْاَصکَمبِاالِْشْراقِ و لِی لَک 

 لٍی صاحِبٍ أَوطالِبٍ قَتمِنْ

 لِی بِالْبدقْنَعی ال والدهرُ

 لِی الْجلی األمرُ اِلَوإِنَّما

 لِی سالِک السبی حوکُلُّ
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صرگاهان چقدر از دوستان و هواخواهانت را  تو که در صبحگاهان و عی بر دوستنینفر! ای دنيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. یکن ی آنها قبول نمي براینیگزی و جایده یبکشتن م

).  راه استنی رونده ايا  و هرزندهشود ی بزرگ واگذار مي همانا کارها به خداو

 294 ثی حدیاسی تداوم مبارزات س-  خبر شهادت مسلم رجوع شود به س دنی شعر پس از شن- 3

يشکرگذار

ها  نعمتی و فزونشکر

 است، هر مقدار انسان در برابر يها، و جاودانه شدن آن، شکرگذار  نعمتشی افزايها  از راهیکی السالم هی عل نی امام حسدگاهی داز

. رندیگ ی میها فزون  نعمتزانی سپاس گذار باشد و شکر کند بهمان می الهيها نعمت

 317 ثیحد

.  نِعمۀً آنِفَۀًیقْتَضیکْرُك لِنِعمۀٍ سالِفَۀٍ شُ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) آورد ی را بهمراه مندهی آيها  گذشته، نعمتيها سپاس تو در نعمت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ها شکوه

 از اهل عراقشکوه

 و از کرد ی درد دل مشی خويبا خدا دندی او به شهادت رسارانی شتری حساس نبرد که بيها  السالم در لحظههی عل نی حسامام

: نمود یها م اهل عراق شکوه
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 أَمرَهم، و هِمی ما صنَعوا أَللَّهم شَتِّت علَی وصنَعوا بأَخ،ی و خَدعونِیأَللَّهم إِنَّ أَهلَ الْعراقِ غَرُّونِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 أَحِصهم عدداً

 با من کردند که در گذشته با ي با من برخورد کردند و کاررنگی و نبی همانا اهل عراق با فرایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  فرما، و از شمار آنان کم کنی آنها را دچار تفرقه و پراکندگایبرادرم انجام دادند، خدا

دی و شهشهادت

 از شهادت خود و نام مهاجمانخبر

 اهللا ی صلامبری پی کوفه مطرح نبود، دوران دوران زندگانیاسی و تحوالت سدیزی از حکومت يهنوز خبر: دیگو ی صالح تمار مااب

:  و فرمودداد ی خبر می خود و امت اسالمندهی که از آدمی السالم شنهی عل نی و آله و سلم بود، خودم از امام حسهیعل
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 عمرُ بنَ سعدٍ قْدمهمی و ۀَی اُمی طُغاةُ بنی قَتْلی علجتَمِعنَّیواهللاِ لَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  عمر بن سعد استشتازشانی و پکنند ی بر کشتن من اجتماع مهی امیبخدا قسم سرکشان بن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. ؟ي مسائل را رساندنی و آله و سلم اهی عل اهللای به رسول خدا صلایآ!  جاننیحس: گفتم

دانش من :  و آله و سلم فرمودهی اهللا علیرسول خدا صل.  و آله و سلم رفتم و ماجرا را بازگفتمهی اهللا علی صلامبری خدمت پآنگاه

. ردی تحقّق پذدی به آنچه که بامی داری است، و دانش او دانش من است، و ما آگاهنیدانش حس

ت در راه خدا به شهادعشق
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   امامشد، یتر م  و محاصره دشمن تنگدیغلط ی السالم بخاك و خون مهی عل نی امام حساورانی از ياوری روز عاشورا که هر لحظه در

:  کردازی نسبت به شهادت راز و نیدائی خود از عشق و شور و شيها با خدا  السالم رو به آسمانهیعل
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 ی إذا کانَ فمای طاعتِک و محبتِک، سِی اَلْف مرَّةٍ فنَی سبعیِی وددت اَنْ اُقْتَلَ واُحيدی وسیاِله:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 مِنْ آلِ ۀِیحِبۀِ وقَتْلِ هؤُالءِ الْفِتْ بعد قَتْلِ األاةَی قَد سئِمت الْحی اَمرِك و حِفْظُ ناموسِ شَرْعِک، ثُم اِنّاءی و اِحنِکی نُصرَةُ دیقَتْل

 و آله و سلم هی اهللا علیمحمدٍصل

 بزرگ من، دوست دارم که هفتاد هزار بار در راه اطاعت و محبت تو کشته شوم ي من، اي خدايا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  تو باشدعتیتو، و زنده شدن فرمان تو، و محفوظ ماندن شر نی ديروزیو زنده گردم، بخصوص آنگاه که کشته شدن من عامل پ

 ری سی و آله و سلم، از زندگهی اهللا علی همه از جوانمردان خاندان محمدصلنی و اارانی تچه آنکه من هم اکنون پس از شهاد

). ام گشته

امبری پيایحی مداوم شهادت حضرت ادی

 از آنحضرت مشاهده یاپی به مکّه و از مکّه به کربال، پنهیم در تمام سفر از مد السالهی عل نی امام حسارانی که ی از مسائلیکی

 و در هر میشد یهرجا که سوار م: کند یامام سجاد نقل م.  و آله و سلم بودهی اهللا علی صلامبری پيایحی شهادت حضرت ادیکردند، 

: فرمود ی بود و مامبری پيایحیهادت حضرت  شادی السالم به هی عل  حضرت اباعبداهللامیآمد ی که فرود میمنزلگاه
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 یو ف. لَی إِسرائی بنای مِنْ بغای بغِی اِلي اُهدِای بنِ زکَرییحی اهللاِ اَنَّ رأْس ی علَایومِنْ هوانِ الدنْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 وأَرادت أَنْ تُزَوج بِنْتَها مِنْه کَبرَت لَی إسرائِیإنَّ امرَأَةَ ملِکِ بنِ«: سالم قال الهمایعل]هیاب[ عن نی العابدنیعن ز:  مقاتلثیحد

 لِکالْم تَشارلِکِ، فَاسلِلْمییحکَرینَ زب ایزو رْأَةُ ذَلِکرَفَتِ الْمفَع ،نْ ذَلِکع اهفَنَه یا إِلَنَتثَتْهعبا والْی بِنْتَه ب تلَعِبو تبلِکِ فَذَهمنَی 

یدالَ فَقَهِ،یلِکا الْمما حاجتک؟:  لَه .

بن زکرییحیرأس : قَالَت ای .لِکبنای: فَقَالَ الْم ری حاجۀ غۀیفِره،ی غدیما أر:  هذه، قَالَت إِذا کَذَب لِککَانَ الْمی ولْکِهِ، هِمزِلَ مِنْ مع 

 بخْت هِمی مِنْ ذَهبٍ، فَأُمِرَتِ األرض فَأَخَذَتْها، وسلَّطَ اهللاُ علَشْتٍ طَی فِهای فَقَتَلَه، ثُم بعثَ بِرَأْسِهِ إِلَییحی قَتْلِ نَیلْکِهِ و ب منَی برَیفَخُ

 ال اءی األنبنۀی الملک إن هذه مدهایأ:  فَقَالَتنَۀِی عجوز مِنَ الْمدِهِی علَ فَخَرَجتئاً،ی وال تَعملُ شَقِی بِالْمنَاجِهِمی علَیرْمِینُصرَ فَجعلَ 

. لک ما سألت: قَالَ. هی إال بما أدلک علنفتحت

ا فقالَ: قَالَتخَلَهفَد تلَ فَتَقَطَّعما حاجتک؟:  بالعجوز، فَقَالَ لَهایعل: ارمها بالخبث والعذرة، فَفَع .فاقتل یغلی دم نۀی المدیف: قَالَت 

 ی دمِی علَقْتُلَی فَي اهللاُ الْمهدِبعثَی ی حتَّیمِ دسکُنُی واهللاِ الَ ی علِای ي ولَدِای.  سکَنَی أَلْفاً حتَّنَی سبعِهِی فَقَتَلَ علَسکن،ی ی حتهیعل

. » أَلْفاًنَی الْکَفَرَةِ الْفَسقَۀِ سبعِنَیمِنَ الْمنَافِقِ

 از ي پادشاه ستمگري را براامبری پيایحی دهی بس که سر برنی نزد خدا همای دنيها یاز پست: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  بردندهی هدلی اسرائیستمکاران بن

ت کرد،  السالم مشورهی علامبری پيایحی شده و قصد داشت دختر خود را به عقد شاه در آورد، پادشاه با ری همسر پادشاه پرایز

 کرد و به اطاق شی آراها نتی آنگاه دختر خود را با انواع زد،ی زن پادشاه فهمرهیآنحضرت او را باز داشت و فرمود که حرام است، پ

: پادشاه گفت!. ای بن زکرییحی دهیسرِ بر: گفت. ؟یخواه یچه م: دیپادشاه از آن دختر پرس. ختندیپادشاه فرستاد که با هم در آم
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 ای کند و بی را تکذعی وقاای بود یپادشاه بر سر دوراه. خواهم ی نميگری دزی چنی از اریغ: دختر گفت. ؟یخواه ی چه منی از اریغ

. دیگرد ی از سلطنت خلع مگفت، ی شاه دروغ مگر را بکشد، چون در قانون آن کشور اییحیحضرت 

» بخت نصر« او را گرفت و نابود کرد و خداوند نیکه زم دختر داشت می از طال تقدی خدا را کشت و سر او را در طشتامبری پپس

 آمد و او را به یزن رهی کار را ادامه داد تا آنکه پنی سنگ باران کرد و اقی منجنلهی مسلّط فرمود که آنها را به وسلی اسرائیرا بر بن

 را در کنار آن جوشش خون گردن لیاسرائ یبخت نصر هفتاد هزار نفر از بن. دیجوش ی که در آن خون تازه مرد کتی هدايا خانه

. زد تا از جوشش افتاد

 تا از زاند،ی السالم را برانگهی عل ي تا آنکه خدا حضرت مهدستدیا یکه خون من از جوشش بازنم! سوگند بخدا! ی علي پسرم، ايا

).  و کفّار و فاسقان هفتاد هزار نفر بکشدنیمنافق

 و شهادتعهیش

:  خود و شهادت فرمودانیعی که نسبت به شکند ی السالم نقل مهی عل اباعبداهللا بن أرقم از حضرت دیز
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أَما تَتْلو :  فراشهم؟ فقالی علموتونی ذلک و هم کونی یقُلْت أن. دی شَهقٌی إِالَّ صِدعتِنایما مِنْ ش:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

لَو لَم تَکُنِ :  السالمهی ثم قال عل19 هی آدیحدسوره »  والشُّهداء عِنْد ربهِمقُونَی و رسلِهِ أُولئِک هم الصد آمنُوا بِاهللاِنَیواَلَّذ«کِتاب اهللاِ 

نْ قُتِلَ بِالسةُ إِالَّ لِمالشَّهادفِیداءلَأَقَلَّ اهللاُ الشُّه  .

. دندیا جز آنکه راستگو و شه مانیعی از شستین: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 دیخوان ی کتاب خدا را نمایآ: فرمود. رندیم ی مشی شما در بستر خوانیعی از شياری که بسی ممکن است در صورتنیچگونه ا: گفتم

شته  فقط کستی الزم نیعنی« نزد پروردگار دانندی و از شهانی آوردند، آنان از راستگومانی اامبرشیآنانکه بخدا و پ«که فرمود، 

.)  اندك بوداری تعداد شهداء بسشد، ی اطالق مری تنها به کشته شمشدیاگر شه:  فرمودس سپ»می بنامدی را شهریشمش

انیعی و شعهیش

انیعی ششناخت

:  فرمودان،یعی و شعهی و شناساندن شفی السالم در تعرهی عل نی امام حس- الف
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.  و سائُِر النَّاسِ مِنْها براءعتُنا،ی إِالَّ نَحنُ و شمی مِلَّۀِ إبراهید علما أَح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

  می ابراهنی از آئگری ديها  ما، و انسانانیعی جز ما و شستی استوار نمی حضرت ابراهنی بر آئیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  السالم دورندهیعل

:  بن ارقم فرموددی به نقل زيرگی و در سخن ارزشمند د-  ب
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 ی علموتونی ذلک و عامتهم کونی یجلعت فداك أنّ: قلت: قال. دی شَهقٌی إِالَّ صِدعتِنایما مِنْ ش: السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دیسوره الحد. » عِنْد ربهِمهداء والشُّقُونَیلِهِ اُولئِک هم الصد آمنُوا بِاهللاِ و رسنَیوالَّذ «دِی الْحدیأَما تَتْلُو کِتاب اهللاِ ف: فقال. فراشهم؟

19 هیآ

.  قطّی من کتاب اهللا تعالۀی لم أقرأ هذه اآلیفکأنّ: فقلت: قال
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. الًی إِالَّ کَما تَقُولُ، لَکانَ الشُّهداء قَلسیلَو کانَ الشَّهداء لَ: قال

 ما انیعی از شيفرد: » که فرمودمیدی السالم شنهی عل  از حضرت اباعبداهللادیگو ی بن أرقم مدیز«: (د السالم فرموهی عل نی حسامام

.  استدیوجود ندارد جز آنکه راستگو و شه

 ایآ: امام پاسخ داد. دندی چگونه شهرندیم ی میعی شما در خانه خود به مرگ طبانیعی اباعبداهللا، اکثر شای تو شوم يفدا: دمیپرس

 در دانی و شهانی آوردند آنان راستگومانی اامبرشیآنانکه به خدا و پ: دیفرما ی که ميا  را مطالعه نکردهدیرآن در سوره حد قاتیآ

.)  اندك بوداری بسدانی تعداد شهشد ی اطالق مری بود که شهدا بر کشتگان شمشنیاگر چن» : ادامه دادپسس«. نزد پروردگارند

انیعی شصفات

 انیعی در شناخت شیارهائی معخواهند یهمه م.  نهای السالم هستند همی علتیب  اهلی واقعانیعی از شایانند که آ بدخواهند ی مهمه

 نی دروغانی از مدعی واقعانیعی تا شکند ی مانی بی را به روشنانیعی السالم صفات شهی عل حضرت اباعبداهللا. داشته باشند

. شما هستمانیعیمن از ش: السالم آمد و گفت هی عل نی حسامام خدمت یشخص.  گردندیبازشناس
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 منْ سلِمت قُلُوبهم مِنْ عتَنای دعواك، إِنَّ شی اهللاُ لَک کَذِبت وفَجرْت فقُولُی ئاًی شَنَّیاِتَّقِ اهللاَ وال تَدعِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

غَلٍ، ود غِلٍّ و و والکُلِّ غَشی لکِنْ قُلْ أَنَاَ مِنْ مکُمحِبمِنْ م ی وکُم .

 خو گناه ي و در ادعا،ی خدا به تو خواهد فرمود دروغ گفترای ادعا نکن، زيزیاز خدا بترس، و چ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. يکرد

 تو ادعا کن که من از دوستداران و کنی، ل پاك باشدانتی و خی و ناپاکی است که قلبش از هرگونه آلودگی ما کسعهی شهمانا

.) محبان شما هستم

انیعی شي برایدتی و عقي کار فکرارزش

 السالم کار هی عل نی امام حسدگاهی ثواب بزرگ دارد، اما از دان،یعی از شيا  کردن گرسنهری سای است که پوشاندن برهنه درست

.  پاداش داردشتری از همه کارها بانیعی شي کردن برایدتی عق،يفکر
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 نٍی إِضْاللَ مِسکدیری أَوناصِب دِهِ؟ی قَد ضَعف، تُنْقِذُه مِنْ نٍی قَتْلَ مِسکرُومیرجلٌ : کی أَحب إلَهمایأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ؟ی بِحججِ اهللاِ تَعالکْسِرُهیفْحِمه و ی بِهِ مِنْه و نُیمِسک الْمتَنِعی ما هِی تَفْتَح علَعتِنایمؤْمِنٍ مِنْ ضُعفاءِ ش

 قصد ي که فردی و ناتواننی است؟ نجات آن مسکی و دوست داشتنندی بر تو خوشاکیکدام : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 قصد انحراف فکر و دل او را دارد؟ ن،ی دیب دشنام دهنده و ي ما که فردانیعی نجات آن مؤمن از شایکشتن آن را کرده است؟ و 

 را درهم بشکند و به شبهات او پاسخ هی و فرومانید ی بتواند آن فرد بی و برهان الهلی با دلتا یاگر تو راه بسته را بر او بازگشائ

 که یو کس«: دیافرم ی بزرگ مي ارزشمندتر است که خدای فرد را از دست آن دشمن دشنام دهنده نجات دهنی اگر ا،يدهد؟ آر

 سوق مانی اي و از کفر بسويساز ی که فکرش را زنده مکسپس آن»  همه انسانها را زنده کرده استایآن فرد را زنده کند گو

).  کشته شوندی آهنيرهای از آنکه با شمششی پيا کرده ها را زنده  همه انسانای گویده یم

:  مطلب فرمودنی در ادامه همو

 فَضْلِ ی عل- هِی لَه ما اِشْتَبه علَوضِّحی مِنْ جهلِهِ، و خْرِجهی رتْبۀِ الْجهلِ، ی اَلنَّاشِبِ فهِ،ی اَلْمنْقَطِع عنْ موال- الِ محمدٍ مِیتی کافِلِ فَضْلُ

.  السهاءِی کَفَضْلِ الشَّمسِ علَهِ،یسقی وطْعِمهی مٍیتیکافِلِ 



١٦٧

 که از رهبران خود جداشده و در کند ی اداره مي و آله و سلم را از نظر فکرهی اهللا علی خاندان محمدصلنمایتی که یارزش کس(

 که ی با کسسهی در مقادهد، ی و اشکاالت آنها پاسخ مدی و به شک و تردرهاند، ی میاند، و آنها را از نادان  سقوط کردهیجهل و نادان

)  است نسبت به ستاره کم رنگ سهاءدیند خورش همانخوراند ی میدنیبه آنها غذا و آشام

 شودیآغاز م» ص« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

ییبای و شکصبر

 در دفن برادرییبای و شکصبر

 گری السالم، ابن عباس و عبداهللا بن جعفر و دهی عل  السالم، حضرت اباعبداهللاهی عل ی امام حسن مجتبدنی از به شهادت رسپس

. اشم را جمع کرد و دستور داد بدن آن حضرت را غسل داده کفن کنند هیبزرگان بن

خدا   درب حجره رسول خواست ی برادر نماز خواند، و آنگاه که مکری و آله و سلم بر پهی اهللا علیخدا صل  از آن در مسجد رسول پس

دش بخاك بسپار، مروان بن حکم و فرزندان عثمان،  السالم را در کنار جهی عل ی و آله و سلم را باز کند تا امام مجتبهی اهللا علیصل

 حسن را در حجره میگذار ی نمزی دفن شود ما نامبریچون عثمان را نگذاشتند که در حجره پ:  و گفتندشدند مانع انیو ابوسف

.  گردديها جار  شود و خوندهی کشرهای مگر آنکه شمشدی دفن کنامبریپ
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 تِهِی وآله وبهی اهللا علی صل  وابنُ فاطِمۀَ أَحقُّ بِرَسولِ اهللاِی حرَّم مکَّۀَ، لَلْحسنُ بنُ عليأَما واهللاِ الَّذ: لسالم اهی عل نی االمام الحسقال

خِلَ بنْ اُدمِمیبِغَتَه الِ الْخَط.  إِذْنِهِرِیمقُّ بِهِ مِنْ حاهللا أَحو وها،یاوسم ی أَبرِیذَر  ،نَعدِاهللاِ ما صببِعلَ، وارِ مافَعماهللاُ، اَلْفاعِلِ بِع هحِمر 

عداء وأَی علعکُم،ی وآله، لکِنَّکُم صِرْتُم بعده االُمراء، وباهی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِدِی لِطَري اَلْمؤو،ی الْحِمیاَلْحام .  األَعداءِبناء ذَلِک اال

 السالم از هایعل  السالم فرزند فاطمههی عل ی که مکّه را حرَم قرار داد، حسن بن علیئ!سوگند بخدا: ( السالم فرمودهی عل نیحس امام

. اش شدند سزاوارتر است  و آله و سلم وارد خانههی اهللا علی صلامبری که بدون اجازه پیگرانید

 عثمان يها ي ستمکاريافشا

 کننده اباذر و کتک دی اشتباهات بود، تبعنیسزاوارتر از آنکس است که بر دوش کشنده بار سنگ ی، حسن بن عل! بخداسوگند

 بود که ی را بر عبداهللا بن عباس روا داشت، بوجود آورنده آنهمه از دردها و پناه دهنده کسها ی که آنهمه از ناروائیزننده عمار، کس

 و دشمنان و فرزندانتان از د،ی به پادشاهان شدلیود، لکن شماها پس از عثمان تبد و آله و سلم او را رانده بهی اهللا علی صلامبریپ

).  کردنديرویشما پ

 در دفن برادرشهی با عاییبای و شکصبر

 برد و قصد داشت برادر را در انی السالم به پاهی عل  امام حسنکری السالم مراسم غسل و کفن و نماز را بر پهی عل نی امام حسیوقت

 شد و خود را به عائشه دختر ابابکر يمروان، داماد عثمان، سوار بر قاطر.  و آله و سلم دفن کندهی اهللا علیخدا صل بر رسول کنار ق

 بشود، عظمت پدرت و ي کارنیاگر چن!  دفن کند، بخدا سوگندامبری قصد دارد برادرش را در کنار قبر پنیحس: رساند و گفت

. م؟ی بکنمیتوان ی ميچه کار: عائشه گفت. شکند ی مامتین شدند، تا روز ق دفامبریدوست او عمر که در کنار پ

. می کار شونی مانع اانی تا با کمک فرزندان عثمان و ابوسفایبا ما ب:  پاسخ دادمروان

: فتند السالم گهی عل نی خطاب به امام حسکرد ی مي که آنان را عائشه رهبری از مخالفان جمع شدند در حالي بعد تعدادیاندک

. دی و آله و سلم دفن کنهی اهللا علی حسن را در کنار قبر رسول خدا صلمیگذار یما نم! سوگند بخدا
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١٦٨

لدارِ موضِع  مِنَ ابکِی خَلَّفَهنَّ رسولُ اهللاِ فَاِنّما نَصاتٍی مِنْ تِسع حشِۀٌیهذِهِ دار رسولِ اهللاِ وأَنْتِ حشِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

مقَدأنْ:  وقالنی فأرادت بنو هاشم الکالم وحملوا السالح، فمنعهم الحسکِ،ی اَللَّه تُضَاَللَّها ولوتَفع ایصعوو اهللاِ :  وقال لعائشۀی أَخۀَیو

. اهنا ولَو رغِم أَنْفُکِ محجمۀُ دمٍ لَدفَنْتُه هقَی أَنْ ال اُهری إِلیلَوال أنَّ أَبا محمدٍ أَوص

 عائشه يپاسخ به ادعا:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 گاهی که اگر حق تو محاسبه شود باندازه جا،یباش یگانه آنحضرت م  از همسران نهیکی عائشه يخداست، و تو ا  خانه رسول نجایا(

.) ي خانه سهم دارنی خود از ايقدمها

خدا را : ( السالم مانع شد و فرمودهی عل نیامام حس. دی آدی پدی بود که جنگکی بردند و نزدریبه شمش هاشم دست ی بننجای ادر

 تیاگر برادرم وص! سوگند بخدا: (و خطاب به عائشه فرمود.)  گرددعی برادرم ضاتی که وصدی انجام دهي مبادا کارد،یپروا کن! خدارا

). دمیمال ی تو را بخاك مینی و بکردم ی دفن مامبریمن او را در کنار پ شود، ختهی خون ريا طرهنکرده بود که مبادا ق

ي و افشاگرییبای و شکصبر

 و آله و سلم عائشه بهمراه مروان و فرزندان عثمان هی اهللا علی صلامبری السالم در کنار قبر پهی عل ی هنگام دفن جنازه امام مجتببه

 السالم هی عل نیامام حس.  دفن شودنجای که جنازه حسن در امیگذار ینم!  سوگند بخدا: مسلّحانه برخورد کردند و گفتندانیو ابوسف

: فرمودخطاب به عائشه 
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سولُ  رحِبی منْ ال تَهی وآله وأَدخَلْتِ بهی اهللا علی صل  هتَکْتِ أَنْتِ وأَبوكِ حِجاب رسولِ اهللاِماًیقَد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 وآله هی اهللا علی رسولِ اهللاِ صلهِی اُقَرِّبه مِنْ أَبنْ أَی أَمرَنی عائِشَۀُ، إِنَّ أَخای وآله قُرْبه، وإِنَّ اهللاَ سائِلُکِ عنْ ذلِک هی اهللا علیصل اهللا

.  بِهِ عهداًحدِثَیلِ

 وآله سِتْرَه؛ألنَّ اهللاَ تَبارك هی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِی علهتِکی کِتابِهِ مِنْ أَنْ لِی وأَعلَم بِتَأو أَعلَم النَّاسِ بِاهللاِ ورسولِهِ،ی أَنَّ أَخیواعلَم

