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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ ِـ م ِهللا  ِالرَّ ِیِ ن 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی و تکمیل مآخذ ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 دالیل صلح امام حسن

کار آمدند و بار سنگین امامت بر دوش آن بزرگوار قرار گرفت، زمانی بر سردر  امام مجتبی

ی بسیار زمینه ی حکومت و خالفت امیرالمؤمنیننیم سالهوهای تلخ چهارکه دوران

 فراهم کرده بود.  نامساعدی برای خالفت امام مجتبی

 چگونگی شرایط حکومت و خالفت امیرالمؤمنین

همه افتخارات و و سپاه اسالم بودند؛ با آن اکرمکه سردار رشید پیامبر امیرالمؤمنینی

که  چندماهی و سالداشتند؛ در چهار اکرمهمه تأکیدات و تأییداتی که از جانب پیامبرآن

 امیرالمؤمنینزمانی از بیعت با اندک قدرت ظاهری رسیدند، دیدیم که چه شد! هنوز به

ی جنگ جمل طرّاحی شد. عایشه که از دیرباز کینه ماجرای یتوطئه گذشته بود، که

ی احزاب در سوره کریمرغم اینکه قرآنرا در دل داشت، به میدان آمد و علی امیرالمؤمنین
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نَِ»امر کرده است:  صراحت به زنان پیامبربه َِِِوِقَر  نَِِِبُُيوت ُكنَِِّف  ُِِِتَََبُّجََِِِوِالِتَََبَّج  ِاال  ل يَّة  «ِولِ ال جاه 
ای  1

هایتان قرار و آرام بگیرید و مثل زنان جاهلیت نخستین خودتان را در زنان پیغمبر! در خانه

رغم کریم و علیرغم این امر صریح قرآنجامعه عرضه نکنید و به میدان جامعه نیایید. علی

هیم خوانمی کنونا و به عایشه کردند )احادیث آن مفصّل است اکرمهایی که پیغمبرنهی

ی خواهی خون خلیفههایش را حول خونگریمیدان آمد و فتنهوارد آن بحث شویم(؛ عایشه به

ی شناخته کردند. طلحه و زبیر هم که سابقهمی یاریامیّه هم او را سوم سازماندهی کرد. بنی

داشتند؛ به دلیل آلوده شدن به رفاه و اشرافیت،  اکرمشده و مثبتی در دوران پیغمبر

ی مردم سطح بقیّهآنها را هم توانستند عدالت علوی را تحمّل کنند؛ که حضرت علینمی

هایی در حکومت جایی را به آنجا بسپارند و رانتتلقّی کنند. انتظار داشتند امیرالمؤمنین

 اهل این کارها نبودند، آنها از حضرت امیر اختیارشان قرار دهند و چون امیرالمؤمنین

-خواهیم عمره برویم. حضرت فرمودند: شما نمییشان آمدند و گفتند ما میبریدند. خدمت ا

 گیرم. گری دارید؛ ولی بروید؛ من جلویتان را نمیخواهید عمره بروید؛ شما قصد فتنه

 !همه مسلمان به شهادت رسیددر آن جنگ آن رفتند و ماجرای جنگ جمل برپا شد؛ که آنها

ها و تمرّدهای معاویه و خونی گریصفیّن فراهم شد. فتنههای ماجرای جنگ پس از آن، زمینه

-اعتقاد، دنیابنیاد، بیشد؛ این مردم بدعهد، سست که در شهر کوفه به دل امیرالمؤمنین

را چگونه تنها گذاشتند! چه خونی به دل  شعور امیرالمؤمنینفهم و بدونپرست، بی

                                                 

 .33 یآیه احزاب، یسوره .1
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؛ موجود استالبالغه رمودند )در نهجفبارها می کردند؛ که حضرت امیر امیرالمؤمنین

ِهللاِ »بروید مالحظه کنید(:  يُتَِِِو ِـ ِوَِِِال َقل بَِِِيُم  ِه ت امع  ِاج  َن ِم  ِال هَمَّ ل ُب ِعَلِ ََي  م  ِال َقو  ِابُِؤالء  ََن  ِ  ُُ ق  ََرُّ ِتَ َِو ل ه م  ِط 

 ِ ُُ بیند آن که میهنگامیآید، میرد و کوه اندوه بر سر انسان فرود میبه خدا قلب انسان می 2«َحق  

قوم )اهل شام( دور باطل خودشان )معاویه( چگونه مجتمع و متّحدند و شما مردم کوفه دور 

-بردند. میعمل آنها رنج میاز ادّعاهای بدون امیرالمؤمنین حقّ خودتان چگونه متفرّقید!

َِوِالِر ج» فرمودند: ِالر  جال  باَه الواقع نامردید! ر مردید؛ امّا فیای نامردهایی که صورت ظاه «الَِايَِاش  

َِوِالِر جاي» باَهِالر  جال  َِِِاَلُِحلُومَُِِاش   َاال  ِ»ها است! های بچّهکه عقلتان مثل عقلای کسانی 3«ِالِ ِط  تَُقولُوَنِف 

َِكي َتِ َِو َِكي َت یَِحيِِال َمجال س  يد  ِح  ِقُل ُُت  ِال ق تاُل ِجاَء کلّی ادّعای  ایدهایی که نشستهدر مجلس  4«ادِ فَا ذا

کنیم؛ ولی وقتی میدان جنگ میچنان گویید: در میدان کارزار چنین و کنید؛ میدالوری می

خونی که به دل هرحال بهگذارید! گویید: الفرار الفرار و مرا در قتال تنها میپیش آمد، می

-زمینه ،از این طرف هم بالهت مردم کوفه و سوکردند! مکّاری معاویه از آن امیرالمؤمنین

 های خاصّی است که وجود دارد. 

را  پس از آن در جریان جنگ صفّین هم که تولّد رسمی ماجرای خوارج عصر امیرالمؤمنین

-شمشیر به روی ایشان کشیدند؛ که بگو مالک شاهد هستید؛ که چگونه همان یاران علی

                                                 

 .324 ص ،2 ج الحدیثة(،-)ط الغارات ثقفی، و 43 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 27 ص ،22 یخطبه البالغه،نهج رضی،سیّد .2

 .45 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 4 ص ،5 ج کافی، کلینی، و 27 ص ،22 یخطبه البالغه،نهج رضی،سیّد .3

 .482 ص ،2 ج الحدیثة(،-)ط الغارات ثقفی، و 27 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 23 ص ،22 یخطبه البالغه،نهج رضی،سیّد .3
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ی لت بده. من دم خیمهاشتر برگردد؛ چون مالک پیغام داد؛ گفت: یا علی! پنج دقیقه به من مه

آورم؛ امّا اشخاصی از ام. پنج دقیقه به من وقت بدهی؛ سر معاویه را برایت میرسیده معاویه

اشتر سر که به روی حضرت شمشیر کشیده بودند؛ گفتند قبل از اینکه مالک یاران علی

ه کنیم! بگو مالک برگردد! کمعاویه را بیاورد، ما سر توی علی را اینجا قطع می

خواهی مرا زنده ببینی، برگرد. مالک هم با دل پیغام دادند: مالک! اگر می امیرالمؤمنین

خوارج نهروان چه  برگشت. پس از آن هم ی معاویهاز کنار خیمهدست خالی شکسته و خون، 

حضرت اصل حکمیت را قبول  تحمیل کردند. کردند! داستان حکمیت را به امیرالمؤمنین

فرو بریزید. قرآن اصلی  ،دند: بزنید این کاغذهایی که بر سر نیزه شده استفرمونداشتند. می

گویید ما حاضر نیستیم با قرآن کشید؛ میمنم! اینجا شما شمشیر به روی قرآن اصلی می

 گوش نداد. قسمت اعظم سپاه امیرالمؤمنین بجنگیم! البتّه کسی به حرف امیرالمؤمنین

حضرت  ،که حکمیت را تحمیل کردندو بعد هم زمانی شمشیر کشیده بودند به روی حضرت

گفتند: نه؛ مالک را هم قبول نداریم.  از طرف من برود. اواشتر؛ : حَکَم من مالکفرمودند

عبّاس را هم عبّاس از طرف من برود. گفتند: نه؛ ما ابنفرمودند: مالک را قبول ندارید؟ پس ابن

را قبول دارید؟ یک شخصیت ضدّ کسی شما چهحضرت فرمودند: قبول نداریم. 

