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  مقدمه دفتر 

در مسير طوالنى تاريخ حيات بشر، حوادث و وقايع بـى شـمارى رخ داده كـه تنهـا پـاره اى از آنهـا داراى تـال لـؤ و         
  .درخشندگى ويژه اى است 

يكى از آن رويدادها كه بسان نگينى گران سنگ بر حلقه انگشترى اين حوادث ، درخشـش و بالنـدگى دارد، واقعـه    
از دسـتبرد طاغوتيـان   ) صلّى اللّه عليه و آلـه  (كربالست ؛ همان حادثه اى كه براى حفظ اسالم ناب محمدى جانسوز 

  .پديد آمد... زمان به سركردگى يزيد، ابن زياد، عمر سعد و 
همانگونـه كـه محققـان و    . اين رخداد بزرگ را مى توان از ابعاد گوناگون و زواياى مختلف مـورد بررسـى قـرار داد   

يشمندان فرزانه بسيارى ، هريك به فراخور حال خويش ، دست به قلم برده و گوشه اى از عظمت اين واقعه را به اند
  .رشته تحرير درآورده اند

يكى از آن عزيزان ، مؤ لف بزرگوار، عالمه محقق حاج شيخ باقر شريف قرشى اسـت كـه زنـدگانى سـردار بـزرگ      
عصـمت و طهـارت عرضـه نمـوده     را نوشته و به دوستداران خانـدان  ) الم عليه الس( كربال،حضرت ابوالفضل العباس 

  .است
خوشبختانه اثر مذكور كه به فارسى برگردان شده و در اين دفتر به چاپ رسـيده بـود مجـددا مـورد بررسـى قـرار       

ملى خـويش  تقديم گرديد تا در مسير تكا) عليهم السالم ( گرفت و پس از اصالح و ويرايش به دوستداران اهل بيت 
  .اميد كه خداوند بزرگ ، اين عمل اندك را مورد پذيرش قرار دهد. چونان مشعلى فروزان از آن بهره مند شوند

  :در پايان از خوانندگان عزيز تقاضا مى كنيم هرگونه انتقاد يا پيشنهادى دارند به آدرس 
  رسى ،دفتر انتشارات اسالمى بخش تحقيق و بررسى كتب فا 749صندوق پستى : قم 

  .ارسال دارند
  با تشكر فراوان

  :  تقديم به
فاتح بزرگ و فرمانرواى دلها، به سرور آزادگان در هر زمان و مكان ، به پاسدار حرم و ساالر شهيدان ، امام حسـين  

بـا   را كـه در سـلوك  ) عليـه السـالم   ( با فروتنى ، اين بررسى و تحليل از زندگانى ابوالفضل العباس ). عليه السالم ( 
به اميد آنكه بر من منت نهـد  . برادر، حقيقت برادرىِ صادقانه را نشان داد و خود را فداى برادر كرد، تقديم مى كنم 

  .و بپذيرد
  مؤ لّف

  ! و اى افتخار عدنان ! در آستانت اى قمر بنى هاشم 
مظهـر فـداكارى و جانبـازى    تو اى سردار آزادگان و انقالبيون در آسمان شرافت ، درخشيدى و سـمبل قهرمانيهـا و   

  .گشتى 
حكومت ددمنش اموى را ديدى كه جامعه را به طرف تباهى و ويرانى كامل سوق مى دهـد، كرامتهـا را زيـر پـا مـى      
گذارد، آزاديها را سلب مى كند، داراييها را به سود خود تصرف مى كند و همگان را به زنـدگانى تلخـى كـه در آن    

پس همـراه بـرادرت ؛ پـدر آزادگـان و سـاالر      . به چشم نمى خورد، پيش مى برد حتى سايه عدالت اجتماعى سياسى
كه آرمانها و آرزوهاى ملتها را در خود مجسم كرده بود و بـراى آزادى اراده و بازگردانـدن   ) عليه السالم ( شهيدان 

  .كرامت آنان مى كوشيد، پرچم آزادى را برافراشتى 



تى و كلمة اللّه را كه كرامت انسان و ايجاد زندگى ايمـن و بـه دور از ظلـم و    با برادرت ، در سنگرى واحد قرار گرف
  .طغيان را در خود دارد به گوش تاريخ رسانديد

بخشش و هديه اى از خداوند به امت بودى ، براى آنان افقهايى درخشان از آزادگـى و كرامـت   ! اما تو، اى ابوالفضل 
خالصانه براى خدا باشد و هيچ يك از عواطف و آروزهـايى كـه سـر بـه      به آنان آموختى كه جانبازى بايد. گشودى 

در راه حـق و پاسـدارى از   ! با اين روح اسالمى اصيل بود كه به جانبازيت اى ابوالفضـل  . خاك مى برد، آن را نيااليد
ـ . ارزشها و اعتقادات ، مهر دفاع خورد ول تـاريخ ، همـين   رمز جاودانگىِ جانبازى تو و شيفته كردن دلهاى مردم در ط

  .است 
پايه هـاى بنيـاد حقيقـت را تـو در دنيـاى عـرب و اسـالم برپاداشـتى و بـا ياريـت بـه بـرادرت             ! اى قمر بنى هاشم 

سيدالشهداء كه براى حاكميت عدالت اجتماعى و توزيع خيـرات الهـى بـر محرومـان و سـتمديدگان جنگيـد بـراى        
  .ر كردى مسلمانان ، مجد و كرامتى واال و استوار، پايدا

با برادرت ، بار اين رسالت را بر دوش گرفتى وبدين ترتيب با برادرت و ديگـر شـهداى بـا فضـيلت از اهـل بيـت و       
  .انصار آنان ، طاليه داران مقدس شهيدان راه حق در سراسر زمين بوديد

  مقدمه مؤ لّف 

انسانيت در قهرمانيهاى نادر و ديگر صـفات  به عنوان بزرگترين سردار يگانه اى كه ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 
ابوالفضل . برجسته اش كه زبانزد ملل جهان است ، همانندى براى او نمى شناسد، در عرصه تاريخ اسالمى ، ظاهر شد

در روز عاشورا ايستادگى فوق العاده و اراده استوار و وصف ناپذيرى از خـود نشـان داد و بـا قلبـى مطمـئن و آرام و      
را هراسـان كـرد و نـه تنهـا از نظـر روحـى ، بلكـه در        )) ابن زياد((سپاه . ند، لشكرى بود شكست ناپذيرعزمى نيروم

  .ميادين رزم نيز آنان را شكست داد
  .قهرمانيهاى ابوالفضل در گذشته و حال ، مورد گفتگوى مردم بوده است 

مجهز به آالت جنگى ، شامل دهها هـزار   آنان هرگز نديده اند يك تنِ سنگين از غم و اندوه ، بر لشكر درهم فشرده
  .پياده و سواره كه همچنان تقويت مى شود، بتازد و خسارات سنگينى به آنان و ادوات جنگى شان وارد كند

هر گاه به لشكرى حمله مى كرد، در حـالى كـه   : مورخان درباره شجاعت آن حضرت در روز عاشورا مى گويند كه 
و دلهايشان پريشان شده و هراس مرگ بر آنان سـايه افكنـده بـود و از تـرس ، راه      يكديگر را زير پا له مى كردند

  .خود را گم كرده بودند، از برابرش مى گريختند و كثرت جمعيت به آنان سودى نمى بخشيد
شجاعت و ديگر ويژگيهاى ابوالفضل نه تنها موجب سرافرازى و افتخار وى و مسلمانان است ، بلكه هر انسـان پايبنـد   

  .انسانيت و ارزشهاى انسانى را به تكريم و بزرگداشت ، وادار مى كند
عالوه بر قهرمانيهاى شگفت آور، حضرت ، نمونه كامل صفات و گرايشهاى بزرگ بود، شهامت ، نجابت ، بلندمنشـى ،  

در سـخت  ) عليه السـالم  ( حضرت با برادرش امام حسين . وفادارى ، همدردى و همگامى در ايشان مجسم شده بود
جان را فداى برادر نمود و بـا خـون   . ترين روزهاى رنج و محنت ، همدرد و همگام بود و رنج او را با خود تقسيم كرد

به طور قطع ، چنين همدلى و همراهى جز از كسـانى كـه خداونـد دلهايشـان را بـراى ايمـان       . خود او را حمايت كرد
  .آزموده و بر هدايتشان افزوده باشد، ساخته نيست 

حقيقت برادرىِ صـادقانه اسـالمى را   ) عليه السالم ( در رفتار با برادرش امام حسين ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 
هيچ يك از انواع ادب ، احسان و نيكـى نمانـد، مگـر    . به نمايش گذاشت و همه ارزشها و الگوهاى آن را آشكار كرد



از جمله زيباترين جلوه هاى مواسات و برادرى آن بـود  . ه كار بست آنكه حضرت آن را درباره امام رعايت كرده و ب
كه در روز عاشورا پس از آنكه بر آب فرات دست يافت ، مشتى آب برگرفت تـا عطـش خـود را فرونشـاند و قلـب      
( سوزان چون اخگرش را خنك كند، ناگهان در آن لحظات هولناك ، تشـنگى بـرادرش امـام حسـين و اهـل بيـتش       

طبـع ، او را بـه ريخـتن آب واداشـت و همـدردى خـود را در آن       ) الم عليهم الس را به ياد آورد، شرافت نفس و علو
  .محنت كمرشكن نيز با برادرش نشان داد

بـه كارنامـه شـريفان و نجيـب     ! صفحات تاريخ ملتها و امتها را بنگريد، آيا چنين برادرى صادقانه خواهيـد يافـت ؟  
  !چنين ايثار و نجابتى را خواهيد ديد؟زادگان دنيا نگاه كنيد آيا 

  !اللّه اكبر
انسانيت با تمامى ارزشها و آرمانها در برابر چنين فـداكارى و جانبـازى   ! اين چه رحمت و چه محبت و دوستى است 

  .سرفرود مى آورد و عظمت حضرت را پاس مى دارد) عليه السالم ( حضرت ، در راه امام حسين 
و يارى اوست ، آن است كه ايـن جانبـازى   ) عليه السالم ( ابوالفضل در راه امام حسين  آنچه موجب عظمت جانبازى

به انگيزه برادرى ، خويشى ، پيوند خونى و ديگر اعتبارات مرسوم ميان مردم صورت نگرفت ، بلكه به انگيزه خـدايى  
بود و يكى از عناصـر بـارز ايشـان    ايمان حقيقى با ذات حضرت ، عجين شده . و با خلوص نيت ، در راه پروردگار بود

  .به شمار مى رفت 
از تن جدا شد با خواندن اين رجز بيـان  ) كه منبع خير و بركت بود(حضرت ، اين نكته را هنگامى كه دست راستش 

اگر دست راستم را قطع كنيد، من همچنان از دينم و امـامِ درسـت بـاورم ، حمايـت خـواهم      ! به خدا سوگند: ((كرد
  )1)).(كرد

رجزها در آن زمان نمايانگر اهداف ، اعتقادات و ارزشهايى بودند كه رجز خوان به خاطر آنها پيكار مى كرد و شهيد 
به صراحت و روشنى نشان مى دهـد كـه ايشـان بـراى دفـاع از ديـن و       ) عليه السالم ( رجز حضرت عباس . مى شد

قـرار گرفتـه بـود و حمايـت از امـام مسـلمين ،       ارزشهاى اصيل اسالمى كه در حكومت سياه امويان در معرض خطر 
ايـن  . اولين مدافع كرامت انسـانى مـى جنگيـد   ) عليه السالم ( امام حسين ) صلّى اللّه عليه و آله ( ريحانه رسول خدا

رمز جاودانگى و پايندگى و عظمت جانبازى حضـرت در  . عوامل ، حضرت را به جانبازى برانگيخت و نه عاملى ديگر
  .و نسلها، همين است طول قرنها 

) عليـه السـالم   ( در راه تحقق آرمانهاى واال كه پدر آزادگان ، برادرش امام حسـين  ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 
از مهمترين خواسته هاى امـام ، برپـايى حكومـت قـرآن در شـرق ، گسـترش       . بانگ آنها را سر داده بود، شهيد شد

ابوالفضـل  . هاى زمين بر آنان بود؛ زيرا نعمتهاى الهى به گروهى خاص تعلّـق نـدارد  عدالت ميان مردم و توزيع بهره 
براى بازگرداندن آزادى و كرامت مسلمانان ، گسترش رحمت اسالمى ميان مـردم و نعمـت بـزرگ ايـن ديـن كـه       

ته باشد، به نابودى ظلم و ستم را هدف خود ساخته بود و ايجاد جامعه اى كه در آن هرگز ترس و هراس جايى نداش
  .شهادت رسيد

ابوالفضل ، مشعل آزادى و كرامت را برگرفت ، كاروانهاى شـهيدان را بـه عرصـه هـاى شـرف و ميـدانهاى عـزت ،        
  .راهبرى كرد و پيروزى را براى ملتهاى مسلمان كه زير چكمه هاى جور و ستم دست و پا مى زدند به ارمغان آورد

در زمين به ميدانهاى جهاد شـتافت ؛ همـان كلمـه و پيـامى كـه راه زنـدگى        ))كلمة اللّه ((ابوالفضل براى حاكميت 
  .كريمانه را به مردم نشان مى دهد



قيام بزرگ خود را آغاز كرد و با آن ، مفاهيم كتاب خدا را روشن سـاخت  ) عليه السالم ( پدر آزادگان ، امام حسين 
امام قيام بـى ماننـد و جهـت دهنـده     . ور را درهم كوبيدقيام را عبرتى براى خردمندان كرد و استحكامات ظلم و ج. 

خود را همان طور كه فرموده بود كجروانه ، مفسدانه ، ظالمانه و بدون تعمق ، آغاز نكـرده بـود، بلكـه مـى خواسـت      
وضعيت تلخ و ناگوارى را كه امت در پى حكومت منحرف اموى و مخالف تمام قوانين و سنتها، در آن مـى زيسـت ،   

هد؛ نظامى كه زندگى مردم را به جهنّمى تحمل ناپذير مبدل كرده و شهرهاى مختلف اسالمى را دچـار انـواع   تغيير د
  .ظلم و هراس ساخته بود

والى معاويه بر عراق و برادر نامشـروعش ، شـرايط سـخت تـرى     )) زياد بن ابيه ((در اين ميان ، شهرهاى زير سلطه 
بود، ميان مردم ، برخالف حكم خدا رفتار مـى كـرد، بـى گنـاه را بـه جـاى        آتش فتنه را برافروخته)) زياد. ((داشتند

در آغـاز  )) زيـاد . ((گناهكار و بازمانده را به جاى فرارى ، مجازات مى كرد و با تهمت و گمان ، افراد را مى كشـت  
ـ      دگى مـردم منطبـق   فرمانرواييش موارد فوق را به صراحت اعالم كرد و مو به مو آنهـا را بـه اجـرا درآورده و بـر زن

  .ساخت 
جباران اموى و طاغيان سرمايه دار قريش كه قصد از بين بردن تمامى دستاوردهاى اسالمى و مجد و عظمت امـت را  
در سر داشتند حكومت امت را به دست گرفته و سرنوشت آنـان را رقـم مـى زدنـد؛ اعتقـادات ، زنـدگى فكـرى و        

  .قتصادى در جهان اسالم ، صرف شهوتهاى حكّام مى شداجتماعى آنان در خطر بود و درآمدهاى كالن ا
و آرزوى اسالم و اولين مسؤ ول نگهبان مسلمانان و حافظ زندگى اجتمـاعى  ) صلّى اللّه عليه و آله ( نواده رسول اكرم 

آنان ، نمى توانست در برابر اين افسـار گسـيختگى سـاكت بنشـيند، لـذا پـدر آزادگـان بـراى رهـايى مسـلمانان و           
گرداندن زندگى انسانى و كريمانه براى آنان بر امويان شوريد؛ چقدر امام براى اسالم مفيد بـود و چـه بسـيار بـه     باز

  !مسلمانان لطف رساند
حماسه كربال از مهمترين حوادث جهانى ، بلكه از مهمترين كوششهاى شـگفت آورى اسـت كـه در ميـدانهاى نبـرد      

اين قيام ، مسير تاريخ ملتهـاى اسـالمى را   . اهداف خود دست يافته است مسلحانه بر ضد ظلم و طغيانگرى ، به تمام 
  .تغيير داد و افقهاى روشن براى سرپيچى از ظالمان و طاغيان ، در برابر آنان گشود

اين حماسه جاودانه ، عواطف آزادگان را برانگيخت و آنان را براى آزادى جامعه از يوغ بندگى و خوارى و رهـايى از  
  .شروع ، به عرصه نبرد مسلحانه كشاندحكومت نام
پـس از آن ،  . در قيام جاويد خود پيروز شد، اهداف و آرمانهاى حضرت نيز پيروز شـدند ) عليه السالم ( سيدالشهداء 

شد كه در هر زمـان ظالمـان و طاغيـان را مـى رانـد و انقالبيـون را بـا روح          الگويى براى جنگ ، جاويدان و مقدس 
  .رى ، مدد مى رساندجانبازى و فداكا

از جمله مهمترين پيروزيهاى درخشان نگهبان حرم در قيام خود، گرفتن مشروعيت از حكومت امـوى بـود، حضـرت    
نشان داد كه حكومت يزيد در هيچ صورتى نماينده اسالم و مسلمانان نيست و مورد رضايت امت نمـى باشـد، بلكـه    

  .قرار دارد، نه اختيار امت ])) بلى قربان گفتن [ نطع ((و )) رشمشي((حكومتى ديكتاتورى است و پايه هاى آن بر 
پدر آزادگان گويى ديناميت در پايه هاى حكومت اموى كار گذاشت و آن را يكسـره ويـران كـرد و بـدين ترتيـب      

 پس از آن ، حكومت اموى به نمونه اى سـياه بـراى  . نشانه هاى طغيانگرى ، فسق و فجور و جبروت آنان را محو نمود
  .هر حكومت منحرف از حق و حقيقت بدل شد



قيام سرور آزادگان ، ملتهاى اسالمى را از خواب غفلت بيدار كرد آنان نيز چون نيـروىِ درهـم شـكننده اى بـا دادن     
شعار آزادى ، استقالل و كرامت انسانى ، براى رهايى از آن حكومت سـياه ، دسـت بـه قيامهـاى پيـاپى زدنـد؛ ايـن        

بود، سـرانجام حكومـت امـوى را سـرنگون كـرد و از صـفحه       ) عليه السالم ( كه ادامه قيام حسين قيامهاى پى درپى 
  .روزگار محو نمود

آمد، ناگهانى و غير منتظره نبود، بلكه نتيجه ) عليهم السالم ( ناگفته نماند جناياتى كه بر سر امام حسين و اهل بيتش 
سؤ والنى بود كه به حكومت ، چون منبع درآمد و وسيله دستيابى به مستقيم انحرافات و كجرويهاى سياسى حكّام و م

آنان اين مطلب را درك نكرده بودند كه اسالم ، حكومت را ابزار خدمت بـه جامعـه و   . ثروتهاى كالن مى نگريستند
ت رفتـار  تحول فكرى و اقتصادى مردم مى داند و حاكم را در برابر خدا مسؤ ول مى شناسد تا در اقتصاد امت ، درس

رئـيس دولـت و ديگـر اعضـاى حكومـت حـق ندارنـد بـراى خـود يـا           . كند، پس به شدت بايد در آن احتياط كنـد 
  .بستگانشان امتيازى قايل شوند و بخشى از اموال دولتى را به خودشان اختصاص دهند

خود ) 2))(تيول ((ى را در راءس حاكمان منحرف ، خلفاى اموى قرار داشتند كه بندگان خدا را به بردگى و اموال اله
آنان عالوه بر ظلم به امت و دست اندازى به كرامت آنان به طور خاص ، علويان را مورد ستم و تعـدى  . گرفته بودند

  .قرار مى دادند و شيعيانِ آنان را مى كشتند
نان مى آمـد، مشـاهده   همه اين محنتهاى سخت و ناگوار را كه بر سر اهل بيتش و دوستان آ) عليه السالم ( ابوالفضل 

  .مى كرد و بدون ترديد در درونش سخت ترين انواع رنجها و دردها را بجا مى گذاشت 
در حماسه كربال بزرگترين نقـش را ايفـا كـرد و    ) عليه السالم ( پس از امام حسين ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 

بر تمـام اصـحاب امـام و افـراد     ) عليه السالم ( حسين  پس از سازنده اين حماسه جاويد در دنياى حق و عدالت امام
خاندان حضرت ، مقدم گشت ؛ زيرا عالوه بر مواضع قهرمانانه حيرت آور و ايستادگى درخشانش در برابر لشـكريان  

در ميان اصحاب و اهـل بيـت بـرادرش ،    ) عليه السالم ( ابوالفضل . ابن زياد، خدمات بزرگى براى برادرش انجام داد
حيه عزم ، ايستادگى و تصميم بر شهادت و جانبازى در راه امام را مى گسترد، مرگ را سبك مى گرفت و زندگى رو

اين پديده بر ياران امام اثر گذاشت و آنان جامه شهادت را به تـن كردنـد و بـراى سـربلندى     . را ريشخند مى كرد
  .كلمة اللّه به ميدان جهاد شتافتند

ايام سخت محنت بزرگ برادر، همراه امام ماند و او را ترك نكرد، انواع نيكيها و خوبيهـا را   در) عليه السالم ( عباس 
در حق برادر انجام داد، با خون و جان از او دفاع كرد، علمدار امام بود و سرپرست امـور حضـرت و دسـت نيرومنـد     

  .امام به شمار مى رفت 
به برادر، قلب امام را فراگرفته بود تا آنكه خود را فداى بـرادر  محبت و اخالص ابوالفضل نسبت : ((راويان مى گويند
دريغ مى كرد و اجازه پيكار نمى داد مگر پس از آنكه تمام اصحاب و مـردان اهـل   ) عليه السالم ( ساخت ، حضرت 

  )).دبيت به شهادت رسيدند زيرا توانمندى و حمايتگرى برادر را تا وقتى كه زنده بود در كنار خود حس مى كر
غربت ، تنهايى و فقدان برادر را احساس كرد و همـه  ) عليه السالم ( هنگامى كه عباس به شهادت رسيد، امام حسين 

آرزوى خود را در زندگى از دست داد و به تلخى بر او گريست و با قلبى حزين او را ندبه كـرد و سـپس بـه ميـدان     
  .جنگ شتافت تا برادر را در بهشت برين ديدار كند

الم خدا بر تو باد اى ابوالفضل كه در زندگى و شهادتت ، آيينه تمام نماى همـه ارزشـهاى انسـانى بـودى و همـين      س
  .بودى كه به قله مجد و كرامت دست يافتند) 3(افتخار تو را بس كه به تنهايى نمونه وااليى از شهيدان طف 



پيشاهنگ شرافت و كرامت اين امـت  ) عليه السالم  (ساليانى قبل بر آن بودم تا شرف نوشتن سيره ابوالفضل العباس 
يكى از فضال و آقايان حوزه علميه نجف نيز اين درخواست را از من داشت ، ليكن اشـتغال بـه   . را نصيب خود سازم 

مرا از پاسخگويى به اين خواسته بازداشـت تـا آنكـه    ) عليهم السالم ( نوشتن دائرة المعارفى درباره امامان اهل بيت 
. كى از فرزندانم دچار حادثه اى ناگوار شد و من و او خاضعانه از خداوند، رفع اين گرفتـارى را بـه دعـا خواسـتيم     ي

پس از آن فرزندم از من خواست تـا كتـابى   . خداوند متعال دعاى من و او را اجابت كرد و او را نجات داد، الحمدللّه 
بنگارم و مـن هـم خواسـته اش را بـرآوردم ، موضـوعى را كـه در        )عليه السالم ( درباره زندگى و شهادت ابوالفضل 
و به اميد آنكه خداوند موفّقم گرداند تا بـه گونـه اى روشـن و كامـل و در نظـر      . دست نوشتن داشتم متوقف كردم 

م گشـتم و گـا  ) عليه السالم ( گرفتن واقعيت و حفظ حقيقت ، آنچه را بايسته است بنگارم ، متوجه حضرت ابوالفضل 
  )).مرا لطف تو مى بايد، دگر هيچ :((در اين راه نهادم كه 
  باقر شريف القرشى

  

  والدت و رشد : فصل اول 
بـه اختصـار از دودمـان تابنـاك ايشـان كـه در       ) عليه السـالم  ( پيش از پرداختن به والدت و رشد ابوالفضل العباس 

  .ژرف داشتند، سخن مى گوييم  ساخت شخصيت و سلوك درخشان و زندگى سراسر حماسه ايشان اثرى
  دودمان درخشان 

عباس از بطن خاندان علوى . حسب و نَسبى واالتر و درخشانتر از نسب حضرت ، در دنياى حسب و نسب وجود ندارد
برخاسته است ، يكى از واالترين و شريفترين خاندانهايى كه بشريت در طول تاريخ خـود شـناخته اسـت ، خانـدانى     

دار در بزرگى و شرافت كه با قربانى دادن در راه نيكى و سودرسانى به مردم ، دنياى عربـى و اسـالمى    تناور و ريشه
را يارى كرد و الگوهايى از فضيلت و شرف براى همگان بجا گذاشت و زندگى عامـه را بـا روح تقـوا و ايمـان منـور      

از آنها بوجود )) افتخار عدنان ((و )) بنى هاشم قمر ((در اين جا اشاره اى كوتاه به ريشه هاى گرانقدرى كه . ساخت 
  .آمد، مى كنيم 

  پدر 
در مدينـه علـم   ) صلّى اللّه عليـه و آلـه   ( اميرالمؤ منين ، وصى رسول خدا) عليه السالم ( پدر بزرگوار حضرت عباس 

موسـى  ((براى )) رون ها((نبوت ، اولين ايمان آورنده به پروردگار و مصدق رسولش ، همسر دخت پيامبرش ، همپايه 
نزد حضرت ختمى مرتبت ، قهرمان اسالم و نخستين مدافع كلمه توحيد است كه براى گسترش رسالت اسـالمى و  )) 

  .تحقق اهداف بزرگ آن با نزديكان و بيگانگان جنگيد
مسلمانان بـه  .  تمام فضيلتهاى دنيا در برابر عظمت او ناچيزند و در فضيلت و عمل ، كسى را ياراى رقابت با او نيست

آوازه . داناترين ، فقيه ترين و فرزانـه تـرين كـس مـى داننـد     ) صلّى اللّه عليه و آله ( اجماع او را پس از پيامبراكرم 
  .بزرگيش در همه جهان پيچيده است و ديگر نيازى به تعريف و توصيف ندارد
صـلّى اللّـه   ( در دو سـبط پيـامبر اكـرم    عباس را همين سرافرازى و سربلندى بس كه برخاسته از درخت امامت و برا

  .است ) عليه و آله 

  

  



  مادر 
)) حزام . ((است )) فاطمه دخت حزام بن خالد((بانوى پاك ، ) عليه السالم ( مادر گرامى و بزرگوار ابوالفضل العباس 

. دمردى مشهور بوداز استوانه هاى شرافت در ميان عرب به شمار مى رفت و در بخشش ، مهمان نوازى ، دالورى و را
گروهـى از ايـن   . خاندان اين بانو از خاندانهاى ريشه دار و جليل القدر بود كه به دليرى و دستگيرى معـروف بودنـد  

  :خاندان به شجاعت و بزرگ منشى ، نامى شدند، از جمله 

  :عامر بن طفيل  1
ين سواران عرب به شـمار مـى رفـت و آوازه    بود كه از معروفتر)) ام البنين ((، مادر مادربزرگ ))عمره ((عامر برادر 

مى رفت در )) قيصر روم ((دالورى او در تمام محافل عربى و غير آن پيچيده بود تا آنجا كه اگر هياءتى از عرب نزد 
  .صورتى كه با عامر نسبتى داشت ، مورد تجليل و تقدير قرار مى گرفت وگرنه توجهى به آن نمى شد

  :عامر بن مالك  2
م بانو  عامر جداست كه از سواران و دالوران عرب به شمار مى رفت و به سبب دليرى بسـيارش ، او  )) ام البنين ((دو

  :شاعرى درباره اش مى گويد. لقب داده بودند) همبازى نيزه ها)) (مالعب االسنة ((را 
  )4.())عامر با سرنيزه ها بازى مى كند و بهره گردانها را يكجا از آن خود ساخته است ((

عالوه بر دالورى ، از پايبندان به پيمان و ياور محرومان بود و مردانگى او ضعيفان را دستگير بود كه مورخان در ايـن  
  .باب نمونه هاى متعددى از او نقل كرده اند

  :طفيل  3
سـواران عـرب    از نامدارترين دالوران عرب بود و برادرانـى از بهتـرين  ) مادر مادر بزرگ ام البنين (طفيل پدر عمره 
نعمـان بـن   ((اين چنـد بـرادر نـزد    . گفته مى شد)) ام البنين ((به مادر آنان . ربيع ، عبيده و معاويه : داشت از جمله 

  .رفتند)) منذر
از خشم برافروخته شـد و نعمـان   )) لبيد. ((را كه از دشمنانشان بود، مشاهده كردند)) ربيع بن زياد عبسى ((در آنجا 

  :نين سرودرا مخاطب ساخته چ
  )).هستيم )) ام البنين ((ما فرزندان چهارگانه ! اى بخشنده خير بزرگ از دارايى ((
  )).ماييم بهترين فرزندان عامر بن صعصعه كه در كاسه هاى بزرگ به ديگران اطعام مى كنيم ((
  )).در ميدان كارزار، ميان جمجمه ها مى كوبيم و از كنام شيران به سويت آمده ايم ((
  )).از دانايى بپرس و پندش را به كار بند) ربيع (باره او در((
  )5)).(اگر از بدگويى و لعن بيزارى ، با او نشست و برخاست مكن و با او هم كاسه مشو! هشيار باش ((

  :نعمان از ربيع روگردان شد و او را از خود دور كرد و به او گفت 
  )).و بيش از اين با اباطيلت مرا ميازار از من دور شو و به هر سو كه مى خواهى روانه شو((
  )6)).(چه راست و چه دروغ ، درباره ات چيزهايى گفته شد، پس عذرت در اين ميان چيست ؟((

  .اين كه نعمان فوراً خواسته آنان را برآورد و ربيع را از خود راند، بيانگر موقعيت واالى آنان نزد اوست 

  :عروة بن عتبه  4
بـه ديـدار پادشـاهان معاصـر     . نياى مادرى ام البنين و از شخصيتهاى برجسته در عالم عربى بود ))كبشه ((عروه پدر 

  )7.(خود مى رفت و از طرف آنان مورد تجليل و قدردانى قرار مى گرفت و پذيرايى شايانى از او به عمل مى آمد



بـه صـفات واال و گرايشـهاى عميـق     هستند كه متصف ) عليه السالم ( اينان برخى از اجداد مادرى حضرت ابوالفضل 
انسانى بوده اند و به حكم قانون وراثت ، ويژگيهاى واالى خود را از طريق ام البنين بـه فرزنـدان بزرگـوارش منتقـل     

  .كرده اند

  پيوند امام با ام البنين 
و بانوى ) ى اللّه عليه و آله صلّ( به سوگ پاره تن و ريحانه پيامبر اكرم ) عليه السالم ( هنگامى كه امام اميرالمؤ منين 

را كه از عالمان به انساب عرب بود فراخوانـد  )) عقيل ((نشست ، برادرش ) عليها السالم ( زنان عالميان ، فاطمه زهرا
و از او خواست برايش همسرى برگزيند كه زاده دالوران باشد تا پسر دليرى به عرصه وجود برساند و ساالر شهيدان 

  )8.(ى كندرا در كربال يار
بنى كـالب  . را كه در شجاعت بى مانند بود، براى حضرت انتخاب كرد)) بنى كالب ((عقيل ، بانو ام البنين از خاندان 

  :در شجاعت و دالورى در ميان عرب زبانزد بودند ولبيد درباره آنان چنين مى سرود
  )).ما بهترين زادگان عامر بن صعصعه هستيم ((

كه عرب در شجاعت ، چـون او را  ) مالعب االسنّه (همبازى نيزه ها )) ابوبراء. ((نمى گرفت  و كسى بر اين ادعا خرده
  )9.(نديده بود، از همين خاندان است 

پدر خشنود از ايـن وصـلت مبـارك ،    . امام اين انتخاب را پسنديد و عقيل را به خواستگارى نزد پدر ام البنين فرستاد
عليـه  ( افتخار، پاسخ مثبت داد و پيوندى هميشگى با موالى متقيان ، اميرمؤ منـان   نزد دختر شتافت و او با سربلندى و

حضرت در همسرش ، خرَدى نيرومند، ايمانى استوار، آدابى واال و صفاتى نيكـو مشـاهده كـرد و او را    . بست ) السالم 
  .گرامى داشت و از صميم قلب در حفظ او كوشيد

  ) ص (ام البنين و دو سبط پيامبر 
ام البنين بر آن بود تا جاى مادر را در دل نوادگان پيامبر اكرم و ريحانه رسول خدا و آقايـان جوانـان بهشـت ، امـام     

پر كند؛ مادرى كه در اوج شكوفايى پژمرده شد و آتش به جان فرزندان نوپاى ) عليهما السالم ( حسن و امام حسين 
رسا، مادر خود را مى ديدنـد و از فقـدان مـادر، كمتـر رنـج مـى       فرزندان رسول خدا در وجود اين بانوى پا. خود زد
را بر فرزندان خود كـه نمونـه هـاى واالى    ) صلّى اللّه عليه و آله ( ام البنين فرزندان دخت گرامى پيامبر اكرم . بردند

  .كمال بودند مقدم مى داشت و عمده محبت و عالقه خود را متوجه آنان مى كرد
. خود را بـر فرزنـدان خـود مقـدم بـدارد     ) 10(پاك ، كسى را به ياد ندارد كه فرزندان هووى  تاريخ ، جز اين بانوى

ليكن ، ام البنين توجه به فرزندان پيامبر را فريضه اى دينى مى شمرد؛ زيرا خداوند متعال در كتاب خـود بـه محبـت    
درك عظمت آنان به خدمتشان قيام كرد و حقّ  آنان دستور داده بود و آنان امانت و ريحانه پيامبر بودند؛ ام البنين با

  .آنان را ادا نمود

  اهل بيت و ام البنين 
محبت بى شائبه ام البنين در حق فرزندان پيامبر و فداكاريهاى فرزندان او در راه سيدالشهداء بى پاسخ نمانـد، بلكـه   

سـبت بـه آنـان چيـزى فروگـذار      اهل بيت عصمت و طهارت در احترام و بزرگداشت آنان كوشيدند و از قـدردانى ن 
  :كه از بزرگان فقه اماميه است مى گويد)) شهيد. ((نكردند

محبتى خالصانه به آنان داشـت و خـود را   . بود) عليهم السالم ( ام البنين از زنان بافضيلت و عارف به حق اهل بيت ((
زينب كبرى پس از رسيدن . ده قايل بودندآنان نيز براى او جايگاهى واال و موقعيتى ارزن. وقف دوستى آنان كرده بود



به مدينه نزدش شتافت و شهادت چهار فرزندش را تسليت گفت و همچنين در اعياد براى تسليت نزد او مـى رفـت   
.((...  

رفتن نواده پيامبر اكرم ، شريك نهضت حسينى و قلب تپنده قيام حسين ، زينب كبرى ، نزد ام البنين و تسليت گفـتن  
  .است ) عليهم السالم ( ن برومندش ، نشان دهنده منزلت واالى ام البنين نزد اهل بيت شهادت فرزندا

  ام البنين نزد مسلمانان 
اين بانوى بزرگوار، جايگاهى ويژه نزد مسلمانان دارد و بسيارى معتقدند او را نزد خداونـد، منزلتـى واالسـت و اگـر     

لـذا بـه هنگـام    . ار دهد، غم و انـدوهش برطـرف خواهـد شـد    دردمندى او را واسطه خود نزد حضرت بارى تعالى قر
  .سختيها و درماندگى ، اين مادر فداكار را شفيع خود قرار مى دهند

البته بسيار طبيعى است كه ام البنين نزد پروردگار مقرب باشد؛ زيرا در راه خدا و اسـتوارى ديـن حـق ، فرزنـدان و     
  .پاره هاى جگر خود را خالصانه تقديم داشت 

  مولود بزرگ  
بود كه با تولـدش ، مدينـه بـه    ) عليه السالم ( نخستين فرزند پاك بانو ام البنين ، ساالر بزرگوارمان ابوالفضل العباس 

تابناك به اين خاندان افـزوده  )) قَمرى . ((گُل نشست ، دنيا پرفروغ گشت و موج شادى ، خاندان علوى را فراگرفت 
  .ل و خون خود، نقشى جاودانه بر صفحه گيتى بنگاردشده بود و مى رفت كه با فضاي

داده شد، به خانه شتافت ، او را در برگرفـت ، بـاران   ) عليه السالم ( هنگامى كه مژده والدت عباس به اميرالمؤ منين 
در گـوش راسـتش اذان و در گـوش چـپ اقامـه      . بوسه بر او فرو ريخت و مراسم شرعى تولد را درباره او اجرا كرد

نخستين كلمات ، بانگ روحبخش توحيد بود كه بـه وسـيله پـدرش پيشـاهنگ ايمـان و تقـوا در زمـين ، بـر         .  گفت
اين كلمات كه عصـاره پيـام   )). ال اله االّ اللّه ... اللّه اكبر:((گوشش نشست و سرود جاويدان اسالم ، جانش را نواخت 

ه زد، با روحش عجين شد و به درختى بارور از ايمـان  پيامبران و سرود پرهيزگاران است ، در اعماق جان عباس جوان
در هفتمين روز تولد نيز . بدل شد تا آنجا كه در راه بارورى هميشگى آن ، جان باخت و خونش را به پاى آن ريخت 

به فقيـران صـدقه داد و همـان    ) يا نقره (بنا به سنّت اسالمى ، حضرت ، سر فرزند را تراشيد، همسنگ موهايش ، طال 
  .عمل كرده بود، گوسفندى به عنوان عقيقه ذبح كرد) عليهما السالم ( ونه كه نسبت به حسنين گ

  سال تولد 

هجرى ديده  26در روز چهارم ماه شعبان سال ) عليه السالم ( برخى از محققان برآنند كه حضرت ابوالفضل العباس 
  )11.(به جهان گشود

  نامگذارى 
از پس پرده هاى غيب ، جنگاورى و دليرى فرزند را در عرصه هاى پيكار دريافته بود و ) عليه السالم ( اميرالمؤ منين 

ناميـد؛ زيـرا در برابـر    ) 12)(شـير بيشـه   : دژم (مى دانست كه او يكى از قهرمانان اسالم خواهد بود، لذا او را عباس 
همان گونه كـه پـدر دريافتـه بـود،     . ه كژيها و باطل ، ترشرو و پرآژنگ بود و در مقابل نيكى ، خندان و چهره گشود

به وجود مى آمد، چـون شـيرى   ) عليهم السالم ( فرزندش در ميادين رزم و جنگهايى كه به وسيله دشمنان اهل بيت 
خشمگين مى غرّيد، گردان و دليران سپاه كفر را درهم مى كوفت و در ميدان كـربال تمـامى سـپاه دشـمن را دچـار      

  :عر درباره حضرتش مى گويدشا. مرگ آورى كرد  هراس 
  )13)).(هراس از مرگ ، چهره دشمن را درهم كشيده بود، ليكن عباس در اين ميان خندان و متبسم بود((



  كنيه ها 
  :به حضرت عباس ، اين كنيه ها را داده بودند

  :ابوالفضل  1
شاعرى در سـوگ ايشـان   . داده بودندكنيه )) ابوالفضل ((بود، او را به )) فضل ((از آنجا كه حضرت را فرزندى به نام 

  )14)).(جز تو را به پدرى نپذيرفت )) فضيلت ! ((اى بنيانگذار فضيلت و خويشتندارى ! اى ابوالفضل : ((مى گويد
فرزندى به نام فضل نداشـت ، بـاز بـه راسـتى       اين كنيه با حقيقت وجودى حضرت هماهنگ است و او اگر به فرض 

د و سرچشمه جوشان هر فضيلتى به شمار مى رفت ؛ زيرا در زندگى خود با تمـام هسـتى   بو) منبع فضيلت (ابوالفضل 
  .به دفاع از فضايل و ارزشها پرداخت و خون پاكش را در راه خدا بخشيد

حضرت پس از شهادت ، پناهگاه دردمندان شـد و هـركس بـا ضـميرى صـاف او را نـزد خداونـد شـفيع قـرار داد،          
  .برطرف ساخت پروردگار رنج و اندوهش را 

  :ابوالقاسم  2
برخـى از مورخـان   . كنيـه داده بودنـد  )) ابوالقاسـم  ((، لـذا ايشـان را   ))قاسـم  ((حضرت را فرزند ديگرى بود به نام 

معتقدند قاسم همراه پدر و در راه دفاع از ريحانه رسول اكرم در سرزمين كربال به شهادت رسيد و پدر، او را در راه 
  .خدا فدا كرد

  القاب  
را بر اساس خصوصيتى كه دارد لقبى مـى    معموالً القاب ، ويژگيهاى نيك و بد آدمى را مشخص مى سازد و هر كس 

  :ابوالفضل را نيز به سبب داشتن صفات واال و گرايشهاى عميق اسالمى ، لقبهايى داده اند، از آن جمله . دهند
  :قمر بنى هاشم  1

، يكى از آيات كمال و جمال به شمار مى رفت ، لذا او را قمر بنى هاشـم   حضرت عباس با رخسار نيكو و تال لؤ چهره
در حقيقت نه تنها قمر خاندان گرامى علوى بود، بلكه قمرى درخشان در جهان اسالم به شـمار مـى   . لقب داده بودند

  .رفت كه بر راه شهادت پرتو افشانى مى كرد و مقاصد آن را براى همه مسلمانان آشكار مى نمود

  :سقّا 2
پس از بستن راه . مى باشد)) سقّا((از بزرگترين و بهترين القاب حضرت كه بيش از ديگر القاب مورد عالقه اش بود، 

به وسيله نيروهاى فرزند مرجانه ، جنايتكار و تروريسـت ، جهـت از   ) عليهم السالم ( آب رسانى به تشنگان اهل بيت 
قهرمان اسالم ، بارها صفوف دشمن را شكافت و خـود را بـه   ) عليه و آله  صلّى اللّه( پا درآوردن فرزندان رسول خدا

فرات رساند و تشنگان اهل بيت و اصحاب امام را سيراب ساخت كه تفصيل آن را هنگام گزارش شـهادت حضـرت   
  .بيان خواهيم كرد

  :قهرمان علقمى  3
سيله صـفوف بـه هـم فشـرده سـپاه فرزنـد       نام رودى بود كه حضرت بر كناره آن به شهات رسيد و به و)) علقمى ((

مرجانه ، محافظت مى شد تا كسى از ياران حضرت اباعبداللّه را ياراى دستيابى به آب نباشد و همراهان امام و اهـل  
حضرت عباس با عزمى نيرومند و قهرمانى بى نظير خود توانسـت بارهـا بـه نگهبانـان پليـد      . بيت ايشان تشنه بمانند



در آخـرين بـار،   . نان را درهم شكند و متوارى سازد و پس از برداشـتن آب ، سـربلند بـازگردد   علقمى حمله كند، آ
  .لقب دادند)) قهرمان علقمى ((حضرت در كنار همين رود، به شهادت رسيد، لذا او را 

  :پرچمدار 4
پدر آزادگـان ؛ امـام   است ؛ زيرا ايشان ارزنده ترين پرچمها؛ پرچم ) حامل اللواء(از القاب مشهور حضرت ، پرچمدار 

  .را در دست داشتند) عليه السالم ( حسين 
حضرت به دليل مشاهده تواناييهاى نظامى فوق العاده در برادر خود، پرچم را تنها به ايشان سـپردند و از ميـان اهـل    

اى حسـاس در  بيت و اصحاب ، او را نامزد اين مقام كردند؛ زيرا در آن هنگام سپردن پرچم سپاه از بزرگترين مقامه
حضـرت عبـاس نيـز پـرچم را بـا      . سپاه به شمار مى رفت و تنها دالوران و كارآمدان ، بدين امتياز مفتخر مى گشتند

دستانى پوالدين برفراز سر برادر بزرگوارش به اهتزاز درآورد و از هنگام خروج از مدينه تا كربال، همچنان در دست 
مگر پس از آنكه دو دست خود را فدا كرد و در كنار رود علقمـى بـه    پرچم از دست حضرت به زمين نيفتاد. داشت 

  .خاك افتاد

  :كبش الكتيبه  5
لقبى است كه به باالترين رده فرماندهى سپاه به سبب حسن تدبير و دالورى كه از خود نشان مـى دهـد و نيروهـاى    

دت بـى ماننـد حضـرت عبـاس در روز     اين نشان دليرى ، به دليل رشا. تحت امر خود را حفظ مى كند، داده مى شود
ابوالفضـل در ايـن روز، نيرويـى    . بدو داده شده است ) عليه السالم ( عاشورا و حمايت بى دريغ از لشكر امام حسين 

  .كوبنده در سپاه برادر و صاعقه اى هولناك بر دشمنان اسالم و پيروان باطل بود

  )15:(سپهساالر 6
و حضـرت را بـه سـبب آنكـه فرمانـده      . ماندهى و ستاد نظامى داده مى شودلقبى است كه به بزرگترين شخصيت فر

  .نيروهاى مسلح برادر در روز عاشورا بود و رهبرى نظامى لشكر امام را بر عهده داشت ، اين گونه لقب داده اند

  :حامى بانوان  7
در قصيده اسـتوار و  )) جعفر حلى  سيد. ((است ) )) حامى الظعينه (حامى بانوان ((از القاب مشهور حضرت ابوالفضل ، 

  :زيباى خود در سوگ حضرت به اين نكته چنين اشاره مى كند
  )16)).(حامى الظعينه كجا، ربيعه كجا، پدر حامى الظعينه ، امام متقيان كجا و مكَدم كجا((

. شـده اسـت    به دليل نقش حساس حضرت در حمايت از بانوان حرم و اهل بيت نبوت ، چنين لقبى به حضـرت داده 
ايشان تمام تالش خود را مصروف بانوان رسالت و مخدرات اهل بيت نمود و فرود آوردن از هودجها يا سوار كـردن  

  .به آنهارا به عهده داشت و در طى سفربه كربال اين وظيفه دشوار را به خوبى انجام داد
كه در راه دفـاع از  .)) ربيعة بن مكَدم ((ه نام الزم به ذكر است كه اين لقب را به يكى از جنگاوران و دالوران عرب ب

  )17.(همسرش ، شجاعت بى نظيرى از خود نشان داد، داده بودند
  .است )) باب الحوائج ((در ميان مردم 

آنان به اين مطلب يقين دارند كه دردمند و نيازمندى قصد حضرت را نمى كنـد، مگـر آنكـه خداونـد حاجـت او را      
نيز قصـد درِ  )) محمد حسين ((پسرم . وهش را برطرف مى سازد و گره مشكالت او را مى گشايدبرآورده و درد و اند

خانه حضرت كرد و رفع مشكالتش را از او خواستار شد كـه دعـايش بـرآورده شـد و خداونـد رنـج و انـدوهش را        
  .برطرف ساخت 



سايل اوست و او را نـزد خداونـد منزلتـى    ابوالفضل نسيمى از رحمتهاى الهى ، درِ رحمتى از درهايش و وسيله اى از و
اين موقعيت ، نتيجه جهاد خالصانه در راه خدا و دفاع از آرمانها و اعتقـادات اسـالمى و پشـتيبانى از سـاالر     . واالست 

شهيدان در سخت ترين شرايط است ؛ دفاع از ريحانـه رسـول خـدا تـا آخـرين مرحلـه و جانبـازى در راه اهـداف         
از لقبهاى حضرت است كه ويژگيهاى شخصيت بـزرگ و صـفات نيـك و مكـارم اخـالق او را      اينها برخى . مقدسش 

  )18.(بازگو مى كند

  شمايل 
رخساره اش زيبا، چهره اش پرشكوه ، اندامش متناسب و نيرومند بـود كـه آثـار    . حضرت آيتى از جمال و زيبايى بود

رشـادت  : ((برو و زيبا وصف كرده انـد و گفتـه انـد   راويان او را خو. دليرى و شجاعت را به خوبى نمايان مى ساخت 
اندام و قامت ايشان به حدى بود كه بر اسب نيرومند و بزرگى مى نشست ، ليكن در همان حـال پاهـايش بـر زمـين     

  )19)).(خط مى انداخت 

  :به خدا مى سپارمت 
ر از چشم حسودان بر او مى ترسيد ماد. قلب مادر آكنده از محبت به عباس و از زندگى نزد او عزيزتر و گراميتر بود

كه مبادا به او آسيبى برسانند و رنجورش كنند، لذا او را در پناه خداوند متعال قرار مـى داد و ابيـات زيـر را دربـاره     
  :اش مى سرود

فرزندم را از چشم حسودان نشسته و ايستاده ، آينده و رونده ، مسلمان و منكر، بزرگ و كوچـك و زاده و پـدر در   ((
  )20)).(ناه خداوند يكتا قرار مى دهم پ

  با پدر 
امام اميرالمؤ منين حال فرزند خود را در كودكى بشدت رعايت مى كرد و عنايتى خاص بـه او داشـت ، خصوصـيات    
ذاتى مبتنى بر ايمان و ارزشهاى عميق انسانى خود را به فرزنـد منتقـل مـى كـرد و در چهـره فرزنـدش قهرمـانى از        

ا مشاهده مى كرد كه براى مسلمانان صفحات درخشانى از سرافرازى و كرامت به يادگـار خواهـد   قهرمانان اسالم ر
  .اميرالمؤ منين پسر را غرق بوسه مى كرد و فرزند، عواطف و قلب پدر را مسخّر كرده بود. گذاشت 

تينهايش را بـاال زد و  روزى اميرالمؤ منين ، عباس را در دامان خود گذاشت ، فرزند آسـ : ((مورخان نقل مى كنند كه 
ام البنين حيرت زده از ايـن صـحنه ، از   . امام در حالى كه بشدت مى گريست به بوسيدن ساعدهاى عباس پرداخت 

  چرا گريه مى كنى ؟ :امام پرسيد
به اين دو دست نگريستم و آنچه را بر سرشـان خواهـد آمـد بـه يـاد      : حضرت با صدايى آرام و اندوه زده پاسخ داد

  .آوردم 
  چه بر سر آنها خواهد آمد؟: ام البنين شتابان و هراسان پرسيد

  )).آنها از ساعد قطع خواهند شد: حضرت با آوايى مملو از غم و اندوه و تاءثر گفت 
  :اين كلمات چون صاعقه اى بر ام البنين فرود آمد و قلبش را ذوب كرد و با دهشت و به سرعت پرسيد

  ))چرا قطع مى شوند؟((
( و خبر داد كه فرزندش در راه يارى اسالم و دفاع از برادرش ، حافظ شريعت الهـى و ريحانـه رسـول اللّـه     امام به ا

ام البنين به شدت گريست و زنـان همـراه او نيـز در غـم و رنـج و      . دستانش قطع خواهند شد) صلّى اللّه عليه و آله 
  )21.(اندوهش شريك شدند



چنگ زد و خداى را سپاس گفت كه فرزندش فـدايى سـبط گرامـى رسـول     سپس ام البنين به دامن صبر و بردبارى 
  .و ريحانه او خواهد بود) صلّى اللّه عليه و آله ( خدا

  رشد 
. ابوالفضل العباس ، از بالندگى شايسته اى برخوردار بود و كمتر انسانى از چنين امكان رشدى برخـوردار مـى گـردد   

رشـد كـرد و از علـوم ، تقـوا، گرايشـهاى واال و      ) اعى بر روى زمين پرچمدار عدالت اجتم(حضرت در سايه پدرش ، 
مـادرش بـانو   . عادات پاكيزه او بهره مند گشت ، تا آنكه در آينده نمونه كامل و تصويرى گويا از امام متقيـان باشـد  

مـين بكـر   فاطمه نيز در تربيت فرزند اهتمامى شايسته داشت و بذر همه صفات كمال و فضايل و خدادوسـتى را در ز 
وجود فرزند كاشت ، كه بر اثر آن ، حضرت عباس در تمـام زنـدگى خـود، طاعـت خـدا و جلـب مرضـات او را در        

  .سرلوحه كار خود قرار داد
عليهمـا  ( حسـن و حسـين   ) صلّى اللّه عليه و آلـه  ( ابوالفضل ، مالزم برادرانش ريحانه و دو سبط گرامى رسول اكرم 

مخصوصـاً همـاره بـا    . ت بود و از آنان اصول فضيلت و بنيادهاى آداب واال را فراگرفت سروران جوانان بهش) السالم 
برادرش سيدالشهداء بود و در سفر و حضر از او جدا نمى شـد و از رفتـار بـرادرش بشـدت اثـر گرفـت و الگوهـاى        

لوه اى كامـل از بـرادر   رفتارى او را در جان خود استوار ساخت و صفات نيك او را در خود متمثل كرد تا آنجا كه ج
امام نيز كه محبت بى شائبه و جانبازى او را نيك دريافته بود او را بر همه اهـل  . شد  در خصوصيات و ديدگاههايش 

  .بيت خود مقدم مى داشت و خالصانه به او محبت مى ورزيد
صلحانى كـه بـا جانبازيهـاى    الگوهاى تربيتى واالى ابوالفضل العباس ، او را به سطح مصلحان بزرگ بشريت رساند، م

  واال و تالشهاى مستمر براى نجات بشريت از ذلّت و بندگى و احياى آرمانهاى بلند انسـانى ، مسـير تـاريخ را عـوض     
  .كردند

ابوالفضل از همان آغاز، آموخت كه در راه اعالى كلمه حق و برافراشتن پرچم اسالم كـه خواهـان آزاد كـردن اراده    
ه برينى است كه عدالت ، محبت و فداكارى و ازخودگذشتگى بر آن حـاكم باشـد جـان بـازى     انسانى و ايجاد جامع

اين اعتقادات بزرگ در جان عباس ريشه داشت و با هستى اش عجين شده بود تا آنجا كه بـا تمـام قـوا در راه    . كند
ـ  ( اميرالمـؤ منـين     طبيعى بود كه چنـين باشـد؛ زيـرا پـدرش     . آنها پيكار كرد و بـرادرانش ، حسـن و   ) م العليـه الس