 رسولِ اهللاِ تیلْتِ أَنْتِ ب وقَد أَدخ53َهیسوره احزاب آ»  لَکُمؤْذَنَی إِالّ أَنْ ی النَّبوتی آمنُوا ال تَدخُلوا بنَی الَّذهای أَای«: قُولُی یوتَعال

 حجرات سوره »ی آمنُوا التَرْفَعوا أَصواتَکُم فَوقَ صوتِ النَبنَی الَّذهای أَای«: وقَد قالَ اهللاُ عزَّوجلّ.  إِذْنِهِرِی وآله الرِّجالَ بِغَهی اهللا علیصل

 غُضُّونَی نَیإِنَّ الَّذ«: و قالَ اهللاُ عزَّوجلَّ.  وآله الْمعاوِلَهی اهللا علی صل روقِهِ عِنْد اُذُنِ رسولِ اهللاِ وفاکِی لَقَد ضَرَبتِ أَنْتِ الَِبي ولَعمر2 هیآ

3 هی سوره حجرات آ»ي لِلتَّقوبهم امتَحنَ اهللاُ قُلونَیأَصواتَهم عِنْد رسولِ اهللاِ اُولئِک الَّذ

ذهی اهللا علی صل  رسولِ اهللاِیلَ أَبوكِ وفاروقُه عل لَقَد أَدخَيولَعمر  ی مِنْ حقِّهِ ما أَمرَهما اهللاُ بِهِ علای وما رع،ي وآله بِقُرْبِهِما مِنْه اال

 مِنْ هِی کَرِهتي عائِشَۀُ لَوکانَ هذَا الَّذای وتَاهللاِ اءیأَح ماحرَّم مِنْهم اتاً أَمونَی الْمؤْمِنی وآله إِنَّ اهللاَ حرَّم علَهی اهللا علی صل لِسانِ رسولِ اهللاِ

.  وإِنْ رغِم معطَسکِدفَنُی اهللاِ، لَعلِمتِ أَنَّه سنَی وبنَنای بمای جائِزاً فهِمای صلَوات اهللاِ علَهِیدفْنِ الْحسنِ عِنْد أَب

چهره عائشه  يافشا:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ی کسشهی عاي تو اد،یا دهیدر» که درود خدا بر او باد« و آله وسلم را هی اهللا علیصل در گذشته تو و پدرت، پرده حرمت رسول اهللا (

.  مورد بازخواست خواهد کردنی خداوند ترا در اداشت، ی با او را دوست نمینی که حضرتش همنشي راه دادامبریرا به خانه پ

آگاه .  کندي عهددی تا تجداورمی و آله وسلم بهی اهللا علیصل اش را به حرم رسول اهللا  رادرم بمن سفارش نمود که جنازهب!  عائشهيا

 پرده حرمت رسول ی شخصنی که چنهاتی خلق به کتاب خدا است، هنی مردم بخدا و رسول او، و آشناترنیباش که برادرم داناتر

 را شانتی تو خویول»دی نشوامبری بدون اجازه وارد خانه پدیا  آوردهمانی که ای کسانيا «: فرمودتعال مي خدايآر!. خدا را بدرد 

» .دی بلند سخن نگوئي با صداامبری در برابر پدیا  آوردهمانی که ای کسانيا«: دیفرما ی باز خدا م،ي راه دادامبریبدون اجازه بخانه پ



١٦٩

 که ی در حاليدی کوبنیها را بر زم  کلنگامبری گوش پکینزد» بکر و عمرابا «ارشی دفن پدرت و يتو برا!  بجان خودم سوگندیول

 دهی پسندي را به داشتن تقوشانی خداوند دل اکنند، ی را آهسته مشانی صداامبری که در حضور پیکسان«: خداوند فرموده است

» .است

 را که خدا به یاند، آنها حقّ رت آزار رساندهخدا، به آن حض  خودشان با رسول ي با همجوارارش،یپدرت و !  بجان خود سوگندباز

 حرام نموده نی آنچه را که بر زندگان مؤمننی خداوند حرام کرد بر مردگان مؤمنرایاند، ز  نکردهتی فرموده، رعاتیرسولش عنا

 اگر د،یگرد ی دفن مانجی که او در ايدید ی آنگاه مدانستمی مزیاگر دفن برادرم را در کنار جدش جا! بخدا سوگند! شهی عايا. است

). شد ی مدهی تو بخاك مالینیچه ب

 صبرگاهیجا

.  را درك کرد و بکار بستیبائی صبر و شکحی صحگاهی همه آن را شناخت و جادی اقسام گوناگون است، باي دارایبائی و شکصبر
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. ي الْهوهِی إِلَدعوكی مای الْحقُّ، و اصبِرْ عما تُحِب، فکلْزِمی مای ما تَکْرَه فیاِصبِرْ عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 آن صبر کن، و در آنچه ترا به ماتی و نامالهای در برابر سخترساندی که تو را به حق میراه: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  کنشهی پیبائی شکي از آنچه دوست دارکشاند ی میهواپرست

بتیبر مص صبر پاداش

 با می نداشته باشد، مهم آن است که بدانی که مشکالتستی نی و بالها همواره بر سر راه انسان قرار خواهند گرفت، کسمشکالت

. م؟ی برخورد کندیمشکالت چگونه با

 ی و پاداش الهکند ی و مشکالت انسان را آرام مها ی بهنگام سختامتی قادی خدا و ادی که دهد ی السالم رهنمود مهی عل نی حسامام

. از آن صابران است
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جدد اهللاُ لَه مِنْ أَجرِها مِثْلَ ما کانَ لَه »  راجِعونهِیإنّا لِلَّهِ و إِنَّا اِلَ« فَقالَ إِذا ذَکَرَها بۀٌیمنْ أَصابتْه مص:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

یمو تْهأَصاب 

ما از  «دی بگوافتد ی مبتی آن مصادی به او رسد پس هرگاه که به ی مشکلای یبتیهرکس مص: (لسالم فرمود اهی عل نی حسامام

 دهی دبتی که مصي پاداش همانند روززانی خداوند پاداش او را هر مقدار که تکرار کند بم»میگرد ی خدا باز مي و ما بسومیخدائ

). دیفرما یبود، عطا م

صدقات

 دادن  صدقهطیشرا

 در خدمت يروز.  در نزد پروردگار نداردی نشود، پاداشتی دارد که اگر رعای دادن در راه خدا و کمک به مستمندان شرائطدقهص

 آن شخص گفتند، فی در تعری آمد و برخانی بمی بود، نامهیام ی از سران بنیکی السالم از عبداهللا بن عامر که هی عل نیامام حس

. کند ی مری و گرسنگان را سدده ی صدقه در راه خدا ماریبس
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١٧٠

 بۀُی بِما سرَقَ، و إِنَّما الصدقَۀُ الطَتَصدقُی الْحاج ثُم سرِقُی يإِنَّما مثَلُ عبدِاهللاِ بنِ عامِرٍ کَمثَلِ الَّذ: السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  وجهههایف واغْبرَّ نُهی جبهای عرِقَ فيصدقَۀُ الَّذ

 و سپس دزدد ی اهللا متی است که از اموال حجاج بیداستان عبداهللا بن عامر همانند داستان کس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ی و رنج کار، پولیشانی است که انسان از عرق پيا  صدقه پاك صدقهکهیدر صورت. دهد یاموال تاراج شده را در راه خدا صدقه م

).  بدهدهی هدخدا و آن را در راه بدست آورد

. يآر: فرمود.  است؟نیرالمؤمنی هدف شما حضرت امایآ: دندی السالم پرسهی عل  اماماز

 شودیآغاز م» ع، غ« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

عبادت

 در برابر خدامی تسلروح

 پسر يا: دی السالم پرسهی عل نی از امام حسیخص در برابر پرودگار است شی و فروتنمی از شرائط عبادت داشتن روح تسلیکی

. ؟يچگونه صبح کرد! خدا رسول 
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 ،ی و أَنَامرْتَهِنٌ بِعمل،ی و الْحِساب محدِقٌ ب،یطْلُبنی والْموت ،ی والنَّار اَمام،ی رب فَوقیاَصبحت ولِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

! ؟ی اَفْقَرُ مِنّرٍی فَقي فَأ،ی عنی و إِنْ شاء عف،ین فَإِنْ شاء عذَّب،يری غَدِی اُحِب، وال اَدفَع ما اَکْرَه، و الْاُمور بِالاَجِد ما

 و دیطلب ی داشتم، مرگ مرا مي روشی در پی سرم و آتشي پروردگار باالکهیصبح کردم در حال: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آنچه را دوست ندارم از خود دور ابم،ی ی نمدارم ی آنچه را دوست مدانستم ی منیقی و من به کرد ی ممی تماشارهی خرهیحساب خ

 چه نی و اگر او خواست عفوم خواهد کرد، بنابراکند، ی است، اگر او خواست عذابم ميگری بکنم، و زمام امور در دست دتوانم ینم

).  استدترازمنی از من نيازمندین

ي عبادت با توان بشرتناسب

 شی بی حکمای ی بر بندگانش عبادتانی است، هرگز پروردگار جهاني تناسب عبادات و احکام، باتوان بشر،ی الهيها  از حکمتیکی

: دیفرما یاز توان و قدرت آنان واجب نم
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. حدٍ إِالَّ وضَع عنْه طاعتَه، وال اَخَذَ قُدرتَه إِالَّ وضَع عنْه کُلْفَتَهما اَخَذَ اهللاُ طاقَۀَ اَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 کاهد ی نمی و از قدرت کسکاهد، ی جز آنکه از مقدار اطاعت او مردیگ ی را نمیخداوند توان کس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کند یجز آنکه مخارج او را سبک م

يری پذعذر

 حری عذر خواهرفتنیذپ

 کرد، امام ی شد و عذرخواهمانی پشی السالم بست، اما وقتهی عل نی بود که راه را بر امام حسی کسنی اولیاحی ردیزی حر بن گرچه

:  و در حق او دعا کردرفت،یعذر او را پذ
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 لَک، ما اِسمک؟ غْفِرُی وک،ی اهللاُ علَتُوبینَعم، :  السالمهی عل نی االمام الحسقال
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) ست؟ی اسم تو چآمرزد، ی و تو را مردیپذ ی خداوند از تو ميآر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

: امام فرمود. نام من حر است:  دادپاسخ

اهللاُ فِأَنْت رُّ إِنْ شاءالْح أَنْت ،کاُم تْکمرُّ کَما سنْی الْحاالْخِرَةِ، ای الدإِنْزِلْ  و

.)  اگر خدا بخواهديا  و آخرت آزادهایسوگند به خدا، تو را مادرت به غلط حر نام نگذاشت تو در دن(

:  رفتن از امام خواست، آنحضرت در پاسخ او فرموددانی اجازه محر

. می اِنَّ اهللاَ هو التَّواب الرَّحهِم،ی اِنْ تُبت کُنْت مِمنْ تاب اهللاُ علَی اَخای

).  و مهربان استری توبه پذاری که همانا خداوند بسرفتی که خداوند توبه آنان را پذی هستی تو از کسان،ي برادر اگر توبه کرديا(

يری عذر پذضرورت

 و محبت و وحدت بوجود کند، ی کن مشهی را رها ی است، که دشمنيری عذرپذ،ی اجتماعی در زندگی اخالقيها  از ارزشیکی

 گریکدی از دی باکنند، ی می شده عذرخواهمانی پشي و روزشوند ی خود دچار اشتباه میها در روابط اجتماع  چون انسان،آورد یم

.  را خواهد گرفتها يتوز نهی کي جاها ی و مهربانها ی که دوستم،یری را بپذها یعذرخواه
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 لَقَبِلْت ذلِک مِنْه، وذلِک ،ي الْاُخْری فی وأعتَذَرل،یمنی الُْی إِلَیهذِهِ الْاُذُنِ و أَوم ی رجلٌ فیلَو شَتَمنَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

لم  الحوض من ردیال: قُولُی وآله هی اهللا علی صل اهللاِ سولَ ري أَنَّه سمِع جدی السالم حدثَنهی عل  طالِبٍی بنَ أَبی علِنَیرَالمؤْمِنیأَنَّ أَم

.  العذر من محقّ أو مبطلقبلی

 او را ی کند، عذرخواهی عذرخواهگری دی طرف صورت من بکوبد و از طرفکی بر یاگر شخص: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  اهللایخدا صل  من نقل کرد که از جدم رسول ي السالم براهی عل طالبی بن ابی علنیرالمؤمنی بدانجهت است که امنی و ارم،یپذ یم

 ای حال آنشخص بر حق باشد رد،ی را نپذی که عذرخواهی کسشود یبر حوض کوثر وارد نم«: فرمود ی که مدی و آله و سلم شنهیعل

 ادشدهی ی است که ارزش اخالقي نکته ضرورنی احیتوض (يعالّمه زرند: نی، نظم دررالسمط431 ص11احقاق الحق ج.) ) »باطل

) مثبت دادخ پاسدیگرنه، تجاوز ستمکاران را با است ونی دوستان و مؤمننیدر روابط ب

 اعمال بر خداعرضه

 اعمال در هر صبحگاهعرضه

 در گردد، ی فراموش مدهند ی و آنها هرچه انجام مآورد، ی و بحساب نمنگرد ی نمی اعمال و رفتارشان را کسکنند، ی فکر میبرخ

 قرار دارند، اعمال انسان را نزد پروردگار خواهند انیردگار جهان پروي روشی در پی که همه انسانها، در هر لحظه و ساعتیصورت

: برد
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. ی اهللاِ تَعالیإِنَّ اَعمالَ هذِهِ الْاُمۀِ مامِنْ صباحٍ اِالَّ و تُعرَض علَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 جز آنکه آنها را نزد خداوند گذرد ی بر آن نمی صبحگاهچی ه،یسالم امت انیهمانا رفتار و کردار ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). برند یبزرگ م
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 زدنعطر

دار  زدن روزه عطر

.  نماز و عبادات خود از عطر استفاده کند خوب است و پاداش چند برابر داردي اگر برادار روزه
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. لصائِمِ تُحفَۀُ ابیاَلطّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دار است  روزههیعطر هد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و بخششعفو

 دشنام دهندهعفو

 ی شدم و در مجلسنهی در دل داشتم، وارد مدنهی بغض و کهاشم، ی و بنطالبی بن ابیمن نسبت به عل: دیگو ی بن مصطلق معصار

پس من شروع به . يآر: پاسخ داد. ؟ی هستیتو پسر عل: دمیت، از او پرس واداشی که سکوت او مرا به شگفتدمی را دی بن علنیحس

:  مهربان به من کرد و گفتی السالم نگاههی عل نیحس. دمدشنام و اهانت کردم و از حد گذران
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خُذِالْعفْو و أمرْ بِالْعرْفِ وأَعرِض عنِ  «مِینِ الرَّحاهللاِ الرَّحم  بِسمِمِ،ی الرَّجطانِیأَعوذُ بِاهللاِ مِنَ الشَّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 تَذَکَّرُوا فَاِذاهم طانِی اتَّقَوا اِذا مسهم طائِف مِنَ الشَّنَی اِنَّ الَّذم،ی علعی نَزْغٌ فَاستَعِذْ بِاهللاِ اِنَّه سمطانِی مِنَ الشَّنْزَغَنَّکی و اِما نَ،یالْجاهِل

 ماِخْوانُه صِرُونَ، وبمیمونَهدالْغَی فم الی ثُم 199 هیسوره اعراف آ) » .قْصِرُونَی(

با آنها مدارا ) به هر حال) ( رانده شده، بنام خداوند بخشنده و مهربانطانی از شبرم یبخدا پناه م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 به طانی از شيا و هرگاه وسوسه)!  مکنزهیو با آنان ست( بگردان ي دعوت نما، و از جاهالن رواه یکی و به نر،یکن و عذرشان را بپذ

خدا و پاداش و  (ادی شوند، به طانی شيها  که گرفتار وسوسهی هنگامزگارانیپره!  پناه بر؛ که او شنونده و داناستاتو رسد، به خد

) نیاطیاز ش(برادرانشان )  رازگارانیناپره(و . گردند ی منایناگهان ب)  ونندیب ی او، راه حق را مادیدر پرتو ( و افتند؛ یم)  اوفریک

! ستندیا ی و باز نمبرند، ی مشی پی در گمراهوستهیپ

لَخَفِّضع یتَغْفِرُ اهللاَ لکی أَس لَوو ،ناكتَنا لَرَفَدتَرْفَداِس لَوو ،ناكنْتَنا لَأَعتَعاِس لَو اِنَّک ،لَکو ناكشَدتَنا لَاَرتَرْشَداِس .

 و اگر از ما میکرد ی توجه ممی بتو توجه کنیخواست ی اگر تو از ما مکنم، ی خود و تو طلب آمرزش ميکوتاه کن، از خدا برا(

). میکرد ی متی هدامی کنتی تو را هدایخواست ی و اگر از ما مم،ی مهربان بودمی کنی بتو مهربانیخواست یم

:  فرموددی را در من دیمانی شدم، چون آثار پشمانی بخود آمدم و پشنی برخورد حسنیبا ا: دیوگ ی معصار

أَمِنْ أَهلِ الشَّامِ أَنْت؟  (92 هی آوسفیسوره  ) »نَی لَکُم و هو أَرحم الرَّاحِمغْفِرُاهللاُی ومی اَلْکُمی علَبیالتَثْر«

). تر است  مهربانيا  که او از هر رحمت آورندهآمرزد یدا شما را م خدی بروستی امروز بر شما نیگناه(

 ؟ی تو از اهل شام هستایآ

عقل

 عقلکمال

.  اما راه کمال عقل کدام است؟ابد،ی در آن راه نی خود برسد، و تزلزل و دگرگونی عقل آنان به کمال واقعخواهند ی مهمه
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 الْعقْلُ إِالَّ بِاتَّباعِ الْحقِّ کْملُیال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

) »یحق گرائ« از حق يروی مگر با پگردد، یعقل و خرد کامل نم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام
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 عقليها نشانه

.  داد؟صی عاقل را از جاهل تشخشود ی انسان عاقل را شناخت؟ و چگونه متوان ی مییها  چه راهاز
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 منْ رْجوی غَدره، والخافی بِمنْ ثِقُی منْعه، و الخافی منْ سأَلُی والبه،ی تَکْذخافی منْ حدثُیاَلْعاقِلُ ال:  السالمهی عل نیام الحس االمقال

.  بِرَجائِهِوثَقُیال

 دهد ی که خواسته اورا نمی و از کسکند، ی مبیذ که او را تکدیگو ی نمی را نزد کسيعاقل خَبر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) شود ی نمدواری ندارد امنانی که اطمی و به کسکند، ی نمیدرخواست

بی غعلم

 عالمفیتعر

 عالم آن است که دچار ای آشناساند، ی از صفات او می عالم را به برخزیامام ن. اند  کردهفی تعری و دانشمند را با عبارات گوناگونعالم

.  درست باشد؟دیگو ی هرچه مایاه نشود؟ اشتب
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.  صوابهکْثُرُی مِنَ الْعجبِ، و إِنَّما الْعالِم منْ جنَّیلَو أَنَّ الْعالِم کُلَّ ما قالَ أَحسنَ و أَصاب لَأَوشَک أَنْ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و افتند ی مدی درباره او به شک و تردی از شگفتنهی باشد، هر آحی و صحکوی ندیالم هرچه بگواگر ع: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  باشدشتری درست او بي که کارهاندی بلکه عالم آن کس را گورد،یگ ی کمک مي مرموزيروهای از نندیگو یم

 عقل و جهلنشانه

 نگونهی علم و جهل را ايها ناساندن عالم و جاهل پرداخته و نشانه السالم به شهی عل  حضرت اباعبداهللا،يگری گفتار ارزشمند ددر

. دارد ی مانیب
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 أَهلِ رِی أَهلِ الْعقُولِ، و مِنْ عالماتِ أَسبابِ الْجهلِ اَلْمماراةُ لِغَیاَلْجلُوس اِل: مِنْ دالئِلِ عالماتِ الْقَبولِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  النَّظَرِونِ و عِلْمه بِحقائِقِ فُنُثِهِیفِکْرِ، و مِنْ دالئِلِ الْعالِمِ اِنْتِقاده لِحدالْ

 ری با غي حقّ است، و خشونت و بدرفتاررفتنی پذيها  و عقل از نشانهشهینشستن با صاحبان اند: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 يها  از نشانهها، شهی نظرها و اندتی به واقعی و آگاهشی و نقد و رد گفتار خویابی، و ارز استی جهل و نادانيها فکر از نشانه اهل

).  استيدانشمند

لیی و کمک جبرتی اهل بعلم

ها نمونه از علم   چون در طول سفر دهدی السالم بود که همراه امام در کربال به شهادت رسهی عل نی امام حساورانی از ی همداندیجع

  نی از امام حسدهد ی و سرنوشت افراد و قبائل خبر مندهی از آقاًی انطباق دارد، و دقها تی بود، که با واقعدهی و شندهیرا د یو آگاه

 د؟؛یفرمائ ی اظهار نظر مقی دقنگونهی آنان اندهی اباعبداهللا چگونه نسبت به افراد و آای تو يجانم فدا. دی پرسم السالهیعل
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 تَلَقَّانا بِهِ روح الْقُدسِ ءٍِ ی عنْ شَنایی نَحکُم بِحکْمِ آلِ داود، فَاِذا عدی جعای:  السالمهی عل نیحس االمام القال
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 و هرگاه میکن ی وآله وسلم قضاوت مهی اهللا علی صلامبریما به روش خاندان داوود پ! دی جعيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) کند ی ما را کمک ملی حضرت جبرئم،ی درمانده شويا نسبت به مسئله

 نی امام حسبی و علم غیآگاه

 اسالم، و امامان ی و رسول گرامی الهامبرانی پاری در اختانی از طرف پروردگار جهانبی و باوردارند که علم غدانند ی مانیعی شهمه

 يها يازمندی به همه نی الهی را برطرف کنند، و بتوانند با وحی تا مشکالت امور امت اسالمگرفت، ی السالم قرار مهمیمعصوم عل

 همی امامان معصوم علبی چون اعتقاد به علم غیعرَب:  السالم نقل کرد کههی از امام سجاد علیجابر جعف. ندیها پاسخ گو انسان

: دی درب خانه آن حضرت را کوبی وقتد،یازمای السالم رفت تا او را بهی عل نی امام حسداری که جنُب بود به دیالسالم نداشت، در حال
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أَنْتُم معاشِرَ الْعرَبِ إذا خَلَوتُم :  إِمامِک وأَنْت جنُب و قالَی أَنْ تَدخُلَ إِلی أَعرابای ییأَما تَستَح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. خَضْخَضْتُم

 یها وقت  شما عرب؟يشو ی که در حال جنابت بر امام خود وارد میکن ی شرم نمای آی اعرابيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) رود ی از دستتان ماری اختدیکن یخلوت م

 خود را ي و مشکالت فکردی شده بود بازگشت، غسل کرد و آنگاه با لباس و بدن پاك خدمت امام رسرتی شخص که دچار حآن

. دیپرس

 نی از توطئه منافقیآگاه

 بودند، یاسی اغراض سي از اهل کوفه که دارای رفته بود، گروهنی از بيزی که جنگ و خونرهی از امضاء قراردادنامه صلح با معاوپس

. میدار ی را از سر راه بر مهی و معاومی ما با شما هستدی کنامیشما ق:  ارتباط برقرار کردند و گفتندهی با محمد بن حنفیپنهان

 السالم تماس گرفتند و هی عل نی با امام حسی خود بر نداشتند، پنهانیاسیآن گروه دست از اغراض س.  دادند جواب ردشانیا

. میده ی مياری ما شما را دی کنامیشما ق: گفتند
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 دِماء النَّاسِ و دِماءنا ستَنْبِطُوای بِنا و الویستَطِی بِنا و أْکُلوای أَنْ دونَیریإِنَّ الْقَوم إِنَّما :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 برسند، و خون ي ما به بزرگوارلهی کنند و بوسنی ما شکم خود را تأملهی بوسخواهند ی گروه منیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) زندی رنی بر زمهودهیمردم و ما را ب

 امام به سرنوشت عمر سعد یآگاه

 هی عل نی عمر سعد، امام حسي وجود نداشت، روزیی کربالي نبود، و ماجراي کوفه خبریاسیه هنوز از تحوالت س دوران صلح کدر

.  من قاتل تو هستمکنند ی کم عقل گمان ميها  از انسانیبرخ!  اباعبداهللايا:  و گفتدیالسالم را د
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. الًی اِالَّ قَلي أَنَّک ال تَأْکُلُ برَّ الْعِراقِ بعدینی عقَرُّیفَهاء ولکِنَّهم حلَماء، أَما اَنَّه  بِسسوایاِنَّهم لَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

چشم من روشن خواهد !  کُشت، اما بدانی بلکه عاقل و بردبارند، تو مرا خواهستندیآنان کم عقل ن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  خوردیگندم عراق جز اندك نخواه تو از نکهیشد از ا
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 امام از ذکر پرندگان یآگاه

 زی السالم نهی عل نی امام حسکردند، ی داشتند و آنها را درك می السالم از نطق انواع پرندگان آگاههمی و امامان معصوم علامبرانیپ

: رای زد،یگو ی چگونه با خدا راز ميا  هر پرندهدانست یاز نطق و ذکر پرندگان آگاه بود، و م
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 بِهِ ربه حمِدی حی إِالَّ و لَه تَسبء یما خَلَقَ اهللاُ مِنْ شَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

إِالَّ ء یٍو إِنْ مِنْ شَ«: ۀی تَال هذه اآلثُم یحببسونَ تَسلکِنْ التَفْقَهدِهِ ومی بِحمه44 هیسوره اسراء آ ) »ح(

سپس  «دیگو ی خدا را حمد و سپاس می خلق نکرد جز آنکه با ذکر خاصيزی چیپروردگار هست: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 لکن شما حمد و سپاس آنها را د،یگو ی وجود ندارد جز آنکه خدا را شکر و سپاس می در نظام هستيزیو چ: » را خواندهی آنیا

.) دیکن یدرك نم

ان راه  دادن از دزدخبر

:  به مسافرت بروند آنحضرت به آنها رهنمود داد و فرمودخواستند ی السالم مهی عل نی از کارگران امام حسیبرخ
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 کُمی قُطِع علَی کَذا، فَإِنَّکُم إِنْ خالَفْتُمونومی کَذا واخْرُجوا ومیال تَخْرُجوا :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 اگر با د،ی کنیچی مبادا سرپد،ی خارج شونهی از مديگری بلکه در روز دد،یدر فالن روز سفر نکن: ( السالم فرمودهی عل نی حسماما

.) دیشو ی دزدان راه مری اسدیدستور من مخالفت کن

د و آنها را کشتند و  راه دزدان بر آنها هجوم آوردننی گذشت و کارگران شتاب کردند و به رهنمود امام عمل نکردند، در بیکم

:  فرموددی خبر به امام رسیوقت. اموالشان را به غارت بردند

لَقَد م فَلَمتُهذَّرح لُوایگوش نکردندی دادم ولزیمن آنها را پره (ی مِنّقْب  (.

