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آمده انــد تــا از »حســینG« بیعــت بگیرنــد بــرای 
ــه  ــت و اینک ــی اس ــان خیرخواه ــد«. بهانه ش »یزی
قبــول خافت »یزید« مصلحت اســام و مســلمین 
اســت و امــان از ایــن مصلحت هــای خــود ســاخته.

ــخی  ــت. پاس ــن اس ــینG روش ــام حس ــخ ام پاس
ــلمین: ــی مس ــت واقع ــرای مصلح ــی ب انقاب

ــد  ــد فاتحــه اســام را خوان ــك باي »اين
كــه مســلمانان بــه فرمانروايــى ماننــد 

ــده اند ... ــار ش ــد گرفت يزي
 اگــر در تمــام ايــن دنيــاى 
وســيع هيــچ پناهگاهى نباشــد،                         
بــاز هــم مــن بــا يزيــد  بيعت 

ــرد.« ــم ك نخواه

 لهــوف، ص 20. مثيراالحــزان، 
ص10. مقتــل عوالــم، ص 53. مقتل 
خوارزمــى، ج 1، ص 185. طبرى، ج 
7، ص 221. كامــل ابــن اثيــر، ج  3، 

ص 265. ارشــاد مفيــد، ص 202.

»مصلحت هاى خودساخته«
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امــام حســینG بــه مکــه رســیده اســت. 
ــد.  ــان می آی ــزد ایش ــر« ن ــن عم ــداهلل ب »عب
ــران  ــد و نگ ــازش می ده ــح و س ــنهاد صل پیش
ــه او  ــام ب ــت. ام ــینG اس ــدن حس ــته ش کش

ینــد: می فرما
ــرس و  ــدا بت ــان! از خ ــا ابوعبدالرحم »ي
دســت از نصــرت و يــارى مــا برمــدار!«
بــه مظلومیت امــامG گریــه می کند و افســوس 
می خــورد و وی را بــه خــدا می ســپارد و چنــد 
روز بعــد در مدینــه بــا یزیــد بیعــت می کند. 
ــه خیــال خــودش دور از چشــم همــه.  ب

.Gدور از چشــم حسین

 لهوف ، ص 26. مثيراالحزان ، ص 20.

»منافق صلح جو«
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»دوازده هزار نامه«
 Gمــردم کوفــه دوازده هــزار نامــه بــه امام حســین
ــا او هســتند و  ــد کــه ب نوشــته اند و اعــام کرده ان

مــال و جانشــان در خدمــت قیام اســت.
امام در پاسخشان می نویسد:  

»درخواســت شــما در بيشــتر ايــن نامه هــا 
ايــن بود كــه مــا امــام و پيشــوايى نداريم، 
بــه ســوى مــا حركــت كــن تــا خداونــد 
بــه وســيله تــو، مــا را بــه ســوى حــق 
ــر  ــرادر و پس ــن ب ــد. م ــت كن هداي
عموى خويش)مســلم بن عقيــل( را 
به ســوى شــما فرســتادم تــا اگر 
خواســته اكثريــت مــردم و نظر 
افــراد آگاه كوفــه همــان بود كه 
در نامه هــاى شــما منعكــس 
گرديده و فرســتادگان شــما 
ــد،  ــو نموده ان ــوراً بازگ حض
من نيز ان شــاءاهلل ســريع 
بــه ســوى شــما حركــت 

خواهــم نمــود.«
 طبــرى ، ج 7، ص 235. كامــل 
ــاد،  ــر، ج 3، ص 267. ارش ــن اثي اب
ص 204. مقتــل خوارزمــى ، ج 1، 

و 196. ص 195 
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»به سوى عراق«
مــردم دســته دســته بــرای اعمــال حــج وارد مکــه 
می شــوند. امــام مطلــع شــده کــه بــه دســتور یزیــد 
قــرار اســت تــرور شــود. بــه احتــرام مکــه و خانــه 
خــدا حجــش را نیمــه تمــام می گــذارد و بــه ســوی 
عــراق حرکــت می کنــد. پیــش از حرکــت خطبه ای 