گفت: همراه ماند و به مردم می در کوفه. نیامد ! شخصی که به جنگ صفّینامیرالمؤمنین

هر دو طرف این قضیه باطلند. نه در رکاب معاویه باشید و نه در  .دانیمما نمی .نروید علی

  .بمانید به عبادتتان بپردازید . مردم! در مسجدهارکاب علی
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تحمیل کردند؛ که او  را با این طرز تفّکر به امیرالمؤمنین اشعرینهروان ابوموسایخوارج 

شود! بعد هم در ماجرای حکمیت، عمروعاص ملعون و فریبکار از بالهت ابوموسی استفاده  حَکَم

م کَکه حَ ،اشعری برود، بگوید: ما در گفتگویمان با عمروعاصکرد و منجر شد به اینکه ابوموسای

ی دیگری و معاویه را عزل کنیم و مردم خلیفه ایم هردویمان علیتوافق کرده ،است معاویه

-طور که حلقهحَکَم هستم؛ همان اشعری گفت: من که از طرف علیابوموسی .انتخاب کنند

آمد. نوبت  پایین کنم و از منبررا از خالفت عزل می آورم، علیی انگشتر را از دستم در می

رفت. گفت: آی  عاص باالی منبرباال برود و او هم معاویه را عزل کند. عمروعمروعاص شد که 

را از خالفت عزل  آورم، علیمیی انگشتر را از دستم درطور که حلقهمردم! من هم همان

کنم؛ ، معاویه را در خالفت نصب میاندازممی طور که دوباره این را در انگشتمکنم و همانمی

حَکَم را  طورهمینپا خاست. پس از آن همین خوارجی که اصل حکمیت و هکه اینجا بلوایی ب

که اصالً تو کافری! چرا  ؛آمدند دوباره سراغ حضرت ،تحمیل کرده بودند به امیرالمؤمنین

شروع شد و باالخره به  های علیه امیرالمؤمنینحکمیت را قبول کردی؟! از همان روز فتنه

 دید. منجر گر شهادت امیرالمؤمنین

-با سپاهیان سابق خودشان می جنگ نهروان جنگ بسیار عجیبی بود. امیرالمؤمنین

بسته بود؛ افرادی که  های طوالنی پینههایشان از سجدههایی که پیشانیجنگیدند؛ انسان

شعور! خیلی خطرناک های بدونمقدّسشعور! خشکهحافظ قرآن بودند؛ ولی بی از آنها بسیاری

 ، ذکر و خلوت ما، ما را از والیت و امیرالمؤمنینمراقب باشیم نکند عبادت، نماز، روزه !است

 جدا کند. 
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پس از جنگ نهران هم درست است که تعداد زیادی از خوارج باقی نمانده بود؛ خوارجی که 

ردند خودشان را سازماندهی ک رسماً خوارج بودند؛ امّا همان تعداد اندک یارگیری کردند؛ دوباره

خاطر به خواستند بروند تکلیف جنگ صفّین را، که کردند. امیرالمؤمنینو کارشکنی می

-بهها ناخیانت خوارج نهروان ناتمام مانده بود، نهایی کنند و معاویه را شکست بدهند؛ ولی هم

خود  که البالغه استدر نهج کردند! خون به دل امیرالمؤمنین ، کهکارشکنی کردند یقدر

گفتید: یا علی! فرمایند: من در تابستان به شما گفتم به جنگ بروید؛ میمی لمؤمنینامیرا

گفتید: یا گفتم: اکنون بروید. میشد، میهوا گرم است بگذار کمی خنک شود. خنک که می

 اینگونه خون به دل امیرالمؤمنین 5علی! حاال هوا خیلی خنک است؛ بگذار کمی گرم شود.

یک هفته قبل از شهادتشان  نها را نفرین کردند. امیرالمؤمنینآکردند؛ که باالخره حضرت 

-البالغه هم نوشته شده است. میهایی از آن در نهجتکّه کنند.و نفرین می یک سخنرانی دارند

کن و  آنها جدا هم از مرا از آنها بگیر و بهتر از آنان را نصیب من کن و خدایا! مرا !گویند: خدایا

ی کوفی را گرفته است. تا امروز، جامعه نفرین امیرالمؤمنین 6.بدتر از مرا بر آنان حاکم کن

همه کشتار! در طول همه انفجار! و اینگذرد! اینبر سرشان میچه همین امروز عراق را ببینید 

 گونه بود. تاریخ هم همین

                                                 

 .51 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 4 ص ،5 ج کافی، کلینی، و 27 ص ،22 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .5

ِ ِفَا ذا» ُُ ُ ت َمر  ِ ِاَ ي  لسَّ مِ ِاب  َْي   ل ِِا  ِ ِمِ ايِ اَِِف  ل ُُتِ ِال َحر  ِـ ِقُ هِ ه َُُِحامِذ  ي ظ ِرَّ ه ل نِال قَ م  بَّخِ ِااَ نَّاِيُس َ ذِوَِِال َحرََُِِّ ِ اَِِاا  ُُ تُ ِ َِِمر  ي  لسَّ مِ ا ِِاب  َْي   ِِِل تِِف  ل ُُتِ ِاءِ الش    ِـ ِقُ هِ ه ُُِاَصبِذ  ِ ِرَّ ر  ِال قُ

ه ل ن م  خِ ِااَ َن َسل  نَِِّي دُِِاََ ِـ ُِكُِِّال ََب  ِرِذاه نَِِاِ اِرف  ِ ِم  ِ ِوَِِال َحر  ر  ُُتِ ِافَا ذِال قُ نَُِِكن  ِ ال حَِِم  ِ ِوَِِر  ر  ونَِِال قُ رُّ  ََ ن ُُتِ ِت َاَ نَِِهللاِ ِوَِِف يِ ِم  ِالس َّ  «فَرُِّاَِِف 

 .332 ص ،2 ج الغارات، ثقفی، و 152 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 44 ص ،25 یخطبه البالغة،نهج سیّدرضی، .4

ِـ » ِِهُمَِّـِالل  ن   ُمِ ِقَدِ ِِا  ل ُُت ل  ِِوََِِِم ُّون  ُمِ ِوََِِِمل ُُت ئ م  ِِوَِِس َ ئ ُمون  ِب ِفَاَِِس َ ل ن  مِ ِد  اِ ِِب   ُمِ َِخي  ْن  ل هُمِ ِوَِِم  ب د  ِِاَ اِ ِب  ََِِش  ن   ِـ ِِم  ثِ ِهُمَِّـِالل  مِ ِم  ل حُِِياُمُثِِكَامِِقُلُوَِبُ ِِال م   «امءِ ال ِِف 
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در  بعد از شهادت امیرالمؤمنین خواهم شرایط سیاسی، اجتماعی را ببینید. امام مجتبیمی