ن کارگران آنحضرت اظهار  از کشته شددی تا امام را دنهیفرماندار مد.  رفتنهی مدی نزد والی السالم با ناراحتهی عل نی حسامام

. دی عطا فرماکوی اباعبداهللا خدا به شما پاداش نایتأسف کرد و گفت 

. د؟یکن ی کنم تو آنها را قصاص میاگر قاتالن غارتگر را به تو معرّف:  السالم فرمودهی عل امام

 نهی کرد که در کنار فرماندار مديه به مردسپس اشار. يآر: امام فرمود. د؟یشناس یمگر شما آنها را م! يآر:  گفتنهی مدفرماندار

. ؟يا  من نشانه رفتهي و چرا بسو؟یشناس یتو از کجا مرا م:  شده بود گفتریآن مرد که غافلگ. نشسته بود

اه را  ر،ی و نام همراهان تو را افشاء کنم، که چگونه و بکجا و سوار بر چه مرکبمیها را بگو اگر همه نشانه:  السالم فرمودهی عل امام

 که آن مرد يا  فرمود بگونهانی کم و کاست بی آنگاه همه ماجرا را ب؟یکن ی را کشت، اعتراف می شما چه کسکی و کدامدیبست

. دیگو ین راست میحس! سوگند بخدا: گفت

.  و همه را اعدام کردری تمام همراهان آن مرد را دستگفرماندار

 دی از شهادت زخبر

 به يروز. دانست ی او را مدنی داشت و محل بدار کشی برادرش آگاه»دیز« حضرت امی قندهیسبت به آ السالم نهی باقر علامام

:  فرمودانی بنگونهی را ا»دیز «ي السالم ماجراهی عل اصحاب خود فرمود که حضرت اباعبداهللا
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 دهی وآله هی اهللا علی صل وضَع رسولُ اهللاِ:  السالم قالهی عل نی الحسهی عن أبی أبی ابن مسلم حدثنای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. » الجنّۀی حشر إلامۀی القومی مظلوماً، إذا کان قتلی دی له زقالی من صلبک رجل خرجی ی بنای:  و قالَی کِتْفیعل

 دوش من گذاشت و فرمود، ير رو و آله و سلم دست مبارك بهی اهللا علیخدا صل  رسول يروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 حساب ی فرا رسد بامتی و آنگاه که روز قشود ی است، و مظلومانه کشته م»دیز« که نا او شود ی متولّد ميفرزندم، از پشت تو مرد

).  بهشت خواهد رفتيبسو

 ی از شتر گمشده اعرابخبر

 پسر يا:  و سخت ناراحت بود و گفتدی از راه رسی ناگاه اَعراب،می السالم نشسته بودهی عل نی با امام حسيروز:  عباس نقل کردابن

 السالم گمشدگان را هی عل نیرالمومنی ندارم، پدرت امیشتر من گمشده، و جز آن مرکب!  و آله و سلمهی اهللا علیرسول خدا صل

.  بدادم برسگرداند، ی را به صاحبانشان باز ماه  و گمشدهکرد، ی متیهدا
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 مواجِهِها ذِئْب أَسود ی تَجِد ناقَتَک واقِفَۀً و فی الْموضِعِ الْفُالنیاِذْهب اِل:  السالمهی عل نیالمام الحس اقال

 یاهی شتر تو گرگ سي است، و روبروستادهی که ایکن ی مدایدر فالن قسمت صحرا برو شترت را پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) قرار دارد

.  کردی کرد و بازگشت و از امام تشکّر و قدرداندایعرب رفت و شترش را پ مرد

 از محفوظ ماندن کعبه خبر

 ی بزرگلی حضور داشت، سزی السالم نهی عل ها در مراسم حج که حضرت اباعبداهللا  از سالیکیدر :  السالم نقل کردهی عل  صادقامام

 کردند یها دوخته شد، فکر م  نگاهمی، مردم مضطرب و نگران بودند و به مقام ابراه را گرفتمیآمد و تمام اطراف کعبه و مقام ابراه

. کند ی مي کعبه و مقام را از جامی عظلیآن س

:  السالم اظهار داشتهی عل نی امام حسپس
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.  بِهِ فَاستَقِرُّواهبذْی لِکُنْینادِ إِنَّ اهللاَ قَد جعلَه علَماً لَم :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ي از جالی سنی بلند اعالن کن که همانا خداوند کعبه رانشانه استوار قرار داد، هرگز با ايبا صدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دی آرام باشخورد، یخود تکان نم

یی جوبیع

ییجو  بی از عزیپره

.  استیجوئ بی از عزی پره،ی در روابط اجتماعی اخالقيها  از ارزشگری دیکی

 353 ثیحد

 مع کُلِّ عائِبٍ عاذِراً عدمی عائِباً لَم کُنْألحدٍیمنْ لَم :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  استازین ی بزی نی نکند، از عذرخواهیجوئ بی که در مردم عیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام
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 شودیآغاز م» غ« با حرف  آنهاي که ابتدایسخنان

 کردنبتی غیزشت

:  کرد، آنحضرت خطاب به آن مرد فرمودی و بدگوئبتی غگری دي از مردي السالم مردهی عل نی حضور امام حسدر
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.  فَإنَّها إدام کِالبِ النَّارِبۀِی هذا کُف عنِ الْغِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  لقمه سگان دوزخ استبت،ی بازدار که غبتیزبان از غ:  مرديا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شودیآغاز م» ف، ق« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

یقدردان

 از حنظلۀ بن أسعدیقدردان

شما را از عذاب :  گفت زد وادی فرانی و بر سرکوفستادی السالم اهی عل نی گرماگرم جنگ در روز عاشورا، حنظله در کنار امام حسدر

امام از او تشکّر . ترسانم ی که بر ثمود و عادنازل شد میشما را از عذاب. ترسانم ی مامتی شما را از محاکمه روز قترسانم، ی میاله

: کرد و فرمود
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 مِنَ الْحقِّ، هِی ما دعوتَهم اِلَکی ردوا علَنَیبوا الْعذاب حإِنَّهم قَدِ استَوج! رحمِک اهللاُ!  أَسعدابنَی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. نَی الصالِحخْوانَک بِهِم اآلنَ وقَد قَتَلُوا إِفی وأصحابک، فَکَحوكیستَبی لِکیونَهضُوا إِلَ

حخَی اِلر نْرٍیما فای مِنَ الداِلها،ی ولْکٍ الی وم لییب .

 پاسخ ي حقّشان دعوت نمودي مردم را آنگاه که بسونیخدا تو را رحمت کند، ا!  پسر أسعديا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 گری دختندی مستوجب عذاب بودند، و اما حال که خون برادران صالح تو را ردند،ی آماده گردارانتیمثبت ندادند، و به قتل تو و 

 یشگی که همی ملک و آقائي و آنچه که در آن است برتر است، برو بسوای آنچه از دني برو بسوند،دگارگرفتار عذاب و خشم پرور

). است

 الشعثاءی ابيراندازی تي برایقدردان

روز عاشورا در کنار امام . زد ی به هدف مقی با تجربه بود و دقراندازانی از تیکی»  الشعثاءیاب« معروف به ي کندادی بن زدیزی

 کرد ی ميراندازی داشت، همه آنها را جز پنج عدد به هدف زد، هر بار که تری صد عدد تکرد، ی و دفاع مستاد،ی السالم اهی عل نیحس

: فرمود ی از او می السالم در قدردانهی عل نی و امام حسخواند، یرجز م
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اجعلْ ثَوابه الْجنَّۀَ  وتَه،یاَللَّهم سدد رم:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  قرار بدهنی بگردان و اجر و مزدش را بهشت بري محکم و قويراندازی او را در تایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 از غالم اباذری و قدرداندعا

م به کربال آمد، امام به او اجازه داد  السالهی عل نیکه در گذشته غالم اباذر بود، در سفر عاشورا همراه امام حس» جون« بنام یشخص

. تا در نبرد عاشورا شرکت نکند و هرجا که دوست دارد برود
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. قِنای فَال تَبتُلْ بِطَرۀِی فَإِنَّما تَبِعتَنا طَلَباً لِلْعافِ،ی إِذْنٍ مِنّیأَنْت ف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 به نجای تا اشی و آساتی عافدی تو به امرای را از تو برداشتم و آزاد گذاشتم، زعتیمن ب!  جونيا (: السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  مبتال مگردانبتی و مصی و در راه ما خود را به ناراحتيا همراه ما آمده

 خطر است شما يها لحظه با شما بودم، و از سفره شما بهرمند شدم حال که تیمن در سالمت و امن! نه هرگز:  جواب امام گفتدر

 تا خون ما با خون شما بهم کنم ی است، شما را رها نماهی گرچه رنگ پوست من سدارم یرا رها کنم؟ نه هرگز دست از شما بر نم

. زدیآم

: اش فرمود  از کشته شدن او، امام در کنار جنازهپس

ماَللَّهب یطَضو ،ههجو یی رب،هحعم شُرْهاحو ب رِّفع رارِ، والْاَب ینَهبو دٍنَیمحآلِ مدٍ ومحم  .

 برقرار شتری بی او با محمد و خاندانش آشنائانی محشورش بگردان و مکانی و بدنش را خوشبو و با ابرار و ندی را سفشی روایخدا(

.) فرما

 از مسلم بن عوسجهیقدردان

 کرد، عمرو بن حجاج و سربازان تحت امرش او را محاصره کرده، و با ی سختکاریو پ رفت، دانی مسلم بن عوسجه به میوقت

 ی السالم فوراً خود را به او رساند در حالهی عل  افتاد، حضرت اباعبداهللانی بدنش را هدف قرار دادند، مسلم بر زمها زهی و نرهایشمش

. که هنوز زنده بود
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. ) »الًی وما بدلُوا تَبدنْتَظِرُی نَحبه و مِنْهم منْ یفَمِنْهم منْ قَض« مسلِم بنَ عوسجۀِ ایرحِمک ربک : م السالهی عل نی االمام الحسقال

 مسلم که ؟ي داریرش زانو نهاد و گفت سفاي بن مظاهر بهنگام شهادت مسلم سر او را بر روبی حبیوقت (23 هیسوره احزاب آ

 قطره نی که تا آخرکنم یتو را سفارش م»  بهذا ان تموت دونهکیأوص« گفت بی خطاب به حبیفی ضعي بود با صداغرق در خون

)343 ص7 جي طبرخیتار(ی السالم دفاع کنهی عل نیخون از حس

 کردند و عمل» شهادت در راه خدا« خود مانی از آنان به پیبعض! رحمت خدا بر تو باد مسلم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). اند  ندادهریی را تغمانشانی و عهد و پبرند ی از آنان در حال انتظار بسر میبعض

 از عمرو بن قرظۀیقدردان

 رفتن گرفت، جنگ دانی السالم اجازه مهی عل نی و شهادت در روز عاشورا، عمرو بن قرظۀ از امام حسکاری حساس پيها  لحظهدر

 با بدن آن آمد ی آنحضرت مي که بسويری هر تستادی امام اي روشی را کشت، و در پدیزی انی از لشگريادی کرد، و تعداد زیسخت

 نی بر زمنی خونکری با پی به آنحضرت برسد، وقتیبی و تازنده بود نگذاشت آسکرد ی دفع ممام را از ايری و هر شمشگرفت یرا م

. ه عهد کردم؟ بي و آله و سلم من وفاهی اهللا علی صلامبری پسر پيا: افتاد گفت
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 األثَرِ یِ فی اَلسالم، و أَعلِمه أَنَّی وآله عنّهی اهللا علی صل  الْجنَّۀِ، فَاقْرَأْ رسولَ اهللاِی فِینَعم أَنْت أَمام:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

خدا   سالم مرا به رسول ،ی من در بهشت هستشیشاپی پ وي خود را انجام دادفهی وظزی تو نيآر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  خواهم آمددارشی او و به دشگاهی در پشت سر تو به پزیبرسان و به او ابالغ کن که من ن
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 بن مظاهربی از حبیقدردان

 از حافظان قرآن بود،  شهرت داشت،انی کوفانی داشته و در می فراوانی برخوردار بود، و تجربه نظامی بن مظاهر از سنّ باالئبیحب

.  افتاد امام خود را به او رساندنی جنازه او بر زمی روز عاشورا وقتکاری در پخواند، ی کامل قرآن مکدورهی شب، کیو در 
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 لَۀٍی لَید کُنْت فاضِالً تَخْتِم الْقُرآنَ ف لَقَب،ی حبایلِلَّهِ درك . ی و حماةَ اَصحابیعِنْداهللا أَحتَسِب نَفْس:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. واحِدةٍ

 یلتی مرد با فض،يآمد ی من به حساب مارانی و از بزرگان دانستم ی من تو را از خودم مبی حبيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). يکرد ی شب قرآن را ختم مکی که در يبود

ی شناسقرآن

 قرائت قرآنثواب

 ارزش و ثواب خواندن قرآن با ما سخن رامونی که پدمی السالم رسهی عل نی خدمت امام حسيروز:  نقل کرديب أسد بن غالبشر

: گفت

 361 ثیحد

 ینَۀٍ، فَاِذا قَرَأها ف لَه بِکُلِّ حرْفٍ مِائَۀُ حسکْتَبی صالتِهِ قائِماً یاهللاِ عزَّوجلَّ ف  مِنْ کِتابِۀًیمنْ قَرَأ آ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 هِی صلَّت علَالًی کَتَب اهللاُ لَه بِکُلِّ حرْفٍ حسنَۀً، و إِنْ خَتَم الْقُرْآنَ لَنَاهللاُ لَه بِکُلِّ حرْفٍ عشْرَ حسناتٍ، و إِنْ إِستَمع الْقُرْآ  صالةٍ کَتَبرِیغَ

 السماءِ نَی با لَه مِمراًی و کانَت لَه دعوةٌ مجابۀٌ، و کانَ خَ،یمسِی ی الْحفَظَۀُ حتّهِیه نَهاراً صلَّت علَ و إِنْ خَتَمصبِح،ی یالْمالئِکَۀُ حتّ

. واألرضِ

.  أَعطاه اهللاُ ذلِک إِذا قَرَأ ما معهم،ی أَسدٍ إِنَّ اهللاَ جواد ماجِد کَری أَخا بنای:  قالقرأهی هذا لمن قرأ فمن لم قلت

 ي براکوی صد پاداش نی هر حرفي بخواند، براستادهی از قرآن در نماز خود اهی آکی که یکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

پس اگر قرآن را بشنود، بهر . کند ی به او عطا مکویپاداش ن  دهی نماز بخواند خداوند بهر حرفری اگر در غشود، یآنشخص نوشته م

 تا صبح شود، فرستند ی تمام قرآن را در شب بخواند فرشتگان بر او درود می و اگر کسکند، ی مطا به او عکوی پاداش نکی یفحر

 آسمان و نی او بر آورده است، و به اندازه آنچه که بي تا شب، و دعافرستند یاگر در روز تمام قرآن را بخواند فرشتگان بر او درود م

 قرآن را بخواند چه؟ تواند ی که نمی ثواب خواننده قرآن است اما کسنی ادمیساز امام پر). شود یداده م است به او پاداش نیزم

 خوانده شود آنچه که از ی کننده، و بزرگوار است، وقتشی خداوند بخشنده، ستارای أسد، در شگفت مباش زی برادر بنيا: (فرمود

). دیش کردم را خواهد بخادی که ییاوست، خداوند پاداشها

 معارف قرآناقسام

اما . مند گردند  از معارف ارزشمند آن بهرهتوانند یها م ها نازل شده است، و همه انسان  عموم انساني است که قرآن برادرست

. کنند ی از آن استفاده نمکسانی است که همه افراد يا معارف بلند قرآن بگونه
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 الْعِبارةِ، والْإِشارةِ، و اللَّطائِفِ، والْحقائِقِ فَالْعِبارةُ لِلْعوامِ، یعلَ: اءی أَربعۀِ أَشْیکِتاب اهللاِ عزَّوجلَّ عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. اءِی والْحقائِقُ لِألنْبِاءِ،یوالْاِشارةُ لِلْخَواص والَلَّطائِف لِألولِ



١٨٠

 اما عبارات آن ق،ی و حقاف،یها، لطا عبارات، رمزها و اشاره:  استوار استزیکتاب خدا بر چهار چ(:  السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي آن براقی است، و حقااءی اولي آن برافی است، و لطاژهی توده مردم است، و اشاره و رموزات از آن خواص و بندگان ويپس برا

). ت اساءی و انبامبرانیپ

 و قدرقضا

ر قضا و قدفیتعر

.  جواب دادنگونهی امام اد،ی پرسی به امام نوشت و در آن از قضا و قَدر الهيا  نامهي الحسن بصری بن ابحسن
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 و شَرِّهِ فَقَد رِهِی بِالْقَدرِ خَؤْمِنْی فَإِنَّه منْ لَم تِ،ی أَهلُ الْبنای إِلَی الْقَدرِ مِما اُفْضِیإِتَّبِع ماشَرَحت لَک ف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 بِغَلَبۀٍ، یعصی بِإِکْراهٍ، والطاعی الی إنّ اهللاَ تَبارك و تَعالماً،ی اهللاِ اِفْتِراء عظی علَير اهللاِ عزَّوجلَّ فَقَد اِفْتَی علَغ یو منْ حملَ الْمعاص. کَفَرَ

 لَهم صاداً عنْها مبطِئاً، و کُنِی لَم  أَقْدرهم، فَإِنْ اِئْتَمروا بِالطَّاعۀِهِیولکِنَّه الْمالِک لِما ملَّکَهم، والْقادِر لِما علَ. ۀِ الْهلَکَی الْعِباد فهمِلُیوال

 قَسراً، هِمی هو حامِلُهم علَسی فَلَفْعلْی ما اِئْتَمرُوا بِهِ، فَعلَ و إِنْ لَم نَی و بنَهمی بحولَی فَهِمی علَمنَّی فَشاء اَنْ ۀِیإِنْ اِئْتَمرُوا بِالْمعصِ

مالکَلَّفَهکوراً، بِتَمبإنِهِی ج یملَاهتجاجِهِ عاِحو مإِنْذارِهِ لَه ذارِهِ وإع دعب یهِممکَّنَهمو مقَهطَو  .

و ملَ لَهعب جأَخْذِ ما إِلَی إللَیالس ستَطهِیم ملَهعج منَهاه نْهتَرْكِ ما ع و ،معاهبِهِ مِنْ شَئٍ غَنَیعی د مرَهلِاَخْذِ ما اَم ولِتَرْكِ هِ،ی اخِذرَی 

 بِتِلْک الْقُوةِ و نَهاهم عنْه، و جعلَ الْعذْر نالُونَی لِما أَمرَهم بِهِ، اءی أَقْوِباده جعلَ عِيوالْحمدلِلّهِ الَّذ. هِی تارِکرَی غَءٍ یمانَهاهم عنْه مِنْ شَ

 . لَه الْحمد وهِ،ی علَضاًی اَی ذلِک أَذْهب و بِهِ أَقُولُ، واهللاِ و أَنَا و أَصحابی لَه السبب جهداً متَقَبالً فَأَنَاَ علجعلُیلِمنْ 

 ییهایژگی از جمله ونی چننی ای کن که شرحيروی پدهم یبتو شرح م» قدر«آنچه در مفهوم : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 است، و دهی بخداوند کفر ورزردی آن را نپذي و بدیکی و ناوردی نمانیا» قَدر« به یهرکس.  شده استتی عناتیب است که بر ما اهل

 بس بزرگ بخداوند بسته است، خداوند مردم را به جبر و اکراه به اطاعت ی بگذارد افترائاوندخدهر کس گناهان خود را بحساب 

اند بلکه   بحال خود رها نشدهی بندگان هم در انتخاب راه زندگی ولزد،یانگ ی خود بر نمتی و آنان را به زور بر معصدارد یخود وا نم

اگر بندگان به اطاعت خدا . باشد ی مسلّط و قادر مدهی را توان بخشندگانش بهرچه بندگان دارند خداوند مالک آنهاست، و بر آنچه

 و نهد ی اگر خدا خواست بر آنها منّت مرندی گشهی پتیگردن نهند خداوند هرگز مانع اطاعت آنها نخواهد شد، و اگر گناه و معص

 خداوند آنان را بر انجام گناه مجبورشان ساخته ه کستی ننگونهیو اگر از گناه بازنداشت ا. کند ی مجادی اي گناه و آنان سدانیم

 و امکان هر عمل را به آنان داده است، خدا بر بندگان ي و اتمام حجت، آزادی و راهنمائدی مفخیاست، بلکه خداوند پس از ارشاد ش

. دنی او را ترك نمااتی نهاده است که بتوانند اوامر و دستورات او را انجام دهند، و منهیخود راه

 گردانند، سپاس ي فرمود، روی را به اجراء نهد، و از آنچه نهنشی عطا فرموده تا فراميرومندی و نی بر بندگانش توانائخداوند

 و آنان را آورند ی مي او را بجای اوامر و نواحروی توان و ننی و توانا کرده و با ارومندی را که بندگانش را بر انجام اوامر خود نییخدا

پس من با .  که مورد قبول درگاهش باشدی را، سپاسي سپاس خدايآر.  قدرت ترك نداده مغرور دانسته استایمل و که قدرت ع

).  و خدا را سپاسگذارمارانمی است راه من و نی است، انی همزیاعتقادم ن!  راهم، و سوگند بخدانی رهرو ادهی مرام و عقنیا

اسیق

اسی و استدالل و ترك قبرهان

 ل،ی بدون دلتوان ی است، و نملی حکمت و فلسفه و دلي از احکام اسالم داراي عقل و برهان است، و هر دستورنی د اسالمنید

: دی را پرسی نافع بن أزرق مسائليروز.  کرداسی قگری را با حکم دیحکم
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 ی االِرتِماسِ، مائِالً عنِ المِنْهاجِ، ظاعِناً فِی الدهرَ فِزَلِی لَم اسِی القِی علَنَهی نافِع إنَّ منْ وضَع دِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  وصف بِهِ نَفْسهما بِی ابن األَزرقِ أصِف إلهای. لِی الجمِرَی قائِالً غَلِ،یاالِعوِجاجِ، ضالّاً عنِ السبِ

الو ،هبِه نَفْس رَّفبِما ع رِّفُهاُع یكرالدو ،واسبِالح یقَرقاس وی بِالنَّاسِ، فَهغَب عِرُیب لْتَصِقٍ، وی مغَد رُی ،تَقَصم یدحالوو ی،ضعب رُوفعم 

. لُ الْمتعارُی موصوف بِالعالماتِ، ال إله إالّ هو الکَباتِ،یبِاآل

 و از جاده رود، ی بنا نهد، همواره بر منجالب خطا فرو ماسی قهی را بر پانشی دآنکس که!  نافعيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. دیگو ی ناپسند می و سخننهد، ی گام می و نادرستی و در کجکند ی راه را گم مي فردنی چننی اگردد، ی حق منحرف ممیمستق

 یخداشناس

 او به گردد، ی نماسی و به مخلوقات قشود یحواس درك نم که خود کرده است، با کنم ی مفیخدا را آنچنان توص!  پسر أزرقيا

 او ست،ی نری پذبی همتا است، و ترکی و بکتای نه با فاصله، ی و متّصل و از آنان دور است ولوستهی نه پی است ولکیموجودات نزد

).  بزرگ و بلند مرتبه است جز او کهي معبودستی کننده اوست، نفی توص،ی هستنی و قوانشود، ی شناخته منشی آفريها با نشانه

 و مبارزهامیق

ی نظامياطهای احتتیرعا

 نی به سرزمی کربال وقتي کاروان آنحضرت در حرکت بسوکرد، ی خود را حفظ می رزمی آمادگشهی السالم همهی عل نی حسامام

:  فرمودنی بن قری خطاب به زهد،ی کوفه را دانی از دور لشگردی رس»ظیق«
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 اَو شَرَف نَجعلُه خَلْف ظُهورِنا و نَستَقْبِلُ الْقَوم مِنْ وجهٍ واحِدٍ؟ هِی اِلَلْجأُیاَما هاهنا مکانٌ :  السالمهی عل نیام الحس االمقال

). م؟یری گ آنان قراري روبرانمی تا با همه لشگرمی هست که بدان پشت دهی پناهگاهنجای در اایآ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 کرد که دشمن ییآرا  در برابر دشمن صفيا  بگونهدیبا.  بشوددی بای و شرائط حاکم بر منطقه جنگنی حداکثر استفاده از زمیعنی

.  را نتواند دور بزند و آنان را محاصره کندي بتواند مبارزه کند تا لشگر خودسو کیتنها از 

یمنی و اصول ای نظاميها کی تاکتتیرعا

 شی در پی خطرات مهمی شد، و از نظر نظامخکوبی هزار نفر در برابر هفتاد و دوتن می کربال، سرانجام سنیفرود به زم از پس

 متّصل بهم نصب کنند تا دشمن از پشت سر نتواند يا  را در کنار تپهها مهی السالم دستور دادند تمام خهی عل نیامام حس. است

.  احتمال هجوم باشدسو کی کنده شود که تنها از ی تا قسمت جلو خندقها مهی چپ خ طرفازحمله کند و آنگاه دستور داد 
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 قِتالُ الْقَومِ کُونَی ی ناراً، حتَّهِی حولَ عسکَرِنا هذا شِبه الْخَنْدقِ و أَججوا فرَةًیقُوموا فَاحفِرُوا لَنا حف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ال مِنْ وو مهٍ واحِدٍ ال نُقاتِلُهجال نُضقاتِلُونَیو رْبِهِمی فَنَشْتَغِلَ بِحالْع رَمح .