غرس كرده بودند؛ بزرگوارانى كه مشـعل حرّيـت و كرامـت را در      نهال ارزشها را در جانش ) عليهما السالم (حسين
دست گرفتند و افقهاى روشنى براى ملتهاى روى زمين گشـودند، تـا آزادى و كرامـت خـود را بـاور كننـد و حـق و        

  .ان حاكم باشدعدالت و ارزشهاى واالى انسانى بر آن
  

  و ديدگاهها ) ع (عباس : فصل دوم 
دل و انديشه بزرگان را مسخّر خود كرد و بـراى آزادگـان در همـه جـا و هـر زمـان سـرودى        ) عليه السالم ( ابوالفضل 

جاودانه گشت ؛ زيرا براى برادرش دست به فداكارى بزرگى زد، برادرى كه در برابر ظلـم و طغيـان خروشـيد و بـراى     
  .انان عزت جاودانه و عظمتى هميشگى ، به ارمغان گذاشت مسلم

  .مى آوريم ) عليه السالم ( در اينجا، برخى از اظهار نظرهاى بزرگان را درباره شخصيت ابوالفضل 

  

  



  ) ع (امام سجاد 1
ايـن  . ار مـى رود از سروران تقوا و فضيلت در اسالم به شـم ) عليه السالم ( امام على بن الحسين ، حضرت زين العابدين 

) عليه السالم ( طلب رحمت مى كرد و از فداكاريهايش درباره برادرش حسين   امام بزرگوار هماره براى عمويش عباس 
از جمله سخنان حضرت درباره عمـويش ، ايـن مـوارد را    . به نيكى ياد مى كرد و جانبازيهاى بزرگش را مرتّب مى ستود

خـود را  . س را رحمت كند كه از خودگذشتگى كرد و نيك از عهده آزمايش برآمـد خداوند عمويم عبا: ((ذكر مى كنيم 
فداى برادر كرد تا آنكه دستانش بريده شد، خداوند به جاى آنها چون جعفر بن ابى طالب ، دو بال عطا كرد تا بدانها بـا  

ر روز قيامت بـر او غبطـه مـى    عباس را نزد خداوند متعال منزلتى است كه همه شهيدان د. مالئكه در بهشت پرواز كند
  )22...)).(خورند

. به خوبى بيان مـى كنـد  ) عليه السالم ( اين كلمات ، فداكاريهاى ابوالفضل را در راه برادرش ، پدر آزادگان ، امام حسين 
مبل فـداكارى گشـت ، دسـتان       حضرت در ايثار و از خودگذشتگى و جانبازى تا جايى پيش رفت كه زبانزد تـاريخ و سـ

  .امى اش را روز عاشورا در راه برادر داد و تا آخرين لحظه پايدارى كرد تا آنكه به خون خود درغلتيدگر
اين فداكاريهاى بزرگ نزد خداوند بى اجر نماند و حضرتش با پاداشها و كرامتهايش به عباس ، او را بر تمـامى شـهيدان   

  .آنجا كه همه بر او غبطه مى خورند راه حق و فضيلت در دنياى اسالم و غير آن ، برترى بخشيد تا

  ) ع (امام صادق  2
بشرى ، همـواره از عمـويش عبـاس      عقل ابداعگر و انديشمند اسالم و چهره بى مانند دانش ) عليه السالم ( امام صادق 

شـورا را  تجليل به عمل مى آورد و با درود و ستايشهاى عطرآگين از او ياد مى كـرد و مواضـع قهرمانانـه اش در روز عا   
  :از جمله سخنانى كه امام درباره قمر بنى هاشم فرموده است ، بيان زير مى باشد. بزرگ مى داشت 

همراه برادرش حسين جهاد كرد، به خوبى . بصيرتى نافذ و ايمانى محكم داشت ) عليهما السالم ( عمويم عباس بن على ((
  )23...)).(از بوته آزمايش بيرون آمد و شهيد از دنيا رفت 

  :از برترين صفات مجسم در عمويش كه مورد شگفتى اوست چنين نام مى برد) عليه السالم ( امام صادق 
  )):تيزبينى ((الف 

تيزبينى ، پيامد استوارى راءى و اصالت فكر است و كسى بدان دست پيدا نمى كند، مگر پس از پالودگى روان ، خلـوص  
  .ى و عدم سلطه آنها بر درون آدمى نيت و از خود راندن غرور و هواهاى نفسان

از تيزبينى و تفكر عميق بود كه حضرت به تبعيت از امام هـدايت  . تيزبينى از آشكارترين ويژگيهاى ابوالفضل العباس بود
برخاست و بدين گونه به قلـه شـرف و كرامـت دسـت يافـت و خـود را بـر        ) عليه السالم ( و سيدالشهداء امام حسين 

پس تا وقتى ارزشهاى انسانى پايدار است و انسان آنها را بزرگ مى شـمارد، در برابـر   . اودانه ساخت صفحات تاريخ ، ج
  .شخصيت بى مانند حضرت كه بر قله هاى انسانيت دست يافته است سر بر زمين مى سايد و كرنش مى كند

  )):ايمان استوار((ب 
از نشانه هاى استوارى ايمان حضرت ، جهـاد در كنـار   . ت يكى ديگر از صفات بارز حضرت ، ايمان استوار و پوالدين اوس

و . بود كه هدفش جلب رضايت پروردگار متعال به شمار مى رفت ) صلّى اللّه عليه و آله ( برادرش ، ريحانه رسول اكرم 
وياسـت  همانطور كه در رجزهايش روز عاشورا بيان داشت از اين جانبازى كمترين انگيزه مادى نداشت و همين دليلـى گ 

  .بر ايمان استوار حضرت 
  ) )):ع (جهاد با حسين ((ج 



نام مـى بـرد، جهـاد    ) عليه السالم ( براى عمويش ، قهرمان كربال، عباس ) عليه السالم ( فضيلت ديگرى كه امام صادق 
جهـاد در  . ت است و آقاى جوانان بهش) صلّى اللّه عليه و آله ( تحت فرماندهى ساالر شهيدان ، سبط گرامى پيامبر اكرم 

راه آرمان برادر، بزرگترين فضيلتى بود كه حضرت ابوالفضل بدان دست يافت و نيك از عهده آزمايش بـه درآمـد و در   
  .روز عاشورا قهرمانيهايى از خود نشان داد كه در دنياى دالورى و شجاعت بى مانند است 

  ) ع (زيارت امام صادق 
از زيارت امام حسين و اهل بيتش   ت كربال، سرزمين شهادت و فداكارى رفت و پس به زيار) عليه السالم ( امام صادق 

و اصحاب برگزيده اش با شوق به زيارت قبر عمويش ، عباس شتافت و بر سر مرقد بزرگ آن بزرگوار ) عليهم السالم ( 
سـالم  : ((با اين سرآغاز خوانـد ايستاد و زيارت زير را كه منزلت عباس را نشان مى دهد و بر مكانت او گواهى مى دهد 

خدا و سالم مالئكه مقرّب و انبياى مرسل و بندگان صالح و همه شهيدان و صديقان پاك ، شبانه روز بر تو بـاد اى پسـر   
  ...)).اميرالمؤ منين 

اب امام صادق عمويش عباس را با اين كلمات كه دربردارنده همه مفاهيم و معانى تجليل و بزرگداشت است ، مورد خطـ 
درود و سالم خداوند، مالئكه ، پيامبران مرسل ، بندگان صالح ، شهيدان و صديقان را بر او مـى فرسـتد و   . قرار مى دهد

  .اين بهترين و برترين سالمى است براى پرچمدار كربال
وفـادارى و  بـه تسـليم ، تصـديق ،    : ((زيارت خود را چنين پى مى گيرد) عليه السالم ( سپس عصاره نبوت ، امام صادق 

فداكاريت در راه جانشين پيامبر مرسل ، سبط برگزيده ، راهنماى عالم ، وصى ابالغگر و مظلوم ستمديده ، شـهادت مـى   
  ...)).دهم 

بهترين نشانه هايى كه به شهيدان بزرگ تقديم مى شود به عمـويش عبـاس تقـديم    ) عليه السالم ( در اينجا امام صادق 
  :ن گونه افتخاراتى از اي. مى دارد

  :الف تسليم 
همه امور خود را به برادرش سيدالشهداء سپرد و در همه مراحل و مواقف ، متابعت از او را بر خود واجب كرد تا آنكـه  
در راه او به شهادت رسيد؛ زيرا به امامت برادرش كه مبتنى بر ايمان استوار به خداوند است آگاهى داشت و درستى راه 

  .يل برادر را مى دانست و بدانها باور داشت و نيت خالص و راءى اص
  :ب تصديق 

را در تمامى مواقف و ديدگاهها تصديق كـرد  ) صلّى اللّه عليه و آله ( برادرش ريحانه رسول اكرم ) عليه السالم ( عباس 
سـر سـتيز    و هرگز در درستى و عدالت آرمان او به خود شك راه نداد و يقين داشت برادرش بر حق است و هركه با او

  .دارد در گمراهى آشكار است 
  :ج وفادارى 

به عمويش ابوالفضل نسبت مى دهد، وفادارى است ؛ هر پيمانى ) عليه السالم ( يكى ديگر از صفات نيكى كه امام صادق 
الم  ( را كه در راه دفاع از برادرش امام حق و حقيقت ابوعبداللّه الحسين  ورد و در بـا خـدا بسـته بـود بجـا آ     ) عليه السـ

سخت ترين شرايط و مراحل در كنار برادر ايستاد و از او جدا نشد تا آنكـه دسـتانش قطـع شـد و خـود در راهـش بـه        
وفادارى كه از واالترين صفات است ، از ويژگيهاى اساسى و عناصر حضرت ابوالفضل بود، او آفريده شـده  . شهادت رسيد

  .بود تا نسبت به دور و نزديكان وفادار باشد
  :فداكارى  د



گواهى مى دهـد،  ) عليه السالم ( سيدالشهداء  به فداكارى و جانبازى عمويش در راه برادرش ) عليه السالم ( امام صادق 
حضرت خالصانه براى از بين بردن باطل ، فداكارى كرد و با پيشوايان كفر و باطـل بـه سـتيز پرداخـت و بـا بـرادر در       

  :به قسمت ديگرى از اين زيارت بزرگ توجه كنيم . شركت كرد جانبازيهاى بزرگ و بى نظير تاريخ
پس خداوند از طرف پيامبرش و اميرالمؤ منـين و حسـن و حسـين صـلوات خـدا بـر آنـان بـاد بـر آنچـه پايـدارى ،            ((

  )).خويشتندارى و يارى كردى ، به تو بهترين پاداش بدهد كه بهشت ، بهترين فرجام است 
است ؛ زيرا با فداكاريهاى بزرگ در ) عليه السالم ( ير حضرت عباس از سوى امام صادق اين قسمت شامل تجليل و تقد

حضرت در اين . راه ساالر شهيدان و جانبازى در راه او و تحمل هرگونه سختى در كنار او، شايسته اين بزرگداشت است 
برش ، موالى متقيان ، حسن و حسين سالم پيام  تالشها و مقاومتها تنها رضاى خدا را مد نظر داشت و خداوند نيز عوض 

  .اللّه عليهم اين جانبازيها را ارج نهاد و به او بهترين پاداشها را عطا كرد
عباس و جايگاهش را نـزد خداونـد يـاد      زيارت خود را پى مى گيرد و صفات واالى عمويش ) عليه السالم ( امام صادق 

  :مى كند و مى فرمايد
و مجاهدان در راه خدا و صـافى ضـميران   )) بدر((را گواه مى گيرم كه تو در همان راه پيكارگران گواهى مى دهم و خدا ((

خداخواه در جهاد دشمنانش و مدافعان استوار دوستانش و يارى كنندگان اوليايش ، پيش رفتى و چون آنـان كوشـيدى ،   
امرش و اجابت كنندگان دعوتش مى دهد، به تـو  پس خداوند بهترين ، واالترين و كاملترين پاداشى كه به مطيعان واليان 

  )24...)).(عطا كند
عقل ابداعگر و انديشمند اسالم گواهى مى دهد و خـدا را بـه شـهادت مـى طلبـد بـر اينكـه        ) عليه السالم ( امام صادق 

دان بـدر  بـر همـان راه شـهي   ) عليه السالم ( عمويش عباس در جهادش دوشادوش برادرش ، پدر آزادگان ، امام حسين 
پيش رفت ؛ رادمردانى كه با خون پاك خود پيروزى هميشگى اسالم را مسجل كردند و با يقين به عادالنه بودن آرمـان  
خود و با آگاهى و بصيرت تام ، شهادت را انتخاب كردند و پرچم توحيد و كلمـه حـق را بـر بلنـداى تـاريخ بـه اهتـزاز        

درخشان پيش تاخت و براى نجات اسالم از چنگـال بـى سـر و پـاى امـوى و       ابوالفضل العباس نيز در اين راه. درآوردند
ابوسفيان زاده كه مى خواست كلمه الهى را محو كند و پرچم اسـالم را درهـم بپيچـد و مـردم را بـه جاهليـت نخسـتين        

  .برگرداند، قيام كرد و به شهادت رسيد
خونريز اموى ايستاد و با پايدارى و قيام آنان بـود كـه    ابوالفضل تحت فرماندهى برادرش ، پدرآزادگان در برابر طاغوت

  .كلمه حق تثبيت و اسالم پيروز شد و دشمنان حق و حقيقت و امام بشدت شكست خوردند
عباس را برمى شمارد و پاداش او را   زيارت خود را ادامه مى دهد و صفات برگزيده عمويش ) عليه السالم ( امام صادق 

  :چنين ياد مى كند
حق نصيحت را بجا آوردى و نهايت تالشت را كردى ، پس خداونـد تـو را در ميـان شـهيدان     ) كه (شهادت مى دهم ((

مبعوث كرد و روحت را با روحهاى سعيدان همراه ساخت و در وسيعترين منزل بهشتى جاى داد و بهترين غرفه را به تو 
ران ، شـهيدان و صـالحان كـه چـه خـوب رفيقـانى هسـتند        پرآوازه ساخت و با پيـامب )) علّيين ((عطا كرد و نامت را در 

  .محشورت كرد
شهادت مى دهم كه تو سستى نكردى و عقب ننشستى و با بصيرت نسبت به امرت پيش رفتى در حالى كه به صـالحان  

گان و پس خداوند ما، تو، پيـامبرش و اوليـايش را در جايگـاه برگزيـد    . اقتدا كرده بودى و پيامبران را پيروى مى كردى 
  )25)).(پاكان جمع كند كه اوست مهربانترين مهربانان 



الم   ( در قسمت پايانى زيارت ، متوجه اهميت بى مانند و موقعيت واالى حضرت عباس نزد امام صادق  مـى  ) عليـه السـ
، امـام  )و آلـه   صلّى اللّه عليـه ( شويم ؛ زيرا اين قهرمان بزرگوار با نصيحت خالصانه و فداكارى در راه ريحانه رسول خدا

از احترامى خاص نزد امام برخوردار گرديد؛ لذا امام صادق دعا مى كند تا خداوند عمويش را بـه  ) عليه السالم ( حسين 
  .باالترين درجات قرب برساند و او را با پيامبران و صديقان محشور كند

  ) ع (حضرت حجت  3
صلّى اللّه عليـه و  ( ان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف قائم آل محمدمصلح بزرگ ، حجت خدا و بقية اللّه االعظم ، امام زم

  :چنين مى گويد) عليه السالم ( در بخشى از سخنان زيباى خود درباره عمويش عباس ) آله 
را فـداى او سـاخت و از ديـروز بهـره       سالم بر ابوالفضل ، عباس بن اميرالمؤ منين ، همدرد بزرگ بـرادر كـه جـانش    ((

. را برگزيد، آنكه فدايى برادر بود و از او حفاظت كرد و براى رساندن آب به او كوشيد و دستانش قطع گشـت  فردايش 
  )26...)).(را لعنت كند)) حكيم بن طفيل طايى ((و )) يزيد بن رقاد((خداوند قاتالنش ، 

ايه افتخار عدنان را چنـين برمـى   امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه صفات واالى ريشه دار در عمويش ، قمر بنى هاشم و م
  :شمارد و مى ستايد

در سخت تـرين و دشـوارترين شـرايط تـا آنجـا كـه ايـن        ) عليه السالم ( همدردى و همگامى با برادرش سيدالشهداء 1
  .همگامى و همدلى ضرب المثل تاريخ گشت 

  .فرستادن توشه آخرت با تقوا، خويشتندارى و يارى امام هدايت و نور 2
  ).عليه السالم ( كردن جان خود، برادران و فرزندانش در راه سرور جوانان بهشت ، امام حسين فدا  3
  .حفاظت از برادر مظلومش با خون خود 4
كوشش براى رساندن آب به برادر و اهل بيتش هنگامى كه نيروهاى ستمگر و ظالم مانع از رسيدن قطـره اى آب بـه    5

  .شده بودند) آله  صلّى اللّه عليه و( خاندان پيامبر
  شاعران  4

شيفته شخصيت ابوالفضل كه در اوج بزرگى و شرافت مى درخشيد، ) عليهم السالم ( شاعران آزاده متمسك به اهل بيت 
بودند و تحت تاءثير شخصيت بى مانند و صفات واالى او قصايد زيبايى سرودند كه از شاهكارهاى ادب عرب بـه شـمار   

  :اى از آنها و شعرشان را نقل مى كنيم در اينجا پاره . مى رود
  :كميت  1

جاودانـه خـود چنـين    )) هاشـميات  ((دلباخته عظمت ابوالفضل بود و در يكى از )) كميت اسدى ((بزرگترين شاعر اسالم 
  )27)).(و ابوالفضل خاطره شيرين آنان ، درمان جانها از دردهاست : ((... سرود

نزد هر بزرگ منشى شيرين است ؛ زيرا يادآورى فضيلت و كمال مطلـق  ) م السالم عليه( ياد ابوالفضل و ساير اهل بيت 
  .همچنين داروى جانها از بيماريهاى جهل و غرور و ديگر بيماريهاى روحى است . است 

  :فضل بن محمد 2
آسمانى و شـيفته  از نوادگان ابوالفضل ، شاعرى ) عليه السالم ( فضل بن محمد بن فضل بن حسن بن عبيداللّه بن عباس 

  :در قصيده اى چنين مى سرايد. شخصيت نياى بزرگش پرچمدار كربالست 
حمايت از حسين . ايستادگى عباس را در كربال روزى كه دشمن از همه سو ديوانه وار هجوم مى آورد، به ياد مى آورم ((
رداند، سستى نشان نمى داد و پروانه وار به نموده و در نهايت تشنگى او را نگهبانى مى كرد و روى نمى گ) عليه السالم ( 



چه صـحنه بـى   . هرگز صحنه اى چون رفتارش با حسين فضيلت و شرف بر او باد نديده ام . گرد وجود برادر مى گشت 
  )28)).(مانندى كه سرشار از فضيلت بود و جانشين او كردارش را تباه نكرده است 

و نقش درخشان و افتخارآميز او را در حمايـت بـرادرش   ) عليه السالم (  اين ابيات شجاعت و دليرى بى مانند ابوالفضل
صحنه اى درخشانتر و زيباتر از اين . پدر آزادگان و دفاع از او با خون خود و سقايى خاندان او را به خوبى نشان مى دهد

)) فضـل  ((بـر نـواده اش    مواضع و شخصـيت ابوالفضـل  . موضع و حضور بى مانند ابوالفضل در كنار برادرش وجود ندارد
تاءثيرى شگفت آور دارد و او را شيفته كرده است ؛ پس با قلبى آتشين و جانى سوخته ، طى ابيات لطيفى جدش را چنين 

  :مرثيه مى گويد
شايسته ترين كس براى گريستن بر او، رادمردى است كه حسين را در كربال به گريسـتن واداشـت ؛ بـرادر و فرزنـد     ((

آنكه در همه حال حق برادرى را بجـا آورد و مواسـات كـرد كـه از ثنـاگويى او      . بوالفضل آغشته به خون پدرش على ، ا
  )29)).(عاجزيم و در عين تشنگى ، برادر را بر خود مقدم داشت 

آرى ، شايسته ترين مردمان براى بزرگداشت و گريستن بر او به سبب مصايب هولناكش ، ابوالفضل سمبل ايسـتادگى و  
با شهادت برادر، كمرش شكست و بر او به تلخى گريست ؛ زيرا مهربانترين و ) عليه السالم ( امام حسين . است  فضيلت

  .نيكترين برادر خود را از دست داده بود

  :سيد راضى قزوينى  3
  :مى شود و چنين او را مى ستايد) عليه السالم ( شاعر علوى سيد راضى قزوينى شيفته شخصيت ابوالفضل 

كوشيدى و بـه اوج  . فضيلت جز تو را به پدرى قبول نكرد! اى سرور فضيلت و ايستادگى و خويشتندارى ! اى ابوالفضل ((
ت   . عظمت و بزرگى دست يافتى ، اما هر كوشنده اى به خواسته اش دست پيدا نمى كند با عزّت و سرافرازى و علـو همـ

  )30)).(خود كردى از پذيرفتن ظلم سرباز زدى و پيكان نيزه ها را مركب 
حضـرتش مراتـب   . از بنيانگذاران فضيلت و ايستادگى در دنياى عرب و اسالم به شمار مى رود) عليه السالم ( ابوالفضل 

  .كمال را پشت سر گذاشت و به قلّه شرف و كرامت دست يافت و براى رهايى از ذلّت و ظلم ، پيكان نيزه ها را برگزيد

  :محمد رضا ازرى  4
در قصيده شيواى خود به ذكر و ستايش از صفات گرامى قمـر بنـى هاشـم كـه قلـب و عقـل       )) مد رضا ازرى مح((حاج 

  :آزادگان را تسخير كرده ، پرداخته است و چنين مى سرايد
  .براى كسب ياد و نام نيك بكوش كه نام نيك بهترين سرمايه كريمان است ((

روزى ! فلك را كر كرده اسـت نشـنيده اى ؟    ره و تار و نبردش گوش آيا ماجراى كربال را كه غبار پيكارش آسمان را تي
  )).كه خورشيد از شدت گردباد آن تيره شده و امام هدايت به ابوالفضل پناهنده شده بود

آدمى را به كسب نام نيك فرامى خواند؛ زيرا تنها سرمايه ماندنى و پايدار همين ذكر جميل )) ازرى ((در نخستين بيت ، 
  .است 

الم  ( ر دومين بيت به عبرت گرفتن از واقعه كربال كه آتش فشان فضايل و رادمرديهاى اهل بيت د اسـت ،  ) عليهم السـ
  .دعوت مى كند

به حضـرت  ) صلّى اللّه عليه و آله ( از پناه بردن سبط گرامى پيامبراكرم و ريحانه رسول خدا)) ازرى ((در سومين بيت ، 
  .ن مى گويدسخ) عليه السالم ( ابوالفضل 

  :كه در آنها از ياريها و دالوريهاى عباس در راه برادرش سخن مى گويد توجه كنيم )) ازرى ((به ابيات ديگر 



. از بيشه خود دفـاع مـى كنـد   ) 31))(شرى ((چون شيرى از كنام خود پاسدارى كرد و بر دشمنان شوريد، آرى ، هژبر ((
ن بود، از شيرمردى كه با چهره خندان با انبوه دشـمنان رو بـه رو مـى    كوبش شمشيرها، چونان تندر و رعدهاى ابر سنگي

شود و با غرور سرش را تقديم مرگ مى كند، سرافرازى كه در خانه ستم جايگير نمى شود تا آنكـه بـر سـتارگان چيـره     
  .شود

  )32!)).(آيا قريش نمى دانست كه او پيشاهنگ هر دشوارى و آزموده سختيها است ؟
ت ، قهرمانيها و نقش درخشان حضرت ابوالفضل در دفاع از برادرش پدر آزادگـان را تصـوير مـى كنـد و     اين ابيات بدقّ

غرّيدن و هجوم چون شير حضرت را به صفوف دشمن و درهم شكستن حيوان صفتانى را كه براى دفاع از گرگان انسـان  
و سفلگان كه صحرا را پركرده بودند، بـا چهـره    ابوالفضل بدون توجه به انبوه دشمنان. نما جمع شده بودند نشان مى دهد

در   قبايل قـريش  . اى خندان به پيكارشان مى رفت و در راه كرامت خود و عزّت برادرش به آنان جام مرگ مى نوشاند
اسـت ؛ آنكـه بتهايشـان را    ) عليه السالم ( اين نبرد بود كه دريافتند، عباس مرد دشواريها و فرزند و دست پرورده على 

  .درهم شكسته و جاهليتشان را نسخ كرده و به پذيرفتن اسالم وادارشان كرده بود
در همين جا به پايان مـى  ) عليه السالم ( نظرات امامان معصوم و برخى از بزرگان ادب عرب را درباره ابوالفضل العباس 

  .بريم 

  ويژگيهاى روحى : فصل سوم 
هر صفت نيك و گرايش واال را كه بتوان تصور كرد، جـزء  . فضايل و نيكى بوددنيايى از ) عليه السالم ( سرورمان عباس 

ابوالفضـل  . داراى تمامى فضـايل دنيـا بـود   ) عليه السالم ( كه زاده اميرالمؤ منين   ذاتيات او بود و همين افتخار او را بس 
  .و نماد هر ارزشى واال گشت  همه فضيلتها و صفات پدر را به ارث برد تا آنكه نزد مسلمانان سمبل هر فضيلتى

  :در اينجا به اختصار برخى صفات حضرت را ياد مى كنيم 
  شجاعت   1

. دليرى و شجاعت ، گوياترين نشان مردانگى است ؛ زيرا نشانه قوت و استوارى و ايستادگى در برابر حـوادث مـى باشـد   
اييهايش كه از دالوران نامـدار عـرب بودنـد و    ابوالفضل اين صفت واال را از پدرش كه شجاعترين انسان هستى است و د

  .در ميان ساير قبايل بدين صفت مشهور بودند، به ارث برده بود
. ابوالفضل دنيايى از قهرمانيها بود و آنگونه كه مورخان گفته اند در جنگهاى همراه پدرش هرگز ترسى به خـود راه نـداد  

ابوالفضـل در ايـن روز كـه از حماسـى تـرين      . زبانزد تاريخ گشت روز عاشورا نيز آنچنان شجاعتى از خود نشان داد كه 
روزهاى تاريخ اسالم است ، در برابر انبوه دشمنان كه دشت را پر كرده بودند آنقدر دالورى نشان داد كه شجاعان قـوم  

آنجا كه به حضرتش را متزلزل و عامه سپاهيان را هراسان كرد و زمين ، زير پايشان لرزيد و مرگ بر آنان سايه افكند تا 
ليكن عباس بر آن تمسخر زد و بر ايمـان  . پيشنهاد فرماندهى كل سپاه را در صورت كناره گيرى از يارى برادرش دادند

  .و عقيده اش و دفاع از آرمان مقدسش افزوده شد
زندگى نبود،  در روز عاشورا براى به دست آوردن سودى مادى از اين) عليه السالم ( شجاعت و دالورى حضرت عباس 

ترين آرمانهـاى مجسـم در نهضـت بـرادرش سيدالشـهداء بزرگتـرين مـدافع حقـوق محرومـان و             سـبلكه دفـاع از مقد
  .ستمديدگان به شمار مى رفت 

  با شاعران 



شاعران از شجاعت ، دليرى ، رادمردى حضرت و شكستى كه يك تنه به سپاه اموى وارد كرد، همواره در شـگفت بـوده   
  .براى مثال ، شمارى از آنان را كه در اين باب داد سخن داده اند مى آوريم . شخصيت واالى او گشته اند اند و شيفته

  :الف سيد جعفر حلى 
سـپاه امـوى از پيكارهـاى حضـرت را چنـين        در قصيده درخشان خود، ترس و هـراس  )) سيد جعفر حلى ((شاعر علوى 

  :تصوير مى كند
جز هجوم شيرى خشمگين و غرّان كه خواسـته اش را  . سپاهيان اموى ، عذاب فرو ريخت  از شير كارآزموده نبردها، بر((

اما عباس در . ترس از مرگ ، چهره هاى آنان را اندوهگين كرده بود. نيك آشكار كرده بود، چيزى آنان را هراسان نكرد
  .آن ميانه خندان بود

دالورى به او حمله نمـى  . كوفت و سرهايشان را درو مى كردميمنه و ميسره سپاه را درهم مى ريخت ، آنان را درهم مى 
اسبان را چنان با نيزه اش رنگ آميزى كرد كه سـياه  . كرد مگر آنكه مى گريخت و سرش ، پيشاپيش او حركت مى كرد

. بر شكارش خشمناكانه هجوم نمى آورد مگر آنكه بـالى محتـوم را بـر او سـرازير مـى كـرد      . و سپيدشان يكسان شدند
قهرمانى كه شجاعت را از پدرش بـه ارث  . داشت ، گويى براى تسليم پيش مى رود  روى او رنگى از درنگ و هراس پيش

  )).برد و بدان ، دماغ پرباد گمراه زادگان را به خاك ماليد
هراس فراگير امويان را از هجوم قمربنى هاشم ، قهرمـان اسـالم وصـف مـى كنـد و آشـفتگى       )) حلى ((مى بينيد چگونه 

  .صفوف آنان را تصوير مى نمايد
عباس با قلبى آرام و چهره اى خندان به لشكر دشمن مى تازد و از كشته ، پشته مى سازد و اسبان آنـان را بـا خونشـان    

تا جايى كه مى دانيم هرگز كسى شجاعت و دليرى را چنين ترسيم نكرده است و بدون گزافگويى ، عباس . رنگين مى كند
  .ن نوشته اند خسارتهاى سنگينى به اهل كوفه وارد كردهمانگونه كه مورخا

  :همچنان در وصف شجاعت ابوالفضل ، داد سخن مى دهد و مى گويد)) سيد جعفر حلى ((
قهرمانى كه هنگام سوار شدن بر اسب بزرگ ، گويى كوهى سرافراز، بر اسب نشسته است و شگفتا كـه اسـبى ، چنـين    ((

سوگند به برق شمشيرش و من جز به آذرخش آسـمانى ، سـوگند نمـى    ! ر مى تازدكوهى را خوب تحمل مى كند و رهوا
خورم اگر شهادت او مقدر نبود، با شمشيرش هستى را مى زدود؛ ليكن اين خداوند است كه هرچه اراده كند، مقـدر مـى   

  )33)).(سازد و بر آن حكم مى راند
د و اگر قضاى الهى نبود، آنان را از صـفحه روزگـار محـو مـى     تيغ ابوالفضل صاعقه اى ويرانگر بود كه بركوفيان فرود آم

  .كرد
  :ب كاشف الغطاء

  :شيفته شجاعت ابوالفضل شده و طى قصيده درخشانى او را چنين مى ستايد)) محمد كاشف الغطاء((امام 
  .مى كرد) ين اندوهگ(هنگامى كه عباس خندان به رزمگاه پا مى گذاشت ، چهره هاى امويان را هراس از مرگ ، دژم ((

  .به مرگ آورى ، آگاه بود و شمشيرش كارآزمودگان را از پا درمى آورد
  )34)).(وقتى كه تيرگى و سختى جنگ ، چون شبى تاريك به اوج مى رسيد، مرگبارترين روز دشمنانش آغاز مى شد

ـ    رد و روحيـه آنـان را درهـم    هراس از ابوالفضل چهره هاى امويان را تيره كرده ، زيرا سرهاى قهرمانـان آنـان را درو ك
  .شكست و بارانى از عذاب بر آنان فروباريد

  :ج فرطوسى 



نور به قبرش ببارد در حماسه جاويدان خـود، دليـرى و شـجاعت    )) عبدالمنعم فرطوسى ((شاعر دلباخته اهل بيت ، شيخ 
  :ابوالفضل در ميدان نبرد را چنين مى ستايد

تمامى گُردى و عزت پدرش علـى در او  . ستوارى هنگام رويارويى كوهى است در هر هجومى در جهاد، كوه است و در ا((
در هر دلى و جانى ، نقشى از خود به يادگار گذاشته و در هر ديدار، هراسى در روان دشـمن  . ريشه دواند و بارور گشت 

  )).افكنده است 
  :كندسپس همو، شكستهاى سنگين سپاه اموى به وسيله ابوالفضل را چنين ترسيم مى 

دلهـاى دالوران  . چون پرچمى برفراز دژى ، بر پشت اسب خود نشست و در تيرگى چون شب جنگ ، ماهوار درخشيد((
از ديدن هيبت او فرو ريخت و چون هوا از پهلوهايشان به درآمد و بدنهاى درهم شكسته شان بر زمين افتاد در حالى كه 

  )35)).(بيضاى خود به سوى مرگ مى راند سرهايشان پرّان بود و او انبوه لشكريان را با يد
  .شجاعت و دالورى ابوالفضل ، شاعران بزرگ را شيفته خود كرد و ضرب المثل تاريخ گشت 

حضرت ، شجاعت خود را در راه يـارى حـق و دفـاع از    . بودن آن است )) للّه ((آنچه بر اهميت اين شجاعت مى افزايد 
  .گز دربند دستاوردهاى مادى زندگى زودگذر نبودآرمانهاى واالى اسالم به كار گرفت و هر

  ايمان به خدا  2

حضرت در دامان ايمـان ،  . قوت ايمان به خدا و استوارى در آن ، يكى از بارزترين و بنيادى ترين ويژگيهاى ابوالفضل بود
تقيـان ، جـانش را بـا    مركز تقوا و آموزشگاه خداپرستى و خداخواهى ، تربيت يافت و پدرش ، پيشواى موحدان و سرور م

ق در حقـايق هسـتى و      . جوهر ايمان و توحيد حقيقى پرورش داد و تغذيه كرد پدر، او را با ايمان مبتنى بـر آگـاهى و تعمـ
  :رازهاى طبيعت ، تغذيه نمود؛ ايمانى كه خود چنين وصفش كرده بود

  )).اگر پرده ها برايم كنار زده شوند، بر يقينم افزوده نخواهد شد((
. يمان ژرف و ريشه دار با ذرات وجود حضرت عباس عجين شد و او را به يكى از بزرگان تقوا و توحيد بدل ساخت اين ا

و بر اثر همين ايمان پايدار و عظيم بود كه ايشان ، خود، برادران و شمارى از فرزندانش را در راه خدا و تنها بـراى خـدا   
  .قربانى كرد

به دفاع از دين خدا و حمايت از عقايد اسالمى كه در آستانه تحريف شـدن و نـابودى    با دالورى) عليه السالم ( عباس 
در زمان حكومت امويان قرار گرفته بود، برخاست و در اين كار فقط خداوند و رضاى حق و جايگاه اخـروى را مـد نظـر    

  .داشت 
  خويشتندارى  3

حضرت از زندگى خفـت بـار زيـر    . فس و خويشتندارى بودعزّت ن) عليه السالم ( يكى ديگر از صفات برجسته ابوالفضل 
سايه حكومت اموى ابا داشت ؛ حكومتى كه بندگان خدا را برده خود و اموال بيت المال را دارايى شخصى كرده بود و بـه  

ى دنبال برادرش ، پدر آزادگان كه صالى عزّت و كرامت در داده بود و مرگ زير سايه هاى نيزه ها را سعادت و زنـدگ 
  .با ظالمان را اندوهبار اعالم كرده بود، دست به قيامى خونين زد و به ميدان نبرد و جهاد پا گذاشت 

امويان او را . در روز عاشورا عزّت نفس و خويشتندارى را با تمام ابعاد و آفاقش مجسم ساخت ) عليه السالم ( ابوالفضل 
وا دادند، ليكن حضرت بر آنان تمسخر زد و فرماندهى سپاه آنان به شرط كناره گيرى از برادرش ، وعده فرماندهى كل ق

را لگدمال كرد و با شوق و اخالص ، به سوى آوردگاه شتافت و در راه دفاع از حرّيت ، دين و آزادگى خود، كُندآوران را 
  .به خاك انداخت و سرها را درو كرد



  صبر  4

مصـايبى كـه در روز   . ى و بردبارى در برابر حوادث تلخ و دشـوار بـود  شكيباي) عليه السالم ( يكى از ويژگيهاى ابوالفضل 
عاشورا بر سر حضرت آمد، كوهها را مى گداخت ، ليكن ايشان همچنان استوار بودند و كمترين سخنى دالّ بر دردمنـدى  

لك كشيده ، از صالبت و سنگينى كوههاى سر به ف  حضرت همچون برادرش ، سيدالشهداء كه صبرش . بر زبان نياوردند
بيش بود و به پيروى از امامش ، خود و اراده اش را تسليم پروردگار بزرگ كرد و هرچه را بر خود و خاندانش نازل شد 

حضرت ابوالفضل ، ستارگان تابناك و اصحاب باوفا را مى ديد كه بر دشت سـوزان كـربال   . با چشم رضامندى نگريست 
سـر  )) العطش ((، آنان را مى گدازد، مويه و فرياد كودكان را مى شنيد كه بانگ  چون قربانيها به خون تپيده اند و آفتاب

داده اند، نوحه بانوان حرم وحى بر كشتگان خود را مى شنيد، تنهايى برادرش ، سيدالشهداء را در ميان كركسهاى كوفه و 
آرى ، همـه  . زديك شوند، مـى ديـد  مزدوران ابن مرجانه كه براى كشتنش بر يكديگر پيشى مى گرفتند تا به رهبرشان ن

اين حوادث سنگين را مى ديد، ليكن امر خود را به خداى متعال واگذار كرده بود و بـدون كمتـرين تزلزلـى پـاداش را از     
  .درخواست مى كرد  پروردگارش 

  وفادارى  5

حضـرت در ايـن صـفت ،     .است )) وفادارى ((يكى ديگر از صفات ابوالفضل كه از برترين و برجسته ترين صفات است ، 
نمونه هاى وفادارى حضـرت  . گوى سبقت از همگان ربود و ركوردى جاودانى برجاى گذاشت و به باالترين حد آن رسيد

  .را در اينجا مى آوريم 
  :الف وفادارى به دين 

گامى كـه اسـالم در   هن. از وفادارترين كسان به دين خود بود و بشدت از آن دفاع كرد) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 
خطر نابودى قرار گرفت و دشمنان كمر بسته آن امويان با تمام وجود به انكـار آن برخاسـتند و شـبانه روز محـو آن را     
وجهه نظر خود قرار دادند و با آن جنگيدند، ابوالفضل به رزمگاه پاگذاشت و در راه دين خود، مخلصـانه جهـاد كـرد تـا     

  .ار باشد و در آرمانهاى اعتقاديش دستانش قطع گشت و به خون خود درغلتيدآنكه كلمه توحيد در زمين برقر
  :ب وفادارى به امت 

مى ديد كه امت اسالمى در زير كابوس تيره امويان دست و پا مى زند و زندگى ) عليه السالم ( سرور ما حضرت عباس 
نوشت آنان را در دسـت گرفتـه ، ثروتهـاى    گروهى از مجرمان اموى سر. مرگبار سراسر ذلت و خوارى را سپرى مى كند

آنان را به باد مى دهند، با مقدرات آنان بازى مى كنند و حتى يكى از سپاسگزاران اموى با وقاحت و بـدون شـرم و حيـا    
  .و چه اهانتى به امت بيش از اين )) سواد؛ باغستان قريش است ) منطقه : (( (اعالم مى كند كه 

پس همراه با بـرادرش و گروهـى از رادمـردان    . ابوالفضل وفادارى به امت را در قيام ديد در برابر وضعيت طاقت فرسا،
اهل بيت و آزادگان دلباخته آنان بپاخاست و شعار آزادى از يوغ بنـدگى امويـان را سـر داد و رهـايى امـت اسـالمى از       

اى آنان را آغاز كـرد و در راه ايـن   بردگى آنان را هدف خود كرد و جهادى مقدس براى بازگرداندن زندگى كريمانه بر
  !پس كدام وفادارى به امت مثل اين وفادارى است ؟. هدف واال، خود و تمامى بپاخاستگان به شهادت رسيدند

  :ج وفادارى به وطن 
استقالل و كرامت خـود را  . سرزمين اسالمى در گرداب محنت و رنجهاى توانفرسا در ايام حكومت امويان ، غوطه ور بود

  .دست داده بود و به باغستانى براى امويان ، سرمايه داران قريش و ديگر مزدوران بدل گشته بوداز 



حضـرت  . تهيدستى و فقر، همه گير و مصلحان و آزادگان خوار شده بودند و مجالى براى آزادى فكر و نظـر نمانـده بـود   
و فروپاشى پايه هاى آن ، قيـام كـرد و    سيدالشهداء براى درهم شكستن اين حكومت سياه  عباس تحت رهبرى برادرش 

بر اثر فداكاريهاى آنان بود كه طومار حكومت اموى پس از چندى درهم پيچيده شد؛ در حقيقت بزرگترين وفـادارى بـه   
  .وطن اسالمى همين است 

  :د وفادارى به برادر

و اولـين  ) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه     ( ابوالفضل پيمانى را كه با خداوند براى حفظ بيعت خود با برادرش ريحانه رسول خدا
مردمان در طول تاريخ مانند اين وفادارى در حق برادر را . مدافع حقوق مظلومان و محرومان بسته بود، بدان وفادار ماند

 نديده اند و قطعاً زيباتر از اين وفادارى در كارنامه وفاى انسانى به ثبت نرسيده است ؛ وفاداريى كه هـر آزاده شـريفى را  
  .به خود جذب مى كند

  قوت اراده  6

از مهمترين و بارزترين صفات بزرگان جاويد تاريخ است كه در كار خود موفق بوده اند؛ زيرا )) استوارى و قدرت اراده ((
محال است افراد سست عنصر و ضعيف االراده بتوانند كمترين هدف اجتماعى را محقق كنند يا كارى سياسى را به پايان 

  .برند
به اردوگاه حق پيوست و بـدون  . در اراده نيرومند و عزم و جزم ، در باالترين سطح قرار داشت ) عليه السالم ( بوالفضل ا

تزلزل يا ترديد، پيش رفت و در عرصه تاريخ به عنوان بزرگترين فرمانده بى مانند شناخته شد و اگـر ايـن صـفت در او    
  .يش ثبت نمى شدنبود، افتخار و جاودانگى در طول تاريخ برا

  مهربانى  7

محبت و مهربانى به محرومان و ستمديدگان بر وجود ابوالفضل مستولى بود و اين پديده به زيباترين شكل خود در كربال 
. آشكار شد و جلوه كرد؛ سپاه امويان آبشخور فرات را بر اهل بيت بستند تا آنان بر اثر تشنگى بميرند يا تسـليم گردنـد  

و ديگر كودكان را از شدت تشنگى ديـد، قلـبش     هاى خشكيده و چهره هاى رنگ پريده فرزندان برادرش ابوالفضل كه لب
سپس به مهاجمان حمله كرد، راهى براى خود گشـود و بـراى   . فشرده گشت و از عطوفت و مهربانى دلش آتش گرفت 

كودكان را شنيد، دلش به درد آمد و ) )العطش ((در روز دهم محرم نيز بانگ . كودكان آب آورد و آنان را سيراب كرد
مشكى برداشت و در ميان صفوف به هم فشرده دشمنان خدا رفت ، با آنـان درآويخـت و   . مهر به آنان ، او را از جا كند

از فرات دورشان ساخت ، مشتى آب برداشت تا تشنگى خود را برطرف كند، ليكن مهربانى او اجازه نداد قبل از بـرادر و  
حال در تاريخ امتها و ملتها بگرديد آيا چنين محبت و رحمتى را جز در . راب شود، پس آب را فرو ريخت كودكانش سي

  !قمر بنى هاشم و افتخار عدنان خواهيد يافت ؟
  .ترين قلّه مجد و كرامت دست يافتاينها پاره اى از صفات و فضايل ابوالفضل است كه با داشتن آنها چون پدرش به باال

  

  با رويدادها : فصل چهارم 
از همان كودكى به بعد، همگام حوادث بزرگى بود كه تنشى عميق در بنيادهاى فكرى مسلمانان ) عليه السالم ( ابوالفضل 

ايجاد كرد؛ حوادثى نه خرد و نه ساده بلكه بس پيچيده و ريشه دار كه دقيقاً دور كردن اهل بيت از مراكز سياسى جامعه 
در اين دوران ، اعمالى در زمينه هاى اقتصادى و سياسـى صـورت   . نان را هدف قرار داده بودو به زير سلطه درآوردن آ

جلوه آشكار اين سياستگذارى در حكومت عثمان بود . گرفت كه با بسيارى از اصول و دستورات اسالمى مغايرت داشت 



اشم و ياران آنان از فرزندان صـحابه از  و راندن بنى ه)) آل معيط((كه بخشيدن مناصب ادارى و امور دولتى به امويان و 
  .هرگونه مشاغل كليدى را وجهه همت خود كرد

امويان بر تمامى دستگاههاى دولتى مسلّط شدند و خواسته و ناخواسته ، بحرانهاى حادى در ميـان مسـلمانان بـه وجـود     
سبت به قوانين اسالمى براى سـاختن  به طور قطع اكثر آنان نه گرايشى به اسالم داشتند و نه كمترين شناختى ن. آوردند

حكومـت عثمـان ، سـرمايه    . جامعه اى بالنده و مبتنى بر محبت و همكارى و دورى از درجا زدن ، به دست آورده بودند
دارى را در جامعه حاكم كرد، به امويان و برخى از فرزندان قريش امتيازات ويژه عطـا كـرد و راه گـردآورى و انباشـتن     

اين سياست كجروانه موجب تنشهايى فراگير، نه تنهـا در زنـدگانى اقتصـادى    . رمشروع را بر آنان گشوداموال به طور غي
مردم ، بلكه در تمام جلوه هاى زندگى مردم گشت و تمام محافل اسالمى را به خرده گيرى از اين سياست واداشـت تـا   

اه مدينه را پيش گرفتند و از عثمان اعتدال در آنكه گروههايى از ارتش كه در عراق و مصر به مرزدارى مشغول بودند ر
سياست ، دور كردن امويان از دستگاه حكومت و مخصوصاً بركنارى مستشار و وزيرش مروان بن حكم را كه به صـورت  

  .آشكار آتش فتنه را در جامعه برمى افروخت خواستار شدند
زدهندگان و دلسوزانش نداد، همچنان دسـت بـه دامـان    عثمان خواسته هاى انقالبيون را برآورده نكرد، تن به راءى اندر

اخبار كجروى و انجام محرمـات الهـى توسـط    . خاندانش شد و نزديكانش را در پناه گرفت و خود تحت اختيار آنان ماند
يـه  دست نشاندگانش ، پياپى به او مى رسيد، اما عثمان راه عذرتراشى را باز كرده بود و اعمال هر يك را به گونه اى توج

  .مى كرد و پندگويان را به دشمنى با خاندان خود متهم مى كرد
هنگامى كه تمامى راههاى مسالمت آميز براى بازداشتن عثمان از ادامه سياستهايش بسته شد، انقالبيون ناچار به كشـتن  

  .او شدند و عثمان به بدترين شكلى به قتل رسيد
و بزرگـان اصـحاب و در راءس آنـان صـحابى     )) ه محمد بن ابـوبكر از جمل((مورخان مى گويند بهترين فرزندان صحابه 

عمار ياسر، كشتن او را تاءييد كردنـد و بـر عمـل آنـان صـحه      ) صلّى اللّه عليه و آله ( بزرگوار و يار همراه رسول اكرم 
  .گذاشتند

اى شنواى ابوالفضـل بـه   بدين گونه حكومت عثمان كه از بزرگترين حوادث آن روزگار بود، در برابر چشمان باز و گوشه
حضرت در آستانه شكوفايى و جوانى بود كه ديد چگونه فرصت طلبان اموى قتل عثمان را دستاويز تبليغاتى . پايان رسيد

خودقراردادند،در بوق و كرنا كردند، پيراهن خونين او را باال بردند و آن را شعارى براى قيام عليه حكومت حق و عادالنه 
  .ن قرار دادندامام اميرالمؤ مني

بدترين ميراث حكومت وى ، ايجاد فتنه ميان مسلمانان و حصر ثروت ميان امويان و آل معيط و قرشيان دسـت نشـانده   
آنان به اتكاى همين ثروت بـود كـه دسـت بـه شورشـى مسـلحانه عليـه        . آنان دشمنان و مخالفان عدالت اجتماعى بود

به . بود زدند) صلّى اللّه عليه و آله ( امتداد حقيقى حكومت پيامبر بزرگوار حكومت امام اميرالمؤ منين كه دنباله طبيعى و
الم   ( هر حال ، ماجراى عثمان را وامى گذاريم و به ذكر بقيه حوادثى كه در زمـان ابوالفضـل    روى داد، مـى  ) عليـه السـ

  .پردازيم 
  حكومت امام 

حضرت از طرف تمامى طبقـات مـردم   . ين به خالفت است مساءله قطعى و مورد قبول همگان انتخابى بودن اميرالمؤ من
آنـان بـا شـوق    . آنان نيروهاى مسلحى بودند كه حكومت عثمان را سرنگون كردند  به خالفت برگزيده شد و در راءس 

ايـن انتخـاب مـورد    . تمام به سوى امام شتافته و ايشان را خليفه بالمنازع معرفى كردند و زمام امور را بديشان سـپردند 



سعد بن ابـى وقـاص ،   ((قبول مردم تمامى شهرها و مناطق اسالمى واقع شد، تنها اهل شام و چند تن از اهل مدينه مانند 
و برخى امويان كه حكومت امام را آغاز عدالت اجتماعى و پايان انحصار قدرت و ثروت خودشـان مـى   )) عبداللّه بن عمر

امام . د مى شناختند، از بيعت سرباز زدند و حكومت حضرت را نپذيرفتنددانستند و سياستهاى امام را مغاير با مطامع خو
نيز طبق فرمان اسالم مبتنى بر آزادى همه مردم چه موافق حكومت و چه مخالف آن به شرط آنكه از اين آزادى سـوء  

قوه قضائيه و اجرائيه  استفاده نكنند و دست به فساد و فتنه انگيزى نزنند، بر آنان سخت نگرفت و در تنگنا نگذاشت و از
اين آزادى را بلوا و آشـوب طلبـى ، شـورش مسـلحانه عليـه دولـت و       . اتخاذ تصميماتى قاطع عليه آنان را خواستار نشد

هرگونه توطئه محدود مى كند و در آن صورت است كه دولت اسالمى ملزم به مهار آنان و به كارگيرى قـوانين خـاص   
  .عليه سوء استفاده كنندگان است 

به هر حال ، انتخاب اميرالمؤ منين و بيعت با ايشان با رضايت كامل قاطبه مردم و فرزندان ملتهاى اسالمى روبه رو شـد  
از   و همگان خشنودى خود را از اين انتخاب و بيعت به گونه اى آشكار كردند كه هيچ يـك از خلفـاى پيشـين يـا پـس      

  .حضرت از آن بهره مند نشدند
تن حكومت ، حضرت به شكلى مثبت و فراگير، عدالت خالص و حق ناب را عرضه كرد و هرگونه به مجرد به دست گرف

مصلحت شخصى را كه سود آن به خود يا بستگانش مى رسيد كنار گذاشت و مصالح تهيدسـتان و بينوايـان را بـر تمـام     
سـعادت و دور از فقـر و   خرسندى و سعادت حضرت آن بود كه اقشـار مـردم را در خيـر و    . مصالح ديگر مقدم داشت 

در تاريخ شرق هرگز حكمرانى بدين پايبندى به حـق و حقيقـت و دلسـوزى و محبـت بـه محرومـان و       . درماندگى ببيند
  .بينوايان ديده نشده است 

 را بيان كنيم ؛ زيرا ارتباطى استوار با سيره و روش فرزندش) عليه السالم ( در اينجا ناگزيريم برخى مسايل حكومت امام 
از اين زاويه مى توان چشمه جوشانى كه ابوالفضل را سيراب كرد، بهتر شـناخت و تربيـت   . دارد) عليه السالم ( ابوالفضل 

در دامان پدر بود كـه قربـانى   . واالى فرزند را در دامان چنين پدرى پيشاهنگ عدالت اجتماعى در زمين نيكتر دريافت 
نين با نگاهى به كارنامه حكومت اميرالمؤ منين ، انگيزه هاى سـر بـاز زدن   همچ. شدن در راه خدا و فداكارى را آموخت 

نيروهاى آزمند و منحرف ، از بيعت با حضرت و ايستادن در برابر ايشـان و جنـگ بـا ايشـان و پـس از شهادتشـان بـا        
  .فرزندانش را دريافت 

  ) ع (شيوه حكومت امام 
رخشان بود و بر اساس رشد و پيشرفت و جان گرفتن ملتهاى اسـالمى  د) عليه السالم ( روش و فلسفه حكومت نزد امام 

به اعتقاد من ، بشريت در هيچ يك از دوره هاى خود، حكومتى مانند حكومت حضرت را كـه تـا ايـن حـد،     . قرار داشت 
ى بـى  عدالت اجتماعى ، سياسى و اقتصادى را وجهه نظر خود قرار داده باشد، به خود نديده است و همسـنگ شـيوه هـا   

  :در اينجا به برخى از آنها اشاره مى كنيم . نظيرى كه حضرت در اين زمينه ها ايجاد كرده ، شاهد نبوده است 
  :گسترش آزاديها 1

به ضرورت دادن آزاديهاى عمومى به همه فرزندان امت ، ايمان داشت و آن را از حقوق اوليه آنـان  ) عليه السالم ( امام 
ل ايجاد آزادى و گسترش آن براى يكايك فرزندان ملت مى دانسـت و گـرفتن آزادى را از   مى شمرد و دولت را مسؤ و

آنان موجد عقده هاى روانى ، مانع پيشرفت فكرى و اجتماعى مردم ، در جا زدن و سستى و زيانهاى بسيار ديگرى بـراى  
  :اما حد و وسعت اين آزاديها و ابعاد آنها بدين شرح است . آنان مى شناخت 

  )):آزادى دينى ((الف 



بر آن است كه مردم در اعتقادات مذهبى و افكار دينى خود آزاد هستند و دولـت نبايـد آنـان را از    ) عليه السالم ( امام 
مردم ملزم نيستند در همه امور با مسلمانان همگـامى كننـد، بلكـه در مسـايل     . اعتقادات و سنتهاى مذهبى خود بازدارد

  .مى توانند از فقها و شريعت خود پيروى كنند مدنى خاص و احكام مذهبى ،
  )):آزادى سياسى ((ب 