طرف معاویه بار خودش را بسته رسند. از آنقمری در این جوّ به خالفت میسال چهل هجری

 کند. معاویه فرمانداری بود که عمر او را به شامطرف کامالً مقتدر حکومت میاست و در آن

ح شد؛ لذا اسالمی که فتح نشد. شام در زمان خلفا فت فرستاد. شام در زمان پیغمبراکرم

. اسالم عمر و نه اسالم امیرالمؤمنین به شام رفت، اسالم سقیفه بود؛ نه اسالم پیامبر

یکی، دو سال در دوران و. معاویه کسی است که با پدرش ابوسفیان بیستبه شام رفتکه  بود

نها در یکی، دو سال آخر عمر آمشرک بودند و با حضرت جنگیدند.  بعثت پیغمبر

ظاهراً آمدند مسلمان شدند. آن هم ظاهراً مسلمان شدند. در ماجرای فتح مکّه،  پیغمبر

نها احساس آکه آمدند و خواستند وارد شهر مکّه شوند،  نها جزء مشرکین بودند. پیغمبرآ

تسلیم شدند؛ نه اینکه قلباً اسالم آوردند.  خطر کردند؛ آمدند در برابر قدرت پیامبر

-خال"سنّت به او ای که اهلشان این است! معاویهیه اینها هستند و سابقهابوسفیان و معاو

همه مقامات برای او قائلند؛ چنین انسانی است؛ که گویند و اینمی )دایی مؤمنین( "المؤمنین

جنگیده است و یکی، دو  را با پیغمبر یکی، دو سال دوران رسالت پیغمبروبیست

ر، آن هم از ترس قدرت نظامی اسالم، آمده و اظهار کرده ، به ظاهسال آخر عمر پیامبر

اسالمی است که معاویه معرّفی  ،که در شام معرّفی شده است اسالمی و مسلمانماست که من 

صد به درکرده است؛ نه اسالم علوی. مردم شام اسالم را از زبان معاویه شنیدند و همه صد

و معاویه را برایتان عرض کنم که ببینید  یمعاویه معتقدند. من تفاوت جناح امام مجتب

 شرایط چقدر نامتعادل بود! این شرایط یک جنگ نابرابر بود!
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 ویژگی یاران امام مجتبی

کسانی هستند؛ دوران خالفتی که سپس هم با در دوران خالفتشان چه یاران امام مجتبی

 قرارداد ترک مخاصمه خاتمه پیدا کرد؟ 

اند و شده ؛ که اکنون  شیعیان امام مجتبیهستند امیرالمؤمنینی اندکی شیعیان عدّه

 هستند. تعدادشان هم بسیار اندک است.  در محضر امام مجتبی

را  که پدر امام مجتبیکسانیخوارج نهروانند؛ همان گروه دیگر از لشکریان امام مجتبی

 ال هم دیدید چه کرد! اینی کربالجوشنی که در واقعهذیبه شهادت رساندند؛ امثال شمربن

 ! هستند جزء لشکریان امام مجتبی خوارج نهروان

گونه توان آنها خرید. کوفه از اینراحتی میهای طمّاعی که دنیاپرستند و بهیک گروه هم انسان

-فروشند. تواریخ و مقاتل نقل کردهاشخاصی که خودشان را خیلی ارزان می .ها زیاد داردانسان

های های جنازهجیبکه هنگامی ها را جمع کنند،ی کربال، وقتی آمدند جنازهواقعهاند، بعد از 

ی یک کردند؛ یعنی حوالهی یک من جو پیدا میگشتند، حوالهسعد را میسربازهای سپاه عمر

را کشتند! چقدر انسان باید  خدا، پسر پیغمبرمن جو گرفتند و آمدند امام حسین

چیزشان را فروخته بودند و ی یک من جو، دین، قیامت و همهبا حواله !همّت باشددنی و کم

طور مردم هم در شهر کوفه حال اینهربعد هم در میدان جنگ به دَرَک واصل شده بودند. به

 کم نیستند. 
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های شکّاک، اشخاصی که باور و اعتقاد محکم و ثباتی در عدّه افراد هم هستند که انسانیک

-هر حرف به آنها می .فردا یک تفکّر و امروز یک تفکّر دارند .ندارند مجتبی خطّ والیت امام

 کند و عزم راسخی ندارند. نها را مردّد میآ ،رسد

خو وهم پیروان رؤسای قبایل خود هستند. این خلق ی دیگری از لشکریان امام مجتبیعدّه

ای قائلند و اطاعت و العادههنوز هم در عرب وجود دارد؛ که برای رئیس قبیله جایگاه فوق

شما  ای حاکم است؛ لذا کافی بودای و قبیلهای دارند. آنجا زندگی عشیرهالعادهفرمانبری فوق

کردند. افرادی نبودند که ای را بخرید؛ تمام افراد آن قبیله در آن خط حرکت میرئیس قبیله

 رأی مستقلّی برای خودشان داشته باشند. 

انضباطی است. طبیعتاً شدّت بیگونه اشخاص است. سپاه بهمرکّب از این سپاه امام مجتبی

ها هستند و یک دیگری اموی خوارجند؛ بخشیاز آنها شیعیانند؛ بخشی سپاهی که بخشی

فروشند؛ سپاهی که در آن نظم، خوارهایی هستند که با پول خودشان را میبخش از آنها رشوه

های که برای جنگیدن قوی نیست. از طرف دیگر هم جنگ ،انسجام و انضباط وجود ندارد

نها را خسته کرده بود. ببینید برخی از آپیش آمده بود،  یی که در زمان امیرالمؤمنینپیاپی

ها که کردند. در جنگ بین مسلمانکردند، به امید غنایم جنگ میافرادی که جنگ می

آمد و غنایم بین دست میجنگی به گیری نبود. در جنگ با مشرکین، چرا؛ غنایمغنیمت

مثل جنگ صفّین، نهروان و جمل غنایمی نبود  ،هاشد؛ امّا در این جنگها تقسیم میرزمنده

نبود؛ که بگوییم  یی هم در سپاهیان امام مجتبیی مالی و مادیکه تقسیم شود؛ لذا انگیزه

هم در اطراف امام  بروند بجنگند چیز دنیایی گیرشان بیاید. اشخاص الیق و برجسته
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یاران رشید و مقاومی مثل میثم نبودند.  و اشترنمانده بودند؛ سردارانی مثل مالک مجتبی

متواری بودند. دیگر کسی  از دست حکومت و نها رفته بودند. اگر هم بودند؛ تک و توکآی همه

باز  بود.خیلی خالی  نمانده بود. افرادی مثل مقداد و سلمان نبودند. دور امام مجتبی

کس را در سپاهشان هیچ تعدادی یار برجسته داشتند. امام مجتبی امیرالمؤمنین

-برویم؛ ان جلو کند. اجازه دهید بحثمان راگویم، خیلی دل را خون میچیز مینداشتند. یک

 شاءاهلل به آن برسیم. 

 ویژگی فرماندهان سپاه امام مجتبی

هستند؟ خیلی عجیب است. طبیعی است امام کسانی چه فرماندهان سپاه امام مجتبی

اند؟ سراغ کسی رفتهکنند. حضرت سراغ چهدر این سپاه به کسی اعتماد نمی مجتبی

کسی است؟ پدر دو عبّاس چهبناهللاند. این عُبیدرفته عبّاسبناهللپسرعموی پدریشان، عُبید

عبّاس را کشت. بنابراین بنعُبید اَرطاط که مأمور معاویه بود، دو پسربنِشهید است. بُسرِ

ی خونی دارد، با معاویه کینه یی که با امام مجتبیعبّاس غیر از نسبت فامیلیبنعُبیداهلل

اَرطاط منصب بنِبُسرِ این شخص پدر شهید است و هم دارد. معاویه دو تا پسر او را کشته است.