 تا دی و داخل گودال را از آتش پر کندی خندق حفر کنهی شبی و اطراف لشگر گودالدیزیبپاخ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  حرَم در امان خواهد بودمیکه با آنها در حال جنگ هست ی صورت وقتنی طرف باشد، در اکیجنگ ما با آنها از 



١٨٢

 جهادي براي معنویآمادگ

 هی عل نی کنند، اما امام حسکسرهی عمر سعد گرچه تالش کردند در بعد از ظهر روز نهم محرّم کار را ي به رهبردیزی انیلشگر

:  فرمودارانیالسالم شب عاشورا را مهلت خواست، سپس به 
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 لِتَکُونَ أَکْفانَکُم ابکُمی آخِرَ زادِکُم، وتَوضَّأوا و اغْتَسِلُوا واَغْسِلُوا ثِکُنْیقُوموا فَاشْرِبوا مِنَ الْماءِ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و د،ی غسل کندی آن وضو بساز بااست،ی شما در دني روزنی که آخردی آب بنوشنی از اد،یزیبرخ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  شما خواهد بوديها  که فردا کفندی را با آن شستشو دهتان يلباسها

 ي به کندوای گوشد، ی مکی نزدها مهی گذراندند، هرکس از دور به خشیای شب عاشورا را همه به دعا و نماز و قرآن و ذکر و نآنگاه

.  شده استکیزنبوران عسل نزد

رگاه اطراف قرایابیارز

 ی السالم بود، وقتهی عل نی تجربه فراوان داشت و همواره در خدمت امام حسی بود که در مسائل نظامیارانی از یکی بن نافع هالل

 را از ها مهی که اطراف خدمی بهم، نصب کردند، هالل بن نافع نقل کرد که در شب عاشورا امام را دکی نزديا  را در کنار تپهها مهیخ

.  رفتمکی نزدکند، ی می نفوذ را بررسيها  و راهدهد، ی قرار میابیرز مورد اکینزد
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منِ الرَّجلُ، هِاللٌ؟ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) ؟ی آن مرد، هالل بن نافعستیک: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

: دفرمو. د؟یزن ی قدم مها مهیشما چرا در اطراف خ: دمی پرس،يآر: گفتم

. حلَمونَی و حمِلُونَی ومی مِنای مخَی عللِی هِاللُ خَرَجت أَتَفَقَّد هذِهِ التِّالع مخافَۀَ أَنْ تَکُونَ کَناء لِهجومِ الْخَای

 دفع ایله خود و  حمي باشد و از آنجا برایگاه ی دشمن مخفي کنم که مبادا برای را بررسها مهی اطراف خي و بلندیام تا پست آمده(

.) حمله شما استفاده کند

:  دوش من گذاشت و فرمودي دست روآنگاه

. هِی واهللاِ وعد ال خُلْف فی هِیهِ

).  تخلّف در آن راه نداردچی است که هيا امشب همان شب موعود است وعده(

:  خطاب به من فرمودسپس

 مِنْ وقْتِک هذا وانْجِ بِنَفْسِک نِیبلَ الْجنِی هذَنَی هِاللُ أال تَسلُک ما بای

). ی و خود را از مرگ برهانيها پناهنده شو  کوهنی شب به ایکی تارنی در ایخواه ی هالل نميا(

 و آله و سلم، من از تو جدا هی اهللا علیخدا صل  پسر رسول ي اند،ی من بنشيمادرم به عزا:  امام افکندم و گفتمي خود را به پاهامن

.  تا در خون خود دست و پا بزنمشوم ینم

ارانی آزمودن

  نی و حلقه محاصره بر امام حسدند،یشیاند ی فردا مکاری شب عاشورا که دو لشگر نا برابر مقابل هم قرار داشتند و به جنگ و پدر

. ا در شدت نبرد تو را رها نخواهند کرد؟ همراه تو، فردارانی ایآ: دی پرسی السالم با نگرانهایعل نبیتر شد، حضرت ز  السالم تنگهیعل
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 استِئْناس یِ دونَۀِی بِالْمنِستَأْنِسونَی األشْوس األقْعس هِمی فسیأَما واهللاِ لَقَد نَهرْتُهم و بلَوتُهم و لَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. الطَّفْلِ بِلَبنِ أمهِ

 مگر دالور و غرّنده و با صالبت و استوار، آنان به کشته افتمیام و ن آنها را آزموده!  بخدا سوگنديآر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  به پستان مادررخواری طفل شاقی من مشتاقند چونان اشتي روشیشدن در پ

 از آغاز مبارزهمنع

 ی نظامشی آتش، و آرايها  آمدند، خندق، و شعلهکی نزدی شمر وقت صبح عاشورا، فرماندهان عمر سعد ويها  لحظهنی آغازدر

 هجوم توانند ی مسو کی و تنها از ستند،ی طرف مبارزه نی فرد معمولکی در شگفت شدند و دانستند که با دندیسپاه امام را د

 بلند به امام اهانت کرد، مسلم بن عوسجه ي الجوشن با صداي شمر بن ذرو نیاند، از ا  آنان بستهر امام راه را بداران زهی که ناورندیب

:  بزنديریخواست او را با ت

 370 ثیحد

.  اَکْرَه أَنْ أَبدأَهمیال تَرْمِهِ، فَاِنّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  مزن، که من خوش ندارم آغازگر جنگ باشمریاو را با ت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. دهم یبه تو آتش را بشارت م:  گفتی خطاب امام کرد و در اوج پستگری بار دشمر

 مطاعٍ، منْ أَنْت؟ عٍی وشَفمٍ،یأُبشَرُ بِرَب رح: السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) ؟یستی اطاعت شونده بشارت داده شدم، تو کيا  مهربان و شفاعت کنندهیمن به خدائ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  الجوشن هستميمن شمر بن ذ: گفت

ولُ اهللاِ صلاَللَّهسرُ، قالَ رأَ:  السالمهی علنی وقال الحس،»یتی دماء أهل بی فلغی کأنّ کلباً أبقع تیرأ:  وآلههی اهللا علی اَکْبریکَأَنَّ ت 

هو أَنْت  وی کَلْباً أَبقَع کانَ أَشَدهم علَهای وکَأَنَّ ف،یکِالباً تَنْهشُن

 در ای گودمیرا د» دار، رنگارنگ بود رنگ پوست او لک« أبقع ی و آله و سلم فرمود، سگهی اهللا علیخدا صل خدا بزرگ است، رسول (

 رنگارنگ ی آنها سگانی در مآوردند، ی من هجوم مي که بسوي چنديها  سگدمی و من در خواب دخورد یخون فرزندانم غوطه م

.) ی و آن سگ توئآورد ی من هجوم مي بسواه همه سگ از شتریبود، که ب

کاری پي برایآمادگ

:  فرمودارانی خود به جماعت خواند و آنگاه خطاب به ارانی السالم نماز صبح عاشورا را با هی عل نی حسامام

 371 ثیحد

.  بِالصبرِمکُی قَتْلِکُم فَعلَیاِنَّ اهللاَ قَد اَذِنَ ف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی باشبای داده است، پس بردبار و شکتیخداوند به کشته شدن من و شما رضا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 دشمني به ادعاپاسخ

 يا: خطاب به سربازان خود گفت» فرمانده قسمت راست لشگر« بنام عمرو بن حجاج دیزی از فرماندهان لشگر یکی عاشورا صبح

امام در . دی بخود راه ندهيدی کرد ترددیزی خارج شد و مخالفت با نی که از دی و در کشتن کسدیفه با هم متّحد باشمردم کو

: پاسخ او اظهار داشت

 372 ثیحد
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أَما واهللاِ لَتَعلَمنَّ لَو قَد ! هِی ثَبتُّم علَأَنَحنُ مرَقْنا و أَنْتُم!  تُحِرَّض النَّاس؟یأَعلَ!  عمرَو بنَ الْحجاجِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

!  النَّارِی بِصِلی ومنْ هو أَولنِی مرَقَ مِنَ الدنای أَعمالِکُم أَیقُبِضَت أَرواحکُم ومتُّم عل

 و شما ثابت قدم می خارج شدنی ما از دایآ ؟یشوران ی مردم را بر ضد من مای عمرو بن حجاج آيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 نی از دی چه کسدی دی آنگاه خواهد،یری عمل بمنی شما از بدن خارج شود و با هميها  روحیوقت!  آگاه باش، بخدا سوگندد؟یماند

.)  آتش استر سزاوایخارج شد و چه کس

کاری جهاد و پفرمان

 ادی بن زداهللایدر نزد عب:  السالم پرتاب کرد و گفتهی عل نیشگر امام حس لي بسويری آمد و تشی صبح عاشورا، عمر بن سعد پدر

 فراوان از لشگر يرهای آنگاه ت»ی اول من رمیانّ« السالم پرتاب کردم هی عل نی حسي بسوری بودم که تی من اول کسد،یشهادت ده

:  گرفتدنی السالم بارهی عل نی اصحاب امام حسي بسودیزی
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 کُمی ال بد مِنْه، فَاِنَّ هذِهِ السهام رسلُ الْقَومِ اِلَي الْموتِ الَّذیقُوموا رحِمکُم اهللاُ اِلَ:  السالمهی عل نیام الحس االمقال

 يکهای پرها،ی تنی که است،ی از آن نيا  که چارهی مرگي خدا شما را رحمت کند بسودیزیبرخ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  شماي مردم بسونیرگ است از طرف ام

:  و فرموددی دست مبارك بر محاسنش کشآنگاه

لَاِشْتَداهللاِ ع الْی تعالی غَضَب ودِیاهللاِ تَعاله غَضَب اشْتَدلَداً، وو لُوا لَهعلَی اِذْجلَي النَّصاری عع هغَضَب اشْتَدثالِثَ ثَالثَۀٍ، و لُوهعی اِذْ ج 

 ی إلبهمی أما واهللاِ ال اُجهِم،ی قَتْلِ ابنِ بِنْتِ نَبِی قَومٍ إِتَّفَقَت کَلِمتُهم علیمجوسِ اِذْ عبدوا الشَّمس والْقَمر دونَه، واشْتَد غَضَبه علال

. ی و أَنَا مخَضَّب بِدمی اهللاَ تَعالی اَلْقَی حتّدونَیری مِما ءٍ یشَ

 انی شد که به خدادی آنگاه شدانیحی باور کردند و خشم خدا بر مسي او فرزندي که برادی آنگاه سخت گردانیهویخشم خدا بر (

 بر قوم ی و غضب الهدندی خدا، آفتاب و ماه را پرستي شد که بجاشتری کردند و غضب خداوند بر آتش پرستان بدایگانه اعتقاد پ سه

. دندی متّحد و هماهنگ گردامبرشانی پسر دختر پشتنک شد که بر دی آنگاه شديگرید

 خضاب شده شی به خون خوکهی جواب مثبت نخواهم داد تا در حالنهای ايها  از خواستهکیچیمن به ه! به خدا سوگند! دی باشآگاه

). و به مالقات پروردگار خود بروم

 رزمندهی با نوجوانسخن

 السالم بود که با زن و فرزندان خود همراه با کاروان آن حضرت به کربال آمد و در روز هیل ع نی امام حسارانی از یکی ي انصارجناده

 و از د،ی سال سنّ داشت لباس رزم پوشازدهیکه » عمرو بن جناده« پس از شهادت او پسر نوجوانش بنام د،یعاشورا به شهادت رس

:  رفتن خواستدانیامام اجازه م
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. هذا شاب قُتِلَ أَبوه و لَعلَّ اُمه تَکْرَه خُرُوجه:  السالمهیعل  نی االمام الحسقال

 به نبرد می بدون اطّالع مادرش تصمدی نوجوان پدرش در حمله اول کشته شده است، شانیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  نباشدی راضيگرفته است و مادرش به کشته شدن و

.  شما فرستاده استياری و مرا به دهی لباس رزم را برتنم پوشنیمادرم ا:  گفتنوجوان

 خواند؛ ی رفت و اشعار حماسدانی به مزی ناو
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 ری و نعم األمنی حسيریأم

 ری النذری فؤاد البشسرور

 وفاطمۀ والداه یعل

 ری تعلمون له مِن نظفهل

 و آله و سلم بشارت دهنده و هی اهللا علی صلامبری پیشحال خوهی است، او مای السالم است چه رهبر خوبهی عل نیرهبر من حس. 

. هشدار دهنده است

 افت؟ی دی همانند او خواهای آباشد، ی السالم پدر و مادرش مهایعل  السالم و فاطمههی عل ی علی خوشحالهیو ما. 

 ي دشمن پرتاب کرد و چوب جلويسو افکندند، مادرش سر را بها مهی خي و بسودندی تا کشته شد، سر او را بردی دشمنان جنگبا

 باز ها مهی السالم او را به خهی عل  به سربازان حمله کرد که حضرت اباعبداهللاخواند ی می که اشعار حماسی را گرفت و در حالمهیخ

. گرداند

گران  امی بهشت به قبشارت

 همراه ارانی السالم به هی عل نیهان شد، امام حس همه نمازگزاران جي که الگویخی ظهر روز عاشورا پس از خواندن آن نماز تاردر

: بشارت بهشت داد و فرمود

 375 ثیحد

 قُصورها، و نَتی ثِمارها، و زنَعتی اِنَّ هذِهِ الْجنَّۀَ قَد فُتِحت ابوابها، واتَّصلَت اَنْهارها، و اَی اَصحابای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 تَباشَرونَی قُدومکُم، و تَوقَّعونَی ی و اُمی قُتِلُوا معه و أبنَی الَّذ وآله والشُّهداءهی اهللا علی صل فَت وِلْدانُها و حورها، و هذا رسولُ اهللاِتَأَلَّ

. اهللاِ  رسولِ اهللاِ و ذُبوا عنْ حرَمِنِی فَحاموا عنْ دکُم،یبِکُم، و هم مشْتاقُونَ اِلَ

 و درختانش سبز و پر ي جارشی شما باز شده که نهرهاي بهشت به روي درهانکیا!  منارانی يا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و آله و سلم و هی اهللا علیخدا صل  رسول نکی و اباشند ی بهشت متوجه شما ميها ي شده، و حورنتی آن زي و قصرهاوه،یم

 خدا و رسولش نی پس بر شماست که از ددهند، ی مژده مگری و قدوم شما را به همدوده منتظر ورود شما ب،ی راه الهدانیشه

:  زدادیو فر). دی دفاع کنامبری و از حرم پتیحما

 اُمۀَ الْقُرآنِ هذِهِ الْجنَّۀُ فَاطْلُبوها، و هذِهِ النَّار فَاهرِبوا مِنْها ای

.) دیزی آتش جهنّم است از آن بگرنی و ادی آن بشتابي شماست، بسوي روشیهشت در پ بنی قرآن، ای امت واقعيا(

ي از ابوثمامۀ ساعدیقدردان

 اریبس:  چه کند؟، خطاب به امام گفتدانست ی شده بود و نمدی دچار تردزی ني روز عاشورا ابوثمامه ساعدکاری ساعات آخر پدر

.  در کنار شما باشم؟ای جنگ بروم دانی به ممدان ی نمنم،یب ینگران هستم که تو را تنها م
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تَقَدم فَاِنَّا الحِقُونَ بِک عنْ ساعۀِ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  شدمی به تو ملحق خواهگری دی ساعتي بزودزی دشمن بتاز ما نيبسو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام
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يداوی از صیقدردان

 آماده نبرد شد و خطاب به آن دی السالم را تنها دهی عل نی آخر روز عاشورا امام حسيها  در لحظهی وقتيداویالد ص بن خعمرو

 ادامه دهم کاری نگران هستم، به پنمیب ی اما تو را که تنها موندمی خود بپدی شهارانیتالش کردم تا هر چه زودتر به : حضرت گفت

.  در کنار شما بمانم؟ای
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تَقَدم فَإِنَّا الحِقُونَ بِک عنْ ساعۀٍ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) وستی پمی به تو خواهگری دی ساعتي بزودزی دشمن بتاز ما نيبسو: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ی فرماندهحفظ

 و کرد ی میتاب ی بستینگر ی را مارانی شهادت یبود، وقتدار   السالم و پرچمهی عل  السالم فرمانده کل سپاه امامهی عل  عباسحضرت

.  بروددانی که به مخواست یاز آنحضرت م
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تُنا  الشِّتاتِ، وعِماری جمعنا إلَؤُلُی ومجمِع عددِنا، فَإذا أَنْت غَدوت ي کُنْت الْعالمۀَ مِنْ عسکَری أَخای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  الْخَرابِیتَنْبعِثُ إِلَ

 ما تی جمع،ي اگر توهم برو،یباش ی مروهایبرادرم، تو پرچم دار سپاه، و عامل جمع شدن ن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). گردد ی مرانی ما ويها  و خانهشود، یپراکنده م

 از خواهم ی تنگ شده است، مای دنی از زندگام نهی من، سيا آقي تو، ايبرادر جان روح من فدا:  السالم فرمودهی عل  عباسحضرت

: امام پاسخ داد. رمیمنافقان انتقام بگ

.  مِنَ الْماءِالًی الْجِهادِ فَاطْلُب لِهؤُالءِ األطْفالِ قَلی غَدوت إِلَإِذا

.) اوری آب بي کودکان مقدارنی اي برايرو یحال که به جنگ م(

رد به تداوم نبارانی قیتشو

 گرفت و جنگ دانی بزرگوار آمد اجازه مي السالم خدمت عموهی عل ی از فرزندان امام مجتبیکی السالم هی عل  بن حسناحمد

 هست تا ی آبایآ:  السالم بازگشت و گفتهی عل  امامي که غرق در خون بود بسوی کرد و هشتاد نفر را کشت و در حالیسخت

 شوم؟ تیبرد تقو ادامه ني خود را فرونشانم و برایتشنگ
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 شَرْبۀً ال تَظْمأُ بعدها کیسقِی وآله فَهی اهللا علیصلی جدك محمداً الْمصطَفی تَلْقالًیاِصبِرْ قَل! ی بنَای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

أَبداً؟ 

 و او با ی کنداری خدا را دامبری تا جد بزرگوار خود پساز شهی پیبائی شکگری دیاندک!  برادرمادگاری: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). ي سازد که پس از آن هرگز تشنه نگردرابتی سییآب گوارا



١٨٧

دی شهارانی فراخواندن

 ماند، آن  السالم تنهاهی عل نی و امام حسدندی و همراهان و برادران و برادرزادگان و فرزندان به شهادت رسارانی از آنکه همه پس

 را دی شهارانی بلند همه ي با صداد،ی مانده دنی زمي نگاه کرد، همه را کشته و بر رودانیحضرت به چپ و راست اطراف م

: فراخواند و فرمود
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 بنَ دیزی ای ونِ،ی بنَ الْقَرَی زهای، و بنَ مظاهِرٍبی حبای بنَ عرْوةَ، وی هانِای و لٍ،ی مسلِم بنَ عقای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ظاهِرٍ، وایم ییحنَ کَثیرٍ،ی ب ای و نَ نافِعٍ، وراهای هِاللَ بی إِبمصنَ الْحب نِ،یای ومع رَیطاعِ، ونَ الْمالْکَلْبای ب دأَس ی،قای ونَ عاهللاِ ب دبلٍ،ی ع 

ایوسونَ عب لِمسم ۀَ، وایج احِ، ونَ الطِّرِمب درُّی داواحِی الرِّاحی، لِای وع یسنَ الْحب نِ،ی ای و فا، وطالَ الصای أَبفُرْسانَ الْه یمال. جآءِی 

فَهذِهِ نِساء ! أَم حالَت مودتُکُم عنْ إِمامِکُم فَال تَنْصرُونَه؟ أَرجوکُم تَنْتَبِهونَ، امیأَنْتُم نِ! ؟ی و أَدعوکُم فَال تَسمعون،یبونی فَال تُجکُمیأُناد

کِنْ  الْکِرام، و ادفَعوا عنْ حرَمِ الرَسولِ الطُّغاةَ اللِّئام، ولهای وآله لِفَقْدِکُم قَد عالهنَّ النُّحولُ، فَقُوموا مِنْ نَومتِکُم، أَهی اهللا علیالرَّسولِ صل

اهللاِ رو کُمرَعصیتبوعنْ دع إِالَّ لَما کُنْتُم رُ الْخَؤُونُ، وهالد بکُم رغَد نُونِ ورَی الْمنْ نُصال عرُونَ، ولَیت تَقْصنُ عونَ، فَها نَحتَجِبتَح یکُم 

.  راجِعونَهِیمفْتَجِعونَ وبِکُم ال حِقُونَ، فَإِنَّا للَّهِِ و إِنَّا إِلَ

 ي و ان،ی بن قری زهي بن مظاهر، و ابی حبي بن عروة، و ای هاني و ال،ی مسلم بن عقيهان ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 ي و ا،ی أسد کلبي بن مطاع، و اری عمي و ان،ی بن حصمی ابراهي هالل بن نافع، و اي و ار،ی بن کثییحی ي بن مظاهر، و ادیزی

 ي و ان،ی قهرمانان راستيا!  اکبری علي و ا،یاحی حرّ ري داوود بن طرّماح، و اي عوسجه، و ابن مسلم ي و ال،یقعبداهللا بن ع

 شما خوش د؟یشنو ی نمیی گوخوانم ی شما را فرامی و وقتد؟یده ی پاسخ نمزنم ی متانی صداکهی چرا هنگامکار،ی پدانیسواران م

. دیری از سربگتانیشوای را از پشی قهرمانانه خوتی تا حمادیشد ی مداری کاش بي اد،یا خفته

 بزرگمردان از خوابتان ي است، پس ادهیی گراي به زردشانیها  خدا هستند که از فقدان شما رنگ چهرهامبری بانوان حرَم پنانیا

 و روزگار دیهمه کشته شد کرد؟ که دیچه با. دی رذل و ددمنش جانانه دفاع کندادگرانی خدا در برابر بامبری پمی و از حردیزیبرخ

 بتی ما اکنون در مصد،یگرداند ی بر نمي من روياری و از د،یزد ی وگرنه شما از دعوت من سر باز نم، زدرنگی کار بشما نانتیخ

). »میگرد ی او باز مي و همه بسومیهمه ما از خدائ« پس میوندیپ ی به شما مي و به زودمیزن یشما ناله م

 امتي رهبرحفظ

 مستمر جهادگران به بار يها ها و تالش  بخش و خونی امت است تا مبارزات رهائي حفظ رهبرامی از اصول مبارزه و قگری دیکی

امام .  باشد تا محفوظ بماندضی السالم در کربال مرهی خواسته بود که امام سجاد علنیآورد آن حفظ گردد، خدا چن  و رهند،یبنش

 هیامام سجاد عل.  کندی السالم رفت تا با او خداحافظهی روز عاشورا کنار امام سجاد علیانی پايها  السالم در لحظههی عل نیحس

. د؟ی منافقان چه کردنی پدرجان امروز با ادیالسالم پرس
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 لَعنَهم اهللاُ نَهمی و بنَنای، وقَد شَب الْحرْب ب فَاَنْساهم ذِکْرَ اهللاِطانُی الشَّهِمی قَد استَحوذَ علَي ولَدِای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  فاضَتِ الْأرض بِالدمِ مِنَّا ومِنْهمیحتَّ

 زدود، و جنگ در گرفت تا آنکه شانی خدا را از دلهاادی بر آنان غلبه کرد و طانیش!  پسرميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  شدرابین س از خون ما و آنانیزم

.  من عباس کجاست؟يعمو: دی پرسگری السالم بار دهی سجاد علامام

 382 ثیحد



١٨٨

 الْفُراتِ ءِ یشاطِی علهِیدی اِنَّ عمک قَدقُتِلَ، قَطَعوایابنَی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی او قطع گرديها  رودخانه فرات کشته شد و دست تو در کناري پسرم، همانا عمويا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

اند؟   شما چه شدهارانی گری و دی برادرم علد،ی بحال آمد پرسی که از حال رفت، وقتستی سجاد آنقدر گرامام
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 تَسأَلُ عنْهم فَکُلُّهم نَی أَنَا و أَنْت، و أَما هؤُالءِ الَّذ إِالَّی رجلٌ حامِی الْخِی فِسی اِعلَم اَنَّه لَی بنَّای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ي وجهِ الثَّری علَیصرْع

 نمانده است جز من و تو، تمام آنان را که ی زنده باقي فردها، مهی پسرم بدان که در خيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) دان  افتادهنی زمي همه کشته بر رويدیپرس

 چه ریبا عصا و شمش: امام فرمود. اوری مرا بي و عصاریشمش!  عمهيا:  گفتنبیاش ز  و خطاب به عمهستی گرگری سجاد بار دامام

.  بجنگمامبری در دفاع از پسر پری بر عصا داده با شمشهیتک: پاسخ داد. ؟ی بکنیخواه یم

.  وآلههی اهللا علی مِنْ نَسلِ آلِ محمدٍصلۀًیالِ الْأرض خی لِئَالَّ تَبقَهِی اُم کُلْثُومٍ خُذای

).  گرددی از نسل آل محمد تهنیاو را نگهدار تا مبادا زم!  ام کلثوميا(

 به امامتسفارش

ر  السالم را دهی با خواهران و فرزندان امام سجاد علی السالم به هنگام خداحافظهی عل نی آخر روز عاشورا امام حسيها  لحظهدر

: آغوش گرفت و فرمود
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 والْاَطْفالِ، فَاِنَّهم غُرَباء الِی هؤُالءِ الْعِی علیفَتی واَنْت خَل،ی واَفْضَلُ عِتْرَت،یتی ذُربی اَنْت اَطْي ولَدای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 نِی سکِّتْهم اِذا صرَخُوا، وآنِسهم اِذَا استَوحشُوا، وسلِّ خَواطِرَهم بِلَالزَّمانِشَماتَۀُ الْاَعداءِ ونَوائِب  وتْمیمخْذُولُونَ، قَد شَمِلَتْهم الذِّلَّۀُ والْ

شُموك وتَشُمهم، ی حزْنَهم سِواك، دعهم هِی اِلَشْکُونَی وال اَحد عِنْدهم رُكی بِهِ غَستَأْنِسونَی مِنْ رِجالِهِم منْ یالْکَالمِ، فَاِنَّهم ما بِقَ

وکُوایلَبع یککلَی وتَبع یهِم .