ــد: ــد و می گوی می خوان
ــم  ــود مى بين ــم خ ــا چش ــا ب »... گوي  
]كــه در كربــا[... اعضــاى مــرا قطعــه 
قطعــه و شــكم هاى گرســنه خــود 
خالــى  انبان هــاى  و  ســير  را 
خــود را پــر مى كننــد... آگاه 
ــما  ــك از ش ــه هري ــيد ك باش
كــه حاضــر اســت در راه مــا 
از خــون خويــش بگــذرد و 
جانــش را در راه شــهادت 
ــار  ــروردگار نث ــاى پ و لق
ــا  ــت ب ــاده حرك ــد آم كن
مــا باشــد كــه مــن فــردا 
ــم  ــت خواه ــح حرك صب

ــاءاهلل.« ــرد ان ش ك

 لهوف ، ص 53 مثيراالحزان ، ص 21.
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»بيعت مى شكنند!«
کاروان امــام حســینG مکــه را ترک کــرده و مدتی 
اســت بــه ســمت عــراق در حرکــت اســت. نامــه ای 
ــدان  ــی از مری ــد از یک ــامG می رس ــت ام ــه دس ب
کوفــی، نامــه می گویــد که مســلم و هانــی و عبداهلل 
شــهید شــده اند و مــردم کوفــه پــای عهدشــان و آن 
ــته اند.  ــت شکس ــد و بیع ــه نبوده ان ــزار نام دوازده ه

امــامG رو بــه همراهــان می کنــد و می گویــد:
»خبــرى ناراحــت كننــده بــه مــا رســيده 
اســت و آن كشــته شــدن مســلم بــن 
عقيــل و هانــى بــن عــروه و عبــداهلل 
بــن يقطــر اســت و شــيعيان مــا 
دســت از يــارى مــا برداشــته اند 
ــه  ــما ك ــك از ش ــك هري و اين
بخواهــد، در برگشــتن آزاد 
اســت و از ســوى مــا حقــى 

بــر گردنــش   نيســت.«

 طبــرى ، ج 7، ص 294. ارشــاد 
مفيــد، ص 123.
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»دينداران واقعى؟!«
دوم محرم سال ۶۱ هجری قمری است. 

امــام حســینG بــه کربــا رســیده اســت. توقــف 
کوتاهــی نمــوده و فرزندان و یــاران و خاندان را جمع 
می کنــد و خطبــه ای ایــراد می فرمایــد. از اوضــاع و 
احــوال کنونــی می گویــد و لــزوم عــزت مؤمنــان و 
خــاری افــرادی کــه بیعــت شکســته اند و از اینکــه 
مــردم در آزمایش هــا هســتند کــه خــود واقعی شــان 
را نشــان می دهنــد. بــا ایــن جماتــش تــا ابــد 
مســیر را بــرای بنــدگان واقعی خدا مشــخص 
می کنــد. می فرمایــد: »ايــن مــردم 
ــن  ــتند و دي ــا هس ــاى دني برده ه
مى باشــد،  زبانشــان  لقلقــه 
حمايــت و پشتيبانيشــان از 
ديــن تــا آنجاســت كــه 
زندگيشــان در رفــاه اســت 
ــان  ــه در امتح ــگاه ك و آن
ــداران،  ــد، دين ــرار گيرن ق

ــود.« كــم خواهنــد ب
ــرى ، ج   تحــف العقــول ، ص 174. طب
7، ص 300. مثيراالحــزان ، ص 22. ابــن 
عســاكر، ص 214. مقتل خوارزمــى ، ج 2، 

ــوف ، ص   69. ص 5. له
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»نامه بى پاسخ«
ابــن زیــاد از حضــور امــامG در کربــا اطــاع پیــدا 
کــرده و بــرای ایشــان نامــه ای می نویســد مضمــون 

نامــه این اســت:
ــل  ــه قت ــو را ب ــا ت ــن ی ــت ک ــد بیع ــا یزی ــا ب »ی
ــد،  ــه را می خوان ــینG نام ــام حس ــانم!« ام می رس

آن را بــر زمیــن می انــدازد و می گویــد:
ــر  ــردم را ب ــنودى م ــه خش ــانى ك »كس
خشــنودى خــدا ترجيــح دهند رســتگار 
نمى شــوند. نامــه ابــن زيــاد در 

ــدارد.« ــخى ن ــا پاس ــش م پي
ــه  ــه نام ــخی ب ــینG پاس ــام حس ام
نمی دهــد و پیــک ابــن زیــاد را راهــی 
می کنــد. بــه دشــمن ســرکش 
ــز نمی دهــد چــه  ــی پاســخ نی حت
رســد بــه آنکــه بــا او مــدارا کنــد!