ی سپاه کردند و را فرمانده او مام مجتبیاو را غصب کرد. قائدتاً او نباید خودش را بفروشد. ا

ات را آنجا قرار ، به او گفتند: برو مقرّ فرماندهی"مسکن"ای در شهر هزار نفرههمراه سپاه هشت

ی لشکر بده و برای رفتن به جنگ با معاویه آماده شو. صبح شد. مردم منتظر شدند فرمانده

صبح را گفتند؛ خبری نشد. نیم ساعت گذشت؛  بیاید؛ تا اقتدا کنند و نماز را بخوانند. اذان

شود! داد! نماز قضا میخبری نشد. یک ساعت گذشت؛ خبری نشد. مردم دیدند ای داد بی
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لشکریان نماز صبحشان را خواندند. آمدند دنبال اینکه چه شد و چه بالیی به سر فرمانده آمد؟ 

ر معاویه آمده است، این پدر شب مأموآمدند؛ دیدند هیچ خبری نیست. نیمه اشداخل خیمه

او را با یک میلیون درهم  شهید را که خون دو پسرش را خود معاویه ریخته بود؛ خود معاویه

هست؛  خیانت کرد. خیلی عجیب است! فامیل امام مجتبی خرید و او به امام مجتبی

وشد! امام فرهست؛ فرزندکشتگی هم با معاویه دارد؛ امّا خودش را می ی امام مجتبیشیعه

 کسی را دارند؟ چه در لشکرشان مجتبی

ات را و مقرّ فرماندهی "انبار"کردند. گفتند برو در  کِندی را فرمانده یا کِندی؛ امام مجتبی

ندی هم همین ماجرا هزار سپاهی هم در اختیار او قرار دادند. برای کِدر آنجا مستقر کن. چهار

شبانه خودش را به معاویه فروخت هزار درهم، با پانصدعنی ی ،تکرار شد. او هم با نصف این پول

 و رفت خود را در اختیار لشکر معاویه قرار داد. 

دارند. بعد هم مأمورها و عناصر ستون پنجم معاویه داخل  این سپاهی است که امام مجتبی

که لشکر را سست کنند.  ؛کنندی جدیدی پخش میهر روز شایعه سپاه امام مجتبی

اند و اصالً جنگ منتفی است. این عزم صلح با معاویه را پذیرفته ی اینکه امام مجتبیعهشای

در لشکر  ایعبّاس شایع شد، روحیهبنکه خبر خیانت عُبیداهللکند. یا زمانینبرد را سست می

را خالی  داد؛ که اگر دور امام مجتبیی مقام میعدّه هم معاویه وعدهباقی نماند. به یک

دهم. طبیعتاً این لشکر، لشکری نیست که کنید و قدرت دست من بیفتد، به شما مقاماتی می

اکنون ببینیم  .استاین لشکر امام مجتبی. بتوانند با آن به جنگ بروند امام مجتبی

 لشکر معاویه چگونه لشکری است؟
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 یان اولشکرمعاویه و های ویژگی

است؛ یعنی اختالفاتی  با مشکالتی که در سپاه امام مجتبی بردار مطیع. اویک سپاه فرمان

عدّه ی دیگری امویند و یکعدّهای خوارجند؛ اند؛ عدّهعدّه شیعهکه وجود دارد؛ که یک

روبرو نیست. اسالم از زبان معاویه به این مردم معرّفی شده  تخودفروشند؛ اصالً با این مشکال

بینند. فرق است بین نها هم کامالً به معاویه خوشآی و همه است همان اسالم اموی و است

ها و خوریمآبی بین مردم دارد. عرقی کامالً مقدّسو معاویه. معاویه قیافه امام مجتبی

دهد؛ امّا صورت ظاهر خودش را انسان بسیار فسق و فجورش را هم در کاخش انجام می

ی کرده است. یک سپاه مطیع! مردم معرّف اهللی رسولدهد و خلیفهمتشرّعی نشان می

های معاویه را کاریشعور! یعنی زیرکی و ذکاوتی را که فریبهای بسیار بیشام هم انسان

 تشخیص دهند، اصالً ندارند. 

ی آن اینکه کسی از نیست من برایتان تعریف کنم. یک نمونهوجود دارد. فرصت ماجراهایی 

 که ،شکایت کرد آمد و غصب کرد. بعد به دربار معاویه را ی یک شیعهها شتر مادّههمین اموی

کم شتر نر صادر کرد. بعد داد شیعه درآمد که مرا غصب کرده است. معاویه حُ نراین فرد شتر 

کم همان به شتر نر است! معاویه گفت حُگویید، راجعبابا! شتر من ماده بود؛ چیزی که شما می

جای به من .. بعد معاویه طرف را خواست. گفت بیارفتاموی کم صادر شد و است که دادم. حُ

توانند بین نمی بگو: من لشکریانی دارم که دهم؛ امّا برو به علیآن شتر، یک شتر به تو می

خالصه خیالت راحت باشد که اینها  !قدر استشعورشان این !شتر ماده و نر فرق بگذارند

-دربست در اختیار من هستند. ماجرای نماز جمعه را روز چهارشنبه خواندن و امثال این حرف
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را با تمام قوا  ها هم معروف است. از آن طرف هم معاویه برای اینکه بتواند امام مجتبی

م بود و از زمان مرز رُمم قرارداد ترک مخاصمه بست؛ چون شام هسرکوب کند، با امپراطور رُ

م تنش وجود داشت. معاویه برای اینکه خیالش بین قلمرو اسالمی و رُهمیشه  اهللرسول

 امنم را برای خود داد و مرز رُ مهایی را به دولت رُطرف راحت باشد، رفت امتیازات و پوئناز آن

دارد و با تمام قوا به  کرد؛ که دیگر نیازی نداشته باشد بخشی از ارتشش را هم در آنجا نگه

 آمد. میدان امام مجتبی

شدّت مکّار است، بر اینکه خودش بهاز طرف دیگر هم معاویه اطرافیان مکّار و زیرکی دارد. عالوه

نها دور و برش هستند؛ که آو امثال  عبهشُبنِِةیرَغَمُعاص، کشی مثل عمروافراد مکّار و نقشه

سیاسی و نظامی بسیار زیرک، شیطان و مکّارند. از طرف های مشاورانش هستند و در نقشه

حسابی که در اختیار معاویه است و برای ی مسلمین دست معاویه است. پول بیدیگر هم خزانه

هم لشکریان خود را با پول  .ها را خرج کندتواند این پولراحتی میبه ،اینکه هر کس را بخرد

 ،با پول خرج کردن در بین لشکریان امام مجتبی هم و راضی نگه دارد خرج کردن بین آنها

 لشکریان حضرت را بخرد. 