 و تو از طرف من ،ی خاندان من هستنی و بهتر،یباش ی فرزندان من منیتر زهیتو پاک!  پسرميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و کنند، ی شدند، و دشمنان آنها را سرزنش میمیتی و خوارند، دچار ذلّت و بی غرنهای بود، ای زنان وکودکان خواهنیسرپرست ا

 ده، و نی کشند تو آنها را ساکت کن، هرگاه وحشت کردند آنان را تسکادی آورده است هرگاه فري روامشکالت فراوان روزگار به آنه

 ندارند که ی جز تو، و کسرندینده است تا با آنان أنس گ از مردانشان نمای کسرای نرم سامان ده، زیشان را با کلمات افکار پراکنده

 هی کنند و تو هم بر آنها گرهی تا بر تو گر،ی و تو آنان را ببوئندی بگذار تا تو را ببوود از تو، آنها را بحال خرینزد او شکوه دل کنند غ

). کن

: ب به همه زنان و کودکان فرمود بلند خطاي السالم دست امام سجاد را گرفت و با صداهی عل نی امام حسسپس

 وهو اِمام مفْتَرَض الطَّاعۀِ، کُم،ی علَیفَتی هذا خَلی و اعلَمنَ اَنَّ ابنی فاطِمۀُ، اِسمعنَ کَالمای وۀُی رقَای ونَۀُی سکای اُم کُلْثُومٍ وای و نَبی زای

قالَ لَه ثُم :

.  فَابکُوهداًی شهی فانْدبوه ومضباًی مات غریاِنَّ اَب:  السالم فَقُلْ لَهمی عنّیعتی بلِّغْ شي ولَدای

 نی که ادی و بداند،یسخن مرا بشنو!  فاطمهيو ا! هی رقيو ا! نهی سکيو ا! کلثوم  اميو ا! نبی زيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  است که اطاعت او واجب استیم من بر شماست و او امافهی و خلنیپسرم جانش



١٨٩

 شودیآغاز م» گ« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

گناه

 از گناهزی پرهضرورت

.  انسان خواهد شدری آن دامنگفری نامبارك است و کد،ی از خداست هرچه از راه گناه بدست آی نافرمانگناه
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. حذَری ما ء ی و أَسرَع لَِمجرْجو،ی کانَ أَفَوت لِما ی اهللاِ تَعالۀِیمراً بِمعصِمنْ حاولَ أَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دارد نابود خواهد شد، و دی خدا بدست آورد، زودتر از آنچه که امی را از راه نافرمانيزیهرکس چ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  شد او خواهدری زودتر دامنگترسد یاز آنچه که م

 پند دادن گناهکارانروش

 خود را در انجام گناهان باز دارم، مرا توانم ی گناهکارم و نمي و گفت، من مرددی السالم رسهی عل نی خدمت امام حسیجوان

:  فرمایحتینص
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اُخْرُج : یال تَأْکُلْ رِزقَ اهللاِ و اذْنِب ما شِئْت، والْثَّان: لُ ذلِک و اذْنِب ما شِئْت، فَأَواءیاِفْعلْ خَمسۀَ أَشْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 روحک قْبِضیإذا جاء ملَک الْموتِ لِ:  و اذْنِب ما شِئْت، و الرَّابِع اهللاُراكیاُطْلُب موضِعاً ال :  اهللاِ و اذْنِب ما شِئْت، و الثَّالِثُۀِیمِنْ وِال

فَادالْخامِسو ،ما شِئْت اذْنِب و نْ نَفْسِکع هفِ: فَع مالِک خَلَکخُلْ فِیإِذا أدی النَّارِ فَال تَدما شِئْت اذْنِب النَّارِ و  .

.  گناه کنیخواه یپنج کار را انجام بده و آنگاه هرچه م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 را ییسوم جا.  گناه کنیخواه ی برو و هرچه مرویدوم از حکومت خدا ب.  گناه کنیخواه ی خدا را مخور و هرچه مي روزاول

 گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و هر ي برالی عزرائیچهارم وقت.  گناه کنیخواه ی و هرچه مندیانتخاب کن تا خداوند ترا نب

).  گناه کنیخواه ی در آتش وارد مشو، و هرچه مبرد ی م آتشي که مالک دوزخ ترا بسویمانپنجم ز.  گناه کنیخواه یچه م

.  جز توبه نداشتيا  طرح شده چارهيها تی فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعی اندکجوان

 شودیآغاز م» م« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

مؤمن

 مؤمنفیتعر

 آوردند مانی است و همه آنان که اي اعتقاديها از ضرورت یکی آوردند، مانی که به ظاهر اگرانی از دی مؤمن واقعشناخت

 نه؟ ای باشند ی می از مؤمنان واقعای بدانند آخواهند یم
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 وصفِ ی فنْظُرُی و تارةً ،نَی نَعتِ الْمؤْمِنی فنْظُرُیاِنَّ الْمؤْمِنَ اِتّخَذَاهللاَ عِصمتَه، و قَولَه مِرْآتَه، فَمرَّةً :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. نٍی تَمکی و مِنْ قُدسِهِ علنٍ،یقی ی فطِنَتِهِ تَعارفٍ، و مِنْ فَی لَطائِف، و مِنْ نَفْسِهِ فی فَهو مِنْه فنَ،یالْمتَجبر

 در صفات ی اوست، زماننهی آ خدا از ارتکاب گناهان مصون است، سخن اوادیهمانا مؤمن با : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 بای زيها  نکتهها شهی اندنگونهی و از ارد،یگ ی و عبرت مشدیاند ی مانی در صفات زورگوگری دی و زمانکند، ی مشهیمؤمنان اند

).  پروردگار استمی و روح او تسلرسد ی منیقی او به دهای است و در شک و تردزهی و نفس او پاك و پاکآموزد یم
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من اطعام مؤارزش

.  انجام شود پاداش فراوان داردی که نسبت به مؤمن واقعی مؤمن در نزد پروردگار ارزشمند است هر خدمتچون
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عشْرَةُ آالفٍ :  و کم األفق؟ قاللی مِنْ أَنْ اُعتِقَ اُفُقاً مِنَ النَّاسِ قی مسلِماً أَحب إِلَیلَئِنْ أُطْعِم أَخاً ل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 است که یهائ  از آزاد کردن انسانشتری برادر مسلمان را اطعام کنم در نزد من ارزش آن بکیاگر : ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  افق را پر کنند؟کی

. هزار متر  دهشی گنجازانیبه م: پاسخ داد. مساحت اُفُق چقدر باشد؟: دندیپرس

مادر

 غم مادراندوه

 السالم زبان زد هایعل  السالم نسبت به مادرش فاطمههی عل نی اما عالقه حسورزد، ی مادر را دوست دارد و به مادر عشق ميزند فرهر

: فرمود ی و مدیبوس ی مادر را مي مادر افکند و پاي خود را به رودی وارد منزل شد و جنازه مادر را دیوقت. بود
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.  فَأَموتی قَلبنْصدِعی قَبلَ أَنْ ینی کَلِّمنُی أُماه أَنَا ابنُک الْحسای: سالم الهی عل نی االمام الحسقال

!.)  برود، با من سخن بگورونی از آنکه جان از بدنم بشیمادر جان پ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 به نام مادرعالقه

 از دختران خود را ی به نام مادر داشت و نام برخيادی السالم، عالقه زهایعل  السالم پس از شهادت حضرت فاطمههی عل نی حسامام

»  السالمهی عل از فرزندان امام حسن« از برادرزادگان یکیو در ازدواج . داشت ی دوست مادی علّت آنها را زنی هميفاطمه نهاد، و برا

 به مادرم شباهت دارد ازدواج کن زی، و از نظر اخالق ن دوست دارمادی و او را زباشد ی که هم اسم مادرم ماطمهفرمود، با دخترم ف

 231 ثیحد

 کردنمحبت

 تامی داشت، و فقراء و ای فراوانيها  فروتن و مهربان و اهل محبت کردن بود، نسبت به مردم محبتاری السالم بسهی عل نی حسامام

 دوش مبارك آن لی که دسته زنببرد یء و محتاجان م نان و خرما به خانه فقرال،ی و آنقدر با زنبکرد، ی می را سرپرستنهیمد

: دی توجه کنگری ديها نمونهحضرت را زخم کرده بود، به 

 مانیتی ی چه کسگری کوچ کند فرمود، دنهی السالم قصد دارد از مدهی عل نی که امام حسدی شنی وقت»ی هان ام« عمه مهربانش -  1

. کند؟ ی می را سرپرستنهی مددستانیو ته

 داد و هند را بخانه یاسی تن به ازدواج سندی همسر عبداهللا بن عامر را از او برباخواهند ی میاسی توطئه سکی در دی امام تا د- 2

 ثیحد.  زددیزی و هی بر دهان معاویخود آورد و مشت محکم

.  کنندرابی س حر و اسبانشان راانی حر گرچه راه را بر او بستند اما امام دستور داد لشگرانی لشگر- 3

 خود نشاند و ي فرزندانش رفت و دخترش را بر زانومهی به خد،ی به شهادت رسلی مسلم بن عقدی راه کربال تا شننی در ب- 4

. یباش یمن پدر تو و تو دختر من م: فرمود

 کردنمدارا

 مدارا کردن با مردمارزش
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ها را مجذوب انسان   است، که دلی اجتماعی در زندگیاخالق يها  از ارزشیکی با مردم، زی مسالمت آمی کردن و زندگمدارا

. برد ی منی را از بي از مشکالت رفتارياری و بسکند، یم

 390 ثیحد

.  کانَ الرِّفْقُ مِفْتاحهلُی بِهِ الْحِتیِی و عيِمنْ أَحجم عنِ الرَّأْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

).  مدارا کردن استدشی بر او بسته شود، کلریهر کس که از کار فروماند و راه تدب: (رمود السالم فهی عل نی حسامام

 کردن با دوست و دشمنمدارا

 و مدارا ي با بزرگوارزی و حسن رفتار داشت بلکه با دشنام دهنده خود نکرد ی السالم نه تنها با مردم مدارا مهی عل نی حسامام

. 339 ثی رجوع شود به حدکرد یبرخورد م

 آنها را داده بودند و ي مبارزه و نابودشنهادی السالم پهی عل  امامارانی از ی حر راه را بر امام بستند، برخانی راه کربال که لشگرنی بدر

. می که قدرت نبرد با آنها را دارآوردند ی ملیدل

. 310 ثی شود به حد دعوت فرمود رجوعي را به بردبارارانی السالم مدارا کرد و هی عل  اماماما

 هی عل  درآورد که امامي او را از پايری با تخواست ی صبح روز عاشورا که شمر جلو آمد و اهانت روا داشت، مسلم بن عوسجه مدر

. 370 ثیالسالم مانع شد رجوع شود به حد

ی شناسمردم

 مردمنیبهتر

.  استییها یژگی چه صفات و وي و داراست؟ی کنی بدانند که بهترخواهند ی مهمه

 391 ثیحد

. وقَظَی قَبلَ اَنْ قَظَی واستَوعظَ،یمنْ اِتَّعظَ قَبلَ أَنْ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  باشدداری کنندبدارشیب  ازآنکهشیرد،وپی پندپذازپنددادن، شیپ  کهیکس: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

مرگ

 مرگ با عزتارزش

امام .  با ذلّت را خوش ندارندی زندگی و برخشوند ی مدهی کشي فرار از آن به انواع ذلّت و خواري و براترسند یرگ م از میبرخ

. دهد ی محی با ذلّت ترجی السالم مرگ با عزّت را بر زندگهی عل نیحس

 392 ثیحد

.  ذُلٍّی فاةٍی مِنْ حرٌی عِزٍّ خَیموت ف:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

توخَاَلْم کُوبِ الْعارِ رٌیمِنْ ر 

الْعارلوخُول النَّارِ ی اَومِنْ د 

 بار عار و ننگ رفتن است، و عار و ری در ذلّت است، مرگ بهتر از زیمرگ در عزّت بهتر از زندگ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

) ننگ بهتر از ورود به آتش جهنّم است
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 مرگشناخت

 ی و به جهانشود ی و گناهان، ترس از مرگ است اگر انسان بداند که با مرگ نابود نمها يها، ذلّت و خوار  از سکوتياریس بشهیر

. ترسد ی هرگز از مرگ نمکند ی سفر مباتریبزرگتر و ز

 393 ثیحد

. ایهِ لَخَرِبتِ الدنْلَو عقَلَ النَّاس و تَصوروا الْموت بِصورتِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 است، ستهی و شادی آنگونه که بادند،یشیاند ی و به آن مکردند یاگر مردم مرگ را درست درك م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) شد ی خراب مای دننهیهر آ

.  نداشتندای دنی در آبادانی و رغبتشدند ی اعتنا می بای همه به دنرایز

معجزه

 عتیانسان وجهان و طب  نسبت بهیعنیمعجزه است،  قدرت  السالم داشتنهمی معصوم علوامامان ی آسمانامبرانی پيها ه از نشانیکی

 عاجزند و توان آن را نده،یها از انجام آن در گذشته و حال و آ  انسانگری که دی با اجازه پروردگار نظام هستدهند ی انجام میکارهائ

 فرمان دهند و آنها به اذن خدا فرمان زی باشند، به همه چینی تکوتی واليه بندگان خاص او دارا است کی اراده الهنیندارند و ا

. ببرند

امبری سوسمار به نبوت پشهادت

: دهد ی محی واقعه را توضنی السالم خود اهی عل  اباعبداهللاحضرت

 394 ثیحد

 و ۀِی الْبرِی الْإسالم و معه ضَب قَد اِصطاده فِدیری وآله هی اهللا علیصل اهللا ولِ رسی علیدخَلَ أَعرابِ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 یو رمِ.  بک هذا الضبؤمنی محمد أو ایال اؤمن بک :  اَلْإِسالم فقالهِی علَعرِضی وآله هی اهللا علیصل ی کُمهِ، فَجعلَ النَّبیجعلَه ف

.  ضب من أنا؟ای:  وآلههی اهللا علیصل یفقال النب. هرُبی کُمهِ، فَخَرَج الضَّب مِنْ الْمسجِدِ الضَّب مِنْ

الحبۀ و ] فلق[ خلق يأعبداهللا الذ: قال.  ضب من تعبد؟ای: قال. أنت محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف: قال

أشهد أن ال إله اهللا، و أنک رسول اهللا : یفقال األعراب.  محمدای واصطفاك ماً،ی کلی موسی و ناجالً،ی خلمی النّسمۀ، و اتّخذ إبراهء يبر

 قوامون بالقسط یتی أئمۀ من ذري بعدکونی ولکن ن،ییال، أنا خاتم النب«: قال. ؟ی بعدك نبکونیاهللا هل   رسولای یحقّاً؛ فأخبرن

 ی علدهی و وضَع -  و تسعۀ من األئمۀ من صلب هذا ،ي بعدفۀی طالب فهو اإلمام و الخلی بن أبی أولهم علل،ی إسرائیکعدد نقباء بن

. » أولهی آخر الزمان کما قمت فی فنی بالدقومی تاسعهم، ائم والق- يصدر

ن حضرت وارد شد که  و آله و سلم بر آهی اهللا علیخدا صل  در مسجد رسول ی اعرابيمرد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  فرمودی و آله و سلم به آن اعرابهی اهللا علی لباس خود نگهداشته بود، رسول خدا صلنی گرفته و در آستابانی را در بيسوسمار

سوسمار .  خود رها ساختنی و سوسمار را از آستاوردی بمانی سوسمار انی تا اآورم ی نممانیبتو ا!  محمديپاسخ داد، ا. اوریاسالم ب

سوسمار به .  هستم؟یمن چه کس:  و آله و سلم به سوسمار خطاب کردهی اهللا علیر حال فرار از مسجد بود که رسول خدا صلد

: دی و آله و سلم پرسهی اهللا علی صلامبریپ. ی بن عبد مناف هستهاشمتو محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلّب بن :  پاسخ دادیزبان عرب

. ؟یکن ی را پرستش ميزیچه چ

 خود ندهی را گوی را دوست خود، و موسامبری پمی و ابراهاند،ی را روها یدنی که دانه را شکافت، و روئپرستم ی را میخدائ: فتگ

. دی محمد به نبوت برگزيانتخاب کرد و تو را ا



١٩٣

خدا  رسول . د آمد؟ خواهيامبری پس از تو پای رسول اهللا آای: دیسپس پرس.  ساختي بر زبان جارنی مسلمان شد و شهادتیاعراب

 از خاندان من خواهند آمد که عدالت گسترند، به شمار امامان حضرت ی لکن پس از من، امامانامبرانم،ی پنینه، من آخر: فرمود

 نی از فرزندان اگری پس از من است، ونه نفر دنی که امام و جانشطالبی بن ابی آنها علنی اول»اءبنام نقب «لی اسرائی در بنیموس

 فرزند نیو نهم. » و آله و سلم دست بر دوش من گذاشتهی اهللا علی صلامبری بودم، پستادهیمن در آنجا ا«. باشند یم نیحس

).  کردمامی امت قنی من در آغاز اانکه چونکند ی مامی قائم آل محمد است که در آخرالزّمان قن،یحس

 او را بخانه برد و یآله و سلم و امامان پس از او سرود و رسول گرام و هی اهللا علیخدا صل  در عظمت رسول ي با اشعاری اعرابآنگاه

.  کردازین ی بایاز مال دن

 نیرالمؤمنی از معجزات امیکی

:  السالم اشاره فرمود کههی عل نیرالمؤمنی حضرت امیکیزی از معجزات فیکی السالم به هی عل نی حسامام

 395 ثیحد

 نَفَرٌ هِی إِذْ دخَلَ علَابِسۀٌ،ی السالم و هناك شَجرَةُ رمانٍ هی عل نَی الْمؤْمِنرِی عِنْد أَمومٍیکُنَّا قُعوداً ذات :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 کمثل کمی تکون فۀی آومی الکمی أریإنّ:  السالمهی عل یفقال عل.  فَسلِّموا، فَأَمرَهم بِالْجلُوسِهِی و عِنْده قَوم مِنْ محِبهِ،یمِنْ مبغِض

سوره . »نَی اُعذِّبه عذاباً ال اُعذِّبه أَحداً مِنَ العالَمی بعد مِنْکُم فَإِنّکْفُرْی فَمنْ کُمی منَزِّلُها علَیإنّ« اهللا قولی إذ لی إسرائی بنیالمائدة ف

 115 هیمائدة آ

 ی حملَها علی عودِها ثُم اِخْضَرَّت و اَورقَت و عقَدت وتَدلّی الْماء في قَد جرَی و إِذا هِ-  سۀًابِی وکانَت -  الشجرة یانظروا إل:  قالثم

 نایرؤُوسِنا، ثُم الْتَفَت إلَ

 ئاًی و تَناولْنا و أَکَلْنا رماناً لَم نَأْکُلْ قَطُّ شَمِ،یحمنِ الرَّحبِسمِ اهللاِ الرَّ«: فقلنا.  و تناولوا و کلواکمیدیمدوا أ:  هم محِبوهنَی لِلْقَومِ الَّذفَقالَ

. بیأَعذَب مِنْه و أَطْ

نَی قالَ لِلنَّفَرِ الَّذثُمغِضُوهبم موا أ:  هوا أَ.  و تناولواکمیدیمددفَمدِییمه ملٌ مِنْهجر دکُلَّما م و ،تتَفَعفَار یهی إِلد فَلَم ،تتَفَعانَۀٍ اِرمر 

لُوایشَتَناو فَقالُوائاً،ی  :

 إالّ نالهایو کذلک الجنّۀ ال:  السالمهی عل فقال.  فلم ننل؟نایدی و تناولوا و أکلوا، و مددنا أهمیدی مابال أخواننا مدوا أنیرالمؤمنی أمای

.  مبغضونا منها إالّ أعداؤنا وبعدی و محبونا، و الاؤنایأول

15سوره طور ص»  أم أنْتُم التُبصِرُونَأفَسِحرٌ هذا«ماذا تقولون: قال سلمان!. لی طالب قلی بن أبیهذا من سحر عل:  خَرَجوا قالُوافَلَما

ه  وجود داشت، کي منزل ما درخت خشک شده اناراطی در حم،ی در خدمت پدر نشسته بوديروز: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 از ی السالم و برخهی عل ی از دوستداران پدرم علی برختیدر آن جمع.  بر ما وارد شدندی مهمان همراه با سلمان فارسيتعداد

 هی عل یپس عل.  نشستندی پدرم همه آنان را به نشستن دعوت فرمود، همگ،ی احوالپرسوپس از سالم . دشمنان ما وجود داشت

 نازل شد و خدا لیاسرائ ی که در قوم بنيا  خود را بشما نشان خواهم داد همانند مائدهتی حقّان ازيا امروز نشانه: السالم فرمود

 گرانی که دی ماند من او را عذاب خواهم کرد عذابی کُفر خود باقر پس از آن بی اما اگر کسکنم یمن آن را بر شما نازل م«: فرمود

 همه به آن ی درخت خشک بود، وقتد،یرمود به درخت خشک انار نگاه کنسپس به همه حاضران ف. »را آنگونه عذاب نکرده باشم

 باال آمد تا د،ی آن قد کشياه  کرد و سبز شد، سپس برگ درآورد و شاخهدای پانی و ساقه آن جرشهی آب در رگ و رم،ینگاه کرد

 و دینی را بچها وهی و مدیدست دراز کن«:  فرمود السالم به دوستان خودهی عل یآنگاه عل.  انار بودوهی سرما قرار گرفت، و پر از ميباال

» .دیبخور
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 ی و گوارائینیری به آن شي که انارمی بنام خداوند بخشنده و مهربان، و آنها را خوردمی و گفتم،یدی را چها وهی و دوستان ما مما