  .مراد ما از اين آزادى ، دادن آزادى كامل به مردم براى تن دادن به مكاتب سياسى مورد عالقه و ميل خود است 
ت كشـيدن از  دولت نمى تواند نظر سياسى مخالف اعتقادات سياسى مردم را بر آنان حتم كند و آنان را مجبور بـه دسـ  

نظريات سياسى خاص خود بنمايد، ليكن وظيفه دولت در اين ميان آوردن و بيان كردن داليلى است كه نادرستى و فساد 
آن عقيده خاص را آشكار مى كند، حال اگر مردم از آن نظر روگردان شدند و به شاهراه حقيقت رو آوردند كه چه بهتر 

، تا وقتى كه دست به فساد و افساد در زمين و ايجـاد خلـل در آزادى عمـومى    وگرنه دولت آنان را به خود وامى گذارد
نزده اند، همان طور كه درباره خوارج اين مطلب اتفاق افتـاد؛ آنـان تمـام بنيادهـاى فكـرى و بـديهيات علمـى را زيرپـا         

امـام  . شت ايجاد كردندگذاشتند و در تيرگى و ظلمت جهل و گمراهى فرو رفتند و مردم بى گناه را كشتند و رعب و وح
كه مدتها آنان را به خود واگذاشته بود، پس از اتمام حجت و بستن راه عذر، راه بر آنان بست و چشم فتنه را همانگونـه  

سزاوار ياد كردن است كه از پيامدهاى آزادى سياسى ، آزادى انتقاد از . كه خود فرمود بركند و سرچشمه آن را خشكاند
  .ضاى آن است رئيس دولت و تمام اع

را قطع مى كردند و با انتقادات بـى  ) عليه السالم ( خوارج سخنان امام . مردم در دلبستگيها و انتقادات خود آزاد هستند
پايه و مبتنى بر جهل و مغالطه خود، ديگران را رنجور مى كردند و حضرت را مورد هجوم تبليغاتى قرار مى دادند، لـيكن  

  .ادر نمى كرد و آنان را به محاكم قضايى نمى فرستاد تا جزاى اعمال خود را ببينندحضرت عليه آنان دستورى ص
  .بدين گونه بود كه امام گسترش آگاهى عمومى و ساختن شخصيت شكوفاى انسان مسلمان را بر همگان فرض كردند

اد و تضـمين كردنـد و بـه    اينها برخى جلوه هاى آزادى بودند كه امام اميرالمؤ منين در ايام حكومت درخشان خود ايجـ 
  .خوبى اصالت روش سياسى حضرت را كه همپاى ابداع و پيشرفت است ، نشان مى دهد

  

  :نشر آگاهى دينى  2
ارزشهاى اسالمى ميان مسلمانان توجه كرد؛   امام اميرالمؤ منين به گونه اى مثبت و فعال به نشر آگاهى دينى و گسترش 

از نخسـتين دسـتاوردهاى آگـاهى دينـى ، از بـين رفـتن       . بهبود روابط همين است زيرا سنگ بناى اصالح جامعه و پايه 
و اگر جامعه از اين انحرافات پاك شود بـه نهايـت شـكوفايى و    . جنايت و دور شدن انحرافات و كجروى از جامعه است 

  .پيشرفت دست يافته است 
اين چنين تربيـت دينـى و اخالقـى را مـدنظر داشـته      به طور قطع ما هيچ يك از خلفا و حاكمان اسالمى را نديده ايم كه 

است كه هماره و در اوضاع مختلـف ، ايـن مهـم را فرامـوش نمـى كـرد؛       ) عليه السالم ( باشند، تنها امام اميرالمؤ منين 
 بسيارى از خطبه هاى نهج البالغه بر ژرفاى جان اثر مى گذارد، آن را مى لرزاند، به راه نيك خويى و نيك جـويى سـوق  
مى دهد، زيبايى ، فضايل را در برابر آدمى مى آرايد و زشتى رذايل را عيان مى كند و در نهايـت ، پاكباختگـانى خـداجو    

همانگونه كه نيك نفسانى از پاكان و صالحان مسلمان پـرورش داد كـه در برابـر بحـران ارزشـها و سـقوط       . مى پروراند
ن حكومت امويان شايع شده بود پيكار كردند و بر سر آرمانهاى اسالمى اخالقى ايستادند و با تفكر اباحى گرى كه در زما

  .را ياد كرد)) عمرو بن الحمق خزاعى ((و )) رشيد هجرى ((جان باختند؛ از اين سازندگان انديشه اسالمى ، مى توان 



  :نشر آگاهى سياسى  3
اهى سياسى در ميان طبقـات مختلـف جامعـه    يكى از مهمترين اهداف سياسى مورد نظر امام در ايام حكومتش ، نشر آگ

مقصود ما از آگاهى سياسى ، آگاه كردن جامعه با تمام وسايل نسبت به مسؤ وليت الهى ، هشيارى در برابـر  . اسالمى بود
كل مسايل اجتماعى و اوضاع عمومى است ؛ مسلمانان نسبت به امور اجتماعى كه به نحوى بر سير جامعه و پيشرفت آن 

مسؤ ولند تا كندى در حركت و تفرقه در صفوف آنان به وجود نيايد و زندگى فـردى و اجتمـاعى آنـان دچـار      اثر دارد،
  .ركود نگردد

) صلّى اللّه عليه و آله ( اين مسؤ وليت را اسالم بر دوش همگان گذاشته و همه را ملزم به آن دانسته است ؛ پيامبر اكرم 
  )36)).(ته كلكم راع و كلكم مسؤ ول عن رعي:((فرمود

مسؤ وليت سالمت جامعه ، دور داشتن فساد از آن و عمل براى حفظ مسلمانان را بـر  ) صلّى اللّه عليه و آله ( پيامبر خدا
از جمله احاديث مهمى كه به ايستادگى در برابـر پيشـوايان ظلـم و سـتم ، فرامـى      . دوش يكايك مسلمين گذاشته است 

  :زادگان براى مزدوران ، بندگان و اوباش ابن مرجانه مى خواندخواند، اين حديث نبوى است كه سرور آ
هر كس حاكمى جائر و ستمگر را ببيند كـه حـرام الهـى را حـالل     : فرمود) صلّى اللّه عليه و آله ( پيامبر خدا! اى مردم ((

ر ميان بندگان خدا با گنـاه  مخالفت كرده و د) صلّى اللّه عليه و آله ( كرده ، پيمان خدايى را شكسته ، با سنت پيامبر خدا
و تجاوز و حق كشى رفتار مى كند، اگر با گفتار يا كردارى او را انكار نكند، پس حق خداونـد اسـت كـه او را بـه جايگـاه      

  )37)...)).(و به عاقبت زشتش دچار سازد(بايسته اش درآورد 
هاد مقدس بر ضد حكومت ستمگر امـوى بـود   براى اعالم ج) عليه السالم ( اين حديث شريف از انگيزه هاى سيدالشهداء

كه حرام خدا را حالل كرده ، پيمان الهى را شكسته ، با سنت پيامبر خدا مخالفت كرده بود و در ميان بندگان خدا با جور 
  .و حق كشى حكم مى راند

گاهى انقالبـى بـر ضـد    بيدارى سياسى كه امام اميرالمؤ منين در ايام حكومت خود ميان مسلمانان گسترده بود، شعور و آ
ظالمان و خودكامگان ايجاد كرد و مجاهدان دست پرورده حضرت و آموخته اين روحيه را به نبرد با طاغيان برانگيخت و 

الم   ( در راءس آنان پدر آزادگان ، سيدالشهداء و برادرش ، قهرمان بى همتا، ابوالفضل العبـاس   و گروهـى  ) عليهمـا السـ
و اصحاب گرانمايه آنان قرار داشتند كه براى رهـايى مسـلمانان از ذلّـت و    ) عليهم السالم ( ت تابناك از جوانان اهل بي

  .بندگى و بازآوردن زندگى با كرامت ميان مسلمانان بر طاغوت زمان ، يزيد بن معاويه شوريدند
رى ، ميـثم تمـار   حصير بن عدى كندى ، عمرو بن الحمق خزاعى ، رشيد ه((پيش از اين بزرگان نيز، مصلح بزرگ  و )) جـ

ديگر بزرگان آزاديخواه و دعوتگران اصالح اجتماعى ، همين راه را رفتند؛ آنان بر معاوية بن ابى سفيان ، نماينده جاهليت 
  .زمان و سردمدار مخالفان اسالم ، شوريدند و درسى را كه از امامشان آموخته بودند، به كار بستند

بذر عصيان و شورش عليه ظلم و طغيان را در جانهاى مسلمانان پاشيد و ) عليه السالم ( به هر حال ، امام اميرالمؤ منين 
  .آنان را بر آن داشت تا در برابر سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم ، ساكت نمانند و تن ندهند

  :حذف نورچشمى ها 4
از ميان برد و بـراى هـيچ كـس امتيـازى     در ايام حكومت خود انواع نورچشمى ها و پارتى بازيها را ) عليه السالم ( امام 

حضرت بـه  . نزديكان با افراد معمولى يكسان بودند و از حقوق و امتيازات يكنواختى برخوردار مى شدند. خاص قايل نشد
همـين باعـث شـد تـا     . گونه اى بى طرفانه ميان عرب و موالى ، مساوات برقرار ساخت و همه را به يك چشم نگريست 

امام انواع تبعيضات نژادى و نورچشمى گرى را برانداخت . رت بستند و به امامت ايشان ايمان آوردندموالى ، دل به حض



اين گونه برابرى در تاريخ ملتهـا و امتهـا بـى    . و ميان مسلمانان بدون توجه به نژاد و قوميت ، مساوات عادالنه قايل شد
ا كه از نزد پروردگار عالميان نازل شده بود در خود داشت مساوات امام ، روح حقيقت و جوهر اسالم ر. مانند بوده است 

؛ اسالمى كه براى وصل كردن آمده است نه فصل كردن ، اسالمى كه اجازه نمى دهد در ميان صفوف مسـلمانان رخنـه   
  .اى براى تسلط دشمنان و تفرقه مسلمين و سست شدن وحدت آنان به وجود بيايد

  :نابود كردن فقر 5
در حكومت ، مبتنى بر پيكار با فقر و دور كردن شبح منفـورش از مـردم اسـت ؛ زيـرا فقـر،      ) ليه السالم ع( فلسفه امام 

فاجعه اى است كه اخالق و موهبتهاى انسانى را ويران مى كند و امت ، هيچ يك از اهداف فرهنگى و بهداشتى خود را با 
. واسته هايى چون پيشرفت ، تحول و آسايش در جامعه فقر، سدى است ميان امت و خ. وجود فقر نمى تواند تحقق بخشد

الزم به ذكر است كه از جمله برنامه هاى اسالمى براى حل بنيادى مساءله فقر كه موجب بهزيستى مـردم مـى گـردد،    
  :موارد ذيل است 
  .الف ايجاد مسكن 

  .ب تاءمين اجتماعى 
  .ج ايجاد كار

  .د از بين بردن استثمار
  .ارى ه بستن راههاى رباخو
  .و از بين بردن احتكار

اينها برخى از روشهايى است كه اسالم در اقتصاد خود مورد توجه قرار داده است و امام در ايام حكومتش آنها را به كار 
سرمايه داران قريش تمام امكانات خود را به كار گرفتند تا حكومت امام را كه منافع و مصـالح نـاچيز و محـدود    . بست 

  .در اينجا سخن از روش و فلسفه حكومتى امام را به پايان مى بريم . ين برده بود، واژگون كنندآنان را از ب

  ) ع (مخالفان امام 
در اينجا درنگى كوتاه داريم براى شناخت دشمنان حكومت امام كه هدفى واال نداشتند، بلكه تنها انگيزه آنان از مخالفت ، 

  .تهاى كشورها و حاكميت به ناحق بر گرده مسلمانان بوددستيابى به حكومت براى بهره ورى از ثرو
  :عايشه 

شايد علت آن تـا آنجـا كـه مـى دانـيم بـه عالقـه        . متاءسفانه ، عايشه از امام ، كينه اى ويرانگر و نفرتى سخت داشت 
و دخت گرامى و محبـوبش  و پاره تن ) عليه السالم ( به امام اميرالمؤ منين ) صلّى اللّه عليه و آله ( همسرش پيامبر اكرم 

( و دو ريحانه حضرت ، سروران جوانان اهل بهشت امام حسن و امام حسين ) عليها السالم ( بانوى زنان عالم فاطمه زهرا
خداوند متعال محبت آنـان  . و ستايش مكرر پيامبر از آنان و منزلت واالى آنان نزد خداوند، برمى گردد) عليهما السالم 

بر رسالتم از شما جز محبت بـه قربـى چيـزى    : بگو! اى پيامبر: ((ان واجب كرد و در قرآن كريم فرمودرا بر همه مسلمان
صـلّى اللّـه   ( ، ليكن در همان وقت با عايشه رفتارى معمولى مى شد و در موارد بسيارى ، حضـرت رسـول   ))نمى خواهم 
سگهاى حواءب ، بـر كـدام يـك از شـما     : ((دعواطف او را جريحه دار مى كرد؛ حضرت به همسرانش فرمو) عليه و آله 

  )).خواهند كرد تا از صراط بلغزد  پارس 
و مـوارد ديگـرى كـه    )) شرّ، اينجا زاده مى شود و از اينجا پا مى گيـرد :((همچنين حضرت با اشاره به خانه عايشه فرمود

  .عواطف او را برمى انگيخت 



ياد كرد، موضع قاطع حضرت در قبال خالفـت پـدر   ) ليه السالم ع( علت ديگرى كه مى توان براى نفرت عايشه از امام 
عايشه پس از سقوط حكومت عثمان قصد آن داشت تـا  . عايشه ، ابوبكر و تحريم انتخاب او و خوددارى از بيعت با او بود

ط گـردد و  بازگرداند و بدين ترتيب بر كل سياست دولت و دسـتگاههاى آن مسـل  ) تيم (خالفت را مجدداً به قبيله خود 
به خالفت ، بـا  ) عليه السالم ( خالفت را تابع خواست و آرزوى خود بگرداند؛ زيرا يقين داشت در صورت دستيابى امام 

او چون ديگر شهروندان رفتار خواهد شد و از امتيازى ويژه بهره اى نخواهد داشت ؛ چونكه حكومـت حضـرت بـر طبـق     
ور سياسى و اقتصادى در نظر گرفته خواهد شـد و حضـرت ، مجـالى بـراى     كتاب و سنت است و اين معيارها در تمام ام

  .اجراى عواطف و هواها نخواهد داد
عايشه همه اين مسايل را مى دانست ، پس تمرد و عصيان خود را بر ضد حكومـت حـقِ اميرالمـؤ منـين اعـالم كـرد و       

كه از آغاز تابش نور اسالم با دعوت اسـالمى بـه    و ديگر آزمندان و منحرفان از راه حق از قبايل قريش)) طلحه و زبير((
به هر حال ، عايشه از مهمترين عوامل سرنگونى حكومت عثمان بود و فتـوا بـه   . نبرد پرداخته بودند، با او همدست شدند

 هنگامى كه عثمان در آستانه هالكت بود، عايشه راه مكه را پيش گرفت ، ولى همچنان در جريان. وجوب قتلش داده بود
) عليه السالم ( اخبار بود و خبر كشته شدن عثمان را با خوشحالى بسيارى دريافت كرد، ليكن ناگهان با خبر خالفت امام 

عثمـان  : ((كرد و شعار خونخواهى عثمان را سر داد و بـا حـرارت ، فريـاد كشـيد      شوكه شد و فوراً موضع خود را عوض 
و رياكارانـه بـراو مويـه كـرد و پيـراهن خـونين او را       !!)) برخواهم خاسـت  به خدا به خونخواهى او !! مظلومانه كشته شد

برگرفت و آن را شعارى براى شورش بر حكومت مشروع و حق طلبانه امام كه حقوق انسان را مطمع نظر قرار داده بـود  
) للّه عليه و آلـه  صلّى ا( و مصالح محرومان و ستمديدگان را وجهه همت ساخته بود و ادامه حقيقى حكومت رسول اكرم 

  .به شمار مى رفت قرار داد
عايشه در مكه با اعضاى برجسته حزب خود چون طلحه و زبير و ديگر امويان ، انجمنها كرد و به تبادل آرا پرداخـت تـا   
كدام شهر را مورد تعرض قرار دهند و در آن پايه حكومت خود را بريزنـد و از آنجـا جنـك را عليـه امـام و سـرنگونى       

پس از كنكاشها و دقت در امور شهرهاى اسالمى ، نظرشان بـر آن قـرار گرفـت تـا شـهر      . حضرت ، آغاز كنند حكومت
پس از آن ، شورش مسلحانه خود را اعـالم كردنـد و بـه سـوى     . را كه در آن يارانى هم داشتند، اشغال كنند)) بصره ((

مترين آگـاهى و شـعورى ندارنـد بـدانها پيوسـتند و      بصره پيشروى كردند و حيوانهاى آدم نما و واماندگان جامعه كه ك
پس از درگيرى سختى ميان آنان و نيروهاى حكومت مركزى در آنجا، توانستند شهر را . يكسره خود را به بصره رساندند

  .را دست بسته نزد عايشه بياورند)) سهل بن حنيف ((اشغال كنند و حاكم آنجا 
پس از كهولت سـن و  ))سهل ((و اوباشان و عوانان نيز دستور او را اجراكردندو عايشه دستور داد محاسن سهل را بتراشند

  .بلندى محاسن ،به جوانى بى مو بدل شد
الم   ( همين كه خبر شورش عايشه و اشغال بصره به وسيله افرادش به اميرالمؤ منين  رسـيد، حضـرت بـراى    ) عليـه السـ

ه سرعت با سپاهيانش راه بصره را پيش گرفت تا كـانون فتنـه را   جلوگيرى از گسترش فتنه به ديگر شهرهاى اسالمى ، ب
عمار ياسر، مالك اشتر، ((سپاه امام از افراد آگاه و بابصيرتى چون صحابى بزرگ . درهم بكوبد و شورشيان را درهم بشكند

آن در زمين ، نقشـى  و كسانى تشكيل شده بود كه در بناى اسالم و استوارسازى پايه هاى )) حجر بن عدى ، ابن التيهان 
  .شايسته داشتند

سپاهيان امام ، راه بصره را پيش گرفتند و هنگامى كه بدانجا رسيدند، شهر را به وسـيله لشـكريانى انبـوه ، اشـغال شـده      
حضرت پيكهايى نزد فرماندهى لشكر عايشه چون طلحـه  . ديدند كه اطاعت و پيروى خود را از عايشه اعالم داشته بودند



اد و بر آنان صلح را عرضه داشت و براى حفظ خون مسلمانان از آنان خواست تا تن به مـذاكراتى بـا امـام    و زبير فرست
بدهند، ليكن شورشيان طرح صلح را رد كردند و بر عصيان خود پافشارى نمودنـد و بـا وقاحـت اعـالم كردنـد كـه بـه        

  .اژگون كرده و او را كشته بودندخونخواهى عثمان برخاسته اند، در صورتى كه خودشان حكومت عثمان را و
هنگامى كه تمامى راههاى صلح و آشتى بسته شد، حضرت ناچار شد آنان را به جنگ بخوانـد و ميـان دو لشـكر، جنـگ     

در فرجام كار، خداوند، امام را بر دشـمنانش پيـروز   . سختى درگرفت كه بر اثر آن ، بيش از ده هزار سپاهى كشته شدند
ه شدند، ميدان رزم از كشته هاى دشمن انباشته شد و خداوند در دل زندگان آنان ترسـى افكنـد   كرد، طلحه و زبير كشت

  .كه بر اثر آن با خفت و سرشكستگى از ميدان كارزار گريختند
بر عايشه ، فرمانده كل شورشيان دست يافتند و او را با احترام به يكى از خانه هاى بصـره  ) عليه السالم ( لشكريان امام 

بـه  ) به خوبى همراه عده اى از زنان (امام بدون گرفتن تصميمى خشن عليه عايشه با او به نيكى رفتار كرد و او را . دندبر
مدينه فرستاد تا طبق دستور خدا و رسولش در خانه خود بنشيند و از دخالـت در امـورى كـه در برابـرش مسـؤ وليـت       

  .ندارد، خوددارى كند
خـود، انـدوه و سـوگى عظـيم در ميـان        نام داده اند به پايان رسيد و در پس )) نگ جمل ج((اين فتنه كه مورخان بدان 

به طور قطـع انگيـزه هـاى    . مسلمانان بجا گذاشت ، صفوف متّحد آنان را به هم ريخت و آنان را دچار شرّى بزرگ كرد
ورى مـادى و بـه دليـل نفـرت     اين جنگ سالم نبودند و داليل عايشه و حزبش ، منطقى نبـود، بلكـه آنـان بـراى بهـره      

شديدشان از حكومت امام كه در آن امتيازات ويژه خود را از دست داده بودند و با آنان چون ديگر مسلمانان رفتار مـى  
  .شد، دست به اين جنگ نافرجام و فاجعه آميز زدند

كومت پـدرش پيشـاهنگ عـدالت    اين جنگ خونين را شاهد بود و به اهداف آن كه براندازى ح) عليه السالم ( ابوالفضل 
اجتماعى در زمين بود واقف شد و كينه هاى قبايل قريش بر او آشكار گشت و دانست كه دين در اعماق جان آنان نفوذ 

  .نكرده است ، بلكه آنان براى حفظ جان و مصالح خود به زبان ايمان آورده اند

  :معاويه و بنى اميه 
خداوند قلوب آنـان را از  . و بنى اميه قرار داشتند)) معاوية بن ابى سفيان ((او،  در راءس مخالفان حكومت امام و معاندان

بنى اميه قبالً نيز با پيامبر و . ايمان تهى كرده و آنان را در فتنه درافكنده بود، پس ، از سرسخت ترين دشمنان امام بودند
( انه روز به توطئـه گـرى عليـه پيـامبراكرم     دعوت او به دشمنى برخاسته بودند و به رسالت حضرت كفر ورزيدند و شب

  .دست زدند، تا آنكه خداوند پيامبرش را عزّت و نصرت داد و آنان را خوار كرد و مغلوب ساخت ) صلّى اللّه عليه و آله 
حمت عظيم با بلند نظرى و راءفت و ر) صلّى اللّه عليه و آله ( آنان با اكراه نه با ايمان قلبى مسلمان شدند و پيامبر اكرم 

خود آنان را پذيرفت و بخشيد و با آنان همچون با ديگر دشمنان رفتار كرد و اگر اين اخالق واالى حضرت نبود، آنان را 
قدر و منزلتى شايان ذكر نداشتند، ) صلّى اللّه عليه و آله ( بنى اميه در دوران پيامبر اكرم . از صفحه روزگار محو مى كرد

( لمانان با چشم دشمنى به آنان مى نگريستند و زشتكاريها، دشمنيها و جنگهاى آنان با پيـامبر با خوارى مى زيستند و مس
) صلّى اللّه عليـه و آلـه   ( متاءسفانه پس از فاجعه وفات پيامبر اكرم . و نبوتش را بازگو مى كردند) صلّى اللّه عليه و آله 

. ين ظهور و اعتال به داليل سياسى خاصـى صـورت گرفـت    ا. امويان در صحنه اجتماعى ظاهر شدند و بلند آوازه گشتند
  .را به امارت دمشق گماشت و خود تا بيرون مدينه براى بدرقه و توديع او خارج شد)) يزيد بن ابى سفيان ((ابوبكر، 

)). مى شـد ابوبكر تنها براى يزيد، اين كار را كرد و براى ديگر كارگزاران خود چنين احترامى قايل ن: ((مورخان مى گويند
هنگامى كه يزيد هالك شد، امـارت دمشـق   . خود همين مطلب گواه ارزشى است كه ابوبكر به يزيد و خاندانش داده بود



معاويه بسيار مورد توجه عمر بود و اخبار بسيارى را كه درباره انحرافـات و كجرويهـايش   . به برادرش معاويه واگذار شد
عمر خبر دادند كه معاويه اعمالى مغاير اسالم مرتكب مى شود؛ حرير و ديبـا   به. به خليفه مى رسيد، به هيچ مى گرفت 

به تن مى كند و در ظروف طال و نقره غذا مى خورد در حالى كه اين كارها در اسالم حرام است خليفه در توجيه اعمـال  
ى سر و پـاى راهـزن پسـت ،    كى اين ب!!)). معاويه كسراى عرب است : ((او و دفاع از او دست به عذرتراشى زد و گفت 

! و به فرض هم كه چنين باشد، آيا او مجاز بود محرمات الهى را مرتكب شود و حسابى پس ندهـد؟ ! كسراى عرب بود؟
خداوند با كسى خويشى و پيوندى ندارد و با همه يك نسبت دارد؛ هر كه از حدود شريعت الهـى خـارج شـود و اعمـال     

اگر عصيان كـنم  : ((در اين باره مى فرمايد) صلّى اللّه عليه و آله ( پيامبر اكرم . يدناشايست مرتكب گردد، كيفر خواهد د
  )38)).(، سقوط خواهم كرد

خداوند متعال بهشت را براى مطيعان خود آفريد، اگرچه بردگان حبشى باشـند  : ((و امام چهارم زين العابدين مى فرمايد
  )).قرشى باشندو دوزخ را براى عاصيان خلق كرد، اگرچه سروران 

به هر حال ، عمر، معاويه را مشمول انواع الطاف و مزايا ساخت و دامنه حكومتى او را گسترش داد و روح بلند پروازى را 
معاويه نيز در خطه حكومتى خود، سلطنت خواهانه به امارت پرداخـت ، بزرگـان و سرشناسـان را بـه خـود      . در او دميد

  .دل و عقل و ايمان آنان را مى خريد و دوستى خود را در دلهاى سفلگان مى نشاند نزديك مى كرد و با انواع بخششها
زمينه را براى شـورش مسـلحانه معاويـه عليـه حكومـت امـام كـه        ) عليه السالم ( عايشه با شورش عليه حكومت امام 

اويه اين گرگ جـاهلى  درخشانترين حكومتى است كه در طول تاريخ در شرق عربى به وجود آمده است آماده كرد و مع
  .از آن دستاويزى براى تمرد خود ساخت 

معاويه ، خونخواهى عثمان را وسيله اى براى فريب بى سر و پاها قرار داد و امام را متهم كرد كه مسؤ ول خـون عثمـان   
اعمـالى كـه   است و در همان وقت به دستگاههاى تبليغاتى خود دستور داد بانگ مظلوميت عثمان را سـردهند و او را از  

  .خالف اسالم بود و مرتكب شده بود چه در زمينه هاى اقتصادى و چه سياسى تبرئه كنند
و ماننـد  )) مغيرة بن شعبه و عمرو بن عاص ((معاويه با ديپلماتهاى بزرگ و سياست بازان كارآزموده جهان عرب مانند 

حوال آن داشتند، برايش برنامـه هـاى پيچيـده اى    آنان مجهز شده بود و اين مشاوران با شناخت عميقى كه از جامعه و ا
  .ارائه مى كردند تا بر حوادث دشوار، پيروز شود

  

  اعالن جنگ  
صلّى اللّه عليـه و  ( در حالى كه مى دانست با برادر رسول خدا. معاويه رسماً از بيعت با امام سرباز زد و اعالن جنگ كرد

. لتش نزد پيامبر همچون منزلت هارون نزد موسى است ، مى جنگـد وصى ، باب مدينه علم حضرت و كسى كه منز) آله 
. جنـگ كـرد  ) صلّى اللّه عليـه و آلـه   ( او با اميرالمؤ منين به جنگ برخاست همانطور كه پدرش ابوسفيان با پيامبر اكرم 

  :سپاهيان معاويه كه راه جنگ با حضرت را پيش گرفته بودند، از عناصر ذيل تشكيل مى شدند
  :ان الف سفلگ

بى سر و پاها، بى خردان ملتها هستند و مانند چهارپايان و حتى بدتر در هر زمانى مورد استفاده و بهـره گيـرى حكومـت    
اكثريت . قرار مى گيرند تا اهدافش را برآورده سازند و سرهاى خود را بر باد مى دهند تا پايه هاى حكومت استوار گردد

خورده بودند كه حق را از باطل تشخيص نمى دادند و تبليغات ، آنان را بـه هـر    قاطع سپاهيان معاويه همين افراد فريب
  .معاويه از آنان پلى ساخت ، تا به مقاصد شريرانه خود دست يابد. رنگى كه مى خواست درمى آورد



  :ب منافقان 
شبانه روز به فتنـه انگيـزى و    منافقان به زبان ، اسالم آورده و كفر و دشمنى با اسالم را در دل خود پنهان كرده بودند و

توطئه چينى عليه اسالم مشغول بودند، اسالم و مسلمانان بشدت از دست اين تيره ، رنج و محنت كشـيدند؛ زيـرا آنـان    
سران و پيش كسوتان منافقان مانند مغيرة بن شعبه ، عمرو بن عاص ، . هميشه كانون خطر عليه مسلمانان و اسالم بودند

گر باغيان كه هماره مترصد فرصتى مناسب براى نابودى اسالم و كندن ريشـه هـاى آن بودنـد، بـه     مروان بن حكم و دي
لشكر معاويه ملحق شدند و به معاويه كه بزرگترين دشمن اسالم به شمار مى رفت ، پيوستندو او را يارى كردند و همراه 

تمام منافقينى كه بـا پيـامبر   . مدافع اسالم شتافتندو بزرگترين ) صلّى اللّه عليه و آله ( سپاهش به جنگ برادر رسول خدا
جنگيده بودند، به معاويه ملحق شدند و از ياران و اعضاى حزب او گشتند و براى جنگ بـا  ) صلّى اللّه عليه و آله ( اكرم 

  .همدست شدند) عليه السالم ( اميرالمؤ منين 
  :ج سودپرستان 

فع نامشروع خود را در حكومت امام پيشاهنگ عدالت انسانى از دست داده سودپرستان ؛ يعنى كسانى كه امتيازات و منا
در راءس اين قشر،كارگزاران ، كارمندان و حكام دوران عثمان بودند كـه  . بودند، بخش ديگرى از سپاهيان معاويه بودند

ه بودند و مى ترسـيدند  آنان كه منافع خود را از دست داد. امام به مجرد به دست گرفتن حكومت ، معزولشان كرده بود
اموال نامشروعى كه از بيت المال اختالس كرده بودند، مصادره شود، با معاويه همگام شدند تا با حكومـت عادالنـه امـام    

  .بجنگند
اينان برخى از عناصر تشكيل دهنده سپاه معاويه بودند كه مى رفتند تا با فرمانده اسـالم و پيشـاهنگ عـدالت انسـانى ،     

  .پيكار كنند

  اشغال فرات  
. اردو زدند و آنجـا را مركـز جنگـى خـود قـرار دادنـد      )) صفين ((سپاهيان معاويه راه عراق را پيش گرفتند و در منطقه 

فرماندهى كل ، به گروهى از لشكريان دستور داد فرات را اشغال كنند و بر آبشخور آن موانعى قرار دهند تا لشـكر امـام   
معاويه اين حركت را سرآغاز پيروزى مـى دانسـت ؛ حركتـى كـه     . از تشنگى بميرند از دستيابى به آب محروم گردند و

از نظر تمام ملتها و امتها، استفاده از آب ، حق طبيعى هر انسـان و  . خبث ذاتى و دنائت طبع او را به خوبى نشان مى دهد
به عنوان سالحى در جنگهاى خود بـه   حتى حيوان است ، ليكن معاويه و بنى اميه از تمامى سنتها روى گرداندند و آب را

آنان ريحانه رسول خدا و اهل بيت نبوت را در واقعه كربال از آب منع كردند تا آنكه از شـدت تشـنگى در   . كار گرفتند
  .آستانه مرگ قرار گرفتند

ه به فـرات  هنگامى كه خبر حركت لشكر معاويه به صفين ، به حضرت رسيد، ايشان نيز همان راه را پيش گرفتند همينك
  .رسيدند، آنجا را اشغال شده به وسيله سپاهيان معاويه ديدند و نتوانستند به آب دست پيدا كنند

حضرت بر آن بود كه قبل از پيكار با . فرماندهان سپاه حضرت ، نزد ايشان رفتند و از امام اجازه پيكار با دشمن خواستند
در تمام شرايع و اديان براى همگان مباح اسـت  )) آب ((ر شوند؛ زيرا سپاهيان معاويه ، آزادى دستيابى به آب را خواستا

  .و نمى توان از آن منع كرد، ليكن دشمن از پذيرش درخواست امام سرباز زد و بر گمراهى خود پافشارى كرد
ملـه ،  پس از آن ، امام ناگزير به نيروهاى مسلح خود اجازه گشودن آتش جنگ بر دشمن را صادر كرد و آنان با يـك ح 

دشمن را به شكستى سخت دچار كردند و آنان سنگرها و مواضع خود را ترك نمودند و سپاهيان امام ، فـرات را اشـغال   
گروهى از فرماندهان سپاه نزد حضرت رفتند و از ايشان اجازه خواستند تا با دشمن مقابله به مثل كننـد و آب را  . كردند



را رد كرد و آب را براى آنان مباح ساخت ، همانگونه كـه در شـريعت الهـى     بر آنان ببندند، ليكن امام درخواست آنان
آنـان آب را بـر   . امويان پست اين عمل كريمانه امام را ناسپاسى كردند و پاسخى زشت دادنـد . براى همگان مباح است 

  .گرفت   فرزندان حضرت در كربال قطع كردند تا آنكه تشنگى ، آنان را از پا انداخت و جگرهايشان آتش 
  به صلح ) ع (دعوت امام 

امام بشدت از جنگ و خونريزى بيزار بود، لذا به صلح و موافقت دعوت مى كرد، هياءتهايى نزد پسر هند فرستاد و از او 
خواست در زمره ديگر مسلمانان درآيد و آنان را از جنگ باز دارد، ليكن معاويه ايـن درخواسـت واال را نپـذيرفت و بـر     

درستى خود پافشارى كرد و به دروغ ادعاى خونخواهى عثمان كه بر اثر رفتارهاى نادرست سياسـى و ادارى  كجروى و نا
  .خود به قتل رسيده بود نمود

  جنگ  
پس از آنكه تمامى تالشهاى امام براى صلح و حفظ خون مسلمانان شكست خورد، ايشان نـاگزير از در جنـگ وارد شـد؛    

گـاهى جنـگ بـه اوج    . ن دهها هزار كشته از دو طرف بجا گذاشت و دو سال طول كشيدجنگى ويرانگر كه غير از معلوال
در خاتمه جنگ ، حضرت در آستانه پيروزى . خود مى رسيد و زمانى فروكش مى كرد و برخوردهاى كوچكى رخ مى داد

گاههـاى نظـامى او   كامل و كنترل ميدان نبرد قرار گرفت و آثار شكست در سپاهيان معاويه آشـكار گشـت و تمـامى پاي   
  :به مضمون ذيل به يادش آمد)) عمرو بن اطنابه ((پراكنده شدند و معاويه قصد گريز داشت كه ابيات 

عفت و آزرمم ، پيكارم با قهرمان نيرومند، بخششهايم به آسيب ديدگان و ستايش فزونى كه دريافتـه ام و سـخنم بـه    ((
آرام باش ، كه يا پيروز مى شوى و مـورد سـتايش   : تپيد اين بود قلبم هنگامى كه از هراس ، جاكن مى شد و بشدت مى

  )39)).(قرار مى گيرى و يا كشته مى شوى و آرامش مى يابى ، همه اينها مرا به ثبات و پايدارى واداشتند
به نظر البته . اين شعر همان طور كه خود پس از آن واقعه و در زمان قدرت مى گفت او را به ثبات و ايستادگى فراخواند

ما اين شعر او را به ثبات و صبر فرانخواند؛ زيرا پسر هند، بويى از عفت و آزرم و ديگر مفاهيم ابيات فوق نبرده بود، بلكه 
  .ترفندى كه سپاه عراق را دچار تفرقه كرد و ما از آن سخن خواهيم راند او را به پايدارى واداشت 

  نيرنگ بزرگ  
رسيده بود و حضرت در آستانه پيروزى بود و همان طور كـه فرمانـده كـل نيروهـاى      زمان پيروزى حتمى سپاه امام فرا

مسلح سپاه امام ، مالك اشتر مى گفت به اندازه دوشيدن شير گوسفندى فرصت باقى بود تا معاويه كشته شـود يـا اسـير    
خ داد و بخـش بزرگـى از   متاءسفانه در همين لحظات حساس و تعيين كننده ، در لشكر امـام ، كودتـاى نظـامى ر   . گردد

سپاه معاويه قرآنهايى بر سر نيزه ها كرده بودند و مردم را به داورى قرآن ، پايان دادن به جنگ و . سپاهيان تمرد كردند
قسمتى از سپاه امام اين دعوت ويران كننده حكومـت امـام وافـول دولـت قـرآن را      . حفظ خون مسلمانان فرامى خواندند

معاويه و پدرش نخستين كسانى بودند كه با قرآن جنگيدند، حال چه شده است كه ! شگفتا. دادندپذيرفتند و پاسخ مثبت 
  !سپاه معاويه تن به داورى قرآن مى دهد؟

. آيا پسر هند كه براى ارضاى آرزوهاى جاهلى خود و انتقام از اسالم ، شط خون جارى مى كرد و مسلمانان را مى كشت 
  !راى حفظ خون مسلمين مى كوشد؟به قرآن ايمان آورده است و ب

بود كه چون سگى پارس كنان بـه  )) اشعث بن قيس ((نخستين كسى كه اين دعوت فريبكارانه را پذيرفت ، مزدور اموى 
مى بيـنم مـردم از دعـوت    : ((طرف امام دويد و با صداى بلندى كه سپاهيان بشنوند حضرت را مخاطب ساخت و گفت 

  ...)).شنود و راضى هستند، پس چه بهتر كه بنگرى معاويه چه مى خواهد قوم براى پذيرش داورى قرآن خ



گروهى از خائنان ، گرد اشعث جمـع  . امام از پاسخ به اين مزدور منافق كه ذاتاً با اسالم سرجنگ داشت ، خوددارى كرد
  )).حرف اشعث را بپذير: ((شدند و در حالى كه حضرت را محاصره مى كردند فرياد مى زدند

  :ناگزير به خواسته آنان تن داد و آن خائن ، نزد معاويه رفت و از او پرسيد حضرت
  )).چرا اين قرآنها را سر نيزه ها كرده ايد؟((

  :معاويه فريبكارانه پاسخ داد
مردى را كه از او خشنوديد برمى گزينيد و ما نيز . براى اينكه ما و شما به فرمان خداوند متعال در كتابش گردن نهيم ((
رد مورد رضايت خود را انتخاب مى كنيم ، سپس با آنان عهد مى كنيم تا بر طبق كتاب خداونـد رفتـار كننـد و از آن    م

  )).عدول نكنند، آنگاه هر تصميمى را متفقاً گرفتند، به كار مى بنديم و از آن متابعت مى كنيم 
  )).حق همين است : ((اشعث بانگ برداشت و گفت 

ضرورت آتش بس و بازگشت به كتاب خدا تاءكيد مى كرد و آن را بازمى گفت ، از نزد معاويه اشعث ، در حالى كه بر 
به طور قطع ، شورشى كه اين منافق مزدور، سردمدار آن بود، نتيجه بر سر نيزه كردن قرآن ها نبود، بلكه بـه  . خارج شد

عمرو ((ث و معاويه و وزير زيرك و فريبكارش پيوندهاى نهانى ميان اشع. زمانى نه چندان كوتاه قبل از آن بازمى گشت 
يكى از داليلى كه اين نكته را مسجل مى سازد، عـدم وجـود يـك    . براى تحقق اين توطئه به وجود آمده بود)) بن عاص 

راه باز بود . سازمان اطالعاتى و بازرسى در ميان لشكر امام براى كنترل كسانى كه با لشكر معاويه رفت و آمد دارند، بود
معاويـه بـا دادن رشـوه    . و زد و بندهاى زيادى ميان معاويه با اشعث و برخى از فرماندهان سپاه عراق صورت گرفته بود

  .هاى كالن و وعده منزلتهاى واال و اموال بسيار، آنان را فريفته و با خود همراه كرده بود
حضرت با شمشـيرهاى بركشـيده و نيـزه هـاى     بخشهايى از سپاه . گشت )) تحكيم ((به هر حال ، امام مجبور به پذيرش 

به تدريج اين ندا، بدل بـه شـعارى بـراى    )). حكم تنها از آن خداست : ((آماده امام را در ميان گرفتند و فرياد مى زدند
خيلى زود تمرد به شورش تبديل گشت و فتنه هـا و تنشـهاى   . تمردشان از دستور امام و ايستادن در برابر ايشان گشت 

  .را موجب شدبسيارى 
در هر صورت ، امام خودشان يا به وسيله پيكهاى خود درصدد قانع كردن آنان و بازگرداندنشان به راه حق برآمد، ليكن 

ناگزير به خواسته آنـان تـن   . موفق نشد و ديد كه آنان آماده جنگ با حضرت و سرنگونى حكومت مشروع ايشان هستند
دستور داد عمليات نظامى را متوقف و از ميـدان  )) مالك اشتر((، سردار بزرگ ، درداد و به فرمانده نيروهاى نظامى خود

از انجـام  . مالك كه ميدان را در كنترل خود داشت و با پيروزى كامل فاصله بسيار كمى داشـت  . نبرد عقب نشينى كند
طر است و متمـردان ايشـان را   دستور خوددارى كرد و بر ادامه جنگ تاءكيد ورزيد، ليكن به او خبر دادند كه امام در خ

  .ناگزير شد كه جنگ را متوقف كند  محاصره كرده اند، پس 
بدين گونه مقصود معاويه براندازى حكومت امام برآورده شد و در همان لحظات ، پيروزى بر امام برايش ثبت گشـت و  

  .شد و پا گرفت  به گفته يكى از نويسندگان معاصر، با پيروزى معاويه ، بت پرستى قرشى نيز پيروز

  تحكيم 
  .مشكالت و بحرانهاى پياپى در برابر امام قد برمى افراشتند در حالى كه ماهيت شورشيان مزدور را آشكار مى كردند

اشعرى ، عـالوه بـر نفـاق و خبـث و     . به عنوان نماينده عراقيان پافشارى مى كردند)) ابوموسى اشعرى ((آنان بر انتخاب 
منافقان و شورشيان سپاه . د با امام ، از كمترين آگاهى و درك وقايع ، نصيبى نداشت و كودن بودپليدى و دشمنى بى مانن



امام از او چون پلى براى رسيدن به مقاصد خود؛ يعنى بركنارى امام از زمامدارى و تثبيت معاويه در جايگاه خود، استفاده 
  .مى كردند

كند تا آنجا كه فرماندهان سپاه حضرت ، دسـتورات و رهنمودهـاى    امام نتوانست گسترش اين توطئه را در سپاه متوقف
الزم را از طرف معاويه و وزيرش عمرو بن عاص دريافت مى كردند و حضرت بكلى از عرصه سياسى كنار گذاشته شـد؛  

سـكّان  امام دستور مى داد اما كسى اطاعت نمى كرد، سپاه را فرامى خواند، اماپاسخى دريافت نمـى داشـت و بـاال خـره     
  .كشتى حكومت در اختيار معاويه قرار گرفت 

به بركنارى امام حكم كرد و عمرو بن عاص به ابقا و تثبيت معاويه دستور داد و بدين گونه بازى تحكيم بـا  )) ابوموسى ((
  .بركنارى امام از حكومت و سپردن زمام كار به معاويه ، به پايان رسيد

ه بود و اميد مى رفت عدالت سياسى و اجتمـاعى را ميـان مـردم حـاكم كنـد،      مقدس ترين حكومتى كه در شرق پا گرفت
درهم پيچيده شد و گرگهاى خونخوار و درندگان اموى و ديگر قبايل قـريش ، آن را برنتافتنـد و مـانع تحقـق اهـداف و      

  .آرمانهاى واالى آن شدند
زرگ را مشاهده كرد، قلبش فشرده گشت ، عواطفش در دوران جوانى ، پرده هاى اين تراژدى ب) عليه السالم ( ابوالفضل 

مصايبى سنگين براى اهل بيتش به وجود آمده بود و محنتها و دشواريها براى آنهـا  . لرزيد و اثرى ماندگار بر او گذاشت 
  .بجا گذاشته بود

  شورش خوارج 
بهايم بشـر بودنـد كـه معاويـه     اكثريت آنان از . يكى ديگر از مصايب امام كه حضرت را رنجور كرد، شورش خوارج بود

برگرده آنان سوار شد و بدون آنكه خود بدانند از آنان پلى ساخت براى دسـتيابى بـه اهـداف و آرزوهـاى خـود، آنـان       
كردند و خواستار توقف جنگ شدند و بر انتخاب ابوموسى اشعرى منافق ، پافشـارى  )) تحكيم ((حضرت را وادار به قبول 

معاويه را   م ، ابوموسى امام را از منصب خود عزل كرد و در همان حال عمرو عاص اربابش پس از پذيرش تحكي. كردند
تازه آنان متوجه نيرنگى شدند كه از عمرو عاص و قرآن سـر نيـزه كـردن او، خـورده بودنـد و      . در جايگاه خود ابقا كرد

سؤ ول تمام اين پيامدها بودند، ليكن بـر  در حقيقت آنان خود م. كوتاهيشان در امر جامعه اسالمى بر آنان آشكار گشت 
  !!حضرت خرده گرفتند و به خاطر پذيرفتن تحكيم ، امام را تكفير كردند

هنگامى كه لشكر امام از صفين حركت كرد و به سوى كوفـه آمـد، خـوارج از همراهـى بـا آن خـوددارى كردنـد و راه        
آنانكه تعدادشان به گفته مورخان به دوازده هزار تن مى . منسوب شدند)) حروريه ((را در پيش گرفتند و به )) حروراء((

صـلّى اللّـه   ( را كه بعدها يكى از سرداران ابن زياد در كربال شد و با ريحانه رسول خـدا )) شبث بن ربعى منافق ((رسيد، 
را به امامت جماعت ) )عبداللّه بن الكواء عسكرى ((جنگيد به فرماندهى جنگ و ) عليه السالم ( امام حسين ) عليه و آله 

برگزيدند و كار را پس از پيروزى به شورا و بيعت با خدا واگذاشتند و از مهمترين احكامى كه برايش مى جنگيدند، امـر  
امـا چـه زود شـعار خـود را     . انتخـاب نمودنـد  )) الحكم االللّـه  ((به معروف و نهى از منكر معرفى كردند و شعارشان را 

بى گناهان و خونريزى و ايجـاد خـوف و هـراس ميـان مسـلمانان ، حكومـت را بـه شمشـير          فراموش كردند و با كشتار
  .واگذاشتند و تيغ بران را حاكم شناختند

اما پيك به نتيجـه  . امام پيكى نزدشان فرستاد و آنان را بر انديشه ناصوابشان سرزنش كرد و راه حق را بدانان نشان داد
بش نزد آنان رفت و با آنان مناظره و محاجه كرد و با داليـل اسـتوار، نادرسـتى و    امام خود، همراه بزرگان اصحا. نرسيد

  .فساد انديشه و تباهى راهشان را ثابت كرد



اعمال فسادآميز آنان روز به روز آنان . گروهى سخنان حضرت را پذيرفتند و گروهى ديگر بر عقايد خود پافشارى كردند
دست به ويرانگرى و ايجاد رعب و وحشـت و فسـادانگيزى   )) خوارج . ((ر مى شدرا از امام دورتر مى كرد و كارها دشوا

  .اردو زدند)) نهروان ((زدند، كوفه را ترك كردند و در 
كه از صحابيان بزرگوار و جليل القدر بود، بر آنـان گذشـت و بـا آنـان     )) عبداللّه بن خباب بن االرت ((صحابى بزرگوار 

شر و فساد آنان در همـين حـد توقـف نكـرد،     . او تاختند و عبداللّه و همسرش را كشتند آنان بر. سخنانى رد و بدل كرد
  .بلكه دست به ايجاد ترس و وحشت ميان مسلمانان زدند

را نزد آنان فرستاد تا از سبب اين فساد انگيزى پرسـش كنـد، لـيكن آنـان قصـد پيـك       )) حارث بن مرّه عبدى ((امام ، 
آن ، حضرت ديد كه آنان خطر بزرگى براى حكومت و سرچشمه فتنـه و ويرانگـرى ميـان    پس از . كردند و او را كشتند

امام با لشكرى به مصاف آنان رفت و در نبردى هولناك همـه را از پـا درآورد و   . مسلمانانند پس بايد با آنان پيكار كرد
شاهد ايـن جنـگ   ) عليه السالم ( العباس  ابوالفضل. و باال خره جنگ نهروان پايان يافت ) 40(تنها نُه نفر جان بدر بردند

  .بود و انگيزه هاى آن از جمله ناخشنودى آنان از عدالت امام و ذوب شدن حضرت در اقامه حق ميان مردم را دريافت 
در جنگ صفين و نهروان شركت نكرد؛ امام ، او را ماننـد برخـى از فرزنـدان و    ) عليه السالم ( ناگفته نماند كه ابوالفضل 

يكى از داليل اين مطلب آن است كه مورخانى كه . حاب بزرگ خود براى حفظ جان آنان از رفتن به ميدان بازداشت اص
  .در باب جنگ صفين و نهروان قلم زده اند، كمترين نقشى براى حضرت عباس در آنها ذكر نكرده اند

  پيامدهاى دهشتناك  
امام داشت و ايشان را بشدت رنجور كرد كه از جملـه مـوارد    جنگهاى جمل و صفين پيامدهاى بسيار ناخوشايندى براى

  :ذيل را مى توان نام برد
خودبـاختگى و  . سرپيچى و نافرمانى كامل در سپاه امام تا آنجا كه هيچ يك از بخشهاى آن مطيع اوامر حضرت نبودند 1

  .اد بشدت زبون شده بودندشكست روحى ، سراسر سپاه را دربرگرفته بود و آنان در قبال حوادثى كه روى مى د
معاويه پس از واقعه صفين به تقويت و حفظ لشكر خود كمر بست و در آن روح عزم و اخالص دميد و يقين پيدا كرد  2

  .كه بر سپاه امام پيروز خواهد شد
براى  شهرهايى كه تابع حكومت امام بودند در معرض حمالت تروريستى گروههاى جنايتكارى قرار گرفتند كه معاويه 3

شهرهاى نزديك به پايتخت امام نيز مورد حمـالت سـگهاى تروريسـت    . ايجاد ترس در ميان مردم آنان را فرستاده بود
معاويه قرار گرفتند در حالى كه امام نمى توانست از آنها دفاع كند و امنيت و استقرار را در آنها حفظ نمايد، حضرت بـا  

  .و ثغور وطن از تجاوز فرا مى خواند، ليكن هيچ يك از آنان لبيك نمى گفتندحرارت ، سپاهيان را براى حراست از حدود 
حكومـت امـام دچـار    . سپاهيان معاويه ، مصر را اشغال نظامى كردند و آن را از تحت حكومـت امـام خـارج سـاختند     4

  .شكست و عقبگرد شده و پس از اين حوادث ، شكلى ميان تهى در عرصه حكومت پديدار گشت 
  ) ع (ام شهادت ام

امام محنت كشيده در حومه كوفه ، در ميان انبوه مشكالت و بحرانهايى كه به دنبال يكديگر فرا مى رسيدند، مى ديد كه 
باطل و تباهى معاويه در حال استوار شدن و نيرومندى است و شر و ناراستى او فراگير مى شود، ليكن او نمى تواند دست 

جتماعى را كه هشدارى بود براى غروب حكومت حق و پاگرفتن حكومت ظلـم و جـور،   به كارى زند تا اوضاع نابسامان ا
  .بهبود بخشد



پس دستان مشتاق را به دعا بلند كرد و با حرارت از خداوند خواسـت تـا او   . رنج و اندوه ، قلب امام را درهم فشرده بود
اوند نيز دعاى حضرت را اجابت كرد؛ گروهى از خد. را از اين جهان پرفتنه و باطل راحت كند و به جوار خود منتقل كند

جنايتكاران خوارج ، در مكه كنفرانسى تشكيل دادند و پس از يـادآورى كشـته هايشـان كـه شمشـير حـق در نهـروان ،        
سرهاى آنان را درو كرده بود و اظهار تاءسف و دريغ بر آنان ، به بحث از مشكالت و فتنه هاى عالم اسـالمى و شـكافى   

پـس  . ، معاويه و عمرو عـاص دانسـتند  )عليه السالم ( ه بود، پرداختند و به گمان خود، عامل آنها را امام على كه رخ داد
بـه  )) عبدالرحمن بن ملجم يهودى زاده . ((تصميم گرفتند آنان را ترور كنند و براى اين كار، زمان خاصى در نظر گرفتند

ناگفته نماند كه اين كنفرانس در برابر چشـم و گـوش حكومـت    . ت شهادت رساندن امام اميرالمؤ منين را به عهده گرف
محلى مكه تشكيل شد و به احتمال زياد با آن در ارتباط بود و نيروهاى منحرف و مخالف امام ، به ابن ملجم كمك مالى 

  .دادند تا حضرت را به شهادت برساند
ى ويرانگر براى مسلمانان ، راه كوفه را در پـيش گرفـت و   به هر حال ، ابن ملجم با انبانى از شر براى اهل زمين و حوادث

. تماس گرفت و ماءموريـت خـود را بـا او درميـان گذاشـت      )) اشعث بن قيس منافق ((به مجرد ورود، با مزدور امويان 
  .اشعث او را به ارتكاب اين جنايت تشويق كرد و انواع كمكها را براى انجام مقصود، در اختيارش گذاشت 

اد شب نوزدهم ماه رمضان ماه مبارك خداوند پيشواى موحدان و سيد متقيان ، راه مسجد را درپـيش گرفـت تـا    در بامد
به نماز خواندن پرداخت و هنگامى كه سر از سـجده برداشـت ، آن يهـودى    . به خداوند روى آورد. نماز صبح را ادا كند

جينه اى از علم و حكمت و ايمـان بـود و در آن جـز    زاده بر او تاخت و سر مباركش را با شمشير شكافت ؛ سرى كه گن
  .انديشه خيرخواهى براى محرومان و درماندگان و گسترش حق و عدالت ميان مردم و نشر احكام الهى ، چيزى نبود

  :هنگامى كه حضرت سوزش شمشير را حس كرد، لبخند پيروزى و خرسندى بر لبانش ظاهر شد و گفت 
  )41!)).(دم به خداوند كعبه ، رستگار ش((