 مقتل خوارزمــى ، ج 1، ص 239. 
بحــار، ج 10، ص 189.
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»خانه و باغ يا امام؟!«
امــام حســینG می خواهــد بــا همــه اتمــام حجــت 
کــرده باشــد. پیامــی بــه عمــر ســعد می فرســتد تــا 

گفت وگــو کننــد. 
 Gخیمــه ای بــر پــا می کننــد و بــا بــرادرش عبــاس
ــوند.  ــه می ش ــرG وارد خیم ــی اکب ــدش عل و فرزن
عمر ســعد نیــز با غــام و فرزنــدش وارد می شــوند.

امــامG بــه عمــر ســعد از خــدا می گویــد و توبــه و 
از اینکــه حــق و حقیقت چیســت. 

ــی آورد  ــی م ــای مختلف ــعد بهانه ه ــر س عم
ــد  ــه می ترس ــد ک ــگ. می گوی ــرای جن ب
خانــه  و بــاغ و نخلســتانش را ویران کنند 
و ســر آخــر هــم از وعده هــای پــول و 
مقامــی می گویــد کــه ابــن زیــاد به 
او داده اســت. امــام حســینG کــه 
ــعد  ــر س ــای عم ــه بهانه ه متوج
ــه  ــو را خاتم ــود، گفت و گ می ش

می دهــد.
 مقتل خوارزمى ، ج 1، ص 245.
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»آخرين سحر«
ــان  ــعد فرم ــر س ــم محــرم اســت و عم عصــر نه

حملــه می دهــد. 
امــام حســینG از بــرادرش عبــاسG می خواهــد 
کــه امشــب را مهلــت بگیــرد و جنــگ را بــه فــردا 

ــول کنند.  موک
رو به برادرش می کند و می گوید: 

... امشــب را بــه نماز و اســتغفار و مناجات 
بــا پروردگارمــان بپردازيــم؛ زيــرا خــدا 
مى دانــد كــه مــن بــه نمــاز و قرائت 
قــرآن و اســتغفار و مناجــات بــا او 

ــديد دارم.« عاقه ش
 Gایــن آخرین ســحر زندگی امام حســین

است.

 انساب االشــراف ، ج 3، ص 185. 
طبــرى ، ج 7، ص 319 و 320. كامل 

، ج 3، ص 285. ارشاد، ص 240.
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»شب موعود«
نماز مغرب را خوانده اند. 

امام حسینG رو به یاران می کند و می گوید:
»... مــن اصحــاب و يارانــى بهتــر از ياران 
ــى  ــت و خاندان ــل بي ــده ام و اه ــود ندي خ
ــر از اهــل بيــت خــود  ــر و صديق ت باوفات
ســراغ نــدارم، اينــك وقــت اين شــهادت 
ــود را از  ــت خ ــن بيع ــت، م ــيده اس رس
شــما برداشــتم و بــه همــه شــما اجــازه 
مى دهــم كــه از ايــن ســياهى شــب 
ــود را از  ــان خ ــرده و ج ــتفاده ك اس

مــرگ نجــات بخشــيد.«
ــی  ــون بلبل ــاران همچ ــدام از ی هرک
ســر  وفــاداری  آواز  خوش نغمــه، 
می دهنــد و اعــام می کننــد کــه تــا 
آخریــن نفس بــا امام خواهنــد ماند. 
و اینگونــه تاریــخ به خود ســربازانی 
می بینــد کــه در اطاعــت از رهبــر  

ــد تکــرار نمی شــوند. ــا اب ت

 تايــخ طبرى ، ج 7، ص 321 و 322. 
كامــل ابن اثيــر، ج 3، ص 285. 
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»مبارزه با همه توان«
صبــح عاشوراســت. امــام حســینG بــرای جنــگ 
آماده شــده اســت. صفوف لشــکر را منظــم می کند. 
ســمت راســت لشــکر بــه زهیــر بــن قین و ســمت 

چــپ را بــه حبیــب بــن مظاهــر می ســپارد.
ــی  ــش نظام ــد و آرای ــا را می کن ــن توصیه ه آخری

می گیــرد. 
پرچــم را بــه بــرادرش عبــاسG می دهــد و خــود 
در قلــب ســپاه قــرار می گیــرد. هرچــه در تــوان 
دارنــد را بایــد در راه خــدا خــرج کننــد حتی اگر 
تعداد لشــکریان دشــمن و ابزارشــان بیشتر 
باشــد. ایــن درس امام حســینG اســت 

بــه همــه مــا. مبــارزه بــا همــه تــوان.