اما آنها هرچه . دی بخورها وهی منیاز ا و دی السالم به دشمنان ما فرمود شما هم دست دراز کنهی عل یسپس امام عل. مینخورده بود

همراهان ما توانستند ! نیرالمؤمنی امایگفتند . شدند ی و مانع مرفتند یها باالتر م  شاخهنند،یبردند که انارها را بچ یها را باال م دست

در :  السالم پاسخ دادهی عل ی امام عل.مینی برچها وهی منی از امی نتوانستمی و بخورند اما ما هرچه تالش کردنندی انار را بچيها وهیم

 جز دشمنان ما و آنانکه نسبت به شوند ی و دوستداران ما، و از بهشت دور نمارانی جز رسند ی به بهشت نم، استنگونهیبهشت هم ا

.  توزندنهیما ک

.  بودیحر علحادثه امروز از سِ:  از منزل ما خارج شدند، آنها که از دشمنان ما بودند گفتندتی آن جمعیوقت

) »!د؟ی نداری شماها آگاهای حادثه نی سِحر بود اایآ«:  به آنها پاسخ دادی فارسسلمان

 نیرالمؤمنی جنازه امعیی تشیشگفت

   السالم است که حضرت اباعبداهللاهی عل نیرالمؤمنی جنازه حضرت امعیی تشیآور، چگونگ  از معجزات و کرامات شگفتگری دیکی

. دهد ی شرح م السالم آن راهیعل

 تابوت ي قسمت جلود،یریشما دنباله تابوت را بگ«:  السالم فرمودهمایعل نی السالم به امام حسن و امام حسهی عل ی امام علچون

 است مرا در آن دفن يا  در آنجا قبر آمادهد،یائی وهرجا فرود آمد فرود بد،ی بهرجا رفت بروشود، ی بلند مکند، یخود حرکت م

» .دیکن
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 ،ي الْغَری أَنْ وردنا إلی نَتَّبِعه إِلزَلْی و لَم رِ،ی مقَدم السرلَی صالةَ الْعِشاءٍ اآلخِرَةِ، إذاً قَد شنایفَلَما قَضَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 ی علنای وصلَّرَی وضَجۀٍ وجلْبۀٍ، فَوضَعنَا السررَةٍی خَفْقَ أَجنِحۀٍ کَثع نَسم السالم و نَحنُهی عل نَیرُالْمؤمِنی ما وصف أَمی قَبرٍ علی إلنایفأَتَ

 الْلِّبنَ هِی لَحدِهِ، ونَضَّدنا علَیکَما وصف لَنا، ونَزَلْنا قَبرَه فَأَضجعناه ف:  السالمهی عل نَیرِالْمؤمِنیأم

 به هنگام م،ی نماز عشاء را خواندی السالم وقتهی عل یپس از غسل و کفن بدن مبارك پدرم عل (: السالم فرمودهی عل نی حسامام

 می آنقدر رفتم،ی آن بلند شد و حرکت کرد، ما قسمت آخر تابوت را گرفته به راه افتادي که قسمت جلومیدیبرداشتن تابوت ناگاه د

به هنگام دفن .  السالم شرح داده بودهی عل نیرالمؤمنیهمانگونه که ام می برخورد کرديا  قبر آمادهبه م،یدی رسیتا به رود کوچک

 تابوت د،یرس ی بگوش ما مي و زارهی گري پرندگان و صدايها  چونان بالمیدیشن ی را می فراواني بهم خوردن بالهاي پدر، صداکریپ

 پدر را در درون قبر گذاشته و آن را با کری پمیفت که شرح داد، کنار قبر رانگونه هممی پدر نماز خواندکری گذاشته بر پنیرا بر زم

). میخشت پوشاند

 در مسافرت نی امام حسمعجزه

 ریی تغری چند شتربان به مسافرت رفتند، که هنوز فرزند زبی بن عوام با همراهری از فرزندان زبیکی السالم با هی عل نی حسامام

 تشنه بودند، و در کنار درخت ی فرود آمدند، همگيا  فراوان در نقطهیستگپس از خ. دانست ی نداده بود و پدرش را امام مدهیعق

 السالم هی عل نیامام حس.  السالم فرش انداختند، و در اطراف او نشستندهی عل نی امام حسي براپس قرار گرفتند، یخشک خرمائ

.  تازه آورديا درخت دراز کرد، درخت خشک خرما سبز شد و خرمي خواند و دستان مبارك را بسوییدعا

  نیامام حس.  سحر استنیبخدا قسم ا:  گفتدی معجزه را دنیشتربان که ا. دی تازه بخوري خرمانیاز ا:  السالم فرمودهی عل امام

:  السالم اظهار داشتهیعل

 397 ثیحد



١٩٥

 مستَجابۀٌ ینِ نَبِ بِسِحرٍ و لکِنَّها دعوةُ اِبسی اِنَّه لَلَکیو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی است که به اجابت رسغمبری پسر پي دعانی است،ی سحر ننی برتو، ايوا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. دندی آن چي داشتند از خرماهااجی سفر احتي همه از درخت باال رفتند، و هر مقدار براسپس

 و مجازات اهانت کنندهمعجزه

 هی عل  امامی رزميکهای خندق و آتش درون آن و تاکتیم مالک بن حوزه از لشگر عمر سعد جلو آمد، وقت بناي عاشورا، مردصبح

.  سوختی با آتش خواهای دننی از آخرت در اشیپ! نی حسيا:  گفتیدر کمال جسارت و پست. دیالسالم را د
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 هی اهللا علی صل  رسولُ اهللاِي مطاعٍ، و ذلِک جدعٍی وشَفمٍی رب رحی قادِم علینإِ!  عدو اهللاِایکَذِبت :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. وآله

 اطاعت شونده يا  مهربان و شفاعت کنندهي پروردگارشیمن پ!  دشمن خداي ایدروغ گفت: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) وسلم است و آله هی اهللا علیصل  و آن هم جدم رسول اهللا روم، یم

.) ست؟ی مرد کنیا(منْ هذا الرَّجلُ؟ : دی پرسسپس

:  کرد و فرمودنی السالم او را نفرهی عل نیامام حس. مالک بن حوزه است: گفتند

مإِلَ! اَللَّه زَّهرَّها فِیحح أَذِقْهنْی النَّارِ، وصای الدلَ ماآلخِرَةِی إِلَرِهِی قَب  !

.)  به او بچشانامتی قبل از رفتن به قای آتش افکن و طعم آتش را در دنخداوندا او را به(

 کرد ی که اسب او چموشدیای بشی که حمله کند و پدیمالک بن حوزه سخت ناراحت شد، بر اسب خود کوب.  گفتندنی آماصحاب

. دی کوبنیو او را به زم

 مالک بن حوزه ع،ی حرکت سرکی که در دیدو ی طرف و آنطرف منیزده به ا  کرده بود، و اسب وحشتری او در رکاب اسب گي پااما

.  آتش خندق افکند و زنده زنده سوختيها را درون شعله

امام به سجده رفت و سپس .  اهللا اکبر گفتندکصدای سرعت مستجاب شد، نی امام با اي که دعادندی معجزه را دنی ای امام وقتارانی

:  بلند فرموديبا صدا

ملُ نَبِ!اَللَّهإنَّا أَه یکذُرو یمتُهس قَّنا، إنَّکنا حبغَص نا ونْ ظَلَمم فَاقْصِم ،تُهی و قَرابجعی مب .

 را که به ما ظلم کردند و حق ما را ی پس در هم بشکن آنانم،یباش ی او مکانی و فرزندان و نزدم،ی تو هستامبری ما خاندان پایخدا(

.) يا انا تو شنونده و پاسخ دهندهغصب کردند که هم

مناجات

 عاشقانهمناجات

 السالم ابتداء طواف کرد و دو رکعت هی عل نیامام حس:  السالم به سفر حج رفته بودند نقل کردند کههی عل نی که با امام حسآنها

: گفت ی و مکرد ی مهی سنگ مقام گذاشت و گري خواند سپس صورت مبارك بر رومینماز طواف را در مقام ابراه
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 بِبابِک نُکی بِبابِک، سائِلُک بِبابِک، مِسکدِمکی بِبابِک، خُودكیعب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

بر درِ ات   بنده کوچکت بر درِ خانه توست، خادم کوچک تو بر درِ خانه تو است سئوال کنندهایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  تو بر درِ خانه تو استنیخانه توست، مسک



١٩٦

یمهمان

 ی علی مهمانشرط

:  نقل کردها ی در مهمانی السالم و سادگهی عل ی امام علیستیز  و سادهی السالم نسبت به سادگهی عل نی حسامام

 400 ثیحد

و : قال.  ثالث خصالی أن تضمن لیأجبت عل:  طالِبٍ، فَقالَ لَهی بنَ أَبی علنَی الْمؤمِنرَیدعا رجلٌ أَم:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 لک، لکذ: قال. الی و التجحف بالعت،ی البی فئاًی شی من خارج، و ال تدخر عنّئاًی شیأن ال تدخل عل: قال. ن؟ی المؤمنری أمای یما ه

.  السالمهی عل یفَأَجابه علِ

 دعوت کرد، آن حضرت فرمود سه شرط ی السالم را به مهمانهی عل نیرالمؤمنی حضرت امیشخص: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 السالم هی عل یامام عل.  السالمهی عل نیرالمؤمنی امای ست؟ی گفت آن سه شرط چرم،یپذ ی دعوت تو را میده یدارد اگر آن را انجام م

پس . رفتمیگفت پذ. یات ستم نکن  به زن و بچه-  3 ياوری بير هرچه دا-  2 ی نکنيداریرون خری از بيزی چ- 1: پاسخ داد

.) رفتی السالم دعوت او را پذهی عل نیرالمؤمنیام

 شودیآغاز م» ن« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

ها نامه

امی و اهداف قهی به محمد حنفنامه

 السالم در هی عل نیامام حس. وان به دوست و دشمن بود فرايها  عاشورا، نوشتن و ارسال نامهامی اعالم اهداف قيها وهی از شیکی

 به گران فی داشت تا دست تحرانی عاشورا را بامی هم سفارشات خود را گنجاند، و هم اهداف قهینامه به برادرش محمد حنف

.  آوردي عاشورا روامی السالم به قهی عل نی بدانند که چرا امام حسندگانیساحت قدس نهضت کربال نرسد و آ

:  نوشتامام
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 محمدٍ الْمعرُوفِ هِی أَخی طالِبٍ إلی بنِ أَبی بنُ علنُی بِهِ الْحسی هذا ما أَوصمِیبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه، جاء، بِالْحقِّ مِنْ عِنْدِ الْحقِّ، و أَنَّ ه، لَکی وحده ال شَر أَنْ ال إِله إِالَّ اهللاُشْهدی نَیأَنَّ الْحس: ۀِیبِابنِ الْحنَف

 والظالِماً، و المفْسِداً،ج أشِراً، والبطِراً، و لَم أَخْرُیو أَنّ.  الْقُبورِی منْ فبعثُی و أَنَّ اهللاَ ها،ی فبی الرۀٌیالْجنَّۀَ والنَّار حقٌّ، و أَنَّ الساعۀَ آتِ

 ی و أَبي جدرَةِی بِسرَی عنِ الْمنْکَرِ، و أَسی أَنْ آمرَ بِالْمعرُوفِ و أَنْهدی وآله، اُرهی اهللا علیصل ي اُمۀِ جدیإِنَّما خَرَجت لِطَلَبِ إلْاِصالحِ ف

 نَی و بینی اهللاُ بیقْضِی ی هذا أصبِرُ حتّی بِالْحقِّ، و منْ رد علَی الْحقِّ فَاهللاُ أَولبولِ بِقَیلسالم فَمنْ قَبِلَن اهمایعل  طالِبٍی بنِ أَبیعل

. بی اُنهِی تَوکَّلْت و إِلَهِیلَ إِالَّ بِاهللاِ عیقی و ما تَوفکی اِلَی أَخای یتی و هذِهِ وصِنَ،ی الْحاکِمرُیالْقَومِ بِالْحقِّ و هو خَ

 نیحس. هی است به برادرش محمد حنفی بن علنی حستی وصنیبنام خداوند بخشنده و مهربان ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ده و  که محمد بندهد ی و شهادت مستی نیکی خدا شري که برادهد ی می خداوند و گواهیگانگی و دی به توحدهد ی میگواه

 که بهشت و دوزخ حق است و دهد یو شهادت م.  آورده است»انی جهانيبرا« خدا ي سوزرا ا» اسالم« حق نیفرستاده اوست و آئ

.  زنده خواهد نمودي روزنی و خداوند همه انسانها را در چنوستیروز جزاء بدون شک بوقوع خواهد پ
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 عاشوراءامی قاهداف

 سفر نی بلکه هدف من از اگردم ی خارج منهی از مدي فساد و ستمگري و نه برای خوشگذراني براای و ی خودخواهي من نه از روو

خدا   و زنده کردن سنّت و قانون جدم رسول اءی حرکت اصالح مفاسد امت و احنیام از ا و خواسته.  از منکر استیامر بمعروف و نه

.  السالم استهی عل  طالبیب بن ای و راه و رسم پدرم علم و آله و سلهی اهللا علیصل

 نکند يروی است و هرکس رد کند و از من پرفتهیراه خدا را پذ»  کنديرویو از من پ «ردی را از من بپذقتی حقنی هرکس اپس

).  حاکم استنی افراد حکم کند که او بهترنی من و اانی خواهم گرفت تا خداوند مشیمن با صبر و استقامت راه خود را در پ

امه عبداهللا بن جعفر نپاسخ

 به يا  نامهنب،ی پخش شد، عبداهللا بن جعفر، شوهر حضرت زنهی کربال در مدي السالم بسوهی عل نی خبر کوچ کردن امام حسیوقت

 رای زی کربال و کوفه حرکت نکني که بسودهم یتو را بخدا سوگند م.  کربال بازداشت و نوشتيامام نوشت و او را از حرکت بسو

تان أمان   شما و خانوادهي برادیزی تا از کنم ی و من تالش مدیاند، مهلت بده  خاموش کردهنیزمبکشند نور خدا را در اگر تو را 

. رمیبگ

:  السالم نوشتهی عل نی حسامام
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 ی صل  رسولَ اهللاِي جدتی رأَیت ما ذَکَرْت، و أُعلِمک أَنّ فَقَرَأْتُه وفَهِمیفَإِنَّ کِتابک ورد علَ! أَما بعد:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 جحرِ هامۀٍ مِنْ هوام األرضِ ی لَو کُنْت فی عماابنَی واهللاِ ،ی کانَ أَو علَی بِأَمرٍ وأَنَا ماضٍ لَه، لی فَخَبرَنی منامی وآله فهیاهللا عل

.  السبتِ والسالمی علهودی کَما اِعتَدتِ الْی علَعتَدنَّی لَی ابنَ عمای واهللاِ ؛یلُونقْتُی ویلَاستَخْرَجون

.  آگاه شدمي نامه را خواندم و هرچه نوشته بودد،ی پروردگار، نامه تو به من رسشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 آن ي خبر داد که بسوي جدم به من از امردم،ی و آله و سلم را در خواب دهی اهللا علیخدا صل که من جدم رسول ! آگاه باش

 از يا اگر من در النه جنبنده! بخدا سوگند!  پسر عمويا.  متوجه من گرددي به ظاهر ضررای و درهسپارم خواه بسود من تمام شو

 خواهند کرد همچنانکه يبه حرمت من تعد!  بخدا قسمند،کشت ی و مآوردند ی مرونی آنان مرا بکردم ی مانی آشنیجنبندگان زم

).  کردندي به حرمت روز شنبه تعدهودیقوم 

 به عبداهللا بن جعفرگری دیپاسخ

 و او را سدی السالم بنوهی عل نی به امام حسيا  کرد تا نامهقی السالم را تشوهی عل نبی مکّه عبداهللا بن جعفر، همسر حضرت زفرماندار

 که در ردی آنحضرت امان بگي قول داد که برا»دیعمرو بن سع« عراق باز دارد، و در آن نامه از طرف فرماندار مکّه يسواز حرکت ب

.  کندیگصلح و آرامش زند
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 مِنَ یإِنّن: وجلَّ وعمِلَ صالِحاً و قالَ اهللاِ عزَّی اهللاَ ورسولَه منْ دعا إِلشاقِقِیأَما بعد؛ فَاِنَّه لَم :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 فَنَسأَلُ اهللاَ ا،ی الدنْی فِخَفْهی منْ لَم امۀِی الْقِومی اهللاُ ؤمِنَی ولَنْ هللاِ، األمانِ أَمانُ ارُی األمانِ والْبِرِّ و الصلَۀِ، فَخَی وقَد دعوت إِلَنَ،یالْمسلِم

. السالم واواآلخِرَةِ،ی الدنْی فِراًی خَتی فَجزي و بِرّی بِالْکِتابِ صِلَتتی فَاِنْ کُنْت نَوامۀِ،ی الْقِومی تُوجِب لَنا أَمانَه اینْ الدیمخافَۀً ف

 رسولش دعوت  خدا وي که به سوی است کسمودهی پروردگار، راه مخالت با خدا نپشیپس از ستا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و صلح و یمی و در ضمن آن وعده ارتباط صميا  فرستادهيا  اوامر حق گردد، امان نامهمینموده و عمل صالح انجام دهد، و تسل

 ترس از خدا نداشته باشد در آخرت از امان نی که در دیها، امان خداوند است، و کس  اماننیهتر بی ول،يا سازش نسبت به ما داده
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 م،ی تا سرانجام مشمول امانش گردمی را دارای دننی در اتی خوف و خشقی خداوند درخواست توفشگاهیواهد بود، از پاو برخوردار نخ

).  بود با درودی و آخرت مأجور خواهای باشد در دنفا و صلح و صری امان نامه واقعاً خنیو اگر منظور تو از ا

 پس از گزارش مسلمانی به کوفنامه

 یاسی کوفه فرستاد تا اوضاع سي بسوکی را همراه با نامه و دوپلی عراق، مسلم بن عقيسالم قبل از حرکت بسو الهی عل نی حسامام

 هی عل  به اماميا  گرفتن از چهل هزار نفر، نامهعتی کرده به امام گزارش کند، پس از ورود مسلم به کوفه و بی بررسقاًیآنجا را دق

 کننده به مردم کوفه دواری اميا امام در جواب نامه مسلم، نامه.  کوفه حرکت کنيسوالسالم نوشت و اظهار داشت هرچه زودتر ب

.  گذشت298 ثینوشت که در حد

 به بزرگان کوفهنامه

 کربال فرود نی نکرد تا آنکه در سرزمی او اعتنائداتی به تهدزی کرد، و امام نيری السالم را رهگهی عل نی حر کاروان امام حسیوقت

:  به بزرگان کوفه نوشتيا آمدند، نامه
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 بنِ نَجبۀٍ، ورفاعۀِ بِی بنِ صرَدٍ، والْمسمانَی سلَی إِلی بنِ علنِی مِنَ الْحسمِ،یبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّح:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 يمن رأ«: اتِهِی حی وآله قَد قالَ فهی اهللا علی صل  أَنَّ رسولَ اهللاِمتُم أَما بعد فَقَد علِنَ،یمؤْمِنبنِ شَدادٍ، وعبدِاهللاِ بنِ والٍ، وجماعۀِ الْ

 بقول وال هی علریغی عباداهللا باالثم والعدوان ثم لم یسلطاناً جائراً مستحال لحرام، اوتارکاً لعهداهللا، و مخالفاً لسنۀ رسول اهللا، فعمل ف

 وتَولَّوا عنْ طاعۀِ الرَّحمنِ، وأَظْهرُوا الْفَساد، طانِ،ی علِمتُم أَنَّ هؤُالءِ لَزِموا طاعۀَ الشَّقَد، و» مدخلهدخله،ی اهللا أن ین حقاً علفعل، کا

 اهللا ی صل  مِنْ رسولِ اهللاِی لِقَرابتألمرِ بِهذاَ ايری أَنَا أَحقُّ مِنْ غَ وأَحلُّوا حرام اهللاِ، وحرَّموا حاللَه، وِءِ، یوعطَّلُوا الْحدود، واستَأْثَرُوا بِالْفَ

.  و آله و سلمهیعل

قَدلَی أَتَتْنوع تقَدِم و کُمکُتُب یبِب لُکُمسر ی،تِکُمال تَخْذُلُونعو قَکُمح فَ،ی أَنَّکُمفَإِنْ و یی لتُمبِب یتِکُمع فَ فَقَدتَوإسیتُم ،کُمشْدرو ظَّکُمح 

 عتَکُم،ی وخَلَعتُم بقَکُمی اُسوةٌ، وإِنْ لَم تَفْعلُوا ونَقَضْتُم عهدکُم وموای فَلَکُم فوأَوالدِکُم، کُمی مع أَهالي وولْدی مع أَنْفُسِکُم، وأَهلیونَفْس

 عتُم،ی ضَبکُمی فَإنّما حقَّکُم أَخْطَأْتُم، ونَصم، هلِّ الْمغْرُور اِالّ منِ اغْتَرَّبِکُ،ی وابنِ عمی وأَخی بِنُکْرٍ، لَقَد فَعلْتُموها بِأَب مِنْکُمی ماهِيفَلَعمر

.  والسالم اهللاُ عنْکُمیغْنِیوس() 10 هی نَفْسِهِ، سوره فتح آی علنْکُثُیومنْ نَکَثَ فَإِنَّما 

 بن نجبه، و رفاعۀ بن بی و مسی بن صرد خزاعمانی سلي بسوی بن علنی از حسستی ا  نامهنیا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. نیشداد، و عبداهللا بن وال، و جماعت مؤمن

:  فرمودشی خواتی و آله و سلم در حهی اهللا علیخدا صل  که رسول دی باشدهی شنهمانا

 مردم برابر حکومت فاسد تیمسئول

 یخدا صل  را درهم شکند و با سنّت رسول ي را حالل داند و عهد خداي را که حرام خداي کند سلطان ستمکارداری که دیکس«

  نکند،ی عمل بر ضد آن سلطان اقدامای و آله و سلم مخالفت کند، و با بندگان خدا با ظلم و ستم رفتار کند، و در گفتار هیاهللا عل

 را بر طاعت طانی جماعت، اطاعت شنی که ادیا همانا دانسته. سزاوار است بر خدا که او را با آن پادشاه ستمگر محشور گرداند

اند و   مسلمانان را تاراج کردهالمال تی کردند، و بلی را تعطی حدود الهي و فساد و گناه را آشکار کردند و اجرااند دهی برگززدانی

و . خدا دارم از هر کس سزاوارترم  که به رسول يوندی امروز بر خالفت با پمناند، و   حالل را حرام داشته را حالل ويحرام خدا

 و مرا خوار و تنها دیکن ی از من دفاع مد،وی کردعتی که شما با من بدی روانه کردها کی و پد،یها فرستاد  من نامهيشما بسو

 و اهل من از دیدی به رشد و کمال رسدیشمار ی و متابعت مرا واجب مدیوار استشی خوعتی گذاشت، هم اکنون اگر بر بدینخواه

 مرا از عتی و بد،ی شما دگرگون شد، و عهد شکستيو اگر رأ.  رفتدی من خواهعتی و شما بر شرستی نخواهد زگانهیاهل شما ب
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 مغرور د،یشت دامیدرم و برادرم و پسر عمو را با پی شکنمانی پنی شما است،ی نيا  تازهزیکه چ!  سوگند بخداد،یتان باز کرد عهده

 شکند مانی و هرکس که پد،ی ساختعی و بهره خود را ضابی و نصد،ی اشتباه کرديور  شما را بخورد، پس در بهرهبی که فریکس

.)  خواهد کرد با درودازین ی خدا مرا از شما بي شکسته است، بزودمانی پشیپس همانا بر ضد خو

 کردننینفر

تیر منافق در نماز م بنینفر

.  کفن و دفن و نماز او در تالش بودندي مرد و خانواده او برانهی مدنی از منافقیکی

کجا :  خطاب به او فرمودشود، ی با شتاب رد مدی از دوستان را دیکی که زد ی قدم منهی مديها  السالم در کوچههی عل نی حسامام

. ؟يرو یم

 از شهر خارج شوم تا در مراسم او شرکت خواهم ین دوست ندارم در نماز او شرکت کنم م منافق مرد و منیچون ا:  دادپاسخ

. نداشته باشم

. ستینگران مباش و در کنار من با:  السالم فرمودهی عل امام
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.  أَقُولُ فُقُلْ مِثْلَهی فَما سمِعتَنی جنْبیقُم إِل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. " 6 ".)  تو هم بگومیگو ی که من ميدی هر چه را شنست،یدر کنار من بهنگام نماز با: ( السالم فرمودهی عل نیس حامام

:  فرمودنی شروع شد، امام حستی نماز میوقت

مفاَللَّه كدبأَی اخْزَ ع أَذِقْه ماَللَّه ،رَّ نارِكلِهِ حأَص ماَللَّه ،بِالدِك و کانَ  عِبادِك فَأنَّه ،ذابِکع شَدلییتَو و كداءأَع لِيعادیی أَوكاء و 

یغِضبلَ بأَه نَبِتِی وآلههی اهللا علیصل کی  .