این دو لشکر را ببینید. اینها شرایط مساوی دارند برای اینکه با هم روبرو شوند؟ امام 

با چه نیرویی بروند بجنگند و با چه لشکری به جنگ با معاویه بروند؟! امام  مجتبی

بروند؛  نند گروه منسجمی تشکیل دهند و به میدان نبردخیلی تالش کردند که بتوا مجتبی

 امّا نشد. 
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 پیشنهاد صلح معاویه قبول یا ردّ لشکریان خود در برای سخنرانی امام مجتبی

 سپاهیان خودشان را ی پیشنهاد صلح از طرف معاویه آمد، امام مجتبیپس از اینکه نامه

وچهار بحاراالنوار این سخنرانی امام ند. جلد چهلرانی فرمودجمع کردند و یک سخن

ی پیشنهاد صلح از طرف معاویه آمد، برای لشکریان خودشان را، پس از اینکه نامه مجتبی

ِممَِاِ»فرمایند: خوانم. حضرت مینقل کرده است. من آن سخنرانی را می ِاانثَنِااَِوِهللا  َِاه  ِ  تال  ِق  ََن  ِ

ِال َِو ٌ َّلَّ ِذ  ام  ٌََِّّالش  سوگند! ما را از جنگ با شامیان باز نداشت؛ نه خواری ما و نه حتّی  به خدا «ِق 

ِـ »کمبود لشکریان ما.  ِل الكِ َو لسَّ ِاب  ِنُقات لُهُم  ُِكن ا ِ ن  َب  ِالََّّ َِو جنگیدیم، با ما در گذشته با شامیان می«َِمة 

يَبِا»یی که داشتیم. سالمتی که بر روح و جان ما حاکم بود و با صبر و پایداری الفَش  ِلسَّ  ُ داَو ََ ل  َمُةِاب 

ل َجَزع ِ ِاب  ُ َب  همگی با هم رفیق و یکپارچه بودیم؛ امّا  و سالمت نفسی که بین ما بودخاطر به ِ«َوِالََّّ

لشکریان من، بین خودشان با هم، بین مشوب شده است؛ یعنی  با عداوت امروز این سالمتی

عجز توأم شده است و این لشکر سابق من عداوت وجود دارد؛ آن صبر هم با جزع و اظهار

َِاماَمُِدن يِوَِ»نیست.   ُُ يُن ناَِوِد  ََ وَنَِم ُ ِتََتَوَّجَّ ای لشکریان من! شما روزی به من روآوردید؛ درحالی  «اُكِ ُكن ُُت 

ِ»که دین شما امام و راهبر دنیای شما بود.  َِامَوِقَد  ُِدن ياُك  آَنَِو ِال  ُُتُ َبح  ِ َاص  ُُ ين  ِد  امّا امروز به حالی  «اَم

کند که دینتان را اید، که دنیای شما امام دین شماست و دنیای شما برای شما تعیین میافتاده

ِلَن» اید.چطور عمل کنید یا نکنید. شما عوض شده َِوُِكن ُُت   ُُ َ ناَِوَِوُِكن اِل َمِعَلَي  ِال َيو  ُُتُ ِِص   ما با شما و  «اقَد 

ِاَِ» .ایدبا ما و هواخواه ما بودید و امروزشما علیه ما شده خواهان خیر شما بودیم و شما ُُِثَّ ُُت  َبح  ص 

ِعَلَِ ُكوَن ِتَب  َ  َْي ِب َّ  ِقَت يال  ِقَت يلَْي   وَن ِب ثَأ ِتََُّدُّ لُُبوَن ِتَط  لنَّه َروان  ِاب  ِقَت يال  َِو ه م  ِ ي  ه  و شما امروز دو دسته کشته  «ر 

کنید. در ین کشته شدند؛ که بر آنها گریه میهای شما در جنگ صفّدارید: یک دسته از کشته
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های صفّینید. ای از شما کشته شد؛ اکنون عزادار کشتهعدّه که بودید؛ رکاب پدرم علی

یعنی گروهی در سپاه امام )هایتان در جنگ نهروانید ی دیگری از شما هم به یاد کشتهعدّه

یتان ! یک عدّه(کینه داشتند که خوارج نهروان بودند. اینها هم از امیرالمؤمنین مجتبی

هایتان در جنگ نهروان خواهید انتقام کشتههایتان در جنگ نهروانید؛ میهم خونخواه کشته

ِفَخ»بگیرید. شما سربازهای منید!  را از من امام مجتبی دست علیبه ِال باك ی ا لٌِفََامَّ  «اذ 

کند؛ که انسانی است که هایش در جنگ صفّین عزاداری مینشسته است و برای کشتهکه کسی

ِفَث»تن به خواری داده است.  ال ُب ِالط  ا َِامَّ های خود در جنگ کسی هم که خونخواه کشته «ائ رٌَِو

لشکر من هستید؛ شما  شمااست؛ او هم که اصالً علیه من است. این  دست علینهروان به

َِدعاِا لِ » اینها هستید!  يََةِقَد  ُِمَاو  َِوِالَِوِا نَّ زٌّ  َ ِ يه  ٍرِلَي َسِف  ََةٌَِام  ی پیشنهاد صلح نوشته و معاویه نامه «ِنَََّ

َُِ»که نه عزّت و سربلندی در آن است و نه انصاف.  ،مرا به چیزی دعوت کرده است ِال َحيا ُُتُ َِاَرد  فَا ن 

ل ن ن هُِقَب  ِم  ی جنگ و اید؛ حاضر نیستید خطر کنید و آمادهبستهاگر شما به زنده ماندن دل «اُه

ن»شهادت نیستید؛ من بروم پیشنهاد معاویه را قبول کنم و جنگ را ختم کنیم.  َِاغ َضض  ِعََلَِو ا

ِ» یی را که در چشمم است، باید یک عمر تحمّل کنم.و در آن صورت من خواری«ِىِ َقذال ِ ِا ن  َو

َتِبََذل ن ِال َمو  ُُتُ َِاَرد  ََ ناُهِا َلِهللاِ اُهِف  َِوِحا ِهللا  طلبید؛ ما جان و امّا ای لشکریان من! اگر شما شهادت «ِِذات 

این سخنرانی را که امام )رویم. میدان نبرد میو به کنیمخودمان را در راه خدا بذل و ایثار می

ُمِاب َِ» (پس از این سؤال؛ و فرمودند مجتبی ه مِ فَناَدىِال َقو   َ َ  لشکریان امام مجتبی یهمه«ِْج 
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ِال َحي»جمعاً ندا دادند و فریاد زدند:  َِو يَُّة ِال َبق  .ب َِ  ُُ «ا
-خواهیم؛ ما مینخیر؛ ما کشته شدن نمی 7

 است!  خواهیم زنده بمانیم و باقی بمانیم. این لشکر امام مجتبی

-یافتهبا معاویه و آن لشکر سازمان بخواهند گونه؟! چبروند کسی به جنگبا چه امام مجتبی

 صلح را پذیرفتند؟ ی منسجم روبرو شوند؟ چرا امام مجتبی

 صلح را پذیرفتند؟ چرا امام مجتبی

صورت بروز درگیری کن شدن، از طرف دولت روم، درشان حفظ اسالم از خطر ریشهیک انگیزه

  داخلی است.

ی شما ممکن است عین این سؤال را در واقعه دالیل سکوت امیرالمؤمنین در کودتای سقیفه:

ی تنه با همهگوید: اگر من یکمی دالوری که سقیفه هم بپرسید و بگویید امیرالمؤمنین

چطور  8البالغه است(؛پنج نهجوی سیآید )در نامهعرب روبرو شوم، خم به ابرویم نمی

سقیفه را راه بیندازند و کودتای  9سکوت کردند چهار نفر انسان پیزُری امیرالمؤمنین

حال دلشان به را غصب کنند؟ پاسخش این است: امیرالمؤمنین اهللخالفت رسول

م و ایران، از تبلور قدرت دانند دو ابرقدرت بزرگ، یعنی رُمی سوزد. امیرالمؤمنیناسالم می

                                                 

 .127 ص ،1 ج االبرار،ریاض جزائری، و 21 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .2

8 . 