به راستى كه رستگار شدى ، زندگيت را براى خداوند بخشيدى و خالصانه و موحدانه در راهش جهـاد  ! اى امام مصلحان 
كردى ، آرى ، اى امام متقيان ، رستگار شدى ؛ زيرا در تمامى زندگيت ، نه نيرنگ زدى ، نه فريب دادى و نـه مداهنـه   

اقتدا كردى و با بصيرتى تمام پـيش رفتـى ، حقـا كـه     ) صلّى اللّه عليه و آله ( ت كردى ، بلكه به سيد رسوالن ، پسر عم
  .رستگارى بزرگ همين بود

تو رستگار شدى ؛ زيرا دنيا را آزمودى و آن را سراى ناپايدار و فناپـذير يـافتى ، پـس سـه طالقـه اش      ! اى امام فرزانه 
سوى خداوند شتافتى و آنچه را مى پسـنديدى و تـو را بـه     كردى و از لذات زودگذر آن و خوشيهايش روگرداندى و به

  .آستانش نزديكتر مى كرد، انجام دادى 
  .حضرت را به خانه اش رساندند، چشمان مردم گريان و دلهايشان پريشان گشت و غم و اندوه وجودشان را فراگرفت 

حضرت حق ، فرو رفتـه بـود و از آن درگـاه ،    امام با آرامش و سكينه خاطر، متوجه مبداء هستى شده و در راز و نياز با 
سپس حضرت يكايك فرزنـدان را از نظـر گذرانـد و توجـه و     . همنشينى و مرافقت پيامبران و اوصيا را خواستار شده بود

الم  ( ابوالفضل ((محبتى خاص به فرزندش  كـرد؛ زيـرا از پـس پـرده غيـب دريافتـه بـود كـه عبـاس از          ) )) عليه السـ
و بزرگتـرين مـدافع   ) صلّى اللّه عليـه و آلـه   ( چم قرآن خواهد بود و به يارى برادرش ريحانه رسول خدابرافرازندگان پر

  .رسالت اسالم برخواهد خاست 
  

  
  



  وصيتهاى جاودانه 
نزديك بودن اجل حتمى را دريافت ، فرزندانش را نصيحت نموده و به كار بستن مكـارم  ) عليه السالم ( هنگامى كه امام 

  .اعمال نيك را بدانان سفارش كرد و به آنان دستور داد اسالم را در رفتار و روش خود مجسم سازنداخالق و 
  :در اينجا برخى از بندهاى وصيت امام را نقل مى كنيم 

  .الف آراستگى به تقواى الهى كه اساس بناى شخصيت اسالمى است و موجب شكوفايى و آگاهى كامل فرد مى گردد
  .گفتار و كردار كه بدين وسيله حقوق حفظ مى گردد و عدالت اجتماعى ميان مردم حاكم مى شود ب پايبندى به حق در

ج ستيز با ظالم و ايستادگى در برابر او و يارى مظلوم ، كه بدين ترتيب يكى از بزرگترين اهداف اسالم كـه آن را دنبـال   
  .مى كند؛ يعنى ، اقامه عدل ، محقق مى گردد

ت البين ، بهبود رابطه ميان اشخاص ، زدودن كينه و نفرت از دلها و آشتى دادن مخالفـان كـه از   د تالش براى اصالح ذا
  .برترين و مهمترين اعمال اسالمى است ؛ زيرا بدين گونه جامعه اى مبتنى بر محبت و دوستى ، پا مى گيرد

اصل از اصـول تـاءمين اجتمـاعى و مسـؤ     ه رعايت حال يتيمان ، پيوند با آنان و برآورده ساختن خواسته هاى آنان ؛ اين 
  .وليت اسالمى است كه اسالم آن را در نظام اقتصادى خود ابداع كرده است 

و نيكى به همسايگان و كمك رسانى به آنان ؛ زيرا اين كار موجب گسترش محبت ميان مسلمانان مى گـردد و در عـين   
  .ست حال از مهمترين روشهاى حفظ وحدت و يگانگى جامعه اسالمى ا

ز عمل كردن به احكام ، سنن و آداب قرآن ، كه بهترين ضامن سالمتى رفتار آدمـى و پـااليش روح و بـاالبردن سـطح     
  .انديشه و عمل اوست 

ح برپاداشتن نمازها در وقت خود به بهترين شكل ؛ زيرا نماز ستون دين و معراج مؤ من است و آدمـى را بـه آفريـدگار    
  .اتصال مى دهد و در نتيجه او را به باالترين مرحله كمال مى رساند هستى و بخشنده زندگى ، شرف

ط حفظ و زنده داشتن مساجد با ياد خدا، اعم از علم يـا عبـادت ؛ زيـرا مسـاجد از مهمتـرين مراكـز گسـترش آداب و        
  .فضيلتها ميان مسلمانان است 

  .ه كردن سنت و ميراندن بدعت ى جهاد در راه خدا با جان و مال براى برپاداشتن بنيادهاى دين ، زند
ك گسترش محبت و دوستى ميان مسلمانان با پيوندها و نيكى كردن و كنار گذاشتن هـر آنچـه موجـب از ميـان رفـتن      

  .وحدت ميان آنان مى گردد، مانند قطع رابطه و پشت كردن به هم 
سالمى كه عدالت بر آن حاكم است مـى   ل برپاداشتن سنت امر به معروف و نهى از منكر؛ زيرا اين عمل به ايجاد جامعه

ولى ترك آن ، پيامدهاى ناگوارى دارد كه جامعه را به گرداب فتنه و بال مى اندازد،مانندحاكم شـدن فاسـقان و   . انجامد
  .اشرار بر مردم كه در آن صورت ، ديگر دعاى مردم به اجابت نخواهد رسيد

  )42.(سفارش كردند  ه فرزندانش اينها برخى از وصيتهاى حضرت بود كه در بستر مرگ ب
  به سوى فردوس برين 

ضربه ناجوانمردانه شمشير ابن ملجم يهودى زاده كه به زهر آغشته بود، در حضرت كارگر افتـاد و سـم در تمـام بـدن     
مرگ به سرعت به حضرت نزديك مى شد و امام متقيان با چهـره اى خنـدان ، نفسـى آرام ، قلبـى     . حضرت رخنه كرد

دار حق تعالى و روحى راضى به قضا و قدر الهى و بدون آنكه لحظه اى از ذكر خدا و تالوت قرآن بازايسـتد، بـه   تشنه دي
  .استقبال آن مى رفت 



امام رو به قبله شد و خـدا  . فرزندان با قلبهايى شرحه شرحه از مصيبت و با چشمانى خونبار به گرد پدر حلقه زده بودند
ر ميان استقبال مالئكه رحمان و ارواح پيامبران و اوصيا، نزد پروردگار شتافت و بهشت را ستايش كرد كه روح بلندش د

  .از آن شكوفا شد
اين امـام بزرگـوار در جامعـه ،    . اين انديشه واال و عقل محض انسانى و پيشاهنگ عدالت اجتماعى در زمين ، درگذشت 

االيش واقف نشد؛ اهدافى كـه كمتـرين آنهـا، از بـين     غريب زيست و كسى قدر او را نشناخت و به اهداف و آرمانهاى و
گروه جنايتكار . بردن فقر و تهيدستى در زمين و زدودن حاجت و بى نوايى همه انسانها و توزيع نعمتهاى الهى بر آنان بود

كرده بودنـد  از سرمايه داران قريش و ديگر او باش بنى اميه كه نعمتهاى الهى را بازيچه خود و بندگان خدا را برده خود 
تاب اهداف حضرت را نياوردند و بر او شوريدند، ليكن امام از اهداف خود بازنگشـت و در برابـر آنـان ايسـتاد و در راه     

  .دفاع از ارزشها و اهدافش به شهادت رسيد
  كفن و دفن 

، پيكر مطهـر پـدر را غسـل    با ديگر برادران بزرگوارش ، از جمله ابوالفضل ، با چشمانى خونبار) عليه السالم ( امام حسن 
خداوند متعال نيـز آنجـا را قبلـه    . دادند، كفن كردند و آن را تشييع كردند و در آخرين منزل در نجف به خاك سپردند
اينك آن مرقد مبارك بـا هالـه   . زايران و مشتاقان قرار داد و آنجا را به يكى از مقدس ترين مشاهد متبرك تبديل كرد

  .ه شده است و مورد تكريم تمام مسلمانان است اى از بزرگداشت ، پوشيد
خالفت پدر، مصايب و مشكالت او و حوادث سنگين دوره زمامدارى امام را شاهد بـود  ) عليه السالم ( حضرت ابوالفضل 

و ديد كه پدرش براى اجراى عدالت اجتماعى در زندگى عامه مسلمانان چه رنجها كشيد و منحرفان از اسالم و دشمنان 
  .حات اجتماعى چگونه با حضرتش به ستيز برخاستند و با حكومت مشروعش جنگيدنداصال

. عباس ، اهداف درخشان پدر را كه آنها را اعالم داشته بود، نيك دريافت و بدانها ايمان آورد و در راه آنها جهـاد كـرد  
ره پـدر را بـراى مسـلمانان    حضرت همراه برادرش سيدالشهداء به سوى ميدانهاى شرافت و جهاد تاخت ، تـا آنكـه سـي   

  .بازگرداند وروش درخشان اميرالمؤ منين را در عرصه سياست وحكومت زنده كند

  ) ع (خالفت امام حسن 
پس از وفات پدر، در حالى كه اوضاع سياسى و اجتمـاعى بـر ضـد او بودنـد، رهبـرى دولـت       ) عليه السالم ( امام حسن 

ان و فرماندهان نظامى در نهان و آشكار به معاويه گرايش داشـتند و او بـا   اكثريت قاطع سر. اسالمى را به عهده گرفت 
انديشه خوارج نيز بسان خوره در ميان بخشـهاى مختلـف سـپاه    . زر به جنگشان رفته و با اموال خود برده شان كرده بود

منـين را اعـالم مـى     حضرت ، در حال پيشروى بود و شعار نامشروع بودن حكومت امام حسن و حكومت امام ، اميرالمؤ
لذا مردم چندان استقبالى از بيعت با حضرت نكردند و نيروهاى مسلح نيز از خود حرارتى نشان ندادند، بلكه مجبور . كرد

اين مساءله امام را نسبت به آنان انديشناك ساخت و به عقيده نـاظران سياسـى در سـپاه امـام ، سـپاه      . به بيعت شدند
ددلى بود و خطر آن براى امام بيش از خطر معاويه بـه شـمار مـى رفـت و بـه هـيچ وجـه        فرورفته در گرداب فتنه و ب

  .مصلحت نبود كه امام با چنين سپاه آشفته و ناهمراه به هيچ يك از ميادين نبرد پاگذارد
اوضاع تسلط بر . به هر حال ، امام زمام حكومت را كه دچار سستى ، آشفتگى ، ضعف ، فتنه و تنش بود، به عهده گرفت 

  :اجتماعى و به زير سلطه درآوردن شهرها به وسيله سپاه ، تنها از دو راه ممكن بود
  
  



  :راه اول 
ترس و وحشت و بازداشـت مـردم بـا تهمـت و       برقرارى حكومت نظامى در شهرها، سلب آزاديهاى عمومى ، گسترش 

اجرا مى كنند، اين روش از نظـر امامـان اهـل    گمان ؛ روشى كه شيفتگان قدرت مى پويند و امروزه در ميان ملتهاى خود 
آنان معتقد به ايجاد و گسترش زنـدگى  . كمترين مشروعيتى نداشته اگرچه به پيروزى منجر گردد) عليهم السالم ( بيت 

  .آزاد و كريمانه براى مردم و راندن روشهاى انحرافى از آنان بودند
  :راه دوم 

ذ و دادن امتيازات خاص و پستهاى حساس و بخشيدن اموال به آنان و مقدم بركشيدن طبقه سرمايه دارى و صاحبان نفو
اگر امام اين كار را مى كرد و اين راه را برمى گزيد، همه مشكالت حل مى شد، كارها به . داشتن آنان بر گروههاى ملت 

ش بكلى دور بود؛ زيـرا  روال عادى برمى گشت و سپاهيان از تمرّد و سرپيچى دست مى كشيدند، ليكن حضرت از اين رو
روشن و بدون ابهـام بـود؛ تمسـك بـه حـق و      ) عليه السالم ( روش سياسى امام حسن . شريعت خدا آن را روا نمى دارد

  .دورى كردن از بيراهه ها اگرچه به پيروزى منجر گردد، راه و رسم آن حضرت بود
  اعالن جنگ به وسيله معاويه 

صـلّى اللّـه   ( و تفرقه و تشتت در آن داشت ، براى اعالن جنگ به ريحانه رسول خـدا معاويه با شناختى كه از لشكر امام 
پيشقدم شد؛ او پيشاپيش ، بيشتر فرماندهان سپاه امام را با تطميع و وعده هاى خوشـايند، از قبيـل مقامـات    ) عليه و آله 

رشوه در سطح وسيع ، موافقت آنان را جلـب  باال و داماد خليفه شدن و غيره ، فريفته و همدست كرده بود و با استفاده از 
كرده بود، تا آنجا كه به او قول دادند، امام را هر وقت معاويه بخواهد اسير كنند و به او تحويل دهند، يا حضرت را تـرور  

  .اين عوامل او را به پيش انداختن جنگ و حل معضل به سود خود برانگيخت . كنند
امام كه از مـاجرا بـا خبـر شـد، نيروهـاى      . ه فرمان خود راه عراق را در پيش گرفت معاويه با سپاهيان يكپارچه و سر ب

مسلح خود را جمع كرد و قضيه را به آنان گفت و از آنان خواست براى جهاد و دفع تجـاوز بـه راه بيفتنـد، لـيكن آنـان      
ـ  . خاموش ماندند و ترس و هراس بر آنان چيره گشت  ت را برگزيـده و از جنـگ   كسى پاسخ حضرت را نداد؛ زيـرا عافي

كه در جازدن آنان را ديد از خشم برافروخته شد و به سوى آنان شتافت و )) عدى بن حاتم ((سردار بزرگ . بيزار بودند
قيس بـن  ((سرداران بزرگوارى چون . آنان را بر اين زبونى ، سرزنش كرد و فرمانبرى مطلق خود را از امام اعالم داشت 

نيز همبستگى خود را با امام اعالم كردند و سـپاهيان  )) بن قيس رياحى و زياد بن صعصعه تميمى سعد بن عباده ، معقل 
  .را بر روش غيرمنصفانه و به دور از شرافتشان سرزنش كردند و آنان را به جهاد برانگيختند

در آنجـا  . اردو زد)) يلـه  نخ((همراه گروههاى مختلف براى مقابله با معاويه خـارج شـد و در   ) عليه السالم ( امام حسن 
رسيد و در آنجـا  )) دير عبدالرحمان ((بخشهايى از سپاه كه جامانده بودند به او پيوستند و حضرت به راه افتاد تا آنكه به 

  .سه روز توقف كرد و سپس يكسره مسير خود را پيش گرفت و راه را ادامه داد

  :در مدائن 
بحرانها و مشكالت متعدد، حضرت را در بـر  . رسيد و در همانجا اردو زد)) ائن مد((امام همراه قسمتهايى از سپاه خود به 

و از سپاه آشفته و خيانتكار خود مصيبتهايى كشيد كه هيچ يك از فرماندهان و خلفاى مسلمين نكشيدند، از . گرفته بودند
  :جمله 

  
  



  :خيانت فرمانده كل  1

فرمانـده كـل   )) عبيداللّه بـن عبـاس   ((خيانت عموزاده اش  يكى از بزرگترين مشكالت حضرت در آن شرايط حساس ،
معاويه قريب يك ميليون درهم به او رشوه داد و اين خـائن ترسـو نيـز بـا ننـگ و خـوارى ، شـبانه        . نيروهاى مسلح بود

را در  خبر خيانت عبيداللّه ، لشكر را دچار آشفتگى بى مانندى كرد و روح خيانـت . گريخت و به اردوگاه معاويه پيوست 
  .آنان دميد سپس گروهى از سران و فرماندهان نظامى نيز با دريافت رشوه هايى ، به معاويه پيوستند

خيانت عبيداللّه از بزرگترين ضربه هايى بود كه به سپاه امام خورد و پس از آن ، باب خيانت براى افراد سسـت عنصـر   
در همـان  . موجب تضعيف روحيه و خودباختگى سپاهيان گشت همچنين . باز شد تا وجدانهاى خود را به معاويه بفروشند

حال ، بزرگترين صدمه اى بود كه به امام خورد؛ زيرا حضرت متوجه شـد كـه فرمانـدهان سـپاه گروهـى خيانتكارنـد و       
  .كمترين پايبندى به دين و وطن ندارند

  ):ع (كوشش براى ترور امام  2

باقى نماند، بلكه به مراحل بسيار دشوارترى رسـيد؛ مـزدوران امـوى و    گرفتارى و مصيبت امام از سپاهش در همين حد 
جانوران خوارج ، دست به عمليات متعددى براى به شهادت رساندن امام زدند كه تمام آنها شكست خورد، اين توطئـه  

  :ها عبارت بودند از
  .الف امام را در حال نماز با تير زدند كه اثرى بر حضرت نداشت 

  .هنگام نماز خواندن با خنجرى زخم زدندب امام را در 
  .ج ران امام را با خنجرى زخمى كردند

دنيا بر پسر رسول خدا تنگ شده بود و انبوه مشكالت و بحرانها را گرداگرد خود مى ديد و يقين نمود كه يا ترور خواهد 
اين انديشـه  . يه خواهند فرستادشد و خونش به هدر خواهد رفت و يا آنكه حضرت را بازداشت كرده به اسارت نزد معاو

  .هاى دور، امام را به شدت نگران كرد
  ):ع (تكفير امام  3

خائنان و مزدوران در سپاه امام همچنان به فتنه گرى و خيانت ادامه مى دادند و امام را با كلماتى گزنده كه بر حضـرت  
چونان سـگى پـارس كنـان بـه طـرف      )) ح بن سنان جرّا. ((گرانتر از زخم شمشير و نيزه بود، مورد اهانت قرار مى دادند

  !!)).تو نيز چون پدرت مشرك شدى ! اى حسن : ((حضرت آمد و با صداى بلند گفت 
اين خائنان از حق روى گردان شدند و راه مستقيم را ترك . هيچ يك از سپاهيان براى كيفر دادن اين مجرم از جا نجنبيد

  .صى او نسبت كفر و خروج از دين دادندكردند و به نواده پيامبرشان و فرزند و
  !چه گمراهى از اين باالتر؟

  ):ع (غارت وسايل امام  4

اوباش در برابر چشم سپاهيان به حضرت حمله كردند، حتى فرش زير پاى ايشان را كشيدند، رداى حضرت را كندنـد و  
  .دندديگر وسايل حضرت را به يغما بردند؛ اما سپاهيان هيچ عكس العملى نشان ندا

اينهاپاره اى از حوادث دهشتبارى بودندكه امام را رنجاندند و ايشان را ناچار از پذيرش صلح و كناره گيرى از آن جامعه 
  .بيمار در اخالق و عقيده ساختند

  
  



  ضرورت صلح 

لح بر اساس منطق سياست ، صلح امام با معاويه ضرورى بود، همچنانكه از نظر شرعى بر حضرت واجب بود تـن بـه صـ   
اگر حضرت با لشكر شكست خورده روحى و متشـتت خـود بـه جنـگ     . بدهد و در برابر خداوند مسؤ ول اجراى آن بود

در آن . معاويه مى رفت ، در اولين تهاجم ، دشمن پيروز مى شد و حضرت موفق نمـى شـد هـيچ پيـروزى كسـب كنـد      
  :بيايد  صورت دو حالت ممكن بود پيش 

و يا اسير مى گشت ؛ اگر شهيدمى شد آرمان اسالمى از آن سود نمى برد؛ زيرا معاويه با  الف يا آنكه امام شهيد مى شد
ديپلماسى پيچيده و مكارانه اش امام را مسؤ ول قتل خودمعرفى مى كردو هرنوع مسؤ وليتـى را ازگـردن خـود سـاقطمى     

  .نمود
ه او را مى بخشيد و بدين گونه خاندان نبـوت  ب و اگر امام شهيد نمى شد و به اسارت نزد معاويه مى رفت ، قطعاً معاوي

بر پيشـانى معاويـه و خانـدانش    ) صلّى اللّه عليه و آله ( را كه پيامبر)) آزاد شده ((را رهين منت خود مى ساخت و مهر 
  .زده بود، پاك مى كرد

صلح بر طبـق شـرايطى   . اندناگزير به صلح شد و راهى براى سرباز زدن از آن نم) عليه السالم ( به هر حال ، امام حسن 
بيان كرده ايـم ، برقـرار   ) 43) ))(عليه السالم ( حياة االمام الحسن ((كه به تفصيل همراه با تحليل آن در كتاب ديگرمان 

به طور قطع بر اساس معيارهاى علمى و سياسى ، امام در عقد صلح پيروز شدند و آن سوى چهره معاويه را آشـكار  . شد
  .ساختند

ح ، انديشه ها و مقاصد نهفته معاويه عيان گشت و او كينه و دشمنى خود با اسالم و مسلمانان را به همه نشان پس از صل
)) حجر بن عـدى  ((همينكه كارها بر او راست شد، آشكارا به جنگ اسالم آمد و از بزرگان دين چون صحابى بزرگ . داد

  .انتقام گرفت 
يعى براى مسلمانان بجا گذاشت و آنان را به شرّى فراگير دچار ساخت كـه در  معاويه با جناياتش حوادث جانفرسا و فجا
  .بحثهاى آينده از آن سخن خواهيم گفت 

بعد از صلح ، كوفه را كه به او و به پدرش نيرنگ زده بود، ترك كرد تا منتظر معاويه و ظلـم  ) عليه السالم ( امام حسن 
. وص بازوى توانمنـدش ابوالفضـل ، يكسـره راه مدينـه را در پـيش گرفـت       او باشد و خود با اهل بيت ، برادران و بخص

امام در آنجا ماندگار شـد  . بازماندگان از صحابه و فرزندانشان به استقبال تازه واردان آمدند و آنان را به گرمى پذيرفتند
  فـيض  . د بهره مند شدندو علما و فقها گرد ايشان جمع شدند و از سرچشمه معرفت و حكمت ايشان به فراخور حال خو

و بخشش امام ، تهيدستان و بينوايان را نيز فراگرفت و هر يك ، از نعمات حضرت ، نصيبى بردند، مدينه بـار ديگـر بـه    
بازگشت و رهبرى روحى را كه با ترك شهر به وسيله موالى متقيان از دست ) عليه السالم ( حالت دوران اميرالمؤ منين 

  .ندداده بودند، بازيافت
آنچه را از سختى و محنت بر برادرش گذشت شاهد بود، غدر و خيانـت و پيمـان   ) عليه السالم ( به هر حال ، ابوالفضل 

شكنى اهل كوفه را نسبت به برادرش دريافت و اين اوضاع سياسى و اجتماعى ، حقيقـت جامعـه را بـر او آشـكار كـرد؛      
در اينجا سخن از برخـى  . و اثرى از ارزشهاى دينى در وجودشان نبوداكثريت قاطع آنان در پى منافع خود گام مى زدند 

  .شاهد بود، به پايان مى بريم ) عليه السالم ( از حوادث دهشتناكى را كه ابوالفضل 
  كابوس هولناك : فصل پنجم 



ـ   ) عليه السالم ( پس از صلح با امام حسن  ت اسـالمى را بـه   معاويه كه آمال پليد خود را برآورده مى ديـد، رهبـرى دول
هدف معاويه از ميان برداشتن حكومت علوى ؛ يعنى حكومـت محرومـان و سـتمديدگان و نمونـه زنـده و      . عهده گرفت 

بود و با به دست گرفتن خالفت ، تمامى ارزشهاى اسالمى و اهـداف  ) صلّى اللّه عليه و آله ( گوياى حكومت پيامبر اكرم 
  .و آرمانهاى بلند اسالم ، قربانى مطامع بى شرمانه او گشت  واالى اين دين مبين را زير پا گذاشت

هولناكى شد كـه محنتهـا و فجـايعى در خـود       جهان اسالمى ، آسايش ، آرامش و امنيت را از دست داد و دچار كابوس 
گونـه بـى   معاويه از همه ارزشها و سنتها روى گرداند و بر مسـلمانان بـه   . داشت و عبوديت و خوارى بر آن سايه افكند

  .ناظران سياسى ، پيروزى او را پيروزى بت پرستى با تمام پليديهايش مى دانند. سابقه اى حكومت كرد
با رسيدن معاويه به خالفت در شام ، حكومت به نخبگان بت پرست پيشين بازگشت :((مى گويد)) سيد على ميرهندى ((

همه وقاحـت و پليـديهايش جـان گرفـت ، گـويى كـه        و جاى حكومت دموكراسى اسالمى را اشغال كرد و بت پرستى با
پرچم حكام اموى و فرماندهان سـپاه شـام هرجـا برافراشـته شـد،      . رستاخيزى تازه و آغازى دوباره براى بت پرستى بود

  )44...)).(رذالت ، انحراف اخالقى و كجروى در فضايى وسيع گسترش يافت 
ت وصف ناپذيرى شدند كه به اختصار، برخى از آنها را يـاد مـى   مسلمانان در آن حكومت سياه ، دچار مصايب و مشكال

  :كنيم 

  نابود كردن آگاهان 
پسر هند به نابود كردن نيروهاى آگاه اسالمى كمر بست و دست به تصفيه هاى خونينى زد و گروهى از آنان را رهسـپار  

  :ميدانهاى اعدام كرد، از جمله 
  :حجر بن عدى  1

از بزرگان اسالم و قهرمانان عرصه جهاد و از برجسته ترين طاليگان مجـد و سـربلندى امـت    )) حجر بن عدى كنْدى ((
او از دست پروردگان زبده و درخشان مكتب اميرالمؤ منين و پايبندان به اهـداف و ارزشـهاى آن   . عربى و اسالمى است 

بـن ابيـه جنايتكـار و تروريسـت ، رسـماً      اين يگانه و بزرگ ، زندگى خود را براى خدا فدا كرد و هنگامى كـه زيـاد   . بود
، سپيده انديشه و فروغ در اسالم و دومين بنيانگذار بناى اعتقادى اسالم پـس  )عليه السالم ( ناسزاگويى به اميرالمؤ منين 

  .را برقرار كرد، بر او شوريد) صلّى اللّه عليه و آله ( از پسر عم و رهبرش پيامبر عظيم الشاءن 
را با سب امام دريافت ، خون اين مجاهـد بـزرگ را مبـاح كـرد و دسـتگيرش      )) حجر((كه مخالفت  زياد طاغى و مجرم

ساخته همراه گروهى ديگر از بزرگان مجاهد اسالم ، تحت الحفظ نزد برادر و همكـيش جنايتكـارش معاويـه پسـر هنـد      
  .فرستاد

مـرج  ((كرهاى معطّر از خـون شـهادت آنـان بـر     دستور اعدام اين رادمردان صادر شد و جالّدان آن را اجرا كردند و پي
به زمين افتاد و راه را براى مردم به سوى زندگى كريمانه اى كه ظالمان و خودكامگان در آن سرورى نداشـته  )) العذراء

  .باشند، روشن كرد

  :عمرو بن الحمق  2

است كـه از احتـرام بسـيارى نـزد     )) عمرو بن الحمق خزاعى ((يكى ديگر از شهيدان جاودانه اسالم ، صحابى جليل القدر 
. برخوردار بود و حضرت در حق او دعا كردند تا خداوند از جوانى بهره مندش سازد) صلّى اللّه عليه و آله ( پيامبر اكرم 

خداوند متعال دعاى پيامبر را اجابت كرد و عمرو در حالى كه به هشتاد سالگى رسيده بود در رخسار مباركش يـك تـار   
  )45.(نيز ديده نمى شدموى سپيد 



  .عمرو، به ارزشهاى اسالمى واقف و عميقاً به آن مؤ من بود و در راه آنها با تمام وجود، جهاد مى كرد
هنگامى كه زياد بن ابيه جالد از طرف برادر نامشروعش ، معاويه ، به امارت كوفه منصوب شد، بـه جاسوسـان و اعـوان    

به شـمار  ) عليه السالم ( داشت كنند؛ زيرا از شيعيان برجسته امام اميرالمؤ منين خود دستور داد تا عمرو را تعقيب و باز
به طرف موصل گريختند و قبل از رسيدن به آنجا در كوهى پنهان شدند )) رفاعة بن شداد((عمرو با يار خود . مى رفت 

پلـيس ، عمـرو را   . اعه فـرار نمـود  پليس محلى به آنان مشكوك شد و عمرو را دستگير كرد، ليكن رف. تا استراحت كنند
پسر هند دستور . تحت الحفظ نزد عبدالرحمن ثقفى حاكم موصل فرستاد و او نيز از معاويه در باب عمرو دستور خواست 

مزدوران حاكم نيز دستور را اجرا كردنـد و  . از پا درآورند) مخصوص شكار جانوران (داد تا عمرو را با نه تير پيكان پهن 
ير عمرو به شهادت رسيد، سرش را بريدند و معاويه دستور داد تا آن را در شهر دمشق به گردش درآورنـد؛ و  با اولين ت

آمنـه  ((سپس پسر هند دستور داد سر عمرو را نـزد همسـرش ،   . درآمد  اين نخستين سرى بود كه در اسالم به گردش 
ن به خود آمد و سر بريـده همسـر را در دامـان خـود     آمنه ناگها. كه در زندان معاويه به سر مى برد ببرند)) بنت شريد

  .يافت ، از هوش رفت و نزديك بود جان بسپارد
پس از آن او را نزد معاويه بردند و گفتگوى شديدى ميان آنان درگرفت كه دليل مسخ معاويـه و تهـى شـدن او از هـر     

  .آورده ايم ) )) عليه السالم ( سن حياة االمام الح((اين مطلب را به تفصيل در كتابمان . ارزش انسانى است 
  :رشيد هجرى  3

به شدت نسبت به اميرالمؤ منين و وصـى و بـاب مدينـه علـم     . از بزرگان اسالم و اقطاب ايمان است )) رشيد هجرى ((
و او را دسـتگير كـرده و دسـت بسـته نـزد ا     )) زيـاد ((مـزدوران  . اخالص مى ورزيد) صلّى اللّه عليه و آله ( رسول اكرم 

  :هنگامى كه رشيد در برابر آن جنايتكارباغى قرا گرفت ،زياد براوبانگ زد.آوردند
  )).دوستت اميرالمؤ منين درباره رفتار ما با تو چه گفته است ؟((

  :رشيد بدون توجه به او و با صدق و ايمان پاسخ داد
  )).گفته است كه دست و پايم را قطع مى كنيد و مرا دار خواهيد زد((

  :پليد براى تكذيب گفته امام ، گفت  آن خبيث
  ...)).به خدا قسم چنان مى كنم كه گفته اش دروغ گردد، او را آزاد كنيد! هان ((

اعوان زياد، رشيد را آزاد كردند، ليكن مدت كمى نگذشت كه زياد از گفته اش پشيمان شـد و دسـتور داد او را احضـار    
  :كنند، هنگامى كه رشيد حاضر شد بر او بانگ زد

دسـتها و  . بهتر از آنچه كه دوستت به تو گفته است ، نمى يابيم ، تو اگر بمانى همچنان براى بدخواهى مـا مـى كوشـى    ((
  !...)).پاهايش را قطع كنيد

جالدان به سرعت دستها و پاهاى او را قطع كردند، ليكن اين رادمرد بزرگ بدون توجه به درد جانكاه خـود، شـروع بـه    
ماءموران ، شـتابان نـزد   . امويان و ستمهايشان نمود و توده ها را تشويق به شورش بر ضد آنان كردبرشمردن پليديهاى 

زياد رفتند و ماجرا را با وى در ميان گذاشتند، او نيز دستور داد زبان رشيد را قطع كنند، زبانش را بريدند و در حالى كه 
  .با اهل بيت دفاع مى كرد، جان سپرد اين مجاهد بزرگ تا آخرين لحظه حيات از اعتقادات و دوستى

اينها پاره اى از بزرگان اسالم بودند كه به وسيله معاويه تصفيه فيزيكى شدند؛ زيرافضـايل اهـل بيـت را كـه سرچشـمه      
  .آگاهى وانديشه اسالمى هستند،نشر مى دادند

  



  ) ع (ستيز با اهل بيت 
دولتى و وسايل تبليغى خود را براى ستيز با اهـل بيـت كـه     هنگامى كه كارها براى معاويه راست شد، تمامى سازمانهاى

ايـن گـرگ جـاهلى ،    . ميراث و وديعه گرانبهاى پيامبر در امت و عصب حساس جامعه اسالمى هستند، به كـار گرفـت   
  :خطرناكترين وسايل را براى ستيز با آنان به كار بست از جمله 

  :جعل اخبار 1

زمينه جعل اخبار و نسبت دادن آنها به پيامبر، بـراى كاسـتن از منزلـت و اهميـت     معاويه شبكه اى از مزدوران خود در 
جاعالن نيز گاهى اخبارى در فضيلت صحابه براى علم كردن آنان در برابـر خانـدان وحـى مـى     . اهل بيت ، تشكيل داد

گاهى اخبارى در مـذمت  . بيش از صد حديث را در اين زمينه برشمرده است) عليه السالم ( ساختند كه امام محمد باقر
  .جعل مى كردند) عليهم السالم ( اهل بيت 

آنان همچنين احاديثى در مدح و ستايش امويان كه هميشه با اسالم سرستيز داشتند جعل كردند و فضايل دروغينـى بـه   
مى جعـل كردنـد و   اين شبكه ويرانگر به همين مقدار اكتفا نكرد، بلكه اخبارى در زمينـه احكـام اسـال   . آنان نسبت دادند

متاءسفانه اين مجعوالت به كتابهاى صحاح و سنن نيز راه يافت و بخشى از شريعت اسـالمى گشـت و مصـنفان كتـب ،     
  .متوجه جعلى بودن آنها نگشتند

كتـابى دارد  )) محقق مدقق ؛ جالل الدين سيوطى ((گروهى از محققان در اين زمينه دست به تاءليف كتبى زدند، از جمله 
  .و در آن ، احاديث زيادى از اين قبيل را نام برده است )) اللئالى المصنوعة فى االخبار الموضوعة (( به نام

  .تعداد اين احاديث را تا نيم ميليون ثبت مى كند)) الغدير((نيز در اثر ماندگار خود، )) عالمه امينى ((
مانان را دچار شرى بزرگ كـرده ، همـين احاديـث    به هر حال ، بزرگترين فاجعه اى كه جهان اسالمى را رنجانيده و مسل

مجعول است كه چهره تابناك اسالم را مخدوش كرده است و پرده اى ميان مسلمانان و امامان و احاديـث صـحيح آنهـا    
  .كه از ذخيره هاى اسالم مى باشد، آويخته است 

  ):ع (ناسزاگويى به اميرالمؤ منين  2

رالمؤ منين را سب كننـد و از كـارگزاران و واليـان خـود خواسـته بـود آن را ميـان        معاويه رسماً دستور داده بود كه امي
  .مسلمانان اشاعه دهند و اين كار را عنصرى اساسى در استوارى و ماندگارى حكومت خود مى پنداشت 

ه در خطبـه  وابستگان حكومت و وعاظ السالطين در پى اجراى خواسته معاويه نه تنها در محافل خصوصى و عمومى ، بلك
هاى نماز جمعه و ديگر مناسبتهاى دينى ، به سب امام پرداختند، با اين اعتقاد كه شخصيت امام را نابود و نام او را محـو  

  :كنند، غافل از آنكه 
  چراغى را كه ايزد برفروزد

  هر آن كس پف كند ريشه اش بسوزد
ن مسلطشان كرده بودند، بازگشت و امام در گسـتره تـاريخ   اين سب و لعنها به خودشان و ياورانشان و آنانكه بر مسلمانا

به عنوان درخشانترين انسانى كه بنيادهاى عدالت اجتماعى را استوار كرد و اركان حق را در زمين برقرار ساخت ، ظـاهر  
ق محرومـان و  از نظر تمام عرفهاى بين المللى و سياسى ، امام به عنوان بزرگترين حاكم شرق و اولين بنيانگذار حقـو . شد

ستمديدگان و اعالم كننده حقوق بشر، شناخته شد، ليكن دشمنان حضرت ، تفاله هاى بشريت و بدترين آفريدگان بودند 
خود را در زمينه بناى تمدن انسانى و تحـول    كه جنايتشان بر انسانيت نظير ندارد، آنان مانع از آن شدند كه امام نقش 

  .اقتصادى ، اجتماعى و سياسى ، ايفا كند زندگانى عامه در تمام زمينه هاى



  :آموزشگاههاى كينه پرورى  3

) عليهم السالم ( معاويه آموزشگاهها و سازمانهاى تعليمى خاصى به كار گرفت تا نوباوگان را با بغض نسبت به اهل بيت 
صلّى اللّـه  ( ى با عترت پيامبراين دستگاهها نيز به فرزندان نوپاى مسلمين دشمن. كه مركز حساس اسالم هستند، بپرورند

خواسـته معاويـه     ولى اين كارها نتايج زودگذرى داشت و خداوند بر عكـس  . و خاندان وحى را مى آموختند) عليه و آله 
  .اراده كرده بود و آرزوهاى او را به باد داد

درهمه زبانهـا بـازگو مـى شـود و       است كه وصف او زبانزد دنياست و مكارمش ) عليه السالم ( اينك اين اميرالمؤ منين 
ستاره درخشانى است در آسمان شرق كه به نورش مصلحان راه مى پوينـد و  . سرود آزادگان در هر زمان و مكانى است 

و اين معاويه و امويان هستند كه چون جرثومه فساد، بدانها نگريسـته مـى شـود و    . پرهيزگاران گام مى زنند  بر طريقش 
  .ى و عاقبت به شرّى ، از آنان ياد نمى شودجز با خذالن و خوار

معاويه در ميدان سياسى و اجتماعى شكست خورد و برنامه هاى اهل بيت ستيزش ، درون آلوده به گناهان و جنايـات او  
  .را آشكار كرد و بر همگان روشن شد كه او پليدترين حاكمى است كه در شرق عربى و اسالمى ظاهر شده است 

  گسترش ظلم 
يه ظلم و جور را در تمام نقاط عالم اسالمى گسترد، حاكمانى خونخوار بر مسلمانان مسلط كرد و آنان بى رحمانه در معاو

بود كه بر مـردم  )) زياد بن ابيه ((از همه آنان پليدتر، سنگدلتر و خونخوارتر، . ارتكاب جنايت و مردم آزارى پيش رفتند
كه در يكى از خطبه هايش گفته بود با كمترين شك و گمان و اتهامى ، حكم  زياد همانگونه. عراق رگبارى از عذاب باريد

مى كرد و متهمان را بدون هيچ گونه تحقيق به طرف مرگ و اعدام مى راند و در خونريزى به ناحق ، هراسى نداشـت و  
رتكـاب همـه   در يـك جملـه ، او در ا  . از گستردن سايه هاى هراس و وحشت ميان مسلمانان احسـاس گنـاه نمـى كـرد    

  .محرّمات الهى چون برادر نامشروعش بود
بـيش از  ) 46)).(اگر سعد رها شد، سـعيد از پـا درآمـد   :((ظلم و ستم در مناطق اسالمى بيداد مى كرد، تا آنكه مى گفتند

قـرار  حكومت ، آنان را مخصوصاً مورد ظلم و تجاوزگرى خـود  . در تنگنا بودند) عليهم السالم ( همه ، شيعيان اهل بيت 
مى داد، بسيارى از آنان را در زندانهاى تاريك و اتاقهاى شكنجه محبوس كرد، چشمهاى آنان را از حدقـه درآورد و بـه   

  .و دلبستگى به آنان بود) عليهم السالم ( تنها جرم آنان دوستى اهل بيت . انحاى مختلف آنان را شكنجه داد
ايـن  . گيريهاى وحشتناكى بود كه شيعيان اهـل بيـت متحمـل مـى شـدند      شاهد ستمها و انتقام) عليه السالم ( ابوالفضل 

مشاهدات ، بر ايمان او به ضرورت جهاد و قيام مسلحانه بر ضد امويان براى نجات امت ، از محنت و بازگرداندن حيات 
  .اسالمى ميان مسلمانان ، افزود

  :خالفت بخشى به يزيد
د و خالفت اسالمى را به فرزندش يزيد كه به اجمـاع مورخـان از همـه    معاويه بزرگترين جنايت را در اسالم مرتكب ش

يزيـد  . بود، سـپرد )) جاهلى ((ارزشهاى انسانى عارى بود و سرسپرده گناه و بى بند و بارى و به معناى واقعى كلمه فردى 
خانـدان پيـامبر را در   همان طور كه در شعرش گفته بود، نه به خدا ايمان داشت و نه به روز جزا و هنگامى كه اسـيران  

  :دمشق بر او وارد كردند، گفت 
  )47)).(كالغ بانگ زد، بدو گفتم چه بانگ زنى و چه بانگ نزنى ، من تقاصم را از پيامبر گرفتم ((

  .آرى ، طلبهاى امويان را از فرزند فاتح مكه بازپس گرفت ؛ فرزندانش را كشت و خاندانش را اسير كرد
  )48)).(خندف نيستم ، اگر از فرزندان پيامبر انتقام آنچه انجام داده بود، نگيرم  از: ((دفعه ديگر همو گفت 



آرى ، اين يزيد است كه با الحاد و بى دينى خود، معاويه او را بر گرده مسلمانان سوار مى كند و او نيز با احياى زندگى و 
نظر قرار مى دهـد و بـا كشـتن و نـابود كـردن      فرهنگ جاهلى ، اسالم زدايى فكرى و اعتقادى از زندگى اجتماعى را مد 

و اسير كردن خاندان عصمت ، حوادثى جانكاه را براى هميشه در ميان مسلمانان به ) صلّى اللّه عليه و آله ( عترت پيامبر
  .جا مى گذارد

  ترور شخصيتهاى مسلمان 
ستند مورد توجه مسلمانان قرار بگيرنـد،  معاويه براى هموار كردن زمينه خالفت يزيد و از ميان بردن كسانى كه مى توان

دست به ترور شخصيتهاى مسلمان كه داراى منزلت وااليى ميان مسلمين بودند، زد و افراد ذيل را بر همين اسـاس ازپـا   
  .درآورد

  :سعد بن ابى وقاص  1

اسالمى كانديد كرده فاتح عراق و يكى از اعضاى شوراى شش نفره كه عمر آنان را براى خالفت )) سعد بن ابى وقاص ((
  )49.(بود، وجودش بر معاويه گران آمد، پس با دادن زهر او را كشت 

  :عبدالرحمان بن خالد 2

از پايگاه توده اى وسيعى ميان شاميان برخوردار بود و هنگامى كه معاويه با آنان مشـورت كـرد   )) عبدالرحمان بن خالد((
معاويه به روى خود نياورد و در نهان براى . لرحمان را معرفى كردندكه خالفت را پس از خود به چه كسى بسپارد، عبدا

چندى بعد عبدالرحمان بيمار گشت و معاويه به طبيبى يهودى اشاره كرد تا معالجه او را به عهده گيرد . او توطئه اى چيد
  )50.(طبيب نيز دستور را به كار بست و عبدالرحمن بر اثر زهر، درگذشت . و به او زهر دهد

  :عبدالرحمن بن ابى بكر 3

از برجسته ترين مخالفان معاويه در زمينه بيعت گرفتن براى يزيـد بـود و مخالفـت خـود را     )) عبدالرحمان بن ابى بكر((
معاويه يـك صـد هـزار درهـم بـراى كسـب رضـايت        . خبر مخالفت او در مدينه و دمشق پيچيده بود. آشكار كرده بود

ديـنم را بـه دنيـايم نمـى     : ((فرستاد، ليكن او از پذيرفتن رشوه خوددارى كرد و گفت عبدالرحمن به عنوان رشوه برايش 
  )51.(برخى از منابع برآنند كه معاويه او را مسموم كرد و از پا درآورد)). فروشم 

  ):ع (امام حسن  4

حضـرت بـود؛ زيـرا در     بر معاويه سنگين شده و او به دنبال راهـى بـراى رهـايى از آن   ) عليه السالم ( وجود امام حسن 
بندهاى پيمان صلح ، عهد كرده بود كه خالفت ، پس از مرگش ، به امام واگذار شود، لذا نزديكان امام را از نظر گذراند 

  .تا وجدان يكى از آنان را خريده و او را به كشتن حضرت برانگيزد
اين زن به خاندانى تعلق داشت كـه هرگـز   . خائن را نيافت )) جعده بنت اشعث ((در اين كاوش ، كسى جز همسر امام ، 

پس معاويه با عامـل  . نجيب زاده اى به عرصه ظهور نرسانده بود و هيچ يك از آنان به ارزشهاى انسانى ، ايمان نداشتند
مـروان نيـز بـا دادن امـوال و وعـده      . خود در مدينه ، مروان بن حكم تماس گرفت و اجراى توطئه را از او خواستار شـد 

در پى اجراى خواسته جنايتكارانه معاويه ، حضـرت را بـا   )) جعده . ((با يزيد، او را به انجام اين جنايت برانگيخت  ازدواج
  .زهرى قتّال ، مسموم كرد

  :حضرت روزه بود و هنگامى كه زهر در ايشان اثر كرد، آن زن خبيث را مخاطب قرار داد و فرمود
كسى جاى مرا براى تو نخواهد گرفت ، او معاويه تو را فريفت و بازيچـه قـرار    !مرا كشتى ، خداوند تو را بكشد، به خدا((

  ...)).داد، خداوند تو و او را خوار كند



زير بار دردهاى سنگين ، فرسوده شده بود، زهر كارگر افتاده ، چهـره  ) صلّى اللّه عليه و آله ( نواده و ريحانه پيامبر اكرم 
بود، ليكن همچنان به ذكر خدا و تالوت آيات قرآن مشغول بود تا آنكـه روح   حضرت پژمرده و رخسارش زردرنگ شده

  .عروج كرد  عظيم حضرت در ميان استقبال مالئكه رحمان و ارواح پيامبران به سوى پروردگارش 
  .امام در حالى درگذشت كه مصايب ومشكالت ،جانشان را رنجور كرده بودند

را به زندان افكند يا كشت ، او و پـدرش را    غصب كرد، شيعيان او و پدرش  خالفت او را. پسر هند به حضرت ظلم كرد
  .علناً ناسزا گفت و در پايان با شرنگ ، احشاى امام را پاره پاره كرد

  غسل و كفن 

سيدالشهداء پيكر مقدس برادر را غسل داد و كفن كرد و تشييع كنندگان و در راءس آنان علويـان بـا چشـمانى خونبـار     
در آنجا مـى خواسـتند پيكـر حضـرت را در جـوار جـد       . س امام را برگرفتند و تا آرامگاه پيامبر تشييع كردندجسد مقد

  .بزرگوارش به خاك بسپارند
  فتنه امويان 

آوردند، تا آنكه در كنار ايشان بـه خـاك سـپرده شـود،     ) صلّى اللّه عليه و آله ( پيكر مقدس را نزديك قبر پيامبر اكرم 
: در راءسشان قورباغه فرزند قورباغه ، مروان بن حكم برشوريدند و مقابل تشييع كنندگان فرياد سر دادند ليكن امويان و

و چـون سـگان   ...)) آيا حسن در جوار جدش دفن شود، اما عثمان در آن سوى بقيع دفن گردد، محال است چنين باشد((
  :د و بدين گونه او را تحريك كردندبه سوى عايشه كه انحراف او را از اهل بيت مى دانستند، شتافتن

  ...)).اگر حسن در كنار جدش دفن شود، افتخار پدرت و ياورش از بين خواهد رفت ((
  :عايشه نيز از جا جهيد، به راه افتاد و در حالى كه صفوف مردم را از هم مى شكافت فرياد مى زد

  ...)).و به گيسوى خود اشاره كرد اگر حسن در كنار جدش دفن شود، هر آينه اين ، بريده خواهد شد((
  :سپس متوجه تشييع كنندگان شد و گفت 

  ...)).آن كه را دوست ندارم ، به خانه ام وارد مكنيد((
  .آشكار كرد) عليهم السالم ( و بدين ترتيب ، كينه خود را نسبت به اهل بيت 

صـلّى اللّـه عليـه و    ( پدرش از پيامبراكرم  حال جاى اين پرسش است كه اين خانه از كجا به ملكيت عايشه درآمد، مگر
، پـس خانـه پيـامبر بـر     ))ما گروه پيامبران نه طاليى به ميراث مى گذاريم و نه نقره اى : ((نقل نكرد كه مى گفت ) آله 

  .طبق اين روايت خانه اى از خانه هاى خداست ، كسى مالك آن نمى شود و متعلق به همه مسلمانان است 
را در آنجا دفن كنند و اگر عايشه به اين روايت عمل نمى ) عمر(ه عايشه اجازه مى دهد پدرش و ياور او بنابراين ، چگون

كند و پيامبر چون ديگر پيامبران فرزندانش از او ارث مى برند، در آن صورت اين امام حسن اسـت كـه ارث مـى بـرد؛     
از خانه ارث نمى برند و از بنا هم آن مقدار كه فقها ) يه و آله صلّى اللّه عل( زيرا نواده پيامبر است ، ولى زنان پيامبراكرم 

  .ذكر كرده اند، ارث مى برند
به هر حال ، امويان بر فتنه انگيزى و ايجاد بلوا پافشارى كردند و باطن كينه توزانه خود را نسبت بـه اهـل بيـت نشـان     

كنند، آنان نيز با كمانهاى خـود شـروع بـه تيرانـدازى      دادند و به مزدوران خويش دستور دادند تا پيكر امام را تيرباران
براى پيكـار بـا امويـان و    ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس . كردند و نزديك بود جنگى ميان بنى هاشم و امويان دربگيرد

مبنى ) الم عليه الس( براى حفظ وصيت امام حسن ) عليه السالم ( پراكندن آنان پيش تاخت ، ليكن برادرش امام حسين 
پيكر مقدس را به بقيع بردند و در آنجا . بر آنكه نبايد قطره اى خون ريخته شود، او را از انجام هرگونه حركتى بازداشت 



همراه صفات برجسته بردبارى ، شرف و فضيلت به خاك سپردند و بدين گونه صـفحه درخشـانى از صـفحات نبـوت و     
  .امامت ، ورق خورد
آمـد و باعـث   ) عليه السالم ( شاهد حوادث هولناكى بود كه بر سر برادرش امام حسن ) ليه السالم ع( ابوالفضل العباس 

  .دل كندن از دنيا و سير شدن از زندگى حضرت گشت و به قيام و جهاد در راه خدا دل بست 

  با معاويه ) ع (مخالفت امام حسين 
مانان و مغاير اهداف آنـان را همچنـان ادامـه داد، سـرور     هنگامى كه معاويه سياست انحرافى خود و مخالف مصالح مسل

اعمال معاويه را تقبيح كرد و در تمام ابعاد به رسوا كردن او دست زد و مسـلمانان  ) عليه السالم ( آزادگان ، امام حسين 
  .را به قيام بر ضد حكومت او فرا خواند

معاويه به شدت هراسـان  . را به شام گزارش دادند سازمان جاسوسى معاويه ، فعاليتهاى سياسى حضرت بر ضد حكومت
شد و يادداشت شديداللحنى براى بازداشتن امام از مخالفت و تهديد به اتخاذ تصميمات شديد و سخت در صورت ادامه 

امام او را با لحنى شديد پاسخ گفت و سياسـتهايش را يكايـك بـاز نمـود و عملكـرد      . مخالفت ، به سوى حضرت فرستاد
حجر بن عدى ((تاب خدا و سنت پيامبر را بر او خرده گرفت و جنايتهايش نسبت به آزادگان و مصلحانى چون مخالف ك

  .را كه از بزرگان انديشه اسالمى بودند، محكوم كرد)) ، عمرو بن حمق خزاعى و رشيد هجرى 
حـوادث هولنـاكى را كـه در آن     پاسخ امام از درخشانترين اسناد سياسى است كه در آن هرگونه ابهامى را برطرف كرد،

  )52.(زمان رخ داده بود به تفصيل بيان داشت و موضع انقالبى خود را عليه حكومت معاويه آشكار كرد

  در مكه ) ع (كنفرانس امام حسين 
ن در مكّه كنفرانسى سياسى منعقد ساخت و در آن جمعيت كثيرى از مهاجران ، انصار و تابعي) عليه السالم ( امام حسين 

امام در اين كنفرانس بپاخاسـت و بـا بيـانى رسـا يكايـك محنتهـا و       . كه در موسم حج حاضر شده بودند، شركت كردند
  .مصايب خود و شيعيان خود را در عهد معاويه ، طاغوت اموى ، برشمرد

  :قسمتى از خطابه امام را پس از حمد و ستايش خداوند متعال چنين نقل مى كند)) سليم بن قيس ((
به درستى كه اين طاغوت معاويه با ما و شيعيان ما رفتارى داشته است كه مى دانيد و ديده ايد و شاهد بـوده  : ما بعدا((
گفته ام را بشـنويد،  . من از شما چيزى مى خواهم ، اگر راست بگويم ، تصديقم كنيد و اگر دروغ بگويم ، تكذيبم كنيد. ايد

در آنجا هر كس را مورد اعتماد خود يافتيد، به سوى آنچه از . خود بازگرديدسخنم را بنويسيد، سپس به شهرها و قبايل 
من مى ترسم اين ديانت مندرس گردد و مغلوب شـود و خداونـد، نـور خـود را تماميـت      . حق ما مى دانيد دعوت كنيد

  ...)).خواهد بخشيد اگرچه كافران خوش نداشته باشند 
مام آياتى را كه خداوند در حق اهل بيت نازل كرده بود، تالوت نمود و تفسير كرد امام در اين خطابه ت: ((سليم مى گويد

را در حق خود و خاندانش يكايك برخواند و نقل كرد و پس از هـر  ) صلّى اللّه عليه و آله ( و همه گفته هاى پيامبر اكرم 
آن را ! آرى ، به خدا: ((و تابعين مى گفتند ))آرى ، به خدا آن را شنيده ايم و گواهى مى دهيم : ((يك ، صحابه مى گفتند

  )).صحابى مورد اعتماد و وثوقم ، برايم روايت كرده است 
خدا را بر شما شـاهد مـى گيـرم كـه گفتـه هـايم را بـراى افـراد متـدين و مـورد وثـوق خـود             : ((سپس حضرت فرمود