 عذابت را بر او روادار، که نیتر  سختای حرارت آتش را به او بچشان، خداای فساد کرد، خداتی بندگان و شهرهاانی بنده تو مایخدا(

). دیورز ی می دشمنامبرتی و با خاندان پکرد، ی می و با دوستان تو دشمنکرد، ی مينان تو را رهبراو دشم

 شما بر مردگان خود ایآ:  گفتدیها را شن  که لعنتی کرد، شخصنی چنزی بن عاص ندی سعکری السالم در نماز بر پهی عل نی حسامام

. د؟یخوان ی نماز منگونهیا

:  پاسخ دادامام

.)  نماز بر دشمنان ماستنینه بلکه ا( أَعدائِنا یالتُنا عل صبِلْ

راندازی به تنینفر

 را شکافت و خود را به آب فرات انی کوفيها  صفی نبرد تهاجمکی السالم در هی عل نی امام حسدند،ی به شهادت رسارانی یوقت

. اوردی فرزندان بي برای و آبدی فرمایرساند، تا رفع تشنگ

 از آب یکف. زدی سربازان مسلّح را در هم برهزار ی بهم فشرده سيها  تن، صفکی است که یآور نظام  شگفتاتیز عمل ایکی نی او

 که امام نتوانست آب يا  شد بگونهي به لبان آنحضرت زد و خون جاريریت» زرعۀ« به نام دیزی از سربازان یکی اشامدیگرفت که ب

: بنوشد
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. اَللَّهم اَظْمئْه اَللَّهم اظْمئْه:  السالمهیعل  نی االمام الحسقال

.)  را زحمت عطش بچشانراندازی تنیا!  پروردگار منيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام
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:  فرموديگری نقل ددر

ماًاَللَّهداَب ال تَغْفِرْ لَهطَشاً وع اقْتُلْه  .

.) او را نبخشخداوندا او را عطشان بِکُش و هرگز (

 عطش او خورد ی شد، هرچه آب می تشنگيماری پس از کربال، زراعۀ دچار برای زدی السالم به اجابت رسهی عل نی امام حسيدعا

 که عطش مرا کشته است، و آنقدر آب خورده بود که شکم او چونان شکم شتر دی مرا آب بدهزد ی و مرتّب داد مگشت، ی مشتریب

. شده بود

ادی بن زداهللای و عبانیکوف به نینفر

 ابن کی پی به امام نوشت، وقتيا  نامهادی کربال فرود آمد، ابن زنی السالم در زمهی عل نی حر که سرانجام امام حسيری از رهگبعد

:  افکند و فرموديا  نامه را به امام داد، آنحضرت نامه را خواند و آن را بگوشهادیز
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 مرضاةِ الخالِقِ یالأَفْلَح قَوم آثَروا مرْضاةَ اَنْفُسِهِم عل:  السالمهیل ع نی االمام الحسقال

.)  خلق را بر غضب خدا مقدم داشتندي که خوشنودیرستگار مباد مردم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

. د؟یده ی را نمادیجواب نامه ابن ز:  گفتادی ابن زکِیپ

؛ لِأنَّي عِنْدمالَهوابلَ جع قَّتح قَد هذابِ هِیۀُ الْعکَلِم 

).  استدهی ثابت گردي عذاب خدا بر ورای ندارد زی ما پاسخشی در پادینامه ابن ز(

 در تداوم نبردانی به کوفنینفر

 جلو آمد یون بن مالک سکنی فراوان کشت، حصانیها زد و از کوف  تنها شد، خود را به صف انبوه شب پرهتی والدی که خورشآنگاه

. رد؟یگ ی خدا چگونه از ما انتقام منی حسيا:  زدادیو فر
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. می الْعذاب األلکُمی علَصبی دِماءکُم، ثُم سفِکی ونَکُمی بأْسکُم بیلْقی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و از شما دست نکشد تا عذاب دردناك شما را دو زدی اندازد و خونتان را برخدا شما را به جان هم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) چندان کند

انی به کوفنینفر

 به يری تری بن نمنی بنوشد که حصی همه محافظان فرات را کنار زد و خواست آبی السالم پس از نبرد کوتاههی عل نی حسامام

:  برگشت و به نبرد ادامه داد و فرمودی آب بنوشد و با همان حالت تشنگ شد که نتوانستي جاريا دهان امام زد و خون بگونه
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 اَللَّهم أَحصِهِم عدداً، واقْتُلْهم بدداً، والتُبقِ مِنْهم! کی بِابنِ بِنْتِ نَبِصنَعی ما کی أَشْکُو إِلَیاَللَّهم إِنِّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. أَحداً

 آنها را شماره کن ای خدادارند، ی روا مامبرتی به آنچه که بر فرزند پکنم ی متی من بتو شکاایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.)  مگذارنی زمي از آنها را بر روي نفر بکش، و فردنیو تا آخر
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 به محمد بن اشعثنینفر

 که امام دی حضور داشت، شنزی و به شهادت رساند در کربال نری را دستگلی بن أشعث که در کوفه حضرت مسلم بن عقمحمد

:  را از ستمکاران بستاندامبری خود از خدا خواست که حق خاندان پي السالم در دعاهی عل نیحس
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. بی قَرعیرابتُه، فاقْصِم منْ ظَلَمنا و غَصبنا حقَّنا اِنَّک سم وقَتُهی وذُرکی نَبِتِیاَللَّهم اِنَّا اَهلُ ب: السالمهی عل نی االمام الحسقال

 که به ما ظلم کردند و ی کسانم،ی تو هستامبری پکانی و فرزندان و نزدتیب بار الها همانا ما از اهل: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) یست شنوا هنیحق ما را غصب نمودند مجازات فرما همانا تو بهتر

. ؟ي با محمد داريشاوندیتو چه خو! نیحس:  زد و گفتادی بن اشعث فرمحمد

:  را خواندهی آنی السالم اهی عل امام

33هیآل عمران آ»  بعضُها مِنْ بعضٍۀًی ذُرنَی الْعالَمی وآلَ عِمرانَ علَمی آدم ونُوحاً وآلَ اِبراهی اَللَّه اصطَفاِنَّ«

 انسانها تی به هدايگری پس از دیکی که ی فرزندانان،ی و آل عمران را به جهانمی آدم و نوح و آل ابراهدی خداوند برگزهمانا(

.) مبعوث شدند

:  کرد و فرمودنی او را نفرآنگاه

مثِ ذُلّاً فاَللَّهنَ الْاَشْعب دمحهذَا الْی اَرِ م مِیهذَا الْو دعب التُعِزُّه مِیداً، وأَب 

.) ي مدارزشی نشان ده که پس از آن به عزيا  را بگونهي امروز به محمد اشعث ذلّت و خوارایخدا(

 او را زد که بهمان حال با ی نشست، عقربيا  ادرار کردن از لشگر فاصله گرفت و در کنار تپهي بعد محمد بن اشعث برايا لحظه

.  شدگرانیبدن و عورت برهنه مرد و عبرت د

رخواری پس از شهادت طفل شانی به کوفنینفر

 السالم جنازه طفل خود را دفن کرد هی عل نی حرمله قرار گرفت، امام حسری دست پدر هدف تي بر رواصغر ی از آنکه حضرت علپس

:  کردنی را نفرانیو دست بدعا برداشته کوف
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 اَللَّهم احبِس عنْهم قِطَرَ السماءِ واحرِمهم نا،ی فَخَذَلُونا و أَعانُوا علَنْصرُونایت تَعلَم اَنَّهم دعونا لِاَللَّهم أَنْ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 اآلخِرَةِ وانْتَقِم لَنا مِنَ الْقَومِ ی فَاجعلْه لَنا ذُخْراً فِاینْ الدی إِنْ کُنْت حبست عنَّا النَّصرَ فِکبرَکاتِک، اَللَّهم ال تُرْضِ عنْهم أَبداً، اَللَّهم اِنَّ

. نَیالظَّالِم

 دهی که دست از ما کشی کنند در حالياری که آنها ما را دعوت کردند تا ما را یدان یتو م! خداوندا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

از ! خداوندا.  خودت را بر آنان حرام کني و برکات و نعمتهادار غی را از آنها دریآسمانباران ! خداوندا. و بر ضد ما وارد جنگ شدند

 آخرت قرار ده و انتقام ما ي برايا رهی آنرا ذخي ما عطا نفرمودي براای دننی و نصر را در ايروزیاگر پ!  نشو، خداوندایاضآنها هرگز ر

). ریرا از ستمکاران بگ

 اکبری رفتن علاندی هنگام مانی به کوفنینفر

 رفتن فرزندش دانی کرد، لحظه منی را نفرانی السالم به درد آمد و کوفهی عل نی که دل امام حسی از لحظات حساسگری دیکی

:  فرمودنی السالم چنهی عل  امامرفت، ی دشمن مي اکبر اجازه گرفت و به سوی علی السالم بود، وقتهی علاکبر یعل
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٢٠٢

 غُالم أَشْبه النَّاسِ خَلْقاً وخُلْقاً ومنْطِقاً بِرَسولِک هِمی هوالءِ الْقَومِ،فَقَد برَز إِلَیاَللَّهم اشْهد عل:  السالمهی عل نیس االمام الحقال

 فامنَعهم برَکاتِ األَرضِ، إنْ منَعتَهم و فَفَرِّقْهم مجهِهِ،اَللَّه وی وجهِ رسولِک نَظَرْنا إِلی وآله، کُنَّا إِذا اِشْتَقْنا إلهی اهللا علیمحمدٍصل

. " 6 ". وناقْتُلُی وقاتِلونای نای ثُم عدوا علَنْصرُونای واجعلْهم طَرائِقَ قِدداً، وال تُرْضِ الْوالةَ عنْهم أَبداً، فَإنَّهم دعونا لِقاً،ی و مزِّقْهم تَمزقاً،یتَفْر

 تو در خلقت غمبری مردم است به پنیتر هی برابر آنها رفت که شبیجوان!  مردم باشنی گواه اایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

  ودار غی را از آنها درنی برکات زمایبار خدا. میکرد ی او نگاه مي به رومیشد ی مغمبرتی پداریو اخالق و گفتار، ما هر وقت مشتاق د

 آنها ما را دعوت رای مدار، زی را هرگز از آنها راضانی افکن، و آنها را پاره پاره کن، روش آنها را ناستوده کن و والها آنانی میجدائ

.). دندی و با ما جنگدندی کنند سپس بر ما شورياریکردند تا 

 او چنان برق آسا يها  کوفه را کشت، حملهانی نفر از لشگرستی را سامان داد و صدوبی امانی رفت و جنگ بدانی اکبر به میعل

 ادی زيها  که زخمی با بدنداد، ی رنج ماری و ضجه آنان بلند بود، عطش او را بسادی و فرشد ی مدهی درهم درانی کوفيها بود که صف

. ست که بنوشم؟ هی کاسه آبای آدهد ی زِرِه مرا رنج مینی و سنگکشد، ی دارد مرا میتشنگ: گفت پدر بازگشت و يداشت بسو

 هاتِ لِسانَک ی بنَای ثُونَک،یغی بِهِم فَال ثَی وتَستَغبونَک،یجی أَنْ تَدعوهم فَال ک،ی أَبی و علی علی محمدٍ و علی عزَّ علی بنَای

 و جواب ترا ندهند، و از آنان کمک ی بخوان آنان رانکهی السالم و بر پدرت اهی عل یخدا و بر پدرم عل  پسر سخت است بر رسول يا(

.) اوری بشی پسرم زبانت را پي و نتوانند تو را کمک کنند، ایبخواه

:  السالم لب بر لب پسر گذاشت و فرمودهی عل امام

 شَرْبۀً ال تَظْمأُ بعدها یدك بِکَأسِهِ األَوف جکیسقی ی حتّی أَرجو أَنَّ ال تُمسی قِتالِ عدوك، فَإنّی وارجِع إلکی فی هذَا الْخاتَم فخُذْ

. أَبداً

 داری و آله و سلم را دهی اهللا علی جدت محمدصلي زودنی و دردهان خود بگذار، و به نبرد ادامه ده که به همری انگشتر را بگنیا(

).  شدی که هرگز تشنه نخواهینوش ی و از جام شربت او میکن یم

 اکبری رفتن علدانیسعد به هنگام م به عمر نینفر

.  دشمن رفتي گرفت و بسودانی السالم اجازه مهی اکبر علی علیوقت

.  کردنی بلند عمر سعد را مخاطب قرار داد و نفري السالم با صداهی عل نی حسامام
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 فِراشِک کَما ی علذْبحکی منْ کی أَمرِك، وسلَّطَ علَیلَک فوال بارك ! مالَک؟ قَطَع اللّه رحِمک:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 وآله هی اهللا علی صل  مِنْ رسولِ اهللاِی ولَم تَحفَظْ قَرابتیقَطَعت رحِم

را بر تو مباك  تو را پاره کند، و کارت يشاوندی خووندی عمر سعد؟ خدا پيچه شده است تو را ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 و ،ي مرا پاره کرديشاوندی خووندی را بر تو مسلّط کند که پس از من تو را در بستر خوابت سر ببرّد، چنانکه پینگرداند، و کس

.) ي ما حفظ نکردبهخدا را نسبت  حرمت رسول 

 کرد، کوفه را آزاد ساخت، امیر ق آغاز شد و آنگاه مختاانیعی شيها امی نکرد، چون قدای پی از حادثه عاشورا عمر سعد مهلتپس

 را ی مختار چند مرد جنگد،ی زد و در بستر استراحت خود آرمیضی به مجلس مختار نرود، خود را به مرنکهی ايعمر سعد برا

. دی قصد حمله بشما را دارد به او مهلت ندهزدی خود برخي از جاخواهد یمفرستاد و هشدار داد، اگر عمر سعد 

 مختار را به او ابالغ کردند، ناگهان عمر امی بود، پدهی که او در بستر خود آرمیبر عمر سعد وارد شدند در حال مختار فرستادگان

 مختار ي زدند و سر او را در بستر خوابش جدا کرده براری که او را با شمشردی خود را بگری بردارد و شمشیزشیسعد خواست خ

.  السالم به شگفت آمدندهی عل نیم حس اماي اجابت دعاز بود که همه انجایبردند، ا



٢٠٣

 اکبری در شهادت علنینفر

:  کردنی نفرنی چنانی السالم خود را به او رساند ودردآلود به کوفهی عل نی السالم امام حسهی علاکبر ی ازشهادت علپس
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 بعدك ای الدنْی انْتِهاكِ حرْمۀِ رسولِ اللّهِ، علَی اللّهِ، وعلی أَجرَأَهم علَ مای بنَایقَتَلَ اهللاُ قَوماً قَتَلوك :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. الْعفا

 چقدر بر خدا و بر هتک حرمت رسول اهللا نهای را که تو را کشتند ايخدا بکشد مردم ستمگر: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

!.) ای دننی بر انیاند، پس از تو نفر  شدهپروا یب

:  فرمودکرد ی پسر پاك ميها  که خون از صورت و دندانی برد و در حالي مرکزمهی فرزند را بدرون خکری پسپس

. " 7 ". سرَع الْلُحوقُ بِک أَبوك وما اَی وقَد بقِحانٍی روحٍ وری وغَمها وشَدائِدِها وصِرْت اِلای أما اَنْت فَقَد إستَرَحت مِنْ هم الدنْي ولَدای

 و پدرت هنوز مانده است، ،يدی خدا و بهشت پرکشي و بسو،ی و مشکالت آن راحت گشتای پسرم، چه خوب از غم و اندوه دنيا(

). ونددیپ ی به تو مياما به زود

ری به قاتل زهنینفر

اخبار کربال و محل شهادت خود   السالمهی عل حادثه عاشورا، امام السالم بود که قبل از هی عل نی امام حسارانی از یکی نی بن قریزه

 کرد و تعداد ی رفت و جنگ سختدانی بود روز عاشورا از امام اجازه گرفت و به مرینظ یرا به او نشان داد، از شجاعان و دالوران ب

: را به او رساند و فرمود السالم خود هی عل  افتاد، امامنیاش بر زم  جنازهیان را کشت، وقتی از کوفیفراوان
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. ری مسِخُوا قِرَدةً و حنازنَی و لَعنَ قاتِلَک، لَعنَ الَّذرُ،ی زهای اهللاُ بعِدكیال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و دهیت کند، آنانکه مسخ گردخدا تو را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتالن و کشندگان تو لعن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) اند اند که مورد لعن و عذاب خدا قرار گرفته  و خوك درآمدهمونیبصورت م

ی به عمر سعد پس از مذاکره طوالننینفر

 عمر سعد ي بسویکی امام پافت،ی السالم استقرار هی عل نی عمر سعد در کربال برابر کاروان امام حسی به فرماندهدیزی سپاه یوقت

.  به بحث و مناظره بپردازندگریکدیاد و او را دعوت کرد تا با فرست

:  گرد هم آمدندیوقت
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 هذا ذَر هؤُالءِ الْقَوم وکْنْ ای وأَنَا ابنُ منْ علِمت؟ ی معادك؟ أَتُقاتِلُنهِی إِلَي اهللاَ الَّذی أَما تَتَّقِحکیو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  فَإِنَّه أَقْرَب لَک مِنَ اهللاِ،یمع

 ؟ی با من جنگ کنیخواه ی مای آ؟یترس ی اوست نمي که برگشت تو بسوی از خدائایآ! فرزند سعد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 که ي بردار»هیم ایبن «نهای و دست از ای با من باشیخواه ی نمای است؟ آی پدر من چه کسیدان ی و میشناس ی مرا مکهیدر حال

.)  توجه اوسترد و موکتری عمل به خدا نزدنیا

: امام فرمود. برند ی و اموال مرا به تاراج مکنند ی مرانیام را و خانه:  سعد گفتعمر

.  بِالْحِجازِی مِنْها مِنْ مالراًی خَکی أُخَلِّف علَأَنَا

) بخشم ی بتو ميآنچه از دست داد از شی و اموال تو را بسازم یات را دوباره م من خانه(



٢٠٤

: امام فرمود. ام، نگران آنها هستم، و سکوت کرد زن و بچه:  سعد گفتعمر

،لمالَکاهللاُ ع کحی ذَب ال غَفَرَلَکعاجِالً، و فِراشِک یماهللاِ إِنّوفَو ،نَشْرِكو شْرِكرِّ الْعِراقِ إِالَّی حو أنْ التَأْکُلَ مِنْ بجلَأَر  راًیسی .

 از گناهانت در امتی رختخوابت بکشد و در روز قانی هرچه زودتر در متی خدا،یکن ی مي پافشارطانی بر اطاعت شنقدریچرا ا(

). ي بخوری که از گندم عراق جز اندك نتواندوارمینگذرد، بخدا سوگند ام

 در عصر عاشوراانی به کوفنینفر

:  کردنی نفرانی و به کوفستی آنان نگريکرهای السالم به پهی عل  امامدند،یهمه به شهادت رس السالم هی عل نی امام حسارانی یوقت
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رِّقْهم فِرَقاً  فَفَنٍی حیاَللَّهم فَإنْ متَّعتَهم اِل«اَللَّهم اَمسِک عنْهم قَطْرَ السماءِ و اصنَعهم برَکاتِ الْاَرضِ :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.  فَقَتَلُونانای فَعدوا علَنْصرُونای دعونا لِهمواجعلْهم طَرائِقَ قِدداً وال تُرْضِ الْوالةَ عنْهم اَبداً، فَاِنَّ

 به آنان یعیعمر طب محروم کن، و اگر نی مردم ستمگر را از باران رحمت واز برکات زمنی اایخدا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 نی در بی و دشمنزهی را از آنان خشنود نگردان، و ستانشانی بگردان، و حکّام و فرمانرواشانی مبتالی تفرقه و جدائي به باليداد

).  دعوت کرده سپس به جنگ با ما برخواستندياری کن که آنان ما را با وعده نصرت و ارآنها و حکّامشان برقر

نماز

 نمازگذاريرو  شیپ افراد از عبور

 پس از رسول یچون برخ (کردند، ی او رفت و آمد مي روشی و مردم از پخواند ی نماز منهی السالم در مسجد مدهی عل نی حسامام

 گردد ی نمازگذار حرام است و باعث باطل شدن نماز مي مسئله را مطرح کردند که عبور از جلونی و آله و سلم اهی اهللا علیخدا صل

 و آله و سلم هی اهللا علیخدا صل  در سنّت رسول کهی با عصا مانع عبور مردم شوند، در حالای دست بادادند که نمازگذار و اجازه 

.)  وجود نداردي دستورنیچن

. ؟ي نماز امام تمام شد به او اعتراض کردند چرا مانع عبور مردم نشدیوقت
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.  أَحدنَهی و بینی بمای فخْطُرَی مِنْ أَنْ یإنَّ اهللا عزَّ وجلَّ أَقْرَب إِل حکیو:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). ردی من و او قرار گنی بی از آن است که کسکتری بزرگ نزدزوی برتو همانا خداوند عزيوا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 گفتن بسم اهللا در نمازبلند

 بلند ي با صدانی بسم اهللا الرّحمن الرّحه،یومی ي بود که در نمازهانی و آله و سلم و سنّت او چنهی عل اهللایخدا صل  رسول دستور

:  بلند گفتدی حمد و سوره را آهسته خواند، بسم اهللا را بادیگفته شود، در نماز ظهر و عصر که با

 و هی اهللا علی صلامبری پتیب  اما اهلخواندند، ی و آهسته م دادند،ریی سنّت را تغنی و آله و سلم اهی اهللا علیخدا صل  از رسول پس

. دادند ی و آله و سلم را ادامه مهی اهللا علیآله و سلم سنّت رسول خدا صل
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 ذلِک ی السالم علهایاِجتَمعنَا ولْد فاطِمۀَعل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.)  بر بلند خواندن بسم اهللا در نمازهامی السالم اتّفاق نظر دارهایعل  فرزندان فاطمهما: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 هزار رکعت نماز در شب و روزاستحباب



٢٠٥

 السالم در شب و روز هی عل نیرالمؤمنی السالم همانند پدرش حضرت امهی عل  السالم نقل فرمود که حضرت اباعبداهللاهی سجاد علامام

. خواند یهزار رکعت نماز م

 در نمازقنوت

 وآله وسلم قنوت را از نمازها حذف هی اهللا علی صلامبری از مستحبات نماز قنوت است، که متأسفانه پس از رحلت پگری دیکی

. خوانند یسنّت، نماز بدون قنوت م  از فِرَق اهلياری بسزیکردند، و هم اکنون ن

. دهد یخدا در هر نماز خبر م   السالم از قنوت رسولهی عل نی که امام حسی حالدر
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 نی اِبنُ سِت سِنومئِذٍی صالتِهِ کُلِّها، و أَنَا ی فقْنَتی وآله هی اهللا علی صل  رسولَ اهللاِتیرأَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 که در هر نماز، دم،ید ی وآله وسلم را مهی اهللا علیخدا صل  که شش ساله بودم رسول یمن از زمان: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) خواند یقنوت م

  قنوت اماميدعا

 از یکی و خواند ی و آله و سلم در تمام نمازها قنوت مهی اهللا علی السالم در تداوم عمل به سنّت رسول خدا صلهی عل نی حسامام

:  استنی اخواند ی که در قنوت مییدعاها
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 محمدٍ و آلِ ی اَللَّهم صلِّ عل،ي ملْجأٍ فَأَنْت ملْجأی و منْ لَجأَ إِل،ي فَاَنْت مأْواي مأْوی إِلياَللّهم منْ أو:  السالمهی عل نیام الحس االمقال

 طانِ،ی مِنْ إِفْتِنانِ الْاِمتِحانِ، و لُمۀِ الشَّي بلْوای فینواحرُس ،ي عِنْدك و مثْوای واجعلْ مآب،ی وأَجِب دعائ،یمحمدٍ، واسمع نِدائ

 والمظْنُونٍ، نٍی ظَنرُی بِاِرادتِک غَکی إلَی تَقْلِبنی بِها فَرَح حتّلُمی والنٍ،ی بِتَظْنفٍی والوارِد طَنٍ،ی ولَع نَفْسٍ بِتَفْتشُوبهای الیبِعظَمتِک الَّت

. نَیابٍ وال مرتابٍ، إِنَّک أَرحم الرَّاحِموالمر

 تو رد،ی پناه گیگاه هی و هر که به تک،یباش ی تو پناهم مدی پناه جویهرکه به پناهگاه! پروردگارا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 را نزد خودت قرار گاهمیاجابت فرما، جا را می را بشنو و دعامیبرمحمد و خاندانش دورد فرست، و ندا!  خداوندا،یباش ی مگاهم هیتک

 و ی انسانبی بازدار، بحق عظمتت تو که تکذطانی شلهی به وسی امتحان مرا از لغزش به جهت آنها و گمراهعده، و در مواض

 بدون آنکه ی خود بازگرداني بسوتتی مرا به اراده و مشنکهی تا اباشد، ی نمی از آن خالي در آن مؤثّر واقع نشده و امريالپردازیخ

). ی مهرباناننی که تو مهربانتری قرار دهم، بدرستدی مورد شک و تردانسبت به تو مشکوك و مظنون بوده و رحمتت ر