 بیکاره. و ضعیف دوام،بی سست، .2



 

17 

 

م و قلمروهای رُاند. این قدرت آمده برخی از شدّت برافروختهجدیدی به نام حکومت اسالمی به

کنند یک ایران را گرفته و به جهان اسالم ملحق کرده است. دو ابرقدرت مگر تحمّل می

شدّت برافروخته، به هاحکومت نوظهور بیاید قلمرو آنها را اشغال کند؟ هردوی این ابرقدرت

الم ی اسی اسالم را بکنند. بهترین فرصت برای اینکه ریشهآماده بودند حمله کنند و ریشه

 اهللاز دنیا رفته؛ رهبری رسول که پیغمبرزمانی است؟ زمانی است کنده شود چه

شدّت ملتهب است. کافیست یک جنگ داخلی در که بالمنازع بود؛ ازبین رفته و جامعه به

 ی اسالم در داخل کشور با هم درگیر شوند؛پایتخت کشور اسالمی در بگیرد و نیروهای رزمنده

ی اسالم را شوند و ریشهود؛ دو ابرقدرت ایران و روم وارد سرزمین اسالمی میشباز می مرزها

قیمت نابود  برای بقای اسالم سوخته است. حاضر نیستند به دل امیرالمؤمنین کنند.می

-کنم؛ درگویند صبر میکنند و مینشدن اسالم، خالفت را پس بگیرند. این است که تحمّل می

 و و خار در چشم داشتم. که استخوان در گلحالی

م برای حمله به بینند که رُمی هم ماجرا همین است. امام مجتبی درمورد امام مجتبی

وجود بیاید، بهترین یی بهآماده است. اگر در داخل کشور اسالم درگیری سرزمین اسالمی

یکی از ی نهایی کند و کلّ قلمرو اسالم را درهم بپیچد؛ پس فرصت است برای رم که او حمله

کن کردن این است که دشمن خارجی نتواند از فرصت درگیری داخلی برای ریشه هاانگیزه

م که از اختالف داخلی بین امام نویسد امپرواطور رُاسالم استفاده کند. در تاریخ یعقوبی می

 دار جنگ بین امام مجتبیفرستاد تا در گیرو و معاویه خبردار شده بود؛ سپاهی مجتبی
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این عین عبارت کتاب  11و معاویه از پشت حمله کند و حکومت اسالمی را کالًّ درهم بشکند.

هم چون پدرشان در چنین موقعیتی از حقّ خود برای  تاریخ یعقوبی است و امام مجتبی

 صلح را پذیرفتند.  جتبییکی از دالیلی است که امام م چشم پوشیدند. اینبقای اسالم 

فروشی که گرفت؛ با این لشکر در هم ریخته و آشفته و خوددلیل دوم: اگر این جنگ در می

دنبال این شد و بهای جز شکست عاید نمیدارند؛ در برابر سپاه معاویه نتیجه امام مجتبی

های خود برد. عبارتدر نمیجان سالم به ایو دیگر شیعهآید عام شیعیان پیش میشکست، قتل

ُتِ»فرمایند: است؛ حضرت می امام مجتبی ل ُتَِِِوِماَِاَرد  ََ َِحق نَِا ِِِب امِفَ ماءِ ِِال  من این صلح را   11«ال  

ل ِ»شدن خون شیعیان را بگیرم. خاطر اینکه جلوی ریختهنپذیرفتم، مگر به ََ ِفَ َّام ن ل ُِِِتِا  ََ ِفَ ب ُِِِتِما ِا  قاء 

ِ عَلَيِ  در جهان  خاطر این بود که شما چهار نفر شیعه باقی بمانید وصلح به پذیرفتن این 12«ُُِ

 کنند. کار میدانند چهمی ی شیعه کنده نشود. امام مجتبیریشه

چهارم بحار است. اگر وی اینها در جلد چهلدر روایت دیگر فرمودند )همه حضرت همچنین

ُتهَاِاب ت غ»دهم(: خواستید بیایید من مورد به مورد نشانتان می ك  هِ فَََتَ مَِِوَِحق نَِِهللِاِ ِِاَءَِوج  ْيَِد  ل م  ِال ُمس   13.«ِاء 

-پذیرفتم؛ که بی من صلح را برای اطاعت از خدا، جلب رضایت الهی و حفظ خون شیعیانم

                                                 

17.  

 .252 ص ،3 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 37 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .11

  .122 ص ،1 ج االبرار،ریاض جزائری، و 121 ص  االنبیاء،تنزیه الهدی،علم و 22 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .12

 .523 ص ،1 ج الغمّة،کشف اربلی، و 25 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .13
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شان کنده بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشد، شیعیانم کشته نشوند و ریشه خودی و

ِاَِ»فرمودند:  حضرت ، کهطور این عبارتنشود. همین ِالِما ِلَو  ََِتَي ُتِلاَمَو نِ ِِِتُر  ِعَلِ ِِم  ت نا ََ ي هِ ِِش   َِِوج 

ِ ض  َر  ِقُت  َِ.َاَحٌدِاِ ِِاال  ی اگر نبود که من این صلح را پذیرفتم؛ احدی از شیعیان من بر روی کره 14«ال 

ادند؛ لذا شیعه را نجات د شد. امام مجتبیماند؛ مگر اینکه کشته میزمین باقی نمی

یَِِوِهللاِ »فرمودند:  ل ُتِِِاَّلَّ  ََِِِع  ََت  ي ِل ش   ٌ مِ َِِخي  ِِام  ََت  هِ َِِِطلَ ُسِاَِِِعَلَي  م  ِالشَّ ِغََربَت  سوگند به خدا! که کاری  15«و 

که خورشید بر آن پرتو  چهی آنتر است برای شیعیان من، از همهکه من انجام دادم، بهتر و نافع

ی عالم ارزشمندتر و از همه کند؛ یعنی صلحی که من پذیرفتم،افکند و از آن غروب میمی

مقایسه کنید؛ زمین تا آسمان تفاوت  را با سپاه اباعبداهلل مفیدتر بود. سپاه امام مجتبی

 است! 

 های امام حسن و امام حسینموقعیّتهای تفاوت

خود  مکّاری است کهمعاویه انسان  گفتمطور که همان از نظر سران دو طرف؛ یعنی یزید و معاویه:. 1

یی که در شام ترویج شده است؛ دقیقاً معاویه را کامالً مذهبی نشان داده است. اسالم اموی

اعتقاد مردم است. فسق و فجورهای او پشت پرده است؛ امّا  دورو مانسان تراز اوّل آن است 

بستر د؛ راحت با مادرش همی ملعون شخصی بود که فسق و فجورهایش علنی بومعاویهبنیزید

که حالیکرد. به آن دِیر عجیب، غریب رفت و دربازی میخوری و میمونبازی، عرقشد؛ سگمی

                                                 

 .227 ص ،3 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 211 ص ،1 ج الشّرایع،علل صدوق، و 2 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .13

 .324 ص لوری،ااعالم طبرسی، و 314 ص ،1 ج الدّین،کمال صدوق، و 12 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .15
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مردند؛ او در داخل دِیر با آن زن گروه میلشکریانش بیرون دِیر بیماری گرفته بودند و گروه

ی فسادش که همهچنین فرد کثیف پلیدی، بستری بود؛ آغوشی و هممسیحی، مشغول هم

شناخته شده بود! فرق زیادی بین یزید و معاویه است. یزید کفر آشکار است و معاویه نفاق 

-ی رسولپیچیده. خصوصاً معاویه جایگاه باالیی بین مردم شام داشت. عُمَر که خود را خلیفه

احترام  قدری معاویه را؛ بهندشام مسلمان شده بود ، مردمنامیده بود و در زمان او اهلل

کرد و محبوبیت بسیار القدری تجلّی میکرد که معاویه در نظر مردم شام انسان بسیار جلیلمی

 مثابه یک شخصیت دینیعدّه از مردم شام معاویه را بهزیادی بین مردم شام داشت. واقعاً یک

 باور داشتند. این از نظر سران دو طرف؛ یعنی یزید و معاویه.