  )53...)).(بازگوييد
حضرت در آن مجمع ، سياست معاويه مبنى بـر جـدا كـردن    . داين نخستين كنفرانسى بود كه در آن هنگام ، تشكيل ش

  مردم از اهل بيت و پوشاندن فضايل خاندان وحى را محكوم كرد و حاضران كنفـرانس را بـه نشـر فضـايل و گسـترش      



اى پليد در حق آنان صادر شده است ، دعوت كرد تا مردم نيته) صلّى اللّه عليه و آله ( مناقب و نقل رواياتى كه از پيامبر
  .؛ اين قلب تپنده امت اسالمى ، بشناسند)عليهم السالم ( معاويه را بر ضد اهل بيت 

  هالكت معاويه 
معاويه در اضطراب از جناياتى كه مرتكب شده بود و زير بار سنگين گناهان ، بـه اسـتقبال مـرگ رفـت ، در حـالى كـه       

صودش حجر بن عدى بود به خاطر او روز دشوارى در پيش از ابن ادبر مق! واى بر من : ((افسوس مى خورد و مى گفت 
  )).خواهم داشت 

آرى او، روزى دشوار و حسابى سخت در پيشگاه خداوند دارد؛ نه تنها به خاطر حجر، بلكه به سبب به ناحق ريختن خون 
  .مسلمانان 

  .ار كرداو دهها هزار تن از مسلمانان را به كشتن داد و سوگ و اندوه را در خانه ها برقر
او بود كه با حكومت اسالمى جنگيد و دولت امويان را كه بندگان خدا را برده خود كرد و بيت المـال را امـوال شخصـى    

  .خود ساخت ، به وجود آورد
او بود كه شريرترين بندگان خدا را چون زياد بن ابيه بر مسلمانان مسلط كرد تا بر آنان ظلم روا دارد و آنان را لگـدمال  

و بود كه پس از خود، يزيد را به خالفت برگزيد تا آن حوادث دهشتناك را در اسـالم بيافرينـد و در ضـديت بـا     ا. كند
و همـو بـود كـه    . را مسموم كرد) عليه السالم ( او بود كه امام حسن . اسالم و پيامبر چون نياى خود ابوسفيان رفتار كند

بـه  . صادر كرد و آن را بخشى از زندگى عقيدتى مسـلمانان قـرار داد   بر منابر را) عليهم السالم ( دستور سب اهل بيت 
  .اضافه اعمال نارواى ديگرى كه حساب او را نزد خداوند، سنگين و سخت خواهد كرد

ديوار ظلم شكست و پايه هاى ستم به لرزه درآمد . به هر حال ، معاويه هالك شد؛ هالكتى خوار و مورد استقبال ديگران 
وليعهد معاويه ؛ يعنـى  . هالكت معاويه را به مسلمانان شادباش گفت )) يزيد بن مسعود نهشلى ((عراقى و سردار بزرگ 

يزيد هنگام مرگ پدر، در آنجا نبود، بلكه در شـكارگاهها بـا عربـده هـاى مسـتانه و در ميـان نغمـه هـاى خنيـاگران و          
  .نوازندگان از همه جا بى خبر بود

را كه سنگين ترين كابوس در آن زمان به شمار مـى رفـت و عـالم اسـالمى را دچـار      در اينجا سخن از حكومت معاويه 
  .مصايبى تلخ كرد، به پايان مى بريم 

  .شاهد فجايع وحشتناكى بود كه سايه هاى آن ، حكومت مسلمانان را فراگرفته بود) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 
  

  با نهضت حسينى : فصل ششم 
عليـه  ( با نهضت بزرگ اسالمى كه برادرش سرورآزادگان و سيدالشهداء امـام حسـين   ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 

آغاز كرد، همگام و همراه شد؛ نهضت عظيمى كه از بزرگترين نهضتهاى جهانى و پرثمرترين آنها بـراى ملتهـاى   ) السالم 
مه عالم را تكان داد، انسان مسلمان را آزاد نمود اين نهضت ، سير تاريخ را دگرگون كرد، ه. روى زمين به شمار مى رود

  .و گروههاى ملى مسلمان را به سرپيچى از حكومت ظلم و ظالم ستيزى ، برانگيخت 
قمر بنى هاشم و افتخار عدنان در اين نهضت ، فعاالنه شركت كرد و نقشـى مثبـت ايفـا نمـود، در تمـام مراحـل آن بـا        

ى كرد، تمام اهداف و خواسته هاى رحيمانه و خيرخواهانه اش را براى محرومان و همكار) عليه السالم ( برادرش حسين 
  .ستمديدگان ، دانست و به آنها ايمان آورد



مطيعانه مالزمت برادر را پى گرفت ، خواسـته هـاى او را بـرآورد،    . عباس ، برجسته ترين عضو اين نهضت درخشان بود
ن آورد، مواضع و آرمانهايش را تصديق كرد و در سير جاودانـه اش از مدينـه   ايما  بازوى توانمند او گشت ، به گفته اش 

عليـه  ( در هر موقف و موضعى از نهضت امام حسين . به مكه و سپس به سرزمين كرامت و شهادت ، از برادر جدا نشد
  .عباس همراه و شريك او بود) السالم 

  .چهره برجسته آن بود، سخن مى گوييم   زرگ كه عباس در اينجا به اختصار از برخى فصلهاى تاريخى اين نهضت ب
  بيعت نمى كند ) ع (حسين 

)) وليد بن عقبـه  ((رسماً از بيعت كردن با يزيد سر باز زد و آن هنگامى بود كه حاكم مدينه ) عليه السالم ( امام حسين 
، عباس و ديگر جوانان بنى هاشـم را  حضرت كه خواسته وليد را مى دانست بازوى توانمندش . حضرت را شبانه فراخواند

براى حمايت خود فراخواند و از آنان خواست بر در خانه وليد بايستند و همينكه صداى حضرت بلند شـد، بـراى نجـات    
پـس از آن ، وليـد خبـر مـرگ     . امام وارد خانه وليد شد و مورد استقبال گرم او قرار گرفت . حضرت ، داخل خانه شوند

امـام تـا   . داد و گفت كه يزيد بيعت اهل مدينه عموماً و بيعت امام را خصوصاً خواستار شده اسـت   معاويه را به حضرت
حضرت مى خواست در برابر آنان مخالفت كامـل خـود را بـا خالفـت     . صبح و تا آنكه مردم جمع شوند مهلت خواست 

كه از سران منـافقين و  )) مروان بن حكم (. (يزيد اعالم كند و آنان را به سرپيچى از حكومت و قيام عليه آن دعوت كند
  :پايه هاى باطل بود، حضور داشت و براى آتش افروزى و فتنه انگيزى از جا جهيد و بر وليد بانگ زد

اگر حسين اينك بدون بيعت از تو جدا شود، ديگر به چنين فرصتى دست نخواهى يافت ، مگر پس از كشته هاى بسيار ((
  ...)).و بيعت بگير و اگر مخالفت كرد، گردن او را بزن ميان شما، او را باز دار 

  :نگهبان حرم نبوت ، امام حسين با تحقير در چهره مروان خيره شد و فرمود
  ...)).دروغ گفتى و خوار شدى ! آيا تو مرا مى كشى يا او؟ به خدا سوگند! اى پسر زرقاء((

  :بر عدم بيعت با يزيد را چنين اعالم كرد سپس پدر آزادگان متوجه وليد گشت و عزم و تصميم خود مبنى
خداوند نبوت را بـا مـا   . ما اهل بيت نبوت ، معدن رسالت ، محل آمد و رفت مالئكه و جايگاه رحمت هستيم ! اى امير((

كسى چون . اما يزيد، مردى فاسق ، مى خواره ، كشنده نفس به ناروا و متجاهر به فسق است . آغاز كرد و با ما ختم كرد
با مثل او بيعت نمى كند؛ به زودى خواهيم ديد و خواهيد ديد كه كدام يك از مـا بـه خالفـت و بيعـت سـزاوارتريم       من

).((...54(  
حضرت خود را آماده . امام در داراالماره و دژ قدرت حاكم ، بدون توجهى به آنان ، عدم بيعت خود را با يزيد اعالم كرد

حكومت جبار و تروريستى يزيد كه خوار كردن آنان را هدف خود كرده و واداشـتن   كرده بود تا براى رهايى مسلمانان از
  .آنان را به آنچه نمى پسندند، وجهه نظر خود قرار داده بود، جانبازى و فداكارى كند

امام به فسق و بى دينى يزيد، دانا بود و اگر حكومت او را امضا مى كرد، مسلمانان را به ذلـت بنـدگى دچـارمى سـاخت     
واعتقادات اسالمى را در دره هاى عميق گمراهى نهان مى كرد، ليكن حضرت سالم اللّه عليه در برابر طوفانها ايستاد، بـر  
زندگى تمسخر زده ، به مرگ خنديد و براى مسلمانان ، عزتى استوار و كرامتى واال به ارمغان گذاشت و پرچم توحيـد را  

  .در آسمان جهان به اهتزاز درآورد
  
  
  



  سوى مكّه به 

سرور آزادگان تصميم گرفت مدينه را ترك كند و به سوى مكه برود و آنجا را پايگاهى براى گسترش دعـوت و تبيـين   
اهداف نهضت خود قرار دهد و مسلمانان را به قيام عليه حكومت اموى كه جاهليت را با تمام ابعـاد پليـد خـود مجسـم     

  .كرده بود، برانگيزد
رفـت و بـا صـدايى اندوهباردرحاليكـه بـار      ) صلّى اللّه عليـه و آلـه   ( بر جدش پيامبر اكرم حضرت قبل از حركت نزد ق

مشكالت و بحرانها را بر دوش مبارك داشت ، به گفتگو با روح مطهر ايشان پرداخت و از فتنـه هـاى روزگـار شـكايت     
  .آنان وداع كردسپس براى آخرين ديدار نزد قبر مادر بزرگوار و برادرش امام حسن رفت و با . كرد

اينك كاروان حسينى با تمام افراد خانواده رهسپار مكه شده اند تا به خانه خدا كه بايد بـراى همگـان جـاى امـن باشـد،      
عباس در . ابوالفضل سرپرستى تمام كارهاى امام و خاندان او را به عهده دارد و نيك از پس آنها برمى آيد. پناهنده شوند

امام جاده عمومى را پيش گرفت ، يكى از همراهان . اهتزاز درآورده است و مصمم ، پيش مى رودكنار برادر، پرچم را به 
از بيراهه حركت كند و بدين ترتيب از تعقيب نيروهاى دولتى در امان مانـد،  )) ابن زبير((به حضرت پيشنهاد نمود مانند 

  :ليكن حضرت با شجاعت و اعتماد به نفس پاسخ داد
ين راه را همچنان ادامه مى دهم ، تا آنكه خانه هاى مكه را ببينم ، تا خداوند در اين باب آنچه را اراده ا! به خدا سوگند((

  ...)).كند و مرضى اوست ، انجام دهد
اهـل مكـه اسـتقبال    . فرود آمـد )) عباس بن عبدالمطلب ((كاروان امام ، شب جمعه سوم شعبان به مكه رسيد و در خانه 

آوردند و صبح و شام براى به دست آوردن احكام دين خود و احاديث پيامبرشـان بـه ديـدار     گرمى از حضرت به عمل
حضرت براى . حجاج و ديگر زايران بيت اللّه از همه نقاط نيز براى زيارت امام نزد ايشان مى رفتند. حضرت مى شتافتند

ن لحظه اى فروگذار نمى كرد و آنان را بـه  نشر آگاهى دينى و سياسى در ميان بازديدكنندگان خود چه مكّى و چه غير آ
  .قيام عليه حكومت اموى كه قصد به بندكشيدن و خوار كردن آنان را داشت ، دعوت مى كرد

  هراس حاكم مكّه 

حاكم . قدرت محلى در مكه از آمدن امام به آنجا و تبديل شهر به مركزى براى دعوت و اعالم نهضت خود، هراسان شد
طاغوتى كه خود شاهد ازدحام مسلمانان به گرد امام بـود و گفتـه هـاى آنـان مبنـى بـر       )) اشدق  عمرو بن سعيد((مكه 

اولويت امام به خالفت و ناشايستگى خاندان ابوسفيان كه حرمتى براى خداوند قايل نبودند، مشاهده مى كرد شتابان نـزد  
  :حضرت رفت و خشمگين گفت 

  )).چرا به بيت الحرام آمده اى ؟((
  :حضرت با آرامش و اعتماد به نفس ، پاسخ داد! نه خدا ملك بنى اميه است و نه متعلق به همه مسلمانان گويى خا

آن طاغوت هم فوراً نامه اى به اربـابش يزيـد نوشـت و او را در جريـان     )). من به خداوند و اين خانه پناهنده شده ام ((
ن به دور حضرت ، قرار داد و گوشزد كرد كـه ايـن مسـاءله    آمدن امام به مكه ، رفت و آمد مردم با ايشان و تجمع آنا

  .خطرى جدى براى حكومت يزيد، دربردارد
فرسـتاد و در آن ،  )) ابـن عبـاس   ((را خواند، به شدت هراسان شد و يادداشـتى بـراى   )) اشدق ((هنگامى كه يزيد، نامه 

براى بهبود امور و بازداشتن امام از ستيز با تهديد كرد و از ابن عباس خواست   حضرت امام حسين را به سبب تحركش 
ابن عباس در پاسخ ، نامه اى به يزيد نوشت و در آن يزيد را به عدم تعرض به امام نصيحت كـرد و  . يزيد، دخالت كند



توضيح داد كه امام براى رهايى از قدرت محلى مدينه و عدم رعايت مكانت و مقام حضرت ، توسط آنان به مكه هجرت 
  .ست كرده ا

  .امام در مكه توقف كرد، مردم همچنان به ديدار حضرت مى رفتند و از ايشان مى خواستند تا عليه امويان قيام كند
نيروهاى امنيتى ، به شدت مراقب حضرت بودند، تمام تحركات و فعاليتهاى سياسى ايشان را ثبت مـى كردنـد، آنچـه را    

شتند و همه را براى يزيد به دمشق مى فرستادند تـا در جريـان امـور    ميان ايشان و ديدار كنندگان مى گذشت ، مى نگا
  .قرار گيرد

  تحرّك شيعيان كوفه 

خبر هالكت معاويه ، شيعيان كوفه را خشنود كرد و آنان شادمانى خود را از اين واقعه ابراز كردند و كنفرانسـى مردمـى   
ل دادند و در آن با ايراد خطابه هاى حماسى به تفصيل ، تشكي))سليمان بن صرد خزاعى ((در خانه بزرگترين رهبر خود، 

، رنج و محنت خود را در ايام حكومت معاويه برشمردند و متفقاً تصميم گرفتند با امام حسين بيعـت كـرده و بيعـت بـا     
  .يزيد را رد كنند

شان را به آمدن به كوفـه و تشـكيل   بود، برگزيدند تا نزد امام رفته اي)) عبداللّه بجلى ((فوراً هياءتى كه يكى از افراد آن 
آنان مى خواستند كه امام با حكومت خود، امنيت ، كرامت و آسايش از دسـت رفتـه   . حكومت در آن شهر تشويق كنند

الم   ( شان در حكومت اموى را به آنان بازگرداند و شهرشان را همانطور كه در زمان اميرالمؤ منين  بـود بـه   ) عليـه السـ
  .ى بدل كندپايتخت دولت اسالم

شرفياب شده و خواسته هاى اهل كوفـه  ) عليه السالم ( هياءت نمايندگى به سرعت به مكه رفته و شتابان به حضور امام 
  .را عرضه كرد ومصرّانه از حضرت درخواست نمود براى آمدن به كوفه بشتابد

  نامه هاى كوفيان 

كردند، بلكه با ارسال هزاران نامه بر عزم خود نسـبت بـه يـارى    اهل كوفه به هياءتى كه نزد امام فرستاده بودند، اكتفا ن
امام تاءكيد نموده و اعالم داشتند كه در كنار ايشان خواهند ايستاد و با جان و مال خود از حضرت دفاع خواهند كـرد و  

ن است ، تشكيل مجدداً از حضرت خواستند براى آمدن به كوفه بشتابد تا حكومت اسالمى و قرآنى كه نهايت آرزوى آنا
  .همچنين حضرت را در برابر خداوند اگر خواسته آنان را اجابت نكند مسؤ ول دانستند. دهد
  .ديد كه حجت شرعى قائم شده و بر ايشان است كه پاسخ مثبتى به آنان دهد) عليه السالم ( امام 

  فرستادن مسلم به كوفه 

يان براى آمدن حضرت به شهرشان ، بسيار شد، ايشان نـاگزير از  هنگامى كه تعداد هياءتها و نامه هاى تشويق آميز كوف
مسلم بـن عقيـل   ((حضرت ، فرد ثقه و مورد اعتماد و بزرگ خانواده و پسر عم خود،   پس . پذيرفتن خواسته شان گشت 

دود بـود،  ماءموريت مسلم ، مشخص و محـ . را كه در فضيلت و تقوا نمونه بود به نمايندگى خود به سوى كوفه فرستاد)) 
ايشان موظف بود كوفيان و خواسته آنان را ارزيابى كند و بنگرد كه آيا راست مى گويند و حقيقتاً خواستار حكومت امـام  

  .هستند، تا در آن صورت امام راه شهر آنان را پيش بگيرد و در آنجا حكومت قرآن را برقرار سازد
مختار ((و در خانه يكى از رهبران و رزم آوران شيعه ؛ يعنى به سرعت و بى درنگ به سوى كوفه حركت كرد )) مسلم ((

كه از آگاهى و بصيرتى تام در امور سياسى و مسايل روانى و اجتمـاعى برخـوردار بـود و شـجاعتى     )) بن ابى عبيده ثقفى 
  .مختار درهاى خانه اش را بر مسلم گشود و آنجا به مركز سفارت حسينى بدل گشت . بسزا داشت ، فرود آمد



شيعيان كه خبر ورود مسلم را دريافت كردند، نزد حضرت رفتند و به گرمى به ايشان خوشامد گفتند و انواع احترامـات  
آنان به گرد مسلم حلقه زدند و خواستار آن شدند تا بـا  . الزم را تقديم داشتند و پشتيبانى خود را از ايشان اعالم كردند

  .بيعت كنند) لسالم عليه ا( او به عنوان نماينده امام حسين 
در مدت كمى بيش از هجده هـزار  . مسلم خواسته آنان را پذيرفت و دفترى براى ثبت اسامى بيعت كنندگان تعيين كرد

تعداد بيعت كنندگان روز به روز افزايش مى يافت و با اصرار، از حضـرت  . تن با حضرت به نيابت از امام ، بيعت كردند
  .مكاتبه كند و از ايشان بخواهد به سرعت بسوى كوفه بيايد و رهبرى امت را عهده دار شودمسلم مى خواستند تا با امام 

ناگفته نماند كه قدرت محلى كوفه از تمامى رويدادهاى شهر و تحرك شيعيان باخبر بود، ليكن موضع بى طرفانـه اتخـاذ   
  .نموده و از هرگونه واكنشى عليه آنان خوددارى كرده بود

كـه موضـعى ضـد انصـار داشـت ،      )) يزيد((از )) نعمان بن بشير انصارى ((ى آن بود كه حاكم كوفه ، علت اين بى تفاوت
  .عالوه بر آن ، دختر نعمان ، همسر مختار ميزبان و همگام مسلم به شمار مى رفت . روگردان بود

بال كوفه را نپسندند، آنان بـا  طبيعى بود كه مزدوران و وابستگان اموى ، موضع ماليمت آميز و سهل انگارانه نعمان در ق
دمشق تماس گرفتند، يزيد را از مواضع نعمان آگاه كردند، بركنارى او را خواستار شـدند و بـه جـاى او تعيـين حـاكمى      

يزيـد از  . دورانديش را كه بتواند قيام را سركوب كند و مردم را به زير يوغ حكومـت يزيـد بكشـد، درخواسـت كردنـد     
را كه ديپلماتى كارآزموده و مجرّب بود، فرا خواند و )) سرجون ((ن شد و مشاور مخصوص خود، دريافت اين اخبار هراسا

سپس از او خواست كسى را كه بتواند اوضـاع انفجـارآميز كوفـه را كنتـرل كنـد، بـه او       . قضايا را با او در ميان گذاشت 
بودن از هر خصلت انسـانى چـون پـدرش بـود،      را كه در خونريزى و تهى)) عبيداللّه بن زياد((سرجون نيز . معرفى كند

  .براى امارت كوفه مناسب دانست 
يزيد طى حكمى عالوه بر واليت بصره ، امارت كوفه را نيز به ابن زياد واگذار كرد . عبيداللّه در آن زمان حاكم بصره بود

سيدن فورى به كوفه صادر كرد تا ابن زياد دستورات اكيدى براى ر. و بدين گونه تمام عراق تحت سيطره او قرار گرفت 
  .بتواند قيام را سركوب كند و مسلم را از پاى درآورد

  سفر ابن زياد به كوفه 

همينكه ابن زياد حكم امارت كوفه را دريافت ، به سرعت راه آن ديار را پـيش گرفـت و بـراى سـبقت گـرفتن از امـام       
در آنجا براى آنكه به كوفيان وانمود كند . آن شهر تاخت حسين در رسيدن به كوفه بدون كمترين درنگى تا نزديكيهاى 

اين نيرنگ ، مـؤ  . كه امام حسين است ، لباسهاى خود را تغيير داد و لباس يمنى پوشيد و عمامه اى سياه بر سر گذاشت 
دت نگران شـد، از  ابن زياد به ش. سر مى دادند)) زنده باد((ثّر واقع شد و مردم به استقبال او شتافتند در حالى كه بانگ 

در آنجا درهـا را بسـته   . آنكه مبادا رازش آشكار شود و به قتل برسد، بر سرعت خود افزود تا به داراالماره رسيد  ترس 
  :حسين پشت در است ، با ماليمت گفتنعمان از فراز ديوار آشكار شد و به گمان آنكه امام . ديد، در را به صدا درآورد

  )).امانتم را به تو تحويل نخواهم داد، عالقه اى هم به جنگ با تو ندارم من ! يابن رسول اللّه ((
  !)).شبت دراز باد! در را باز كن كه مى خواهم باز نكنى : ((پسر مرجانه بر او بانگ زد

  )).او پسر مرجانه است ! به خداوند كعبه : ((يكى از كسانى كه در پس او بود، او را شناخت و بر مردم بانگ زد
همه آنان در حالى كه از هراس و ترس ، وجودشان پر شده بود، بـه طـرف خانـه    . سخن چون صاعقه براى آنان بوداين 

عمر بن سعد، ((آن طاغوت وارد قصر شد، بر اموال و تسليحات دست گذاشت و مزدوران اموى چون . هاى خود شتافتند



او را گرفتند و پس از بيـان قيـام و معرفـى اعضـاى     و ديگر سران كوفه ، دور )) شمر بن ذى الجوشن ، محمد بن اشعث 
  .برجسته آن ، به طرح نقشه هاى هولناك براى سركوب آن پرداختند

فرداى آن روز، پسر مرجانه مردم را در مسجد اعظم شهر جمع كرد، آنان را از امارت خود بر كوفه آگاه كرد، مطيعـان  
سپس دست به گسـتردن وحشـت و تـرس ميـان     . خت ، تهديد كردرا به پاداش ، وعده داد و عاصيان را به كيفرهاى س

مردم زد؛ گروهى را بازداشت كرد و بدون كمترين تحقيقى دستور اعدام آنـان را صـادر كـرد و زنـدانها را از بازداشـت      
  .شدگان پر كرد و از اين وسيله براى تسلط بر شهر استفاده نمود

عمال وحشيانه او با خبر شد، از خانه مختار به خانه بزرگ كوفيان و سرور هنگامى كه مسلم از آمدن ابن زياد به كوفه و ا
  .كه به دوستى اهل بيت مشهور بود منتقل شد)) هانى بن عروة ((مطاع آنان ، سردار بزرگ ، 

استقبال كرد و درهاى خانه را بر شـيعيان او گشـود و در زمينـه تصـميماتى كـه بـراى       )) مسلم ((به گرمى از )) هانى ((
  .استوارى و پشتيبانى نهضت و ستيز با دشمنان آن اتخاذ مى شد، همكارى كرد

  برنامه هاى هولناك  

كوفـه پـس از   . پسر مرجانه با طرح و اجراى برنامه هايى در زمينه هاى سياسى ، پيروز شد و اوضاع شهر را كنترل كـرد 
از جمله طرحهاى اجرا شده ابـن زيـاد،   . روى آورد آنكه در اختيار مسلم بود، يكسره تغيير جهت داد و به طرف ابن زياد

  :موارد ذيل را مى توان نام برد

  ):ع (شناسايى مسلم  1

نخستين برنامه پسر مرجانه ، شناسايى فعاليتهاى سياسى مسلم ، دستيابى بـه نقـاط قـوت و ضـعف نهضـت و آنچـه در       
الم ابن زياد كه فردى زيرك ، باهوش و آگاه به غ)) معقل ((براى انجام اين ماءموريت ، . اطراف حضرت مى گذشت بود

پسر مرجانه به او سه هزار درهم داده و دستور داد با اعضاى نهضت تمـاس بگيـرد و   . سياست نيرنگ بود، برگزيده شد
خود را از موالى كه اكثر آنان به دوستى اهل بيت شهرت داشتند معرفى كند و بگويد كـه بـر اثـر شـنيدن خبـر آمـدن       

به كوفه براى گرفتن بيعت ، به اين شهر پاگذاشته است و همراه خود پـولى دارد كـه مـى    ) عليه السالم ( حسين نماينده 
  .خواهد آن را در اختيار مسلم بگذارد تا از آن براى پيروز شدن بر دشمن سود جويد

مسـلم  . ((ا بشناسد، پرداخت در پى اجراى ماءموريت خود به راه افتاد و به كنكاش از كسى كه سفير حسين ر)) معقل ((
معقل نزد او رفت و به دروغ ، . را كه از بزرگان شيعه و از رهبران برجسته نهضت بود، به او معرفى كردند)) بن عوسجه 

  .خود را از محبان اهل بيت وانمود كرد و فريبكارانه عطش خود را براى ديدار سفير امام ، مسلم ، نشان داد
. عقل و شيفتگى دروغين او براى ديدن نماينده حسين را خورد و او را نزد مسلم بن عقيل بردابن عوسجه فريب سخنان م

  .معقل با مسلم بيعت كرد، پولها را به او داد و از آن پس ، به رفت و آمد نزد ايشان پرداخت 
ترتيب به تمام مسـايل  طبق گفته مورخان ، معقل زودتر از همه نزد مسلم مى آمد و ديرتر از همه خارج مى شد و بدين 

و امور نهضت واقف شد؛ اعضا و طرفداران پرحرارت آن را شناخت ، از رويدادها با خبر گرديـد و تمـام ديـده و شـنيده     
اين چنين بود كه پسر مرجانه از تمام مسايل مطلع گشت و چيزى بـر  . هاى خود را كلمه به كلمه به ابن زياد منتقل كرد

  .او پوشيده نماند

  :ت هانى بازداش 2

هـانى بـن   ((ابن زياد دست به خطرناكترين عملياتى زد كه پيروزى او را در اجراى طرحهايش ، تضمين كرد؛ دستور داد 
. را كه اكثريت قاطع ساكنين كوفه را تشكيل مى دادند دسـتگير كننـد  )) مذحج ((بزرگ كوفه و تنها رهبر قبايل )) عروه 



تـرس و  . كوفيان ايجاد كرد و ضـربه سـخت و ويرانگـرى بـه نهضـت زد      اين حركت ، موجى از وحشت و هراس را در
  .خودباختگى بر ياران مسلم حاكم شد و آنان دچار شكست روحى شديدى شدند

به هر حال ، هنگامى كه هانى را نزد ابن زياد آوردند، پسر مرجانه بـا خشـونت و ددمنشـى از او خواسـت فـوراً مسـلم ،       
  .ميهمان خود را تسليم كند

ابـن زيـاد دسـتور داد    . نى ، بودن مسلم در خانه اش را منكر شد؛ زيرا اين مساءله در نهايـت پنهانكـارى و خفـا بـود    ها
جاسوسش معقل را حاضر كنند و همين كه هانى او را ديد، وارفت و سرش را به زير انداخت ، ليكن به سرعت ، دليـرى  

و ابن زياد را مسخره كـرد و او را تمـرد نمـود و از تحويـل      او بر وضعيت مجلس ، پرتو افكند و چون شيرى شرزه غريد
آن طاغوت بر . دادن ميهمان بزرگوارش به شدت خوددارى كرد؛ زيرا با اين كار، خوارى و ننگى براى خود ثبت مى كرد

صـورت   دستور داد تا او را نزديك بياورد، پس با عصاى خـود بـه  )) مهران ((او شوريد و بانگ زد و سپس به غالم خود 
مباركش زد تا آنكه بينى هانى را شكست ، گونه هاى او را پاره كرد و خون بر محاسن و لباسهايش سرازير شد و اين كار 

  .را آنقدر ادامه داد تا آنكه عصايش شكست و پس از آن دستور داد هانى را در يكى از اتاقهاى قصر زندانى كنند
  :قيام مذحج  3

رهبرى آنان را فرصت طلـب  . تشر شد، قبايل مذحج به طرف قصر حكومتى سرازير شدندهمينكه خبر بازداشت هانى من
هنگـامى كـه بـه قصـر     . كه از وابستگان و حقيرترين مزدوران اموى بود، به عهـده داشـت   )) عمرو بن الحجاج ((پست ، 

  :رسيدند، عمرو با صداى بلندى كه ابن زياد بشنود فرياد زد
و اينان سواران و بزرگان مذحج هستند، نه از پيمان طاعت خارج شده ايم و نه از جماعـت   من عمرو بن الحجاج هستم((

  ...)).جدا گشته ايم 
در اين سخنان اثرى از خشونت و درخواست آزادى هانى نبود، بلكه سراپا ذلت و نرمش در برابر قدرت و پشتيبانى ابـن  

قاضى كه از وعاظ السالطين و پايه هاى حكومت امـوى بـود دسـتور    زباد بود؛ لذا ابن زياد اهميتى بدان نداد و به شريح 
داد، نزد هانى برود و سپس در برابر مذحجيان ظاهر شود و زنده بودن و سالمتى او را خبر دهد و دستور او را مبنـى بـر   

ديـد دادخواهانـه    شريح نيز نزد هانى رفـت و همينكـه هـانى او را   . رفتن قبايل مذحج به خانه هايشان به آنان ابالغ كند
  :فرياد زد

آيا عشيره ام هالك شده اند؟ متدينين كجا هستند؟ اهل كوفه كجـا هسـتند؟ آيـا مـرا بـا      . به دادم برسيد! مسلمانان ((
  !...)).دشمنان خود تنها مى گذارند؟

  :سپس در حالى كه صداى افراد خاندان خود را شنيده بود، متوجه شريح شد و به او گفت 
اگـر ده تـن بـر مـن وارد شـوند، مـرا نجـات        . گمان كنم اين صداهاى مذحج و مسلمانان هواخواه من باشد! اى شريح ((

  ...)).خواهند داد
  :شريح كه آخرت و وجدان خود را به پسر مرجانه فروخته بود، خارج شد و به مذحجيان گفت 

اج مزدور و نوكر امويان ، فـوراً در پاسـخ ، بـا    عمرو بن الحج)). يار شما را ديدم ، او زنده مى باشد و كشته نشده است ((
  :صداى بلندى كه مذحجيان بشنوند، گفت 

  )).اگر كشته نشده است ، پس الحمدللّه ((
  .قبايل مذحج با خوارى و خيانت عقب نشستند گويى از زندان ، آزاد شده باشند و پراكنده شدند



بند مخفيانه ، ميان رهبران آنان بـا پسـر مرجانـه بـراى از     به تحقيق شكست و عقب نشينى سريع مذحجيان بر اثر زد و 
مذحجيان در اوج قدرت . و اگر چنين نبود، آنان به زندان حمله مى كردند و او را آزاد مى ساختند. پادرآوردن هانى بود

ند تا هـر  خود در كوفه ، رهبرى را كه برايشان زحمت كشيده بود، در دست پسر مرجانه تروريست ، به اسارت رها كرد
  .آنان به حقوق خود در برابر رهبرشان وفا نكردند. طور بخواهد او را مقهور و خوار كند

  ):ع (قيام مسلم  4

همينكه مسلم خبر بازداشت هانى و توهين به اين عضو برجسته نهضت را دريافت كرد، تصميم به آغاز قيـام عليـه ابـن    
دستور داد تا ياران خود را كه در خانه هـا جمـع   )) عبداللّه بن حازم ((پس به يكى از فرماندهان سپاه خود . زياد گرفت 

نزديك به چهار هزار رزمنده و به قولى چهل هزار تن در حالى كه شعار مسلمانان در جنگ بـدر  . شده بودند، فرا بخواند
  .را تكرار مى كردند، نداى حضرت را پاسخ دادند و آماده شدند...)) يا منصور امت ((

ه آرايش سپاه خود پرداخت ، محبان و مخلصان اهل بيت را به فرماندهى بخشهاى سـپاه برگزيـد و بـا سـپاه بـه      مسلم ب
ابن زياد در آن هنگام در مسجد به خطابه پرداخته بود و مخالفان دولت و منكران بيعـت  . طرف داراالماره پيشروى كرد

بانگ و فرياد انقالبيون را كه خواستار سـقوطش بودنـد، شـنيد؛     همينكه خطابه او به پايان رسيد،. يزيد را تهديد مى كرد
كرد، به او گفتند كه مسلم بن عقيل در راءس جمعيت بسيارى از شيعيان خود به جنگ او   وحشت زده از ماجرا پرسش 

بـه طـرف    آن بزدل ، هراسان شد، از ترس ، رنگ خود را باخت ، دنيا بر او تنگ شد و چون سگى لَه لَـه زنـان  . مى آيد
قصر شتافت ؛ زيرا نيروى نظامى حمايت كننده اى در كنارش نبود، بلكه تنها سى تن از نيروى انتظـامى و بيسـت تـن از    

بر تعداد سپاهيان مسلم همچنـان افـزوده مـى    . اشراف كوفه كه به مزدورى امويان معروف گشته ، همراه ابن زياد بودند
طبلهاى جنگ به صدا درآمد و آن طاغوت ، بـه هالكـت خـود    . ركشيده بودندشد، پرچمها را برافراشته و شمشيرها را ب

  .يقين كرد؛ زيرا به ركنى استوار پناهنده نشده بود
  :جنگ اعصاب  5

ابن زياد به نزديكترين و بهترين وسيله اى كه پيروزى او را تضمين كند، انديشيد و جز جنگ اعصاب و شايعه پراكنى كه 
آگاه بود، راهى نيافت ، پس به اشراف و بزرگان كوفه كه به مزدورى او تن داده بودنـد، دسـتور    به تاءثير آن بر كوفيان

مزدوران نيز ميان سـپاه مسـلم رفتنـد و بـه     . داد تا در صفوف سپاه مسلم رخنه كنند و بذر وحشت و هراس را بپراكنند
  :ذيل مى گشت  عمده تبليغات آنان بر محورهاى. دروغ پردازى و شايعه پراكنى پرداختند

  :الف 
تهديد ياران مسلم به سپاه شام و اينكه اگر همچنان به پيروى از مسلم ادامه دهند، سپاه شام از آنان انتقام سختى خواهد 

  .گرفت 
  :ب 

  .حكومت ، به زودى حقوق آنان را قطع خواهد كرد و آنان را از تمام درآمدهاى اقتصادى شان محروم خواهد ساخت 
  :ج 

  .نان را به جنگ شاميان گرفتار خواهد كرددولت ، آ
  :د

امير، به زودى حكومت نظامى برقرار خواهد كرد و سياست زياد بن ابيه را كه نشانه هاى مرگ و ويرانى را با خود دارد، 
  .درباره آنان به كار خواهد بست 



لهايشان هراسان و لرزان شد، به اين شايعات در ميان سپاه مسلم چون توپ صدا كرد، اعصاب آنان را متشنج ساخت ، د
انـدك زمـانى   . پراكنـده شـدند  !)) ما را چه كار، به دخالت در امور سالطين : ((شدت ترسيدند و در حالى كه مى گفتند

نگذشته بود كه بخش اعظم آنان گريختند و مسلم با گروه كمى كه مانده بودند، راه مسجد اعظم را در پيش گرفـت تـا   
باقيمانده سپاه نيز كه وباى ترس آنان را از پا انداخته و دلهايشان پريشان بود، ميـان نمـاز،   . بخواندنماز مغرب و عشا را 

  .حضرت را تنها گذاشته و فرار كردند و حتى يك تن ، باقى نماند تا به ايشان راه را نشان دهد و يا به ايشان پناه دهد
الم   ( ثابت كردند كه محبت آنان نسبت به اهل بيت كوفيان با اين كار، لباس ننگ و عار را به تن نموده و  علـيهم السـ (

  .احساسى زودگذر و در اعماق وجود آنان نفوذ نكرده و آنان پايبند پيمان و وفا نيستند
مسلم ، افتخار بنى هاشم در كويهاى كوفه سرگردان شد و به دنبال خانه اى بود تا باقى مانده شب را در آن به سر بـرد،  

كوفيان درها را بر خـود  . گويى مقرّرات منع رفت و آمد برقرار شده بود. شهر از رهگذر تهى شده بود. نيافت  ليكن جايى
مبادا جاسوسان ابن زياد و نيروهاى امنيتى ، آنان را بشناسند و بدانند كه همراه مسلم بوده اند و در نتيجـه ،  . بسته بودند

  .آنان را بازداشت و شكنجه كنند
  : وعهدر سراى ط 6

امواج غم و اندوه او را فراگرفته بود و قلبش از شدت طوفـان درد،  . پسر عقيل حيران بود و نمى دانست به كجا پناه ببرد
. دريافت كه در شهر، مردى شريف كه او را حمايت و از او پذيرايى كند، يافت نمى شـود . در آستانه انفجار قرار داشت 

رسـيد كـه در انسـانيت ،    )) طوعـه  ((اشت ، تا آنكه به بانوى بزرگوارى به نـام  سرگردان ، كوچه ها را پشت سر مى گذ
  .شرافت و نجابت سرامد همه شهر بود

همينكه مسلم او را ديـد  . طوعه ، بر در خانه ، به انتظار آمدن پسرش ايستاده بود و از حوادث آن روز بر او بيمناك بود
  :مسلم ايستاد، طوعه به سرعت پرسيد .به سويش رفت و بر او سالم كرد طوعه پاسخ داد

  !چه مى خواهى ؟((
  .كمى آب مى خواهم 

مسلم آب را نوشيد و سپس نشسـت ، طوعـه بـه ايشـان شـك كـرد و       . طوعه به درون خانه شتافت و با آب بازگشت 
  :پرسيد

  !آيا آب نخوردى ؟
  ...چرا

  )).پس به سوى خانواده ات راه بيفت كه نشستن تو شك برانگيز است 
. طوعه بار ديگر سخن خود را تكرار كرد و از او خواست آنجا را ترك كند، بـاز مسـلم سـاكت مانـد    . سلم ساكت ماندم

  :طوعه كه هراسان شده بود بر او بانگ زد
  )).من راضى نيستم بر در خانه من بنشينى ! پناه بر خدا((

  :با صدايى آرام و اندوه بار گفت  همينكه طوعه نشستن بر در خانه را بر مسلم حرام كرد، حضرت برخاست و
آيا خواهان نيكوكارى هستى ، امشب از من پذيرايى كنى ؟ چه بسا پـس از ايـن ،   . در اين شهر، خانه و بستگانى ندارم ((

  ...)).عمل تو را جبران كنم 
نـده جبـران خواهـد    و اگر در حق او نيكى كند، در آي. زن دانست كه اين مرد، غريب است و داراى مكانت و منزلت باال

  :پس از او پرسيد. كرد



  )).اى بنده خدا، قضيه چيست ؟((
  :مسلم با چشمانى اشكبار، گفت 

  ...)).من مسلم بن عقيل هستم ، اين قوم به من دروغ گفتند و فريبم دادند((
  :آن بانو خود را باخت و با دهشت و بزرگداشت پرسيد

  !)).تو مسلم بن عقيل هستى ؟((
  ...)).آرى ((

  .آن بانو با فروتنى به ميهمان بزرگوارش اجازه داد تا به خانه درآيد و بدين گونه شرافت و بزرگى را از آن خود كرد
را پناه داد و مسـؤ وليـت پنـاه    ) صلّى اللّه عليه و آله ( طوعه با بزرگداشت ، برگزيده بنى هاشم ، سفير ريحانه رسول خدا

  .ش گرفت دادن به او را در قبال ابن زياد به دو
حضـرت از  . طوعه ، مسلم را به اتاقى جز آنكه در آن مى زيست ، راهنمايى كرد و روشـنايى و غـذا بـراى ايشـان آورد    

رنج و اندوه ، قلب ايشان را پاره پاره نموده و به فاجعه اى كه انتظـارش را داشـت ، يقـين پيـدا     . خوردن غذا امتناع كرد
) كه از او خواسته بود به كوفه بيايد،(هد آمد، مى انديشيد و در فكر امام حسين كرده بود، به حوادثى كه به سراغش خوا

  ...غوطه ور بود؛ كوفيان با امام همان خواهند كرد كه با مسلم 
پسر طوعه وارد شد و ديد كه مادرش به اتاقى كه مسلم در آن بـود، بـراى خـدمت    )) بالل ((اندك زمانى نگذشت كه 
شگفت زده از مادر علت رفت و آمدش را به آنجا پرسـش كـرد، امـا مـادر از پاسـخ      . مى كندكردن ، زياد رفت و آمد 

دادن خوددارى نمود و پس از آنكه بالل بر سؤ الش پافشارى كرد، مادر با گـرفتن سـوگند و پيمـان از پسـر، بـراى راز      
تمام شب را بيدار ماند تا بامـداد،  آن پست فطرت از خوشحالى در پوست نمى گنجيد و . نگهدارى ، ماجرا را به او گفت 

  .شتابان ، جايگاه مسلم را به حكومت نشان دهد و بدين وسيله به ابن زياد تقرب جويد و جايزه اى دريافت كند
اين پليد، تمام عرفها، اخالق و سنتهاى عربى در باب ميهمان نوازى و دور داشتن هر گزندى از او را كـه حتـى در عصـر    

ير پا گذاشت و با حركت خود نشان داد از هر ارزش انسانى به دور است ؛ نه تنهـا او، كـه اكثريـت    جاهليت حاكم بود ز
  .آن جامعه ، ارزشهاى انسانى را زير پا، لگدمال كرده بودند

ايشان اكثر شب را به عبادت و . به سر برد  به هر حال ، زاده هاشم و سفير حسين آن شب را با اندوه ، اضطراب و تنش 
در آن شـب لحظـه اى خـواب او را    . يقين داشت كه آن شب آخـرين شـب زنـدگى اوسـت     . ت قرآن مشغول بودتالو

را ديد كه به او خبر داد خيلى زود به پـدر و عمـويش ملحـق    ) عليه السالم ( درربود، در خواب ، عم خود اميرالمؤ منين 
  .است  خواهد شد؛ آنجا بود كه مسلم يقين كرد كه اجل حتمى ، نزديك شده

  ):ع (نشان دادن جايگاه مسلم  7

رهسپار شد تا جـاى مسـلم را   )) داراالمارة ((همينكه سپيده دميد، بالل با حالتى آشفته كه جلب توجه مى كرد، به سوى 
رفت ؛ عبدالرحمن ، متعلق به خاندان فرصت طلبى بود كـه  )) عبدالرحمن بن محمد بن اشعث ((در آنجا نزد . نشان دهد
عبدالرحمن از او خواست ساكت بماند تـا  . بالل ماجرا را با وى در ميان گذاشت . كى را سه طالقه كرده بودندشرف و ني

ديگرى خبر را نزد ابن زياد نبرد و جايزه را به خود اختصاص ندهد و خودش به سرعت نزد پدرش رفت و خبر بـزرگ  
ابن زياد به زيركـى دريافـت كـه    . ندى بر آن ظاهر شدچهره محمد از خوشحالى برق زد و نشانه هاى خرس. را به او داد

  :بايد خبر مهمى كه مربوط به حكومت است او را چنين خوشحال كرده باشد، پس سؤ ال كرد
  )).عبدالرحمن به تو چه گفت ؟((



  :محمد سر از پا نشناخته پاسخ داد
  ...)).مژده بزرگ ! امير پاينده باد((

  ...دهدچه هست ؟ هيچ كس چون تو مژده نمى 
  .پسرم به من خبر داده است كه مسلم در خانه طوعه است 

او در آستانه دستيابى به برگزيده بنـى  . ابن زياد از خوشحالى به پرواز درآمد و آمال و آرزوهاى خود را برآورده مى ديد
ـ   ابـن  ((ال و مقـام بـه   هاشم بود تا وى را براى پيوند دروغين و نامشروع اموى خود، قربانى كند؛ شروع به وعـده دادن م

  :كرد و گفت )) اشعث 
  )).برخيز و او را نزد من بياور كه هرچه جايزه و نصيب كامل خواسته باشى ، به تو داده خواهد شد((

  .ابن اشعث با دهانى آب افتاده از طمع به دنبال اجراى خواسته پست ابن زياد و دستگيرى مسلم به راه افتاد
  ):ع (هجوم به مسلم  8

رجانه ، محمد بن اشعث و عمرو بن حريث مخزومى را براى جنگ با مسلم تعيين كـرد و سيصـد تـن از سـواران     پسر م
اين درندگان خونخوار كه بويى از شرافت و مردانگى نبرده بودند، به جنگ مسـلم كـه   . كوفه را در اختيار آنان گذاشت 

  .، آمدندمى خواست آنان را از ذلت و بندگى و ظلم و ستم امويان برهاند
پس به سرعت اسب خود را زين كرد . آمده اند  همينكه آنان به خانه طوعه نزديك شدند، مسلم دريافت كه به جنگش 

و لگام زد، زره را بر تن كرد، شمشير بر كمر بست و از طوعه به سبب ميهمان نوازى خوبش تشكر نمـوده و بـه او خبـر    
  .اد، گزارش كرده است داد كه پسر ناجوانمردش جاى او را به ابن زي

دشمن به خانه ريخت تا مسلم را بگيرد، ليكن ايشان چون شيرى بر آنان تاخت و با ضربات شمشير همه را كه از شدت 
كمى بعد باز به طرف حضرت آمدند و ايشان بـا حملـه ديگـرى دشـمنان را از خانـه      . ترس گيج شده بودند، فرارى داد

در آن روز مسلم قهرمانيهايى از . د، در حالى كه با شمشيرش ، سرها را درو مى كردبيرون كرد و به دنبال آنان خارج ش
خود نشان داد كه در هيچ يك از مراحل تاريخى ، از كسى ديده نشده است ؛ به گفته برخى مورخان ، چهل و يك نفر را 

گاه يكى از مهاجمـان را مـى گرفـت    از توانمندى حيرت آور ايشان آن بود كه هر . كشت و اين تعداد غير از زخميها بود
  .چون پاره سنگى به باالى بام پرتاب مى كرد

و البته ايـن عجيـب نيسـت ؛    . به تاءكيد مى گوييم ، در تاريخ انسانيت چنين قهرمانى و نيرومندى ، بى مانند بوده است 
  .و استوارترين مردمان است  نيرومندترين ، دليرترين) عليه السالم ( زيرا عموى مسلم ، امام ، اميرالمؤ منين 

بى سر و پاهاى كوفه كه از رويارويى مستقيم با حضرت ، ناتوان شده بودند پرتاب سنگ و گداخته هـاى آتشـين از روى   
  .بامهاى خانه هايشان به طرف مسلم را شروع كردند

آورد، ليكن اين جنگ نابرابر در بدون شك اگر جنگ در فضاى باز و هموار ادامه پيدا مى كرد، مسلم آنان را از پا درمى 
. با اين همه ، مهاجمان پليد كوفه شكست خوردند و از مقابله با اين قهرمان يكتا درمانـده شـدند  . كوچه ها و خيابانها بود

مرگ و نيستى در ميان آنان گسترش مى يافت و ابن اشعث نـاگزير نـزد اربـابش ، پسـر مرجانـه رفـت و از او نفـرات        
  .درخواست كرد؛ زيرا از مقابله با اين قهرمان بزرگ ناتوان بود بيشترى براى جنگ

  :طاغوت كوفه حيرت زده از اين درخواست ، رهبرى ابن اشعث را توبيخ كرد و گفت 
  !)).تو را فرستاديم تا يك نفر را براى ما بياورى ، ولى اين صدمات سنگين به افرادت وارد شده است ! پناه بر خدا((

  :ابن اشعث گران آمد، پس به ستايش قهرمانيهاى پسر عقيل پرداخت و گفت اين سرزنش ، بر 



فرستاده اى ؟ در حقيقت مـرا بـه   ) 55(تو گمان كرده اى مرا به جنگ بقالى از بقاالن كوفه يا جرمقانى از جرامقه حيره ((
  )).اده اى جنگ شيرى شرزه و شمشيرى بران در دست قهرمانى بى مانند از خاندان بهترين مردمان فرست

  .ابن زياد هم نيروى كمكى زيادى در اختيار او گذاشت و او را گسيل داشت 
  :مسلم ، قهرمان اسالم و فخر عدنان با نيروى تازه نفس به جنگ سختى پرداخت در حالى كه رجز ذيل را مى خواند

در حـال محاصـره دشـمن    . (ته ام اگرچه مرگ را ناخوشايند ياف. سوگند خورده ام ، جز به آزادگى تن به كشتن ندهم ((
هـركس  ) كار را بر من دشوار مى سـازد (شعاع خورشيد مى تابد و آب سرد را گرم و تلخ مى كند ) هرگاه اندكى بگذرد

بگوينـد او نـاتوان بـود و    (مى ترسم از اينكـه مـرا دروغگـو پنداشـته     ) 56.(روزى با ناخواسته ناپسندى مواجه خواهد شد
  )).ه حيله گرفتيم يا او را ب) دستگير شد

تو ساالر خويشتنداران و آزادگان بودى ، پـرچم عـزت و كرامـت را برافراشـتى و شـعار      ! اى پسر عقيل ! اى مسلم ! آه 
  .آزادى سر دادى ، اما دشمنانت ، بندگانى بودند كه به پستى و خوارى تن دادند و زير بار بندگى و ذلت رفتند

اد و كريمانه را به آنان بازگردانى ، ولى آنان نپذيرفتند و با تو به جنگ برخاستند و تو خواستى آزادشان كنى و زندگى آز
  .بدين ترتيب ، انسانيت و بنيادهاى زندگى معنوى را از دست دادند

  :ابن اشعث كه رجز مسلم مبنى بر مرگ آزادگان و شريفان را شنيد، به قصد فريب به ايشان گفت 
بت نمى دهيم ، آنان عموزادگان تو هستند، نه تو را مى كشـند و نـه بـه تـو آسـيبى مـى       به تو دروغ نمى گوييم و فري((

  )).رسانند
مسلم بدون توجه به دروغهاى ابن اشعث ، به شدت پيكار خود را با دشمنان ادامه داده و به درو كـردن سـرهاى آنـان    

مسلم اين حركت ناجوانمردانه را توبيخ  .پرداخت آنان از مقابل حضرت مى گريختند و به ايشان سنگ پرتاب مى كردند
  :كرد و بر ايشان بانگ زد

! در حالى كه از خاندان نيكان هستم واى بر شـما ! چرا مرا با سنگ مى زنيد، آن طور كه كفار را مى زنند؟! واى بر شما((
  !)).و فرزندان او را رعايت نمى كنيد؟) صلّى اللّه عليه و آله ( آيا حق رسول خدا

را كـه آنـان را از   ) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه     ( همتان از همه ارزشها و سنتها به دور بودند و حق رسـول اكـرم   اين دون 
صحرانشينى به باالترين مرحله تمدن بشرى رساند تا آنجا كه چشمها خيره شد اين چنـين ادا كردنـد كـه فرزنـدان آن     

  .حضرت را به بدترين وجه بكشند و زجر دهند
. هيان ابن زياد از مقاومت در برابر اين قهرمان بزرگ ، ناتوان شدند و آثار شكست بر آنان ظاهر گشت به هر حال ، سپا

  :ابن اشعث درمانده شد، پس ناگزير به مسلم نزديك شد و با صداى بلند گفت 
  ...)).خود را به كشتن مده ، تو در امانى و خونت به گردن من است ! اى پسر عقيل ((

گفته هاى او قرار نگرفت و به امان دادن او توجهى نكرد؛ زيرا مى دانست كه ابن اشعث بـه خانـدانى    مسلم تحت تاءثير
  :تعلق دارد كه از مهر و وفا و پيمان ، جز نام نمى شناسند؛ لذا حضرت اين چنين پاسخ داد

  )).حال است نه ، اين كار م. تا قدرت جنگيدن دارم ، هرگز خود را تسليم نخواهم كرد! اى پسر اشعث ((
سپس مسلم چنان به او حمله ور شد كه آن بزدل ، چون سگى لَه لَه زنان گريخت ، تشنگى ، سختى ، حضرت را آزار مى 

  :داد تا آنكه ايشان گفتند
  )).تشنگى مرا از پا درآورد! پروردگارا((

  :بر آنان بانگ زدابن اشعث . سپاهيان با ترس و وحشت ، مسلم را محاصره كردند، ليكن نزديك نمى شدند



  ...)).ننگ آور است كه شما از يك مرد، اين چنين هراس داشته باشيد، همگى با هم بر او حمله ببريد((
بكيـر بـن   ((آن پليدان بى شرم نيز به حضرت حمله كردند و با شمشيرها و نيزه هايشان ايشان را سخت مجروح كردند، 

الى حضرت زد كه آن را شكافت و به لب زيرين رسـيد، ايشـان نيـز بـا     با شمشير، ضربه اى به لب با)) حمران احمرى 
  .ضربه اى آن ناجوانمرد را بر خاك افكند
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زخمهاى بسيار و خونريزى مداوم ، نيروى حضرت را تحليل برد و ديگر نتوانست ايستادگى كند؛ مهاجمان بـى سـر و پـا    
اسارت رهبر بزرگى كه براى آزادى شهرشـان و حاكميـت قـرآن در    ايشان را به اسارت درآوردند و براى رساندن خبر 