ــه  ــاپ مكتب ــار چ ــى اال خب  معان
الصــدوق ، ص 289.

12



»هدايت دشمن!«
صفوف لشکر ۷۲ نفره منظم شده است. 

امام G ســوار بر اســب می شــود و به ســوی لشــکر 
ــد و  ــه ای می خوان ــد. خطب ــت می کن ــمن حرک دش
نســبت بــه سرنوشــت شومشــان هشــدار می دهــد. 

ــه لشــکر می کنــد و می گویــد: رو ب
»مــردم! حــرف مــرا بشــنويد و در جنگ و 
خونريــزى شــتاب نكنيــد تــا مــن وظيفه 
خــود را كــه نصيحــت و موعظــه 

ــم.«  ــام بده ــت، انج شماس
ــن  ــا آخری ــداc ت ــول خ ــدان رس فرزن

ــتند.  ــت هس ــر هدای ــه فک ــه ب لحظ
حتی هدایت دشمن. 

 طبــرى ، ج 7، ص 328 و 329. 
ــر، ج 3، ص 287.  ــن اثي ــل اب كام
ارشــاد مفيــد، ص 234. مقتــل 

خوارزمــى ، ج 1، ص   253.
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»آخرين وداع...«
همــه یــاران و نزدیــکان رفته انــد و شــهید شــده اند. 
هیچ کــس نمانــده اســت. امام حســینG به ســمت 
خیمــه گاه مــی رود و بــرای آخریــن بــار بــا خواهــر و 
ــه  ــان را ب ــد. آن ــی می کن ــدان خداحافظ زن و فرزن

صبــر و شــکیبایی دعــوت می کنــد و می فرمایــد:
»بــراى روزهــاى ســخت و غمبــار آمــاده 
باشــيد و بدانيــد كــه خداوند پشــتيبان و 
حافــظ شماســت و در آينــده نزديــك 
ــات  ــمنان نج ــّر دش ــما را از ش ش
خواهــد داد ... در عــوض ايــن 
انــواع  مصيبــت،  و  ســختى 
در  را  كرامت هــا  و  نعمت هــا 
ــد  ــرار مى ده ــما ق ــار ش اختي
پــس گلــه و شــكوه نكنيــد 
و آنچــه ارزش شــما را كــم 
ــد.« ــان نياوري ــر زب ــد ب كن

  مقتل مقرم، ص 337.
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»آخرين مناجات«
آخریــن دقایق زندگی امام حســینG  اســت. خســته و 
خونــی و زخــم دیــده افتــاده اســت. چشــم هایش را بــاز 
می کنــد و بــه آســمان نــگاه می کنــد و بــا خــدای خــود 

ــه مناجــات می کند:  اینگون
»اى خدايــى كــه مقامــت بــس بلنــد، 
ــك، هركــس  ــت نزدي ــه بندگان ــت ب رحمت
كــه از در توبــه درآيــد را پذيرايــى، كســى را 
كــه شــكرگزار تــو باشــد شــكرگزارى، از 
تــو مــدد مى طلبم كــه ناتوانــم، خــود را 
بــه تــو وا مى گــذارم كــه بســنده اى، 
خدايــا! در ميان مــا و قوم مــا داورى 
كــن، برحكــم و تقديــر تــو صابر 

و شــكيبا هســتم.«
ایــن آخرین ثانیه هاســت. صورتــش را 

ــد: ــذارد و می گوی روی خــاک می گ
ــاد  ــه ي ــدا و ب ــام خ ــه ن »ب
خــدا و در راه خــدا و بــر 
ديــن رســول خدا ]شــهيد 

مى شــوم[.«
  Gــام ــات ام ــن کلم ــن آخری ای
اســت که در گــوش تاریــخ مانده 

اســت.
 لهوف ، ص 110.
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