که فرمودند: به خدا سوگند! باوفاتر از شما  ،چه یارانی داشتندامام حسین از نظر یاران: .2

نظیر در تاریخ بشر! امام دو انسان بیودو یار داشتند؛ امّا هفتادوام؟ هفتاداصحابم در عالم ندیده

َِوَجدِ »فرمودند:  را ندارند؛ لذا بارها امام مجتبی دو نفر از یاران اباعبداهلل مجتبی ُِِتِلَو 

ِماِاب واان   َ َََِا ُت  َ َ يَُة.ُِمَايِِي کردم. یافتم؛ با توی معاویه صلح نمیبه خدا سوگند اگر من یاری می 16«او 

ُتَِوِهللاِ » َِوَجد  ْيَِِِصاب ر ينَِِِِلَو  ق  یِِعار ف  َ َِوِالِِِب  ُتََِلَ ُِمن ك ر يَنِماَِسلَّم  َ ِمِغَي  ََ ُت َطي   َ به معاویه فرمودند:  17«اِتُر يدَُِا

یافتم، که اهل انکار من نبودند؛ با توی اگر من گروه اندکی افراد صابر و عارف به حقّ خودم می

                                                 

 المطهّر،بنیوسفبنعلىالدّینرضى حلّى، و 101 ص الدّرالنّظیم، حاتم،بنیوسف شامی، و 839 ص ،2 ج ، الهاللیقیسبنسلیمكتاب هاللی، .16

 .11 ص القویّة،العدد

 .128 ص ،2 ج المستقیم،الصّراط نباطی،عاملی و 524 ص ،2 ج والخرائح،الخرائج راوندی،الدّینقطب و 35 ص ،33 ج بحار، مجلسی، .12
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ی حضرت در جمله دادم. همچنینخواستی، به تو نمیکردم و آنچه که میمعاویه صلح نمی

ِ»دیگری فرمودند:  َِان   ِا ال  ه  لَي  َرِا  َم  ُتِاال  ِماَِسلَّم  ِاََِوِهللا  د  َِاج  ُتِن َِّلَم  َِوَجد  َِوِنَِن ََّاِِِارا َِوِلَو  ِ ارِ ارا ِلَقاتَل ُتُهِلَي ل  ِیَِحت 

ِ َِهللُاِبَي ن  ُُ تسلیم نکردم؛ مگر به این خاطر که دور  به خدا سوگند! من کار را به معاویه 18«َوِبَي نَهََُِِي 

کم جنگیدم، تا اینکه خدا حُه میروز با معاوییافتم، شبانهخودم یاری نیافتم و اگر یارانی می

چند نفر یار  خواهد، منتهی سازد. دور و بر امام مجتبیکند و کار را به هر نتیجه که می

گوییم خالی است. ما می چیز. دست امام مجتبیاست؟ هیچ مثل یاران اباعبداهلل

تر از خیلی عظیم داند غربت امام مجتبیروز عاشورا غریب بودند؛ امّا خدا می اباعبداهلل

 دارند؟  برشان و کسی را دورچه است! امام مجتبی غربت اباعبداهلل

در این شرایط یک خطر بزرگ وجود داشت و آن اینکه اگر این جنگ درگیر شود، یاران خود 

نها وسط آها و امثال ها، همان خودفروشها، همان اموی، همین خوارج نهروانیامام مجتبی

بسته تحویل معاویه دهند. را دستگیر کنند و کَت خودشان امام مجتبیجریان جنگ 

کرد؟ خیلی با بزرگواری کار می! چهرا بزند آمد گردن امام مجتبینمیمعاویه هم مکّار؛ 

توانم گردنت را بزنم؛ ولی تو را من می ! باشد؛ تو دشمنم هستی وعلیبنگفت: حسنمی

َِِوِهللاِ »را تحقیر کند. این جمله برای خود حضرت است:  بخشیدم و اینگونه امام مجتبی لَو 

يَةَِقاتَل ُتُِمَ ِ اَلَِ»جنگیدم؛ به خدا سوگند! اگر با معاویه می«ِِاو  ُنق یَِحت  َُ ِب  َِِِخُذوا ون  َُ فَ ل ام ِا ِِِيَد  ِس  ه  یاران «ِلَي 

ُِاسال َمُهَِوِاَِِفََوِهللاِ »کردند. بسته تسلیم معاویه میگرفتند، کَتخود من گردنم را می ِانَِاَلَن  ٌ ز يٌزَِخي  ََ ِ
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ِ ُتلَن  ِيَق  َِان  ن  ِعََلََِّوِِم  ِيَُمنَّ ٌيَِاو  نََِِّااَنَِاس  ِعَلِ فَتَُكوَنِس ُ ُبُهِعََلِِة  ق  ََ ِ اَِو ِِب  يَُةِالِيَزاُلِيَُمنُّ َِوُِمَاو  ر  ه  َرِالَّ آخ  ِآ ٍ ِهاِش  بَن 

ن ِ ِم  ِال َمي  تِ ال َحی   ا سوگند! اینکه من عزّتمندانه این جنگ را ختم کنم، برای فرمودند: به خد 19«اَِو

دست یاران خودم کشته شوم؛ یا یاران من مرا در سپاهم به من خیلی عزیزتر است، تا اینکه

بسته تحویل معاویه بدهند و معاویه با خفّت منّت بر من بگذارد؛ مرا نکشد؛ زنده نگه بدارد کَت

هاشم ها همواره این منّت را بر بنیه پیدا کند و معاویه و امویهاشم ادامو تا قیامت سبّ بر بنی

رسید. اینها جمالت که دستمان میحالیرا نکشتیم؛ در داشته باشند؛ که ما امام مجتبی

است. پس این خطر هم وجود داشت که یاران خود حضرت حضرت را  خود امام مجتبی

 بسته تحویل بدهند. کَت

: (گویداو می) "های عاشورااسوه"کتاب  ی عربقطب، نویسندهعلیحمّدقول ممگر ندیدید؟ به

! ما همه مرد جنگیم و از معاویه زندند درود بر امام حسنهمان سپاهیانی که فریاد می

هزار نفر از آنها، چند اوّلیه از چند ساعاتی عمل، در جنگ! در صحنه !ترسیم؛ جنگ! جنگنمی

نفر باقی تنها شصت ،های صبح که شدهمه فرار کردند. نزدیک صدنفر بیشتر باقی نماند و

نفر باقی مانده هم تعدادی از آنها جاسوس معاویه بودند و به قصد کشتن ماندند. در بین شصت

حمله کردند. سجّاده را از زیر پای حضرت کشیدند و امام  امام مجتبی، به امام مجتبی

بکشند؛ که خنجر به ران حضرت خورد و ران حضرت  را با خنجر زدند، تا ایشان را مجتبی

 نفر، شصت نفرصداز چند و نفرصدهزارنفر، چنداز چند مجروح شد. یاران خود امام مجتبی
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-به تبیچگونه بجنگند؟ یا اگر امام مج نفر هم اینگونه! امام مجتبی؛ آن شصتماندند