  .آنجا و رهاندن آنان از ستم امويان ، به كوفه آمده بود؛ به پسر مرجانه بر يكديگر پيشى مى گرفتند
  .ابن زياد از خوشحالى مى خواست پرواز كند، دشمنِ خود را در چنگ داشت و نهضت را سركوب كرده بود

و مزدور امويان آوردند، گروهى ازدحام كرده ، به صف تماشاچيان پيوسته بودند؛ آنـان كسـانى بودنـد    مسلم را نزد بنده 
  .بيعت كرده و پيمانهاى وفادارى بسته بودند، ولى از در خيانت وارد شده و با حضرت جنگيدند) مسلم (كه با او 

آنجا كـوزه آب سـردى ديدنـد، پـس متوجـه       مسلم را تا در قصر آورده بودند، تشنگى به شدت ايشان را مى آزرد، در
  :اطرافيان شدند و گفتند

  )).مرا از اين آب بنوشانيد((
  :به سرعت گفت )) مسلم بن عمرو باهلى ((مزدور پست و لئيم امويان ، 

، آب ))حمـيم  ((از آن قطره اى نخواهى چشـيد تـا آنكـه در آتـش دوزخ     ! به خدا سوگند! مى بينى چقدر خنك است ((
  )).نوشى جوشان ب

  .اين حركت و مانند آن ، كه از اين مسخ شدگان صادر مى شد، نشان مى دهد كه آنان از هر ارزش انسانى به دور بودند
مسـلم شـگفت زده از ايـن    . به طور قطع اين نشانه گوياى تمامى پليدان بى حيثيت ، از قاتالن پيامبران و مصلحان است 

  :انسان مسخ شده ، پرسيد
  )).تو كيستى ؟((
  :خود را از بندگان و دنباله هاى حكومت دانست و گفت )) باهلى ((
من آنم كه حق را شناخت ، زمانى كه تو آن را ترك كردى ، به خيرخواهى امت و امام پرداخت ، وقتى كه تـو نيرنـگ   ((

  )).شنيد و اطاعت كرد، هنگامى كه تو عصيان كردى ؛ من مسلم بن عمرو باهلى هستم . زدى 
مگر نه اينكه او و اكثريت قاطع افراد جامعه اى كه در آن مى زيسـتند؛ در  ! ق را اين احمق سبك سر شناخته بودكدام ح

باالترين افتخار اين بى شرم ، آن است كه سرسپرده پسر مرجانـه ، پليـدترين   . گرداب باطل و منكر دست و پا مى زدند
  .مخلوقى كه تاريخ بشرى ، شناخته است مى باشد

  :عقيل با منطق نيرومند و فياض خود، چنين پاسخ داد مسلم بن
بـه حمـيم و خلـود در آتـش دوزخ ،     ! تو اى پسر باهلـه  ! چقدر سنگدل ، خشن و جفاكارى ! مادرت به عزايت بنشيند((

  )).سزاوارتر از من هستى 
سردى خواسـت و آن را در  كه در آنجا حاضر بود، از سنگدلى و پستى باهلى ، شرمنده شد، پس آب )) عمارة بن عقبة ((

سه مرتبـه آب  . همينكه حضرت خواست آب را بنوشد، قدح ، پر از خون لبهاى ايشان شد. قدحى ريخت و به مسلم داد
  :را عوض كردند و هر بار، قدح پر از خون مى شد؛ سپس حضرت فرمود



  )).اگر اين آب روزى من بود آن را مى نوشيدم ((

  :با پسر مرجانه  10

يكـى از اوبـاش كوفـه بـر     . را بر پسر مرجانه وارد كردند، به حاضران سالم كرد، اما به ابن زياد سـالم نكـرد  ماه عدنان 
  :حضرت خرده گرفت و گفت 

  )).چرا بر امير سالم نكردى ؟((
  :قهرمان بزرگوار با تحقير او و اميرش ، پاسخ داد

  )).و سالم كنم مرا اميرى نيست تا بر ا! به خدا سوگند! ساكت باش اى بى مادر((
  :طاغوت كوفه برافروخته و خشمگين شد و گفت 

  )).مهم نيست ، چه سالم بكنى و چه سالم نكنى ، تو كشته مى شوى ((
سرمايه اين طاغوت جز ويرانى و كشتار نيست و محال است اين چنين سالحى ، آزادگانى چون مسلم كه تاريخ اين امت 

در اين ديدار، گفتگوهاى بسيارى بين مسلم و پسر مرجانه صورت . كردند، بهراساندرا ساختند و بناى تمدن آن را استوار 
گرفت كه حضرت در آنها دليرى ، استوارى ، عزم قوى و ايستادگى خود را در قبال آن طاغوت نشـان داد و بـا دالورى   

  .خود، ثابت كرد كه از افراد يگانه تاريخ است 

  به سوى دوست  
مسلم را برگير : ((كه مسلم او را ضربتى زده بود، رو كرد و گفت )) بكير بن حمران ((ريشه ، به  پسر مرجانه ناپاك و بى

  )).و او را به بام قصر ببر و در آنجا گردنش را خودت بزن تا خشمت فرونشيند و دلت خنك شود
لبى مطمئن ، تن به قضاى الهـى  مسلم ، با چهره اى خندان مرگ را پذيرا شد و همچنان ، آرام ، استوار، با عزمى قوى و ق

  .داد
حضرت را كه مشغول ذكر و ستايش خدا و نفرين بر خونخواران و جنايتكاران بود، به باالى بام برد، جالد، ايشان )) بكير((

و اين چنين ، زندگانى قهرمان بزرگى . را بر زانو نشاند و گردن ايشان را زد؛ سپس سر و تن حضرت را به پايين انداخت 
در راه دفاع از حقوق محرومان و ستمديدگان و كرامت انسانى و آرمانهاى سرنوشت سازش ، به شهادت رسيد، پايان كه 

  .يافت 
مسلم ، نخستين شهيد از خاندان نبوت بود كه آشكارا در برابر مسلمانان او را كشتند و كسى براى رهايى و دفاع از او، از 

  .جاى نجنبيد

  شهادت هانى 
او را از . خيانت ، پس از قتل مسلم ، دستور داد هانى ، سردار بزرگ و عضو برجسته نهضت را اعدام كننـد  زاده نيرنگ و

  :زندان درآوردند، در حالى كه در برابر خاندان خود كه چون حشره بودند، فرياد مى كشيد
  !)).به دادم برسيد! عشيره ام ! به دادم برسيد! مذحجيان ((

غيرت و حميت داشتند، براى نجات رهبر بزرگ خود كه چون پدرى بـراى آنـان بـود و همـه     اگر خاندان او سر سوزنى 
گونه خدمت در حق آنان كرده بود، بپا مى خاستند، ليكن آنان نيز چون ديگر قبايل كوفه ، نيكى و غيرت را سـه طالقـه   

  .نموده و بويى از شرف و كرامت نبرده بودند
جالدان در آنجا حكم اعدام را اجرا كردند و بدن هـانى در حـالى كـه بـا خـون      .ندهانى رابه ميدان گوسفندفروشان آورد
  .شهادت گلگون شده بود، به خاك افتاد



هانى در راه دفاع از دين ، آرمانها و عقيده اش به شهادت رسيد و با شهادت او درخشان ترين صفحه از كتاب قهرمـانى  
  .و جهاد در اسالم نوشته شد

  د بر زمين كشيدن اجسا
مزدوران و بندگان ابن زياد و فرصت طلبان و اوباش ، اجساد مسلم و هانى را در كوچه ها و خيابانها به حركت درآوردند 

اين كار براى ترساندن عامه مردم و گسترش وحشت ، ميان آنان و توهين به پيروان و ياران مسـلم  . و بر زمين كشيدند
  .صورت گرفت 

ه گسترش عدالت ، امنيت و آسايش ميان مردم را مد نظر داشت ، به پايان رسيد و پس با اين حركت ، نهضت وااليى ك
  .از شكست قيام ، كوفيان به بندگى و ذلت تن دادند

طاغوت كوفه به ستمگرى پرداخت ، در آن خطه حكومت نظامى اعالم كرد و چون پدرش زياد بيگناه را به جاى گناهكار 
به كشتن اقدام كرد و باال خره كوفيان را چون گله هاى گوسفند، براى ارتكاب وحشيانه مجازات كرد و با تهمت و گمان ، 

الم   ( امـام حسـين   ) صلّى اللّه عليه و آلـه  ( ترين جنايت تاريخ بشرى ؛ يعنى جنگ با نواده پيامبر اكرم  بـه  ) عليـه السـ
  .حركت درآورد

  

  به سوى سرزمين شهادت : فصل هفتم 
مكه را ترك كرد و در آنجا نماند؛ زيرا دانسته بـود يزيـد گروهـى تروريسـت را بـراى بـه       ) الم عليه الس( امام حسين 

شهادت رساندن حضرت اگرچه به پرده هاى كعبه چنگ زده باشد فرستاده است ؛ لذا از اين موضوع انديشناك شد كـه  
  .مبادا در حرم خدا كه امن است و در ماه حرام ، خونش ريخته شود

، سفير امام ، مسلم بن عقيل به امام نامه نوشته بود و آمادگى كوفيان براى اسـتقبال از حضـرت و جانبـازى    عالوه بر آن 
در راه ايشان براى تشكيل حكومت علوى در آن خطه و پشتيبانى كامل آنان را از حضـرت اعـالم نمـوده و امـام را بـه      

  .آمدن به كوفه تشويق كرده بود
ابناك از برومندان بنى هاشم كه اسوه هاى مردانگى ، عزم و استوارى بودند و در راءسشان امام همراه خانواده و گروهى ت

حضرت ابوالفضل قرار داشت ، با پرچمى برافراشته بر سر امام حسين كه از مكه راه كربال، سرزمين شـهادت و وفـادارى   
وان و فرزنـدان بـرادرش بـود و بـا     حضرت عباس همواره مراقب كاروان و برآوردن خواسـته هـاى بـان   . را پيش گرفتند

كوششهاى خود، سختى راه را آسان مى كرد و مشكالت آنان را برآورده مى ساخت ، به اندازه ايى كه محبت و توجـه او  
  .را وصف ناپذير يافتند

هاى خـود   امام با طوفانى از انديشه هاى تلخ ، مسير جاودانى خود را دنبال مى كرد، يقين داشت همان كسانى كه با نامه
فرزدق همام بـن  ((در راه ، شاعر بزرگ . امام را به آمدن تشويق كرده بودند، او و خاندانش را به شهادت خواهند رساند

  :به خدمت امام مشرف شد و پس از سالم و درود گفت )) غالب 
  )).چه شد كه حج را رها كردى ؟! پدر و مادرم به فدايت يابن رسول اللّه ((

  :ت را براى به شهادت رساندن ايشان به او گفت و ادامه دادامام تالش حكوم
  ...)).اگر عجله نمى كردم ، كشته مى شدم ((

  :سپس حضرت سريعاً از او پرسيد
  )).از كجا مى آيى ؟((



  .از كوفه 
  )).اخبار مردم را برايم بازگو((

  :ا نااميد كننده توصيف نمود و گفت فرزدق با آگاهى و صداقت ، وضعيت موجود كوفه را براى امام بيان كرد، آن ر
دلهاى مردم با تو و شمشيرهايشان با بنى اميه است ، قضا از آسمان فرود مـى آيـد،   . به شخص آگاهى دست يافته اى ((

  ...)).و پروردگار ما هر روز در كارى است ... خداوند هر چه اراده كند انجام مى دهد
ءييد كرد، او را از عزم استوار و اراده نيرومند خود براى جهاد و دفـاع از حـريم   امام با بيانات ذيل ، سخنان فرزدق را تا

: اسالم با خبر ساخت و توضيح داد كه اگر به مقصود دست يافت كه چه بهتر واالّ در راه خدا به شهادت رسـيده اسـت   
روردگار ما هر روز در كارى اسـت  راست گفتى ، همه كارها، از آن خداست ، خداوند آنچه اراده كند انجام مى دهد و پ((

، اگر قضاى الهى بر مقصود ما قرار گرفت ، بر نعمتهايش او را سپاس مى گزاريم و براى اداى شـكرش از همويـارى مـى    
خواهيم و اگر قضاى حق ، مانع خواسته ما گشت ، آنكه حق ، نيت او و پرهيزگارى طينت او باشد، از جاده حقيقـت جـدا   

  )).نشده است 
  :حضرت اين ابيات را سرودند سپس

و اگر بدنها براى مرگ ساخته شده انـد،  . اگر دنيا ارزشمند تلقى مى شود، پس خانه پاداش الهى برتر و زيبنده تر است ((
و اگر روزيهاى آدميان مقدر و معين باشد، پـس تـالش كمتـر    . پس كشته شدن آدمى با شمشير در راه خدا، بهتر است 

و اگر مقصود از جمع آورى اموال ، واگذاشتن آنهاسـت ،پـس چراآدمـى    . دن روزى ، زيباتر است آدمى دربه دست آور
  )57)).(نسبت به اين واگذاشتنى ها بخل مى ورزد؟

اين ابيات ، گوياى زهد حضرت در دنيا، عالقه شديدشان به ديدار خداوند متعال و تصميم استوار و خلل ناپذيرشـان بـر   
  .است جهاد و شهادت در راه خد

فرزدق كه از آگاهى اجتمـاعى  . ديدار امام با فرزدق ، تن به ذلت دادن مردم و بى توجهى شان به يارى حق را نشان داد
را ديد كه به سوى شهادت پيش ) صلّى اللّه عليه و آله ( و فرهنگى برجسته اى برخوردار بود، امام و ريحانه رسول اكرم 

ايشان آماده شده اند، ليكن از همراهى با حضرت و يارى ايشان خوددارى كـرد و   مى رود و نيروهاى باطل براى جنگ با
اگر حال فرزدق چنين باشد، پس درباره جاهالن و مردم نادان و سياهى لشكر چه بايـد  . زندگى را بر شهادت ترجيح داد

  !گفت ؟
  

  ) ع (خبر شهادت مسلم 

، )عليه السالم ( رسيد، در آنجا حضرت امام حسين )) زرود((به  كاروان حسينى بدون توقف ، صحرا را درنورديد، تا آنكه
مردى را مشاهده كرد كه از سمت كوفه مى آيد، لذا به انتظار آمدن او در همانجا توقف كرد، زمانى كـه آن مـرد امـام    

ليمان اسدى و منذر بـن  عبداللّه بن س. ((را ديد، از مسير اصلى خارج شده و به راه خود ادامه داد) عليه السالم ( حسين 
كه همراه امام بودند و عالقه ايشان را به پرس و جو از آن مرد دريافتنـد، بـه شـتاب خـود را بـه او      )) المشْمعل اسدى 

قبل از خروج از كوفه ديدم كـه مسـلم بـن عقيـل و     :((در پاسخ آن دو نفر گفت . رساندند و اخبار كوفه را از او پرسيدند
  )).د و ريسمان در پاهايشان انداختند و در بازارها بر زمين كشيدندهانى بن عروه را كشتن

  :فرود آمد، آنان به ايشان گفتند)) ثعلبيه ((همينكه حضرت در . آنان با آن مرد وداع كردند و شتابان نزد امام آمدند



اگـر اراده كنـى ، آن را   خداوند تو را مشمول رحمت خود قرار دهد، خبرى داريم ، اگر بخواهى آن را آشـكار گـوييم و   ((
  )).نهانى به شما بگوييم 

  :حضرت نگاهى به اصحاب بزرگوار خود كرد و سپس گفت 
  )).اينان محرم رازند((
  )).سوارى را كه غروب ديروز از رو به رويمان آمد ديديد؟]:((آن دو نفر گفتند[
  )).آرى ، مى خواستم از او پرس و جو كنم ]:((امام فرمود[
اخبار او را براى شما به دست آورديم ، او مردى است از مـا، صـاحب   ! به خدا سوگند]:((امام عرض كردنددر ادامه به [

راءى و صدق و خرد، وى براى ما گفت كه از كوفه خارج نشده بود كه ديد مسلم و هانى را كشـتند و اجسادشـان را در   
  ...)).بازارهاى كوفه بر زمين كشيدند

ن از اين خبر فاجعه آميز، پاره پاره شد، انفجار گريه و مويه ، آنجـا را لرزانـد و سـيل اشـك     دلهاى علويان و شيعيان آنا
و برايشان پيمان شكنى و نيرنگ كوفيان آشكار شد و دريافتند . سرازير شد؛ بانوان اهل بيت نيز شريك گريه آنان شدند

  .كه اهل بيت به همان سرنوشتى دچار خواهند شد كه مسلم دچار گشت 
  :م متوجه فرزندان و نوادگان عقيل گشت و فرموداما
  )).نظر شما چيست ؟ مسلم كشته شده است ((

آن رادمردان چون شيرانى از جا جهيدند، مرگ را خوار شمردند، زندگى را مسخره كردند، پايدارى خود را بر ادامـه راه  
  :مسلم اعالم كردند و گفتند

  )).ه انتقام مسلم را بگيريم يا همچون او به شهادت برسيم باز نمى گرديم تا آنك! نه ، به خدا قسم ((
  :پدر آزادگان در تاءييد گفته آنان فرمود

  )).پس از آنان ديگر زندگى ارزشى ندارد((
  :سپس ابيات زير را برخواند

س اگر پ. پيش مى روم ، مرگ بر رادمرد ننگ نيست ، اگر نيت حقى داشته باشد و در حاليكه مسلمان است جهاد كند((
همين ننـگ تـو را بـس كـه ذليـل گـردى و تـو را بـه         . بميرم ، پشيمان نمى شوم و اگر زنده بمانم ، مالمت نمى گردم 

  )58)).(ناشايست مجبور كنند
تو استوار، مصمم ، سربلند، باعزم و با چهره اى روشن در راه كرامت به سوى مرگ پـيش رفتـى و در   ! اى پدر آزادگان 

  .قه در گنداب گناه و رذايل ، سست نشدى ، تن ندادى و ساكت نماندى برابر آن پليدان غر
  خبر دردناك شهادت عبداللّه 

در آنجا خبر جانگداز شهادت قهرمان . رسيد) 59))(زباله ((كاروان امام بدون درنگ همچنان پيش مى رفت ، تا آنكه به 
را براى مالقـات بـا مسـلم بـن عقيـل فرسـتاده بـود، امـا          امام ، عبداللّه. را به حضرت دادند)) عبداللّه بن يقطر((بزرگ 

همينكـه او را پـيش آن پليـد پسـت     . ماءموران ابن زياد او را دستگير كردند و تحت الحفظ نزد پسر مرجانـه فرسـتادند  
  :آوردند، بر او بانگ زد

ءى خود را در بـاب تـو صـادر    بر باالى منبر شو و كذّاب مقصودش امام حسين بود پسر كذّاب را لعن كن ، تا آنگاه را((
  ...)).كنم 



پسر مرجانه او را مثل ماءموران خود و از سنخ جالدانش مى پنداشت كه ضميرشان را به او فروخته بودند، غافل از آنكه 
پرورده شده اند و براى اين امت ، شـرف و  ) عليهم السالم ( عبداللّه از آزادگان بى مانندى است كه در مكتب اهل بيت 

  .خار به يادگار گذاشته اندافت
  :قهرمان بزرگ بر منبر رفت ، صدايش را كه صدايى كوبنده و حق خواه بود بلند كرد و گفت 

من فرستاده حسين پسر فاطمه ، به سوى شما هستم تا او را يارى كنيد و عليه اين زنـازاده ، پسـر زنـازاده ،    ! اى مردم ((
  ...)).پشتيبان حضرت باشيد

ن انقالبى خود را پى گرفت و كوفيان را به يارى ريحانه رسول خدا و دفاع از او و ستيز با حكومت اموى كه عبداللّه سخنا
پسر مرجانه از خشم ، سياه شد و بر خـود  . مسلمانان را خوار كرده و آزاديها و اراده شان را سلب نموده بود، دعوت كرد

ماءموران او را بر باالى قصـر بردنـد و از آنجـا بـه     . زير اندازند پيچيد، پس دستور داد اين بزرگ مرد را از بام قصر به
عبـدالملك  ((پايين انداختند كه بر اثر آن ، استخوانهاى عبداللّه خرد شد و هنوز جان در بدن داشـت كـه مـزدور پليـد     

  .براى تقرب به پسر مرجانه ، سر عبداللّه را از تن جدا كرد)) لخمى
سنگين بود و ايشان را از زندگى نوميد كرد و دانست كه به سوى مرگ پيش مـى رود، لـذا   خبر شهادت عبداللّه بر امام 

دستور داد اصحاب و همراهانى كه عافيت طلبانه همراه امام راه افتاده بودند، جمع شوند، سـپس كنـاره گيـرى مـردم از     
  :يارى امام و جهت گيرى آنان به سوى بنى اميه را باايشان در ميان گذاشت وفرمود

شيعيان ما، ما را واگذاشتند، پس هر كس از شما دوست دارد، مى تواند راه خود را بگيرد و برود كه من بيعـتم  : اما بعد((
  )).را برداشتم 

آزمندانى كه براى به دست آوردن غنيمت و دستيابى به مناصب دولتـى ، گـرد حضـرت جمـع شـده بودنـد، ايشـان را        
صحاب بزرگوار كه آگاهانه از حضرت پيروى كرده بودند و كمترين طمعى نداشـتند بـا   واگذاشتند و پراكنده شدند، تنها ا

  .ايشان ماندند
در آن مرحله تعيين كننده ، امام به صراحت ، واقعيت را با اصحاب خود در ميان گذاشت ، به آنان گفت كـه بـه سـوى    

  .رستگار خواهد شدشهادت مى رود نه سلطنت و قدرت و هر كس با او بماند با كسب رضاى خدا 
اگر امام از شيفتگان حكومت بود، چنين به صراحت سخن نمى گفت و مسايلى را پنهان مى داشـت ؛ زيـرا در آن هنگـام    

  .بيشترين نياز را، به ياور و پشتيبان داشت 
علت ايـن  . دامام در هر موقعيتى ، از اصحاب و اهل بيت خود مى خواست تا از او كناره گيرى كنند و حضرت را واگذارن

  .كار آن بود كه همه آگاهانه پايان حركت خود را بدانند و كسى ادعا نكند از واقعيت بى خبر بوده است 
  ديدار با حرّ 

حضرت به رادمردانش دسـتور  . در آنجا چشمه آبى بود. رسيد)) شراف ((كاروان امام صحرا را درمى نورديد تا آنكه به 
ناگهـان يكـى از   . آنان چنان كردند و كاروان امام مجـدداً بـه حركـت درآمـد    . دارندداد هرچه مى توانند با خود آب بر

  :اصحاب امام ، بانگ تكبير سر داد، حضرت شگفت زده از او پرسيد
  )).چرا تكبير گفتى ؟((

  .نخلستانى ديدم 
  :يكى از اصحاب امام كه راه را مى شناخت ، سخن او را رد كرد و گفت 

  )).ت ، آنها پيكانهاى نيزه ها و گوشهاى اسباننداينجا اصالً نخلى نيس((



  )).من هم آنها نيزه ها و گوشهاى اسبان را مى بينم : ((امام در آن نقطه تاءمل كرد و سپس گفت 
  :امام دانست كه آنان طاليگان سپاه اموى هستند كه براى جنگ با ايشان آمده اند، پس به اصحاب خود فرمود

  )).بدان پناه ببريم و آن را پشت خود قرار دهيم و با آنان از يك جهت رو در رو شويم ؟ آيا پناهگاهى نداريم تا((
  :يكى از اصحاب كه به راهها، نيك آشنا بود به حضرت گفت 

قرار دارد، اگر به سمت چپتان بپيچيد و بر آن دست يابيد و زودتر برسيد، خواسـته  )) ذو حسم ((چرا، در كنارتان كوه ((
  )).ه شده است شما برآورد

. آنان را متوقـف كـرد  )) حر بن يزيد رياحى ((اندكى نگذشت كه لشكر انبوهى به رهبرى . كاروان امام بدان سمت پيچيد
  .را طى كند تا امام را پيدا كرده بازداشت نمايد)) صحراى جزيره ((پسر مرجانه از او خواسته بود 

آنان در ظهر، راه را بر امام بستند در حالى كه از شدت تشنگى . ر بودتعداد سپاهيان حرّ به گفته مورخان حدود هزار سوا
. حضرت بر آنان ترحم كرد و به اصحاب خود دستور داد آنـان و اسبانشـان را سـيراب كننـد    . در آستانه هالكت بودند

نهـا را نيـز   ياران امام تمام افراد سپاه دشمن را سيراب كردند و سپس متوجه اسبان شـدند و بـا ظـروف مخصوصـى ، آ    
سيراب كردند؛ ظرف را در مقابل اسبى مى گرفتند و پس از آنكه چند بار از آن مى نوشيد، نزد اسب ديگر مى رفتند تـا  

  .آنكه تمامى اسبان سيراب شدند
امام به آن درندگان پست كه به جنگ حضرت آمده بودند، چنين لطف كرد و از تشنگى كُشنده نجاتشان داد، ليكن ايـن  

انسانيت امام در آنان اثرى نداشت و آنان بر عكس رفتار كردنـد، آب را بـر خانـدان نبـوت بسـتند تـا آنكـه         مروت و
  .دلهايشان از تشنگى پاره پاره شد

  ) ع (سخنرانى امام 
براى واحدهاى آن سپاه سخنرانى بليغى ايراد كرد و طى آن روشن كرد كـه بـراى جنـگ بـا آنـان      ) عليه السالم ( امام 

همچنـين  . است ، بلكه براى رهايى ايشان حركت كرده است و مى خواهد آنان را از ظلم و ستم امويان نجات دهد نيامده
آمدن ايشان به درخواست خود كوفيان بوده است كه با ارسال نمايندگان و نامه ها از حضـرت ، بـراى برپـايى حكومـت     

  :ر را نقل مى كنيم در اينجا فقراتى از بيانات آن بزرگوا. قرآن دعوت كرده اند
در برابر خداوند بر شما حجت را تمام مى كنم و راه عذر را مى بندم ، من به سوى شما نيامدم مگر پـس از  ! اى مردم ((

و ما را امامى نيست ، پس به سوى ما روى بياور، چه بسا كه خداوند : رسيدن نامه هايتان و فرستادگانتان كه گفته بوديد
پس اگر همچنان بر گفته هاى خود هستيد كه من نزدتان آمـده ام ، لـذا   . ر طريق هدايت مجتمع كندما را به وسيله تو ب

با دادن عهد و پيمانى مرا به خودتان مطمئن كنيد و اگر از آمدن من خشنود نيستيد، از شما روى مى گردانم و به جـايى  
  )).كه از آن به سويتان آمدم ، باز مى گردم 

زيرا اكثريتشان از كسانى بودند كه با حضرت ، مكاتبه كرده و با سفير بزرگ حضرت ، مسـلم بـن   آنان خاموش ماندند؛ 
  .عقيل به عنوان نايب ايشان بيعت كرده بودند

پـس از پايـان   . دستور دادبراى نماز، اذان و اقامه بگويـد )) حجاج بن مسروق ((هنگام نماز ظهر شد، امام به مؤ ذن خود 
  :گشت و فرمود اقامه ، حضرت متوجه حرّ

  )).آيا مى خواهى با يارانت نماز بخوانى ؟((
  :حرّ، مؤ دبانه پاسخ داد

  )).نه ، بلكه به شما اقتدا مى كنيم ((



اقتـدا كردنـد و پـس از پايـان نمـاز بـه محـل خـود         ) صلّى اللّه عليه و آلـه  ( سپاهيان حرّ به امام و ريحانه رسول اكرم 
پس از پايان نماز، حضرت ، با . رّ با سپاهيان خود آمدند و به نماز جماعت امام پيوستندهنگام نماز عصر نيز ح. بازگشتند

  :خداوند، خطابه غرايى به اين مضمون ايراد كردند  حمد و سپاس 
ما خانـدان نبـوت   . اگر تقواى خدا پيشه كنيد و حق را براى اهل آن بخواهيد، مورد رضايت خدا خواهيد بود! اى مردم ((

اگر از ما كراهت داشته . سزاوارتر از اين مدعيان دروغين و رفتاركنندگان به ظلم و ستم در ميان شما هستيم  به خالفت
  ...)).باشيد و به حق ما جهل بورزيد و نظرتان جز آن باشد كه نامه هايتان از آن حاكى بود، بازخواهم گشت 

فراخواند؛ زيرا اطاعت از فرمايش امام ، موجب خشـنودى   امام ، آنان را به تقواى خدا، شناخت اهل حق و داعيان عدالت
الم   ( همچنين آنان را به يارى اهل بيت عصـمت  . خداوند و نجات خودشان است  كـه پاسـداران شـرف و    ) علـيهم السـ

فضيلت و دعوتگران عدالت اجتماعى در اسالم هستند، ترغيب كرد و آنان را شايسـته خالفـت مسـلمانان دانسـت ، نـه      
در پايان ، حضرت بر اين نكته تاءكيد كرد كـه اگـر نظـر    . كه خالف احكام خدا و ستمگرانه ، حكومت مى كردند امويان

  .آنان عوض شده است و ديگر قصد يارى امام را ندارند، ايشان از همان راه آمده ، بازگردد
  :حرّ، كه از نامه نگاريهاى كوفيان بى اطالع بود، شتابان از حضرت پرسيد

  )).امه هايى كه مى گويى ، چيست ؟اين ن((
دستور داد نامه ها را بياورد، او نيز خرجينى آورد كه پر از نامه بود و آنها را مقابـل حـرّ بـر    )) عقبة بن سمعان ((امام به 

  :حرّ حيرت زده به آنها خيره شد و به امام عرض كرد. زمين ريخت 
  )).يم ما از نويسندگانى كه برايت نامه نوشته اند، نيست((

  :امام قصدكردبه نقطه اى كه ازآنجاآمده ، بازگردد ولى حرّمانع ايشان شدوگفت 
  )).دستور دارم همينكه شما را ديدم ، از شما جدا نشوم تا آنكه شما را به كوفه و نزد ابن زياد ببرم ((

  :اين سخنان تلخ چون نيش ، امام را آزرد و ايشان خشمگين بر حرّ بانگ زد
  )).نزديكتر از انجام اين كار است  مرگ به تو((

حـرّ، ميـان آنـان و راه    . سپس حضرت به ياران خود دستور دادند بر مركبهاى خود بنشينند و راه يثرب را پيش گيرنـد 
  :امام بر او بانگ زد. يثرب قرار گرفت 

  )).مادرت به عزايت بنشيند، از ما چه مى خواهى ؟((
  :رنگ كرد و سپس سر خود را باال گرفت و با ادب به امام گفت حرّ، سرش را پايين انداخت ، اندكى د

  )).جز به بهترين شكل و شايسته ترين كلمات نمى توانم از مادرتان نام ببرم ! ولى من به خدا((
  :خشم امام فرو نشست و مجدداً پرسيد

  )).از ما چه مى خواهى ؟((
  .مى خواهم تو را نزد ابن زياد ببرم 

  )).لت نخواهم آمدبه دنبا! به خدا((
  .در آن صورت ، به خدا تو را وانخواهم گذاشت 

  :آتش جنگ نزديك بود برافروخته شود كه حرّ بر خود مسلّط گشت و گفت 



تنها دستورى كه به من داده اند بردن شما به كوفه است ، حال كه از آمدن به كوفه . من دستور پيكار با شما را ندارم ((
پيش گير كه نه به كوفه مى رود و نه به مدينه ، تا من به ابن زياد نامه اى بنويسم ، اميد است  خوددارى مى كنى ، راهى

  ...)).كه خداوند مرا مشمول عافيت كند و از درگير شدن با شما باز دارد
چيـد و  را ترك گفت و به سمت چپ پي)) قادسيه ((و )) عذيب ((امام و حرّ با اين پيشنهاد موافقت كردند و حضرت راه 

سپاهيان حرّ نيز به دنبال كاروان حضرت پيش مى رفتند و از نزديك به شـدت  . كاروان امام به پيمودن صحرا پرداخت 
  .مراقب آنان بودند

  ) ع (خطابه امام 
هضت در آنجا امام با بياناتى رسا، حر و سپاهيان او را مورد خطاب قرار داد، انگيزه هاى ن. رسيد)) بيضه ((كاروان امام به 

  :در اينجا قسمتهايى از اين خطابه را نقل مى كنيم . خود را برشمرد و از آنان خواست به ياريش برخيزند
هركس سلطان ستمگرى را ببيند كه حرام خدا را حـالل كـرده ،   :((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله ( پيامبر خدا! اى مردم ((

برخاسته است و در ميان بنـدگان خـدا بـا    ) صلّى اللّه عليه و آله ( پيمان خدا را شكسته ، به مخالفت با سنت رسول خدا
گناه و حق كشى حكم مى كند، اگر بر او نشورد و با سخنى يا عملى او را انكار نكند، اين حق خداونـد اسـت كـه او را بـه     

  )).عاقبت شومى دچار كند و به جايگاه بايسته اش درآورد
رگرفته ، اطاعت از رحمان را واگذاشته ، فساد را آشكار كرده ، حدود خدا را معطـل  اينان اطاعت شيطان را ب! آگاه باشيد
و من به رهبرى . را به خود اختصاص داده ، حرام خدا را حالل كرده و حالل خدا را حرام كرده اند) 60))(فى ء((داشته ، 

نامه هايتان رسيد و فرستادگانتان آمدنـد،  .  جامعه مسلمانان از اين مفسدين كه دين جدم را تغيير داده اند، شايسته ترم
پس اگر پايبند بيعت خود باشيد، به رشد و هدايت . كه با من بيعت كرده ايد و مرا تسليم نمى كنيد و تنهايم نمى گذاريد

جـانم بـا جـان    . هستم ) صلّى اللّه عليه و آله ( من حسين بن على ، فرزند فاطمه دخت رسول خدا. دست خواهيد يافت 
شما و خاندانم با خاندان شماست و براى شما اسوه اى كامل هستم و اگر نپذيريد و پيمان شكنى كنيد و بيعتم را فراموش 

كار تازه اى از شما نيست ؛ شما قبالً با پدرم ، برادرم و پسر عمويم مسلم نيز همين كـار را كـرده   ! كنيد، به جانم سوگند
  .ايد

هر كس پيمـان  . بهره خود را از دست داديد و راه خود را گم كرده ايد. را بخورد فريب خورده كسى است كه فريب شما
  ...)).شكنى كند به خود زيان زده است و بزودى خداوند ما را از شما بى نياز خواهد كرد

داليـل  اين قيام بـه  . پدر آزادگان در اين سخنرانى شيوا، انگيزه هاى قيام مقدس خود را عليه حكومت يزيد برمى شمارد
صورت نگرفته است ، بلكه پاسخى است به يك فريضه و تكليف دينى ؛ فريضه انكـار    شخصى و براى جلب منافع خاص 

اگـر  . حكومت جابرانه اى كه حرام خدا را حالل مى كند، پيمان او را مى شكند و با سنت پيامبر خدا مخالفـت مـى كنـد   
  .از و شريك ستمگريهايش خواهد بودكسى چنين حكومتى را شاهد باشد و بر او نشورد انب

عيوب امويان را افشاء نموده و آنان را اينگونه توصيف فرمود كه طاعت شيطان را برگزيده و طاعت ) عليه السالم ( امام 
امام شايسته ترين كس ، . را به خود اختصاص داده و حدود و احكام الهى را ترك گفته اند)) فى ء((رحمان را واگذاشته ، 

  .ى تغيير اوضاع موجود و بازگرداندن زندگانى درخشان اسالمى به مجراى طبيعى آن ، ميان مسلمانان است برا
امام روشن مى كند اگر حكومت را بدست گيرد، مانند يكى از آنان خواهد بود و خانواده اش نيز بـا خـانواده هـاى آنـان     

  .يكسان مى گردد و هيچ امتيازى بر آنان نخواهد داشت 
  !آنان چشم بصيرت داشتند! اى كاش . با اين خطابه ، ابهامات را برطرف كرد و هدف خود را آشكار نمودامام 



  :و چون امام سخنان خود را به پايان رساند، حرّ، حضرت را مخاطب ساخته و گفت 
  ...)).هى شد، من گواهى مى دهم كه اگر بجنگى ، كشته خوا)كه وضع خود را درك كنى (خدا را به يادت مى آورم ((

  :امام پاسخ داد
نمى دانم به تو چه بگويم ، ولى همـان را كـه بـرادرِ    ! و آيا روا مى داريد كه مرا بكشيد؟! آيا مرا از مرگ مى ترسانى ؟((
به پسر عمويش گفت ، به تو مى گويم ؛ هنگامى كه مى خواست به يارى پيامبر اكرم برود، پسر عمويش بـه او  )) اوس ((

  !كشته مى شوى ! روى ؟ كجا مى: گفت 
  :آن مرد اوسى پاسخ داد

پيش مى روم كه مرگ بر رادمرد، ننگ نيست ، اگر نيت نيكى داشته باشد و در حاليكه مسلمان است جهـاد كنـد و بـا    
تمام هستى خود با نيك مردان همدردى و جانبازى نمايد و با ننگ مخالفت و از مجرمان جدا شود، پس اگر زنده بمـانم  

  )).اين خوارى تو را بس كه زنده باشى و به ذلّت تن در دهى . نيستم و اگر بميرم نكوهش نمى شوم  پشيمان
هنگامى كه حرّ اين ابيات را شنيد، از حضرت دور شد و دانست كه ايشان بر مرگ و جانبازى براى نجـات مسـلمانان از   

  .مصايب و ستمهاى امويان ، آماده و مصمم است 

  حرّ  نامه پسر مرجانه به
سپاهيان حرّ، آنان . گاهى به راست و گاهى به چپ ميل مى كرد. كاروان امام همچنان راه خود را در صحرا ادامه مى داد

را به طرف كوفه سوق مى دادند، و در رفتن به طرف صحرا بازمى داشتند، ليكن كـاروان حسـينى از رفـتن بـه آن سـو      
سـوار كـه پيـك    . سرعت مى تاخت ، پس اندكى درنگ كردند تا او برسد ناگهان سوارى را ديدند كه به. امتناع مى كرد

  .ابن زياد بود خود را به حرّ رساند، به او سالم كرد ولى آن خبيث به امام سالم نكرد و نامه ابن زياد را تسليم او كرد
  :حر نامه را گشود و ديد در آن چنين آمده است 

بـه فرسـتاده   . سخت بگير و او را در بيابانى بدون حفاظ و آب فرود بياور همينكه نامه و پيك من نزدت آمد، بر حسين((
ام گفته ام كه تو را ترك نكند و همچنان مراقبت باشد، تا دستورم را انجام دهى ؛ سپس نـزد مـن بازگشـته و از حسـن     

  )).اجراى دستور، باخبرم سازد
احتمـاالً از آن مـى   . يشان به كوفـه ، اعـراض كـرده بـود    پسر مرجانه از نظر سابق خود مبنى بر دستگيرى امام و اعزام ا

ترسيد با آمدن امام به كوفه ، اوضاع آن شهر به نفع امام دگرگون شود؛ لذا بهتـر ديـد حضـرت را در صـحرايى دور از     
  .آبادى محاصره كند و از اين راه به اهداف خود دست پيدا كند

كه خواستار ادامه مسير و رسيدن به جايى كه آبـادى و آبـى باشـد، از     حرّ، نامه ابن زياد را بر حضرت خواند و ايشان را
رفتن بازداشت ؛ زيرا چشمان پيك ابن زياد او را مى نگريست و هر حركت مخالف فرمان اربابش ، پسر مرجانه را ثبـت  

  .مى كرد
بجنگند، ليكن حضرت امتنـاع   كه از بزرگان اصحاب و خاصان امام بود، به حضرت پيشنهاد كرد، با حرّ)) زهير بن قين ((

  :نمود و فرمود
  )).هرگز پيش قدم جنگ با آنان نخواهم بود((

  در كربال 
حضرت ناگزير فرود آمدند، سپس متوجه . حر به ايشان اصرار كرد در آنجا فرود بيايند. كاروان امام به كربال رسيده بود

  :اصحاب شدند و پرسيدند



  )).اسم اينجا چيست ؟((
  ...كربال
  :ان حضرت پراشك شد و گفتندچشم

  )).، به تو پناه مى برم ))بال((و )) كرب ((از ! پروردگارا((
  :پس رو به اصحاب كرد و خبر از شهادت خود و ايشان را چنين بيان كرد. امام به فرود آمدن فاجعه كوبنده يقين كرد

دن ماست و اينجاست كه خونهاى مـا بـه زمـين    است ، اينجا پايان سفر و محل فرود آم)) بال((و )) كرب ((اين جايگاه ((
  ...)).خواهد ريخت 

و ديگر اصحاب بزرگـوار بـه نصـب خيمـه هـا      ) عليهم السالم ( همراه جوانان اهل بيت ) عليه السالم ( ابوالفضل العباس 
ه زودى شـاهد  براى خاندان وحى و مخدرات نبوت كه ترس بر آنان سايه افكنده بود، شتافت و يقين كرد در اين محل ب

  .حوادث هولناكى خواهد بود
  :امام محنت كشيده دستانش را به دعا بلند كرد و به خداوند از محنتهاى بزرگ و عظيم خود چنين شكايت نمود

هستيم ، ما را از حرم جدمان بيرون كـرده و دور سـاختند و   ) صلّى اللّه عليه و آله ( ما عترت پيامبرت محمد! پرودگارا((
  ...)).حق ما را بگير و ما را بر قوم ستمگر نصرت ده ! پروردگارا. بر ما ستم روا داشتندبنى اميه 

  :سپس حضرت ، نزد اصحاب خود آمد و به آنان فرمود
تا جايى پايبند آن هستند كه روزگارشان بگردد و اگـر دچـار   . مردم ، بندگان دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنان است ((

  )).دينداران كم خواهند بود آزمايش و بال شوند،
آنـان بنـدگان زر و   . چقدر زيبا، اين سخنان طاليى ، واقعيت و گرايشهاى مردم را در تمام مراحل تاريخى نشان مى دهد

زوراند، و اما دين و ارزشهاى واال، جايى در اعماق وجود آنان ندارد و همينكه دچار مشكلى يا مصيبتى شدند از دين فرار 
نها كسانى همچنان استوار مى مانند كه خداونـد قلـوب آنـان را بـراى ايمـان امتحـان كـرده باشـد، ماننـد          مى كنند و ت

  .برگزيدگان بزرگوار اهل بيت ؛ يعنى حسين و ياران او
  :امام بعد از حمد و سپاس خداوند متعال ، متوجه ياران خود شد و فرمود

بينيد، دنيا دگرگون و ناشناخته شده است ، نيكى آن روگردان شـده   به راستى بر ما فرود آمده آنچه را كه مى: اما بعد((
  .و جز اندكى از آن هم مانند باقيمانده آب ظرف و پس مانده غذايى نافرجام باقى نمانده است 

آيا نمى بينيد به حق عمل نمى شود و از باطل منع نمى كنند؟ شايسته است كه در اين حال ، مـؤ مـن ، مشـتاق ديـدار     
  )61...)).(من مرگ را جز سعادت و زندگى با ظالمان را جز محنت نمى بينم . باشد خداوند

پدر آزادگان در اين خطابه ، آنچه از رنج و اندوه و مشكالت را كه بر ايشان نازل شده بود برشمرد، اهل بيت و اصـحاب  
ن زندگى بدان ايمان داشت ، با خبر ساخت خود را از اراده نيرومند خود براى نبرد با باطل و برپايى حق كه در تمام دورا

  .و آنان را با اين بيانات نسبت به آينده و تحمل مسؤ وليت و بينش و بصيرت كارشان توجيه كرد
اصحاب ، يكدل و يكصدا در حالى كه زيباترين الگوهاى جانبازى و فداكارى را ثبت مى كردند، سخنان امام را بـا گـوش   

از )) زهير بـن قـين   ((نخستين كسى كه سخن گفت ، . اى برپايى حكومت حق اعالم كردندجان شنيده آمادگى خود را بر
  :آزادگان يگانه بود كه چنين گفت 

اگر دنيا براى ما جاودانه بود و ما براى هميشه در آن مى . سخنانت را شنيديم )! صلّى اللّه عليه و آله ( يابن رسول اللّه ((
  ...)).، بر اين گونه زيستن ترجيح مى داديم زيستيم ، باز هم قيام با شما را



اين كلمات ، شرافت بى مانندى را نشان مى دهد و حرف دل دلباختگان ريحانه رسول اكرم را براى جانبازى در راهـش  
  :برخاست و گفت ) كه در راه خدا جان باخت (، يكى ديگر از ياران حضرت ))برير. ((بازگو مى كند

اوند بر ما منت نهاده است تا در كنارت ، پيكار كنيم و اعضاى ما از يكديگر جدا شوند، باشـد كـه   خد! يابن رسول اللّه ((
  ...)).در روز قيامت جدت شفيع ما گردد

الم   ( يقين دارد فرصت جانبـازى در راه حسـين   )) برير((ميان بشريت ، چنين ايمان خالصى يافت نمى شود،  عليـه السـ (
  .نهاده است تا مشمول شفاعت پيامبر اكرم در روز جزا باشدمنتى است كه خداوند بر او 

  :برخاست و اعالن نمود كه راه ساير اصحاب را انتخاب كرده و گفت )) نافع ((يكى ديگر از اصحاب امام ، به نام 
هـد و  نتوانست محبت خـود را در دل همگـان جـاى د   ) صلّى اللّه عليه و آله ( تو نيك مى دانى كه جدت پيامبر اكرم ((

در ميان آنان منافقينى بودند كه به او وعده يارى مى دادند، ليكن نيرنگ در آستين . آنان را بدانچه مى خواست برانگيزد
تر از حنظل به مخالفـت بـا ايشـان برمـى      داشتند، با سخنانى شيرين تر از عسل ، پيامبر را نويد مى دادند، با اعمالى تلخ 

پدرت على نيز چنين وضعى داشت ؛ پس گروهى به يـارى او  . را به سوى خود فراخواندتا آنكه خداوند رسولش . خاستند
پيكار كردند تا آنكه اجل حضرت سر رسيد و به سوى رحمت )) ناكثين ، قاسطين و مارقين ((برخاستند و همراه ايشان با 

و بيعـت خـود را فرامـوش     امروز تو نيز در چنين وضعى هستى ؛ پس هر كس پيمان شكنى كنـد . و رضوان حق شتافت 
اما تو با ما به هر سو مى خواهى پيش برو؛ چه به سمت شرق و چه غرب ، به خدا . نمايد، جز به خودش ضررى نمى زند

از قضا و قدر الهى بيمى نداريم و از ديدار پروردگارمان ، ناخشنود نيستيم ، ما با بصيرت و نيتى درست با دوستان ! قسم 
  )62...)).(انت ، دشمنى مى كنيم تو دوستى و با دشمن

نافع اين نكته را آشـكار مـى كنـد كـه     . اين بيانات درخشان ، گوياى آگاهى و بينش عميق نافع نسبت به حوادث است 
پيامبر با آن تواناييهاى حيرت انگيز و انفاس قدسيه اش ، نتوانست همه مردم را رهين محبت خـود كنـد و آنـان را بـه     

زد، بلكه همچنان طايفه اى از منافقين در صفوف مسلمانان باقى ماندند كه به زبان ، اسـالم آورده  رسالت خود مؤ من سا
بودند، ليكن خمير مايه آنان با كفر و نفاق عجين شده بود و شبانه روز به مكر و فريب مشغول بودند و به انحاى مختلف 

  .، پيامبر اكرم را آزار مى دادند
نيز چنين وضعى داشـت و چـون پيـامبر    ) عليه السالم ( ، امام على )صلّى اللّه عليه و آله ( روصى و باب مدينه علم پيامب

  .ميان دو دسته قرار گرفته بود؛ گروهى به او ايمان آوردند و گروهى با وى به ستيز برخاستند
ده انـد و در مقابـل ،   وضعيت امام حسين نيز چون پدر و جدش است ، گروهى اندك از مؤ منان راستين به او ايمان آور
  .گروه بى شمارى از آنان كه خداوند ايمان را از آنان گرفته است ، با حضرت به ستيز برخاسته اند

به هرحال ،بيشتراصحاب امام ،سخنانى به مضمون كلمات نافع به زبان آوردند و اخالص و جانبـازى خـود را نسـبت بـه     
  .آنان درود فرستاد و برايشان از خداوند طلب رضوان و مغفرت كردايشان هم از آنان تشكركرد،بر. حضرت بيان كردند

  ) ع (گسيل سپاه براى جنگ با امام حسين 
پـس در  . با تسلط طاليگان سپاه پسر مرجانه بر ريحانه رسول خدا، خوابهاى پسر زياد تعبير وآرزوهـايش بـرآورده شـد   

راى جنگ با امام برگزيند؛ در اين كاوش ذهنى ، كسـى  انديشه فرو رفت كه چه كسى را براى فرماندهى كل سپاه خود ب
مـال پرسـتى و ديگـر    . كه آماده انجام هر جنايتى و ارتكاب هر گناهى بود، نيافـت  )) عمر سعد((را پست تر و پليدتر از 

  .گرايشهاى پست عمر را، ابن زياد نيك مى دانست 



نگ با نواده رسول خدا، فرماندهى سپاه را بپـذيرد، لـيكن   پسر مرجانه و عصاره حرامزادگى ، به عمر پيشنهاد كرد براى ج
پسر سعد از پذيرفتن آن خوددارى كرد و هنگامى كه به بركنـارى از حكومـت رى كـه دلبسـته آن بـود، تهديـد شـد،        

او مى دانست كه به جنگ فرزندان پيامبر كـه  . پيشنهاد را پذيرفت و همراه چهار هزار سوار به سمت كربال حركت كرد
لشكر عمر به كربال رسيد و به سپاهيان موجود در آنجا به فرمانـدهى حـر بـن يزيـد     . رين افراد روى زمينند، مى رودبهت

  .رياحى ملحق شد

  خطبه ابن زياد 
پسر مرجانه ، مانند گوسـفند بـدانجا هجـوم      طاغوت كوفه دستور داد مردم در صحن مسجد جمع شوند و آنان از ترس 

  :پر شد، ابن زياد به خطابه برخاست و گفت  هنگامى كه مسجد. آوردند
و اينك اين اميرالمؤ منين يزيد . شما خاندان ابوسفيان را آزموديد و آنان را آن گونه كه دوست داريد يافتيد! اى مردم ((

. است كه او را شناخته ايد، مردى نيك سيرت ، ستوده طريقت ، نيكوكار در حق رعيت و بخشنده در جـاى خـود اسـت    
و اينك پسرش يزيد است كـه بنـدگان را   . پدرش معاويه نيز در عصر خود چنين بود. هها در زمان او ايمن شده است را

مى نوازد و با دارايى ، بى نياز مى كند، روزى شما را دو برابر كرده و به من دستور داده است كه آن را به شما بگـويم و  
  )63...)).(، خارج كنم ؛ پس بشنويد و اطاعت كنيد اجرا كنم و شما را براى جنگ با دشمن او، حسين

با آنان به زبانى كه مى فهميدند و بر آن جان مى دادند و خود را هالك مى كردند، سخن گفت ؛ زبان پول كـه دلبسـته   
آنان نيز جواب مثبت دادند و براى ارتكاب پليدترين جنايت بشرى ، خـود را در اختيـار پسـر مرجانـه قـرار      . آن بودند

  .دادند
و ماننـد آنـان را بـه فرمانـدهى     )) حصين بن نمير، حجار بن ابجر، شمر بن ذى الجوشـن ، شـبث بـن ربعـى     ((ابن زياد، 

  .قسمتهاى مختلف سپاه برگزيد و آنان را براى يارى ابن سعد به كربال روانه كرد

  اشغال فرات  
را اشغال كردند و بر تمام آبشـخورهاى آن  )) فرات (( آن گروه جنايتكار كه پليديهاى روى زمين را يكجا با خود داشتند،

نگهبان گذاشتند و دستورات اكيدى از فرماندهى كل صادر شد، مبنى بر هوشيارى و كنترل كامـل تـا قطـره اى آب بـه     
  .خاندان پيامبر اكرم كه بهترين خلق خدا هستند، نرسد

يكـى از بزرگتـرين مصـيبتهاى حضـرت ،     ) 64.(ان بستندسه روز قبل از شهادت امام ، آب را بر ايش: مورخان مى گويند
از شنيدن نالـه  . سرداده بودند)) العطش ((، ))العطش ((همين بود كه صداى دردآلود كودكان خود را مى شنيد كه بانگ 

آنان ، و از ديدن صحنه هولناك لبهاى خشكيده اطفال و رنگ پريده آنان و خشك شدن شـيرهاى مـادران ، قلـب امـام     
  .م فشرده مى شددره
گرگان درنده از آب بهره مندند، لـيكن خانـدان نبـوت    : ((اين صحنه فاجعه آميز را چنين تصوير مى كند)) انور جندى ((

اطفـال حسـين در   . چقدر ستم است كه شير، تشنه بماند، در حالى كه سالم اسـت و اعضـايش اسـتوار   . تشنه لب هستند
  )65)).(ى كجاست پس فريادرس! صحرا مى گريند، پروردگارا

  .خداوند رحم و مروت را از آنان گرفته بود، پس انسانيت خود را منكر شدند و تمامى ارزشها و عرفها را زير پا گذاشتند
هيچ يك از شرايع و اديان ، اجازه نمى دهند آب بر زنان و كودكان منع گردد و همه مردم را در آن شريك و برابر مـى  

ولـى سـپاه امـوى بـه     . اين مطلب را تاءييد كرده و آن را حق طبيعى هر انسانى دانسته است شريعت اسالمى نيز . دانند
  .دستورات اسالم اهميتى نداد و آب را بر خاندان وحى و نبوت بست 



سرخوش از اين پليدى و نامردمى ، متوجه حضرت شد و با صداى بلنـد  )) مهاجر بن اوس ((يكى از مسخ شدگان به نام 
  :گفت 

از آن نخواهى چشيد تا آنكـه در كنـارش جـان    ! آيا آب را مى بينى كه چگونه موج مى زند؟ به خدا قسم ! سين اى ح((
  )66...)).(دهى 

  :نيز گويى به غنيمتى يا مكنتى دست يافته باشد، با خوشحالى به طرف حضرت دويد و فرياد زد)) عمرو بن حجاج ((
از آن جرعـه اى نخـواهى   ! به خدا سوگند. ان و گُرازها از آن مى نوشنداين فرات است كه سگان ، چهارپاي! اى حسين ((