 در قنوت نماز وتردعا

: خواند ی دعا را منیا» بنام وتر« آخر نماز شب یکرکعتی در نماز امام
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 اَللَّهم إِنَّا ،ی وإِنَّ لَک الْاخِرَةَ والْأول،ی الرُّجعکی و إِنَّ إِلَ،ی وأَنْت بِالْمنْظَرِ األعل،ي والتُري إِنَّک تَراَللَّهم:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. ينَعوذُ بِک مِنْ اَنْ نَذِلَّ و نَخْز

 تو ي و بازگشت همه بسو،ي قرار داري بلندگاهی و در جايشو ی نمدهی و دینیب یخداوندا تو م: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). میبر ی به تو پناه ممی گشته و خوار شولی ذلنکهی خداوندا از اباشد، ی و آخرت از آن تو مایاست، و دن



٢٠٦

 در مشکالتنی امام حسنماز

 را سفارش ری زيها یژگی با وی چهار رکعتيها، نماز  برطرف شدن مشکالت و برآورده شدن حاجتي السالم براهی عل نی حسامام

: فرمود یم
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حسبنَا اهللاُ و نِعم ( اَلْحمد مرَّةً، و ی الْأولی أربع رکَعاتٍ تُحسِنُ قُنُوتَهنَّ و أَرکانَهنَّ، تَقْرَأُ فیتُصلِّ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

ماشاء اهللاُ القُوةَ إالَّ بِاهللاِ إنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْک ماالً : ( و قَولَه، اَلْحمد مرَّةًۀِی الثَّانِیاتٍ، و فسبع مرَّ (173هیسوره آل عمران آ) ) لُیالْوک

سوره )) نَی کُنْت مِنَ الظَّالِمیسبحانَک إنّال إِله إالَّ أَنْت : ( الثَّالِثَۀِ اَلْحمد مرَّةً، و قَولَهی سبع مرَّاتٍ، و ف"(39هیسوره کهف آ)) و ولَداً

سبع مرَّاتٍ،  (44 هیسوره غافر آ) )  بِالْعِبادِرٌی اهللاِ إنَّ اهللاَ بصی إلَيو اُفَوض أَمر( الرَّابِعۀِ اَلْحمد مرَّةً، ی سبع مرَّاتٍ، و ف" (87 هی آاءیانب

. ثُم تَسأَلُ حاجتَک

 بار و 1 حمد -  در رکعت اول ،ي بجا آوریکیچهار رکعت نماز که قنوت و ارکان آن را به ن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

ما شاء اهللا ال قوة االّ باهللا ان ترن انا اقل منک ماالً و « بار و 1 حمد - در رکعت دوم . بار خوانده شود7 »لیحسبنا اهللا و نعم الوک«

.  بار7 »نی کنت منَ الظّالمیال اله االّ انت سبحانک انّ« بار و 1 حمد -   رکعت سومر بار، د7» ولداً

).  بار سپس حاجت خود را از خدا بخواه7»  بالعبادری اهللا انّ اهللا بصی اليافوض أمر« بار و 1 حمد -  در رکعت چهارم و

 جنگدانی امام در منماز

وقت :  خطاب به آن حضرت فرمود»يعمرو بن عبداهللا صائد«ه ابوثمامه،  سرگرم نبرد بودند کارانشی السالم و هی عل نی حسامام

امام سربرداشت و در حق .  تا کشته شوم، اما دوست دارم دورکعت نماز با تو بخوانمکشم ینماز ظهر است، گرچه من دست از تو نم

.  دعا کردنگونهیاو ا
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نَعم، هذا أَولُ وقْتِها ! نَی الذَّاکِرنَیالةَ، جعلَک اهللاُ مِنَ الْمصلِّذَکَّرْت الص:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 هم اکنون اول وقت نماز ي قرار دهد، آرنی خدا تو را از نمازگزاران و ذاکر،ي آوردادمانینماز را ب: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.) ظهر است

. ی نُصلّی عنَّا حتَّکُفُّوای سلُوهم أَنْ:  فرمودارانی به آنگاه

.) می دست از جنگ بردارند تا نماز بخواندی بگوئانیبه کوف(

:  اذان تمام شد خطاب به عمر سعد فرمودی السالم خود اذان گفت، وقتهی عل حضرت اباعبداهللا.  مخالفت کردندانیکوف

.  الْحرْبِی وتُصلُّونَ ونَعود إلی نُصلّی الْحرْبِ حتَّ الْاِسالمِ، اَالتَقِف عنِعیِ شَراتی سعدٍ اَنَسابنَی

 دی تا ما نماز خود را و شما نماز خود را بخوانیکن ی جنگ را متوقّف نمای آ؟ي بردادی احکام اسالم را از ایآ!  پسر سعدي بر تو ايوا(

.) م؟ی برگردکاریو سپس به پ

.  شدرهی بر او چطانیمود، ش السالم فرهی عل امام.  سعد جواب ندادعمر

:  بن عبداهللا فرموددی و سعنی بن قری به زهآنگاه

 الظُّهرَ ی اُصلِّی حتَّی اَمامتَقَدما

)  تا من نماز ظهر را بخوانمدیستیشما دو نفر جلو با(



٢٠٧

 نمازي خواستن برامهلت

 کنند، حرکت لشگرها و کسرهی کار را ی حمله عمومکیا  گرفتند که بمی تصمی سران نظامگری روز نهم محرّم، عمر سعد و ددر

 السالم را فرستاد تا علّت هی عل  السالم برادرش حضرت عباسهی عل نیباالرفتن گرد و غبارها همه را متوجه خود ساخت، امام حس

. حرکت سپاه دشمن را بداند
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ما لَکُم؟ وما بدالَکُم؟ وتَسأَلْهم عما :  تَلْقاهم فَتَقُولَ لَهمی حتَّ- ی أَخای - أَنْت یبِنَفْساِرکَب :  عباسای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. جاءبِهِم؟

 و د؟یخواه ی شما را و چه مستی بگو چشانی برو و به انانی من سوار شو و بنزد ايبرادرم توبه جا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

).  پرسش کنشانیدن ااز سبب آم

.  آماده نبرد باشای کن و عتی بدیزی با ای ندیگو یم:  عباس رفت و بازگشت و فرمودحضرت

:  السالم به برادر فرمودهی عل  اباعبداهللاحضرت

عجاِلَاِر یإِلهِم مأَنْ تُؤَخِّرَه تتَطَعشِی فَاِن اِسنَّا الْعع مهفَعتَدةٍ ووغَد لّۀَ،یلَّنا نُصنا اللَّی لَعلِرَب لَۀَی وفَه ،تَغْفِرُهنَسو وهعنَدو یلَمی أَنّع کُنْت 

.  الدعاءِ والْاِستِغْفارِرَةَاُحِب الصالةَ لَه وتِالوةَ کِتابِهِ وکَثْ

 من داند ی خدا مم،ی و به دعا و استغفار بگذرانمیوان تا ما امشب را نماز بخي آنان بازگرد و تالش کن جنگ را به فردا واگذاريبسو(

).  دعا کردن، و استغفار را دوست دارمادی هستم که نماز و قرآن خواندن، و زیاز کسان

 از منکرینه

 از منکری نهضرورت

 مسئله مهم نی در امانیا ا بيها  انساندی دهند و بازی پرهها ي و بدها ی را از زشتگری است، که همه همدی از منکر، نظارت ملّینه

. رندی سبقت گگرانیاز د
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. رَهی تُغَی فَتُطْرِف حت،یعصی اهللاَ ي مؤْمِنَۀٍ تَرنٍی لِعحِلُّیال:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی نجويزاری از آن ب خدا را بنگرد، وی انسان مؤمن که نافرماني براستیسزاوار ن: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

يکوکاری و نیکین

 به یکی بود، و آن حضرت در نيکوکاری و نیکی نکرد، ی السالم همواره به آن سفارش مهی عل نی که امام حسییها  از ارزشیکی

:  و گرفتاران، شهرت داشت که فرموددستانی و تهمانیتی
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 الْبِرَّ و الْفاجِرَ بی مِثْلَ وابِلِ الْمطَرِ تُصعۀُیک و لکِنْ تَکُونُ الصن کَذلِسیلَ:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

). ردیگ ی همانند باران فراوان است که خوب و بد را فرا میکی نست،ی ننی چننینه ا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام



٢٠٨

 شودیآغاز م» و« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

تیوص

 نبی سفارش به ز وتیوص

 و ي دلداري رفت، و برانبی خواهرش زمهی السالم به خهی عل  حضرت اباعبداهللاافتند،ی شب عاشورا که دوسپاه مقابل هم استقرار در

.  دادحی خواهرش توضینیواقع ب
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 والبد أَنْ لٌی سبی قَتلرُی فَما لَهم غَ،ی قَولسمعوای ولَم تَّعِظُوایلَم  ووعظْتُهم فَذَّکَّرُوایذَکَّرْتُهم فَلَم :  السالمهی عل نی االمام الحسقال

کُم، وال خُلْف لِما  وبِهذا أوعد جدۀِ،ی وکَظْمِ نُزُولِ الرَّزِۀِی الْبلِیۀِ والصبرِ علَی اهللاِ رب الْبرِي بِتَقْوکُنَّی ولکِنْ أُوصالً،ی جدي الثَّری علیتَرَون

57 هی سوره بقره آ»ظْلِمونَیوما ظَلَمونا ولکِنْ کانُوا اَنْفُسهم «.  اَلْفَرْد الصمدیأوعد ودعتُکُم إله

گرفتند، و گوش به  پندها دادم پند ناوردند،ی نادی خدا خواندم، خدا را بادی مردم را به نیا! خواهرم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

لکن شما زنان را . دی مرا مالقات کنبای در بهشت زدی ندارند، و ناچار شما بایسخن من ندادند، هم اکنون بجز کشته شدن من هدف

 ماتی بر بالها، و فرو خوردن خشم بهنگام نامالي و شما را بردبارها، دهی پروردگار صحراها و پدکنم، ی معوتبه ترس از خدا د

 که بشما دادند ییها  در وعدهی و آله و سلم به آنها سفارش کرد، و خالفهی اهللا علی که جد شما رسول خدا صلکنم یسفارش م

).  ستم کردندشی لکن آنان به نفس خوم،یداشتما بر آنان ظلم روا ن: سپس فرمود. وجود ندارد

 به خواهري و دلدارتیوص

. خواند ی مای مردم دنی وفائی در بي خود بود اشعارریکه مشغول اصالح شمش السالم آنگاه هی عل نی شب عاشورا امام حسدر

:  کاش مرگ مرا نابود کرده بودي زد، اادی فردی تا سخنان برادر را شننبیحضرت ز
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! طانُی بِحِلْمِکِ الشَّذْهِبنَّیال ! ۀُی اُخَای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) دی صبر و حلم تو را نزداطانیش!  خواهرميا: (لسالم فرمود اهی عل نی حسامام

:  را کردتی وصنی اي در تداوم دلدارو

 يک إِالَّ وجه اهللاِ الَّذ هالِءٍ ی وأَنَّ کُلَّ شَبقَونَ،ی وأَنَّ أَهلَ السماءِ ال موتُونَ،ی أَنَّ أَهلَ الْاَرضِ ی بِعزاءِ اهللاِ، واعلَمي اهللاَ وتَعزّی اِتَّقۀُی اُخَای

تِهِ، وربِقُد ضخَلَقَ األرثُیعالْخَلْقَ فَب نَ،یودوع وهأَبو ،هدحو خَی فَرْد ی مِنّرٌی،اُم خَی و أَخ،ی مِنّرٌی خَی و ل،ی مِنّرٌیلِکُلِّ ی وو ملَهو 

 لِی بِالْوی علَی وال تَدعهاً، وجی علَی وال تَخْمِشباً،ی جی علَی ال تَشَقّ،ی قَسمي فَأُبرَّکِی اُقْسِم علَینّاِ! ۀُی اُخَای. مسلِمٍ بِرَسولِ اهللاِ اُسوةٌ

 لَکْتورِ اِذا اَنَا هالثُّبو

 مانند، یها هستند زنده نم سمان و آنانکه در آرندیم ی مای و بدان که همه مردم دنر،ی گشی را در پییبایراه صبر و شک! خواهر من(

 است، و همه مردم را مبعوث و زنده دهی آفرشی را با قدرت خوای بزرگ که دني هستند، مگر خدای رفتننیهمه موجودات از ب

 شتافتند و من و آنان و گریپدر و مادرم و برادرم حسن، بهتر از من بودند که همه به جهان د. کتای يخواهد نمود و اوست خدا

 دهم یترا قسم م! خواهرم.  شتافتی بجهان باقزی که او نمی کنيروی و آله و سلم پهی اهللا علی از رسول خدا صلدی مسلمانان باهمه

).  بلند نشودادتی و ناله و فریده صورتت را خراش ن،ی چاك نکنبانیکه بعد از شهادت من گر

 و سفارش به فرزندانتیوص

:  زنان رفت و فرمودمهی شدند، امام به خدیلسالم شه اهی عل نی امام حسارانی همه یوقت



٢٠٩
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 السالم ی مِنّکُنَّیعلَ!  اُم کُلْثُومٍای! نَبی زای!  فاطِمۀُای! نَۀُی سکای:  السالمهی عل نی الحس االمام قال

) م من بر همه شما بادکلثوم سال  امي انب،ی زي فاطمه، ايا! نهی سکيا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

:  گفت پدرجان ما را به وطن برگردان، فرمودنهی سکحضرت

هی،هات اَلْقَطا لَنام تُرِك دیخواب ی مگذاردند یاگر مرغ قطا را به حال خود م( لَو (

 اآلخِرَةِ، ی وال فای الدنْی و رحمۀُ اهللاِ ونُصرَتُه ال تُفارِقُکُم فنَ،ی لِلْموتِ منْ الناصِرَ لَه وال معستَسلِمی الفی کَ،ینی نُور عای:  فرمودآنگاه

. ۀٌی واآلخِرَةُ باقِۀٌی فانِای فَاِنَّ الدنْ،ی قَضاءِاهللاِ والتَشْکی عليفَاصبِر

 ای او با شما باد و خدا در دنياری ندارد، رحمت خدا و يا  کنندهياری و اوری که ی مرگ نباشد کسمیچگونه تسل!  نور چشم منيا(

).  استدانی و آخرت جاوی نابود شدنای دنرای زدی و شکوه نکندیو آخرت از شما جدا نشود، پس در برابر خواسته خدا صبر کن

:  رفتن فرموددانی و به می وقت خداحافظآنگاه

 السالم ی مِنِّکُنَّی علَیتی أَهلَ بای نَب،یز ای عاتِکَۀُ، وای وۀُ،ی رقُای ونَۀُ،ی سکای اُم کُلْثُومٍ، وای

.)  خانواده من سالم بر شما بادي و انب،ی زي عاتکه، اي اه،ی رقي انه،ی سکي ام کلثوم، ايا(

 به امام سجادتیوص

.  کردتید و وص داي امام سجاد رفت و او را دلدارمهی السالم به خهی عل نی آخر روز عاشورا، امام حسيها  لحظهدر
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.  الْحقِّ و إِنْ کانَ مرّاًی اِصبِرْ علَی بنَای:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) حق هر چند تلخ باشد بر آن صبر کن!  فرزندميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

.  اهللاَ ناصِراً إِالَّکی علَجِدی و ظُلْم منْ الاكی إِی بنَای

.)  کنزی ندارد پرهي که در برابر تو جز خداوند بزرگ مددکاریاز ستم به کس!  فرزندميا(

. ثی عاشورا حدامی ق- رجوع شود به ق و

 به زنان و فرزندانتیوص

:  کردتی وصنگونهی السالم خطاب به جمع بانوان و دختران خود اهی عل نی روز عاشورا امام حسنی آخريها  لحظهدر
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 عاقِبۀَ جعلُی مِنْ شَرِّ االَعداءِ، و کُمینْجی و سکُم،یاِستَعِدوا لِلْبالءِ، واعلَموا أَنَّ اهللاَ حافِظُکُم وحام:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 بأَنْواع النِّعمِ والْکَرامۀِ، فَال تَشْکُوا، وال تَقُولُوا بِأَلْسِنَتِکُم ما ۀِی هذِهِ البلِنْ اهللاُ عکُمعوضُی بِأَنْواعِ الْبالءِ وکُمی أَعادعذِّبی ورٍ،ی خَیأَمرِکُم إِل

ینْقُصکُمرقَد  .

ا از  شما ري و نگهبان شماست، و بزودی که خداوند حامدی و بداندی آماده باشها ی بالء و سختيبرا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 مبدل خواهد ساخت و دشمنانتان را به انواع عذاب معذب یکی و نری کارتان را به خندهیشر دشمنان نجات خواهد داد، خدا آ

 و آنچه که از دی نگشائتی خواهد کرد، پس زبان به شکابتانیها را نص ها و کرامت  انواع نعمتها، يتار گرفنی در قبال اسازد، یم

.). دیاوریبان ن بر زکاهد یمنزلت شما م
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يوفادار

 نسبت به قرارداد صلحيوفادار

 که به زی السالم نهی عل نی امام حسگری بر عراق و شام حاکم شد از آن پس دهی معاویلی از آنکه با امضاء قرار دادنامه صلح تحمپس

 آن حضرت را بر ضد کردند ی و تالش مدگرفتن ی السالم تماس مهی عل نی با امام حسییها  گروهای یهرگاه اشخاص. صلح وفادار بود

: داد ی مخ بشورانند پاسهیمعاو
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 واِنْ ،ی و کَفنای ما أَنْعم علَماًی اهللاُ عنَّا فَقَددفَعِی الْقَومِ موعِداً أَکْرَه أَنْ أُخَلِفَهم، فَاِنْ نَی و بیِنیاِنَّ ب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

اهللاُکُنْی ةٌ اِنْ شاءشَهادو زفَفَو مِنْه دما الب  .

 از آن بازگردم، پس اگر خداوند شرّ آنها را از خواهم ی است که نمي قوم وعده و قرارنی ما و اانیم: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 پس رستگار شده و می شوری و اگر ناچار با آنان درگ.فرمود ی متی و ما را کفاکرد ی منی چنزیما دفع کند، که همواره در گذشته ن

). شهادت در انتظار ماست، اگر خدا بخواهد

 صلحمانی به پيوفا

 هیمعاو.  خود در رفت و آمد استانیعی و مبارزه بر ضد تو را دارد و با شامی السالم قصد قهی عل نی خبر داده بودند که حسهی معاوبه

 آنها نسبت به پدر و د،ی پروا کنانی را طرح کرد و هشدار داد که از کوفدهی رسي السالم نوشت و خبرهاهی عل نی به امام حسيا نامه

:  السالم در جواب او نوشتهی عل امام.  نبودنداربرادر تو وفاد
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 لَها إِالَّ اهللاُ، وما أَردت لَک يهدی والْحسنات الرٌ،ی جدی بلَغَک عنّي الَّذرِی کِتابک، و أَنَا بِغَیأَتان:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

!  أَمرَ هذِهِ األُمۀِتِکی أَعلَم فِتْنَۀً أَعظَم مِنْ وِالماو!!  تَرْكِ جِهادِكی عِنْداهللاِ عذْراً فی خِالفاً، وما أَظُنُّ أَنَّ لکیمحاربۀً وال علَ

 را جز ها يکوکاری و نستم،ی که بتو دادند سزاوار نی من به آن گزارشاتد،ینامه تو بدست من رس: (م فرمود السالهی عل نی حسامام

 در ترك مبارزه با تو را نزد ي عذرکنم ی مخالفت بر ضد تو را ندارم، گرچه فکر مای من هم اکنون قصد جنگ کند، ی نمتیخدا هدا

).  امت سراغ ندارمنیزرگتر از حکومت تو بر ا بيرا من فتنه و فسادیخداوند نخواهم داشت، ز

وقف

 حفظ وقفضرورت

 السالم بود، آن چاه را امام هی عل نی امام حساری داشت در اختزی نی السالم که آب خوبهی عل نیرالمؤمنی حضرت اميها نی از زمیکی

 از امام يا  نامهی طمع کرد و طنی به آن زمهیعاوم.  را با دست خود آباد کرده بودنی السالم با دست خود کنده و آن زمهی عل یعل

.  را به او بفروشدنی خواست تا آن زمم السالهی عل نیحس
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 ءٍ ی اهللاُ بِها وجهه حرَّ النارِ، ولَست بائِعها بِشَیقِی لِیإِنَما تَصدقَ بِها أَب:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 و آله و سلم در راه خدا صدقه داد تا خود را از آتش جهنّم هی اهللا علیصل  ی را پدرم علنی زمنیا: (السالم فرمود هی عل نی حسامام

).  معامله نخواهم کرديزینجات دهد و هرگز آن را با چ
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 شودیآغاز م» ه« آنها با حرف ي که ابتدایسخنان

هیهد

هی هدرشیپذ

. می را با پاسخ مناسب جبران کنگرانی دهی و بهتر آنکه هداد،ی زایچه کم باشد  رفتی پذدی را باهی هد،ی نظر اخالقاز
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.  الْکَرَمِیمنْ قَبِلَ عطاءك، فَقَد أَعانَک عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

.) تو کمک کرده استي به بزرگوارردیهرکس بخشش ترا بپذ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 دشمنهی هدولقب

 هی عل  امام حسنيروز.  انسان بفرستدي را دشمن هم براهی است، گرچه آن هدی اخالق اجتماعيها  از ارزشیکی هی هدرشیپذ

 متجاوز ستمکار، نی اه،یمعاو:  السالم فرمودهی عل نی در کنارش نشسته بود خطاب به امام حسزیالسالم که عبداهللا بن جعفر ن

. د؟یکن ی بفرستد، چه مخواهد ی شما مي برایائیهدا
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 ینی دتی اهللاُ بِهِ قَضَی و أَنَا بِهِ مغْموم فَاِنْ أَتانِناًی دیفَما أَنْتُم صانِعونَ بِهِ؟ إِنَّ عل:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

 دارم و نگران آن هستم، و اگر خداوند آن يادی زيها ض من قر؟یکن ی چه مهی معاوهیشما با هد: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

). دهم ی خود را ميها  را بمن برساند قرضهیهد

ی پرستهوا

ی از هوا پرستزیپره

 مرتکب انواع اشتباهات دی نفس خود غالب آي است، اگر انسان بتواند بر هوایها، هواپرست  از گناهان و سقوط کردنياری بسشهیر

. نخواهد شد

 438 ثیحد

.  اَلنَّارعادهای جِماعها اَلضَّاللَۀُ و میإِتَّقُوا هذِهِ األهواء اَلَّت:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. " 1 ").  و سرانجام آن آتش جهنّم استی که حاصل آن گمراهدیزی بپرهی نفسانياز هواها: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 شودی آغاز م»ي«ف  آنها با حري که ابتدایسخنان

دنی طلبياری

 کردن طفلرابی سي برادنی طلبياری

 ی و نخوردن آب، از تشنگری السالم با نداشتن شهی اصغر علی حساس غروب عاشورا، حضرت عليها  در لحظهاران،ی از شهادت پس

: طاب به آن مردم فرمود دست گرفت و خي السالم قنداقه کودك شش ماهه را بر روهی عل نی امام حسکرد، ی میتاب یب
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 ذُبی اَما مِنْ خائِفٍ فَنْصرُنا،ی اَما مِنْ طالبِ حقٍّ فَثُنا،یغی ثٍی اَما مِنْ مغرُنا،یجی رٍی اَما مِنْ مجاقَومِی:  السالمهی عل نی االمام الحسقال

. مأَ الظَّقُیطیلطِّفْلِ فَاِنَّه ال  بِشَرْبۀٍ مِنْ الماءٍ لِهذَا انایأْتیعنَّا، اَما مِنْ اَحدٍ 
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 ی حق طلبای کند؟ آمیاری هست يا  کنندهياری ای هست پناهم دهد؟ آيا  پناه دهندهایآ!  قوميا: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

 طفل نیا ي برای شما هست که آبنی در بی شخصای بترسد و از ما دفاع کند؟ آامتی هست از قیهست که به ما کمک کند؟ کس

). د را نداری چون او طاقت تشنگاوردیب

 خواستن از مسلمانانياری

 خود گناه ی فرزندان و کودکان بادیور بود به   السالم در گودال قتلگاه قرار گرفت و در خون خود غوطههی عل  حضرت اباعبداهللایوقت

. دیطلب ی مياری مسلمانان داری بيها افتاده از وجدان

 440 ثیحد

 رٍألبناءِی األطْهار، هلْ مِنْ مجۀَی الذُّرنْصرُی آلَ الرَّسولِ الُْمخْتارِ، هلْ مِنْ ناصِرٍ رْحمیهلْ مِنْ راحِمٍ :  السالمهی عل نیاالمام الحس قال

 لْ مِنْ ذابتُولِ، هالْبیولِ ذُبرَمِ الرَّسنْ حع 

 هست که يا  دهندهياری ای رحمت آورد؟ آدهی برگزامبری هست که به خاندان پيا کننده رحم ایآ: ( السالم فرمودهی عل نی حسامام

خدا   هست که از خانواده رسول يا  دفاع کنندهایآ.  هست که بداد فرزندان بتول برسد؟ی کسایآ.  دهد؟ياری را امبریفرزندان پاك پ

) د؟یدفاع نما
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