  )67)).(دوزخ بنوشى   را در آتش )) حميم ((نوشيد تا آنكه 
  .اين ناجوانمرد از همان كسانى است كه به امام نامه نوشتند و خواستار آمدن ايشان به كوفه شدند

با صدايى كه جاسوسان پسر مرجانه بشنوند و بدين ترتيـب  )) ن ازدى عبداللّه بن حصي((يكى ديگر از اوباش كوفه به نام 
  :به جوايز طاغوت كوفه دست پيدا كند، گفت 

از آن قطـره اى نخـواهى نوشـيد، تـا     ! آيا به اين آب كه به شفافيت آسمان است مى نگرى ؟ به خدا قسم ! اى حسين ((
  )).آنكه از تشنگى بميرى 

  :را نفرين كردامام دست به دعا برداشت و او 
  )68)).(او را با تشنگى بميران و هرگز او را نيامرز! پروردگارا((

شدگان همچنان در تباهى پيش رفتند و در دره هولناك جنايات و گناهان كه از آن راه گريزى نيسـت سـقوط    اين مسخ 
  .كردند

  ) ع (سقايت عباس 
برادرش را ديد، از درد و خشـم آتـش گرفـت پـس آن      هنگامى كه حضرت ابوالفضل ، تشنگى كشنده اهل بيت و اطفال

سى سوار و بيست پياده همراه اين شـهامت  . شخصيت واال بر آن شد تا براى به دست آوردن آب ، به زور متوسل گردد
نافع بن هالل مـرادى  . ((را پيش گرفتند)) شريعه فرات ((با خود بيست مشك آب برداشتند و راه . مجسم به راه افتادند

عمرو بن حجـاج زبيـدى كـه از جنايتكـاران     . كه از اصحاب بزرگ حضرت امام حسين بود، پيشاپيش آنان مى تاخت  ))
  :جنگ كربال و مسؤ ول نگهبانى از فرات بود، راه را بر نافع گرفت و از او پرسيد

  به چه كار آمده اى ؟
  .آمده ايم آبى را كه ما را از آن بازداشته اى بنوشيم 

  .يت بنوش ، گوارا
  !آيا من بنوشم ولى حسين و ديگر اصحابش كه مى بينى تشنه باشند؟

  .براى آنان نمى شود آب برد، ما را اينجا گذاشته اند تا آنان را از آب منع كنيم 
  .اصحاب قهرمان امام ، توجهى به او نكردند، سخنان او را به مسخره گرفتند و براى برداشتن آب به سمت فرات رفتند

با جماعتى از سپاهيانش بر آنان تاختند، ليكن قهرمان كربال ابوالفضل و نـافع ، حملـه آنـان را دفـع     )) حجاج  عمرو بن((
در اين درگيرى ، از هـيچ طـرف ، كسـى    . كردند و مشكها را پر نموده و به فرماندهى ابوالفضل ، به مكان خود بازگشتند

  .كشته نشد
شـد، كـه   )) سقّا((از آن روز، حضرت ملقّب به . آنان را از تشنگى نجات داد ابوالفضل ، تشنگان اهل بيت را آب نوشاند و

  )69.(از مشهورترين و محبوبترين القاب حضرت است و مردم ايشان را بيشتر با اين لقب مى شناسند



  ) ع (امان براى عباس 
گر برادران بزرگوارش گرفت بـه  پليد و پست ، از اربابش پسر مرجانه ، امانى براى عباس و دي)) شمر بن ذى الجوشن ((

گمان اينكه بدين ترتيب آنان را مى فريبد و از يارى برادرشان بازمى دارد و در نتيجه سپاه امام را تضعيف مى كند؛ زيرا 
  .آنان از دليرترين جنگاوران عرب هستند

  :زدشمر، با اين نيت ، پارس كنان به طرف سپاه امام تاخت و در برابر آن ايستاد و فرياد 
  )).خواهر زادگان ما، عباس و برادرانش كجا هستند؟((

  :آن رادمردان چون شيران از جا جهيدند و گفتند
  )).چه مى خواهى ؟! اى پسر ذى الجوشن ((

  :شمر در حالى كه محبت دروغينى نشان مى داد، چنين مژده داد
  )).برايتان امان آورده ام ((

  :پس با خشم و برافروختگى فرياد زدندسخن او چون نيشى ، آنان را منزجر كرد، 
امـان  ) صلّى اللّه عليـه و آلـه   ( آيا به ما امان مى دهى ، ولى پسر دخت پيامبر خدا! خداوند تو را و امانت را لعنت كند((

  )70!)).(نداشته باشد؟
شـدگانى كـه    مسـخ   آن پليد، سرخورده بازگشت ، پنداشته بود اين بزرگان و برادران امام مانند ياران خـودش هسـتند؛  

ولى ندانست كه بـرادران  . به ابن زياد فروختند و زندگى خود را به شيطان بخشيدند)) ثمن بخس ((وجدانهاى خود را به 
  .حسين ، اسوه هاى تاريخند كه كرامت انسانى را بنا كردند و براى انسان ، افتخار بزرگى به ارمغان آوردند

  ) ع ( هجوم سپاهيان براى جنگ با امام حسين
) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه     ( عصر پنجشنبه ، نهم ماه محرم ، طاليگان سپاه شرك و كفر، براى جنگ با ريحانه رسول خدا

دستورات شديدى از طرف پسر مرجانه براى پايان دادن سريع به پيكار و حل معضل صادر شده بود؛ زيـرا  . پيش تاختند
امام در آن لحظه مقابل خيمه اش . و دو دستگى در ميان آنان حاصل شود بيم آن مى رفت كه سپاهيان ، سر عقل بيايند

عليهـا  ( حضرت زينب ((بانوى بزرگ بنى هاشم خواهر امام ، . ، سر بر شمشير خود نهاده بود كه خواب ايشان را در ربود
امام سر برداشت . اب بيدار نمودهياهوى سپاهيان و تاختن آنان را شنيد، هراسان نزد برادر رفت و او را از خو) )) السالم 

  :، به خواهر نگران خود نگاه كرد و با عزم و استوارى گفت 
  ...)).تو به سوى ما مى آيى :را در خواب ديدم كه مى گفت )صلّى اللّه عليه و آله ( رسول خدا((

  :نواخت و گفت  بزرگ بانوى حرم از اندوه ، قلبش فشرده شد، فروشكست ، نتوانست خوددارى كند، بر گونه اش
  )71!...)).(اى واى بر من ((

  :حضرت ابوالفضل خود را به برادر رساند و عرض كرد
  )).آنان به سوى تو مى آيند((

  :امام از او خواست علت آمدن آنان را جويا شود و فرمود
  )).خواهيد؟سوار شو و نزد آنان برو و از آنان بپرس شما را چه شده و چه مى ! جانم به فدايت ! برادرم ((

امام اين چنين قربان برادر مى رود و همين نشان دهنده مكانت واال و منزلت بزرگ اوست و آشكار مى كند كه حضرت 
  .به قله ايمان و باالترين مرتبه يقين ، دست يافته است 



هيان تاخت و خود را ، به طرف سپا))زهير بن قين و حبيب بن مظاهر: ((ابوالفضل ، همراه بيست سوار از اصحاب از جمله 
  :به آنان رساند، سپس از آنان انگيزه اين پيشروى را پرسيد، آنان گفتند

  )72)).(امير به ما فرمان داده است يا حكم او را بپذيريد و يا با شما پيكار مى كنيم ((
در همـان جـا   حبيـب بـن مظـاهر    . حضرت عباس به طرف برادر، بازگشت و خواسته آنان را با ايشان در ميان گذاشت 

  :مانده بود و سپاهيان پسر سعد را نصيحت مى كرد و آنان را از عقاب و كيفر خدا بر حذر داشته و چنين مى گفت 
صـلّى  ( بدترين گروه ، كسانى هستند كه فرداى قيامت بر خداى عزوجل و پيامبر بزرگوارش ! به خدا قسم ! آگاه باشيد((

الى كه فرزندان و اهل بيت پيامبر كه شب زنده دارنـد و شـبانه روز بـه يـاد خـدا      وارد مى شوند در ح) اللّه عليه و آله 
  )73...)).(مشغولند و شيعيان پرهيزگار و نيك آنان را به قتل رسانده اند

  :با بى شرمى پاسخ داد)) عزرة بن قيس ((
  !)).تو خودت را پاك و پرهيزكار مى انگارى ؟! اى پسر مظاهر((

  :متوجه عزره شد و گفت )) ير بن قين زه((قهرمان بى همتا، 
از خدا بترس و از كسانى مباش كه بر گمراهى كمك مى كنند و نفس زكيه پاك و عترت رسول خدا و ! اى پسر قيس ((

  )).برگزيده پيامبران را به قتل مى رسانند
  !)).تو كه نزد ما عثمانى بودى ، حال چه شده است ؟: ((عزره پرسيد

  :و ايمان پاسخ دادزهير، با منطق شرف 
هنگامى كـه  . من نه نامه به حسين نوشتم و نه پيكى نزد او فرستادم و تنها در راه بود كه به او برخوردم ! به خدا قسم ((

او را ديدم ، به ياد رسول خدا افتادم و پيمان شكنى ، نيرنگ ، دنياپرستى و آنچه از نـاجوانمردى بـراى حسـين در نظـر     
پس بر آن شدم تا براى حفظ حق پيامبر كه آن را ضايع كرده بوديد او را يارى كنم و به حزب . تم گرفته بوديد را دانس

  )74)).(او بپيوندم 
سخنان زهير، سرشار از راستى در تمام ابعاد بود و روشن كرد كه به امام براى آمدن به كوفه نامه ننوشته اسـت ؛ زيـرا   

اه با حضرت ، مصادف شد و نيرنگ و پيمان شكنى و نامردمى كوفيـان را  ولى هنگامى كه در ر. به عثمان گرايش داشت 
در حق او دانست ، موضع خود را عوض كرد، از ياران امام شد و بيش از همه به ايشان محبت ورزيد و وفـادارى نشـان   

  .بود) صلّى اللّه عليه و آله ( داد؛ زيرا امام نزديكترين كس به پيامبراكرم 
  :گفته هاى سپاهيان را براى برادر بازگو كرد، حضرت به او گفتند) عليه السالم ( فضل به هر حال ، ابوال

چه بسا امشب را بتوانيم براى خدا نمـاز بخـوانيم ، دعـا    . به سوى آنان بازگرد و اگر بتوانى تا فردا از آنان فرصت بگير((
ه تالوت كتابش و دعا و اسـتغفار بسـيار، دلبسـته ام    كنيم و استغفار نماييم ، خداوند مى داند كه نماز را دوست دارم و ب

.((...  
مى خواست با پربارترين توشه ؛ يعنى نماز، دعا، استغفار و تالوت قـرآن ، دنيـا   ) صلّى اللّه عليه و آله ( ريحانه رسول خدا

  .را وداع گويد و با دستيابى هرچه بيشتر از آنها به ديدار خداوند بشتابد
ابـن سـعد در   . به سوى اردوگاه پسر مرجانه تاخت و خواسته برادرش را براى آنان بازگو كـرد ) الم عليه الس( ابوالفضل 

اين مورد از شمر كه تنها رقيب او براى فرماندهى سپاه به شمار مى رفت و در عين حـال تمـام كارهـايش را زيـر نظـر      
ورت پذيرفتن خواسته امام ، شمر از او نـزد  عمر از آن مى ترسيد كه در ص. داشت و بر او جاسوس بود نظر خواهى كرد

ابن زياد بدگويى كند و همچنين هدف عمر آن بود كه در پذيرفتن خواسته امـام ، بـراى خـود، شـريكى پيـدا كنـد و از       



بازخواست احتمالى ابن زياد، مبنى بر تاءخير جنگ در امان باشد، ليكن شمر از اظهـار نظـر خـوددارى كـرد و آن را بـه      
  از اين ترديـد و درنـگ در پـذيرش    )) عمرو بن حجاج زبيدى . ((گذاشت تا خود او مسؤ ول عواقب آن باشدعهده عمر 

  :خواسته امام به ستوه آمد و با ناراحتى گفت 
  )75)).(اگر او از ديلمى ها بود و اين خواسته را از شما داشت ، شايسته بود بپذيريد! به خدا قسم ! پناه بر خدا((

ه همين مقدار اكتفا كرد و ديگر نگفت كه او فرزند رسـول خداسـت و آنـان بودنـد كـه حضـرت را بـا        عمروبن حجاج ب
  .مكاتبات خود به آمدن به كوفه ، دعوت نمودند

آرى ، اينها را نگفت ؛ زيرا از آن بيم داشت كه جاسوسان ابن زياد، گفته هايش را به طاغوت كوفه برسـانند و در نتيجـه   
پس عمر سعد با تاءخير جنگ موافقـت كـرد و   . ابن اشعث نيز گفته عمرو را تاءييد كرد. فر گردددچار حرمان و حتى كي

  :آن مرد نزديك اردوگاه امام رفت و با صداى بلند گفت . به يكى از افراد خود گفت كه آن را اعالم كند
ه فرمان امير تـن داديـد، شـما را    تا فردا به شما فرصت مى دهيم ، پس اگر تسليم شديد و ب! اى ياران حسين بن على ((

  )76)).(نزد او خواهيم برد و اگر خوددارى كرديد، با شما خواهيم جنگيد
نبرد به صبح روز دهم محرّم موكول شد و سپاهيان عمر سعد منتظر فردا ماندند تا ببينند آيا امام تن به خواستهاى آنان 

  .مى دهد، يا آنكه دعوت آنان را رد مى كند

  اصحاب را آزاد مى گذارد ) ع (امام 
شب دهم محرم ، اهل بيت و اصحابش را جمع كرد، خبر شهادت ) صلّى اللّه عليه و آله ( امام حسين ، ريحانه رسول خدا

ايشان مـى  . خود را به آنان داد و از آنان خواست راه خود را پيش گرفته ، حضرت را با سرنوشت محتومش تنها گذارند
  .نده و كار خود بينا و آگاه باشندخواست آنان نسبت به آي

  :امام در آن شب حساس ، چنين آغاز سخن كرد
تـو را سـپاس مـى    ! پروردگـارا . خداوند را به بهترين وجه سپاس مى گويم و او را در خوشى و ناخوشى ، حمد مى كنم ((

، براى ما گـوش و چشـم و    گويم كه ما را كرامت نبوت بخشيدى ، قرآن را به ما آموختى ، بينش در دين عنايت كردى
  .دل آگاه قرار دادى و ما را از مشركان قرار ندادى 

خداوند بـه همـه شـما پـاداش     . من اصحاب و خاندانى وفادارتر و بهتر از اهل بيت و اصحاب خودم نمى شناسم : اما بعد
  .نيك عنايت كند

من به همه شما اجازه دادم و بيعـتم  . داشته باشدكه من گمان ندارم امروز ما از دست اين دشمنان ، فردايى ! آگاه باشيد
اينـك ايـن شـب اسـت كـه شـما را       . را از شما برداشتم تا با آسودگى و بدون مالمت ، راه خود را پيش بگيريد و برويد

استفاده كنيد و هر يك از شما دست يكى از افراد خاندانم را بگيرد ) 77(پوشانده ، پس از آن چون شترى يا چون سپرى 
دشمنان تنها . داوند به همه شما جزاى خير دهد و سپس در شهرهاى خود پراكنده شويد تا آنكه خداوند گشايشى دهدخ

  )78...)).(مرا مى خواهند و اگر به من دست پيدا كنند، از جستجوى ديگران خوددارى مى كنند
حضـرت در ايـن شـرايط    . مـى گـردد   ايمان ناب و عصاره امامت و شخصيت امام در اين خطابه بزرگ ، آشكار ومتجلّى

حساس و سرنوشت ساز، از هرگونه ابهام گويى و تعقيد، خوددارى مى كنـد و بـا صـراحت ، آينـده محتـوم آنـان را در       
صورت بودن با ايشان نشان مى دهد؛ اگر اصحاب و اهل بيت امام بمانند، هيچ سود دنيوى در كـار نخواهـد بـود و يـك     

  .آن جانبازى و شهادت است مسير را بايد بپيمايند؛ كه 



و بدون دغدغه بيعت زيـرا امـام همـه را از      لذا حضرت از آنان مى خواهد از تيرگى شب ، استفاده كنند و با دلى خوش 
وفاى به عهد و پيمان و بيعت خود معاف كرده است به هر جا كه مى خواهند بروند و اگر از كناره گيرى از حضـرت در  

  .بهترين فرصت است روز، شرم دارند، اينك 
و دشـمن ، تشـنه ريخـتن خـون     . امام همچنين تاءكيد مى كند كه تنها هدف اين درندگان خونخوار، اوست و نه ديگرى 

  .حسين است و اگر به مقصود خود دست پيدا كند، ديگر با آنان كارى ندارد

  ) ع (پاسخ اهل بيت 
و جنبشى در اهل بيت به وجود آمد و آنـان بـا چشـمانى اشـكبار،     هنوز امام خطابه خود را به پايان نرسانده بود كه شور 

به نمايندگى از آنـان  ) عليه السالم ( حضرت ابوالفضل . همبستگى خود را با امام و جانبازى خود را در راه او اعالم كردند
  :، امام را مخاطب ساخت و عرض كرد

  !)).خداوند هرگز چنين روزى را نياورد! ؟ آيا پس از تو زنده بمانيم. هرگز تو را ترك نخواهيم كرد((
  :امام متوجه عموزادگان خود، فرزندان عقيل شد و گفت 

  )).از شما، مسلم به شهادت رسيد، همين كافى است ، برويد كه به شما اجازه رفتن مى دهم ((
گفت و ما چـه خـواهيم   در آن صورت مردم چه خواهند : ((رادمردان خاندان عقيل ، چونان شيرانى خشمگين بانگ زدند

نـه بـا آنـان تيـرى     ! بهترين عموزادگان خود را ترك كرديم ! بزرگ و مراد و سرور خود را واگذاشتيم : بگوييم ! گفت ؟
چنين نخواهيم كرد، بلكه ! انداختيم ، نه نيزه اى زديم ، نه شمشيرى زديم و نه مى دانيم آنان چه كردند، نه به خدا قسم 

. اده ، فداى تو مى شويم و همراهت پيكار مى كنيم تا به همان راهـى كـه مـى روى مـا نيـز بـرويم       با جان و مال و خانو
  )79)).(خداوند زندگى پس از تو را زشت گرداند

آنان ، با عزمى استوار، حمايت از امام و دفاع از اعتقادات و اهداف او را برگزيدند و مرگ زير سرنيزه هـا را بـر زنـدگى    
  .دادند بدون هدف ، ترجيح

  پاسخ اصحاب  
اصحاب امام و آزادگان دنيا نيز يكايك همبستگى خود را با كالمى آتشين با امام اعالم كردند و گفتند كه آماده جانبازى 

  .و شهادت در راه اعتقادات مقدسى هستند كه امام براى آنها مى جنگد
  :نخستين كسى بود كه سخن گفت )) مسلم بن عوسجه ((
  !در آن صورت در برابر خداوند به سبب كوتاهى در حقت ، چه عذرى خواهيم داشت ؟! را ترك كنيم ؟ آيا تو! هرگز((

تو را ترك نخواهم كرد مگر آنكه با نيزه ام سينه هاى آنان را بشكافم و با شمشيرم تا وقتى كه دسـته  ! هان به خدا قسم 
  )).د با سنگ آنان را پس برانم و در اين راه ،جان دهم آن به دستم است ضربت بزنم و اگر سالحى براى پيكاربا من نمان

و آمادگى او را براى جنگ تا شـهادت نشـان   ) صلّى اللّه عليه و آله ( اين كلمات ، ايمان عميق او را به ريحانه رسول خدا
  .مى دهد

را با حضـرت چنـين اعـالم    پيوند ناگسستنى خود )) سعيد بن عبداللّه حنفى ((يكى ديگر از قهرمانان اصحاب امام به نام 
  :كرد
به ! هان . تو را وانخواهيم گذاشت تا خداوند بداند در غيبت پيامبر، حق او را در باب تو رعايت كرده ايم ! به خدا قسم ((

اگر بدانم هفتاد مرتبه در راهت كشته شوم ، مرا بسوزانند و خاكسترم را به باد دهند، باز تـو را رهـا نخـواهم    ! خدا قسم 



حال چرا اين كار را نكنم كه يك شهادت بيشتر نيست و پس از آن كرامتى پايان ناپذير و . تا آنكه در راه تو بميرم كرد 
  )).هميشگى است 

او را ! سعيد از صميم قلب آرزو مى كند، اى كـاش  . در قاموس وفا، راست تر و نجيب تر از اين وفادارى يافت نمى شود
حال كه يك مرگ است و بـه دنبـال آن   . حق رسول خدا را در باب فرزندش رعايت كندهفتاد بار بكشند تا بدين گونه 

  !كرامتى جاودانه و هميشگى ، چرا نبايد با آغوش باز، پذيرايش گردد
  :نيز با سخنانى همچون ديگر مجاهدان ، پيوند استوار خود را با حضرت چنين اعالم كرد)) زهير بن قين ((
هزار بار در راهت كشته و سوزانده و پراكنده شوم تا آنكه خداوندبدين وسيله ،مرگ را از تو  آرزو داشتم! به خدا قسم ((

  )80)).(و رادمردان اهل بيت ، دور كند
  !آيا وفادارى اين قهرمانان را مى بينيد و آيا براى آن در تاريخ ، نمونه ديگرى داريد؟

سيدند كه ديگران را تصور آن هم نيست و بدين گونه درسهاى آنان به قلّه نجابت و شهامت دست يافتند و به بلندايى ر
  .درخشانى براى دفاع از حق به همگان دادند

حضرت براى آنان پاداشى نيك طلب كرد و . ديگر اصحاب امام نيز خشنودى خود را از شهادت در راه امام اعالم كردند
پـس از آن ،  . از نعمات جاويد، برخوردار خواهنـد بـود   تاءكيد نمود كه آنان در فردوس برين و كنار پيامبران و صديقين

  :اصحاب يكصدا فرياد زدند
آيا نمى خـواهى مـا،   ! يا بن رسول اللّه . ستايش خداى را كه ما را به يارى تو كرامت و به شهادت با تو شرافت بخشيد((

  )81)).(هم درجه شما باشيم 
آنان از تمام پايبنديهاى زودگذر، رهايى يافتند و به راه خـدا قـدم    هستى اين قهرمانان با ايمان عميق ، عجين شده بود و

  .نهادند و پرچم اسالم را در تمام عرصه هاى هستى به اهتزاز درآوردند

  شب زنده دارى 
با برگزيدگان پاك و مؤ من از اهل بيت و يارانش ، متوجه خدا شدند، به نيايش پرداختند، بـا دل و  ) عليه السالم ( امام 

  .ن به مناجات پرداختند و از خداوند عفو و مغفرت درخواست كردندجا
آن شب هيچ يك از آنان نخوابيد، گروهى در حال ركوع ، گروهى در حال سجود و گروهى به تالوت قرآن مشغول بودند 

اه ريحانـه  با بى صبرى ، منتظر سرزدن خورشيد بودند تا به افتخار شـهادت در ر . و همهمه اى چون زنبور عسل داشتند
  .رسول خدا دست پيدا كنند

الم  ( افراد اردوگاه ابن زياد نيز آن شب را با شوق منتظر بامداد بودند تا خون اهل بيت  را بريزنـد و بـدين   ) عليهم السـ
  .ترتيب به اربابشان پسر مرجانه نزديك بشوند

  روز عاشورا 
فاجعه و محنتى نبود مگـر آنكـه در آن   . ين روز تاريخ است ترين ، پرحادثه ترين و غم انگيزتر روز دهم ماه محرم ، تلخ 
  .نازل شد و عاشورا در جهان غم ، جاودانه گشت ) صلّى اللّه عليه و آله ( روز بر ريحانه رسول خدا

  ) ع (دعاى امام 
ا بـراى  پدر آزادگان از خيمه خود خارج شد، صحرا را ديد مملو از سواره نظام و پيادگان اسـت كـه شمشـيرهاى خـود ر    

  .ريختن خون ريحانه رسول خدا بركشيده اند تا به نواله اى ناچيز از تروريست جنايتكار پسر مرجانه ، دست پيدا كنند



در هـر سـختى   ! پروردگـارا : ((حضرت ، قرآنى را كه با خود داشتند، بر سر گشودند و دستان به دعا برداشـتند و گفتنـد  
من هستى ، در آنچه به سر من آمده است مايه اعتماد و توانايى من هسـتى ،   پشتيبان من هستى ، در هر گرفتارى ، اميد

چه بسيار اندوههايى كه دل ، تاب آنها را ندارد، راهها بسته مى شود، دوست مخذول مى گردد، موجب دشـمنكامى مـى   
نه ديگرى و تـو آنهـا را رفـع     شود كه آنها را بر تو عرضه داشته ام و به تو شكايت آورده ام ؛ زيرا تنها به تو توجه دارم

كرده اى ، اندوهم را برطرف و مرا كفايت كرده اى ؛ پس صاحب هر نعمتى و داراى هر حسنه اى و نهايت هـر خواسـته   
  )82...)).(اى 

  .امام با اخالص و انابه متوجه ولى خود مى شود و به پناهگاه نهايى روى مى آورد و با خدايش نيايش مى كند

   )ع (خطبه امام 
پس مركب خـود را  . امام بر آن شد كه آن درندگان را قبل از انجام هر گونه جنايتى ، نصيحت كند و اتمام حجت نمايد

خواست ، بر آن سوار شد، به آنان نزديك گرديد و خطبه اى تاريخى ايراد كرد كه شامل موعظه هـا و حجتهـاى بسـيار    
  :فرمودامام با صداى بلندى كه اكثر آنان مى شنيدند . بود
سخنم را بشنويد و شتاب مكنيد تا حق شما را نسبت به خود با نصيحت ادا كنم و عـذر آمـدنم بـر شـما را     ! اى مردم ((

پس اگر عذرم را پذيرفتيد، گفته ام را تصديق كرديد و انصاف روا داشتيد، سعادتمندتر خواهيد بود و مـن هـم   . بخواهم 
راهى نداريد و اگر عذرم را نپذيرفتيد و انصاف روا نداشتيد، پس شما و يارانتان  مسؤ وليتم را انجام داده ام و شما بر من

يكصدا شويد و بدون ابهام هر آنچه مى خواهيد انجام دهيد و فرصت هم به من ندهيد، به درستى خداوندى كه كتاب را 
  ...)).فرود آورده ، سرپرست من است و او صالحان را سرپرستى مى كند

امام ، برادرش عباس و فرزندش علـى  . ت را به بانوان حرم نبوت رساند و آنان صدايشان به گريه بلند شدباد، اين كلما
  :را نزد آنان فرستاد و به آنان گفت 

  )).گريه آنان زياد خواهد شد! آنان را ساكت كنيد كه به جانم سوگند((
را ستايش كرد و سـپاس گفـت ، بـر جـدش      هنگامى كه آنان خاموش گشتند، حضرت خطابه خود را آغاز كرد، خداوند

به شمار نيايد و قبل : ((مالئكه و انبيا درود فرستاد و در آن خطبه سخنانى گفت كه ) صلّى اللّه عليه و آله ( پيامبر اكرم 
  )83)).(از آن و بعد از آن سخنانى بدان حد از شيوايى و رسايى شنيده نشده و نرسيده است 

  :خود چنين فرمود حضرت در قسمتى از سخنان
. خداوند متعال دنيا را آفريد و آن را سراى فنا و نابودى قرار داد كه با اهل خود هر آنچه خواهد مـى كنـد  ! اى مردم ((

مبادا اين دنيا فريبتان . پس فريب خورده آن است كه دنيا او را فريب دهد و بدبخت كسى است كه دنيا گمراهش سازد
ه به دنيا اميد بندد، اميدش را بر باد مى دهد و آنكه در آن طمع ورزد، سـرخورده خواهـد   هر ك. دهد و مغرورتان سازد

شما را مى بينم بر كارى عزم كرده ايد كه در اين كار خدا را بـه خشـم آورده ايـد، كـرمش را از شـما برگرفتـه و       . شد
بـه طاعـت اقـرار و    . گان ، شما هسـتيد بهترين پروردگار، خداى ماست و بدترين بند. انتقامش را متوجه شما كرده است 

ايمان آورديد، اما به جنگ فرزندان و خاندان او آمده ايـد و مـى   ) صلّى اللّه عليه و آله ( اعتراف كرديد، به پيامبر اكرم 
پس مرگ بـر شـما و   . شيطان بر شما چيره گشته و ياد خداى بزرگ را از ضميرتان زدوده است . خواهيد آنان را بكشيد

انا للّه وانا اليه راجعون ، اينان قومى هستند كه پس از ايمان آوردن ، كفر ورزيدند پس دور بـاد قـوم   ! هايتان باد خواسته
  )).ظالم از رحمت خدا



امام با سخنانى كه يادآور روش انبيا و دلسوزى آنان براى امتهايشان بود، ايشان را نصيحت كرد، از فريب و فتنه دنيا بر 
ان را از ارتكاب جنايت قتل خاندان نبوت ، ترساند و روشن كرد كه در آن صـورت سـزاوار عـذاب    حذرشان داشت ، آن

  .دردناك و جاودانه الهى خواهند گشت 
  :امام رنجديده ، سپس سخنان خود را چنين دنبال كرد

ببينيد آيا سزاوار به نسبم بنگريد كه من كيستم ، سپس به وجدان خود رجوع كنيد و آن را سرزنش كنيد و ! اى مردم ((
آيا من نواده پيامبرتان و پسر وصى او و پسر عم او و اولين مؤ منان به خدا و ! است مرا بكشيد و حرمت مرا هتك كنيد؟

  !تصديق كنندگان رسالت حضرت ختمى مرتبت ، نيستم ؟
  !آيا حمزه سيدالشهداء عموى پدرم نيست ؟

  !آيا جعفر طيار، عمويم نيست ؟
اگـر مـرا در گفتـارم    )). اين دو، سروران جوانان بهشـتند : ((در حق من و برادرم را نشنيده ايد كه فرمود آيا سخن پيامبر

از آنجا كه دانستم خداوند دروغگويان را مؤ اخـذه مـى كنـد و    ! به خدا سوگند. تصديق مى كنيد كه حق هم همان است 
اگر مرا تكذيب مى كنيد در ميان شما هسـتند كسـانى   و . زيان دروغگويى به گوينده آن مى رسد، هرگز دروغ نگفته ام 

جابر بن عبداللّه انصارى و ابوسعيد خدرى و سهل بن سعد سـاعدى  ((از . كه اگر از آنان بپرسيد، به شما خبر خواهند داد
م را بـراى شـما   درباره من و بـرادر ) صلّى اللّه عليه و آله ( بپرسيد، تا اين گفتار پيامبر)) و زيد بن ارقم و انس بن مالك 

  !)).مانع شما از ريختن خون من نمى گردد؟) گفتار پيامبر(آيا همين . نقل كنند
امـام هرگونـه ابهـامى را    . شايسته بود با اين سخنان درخشان ، خرَدهاى رميده آنان بازگردد و از طغيانگرى باز ايسـتند 

  .تكاب جنايت خوددارى كنندبرطرف كرد و آنان را به تاءمل هر چند اندكى فرا خواند تا از ار
  !آيا حسين نواده پيامبرشان و فرزند وصى پيامبر نبود؟

و همـين ، مـانعى از ريخـتن خـون و هتـك      )) سرور جوانان بهشت اسـت  ((مگر نه حسين همانگونه كه پيامبر گفته بود 
  !حرمت او مى گشت ؟

ند و قلبهايشان سياه شده بود و ميان آنان و ياد خدا، ليكن سپاهيان اموى اين منطق را نپذيرفتند، آنان رهسپار جنايت بود
  .پرده افتاده بود

  :امام را به عهده گرفت و گفت  شدگان بود،پاسخ  شمربن ذى الجوشن كه از مسخ 
  !چه مى گويد) امام (خدا را به زبان پرستيده باشد اگر بداند كه ) شمر(او 

حبيـب بـن   . ((باطل ، قلب او را تيره كرده و او در گناه فرو رفتـه بـود   طبيعى بود كه گفته امام را درك نكند؛ زيرا زنگار
  :كه از بزرگان و معروفين تقوا و صالح بود، بدو چنين پاسخ داد)) مظاهر

مى پرستى و شهادت مـى دهـم كـه    ) يعنى پرستشى تُهى از يقين (مى بينم كه تو خدا را به هفتاد حرف ! به خدا قسم ((
  )).ولى خداوند بر قلبت مهر زده است . مى گويد نيك نمى دانى امام چه

  :امام متوجه بخشهاى سپاه گشت و فرمود
  !اگر در اين گفته شك داريد، آيا در اينكه نواده پيامبرتان هستم نيز شك داريد؟((

، يافت نمى در مشرق و مغرب عالم جز من ، ديگر نواده پيامبرى ، نه در ميان شما و نه در ميان ديگران ! به خدا سوگند
  .شود

  !آيا به خونخواهى قتلى كه مرتكب شده ام آمده ايد؟! واى بر شما



  !)).يا مالى كه بر باد داده ام و يا به قصاص زخمى كه زده ام آمده ايد؟
سپس حضرت به فرماندهان سپاه كه از ايشان خواستار آمدن به كوفه شده . آنان حيران شدند و از پاسخ دادن درماندند

  :رو كرد و فرمودبودند، 
آيا شما به من ننوشتيد كـه درختـان   ! و اى زيد بن حرث ! اى قيس بن اشعث ! اى حجار بن ابجر! اى شبث بن ربعى ((

  ...)).به بار نشسته و مرغزارها سبز شده اند و تو بر لشكرى مجهز كه در اختيارت قرار مى گيرد، وارد مى شوى 
  ...)).ما چنين نكرده ايم ((ى به امام را انكار كردند و گفتند آن خائنان ، نامه و پيمان و وعده يار

  :امام از اين بى شرمى ، حيرت زده گفت 
  ...)).به خدا قسم چنين كرده ايد! پناه بر خدا((

  :سپس حضرت از آنان روى گرداند و خطاب به همه سپاهيان گفت 
  )).گاهم بر بسيط خاك بروم اگر از من كراهت داريد، مرا واگذاريد تا به جاي! اى مردم ((
  :كه از سران منافقين بود و شرف و حيا را لگدمال كرده بود، در پاسخ امام گفت )) قيس بن اشعث ((
چرا به حكم عموزادگان خودت تن نمى دهى ؟ آنان جز آنگونه كه دوست دارى با تو رفتار نخواهند كرد و از آنان بـه  ((

  )).تو گزندى نخواهد رسيد
  :به او فرمود امام خطاب

از خون مسلم بـن عقيـل ، از تـو خونخـواهى       تو برادر برادرت محمد بن اشعث هستى ، آيا مى خواهى بنى هاشم بيش ((
  !كنند؟

بـه پروردگـارم و   ! بنـدگان خـدا  . نه دست ذلت به آنان خواهم داد و نه چون بنـدگان فـرار خـواهم كـرد    ! به خدا قسم 
د، پناه مى برم ، به پروردگارم و پروردگارتان از هر متكبرى كه به روز حساب ايمـان  پروردگارتان از آنكه سنگسارم كني

  )84...)).(ندارد، پناه مى برم 
اين كلمات ، گوياى عزت آزادگان و شرف خويشتنداران بود، ولى در قلوب آن سنگدالن فرو رفته در جهل و گناه ، اثرى 

  .نكرد
خن گفتند، حجتها را بر آنان اقامه كردند و ستمگريهاى امويان و خودكامگى آنـان  اصحاب امام نيز با سپاهيان ابن زياد س

صـلّى  ( اما اين پندها بى اثر بود و آنان از اينكه زير بيرق پسرمرجانه باشند و با ريحانه رسول خـدا . را به يادشان آوردند
  .كارزار كنند، احساس سرافرازى مى كردند) اللّه عليه و آله 
  ) ع (از امام خطبه ديگرى 

امام آن نواده رسول خدا براى اتمام حجت و اينكه كسى ادعا نكند از حقيقت امر بى اطالع بوده است ، بـار ديگـر بـراى    
حضرت در حالى كه زره بر تن كرده ، عمامه جدش را بر سـر نهـاده ،   . نصيحت گويى به طرف لشكريان ابن زياد رفت 

هاله اى از نور ايشان را فراگرفته بود، با هيبت انبيا و اوصيا در مقابل آنـان قـرار    قرآن را گشوده و بر سر گذاشته بود و
  :گرفت و فرمود

آيا هنگامى كه با شيفتگى از ما يارى خواستيد و مـا شـتابان بـه يـارى شـما آمـديم ،       ! اى گروه ! مرگ و اندوه بر شما((
ضد ما بركشيديد و آتشى را كه براى دشـمن مـا و شـما     شمشيرى را كه سوگند خورده بوديد بدان ما را يارى كنيد، بر

برافروخته بوديم ، بر عليه ما به كار گرفتيد و به دشمنانتان عليه دوسـتانتان پيوسـتيد بـدون آنكـه عـدالتى ميـان شـما        
  .گسترده باشند و يا بدانها اميدوار شده باشيد



، قلب آرام و انديشه استوار بود، شما چون ملخان نـوزاد و   كه هنوز اتفاقى نيفتاده ، شمشير در نيام! پس مرگ بر شما باد
و اى پراكنـده  ! پروانه هاى خُرد به سوى آن آمديد و خيلى زود پيمان شكستيد، پس مرگ بـر شـما اى بنـدگان امـت     

و اى ! و اى تفاله هاى شـيطان  ! و اى گروه گناهكار! و اى دوراندازان كتاب و تحريف كنندگان آيات ! شدگان از احزاب 
  !خاموش كنندگان سنّتها

درخت غدر و نيرنگ در ميان شـما ريشـه   ! آرى ، به خدا! آيا به اينان كمك مى كنيد و ما را وامى گذاريد؟! واى بر شما
پس شما پست ترين درختـى  . دار است و شما بر آن پا گرفته ايد و اين درخت در ميان شما بارور و نيرومند شده است 

دو راه بيش نگذاشته است ؛ ! حرامزاده فرزند حرامزاده ! هان . مى نگرد و لقمه اى براى غاصبان هستيدهستيد كه بيننده 
  خداوند و رسولش و مؤ منان و دامنهاى پاك و غيرتمندان و نفوس ! شمشير كشيدن يا تن به خوارى دادن ، كجا و ذلّت 

مـن بـا ايـن    ! آگاه باشيد. شهادت كريمان مقدم داشته شود بلند طبع ، آن را بر ما نمى پسندند كه اطاعت فرومايگان بر
  ...)).خاندان با وجود كمى تعداد و خوددارى ياوران ، پيش مى روم 

  :متمثل شد)) فروة بن مسيك مرادى ((سپس حضرت به ابيات 
ت ، بلكه اجل ما اگر شكست دهيم ، شيوه ما چنين بوده است و اگر شكست بخوريم ننگى نيست ؛ و از جبن ما نبوده اس((

به سر رسيده و دولت ديگران آغاز شده است ؛ به نكوهشگران ما بگوييد، هشيار شويد كه آنان نيز به سرنوشت ما دچار 
  )85)).(خواهند شد؛ هنگامى كه مرگ از گروهى فارغ شود، به گروه ديگرى خواهد پرداخت 

بر اسب ، فرصت نخواهيد يافـت كـه چـون سـنگ آسـيا       پس از اين جنايت ، فزون از سوار شدن! به خدا قسم ! هان ((
بازگو ) عليه السالم ( اين عهدى است كه پدرم از جدم رسول خدا. درخواهيد آمد  سرگردان و مانند محور آن به لرزش 

ه نموده است پس كار خود را پيش گيريد، شريكانتان را بخوانيد و ابهام را از خودتان دور كنيد، سپس دربـاره هـر آنچـ   
جنبنده اى نيسـت  . من به خداوند؛ پروردگارم و پروردگارتان توكل كرده ام . خواهيد، انجام دهيد و فرصتى به من ندهيد

  )).مگر آنكه در يد قدرت اوست همانا پروردگارم بر صراط مستقيم است 
  :سپس حضرت دستانش را به دعا برداشت و گفت 

و آنان را دچار ساليان قحطى ، چون سالهاى يوسف كن و غالم ثقفى را بـر   بارش آسمان را بر آنان قطع كن! پروردگارا((
تويى پروردگار . آنان مسلط ساز تا به آنان جامهاى شرنگ بنوشاند كه آنان به ما دروغ گفتند و دست از يارى ما شستند

  )86...)).(ما، بر تو توكل مى كنيم و به سوى تو مى آييم 
در حقيقت اوباشـانى را كـه از او   . ، عزم نيرومند، دالورى و استوارى امام را نشان مى دهد و اين خطابه انقالبى ، صالبت

يارى خواستند تا آنان را از ظلم و ستم امويين نجات دهد، تحقير مى كند چرا كه پس از روى آوردن حضرت بـه سـوى   
نـد تـا خـود را بـه سركشـان ، سـتمگران و       آنان بر او پشت نموده و با شمشيرها و نيزه هايشان در برابـر او قـرار گرفت  

خودكامگان نزديك نموده و بدون اينكه از آنان عدالتى ديده باشند، در كنار آنان شمشير كشيدند و بيعت خود را با امام 
درخواست پسرمرجانه را كه متضمن خوارى و تسليم است آنچه در قاموس بزرگترين نماينده كرامت انسانى و . شكستند
خواسته بود ) عليه السالم ( ول خدا، هرگز وجود ندارد باز پس مى زند، پسر مرجانه ذلّت و خوارى را براى امام نواده رس

پذيراى ننگ شده در حالى كه او نواده پيامبر كه درود خدا بر او و خاندانش باد و ) عليه السالم ( و دور باد از اينكه امام 
ز اين رو آمادگى خود و خاندانش را براى جنگ و بجا گذاشتن قهرمانيهاى جاودانه باالترين الگوى كرامت انسانى است ؛ ا

: و امام صلّى اللّه عليه و آله فرجام كار آنها را ايـن گونـه بيـان كـرد    . و حفظ كرامت خود و امت اسالمى اعالم مى دارد



ساخت كه جام شرنگ در كامشان آنان زندگى خوشى نخواهند داشت و به زودى خداوند كسى را بر آنان مسلط خواهد 
  .خواهد ريخت و دچار رنج و عذابى اليم خواهد كرد

قهرمان بزرگ ، ياور اسالم و سردار انقالبى ، . مدت كمى از ارتكاب اين جنايت گذشته بود كه پيش بينى امام محقق شد
. انتقامى سـخت از آنـان گرفـت    بر آنان شوريد، وجودشان را از ترس و وحشت لبريز كرد و )) مختار بن يوسف ثقفى ((

ماءموران او آنان را تعقيب كردند و به هر كس دست يافتند به شكل هولناكى به قتل رسـاندند و تنهـا افـراد معـدودى     
  .موفق به فرار شدند

بـه زمـين   ! پس از اين خطابه تاريخى و جاويد، سپاه ابن سعد خاموش ماند و بسيارى از آنان آرزو مى كردند اى كـاش  
  .و مى رفتندفر

  )) حرّ((لبيك 
پس از شنيدن خطابه امام ، وجدان حر، بيدار شد و جانش بـه سـوى حـق روى آورد و در آن لحظـات سرنوشـت سـاز       
زندگى اش ، در انديشه فرو رفت كه آيا به حسين ملحق شود و بدين ترتيـب آخـرت خـود را حفـظ كنـد و خـود را از       

نان در منصب خود به عنوان فرمانده بخشى از سـپاه امـوى بـاقى بمانـد و از     عذاب و خشم خدا دور نگهداردياآنكه همچ
  !صله ها و پاداشهاى پسر مرجانه برخوردار گردد

الم  ( حر، نداى وجدان را پذيرفت و بر هواى نفس غالب شد و بر آن شد تا به امام حسين  قبـل از  . بپيونـدد ) عليه السـ
  :ه كل سپاهيان رفت و پرسيدپيوستن به امام ، نزد عمر بن سعد فرماند

  )).آيا با اين مرد پيكار خواهى كرد؟((
  :ابن سعد بدون توجه به انقالب روحى حر، به سرعت و با قاطعيت پاسخ داد

  )).آرى ، به خدا پيكارى كه كمترين اثر آن افتادن سرها و قطع شدن دستها باشد((
  .ا اخالص خود را نسبت به پسرمرجانه نشان دهداين سخن را در برابر فرماندهان قسمتها به زبان آورد ت

  :حرّ مجدداً پرسيد
  )).آيا به هيچ يك از پيشنهادهاى او رضايت نمى دهيد؟((

  :عمر پاسخ داد
  )).اگر كارها به دست من بود قبول مى كردم ، ولى اميرت آنها را نمى پذيرد((

در آن لحظـات ،  . جنگند، عزم كرد به اردوگاه امام بپيونـدد هنگامى كه حرّ يقين پيدا كرد كه آنان تصميم دارند با امام ب
  :شگفت زده از اين اضطراب گفت )) مهاجر بن اوس ((دوستش . دچار تنش و لرزش سختى شده بود

كار تو شك برانگيز است ، به خدا در هيچ موقفى تو را چون اينجا نديده ام و اگر از من درباره دليرتـرين  ! به خدا قسم ((
  )).ه پرسش مى شد، جز تو را نام نمى بردم اهل كوف

  :حرّ تصميم خود را بر او آشكار كرد و گفت 
خودم را ميان بهشت و دوزخ مخير مى بينم ، ولى هرگز جز بهشت را ترجيح نخـواهم داد اگرچـه مـرا    ! به خدا سوگند((

  )).قطعه قطعه كنند و بسوزانند
رت انجام داده بود سر را به زير انداخته بود، عنان اسب را پيچيـد و  سپس در حالى كه از شرم و آزرم آنچه درباره حض

  :همينكه به ايشان نزديك شد با چشمانى اشكبار، صداى خود را بلند كرد و گفت ) 87(به سوى امام تاخت ،



مـن از  ! عبداللّـه  يـا ابا . به سوى تو انابه و توبه مى كنم ، قلوب دوستان تو و فرزندان پيـامبرت را لرزانـدم   ! پروردگارا((
  ...)).گذشته ام تائب هستم ، آيا توبه من پذيرفته است ؟

  :سپس از اسب فرود آمد، فروتنانه و متضرعانه به امام روى آورد و براى پذيرفته شدن توبه اش چنين گفت 
اين جاى سخت فـرود   من همانم كه مانع بازگشت شما شدم و شما را در. خداوند مرا فدايتان گرداند! يابن رسول اللّه ((

به خدايى كه جز او خدايى نيست ، هرگز نمى پنداشتم آنان پيشنهادهاى شما را رد كنند و كـار را تـا بـه اينجـا     . آوردم 
هم آنان مرا مطيع خود مـى داننـد و هـم    . در بعضى كارها از آنان پيروى كنم اشكالى ندارد: با خودم مى گفتم . برسانند

. اگر گمان مى كردم آنان سخنان شما را نخواهند پـذيرفت  ! به خدا قسم . را خواهند پذيرفت اين كه خواسته هاى شما 
و اينك نزدت آمده ام و از آنچه كرده ام نزد خدايم توبه كرده ام و در راه شما مى . هرگز در حق شما چنان نمى كردم 

  )).ه مى شود؟خواهم جانبازى كنم تا اينكه در راهت كشته شوم ، آيا توبه ام پذيرفت
  :امام به او بشارت داد و او را عفو كرد و رضايت خود را اعالم داشت 

  )88)).(آرى ، خداوند توبه ات را مى پذيرد و تو را مى بخشايد((
حرّ از اينكه حضرت توبه اش را پذيرفت ، سرشار از خشنودى گشت و از ايشان اجازه خواست تا اهل كوفـه را نصـيحت   

امام به او اجازه داد و حرّ به طرف سپاهيان رفـت و بـا صـداى    . ى به راه صواب بازگردند و توبه كنندكند، چه بسا كسان
  :بلند گفت 

آيااو را دعوت مى كنيد و هنگامى كه آمد، تسليم دشمنش مـى  . مادرانتان به عزايتان بنشينند و بگريند! اى اهل كوفه ((
او را خواستيد، محاصره كرديـد و او  ! ى مى كنيد، اما بر ضدش مى جنگيد؟پيكار و جانباز  آيا پنداشتيد در راهش ! كنيد؟

را از رفتن به شهرهاى بزرگ خدا براى ايمنى خود و خاندانش ، بازداشتيد، تا آنجا كه چون اسيرى در دست شماسـت ،  
ن ، مسيحيان و مجوسـان  آب فرات را نيز كه يهوديا. نه براى خود سودى مى تواند فروآورد و نه زيانى از خود دور سازد

اينـك او و خانـدانش هسـتند كـه     . از آن بهره مندند و گرازها و سگان در آن غوطه مى زنند، بر او و خانـدانش بسـتيد  
خداوند شما را روز تشنگى . چه بد، حق پيامبرتان را در باب فرزندانش ادا مى كنيد. تشنگى ، آنان را از پا درآورده است 

  ...)).د اگر توبه نكنيد آب ننوشاندو هراس از آنچه درآني
آنان به گمراهى خود و نادرستى جنگشـان يقـين داشـتند، لـيكن     . بسيارى از سپاهيان آرزو مى كردند به زمين فرو روند

بعضى از آنان وقاحت را بدانجا رساندند كه تير به طرف حرّ پرتاب كردنـد  . فريفته هواهاى نفسانى و حب بقا شده بودند
  .ها حجتى بود كه در ميدان رزم داشتندو اين تن

  جنگ  
خبر پيوستن حر به اردوگاه امام ، كه از فرماندهان بنام لشكر بود ابن سعد را دستپاچه كـرد و از آن ترسـيد كـه مبـادا     

پس آن مزدور پست به طرف اردوگاه امام تاخت و تيرى را كه گويى در قلبش نشسته بود . ديگران نيز به امام بپيوندند
  :بركشيده در كمان گذاشت و به سمت امام پرتاب كرد در حالى كه فرياد مى كشيد

  )).نزد امير، برايم شهادت دهيد كه من نخستين كسى بودم كه به سمت حسين تير انداختم ((
او  عمر از اين حركت به عنوان آغاز جنگ استفاده كرد و از سپاهيان خواست كه نزد اربابش پسرمرجانه گواهى دهند كه

نخستين كسى بود كه تير به طرف امام پرتاب كرد، تا اميرش از اخالص و وفادارى او نسبت به بنى اميه مطمئن شود و 
  .شبهه سستى در جنگ با حسين را برطرف كند



امـام متوجـه اصـحاب    . باران تير بر سر اصحاب امام ، باريدن گرفت و كسى از آنان نماند مگر آن كه تيرى به او خورد
  :و با اين جمله به آنان اجازه جنگ داده و فرمود شد
  )).اينها پيكهاى آنان به سوى شما هستند! برخيزيداى بزرگواران ((

( طاليگان مجد و شرف از اصحاب امام به سوى ميدان نبرد روانه شدند تا از دين خدا حمايت و از ريحانه رسول اكـرم  
ى مطلق و بدون هيچ شكّى به حقانيت خود و بطالن و گمراهى سپاهيان اموى كه دفاع كنند؛ با يقين) صلّى اللّه عليه و آله 

  .خداوند به آنان غضب كرده و بر آنان خشم گرفته است 
اين گروه انـدك مـؤ مـن    . سى و دو سوار و چهل تن پياده از اصحاب امام به جنگ دهها هزار تن از سپاهيان اموى رفتند

جهز به سالح و ابزارهاى سنگين ، رشادتهاى بى مانندى از خود نشان دادند و خردها شجاع در برابر آن گروه بى شمار م
  .را شگفت زده كردند

  نخستين حمله 
نيروهاى ابن سعد دست به حمله گسترده و همه جانبه اى زدند كه در آن تمام قسـمتهاى سـپاه شـركت داشـتند و بـا      

با عزم و اخالصى بى مانند در تمامى تاريخ جنگها و بـا قلـوبى    اصحاب امام. نيروهاى امام در جنگى خونين درگير شدند
در اين حملـه ، نيمـى از   . استوارتر از سنگ به صفوف دشمن زدند و خسارتهاى سنگين مالى و جانى به آنان وارد كردند

  )89.(اصحاب امام به شهادت رسيدند

  مبارزه ميان دو لشكر 
زمين كرامت و شهادت جان باختند، آنان كه زنـده مانـده بودنـد، بـراى      هنگامى كه برگزيدگان پاك از اصحاب امام بر

تمامى سپاه دشمن از اين قهرمانيهـاى كـم نظيـر و از    . ادامه نبرد پيش تاختند و با خشنودى تمام به استقبال مرگ رفتند
. نگين خود فغان مى كـرد اينكه ياران امام با خوشحالى تمام به استقبال مرگ مى روند، حيرت زده بود و از خسارتهاى س

كه از اعضاى برجسته فرماندهى سپاه ابن سعد بود، با صداى بلند آنان را از ادامه نبرد بدين )) عمرو بن حجاج زبيدى ((
  :شكل منع كرده و گفت 

مى كنيد آيا مى دانيد با كه كارزار مى كنيد؟ با برگزيدگان اَسواران جامعه و گروهى شهادت طلب ، كارزار ! اى احمقها((
اگر آنان را فقط با سنگ بزنيد، بى شـك  ! به خدا سوگند. و كسى از شما به سوى آنان نمى رود مگر آنكه كشته مى شود

  )90)).(آنان را خواهيد كشت 
آنان با شجاعت ، اراده قوى . اين كلمات كه از زبان دشمن است به خوبى صفات درخشان اصحاب امام را بازگو مى كند

آنان آگاهانه و با بصيرتى كه دارند به يارى امام برخاسته اند و . دارند، از اَسواران و جنگاوران جامعه هستندو بينشى كه 
كمترين اميدى به زندگى ندارند، بلكه گروهى شهادت طلب هستند و بر عكس دشمنان كه در تيرگى باطل دسـت و پـا   

همه گرايشهاى نيـك و صـفات   . بت كوه با خود حمل مى كنندمى زنند و هيچ اعتقادى ندارند، اعتقادات و ايمانى به صال
  .واال،ازقبيل ايمان ،آگاهى ،شجاعت و شرافت نفسانى ،در آنان موجود بود

عمر سعد نظر عمرو بن حجاج را پسنديد و به نيروهـايش دسـتور داد از ادامـه مبـارزه تـن بـه تـن        : مورخان مى گويند
  .خوددارى كنند

همگى به باقى مانده اصحاب امام حمله كردند و با آنان درآويختند و جنگى سخت درگرفـت   عمرو بن حجاج با افرادش
).91(  
  :از پسر سعد نيروى تيرانداز و پياده نظام براى كمك درخواست كرد و گفت )) عروة بن قيس ((



دگان و تيراندازان را بفرسـت  به سوى آنان ، پيا! آيا نمى بينى به لشكريانم از اين گروه اندك ، چه بالها رسيده است ؟((
.((  

  :خواست كه به كمك عروه بشتابد، ليكن او خوددارى كرد و گفت )) شبث بن ربعى ((پسر سعد از 
  !)).آيا براى اين كار جز من را نمى يابى ؟! بزرگ مضر و عامه اهل شهر را با تيراندازان مى فرستى ؟! پناه بر خدا((

  .را فراخواند و پياده نظام و پانصد تيرانداز را با وى همراه كرد)) بن نميرحصين ((عمر سعد كه اين را شنيد، 
پس از آن اصحاب امام به پيادگانى بدل شـدند ولـى   . آنان اصحاب امام را به تير بستند و اسبان آنان را از پا درآوردند

. د پرداختند و گامى واپـس نگذاشـتند  اين مساءله جز بر ايمان و شجاعتشان نيفزود و چونان كوههاى استوار به ادامه نبر
جنگ به شدت تا نيمروز ادامه يافت و مورخان ايـن جنـگ را سـخت    . حر بن يزيد رياحى همراه آنان ، پياده مى جنگيد
  )92.(ترين جنگى مى دانند كه خداوند آفريده است 

  نماز جماعت  
باز ايستاد و به آسمان نگريست ، گويى )) امه صائدى ابوثم((مجاهد مؤ من . روز به نيمه و هنگام نماز ظهر فرارسيده بود

همينكه زوال آفتاب را مشاهده كرد، متوجه امام شـد و عـرض   . منتظر عزيزترين خواسته اش ؛ يعنى اداى نماز ظهر بود
  :كرد
تو كشته به خدا كشته نخواهى شد، مگر آنكه من در راه . مى بينم كه دشمن به تو نزديك شده است ! جانم به فدايت ((

  )).دوست دارم خدايم را در حالى مالقات كنم كه نماز ظهر امروز را اينك كه وقت آن است ، خوانده باشم . شده باشم 
مرگ در يك قدمى يا كمتر او قرار داشت ولى در عين حال از ياد خدايش و اداى واجباتش غافل نبود و تمـام اصـحاب   

  .را در ايمان و عبادت خود نشان مى دادندامام اين ويژگى را داشتند و چنين اخالصى 
  :امام به آسمان نگريست و در وقت ، تاءمل كرد، ديد كه هنگام اداى فريضه ظهر فرارسيده است ، پس به او گفت 

  )).نماز را ياد كردى ، خداوند تو را از نمازگزاران ذاكر قرار دهد، آرى ، اينك اول وقت آن است ((
دستور داد از سپاهيان ابن زياد درخواسـت نماينـد جنـگ را متوقـف كننـد تـا آنـان بـراى         سپس امام به اصحاب خود 

  .چنان كردند) اصحاب امام (آنان . خدايشان نماز بخوانند
  :پليد به آنان گفت )) حصين بن نمير((
  )93)).(نمازتان پذيرفته نمى شود((

  :حبيب بن مظاهر پاسخ داد
  !)).ن پيامبر پذيرفته نيست ، اما نماز تو مقبول است ؟گمان دارى ، نماز خاندا! اى االغ ((

حبيب بن مظاهر نيز بدو تاخت و صورت اسبش را با شمشـير شـكافت كـه بـر اثـر آن ، اسـب       . حصين بر او حمله كرد
  )94.(پس يارانش به سرعت پيش دويدند و او را نجات دادند. دستهايش را بلند كرد و حصين بر زمين افتاد

امـام بـا يـاران بـه نمـاز      . فريبكارانه خواسته امام را پذيرفتند و اجازه دادند حضرت نماز ظهر را بجا آورددشمنان خدا، 
. مقابل ايشان قرار گرفت تا با بدن خود در برابـر تيرهـا و نيـزه هـا سـپرى بسـازد      )) سعيد بن عبداللّه حنفى ((ايستاد و 

سعيد . نيمت شمردند و شروع به تيراندازى به سمت آنان كردنددشمنان خدا مشغول بودنِ امام و اصحابش به نماز را غ
تيرهايى كـه او  . حنفى سينه خود را در جهت تيرها، نيزه ها و سنگها قرار مى داد و مانع از اصابت آنها به امام مى گشت 

فارغ نشده بود كه سعيد بـر  هنوز امام از نماز كامالً . را هدف گرفته بودند اين كوه ايمان و صالبت را نتوانستند بلرزانند
  :اثر خونريزى بسيار بر زمين افتاد و در حالى كه از خون خود گلگون شده بود، مى گفت 



به پيامبرت سالم مرا برسان و رنجى را كه از زخمهـا بـردم بـرايش    . آنان را همچون عاد و ثمود لعنت كن ! پروردگارا((
  )).ب كرده و فرزند پيامبرت را يارى كنم تو را كس  من خواستم با اين كار پاداش . بازگو

  :سپس متوجه امام گشت و با اخالص و صداقت عرض كرد
  )).آيا به عهد خود وفا كردم ؟! يابن رسول اللّه ((

  :امام سپاسگزارانه پاسخ داد
  )).آرى ، تو در بهشت مقابل من خواهى بود((

سعيد جـز زخـم شمشـير و    . به سوى خالقش عروج كرد سپس روان بزرگش. اين سخن وجود او را سرشار از شادى كرد
  .و اين نهايت ايمان ، اخالص و حق دوستى است ) 95(اصابت نمود  نيزه سيزده تير، نيز بر بدنش 

  شهادت اصحاب  
زبان از مدح و . ديگر اصحاب امام ، پير و جوان و كودكان به سمت ميدان رزم تاختند و به خوبى به عهد خود وفا كردند

آنـان بـا تعـداد    . جيد آنان قاصر است و تاريخ مانند اين جانبازى و جهاد را در هيچ يك از عمليات جنگى سراغ نداردتم
كسى از آنان در عزم خود سست نشد . اندك خود، با دشمنان انبوه ، درآويختند و خسارات سنگينى بر آنان وارد كردند

آنچه كردند و اندوهناك از آن كه بيشتر نتوانستند انجام دهند، بـه خـون   و از ادامه كار بازنماند، بلكه همگى سرافراز از 
  .خود آغشته شدند و جان باختند

  :امام بزرگوار، كنار قتلگاه آنان مكث كرد، وداع كنان در آنان نگريست ، همه را در خون تپيده ديد و زمزمه كنان گفت 
  )96()).كشتگانى چون كشتگان پيامبران و خاندان پيامبران ((

ارواح پاك آنان به ملكوت اعلى پيوست ، در حالى كه افتخارى بى مانند كسب كرده و شرافتى بى همتا براى امت ثبـت  
  .كرده بودند و به انسانيت ارمغانى بى نظير در طول تاريخ ، داده بودند

ت و در جهادشـان مشـاركت   همراه اين اصحاب بزرگوار بـه ميـادين جنـگ شـتاف    ) عليه السالم ( به هر حال ، ابوالفضل 
در مواردى كـه يكـى از   . آنان از حضرت معنويت و شجاعت كسب مى كردند و براى جانبازى الهام مى گرفتند. داشت 

  .آنان در حلقه محاصره دشمن قرار مى گرفت ، حضرت محاصره را مى شكست و او را نجات مى داد

  ) ع (شهادت خاندان نبوت 
روشن ضمير امام ، رادمردان خاندان پيامبر چون هژبرانى خشمگين براى دفاع از ريحانه  پس از شهادت اصحاب پاكباز و

نخستين كسى كه پيش افتاد، شبيه ترين شـخص از نظـر   . رسول خدا و حمايت از حريم نبوت و بانوان حرم ، بپا خاستند
تمسخر گرفت ، مرگ را در راه كرامـت   بود كه زندگى دنيوى را به) عليه السالم ( صورت و سيرت به پيامبر، على اكبر

  .خود برگزيد و تن به فرمان حرامزاده فرزند حرامزاده نداد
هنگامى كه امام ، فرزند را آماده رفتن ديد، به او نگريست در حالى كه از غم و اندوه ، آتش گرفته و در آستانه احتضـار  

  :و رنجى عميق گفت  پس محاسن خود را به طرف آسمان گرفت و با حرارت. قرار داشت 
بر اين قوم شاهد باش ، جوانى به سوى آنان روانه است كه شبيه ترين مردم از نظر خلقت و خو و منطق به ! پروردگارا((

بركـات زمـين را از آنـان    ! پروردگـارا . پيامبرت است ، و ما هر وقت تشنه ديدار رسولت مى شديم در او مى نگريستيم 
آنان ما را دعوت . ه ، دسته دسته و مخالف هم قرار ده و هرگز حاكمان را از آنان خشنود مكن بازدار و آنان را فرقه فرق

  )).كردند تا ياريمان كنند، ليكن براى جنگ بر ضد ما آماده گشتند



مجسم شده بود و همين افتخار او را بـس كـه   ) عليه السالم ( صفات روحى و جسمى پيامبر بزرگ در نواده اش على اكبر
  .تمام نماى پيامبر باشد آينه

كـارت را مبـارك   ! خدا پيوندت را قطع كند! چه كردى : ((امام قلبش از فراق فرزند به درد آمد و بر ابن سعد بانگ زد
همانگونه كه پيوند و رحم مرا قطع كـردى و  ! و بر تو كسى را مسلط كند كه در رختخوابت تو را به قتل برساند! نگرداند

طَفى آدم ونُوحـاً وآلَ    :(ا با پيامبر نكردى ، سپس حضرت ، اين آيه را تـالوت كردنـد  رعايت خويشاوندى مر اصـ نَّ اللّـها
 يملع يعمس اللّهضٍ وعنْ بضُها معةَ بيينَ ذُرلَى الْعالَمرانَ عمآلَ عو يمراهب97).(ا(  

از (بودنـد كـه   ) و دودمانى (ان را بر جهانيان برگزيد، آنان فرزندان خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمر((
  )).بعضى از بعض ديگر گرفته شده بودند؛ و خداوند شنوا و داناست ) نظر پاكى و تقوا و فضيلت ،

ان بـر  غرق در رنج و اندوه ، پاره جگر خود را بدرقه كرد و بانوان حرم به دنبال حضرت ، مويـه شـ  ) عليه السالم ( امام 
آن رادمرد با هيبت پيـامبر،  . شبيه پيامبر كه به زودى شمشيرها و نيزه ها اعضاى بدن او را به يغما خواهند برد بلند بود

، دليرى عموى پدرش حمـزه ، خويشـتندارى حسـين و بـا     )عليه السالم ( قلبى استوار و بى هراس ، شجاعت جدش على 
من ، على بن حسين بن علـى  : ((كه با افتخار، رجز مى خواند، وارد معركه شد سرافرازى به رزمگاه پا گذاشت و در حالى

فرزنـد حرامـزاده ميـان مـا حكـم نخواهـد       ! به خـدا قسـم   . ما به پيامبر نزديكتر هستيم ! به خداى كعبه سوگند. هستم 
  )98)).(كرد

صلّى اللّه عليـه و  ( ت به پيامبر اكرم تو و پدر! اى افتخار امت و اى پيشاهنگ قيام و كرامت امت ! آرى اى پسر حسين 
و به منصب و مقامش از اين زنازادگان كه زندگى مسلمين را به دوزخى تحمل ناپذير بـدل كردنـد شايسـته تـر و     ) آله 

  .سزاوارتر هستيد
خوارى ، تن  در رجزش عزم نيرومند و اراده استوار خود را بازگو كرد و تاءكيد نمود مرگ را بر) عليه السالم ( على اكبر

اين ويژگى را حضرت از پدرش ؛ بزرگ خويشتنداران عـالم بـه ارث   .دادن به حكم زنازاده پسر زنازاده ، ترجيح مى دهد
  .برده بود

مورخـان  . افتخار بنى هاشم ، با دشمنان درآويخت و با شجاعت غير قابل وصفى كه ارائه كرد، آنان را وحشت زده نمـود 
كه شجاعترين انسانهاست كه خدا خلـق كـرده   ) عليه السالم ( ه ياد قهرمانيهاى اميرالمؤ منين على آنان را ب: ((مى گويند

  )99)).(انداخت و بجز مجروحان ، يكصد و بيست سوار را به هالكت رساند
تشنگى بر حضرت غلبه كرد و ايشان را رنجور نمود، پس به سوى پدر بازگشت تـا جرعـه اى آب طلـب كنـد و بـراى      

  :على گفت . پدر با حزن و اندوه از او استقبال كرد. با او وداع نمايد آخرين بار
آيا جرعه آبى به دست مى آيد تا بدان وسيله بر دشمنان . تشنگى مرا كشت و سنگينى آهن از پايم انداخت ! اى پدرم ((

  )).نيرو بگيرم ؟
  :دو گفت قلب امام از محنت و درد آتش گرفت و با چشمانى اشكبار و صدايى نرم ، ب

چه بسيار زود جدت را ديدار خواهى كرد و او به تو جامى خواهد نوشاند كه پس از آن هرگز تشـنه نخـواهى   ! واغوثاه ((
  )).شد

از شدت تشنگى چون صـفحه سـوهان بـود،      سپس زبان او را به كام گرفت و مكيد تا تشنگى خود را نشان دهد، زبانش 
  .ر دهان گذاردامام خاتم خود را به فرزند داد تا د



ترين مصايب حضرت بود كه پاره جگر و فرزند برومند خـود را چـون مـاه     اين صحنه دهشتناك ، از دردآورترين و تلخ 
شب چهارده در اوج شكوفايى چنين زخمى و خسته و از شدت تشنگى در آستانه مرگ ببيند، زخـم شمشـيرها تـن او را    

  .ر اختيار او قرار دهد و بدو يارى رساندپوشانده باشد، ليكن حضرت نتواند جرعه آبى د
  :در اين باره چنين مى سرايد)) شيخ عبدالحسين صادق ((حجة االسالم 

از تشنگى خود نزد بهترين پدر شكايت مى كند، ولى شكايت سوز جگر خود را نزد كسى برد كه خود به شـدت تشـنه   ((
پـدر  . تشنگى مانند صفحه سوهان خشك و خشن شده بودبود، همه جگر و درونش چونان اخگرى سوزان بود و زبانش از 

  )100)).(بر آن شد تا آب دهان خود را به پسر دهد، البته اگر آب دهانى نيز مانده و نخشكيده باشد
افتخار بنى هاشم به ميدان نبرد بازگشت ، زخمها او را از پا انداخته و تشنگى قلبش را رنجور كرده بود، ليكن به هيچ يك 

همه انديشه و عواطفش متوجه تنهايى پدرش بود؛ پدرى تنها در محاصره . اى طاقت فرساى خود توجهى نداشت از درده
على بن حسـين بـا   . گرگان درنده اى كه تشنه خون او بودند و مى خواستندبا ريختن خونش به پسرمرجانه نزديك شوند

  :رجز ذيل در برابر دشمنان ظاهر شد
رهايتان نخواهيم ! به خداوند، پرورگار عرش سوگند. د و پس از آن ، صداقتها روشن گشت در جنگ ، حقايقى آشكار ش((

  )101)).(كرد تا آنكه شمشيرها را در نيام كنيد
الم  ( امام حسين . حقايق جنگ آشكار گشته و اهداف آن براى دو طرف روشن شده بود بـراى از بـين بـردن    ) عليه السـ

ا ارتـش    فريب اجتماعى و تضمين حقوق محرو مان و ستمديدگان و ايجاد زندگى كريمانه اى براى آنان مى جنگيـد؛ و امـ
امويان براى بنده كردن مردم و تبديل جامعه به باغستانى براى امويان تا تالشهاى آنان را به يغما ببرند و آنان را به هر 

  .چه مى خواهند مجبور كنند مى جنگيد
اسدارى ازاهداف واال و آرمانهاى عظيم ،همچنـان خواهدجنگيدتاآنكـه دشـمن    على بن حسين دررجزخوداعالم كردبراى پ

  .عقب نشيند و شمشيرها را غالف كند
و از شـدت  ) 102(فرزند حسين با دالورى بى مانندى به نبرد پرداخت تا آنكه دويست تن از آنان را به هالكت رسـاند 

مـرة بـن   ((در اين هنگام ، خبيث پست . يادشان بلند شدخسارات و تلفاتى كه ارتش امويان متحمل شده بود، ضجه و فر
و به طرف شبيه رسول خدا ) 103)).(ننشانم   گناهان عرب بر دوش من اگر پدرش را به عزايش : ((گفت )) منقذ عبدى 

على دسـت در گـردن اسـب    . تاخت و ناجوانمردانه از پشت با نيزه ضربتى به كمرش زد و با شمشير، سرش را شكافت 
به اين پندار كه او را نزد پدرش بازخواهد گرداند تا براى آخرين بار وداع كند، ليكن اسب او را بـه طـرف اردوگـاه    كرد 

دشمن برد و آنان على را از همه طرف محاصره كردند و با شمشيرهايشـان او را قطعـه قطعـه كردنـد تـا آنكـه انتقـام        
  .خسارات و تلفات خود را بگيرند

  :دعلى صدايش را بلند كر
اينك اين جدم رسول خداست كه مرا با جام خود نوشاند كه پس از آن تشنه نمى شوم ! سالمم بر تو باد اى اباعبداللّه ((

  )).براى تو نيز جامى ذخيره شده است : ، در حالى كه مى گفت 
خـت ، قـدرتش را از   بند دلش از هم گسيخت ، نيرويش فرو ري. باد، اين كلمات را به پدرش رساند، قلبش پاره پاره شد

پيكـر پـاره پـاره    . در آستانه مرگ قرار گرفت و شتابان خود را به فرزند رساند، گونه بر گونـه اش گذاشـت   . دست داد
  :فرزند بى حركت بود، امام با صدايى كه پاره هاى قلبش را در خود داشت و چشمانى خونبار مى گفت 



پس از تو، ! چقدر آنان بر خداوند و هتك حرمت پيامبر، جسارت دارند !خداوند قومى را كه تو را كشتند، بكشد، پسرم ((
  )104)).(خاك بر سر دنيا باد

در كنار برادرش بود، با قلبى آتش گرفته و پاره پاره از رنج و درد از مصيبتى كه بر سرشان آمده ) عليه السالم ( عباس 
چقدر ايـن فاجعـه هولنـاك و چقـدر     . ه شهادت رسيده بودچرا كه پسر برادرش كه يك دنيا فضيلت و افتخار بود ب. بود

  !مصيبت دهشتناكى است 
شتابان خود را بر سر پيكر پسر برادر رسـاند، خـود را بـر آن انـداخت و در     ) عليها السالم ( نواده پاك مصطفى ، زينب 

  :حالى كه با اشك خويش شستشويش مى داد، بانگ مويه سر داده بود و مى گفت 
  !)).آه اى ميوه دلم ! ر برادرم آه اى پس((

اين صحنه حزن آور در امام تاءثير كرد، پس شروع كرد به تسليت گفتن به خواهر، در حالى كـه خـود امـام در حالـت     
  :احتضار بود و دردمندانه مى گفت 

  )).پس از تو خاك بر سر دنيا! پسرم ((
در راه اين . به ستوه آوردند و كوهها را لرزاندند، پاداشت دهدخداوند بر اين حوادث دهشتبارى كه صبر را ! يا اباعبداللّه 

دين مبين كه گروهى جنايتكار اموى و مزدورانشان آن را به بازى گرفتـه بودنـد، شـرنگ بـه كامـت رفـت و مصـيبتها        
  .كشيدى 

  شهادت آل عقيل 
سخر زنان بر زندگى و تحقيركنندگان بر رادمردان بزرگوار از آل عقيل براى دفاع از امام مسلمين و جانبازى در راه او تم

  :امام شجاعت و شوق آنان را به دفاع از خود دريافت ، پس فرمود. مرگ ، بپاخاستند
  )105)).(قاتالن آل عقيل را بكش ، اى آل عقيل پايدارى كنيد كه وعده گاه شما بهشت است ! پروردگارا((

ونان شيران شرزه به قلب دشمن زدند و با عزم نيرومنـد و اراده  آنان به دشمن زيانهاى جبران ناپذيرى وارد ساخته و چ
نُه تن از آن رادمردان پـاك و افتخـار خانـدان نبـوى بـه شـهادت       . استوار خود بر تمام بخشهاى سپاه دشمن سر بودند

  :شاعر درباره آنان مى گويد. رسيدند
هفت تن از فرزندان على و نه تـن از  . سول مويه كن خون ببار و ناله سر ده و اگر مويه مى كنى بر خاندان ر! اى چشم ((

  )106)).(فرزندان عقيل به شهادت رسيدند
و چـه خـوب   . ارواح پاك آنان به ملكوت اعلى پيوست و به فردوس برين كه جايگاه پيامبران ، صديقان و صالحان است 

  .همراهانى هستند وارد شد

  ) ع (شهادت فرزندان امام حسن 
براى دفاع از عموى خود و يارى او با قلبى خونبار از مصـايب حضـرت ،   ) عليه السالم ( ندان امام حسن رادمردان از فرز

امام او را . چون ماه شب چهارده بود: يكى از اين دالوران ، قاسم بن حسن بود كه مورخان در وصفش گفته اند. بپاخاستند
قاسم و برادرانش از محنت و . ه هاى عالى كمال و ادب گشت تغذيه روحى كرده و پرورش داده بود تا آنكه يكى از نمون

مصيبت عمويشان باخبر مى شدند و آرزو مى كردند اى كاش بتوانند ضربات دشمن را با خون و جان خود بـه تمـامى ،   
  )107)).(امكان ندارد عمويم كشته شود و من زنده باشم : ((قاسم مى گفت . دفع كنند

حضرت او را دربرگرفت در حالى كه چشمانش اشكبار بود ولـى اجـازه نـداد بـه     . جهاد بگيرد قاسم نزد امام آمد تا اذن
  پـس  . ميدان رود، جز آنكه قاسم همچنان پافشارى مى كرد و دست و پاى امام را مى بوسيد تا اجازه او را دريافت كنـد 



. تحقير آن درندگان ، زره بر تن نكـرد  حضرت اذن داد و آن پيشاهنگ فتوت اسالمى ، راه رزمگاه را پيش گرفت و براى
در حين جنگ ، بند نعلينش كه . سرها را درو مى كرد و گُردان را به خاك مى انداخت ، گويى مرگ مطيع اراده اش بود

بدون نعلـين باشـد، پـس ، از حركـت بـاز        زاده نبوت ، نپسنديد كه يكى از پاهايش . از آن لشكر باارزشتر بود كنده شد
عمـرو بـن   ((سگى از سگان آن لشكر به نام . به بستن بند آن پرداخت و اين حركت در حقيقت تحقير آنان بودايستاد و 

بر او خرده گرفت )) حميد بن مسلم )). ((به خدا بر او خواهم تاخت :((اين فرصت را غنيمت شمرد و گفت )) سعد ازدى 
  :و گفت 

اين قوم كه هيچ يك از آنـان را بـاقى نخواهنـد گذاشـت ، بـراى او      ! ؟از اين كار چه نتيجه اى خواهى برد! پناه بر خدا((
  )).كافيست و نيازى به تو نيست 

قاسم چون سـتاره اى بـه خـاك    . ليكن آن پليد توجهى به گفته اش نكرد و پيش تاخت و با شمشير ضربتى بر سر او زد
  :افتاد و در خون سرخش غوطه زد و با صداى بلندى فرياد زد

  !)).مرا درياب ! اى عمو((
مرگ از اين صدا براى امام سبكتر بود، بند دلش از هم گسيخت و از اندوه و حسرت جانش به پرواز درآمد و به سرعت 

عمرو دستش را بـاال آورد و شمشـير   . قصد قاتل او كرد و با شمشير ضربتى به او زد  به طرف پسر برادرش رفت ، پس 
سپاهيان اهل كوفه براى نجات او پيش تاختند ولى آن پسـت فطـرت ،   . ين افتادآن را از آرنج قطع كرد و خودش به زم

قاسم چـون كبـوترى   . سپس امام متوجه فرزند برادر گشت و او را غرق در بوسه كرد. زير سم ستوران به هالكت رسيد
دور باشـند قـومى   از رحمت خدا : ((سربريده دست و پا مى زد و امام قلبش فشرده مى شد و با جگرى سوخته مى گفت 

به خدا بر عمويت گران است كـه او را بخـوانى و پاسـخت    . خونخواه تو در روز قيامت جدت خواهد بود! كه تو را كشتند
  )108)).(اين روزى است كه خونخواه آن بسيار و يار آن كم است . ندهد، يا پاسخت دهد، ليكن به تو سودى نبخشد

. تا آنكه در آغوش امام جان باخـت  ) 109.(قاسم همچنان دست و پا مى زد. دامام پسر برادرش را بر دستانش بلند كر
حضرت او را آورد و پهلوى پسرش على اكبر و ديگر شهداى گرانقدر خاندان نبوت گذاشت ، به آنان خيره شـد، قلـبش   

  :دعا برداشت  به درد آمد و عليه خونريزان جنايتكارى كه خون خاندان پيامبرشان را مباح كرده بودند، دست به
پايـدارى كنيـد؛ اى   ! اى عموزادگانم . همه را به شمار آور، كسى از آنان را فرومگذار و آنان را هرگز نيامرز! پروردگارا((

  )110)).(پس از امروز، هرگز روى خوارى را نخواهيد ديد. پايدارى كنيد! اهل بيتم 
بن جعفر كه مادرشان بانوى بزرگوار نواده پيامبر اكـرم زينـب    پس از آن ، عون بن عبداللّه بن جعفر و محمد بن عبداللّه

پس از آنان از خاندان نبوت . كبرى بود براى دفاع از امام و ريحانه رسول خدا بپاخاستند و به شرف شهادت نايل شدند
رنده عمل مى كرد و عباس در كنار برادر به عنوان نيرويى بازدا. جز برادران امام و در راءسشان عباس ، كسى باقى نماند

  .ايشان را از هر حمله و تجاوزى حفظ مى نمود و شريك تمامى دردها و رنجهاى برادر بود

  

  بر كرانه علقمه : فصل هشتم 
قلب ابوالفضل از رنج و اندوه فشرده شده بود و آرزو مى كرد كه مرگ ، او را در ربايد و شاهد اين حوادث هولناك ، كه 

درمى آورد و بنياد صبر را واژگون مى كرد و جز صاحبان عزيمت از پيـامبران كـه خداونـد آنـان را     هر زنده اى را از پا 
  .آزموده و بر بندگان برترى داده ، كسى طاقت آنها را نداشت نباشد



هر لحظه به اسـتقبال جـوان نورسـى مـى شـتافت كـه       ) عليه السالم ( از جمله اين حوادث هولناك آن بود كه ابوالفضل 
رها و نيزه هاى بنى اميه اندام او را پاره پاره كرده بودند و صداى بانوان حرم را مى شنيد كه به سـختى بـر عزيـز    شمشي

صـلّى  ( خود مويه مى كردند و بر صورت خود مى كوفتند و ماههاى شب چهارده را كه در راه دفاع از ريحانه رسول خدا
  .مى گرفتند به خون تپيده بودند، در آغوش) اللّه عليه و آله 

عالوه بر همه اينها، ابوالفضل برادر تنهاى خود را ميان انبوه كركسانى مى ديد كه براى تقرب به جرثومـه دنائـت ، پسـر    
مرجانه ، تشنه ريختن خون امام هستند، ليكن اين محنتها و رنجها عزم حضرت را براى پيكار با دشمنان خدا و جانبـازى  

  .جزم مى كرد و ايشان مصمم تر مى شدند) لّى اللّه عليه و آله ص( در راه نواده پيامبر اكرم 
  .در اينجا به اختصار به بحث از شهادت حضرت و حوادث منجر به آن مى پردازيم 

  با برادرانش  ) ع (عباس 

  :عباس قهرمان كربال به برادران خود رو كرد و گفت ) عليهم السالم ( پس از شهادت جوانان اهل بيت 
ميدان نبرد درآئيد و مخلصانه در راه يارى دين خدا با دشمنان او كارزار نماييد زيرا يقين مى دانم از اين عمـل  اينك در 

  )111.(، زيانى نخواهيد ديد
از برادران بزرگوارش خواست خود را براى خدا قربانى كنند و خالصانه در راه خدا و رسولش جهاد نمايند و در جانبـازى  

  :ابوالفضل متوجه برادرش عبداللّه گشت و گفت . عم از نسب و غيره نينديشندخود به چيز ديگرى ا
  )112)).(پيش برو تا تو را كشته ببينم و نزد خدايت به حساب آورم ! برادرم ((

الم   ( آن رادمردان نداى حق را لبيك گفتند و براى دفاع از بزرگ خاندان نبوت و امامت ، حسين بـن علـى    عليـه السـ (
  .ندپيش تاخت

  سخن سست 

پـيش برويـد تـا از    : عباس به برادران خود گفـت  : ((است كه )) ابن اثير((از خنده آورترين و ناحق ترين سخنان ، گفتار 
  !!)).شما ارث ببرم ؛ زيرا شما فرزندى نداريد

  .اين سخن را گفته اند تا از اهميت اين نادره اسالم و اين مايه افتخار مسلمانان بكاهند
است مايه سرافرازى بنى هاشم در آن ساعات هولناك كه مرگ در يك قدمى او بود و بـرادرش در محاصـره   آيا ممكن 

گرگان اموى قرار داشت و يارى مى خواست و كسى به ياريش نمى آمد و مويه بانوان حـرم رسـالت را مـى شـنيد، بـه      
ديشـيد و بـس ؛ اداى وظيفـه و    در حقيقت حضرت عباس در آن لحظات بـه يـك چيـز مـى ان    ! مسايل مادى بينديشد؟

  .شهادت در راه سبط پيامبر همان راهى كه اهل بيت او پيمودند
عالوه بر آن ، ام البنين مادر اين بزرگواران زنده بود و اگر قرار بود ارثى تقسيم شود، او بود كـه ارث مـى بـرد؛ زيـرا در     

  .طبقه اول ميراث بران قرار داشت 
ن هنگام وفات نه زرى بجا گذاشت و نه سيمى ، پس فرزندان امام از كجا دارايى به هم زده وانگهى ، پدرشان اميرالمؤ مني

  !بودند؟
  :به احتمال قوى عبارت حضرت عباس چنين بوده است 

  .، ولى سخنان حضرت تصحيف يا تحريف شده است )113))(تا انتقام خون شما را بگيرم ((
  

  



  ) ع(شهادت برادران عباس 

صـلّى  ( دايش را پاسخ مثبت دادند، جهت كارزار بپاخاستند و براى دفاع از برادرشان ريحانه رسول خدابرادران عباس ، ن
  .آماده جانبازى و مرگ گشتند) اللّه عليه و آله 

پيش تاخت و با سپاهيان اموى درآويخت در حالى كـه ايـن رجـز را مـى     ) عليهما السالم ( عبداللّه فرزند اميرالمؤ منين 
  :خواند

اينك اين حسين فرزند پيامبر مرسل است و مـا  . درم على صاحب افتخارات واال، زاده هاشم نيك پى و برگزيده است پ((
به من ثواب آخرت ! پروردگارا. جانم را فداى چنين برادر بزرگوارى مى كنم . با شمشير صيقل داده از او دفاع مى كنيم 

  )114)).(و سراى جاويد، عطا كن 
اميرالمؤ منين باب مدينه علم پيـامبر و وصـى او و     ر اين رجز، سربلندى و افتخار خود را نسبت به پدرش د)) عبداللّه ((

صـلّى اللّـه   (برادرش سرور جوانان بهشت ، ابراز داشت و اعالم كرد در راه برادر جانبازى خواهد كرد زيرا او پسر پيامبر 
  .درجات رفيعه اى است كه پروردگارش عطا كندو بدين ترتيب ، خواستار ثواب اخروى و ) عليه و آله 

بـر او  )) هانى بـن ثبيـت حضـرمى    ((آن رادمرد همچنان به شدت پيكار مى كرد تا آنكه يكى از پليدان اهل كوفه به نام 
  )115.(تاخت و او را به شهادت رساند

تا آنكـه قاتـل بـرادرش او را نيـز بـه      كه نوزده ساله بود، به پيكار پرداخت و دليرانه جنگيد )) جعفر((پس از او برادرش 
  )116.(شهادت رساند

خولى او را با تير زد كه ناتوانش ساخت و مـردى  . ساله بود به جنگ پرداخت  21كه )) عثمان ((پس از آن ، برادرش ، 
  )117.(جويدبر او تاخت و سرش را برگرفت تا بدان نزد پسر بدكاره ؛ عبيداللّه بن مرجانه تقرب )) بنى دارم ((پليد از 

آنان زيباترين جانبازى و ايمان به درسـتى راه و فنـاى در حـق را بـه     . ارواح پاك آنان به سوى پروردگارشان باال رفت 
  .نمايش گذاشتند

ابوالفضل بر كنار پيكرهاى پاره پاره برادران ايستاد، در چهره نورانى شان خيره شد، سيرتهاى واال و وفادارى بى نظير آنان 
ر گشت ، به تلخى بر آنان گريست و آرزو كرد اى كاش قبل از آنان به شهادت رسيده بود و پس از آن آمـاده  را يادآو

  .شهادت و دستيابى به رضوان خداوند گشت 
  ) ع(شهادت ابوالفضل 

، ديـد،  هنگامى كه ابوالفضل ، تنهايى برادر، كشته شدن ياران و اهل بيتش را كه هستى خود را به خداوند ارزانى داشـتند 
امام به او اجازه نداد و با صـدايى حـزين   . نزد او شتافت و از او رخصت خواست تا سرنوشت درخشان خود را دنبال كند

  :فرمود
  !)).تو پرچمدار من هستى ((

امام با بودن ابوالفضل ، احساس توانمندى مى كرد؛ زيرا عباس به عنوان نيروى بازدارنده و حمايتگر در كنار او عمل مـى  
  :ابوالفضل با اصرار گفت . رد و ترفند دشمنان را خنثى مى نمودك
  )).از دست اين منافقين سينه ام تنگ شده است ، مى خواهم انتقام خون برادرانم را از آنان بگيرم ((

آرى ، هنگامى كه برادرانش ، عموزادگانش و ديگر افراد كاروان را چون ستارگانى در خون نشسته ديـد كـه بـر صـحرا     
لذا بر آن شد كه . اده اند و جسدهاى پاره پاره آنان دل را به درد مى آورد، قلبش فشرده شد و از زندگى بيزار گشت فت

  .انتقام آنان را بگيرد و به آنان بپيوندد



آن دالور بزرگوار نيـز بـه   . امام از برادرش خواست براى اطفالى كه تشنگى ، آنان را از پا درآورده است ، آب تهيه كند
طرف آن مسخ شدگان هم آنان كه دلهايشان تهى از مهربانى و عطوفت بود رفت ، آنان را پنـد داد، از عـذاب و انتقـام    

  :الهى برحذر داشت و سپس سخن خود را متوجه عمر سعد كرد و گفت 
كشته ايد و اينك است كه اصحاب و اهل بيتش را ) صلّى اللّه عليه و آله ( اين حسين فرزند دختر پيامبر! اى پسر سعد((

و اين حسين است كه باز مـى  . خانواده و كودكانش تشنه اند، آنان را آب دهيد كه تشنگى ، جگرشان را آتش زده است 
  )).بروم و حجاز و عراق را براى شما بگذارم )) هند((يا )) روم ((مرا واگذاريد تا به سوى : گويد

  .شترشان سر فرو افكندند و آرزو كردند كه به زمين فرو روندسكوتى هولناك نيروهاى پسر سعد را فرا گرفت ، بي
  :پس شمر بن ذى الجوشن پليد و ناپاك ، چنين پاسخ داد

اگر سطح زمين همه آب بود و در اختيار ما قرار داشت ، قطره اى به شما نمى داديم تا آنكه تن بـه  ! اى پسر ابوتراب ((
  )).بيعت با يزيد بدهيد

ابوالفضـل بـه سـوى بـرادر     . تى و لئامت ، اين ناجوانمرد را تا بدين درجه از ناپاكى تنزل داده بوددنائت طبع ، پست فطر
بازگشت ، طغيان و سركشى آنان را بازگو كرد، صداى دردناك كودكان را شنيد كه آواى العطش سرداده بودند، لبهـاى  

در آستانه مرگ هستند، هراسان شـد؛ دريـاى   خشكيده و رنگهاى پريده آنان را ديد و مشاهده كرد كه از شدت تشنگى 
درد، در اعماق وجود حضرت موج مى زد، دردى كوبنده خطوط چهره اش را درهم كشيد و بـا شـجاعت بـه فريادرسـى     
آنان برخاست ؛ مشك را برداشت ، بر اسب نشست ، به طرف شريعه فرات تاخت ، بـا نگهبانـان درآويخـت ، آنـان را     

جگرش از شدت تشنگى چون اخگـرى مـى   . صره را درهم شكست و آنجا را در اختيار گرفت پراكنده ساخت ، حلقه محا
سوخت ، مشتى آب برگرفت تا بنوشد، ليكن به ياد تشنگى برادرش و بانوان و كودكان افتاد، آب را ريخت ، عطش خود 

  :را فرونشاند و گفت 
ى ، اين حسين است كه جام مرگ مى نوشد ولى تـو  پس از حسين ، پست شو و پس از آن مباد كه باقى باش! اى نفس ((

  )118)).(آب خنك مى نوشى ، به خدا اين كار خالف دين من است 
انسانيت ، اين فداكارى را پاس مى دارد و اين روح بزرگوار را كه در دنياى فضـيلت و اسـالم مـى درخشـد و زيبـاترين      

  .زرگ مى شمارددرسها را از كرامت انسانى به نسلهاى مختلف مى آموزد، ب
شخصـيت مجـذوب   . اين ايثار كه در چهار چوب زمان و مكان نمى گنجد از بارزترين ويژگيهاى آقايمـان ابوالفضـل بـود   

  !كدام ايثار از اين صادقانه تر و واالتر است ؟. حضرت و شيفته امام نمى توانست بپذيرد كه قبل از برادر آب بنوشد
ردن مشك آب ، راه خيمه ها را در پيش گرفت و اين عزيزتـرين هديـه را كـه از    قمر بنى هاشم ، سرافراز، پس از پر ك

در بازگشت ، با دشمنان خدا و انسانهاى بـى مقـدار، درآويخـت ، او را از    . جان گراميتر مى داشت با خود حمل مى كرد
ن رجز زيـر، آنـان را   حضرت با خواند. همه طرف محاصره كردند و مانع از رساندن آب به تشنگان خاندان نبوت شدند

  :تار و مار كرد و بسيارى را كشت 
مـنم  ! از مرگ هنگامى كه روى آورد بيمى ندارم ، تا آنكه ميان دالوران به خاك افتم ، جانم پنـاه نـواده مصـطفى بـاد    ((

  )119)).(عباس كه براى تشنگان آب مى آورم و روز نبرد از هيچ شرى هراس ندارم 
با چهره خندان بـراى  : د خود را آشكار ساخت ، بى باكى خود را از مرگ نشان داد و گفت كه با اين رجز، دليرى بى مانن

سر افراز بود از اينكه مشكى پرآب بـراى تشـنگان   . دفاع از حق و جانبازى در راه برادر به استقبال مرگ خواهد شتافت 
  .اهل بيت مى برد



ا به ياد قهرمانيهاى پدرش ، فاتح خيبر و درهم كوبنده پايـه هـاى   سپاهيان از برابر او هراسان مى گريختند، عباس آنان ر
شرك ، مى انداخت ؛ ليكن يكى از بزدالن و ناجوانمردان كوفه در كمين حضرت نشست و از پشت به ايشان حمله كـرد  

ـ       . ردو دست راستشان را قطع كرد؛ دستى كه همواره بر سر محرومان و ستمديدگان بـود و از حقـوق آنـان دفـاع مـى ك
  :قهرمان كربال اين ضربه را به هيچ گرفت و به رجزخوانى پرداخت 

اگر دست راستم را قطع كرديد، من همچنان از دينم دفاع خواهم كرد و از امام درست باور خود، فرزنـد  ! به خدا قسم ((
  )120)).(پيامبر امين و پاك ، حمايت خواهم نمود

را كه به خاطر آنها مى جنگيد، نشان داد و روشن كـرد كـه بـراى دفـاع از      با اين رجز، اهداف بزرگ و آرمانهاى وااليى
  .اسالم و امام مسلمانان و سيد جوانان بهشت ، پيكار مى كند

دركمين حضـرت نشسـت و   ))حكيم بن طفيل ((اندكى دور نشده بود كه يكى ديگر از ناجوانمردان و پليدان كوفه به نام 
گفته برخى منابع مشك را به دندان گرفت و بدون توجه بـه خـونريزى و درد    حضرت به.دست چپ ايشان را قطع كرد

  .بسيار، براى رساندن آب به تشنگان اهل بيت شروع به دويدن كرد
در حالى كه مى دويد تيـرى  . حقيقتاً اين باالترين مرحله شرف ، وفادارى و محبت است كه انسانى از خود نشان مى دهد

  سردار كربال ايستاد، انـدوه او را فراگرفـت ، ريختـه شـدن آب بـرايش      . را فروريخت  به مشك اصابت كرد و آب آن
ناگهان يكى از آن پليدان به حضرت حمله ور شد و با عمود آهنين بر سـر ايشـان   . سنگين تر از جدا شدن دستانش بود

  :ر فرستادكوفت ، فرق ايشان شكافت و حضرت بر زمين افتاد، آخرين سالم و درودش را براى براد
  )).سالمم را بپذير! يا اباعبداللّه ((

باد،صداى عباس رابه امام رساند،قلبش شرحه شرحه شد،دلش ازهم گسيخت ، به طـرف علقمـه شـتافت ، بـا دشـمنان      
درآويخت ، بر سر پيكر برادر ايستاد، خود را بر روى او انداخت با اشكش او را شستشو داد و بـا قلبـى آكنـده از درد و    

  :گفت  اندوه
  )).اينك كمرم شكست و راهها بر من بسته شد و دشمنشاد شدم ! آه ((

امام با اندامى درهم شكسته ، نيرويى فروريخته و آرزوهايى بر باد رفته به برادرش خيره شد و آرزو كـرد قبـل از او بـه    
  :ست حالت امام را در آن لحظات ، چنين وصف كرده ا)) سيد جعفر حلى . ((شهادت رسيده باشد

جمال برادر رانهـان  . حسين به طرف شهادتگاه عباس رفت در حالى كه چشمانش از خيمه ها تا آنجا را كاوش مى كرد((
خواسـت  . يافت ، گويى ماه شب چهارده كه زير نيزه ها شكسته نهان باشد، بر پيكر او افتاد و اشكش زمين را گلگون كرد

از زخم سالح نيافت تا ببوسد، فريادى كشيد كه در صحرا پيچيـد و سـنگهاى   او را ببوسد، ليكن جايى در بدن او در امان 
  :سخت را از اندوهش به درد آورد

  .بهشت بر تو مبارك باد، هرگز گمان نداشتم راضى شوى كه در تنعم باشى و من مصيبت تو را ببينم ! برادرم 
  .ى خواهند ليكن كسى به آنان رحم نمى كندديگر چه كسى دختران محمد را حمايت خواهد كرد، كه ترحم م! برادرم 

  .پس از تو نمى پنداشتم كه دستانم از كار بيفتد، چشمانم نابينا شود و كمرم بشكند
  .براى غير تو سيلى به گونه مى نوازند و اينك براى تو است كه با شمشيرهاى آخته به پيشانيم كوبيده مى شود

  .كه تو را مى خوانم و تو از نعيم بهره مندى ، فاصله اى نيست ميان شهادت جانگداز تو و شهادت من ، جز آن
اين پرچم توست ، ديگر چه كسـى بـا آن پـيش    ! اين شمشير تو است ، ديگر چه كسى با آن ، دشمنان را خوار مى كند؟

  )121()).مرگ فرزندانم را بر من سبك كردى و زخم را تنها زخم دردناكتر، تسكين مى دهد! برادرم ! خواهد رفت ؟



حـاج  ((شاعر ديگرى بـه نـام   . اين شعر توصيف دقيقى است از مصايبى كه امام پس از فقدان برادر، به آنها دچار شدند
  :وضعيت امام را چنين توصيف مى كند)) محمد رضا ازدى 

  :خود را بر او انداخت درحالى كه مى گفت ((
امروز راه يافتگان ، امـام خـود را از دسـت دادنـد، امـروز      امروز شمشير از كف افتاد، امروز سردار سپاه از دست رفت ، 

امروز پايه ها از هـم گسـيخت ، امـروز چشـمانى كـه بـا بودنـت بـه خـواب نمـى رفتنـد آرام            . جمعيت ما پريشان شد
  .گرفتندوخوابيدندوچشمانى كه به راحتى مى خوابيدند از خفتن محروم شدند

آوردند، گويى آسمان به زمين آمده است يا آنكه   مان بر تو تاختند و يورش آيا مى دانى كه پس از تو لئي! اى جان برادر
قله هاى كوهها فرو ريخته است ، ليكن يك چيز مصيبت تو را برايم آسان مى كند؛ اينكه به زوردى به تو ملحق مى شوم 

  )122)).(و اين خواسته پروردگار داناست 
و بنويسند، نمى توانند ابعاد مصيبت امام ، رنج و اندوه كمرشكن و سـوگ  با اين همه هرچه شاعران و نويسندگان بگويند 

نويسندگان مقتلها نقل مى كنند امام هنگامى كه از كنار پيكر برادر برخاست ، نمى توانست قـدم  . او را كامالً تصوير كنند
ف خيمه ها رفـت ، سـكينه   بردارد و شكست برايشان عارض شده بود، ليكن حضرت صبور بود، با چشمانى اشكبار به طر

  :به استقبالش آمد و گفت 
  )).عمويم ابوالفضل كجاست ؟((

. سكينه دهشت زده مويه اش بلند شد. امام غرق گريه شد و با كلماتى بريده بريده از شدت گريه خبر شهادت او را داد
همه گونه خدمتى بـه خـواهر كـرده     از شهادت برادرش كه) عليها السالم ( هنگامى كه نواده پيامبر اكرم ، زينب كبرى 

چقدر فقـدانت بـر مـا سـنگين     ! آه عباسم ! آه برادرم : ((بود، مطلع شد، دست بر قلب آتش گرفته خود نهاد و فرياد زد
  !)).واى از اين سوگ بزرگ ! است واى از اين فاجعه 

. افته بودند، سيلى به گونه ها نواختنـد زمين از شدت گريه و مويه لرزيدن گرفت و بانوان حرم كه يقين به فقدان برادر ي
  :سوگوار اندوهگين ، پدر شهيدان نيز در غم و سوگ آنان شريك شد و گفت 

  !)).چقدر فقدانت بر ما سنگين است ! يا اباالفضل ((
 فاجعـه مـرگ بـرادر،   . تنهايى و بى كسى كرد  امام پس از فقدان برادر كه در نيكى و وفادارى مانندى نداشت ، احساس 

  .سخت ترين فاجعه اى بود كه امام را غمين كرد و او را از پا انداخت 
  !بدرود، اى قمر بنى هاشم 
  !بدرود، اى سپيده هر شب 

  !بدرود، اى سمبل وفادارى و جانبازى 
  .روزى كه زاده شدى ، روزى كه شهيد شدى و روزى كه زنده ، برانگيخته مى شوى ! سالم بر تو

1-  
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  انى احامى ابداً عن دينى
  و عن امام صادق اليقين

واگذارى درآمد و هزينه ناحيه معينى است از طرف پادشاه و دولت به اشخاص ، بر اثر ابراز لياقـت يـا بـه    )): تيول ((-2
  ).فرهنگ معين (ازاى مواجب و حقوق ساليانه 



  .، طف ، نام ديگر كربال نيز هست )هنگ معين فر(جانب ، كنار، كرانه ، ناحيه ، بلندى از زمين )): طف ((-3
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5-  
  يا واهب الخير الجزيل من سعة

  نحن بنو ام البنين االربعة
  ونحن خير عامر بن صعصعة
  المطعمون الجفنة المدعدعة

  الضاربون الهام وسط الحيصعة
  اليك جاوزنا بالداً مسبعة

  عن هذا خبيراً فاسمعهتخبر 
  مهالً ابيت اللعن التاءكل معه

6-  
  شرّد برحلك عني حيث شئت وال

  تكثر على ودع عنك االباطيالً
  قد قيل ذلك ان حقاً و ان كذباً
  فما اعتذارك في شي ء اذا قيالً

تفصيل درباره ايـن  به )) بطل العلقمي ((محقق بزرگ شيخ عبدالواحد مظفر در كتاب خود . 1113قمر بنى هاشم ، ص -7
  .خاندان گرامى و باقيات صالحات آنان سخن رانده است 

  .128، ص 2تنقيح المقال ، ج -8
  .128، ص 2تنقيح المقال ، ج -9

  . 2دو زن كه يك شوهر داشته باشند هركدام هووى ديگرى ناميده مى شود؛ فرهنگ عميد، ج -10
  .قمر بنى هاشم -11
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  القوم خوف الموت عبست وجوه
  والعباس فيهم ضاحك متبسم

14-  
  ابا الفضل يا من اسس الفضل واالبا

  اءبى الفضل االّ ان تكون له ابا
كه در عربـى  )) سپهساالر((در فارسى است ، لذا )) سرتيپ ((آمده است كه امروزه معادل )) فرهنگ عميد((در متن -15

  .د م است ارجح به نظر رسي)) لواء((معادل تقريبى 



16-  
  حامى الظعينة اين منه ربيعة

  ام اين من علّيا ابيه مكرم
همراه گروهى از دالوران بنى جشـم بـه قصـد    )) دريد بن الصمه : ((چنين آمده است  331، ص 3در عقد الفريد، ج -17

همسـرش ديدنـد، پـس    در كناره وادى مردى را با . يورش به بنى كنانه وارد وادى اخرم كه به آنان تعلّق داشت ، شدند
زن را : ((سوار، خود را بـه آن مـرد رسـاند و گفـت     . دستور داد كه برود و آن زن را بياورد  به يكى از يارانش )) دريد((

  :آن مرد افسار شتر را رها كرد و به زن گفت )). واگذار و جانت را نجات ده 
  سيرى على رسلك سير اال من

  سير دراج ذات جاش طامن
  ون قرنى شائنىان التاءنى د

  ابلى بالئى فاخبرى وعاينى
كوتاه آمدن در برابر حـريفم ننـگ   . با ايمنى و اطمينان خاطر و دلى استوار راه خودت را ادامه بده و دل مشغول مباش ((

سـپس بـه سـوار حملـه كـرد و او را از پـا       )). آور است ، از اين آزمون سرافراز بيرون خواهم آمد، پس خبر بگير و بنگر
ديگرى را فرستاد تا ببيند چرا سوار اولى نيامد و همين كه بدانجا رسيد و صحنه )) دريد. ((ورد و اسبش را به زن داددرآ

را مشاهده كرد، آن مرد را صدا زد، او نيز افسار مركب زن را واگذاشت و به سويش بازگشت درحالى كه ابيات زيـر را  
  :مى خواند

  )ع(آشناترين لقبهاى ابوالفضل  يكى از مشهورترين و: باب الحوائج 
  خل سبيل الحرة المنيعة

  انك الق دونها ربيعة
  في كفه خطية منيعة

  اوال فخذها طعنة سريعة
  والطعن منى فى الورى شريعة

  ماذا ترى من شيئم عابس
  اءما ترى الفارس بعد الفارس

  ارداهما عامل رمح يابس
ستيابى بر او، با ربيعه طرف هستى كـه در دسـتش نيـزه اى بازدارنـده     راه زن آزاد و پاكدامن را بازبگذار كه قبل از د((

  .، بر او حمله كرد و او را نيز از پادرآورد))نخست ضربتى سريع بگير كه ضربتهاى من در پيكرها فرورونده است . است 
ه صحنه نبرد سوار همين كه ب. چندى كه گذشت ، دريد سومين شخص را براى خبرگيرى از سرنوشت آن دو تن فرستاد

شوهر زن كه سـوار را  . رسيد، دو يار از پا افتاده خود را ديد و آن مرد را مشاهده كرد كه نيزه خود را به دنبال مى كشد
  :، سپس متوجه سوار شد و گفت ))راه خانه ها را پيش بگير: ((ديده بود، به همسرش گفت 

سوار ديگر نمى بينـى كـه نيـزه اى خشـك آنـان را از پـا        آيا سوار را پس از! از شيرى خشمگين چه انتظارى دارى ؟((
دريد در انديشه يارانش فرو رفت و پنداشت آن . شكست   و بر او حمله برد و او را از پا درآورد و نيزه اش )) انداخت ؟

كشـته شـده    پس به دنبال آنان راه افتاد و به جايى رسيد كه آنـان . سه تن ، مرد را كشته و همسرش را با خود برده اند



شخصى مانند تـو نبايـد كشـته    : ((خود را به ربيعه كه در حال نزديك شدن به قبيله اش بود رساند و به او گفت . بودند
سواران خشمگين هستند پس نيزه ام را بگير تا من برگـردم و يـاران را از حملـه بـه تـو      . شود و با تو نيزه اى نمى بينم 

  )).بازدارم 
صاحب زن به حمايت از او برخاست ، يارانتان را كشت و نيزه ام را گرفـت  : ((ارانش رساند و گفت خود را به ي)) دريد((
  :دريد، در اين باره ابيات زير را سرود. ، آنان نيز راه خود پيش گرفتند))ديگر شما را بر او دسترسى نيست . 

  ما ان رايت والسمعت بمثله
  حامى الظعينة فارسا لم يقتل

  يكونوا تهزةاردى فوارس لم 
  ثم استمر كانه لم يفعل
  فتهلك تبدو اسرة وجهه

  مثل الحسام جلته كف الصيقل
  يزجى طعينة ويسحب رمحه

  مثل البغات خشين وقع الجندل
چون او، حمايتگرى نديده و نشنيده ام اسوارى كه چنين به حمايت همسر بپردازد و زنده بماند، دالورانى نيرومند را مى ((

د را دنبال مى كند گويى اتّفاقى نيفتاده و چهره اش چون شمشير صيقل داده مى درخشـد، رقبـايش را   كُشد سپس راه خو
  )).چون پرندگانى خرد و بى مقدار كه از جنگ هراس دارند با قدرت به خاك مى اندازد و نيزه اش را پس خود مى كشد
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