سرشان را بلند  ندتوانستتاریخ میشدند، شیعیان در طول دست یاران خودشان کشته می

بطالن  بهتر از این برای دلیلیچه !گفتند: شیعیان خودشان زدند امامشان را کشتندکنند؟ می

 ! ؟تشیّع

کم به تکفیر ایشان حُ امام خاطر بیاورید. فرار فرمانده؛ در سپاهشما حوادث مدائن را به

ی ایشان حمله به خیمه مجتبی کافر است! لشکریان خود امام کردند و گفتند امام

را  بود، غارت کردند و خواستند امام مجتبی ی امام مجتبیکردند؛ هرچه در خیمه

َُعُونَِ»: فرمایندمیبکشند. در مدائن حضرت  ِِِمِ نََُِّاِِِيَز  ِِِل  ِقَت ل  ا ِاب َتَغو  ٌة ََ ي ِاَِِِش   َِو ِثََقل  ِان َتهَُبوا ِمَو َِخُذوا  21«ال 

خواهند؛ دنبال کشتن من که جان مرا میحالیی من هستند؛ درشیعه کننداینها گمان می

 کنم؟  من اینها هستند. من چه اند. لشکریانی اموال مرا به غارت بردههستند و همه

مقایسه کنید. هر دو سپاهند؛ امّا بین این سپاه و آن  مجتبی را با امام شما اباعبداهلل

شود. مظلومیت تر شناخته میپررنگ سپاه چقدر فاصله است؟! و اینگونه غربت امام مجتبی

است و اصالً فرض کنید، به  بسیار بیشتر و باالتر از مظلومیت اباعبداهلل امام مجتبی

شدند؛ اصالً حکومت جنگیدند و پیروز میبا همین لشکر خائن می فرض محال، امام مجتبی

کردند؛ حضرت باید این حکومت را اداره کنند؛ آوردند و معاویه را هم نابود میدست میرا به

که هان لشکر بگذارد؟ این مردم را؟! این است وان استاندار، فرماندار و فرماندعنکسانی را بهچه
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یرش ترک مخاصمه است؛ منتهی قرار داد پذ شرایط تنها گزینه برای امام مجتبی در این

ها ای است. اکنون که اشکپذیرفتند، قرارداد عجیب و عزّتمندانه صلحی که امام مجتبی

-که وقتی جلد چهل ؛امروز دوباره دو روایت با خود داشتمبگویم:  درآمد، برای امام مجتبی

  را شکست! وچهار را نگاه کردم، به آنها برخورد کردم. خدا شاهد است پشتم

خاطرتان بسپارید؛ دو نفر حواری بیشتر ندارند. این روایت را به مجتبی روایت داریم که امام

توانید گریه نکنید. حدیث هم از امام کاظم شود و نمیآید، دلتان خون مییاد میهر وقت به

ِاندَنِيَوِ ا ذاِاك»است. حضرت فرمودند:  ِعَل  ِ ِیُِّرِ اُمناٍدَِاي َنَِحِوِىِ ُمِال ق ياَمة  ِب ن  ِفال َحَسن  مَِِاب ن  ِاِط  ٍدَِرُسول  ُِمَحمَّ َةِب ن ت 

کجا  دهد حواریون امام مجتبیشود، منادی ندا میکه روز قیامت میهنگامی «هللاِ 

ِسُِ»یاد بسپارید.( هستند؟ )این دو اسم را خوب به ِاَِفَيَُقوُم ِب ُن ياُن  َِ دب  ِال هَم  َل ُِِّلَي  ََةُِان  ُِحَذي  يٍدَِِِو َِاس   ب ُن

َ -بلند می حواریون امام مجتبی ی یاران نزدیک ومنزلهدر روز قیامت فقط دونفر به «یُِّارِ ال غ 

-بنحذیفةهمدانی است )این اسم یادتان باشد(؛ یکی هم یلیالابیبنشوند. یکی از آنها سفیان

ِيُنا»است.  سَیدغفاریاُ ِب نِ ِیُِّارِ َاي َنَِحِوِیدِ ُُثَّ -بنشود: حواریون حسینبعد ندا داده می«ِعَل  ٍِِال ُحَسْي  

ن هُِ»کجا هستند؟  علی ََ ِ ِيََتَخلَّف  ِلَم  َِو ُه ََ َِم ه َد تُش  ِاس  َِمن  ُِكُّ تمام جمعیتی که در رکاب  21«فَيَُقوُم

شوند. این فردای قیامت است. شهید شدند و ایشان را تنها نگذاشتند، بلند می اباعبداهلل

 آن همه یار دارند!  شود؛ امّا اباعبداهللبلند می مجتبیامام  دونفر کنار
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همدانی؛ درست است؟ اکنون این روایت را لیالیابیبنکسی بود؟ سفیانیکی از آن دو نفر چه

که یکی از دو لیال، همین کسیابیبنبشنوید و که جا دارد انسان خون بگرید. همین سفیان

ِ»فرمایند: است که حضرت می اقراست؛ از امام ب حواری امام مجتبی اب  َِاْص  ن  جاَءَِرُج ٌِِم 

ِلَي لِ ِال َحَسنِ  ِب ُن ياُن  َ ُِس ََِلُ  خدمت حضرت آمد؛ همین یکی از اصحاب امام مجتبی «يُقاُل

را ببینید!(  است. )غربت امام مجتبیز دو حواری امام مجتبیلیال که یکی اابیبنسفیان

ِِرَِوُِهَوِعَلِ »ِ ٍََّ حضور  به «فََدَخ َِِعََلِال َحَسنِ »آمد.  سوار مرکبی بود، نزدیک امام مجتبی «ََلُِاح 

َتٍبِ»وارد شد.  امام مجتبی َِِِوُِهَوُِمح  ِدار هِ ف  ناء  هم غم گرفته؛ زانوها را بغل  امام مجتبی «ف 

طور به امام لیال چهابیبنهمین سفیان )اینجایشان نشسته بودند. ی در خانهکرده و در آستانه

الُمِ» (است!که یکی از دو حواری امام مجتبیسالم کرد؟ همین کسی مجتبی ِالسَّ فَقاَل:ََِلُ

ن ْيَِ ِال ُمؤم  لَّ ِايُِمذ  ََ با این وجود  !است یکی از دو حواری امام مجتبیلیال ابیبنسفیان... ) «عَلَي 

امّا حضرت او را خیلی گرم تحویل گرفتند و نشاندند و  (چه بگویم؟ به امام مجتبیراجع

َق َِِ»فرمودند:  .اش کردندشروع کردند صحبت کردن و حالی ََ ِفَ َل ِفَََنَ َج ِ   َ ِالِتَ َِو ِان ز ل  ِال َحَسُن ََِلُ فَقاَل

ِ ِان َتهى   یَِحتَّ ش  َِوَِاق َب َِِيَم  ار  ِال  لََتُهِف  ِال َحَسنُِِراح  ِقاَلِفَقاَلََِلُ ه  لَي  المُِِماِقُل َتِقاَلِقُل ُتِِا  ن َْيِِالسَّ ِال ُمؤم  لَّ ِايُِمذ  ََ عَلَي 

ِب ذِ  ََ ل ُم َِقاَلَِوِماِع  دانی من مذلّ مؤمنین هستم و مؤمنین را خوار آخر سفیان تو از کجا می  22«َل 

ی در بین همه ام؟ داستان این نیست. شروع کردند مسأله را برایش توضیح دادن؛ یعنیکرده

نداشته است. آقا امام را  کسی امام مجتبیکس دیگری غربت و بیهیچ ائمّه

حتّی در چنین شرایط سخت و  خیلی غریبند؛ ولی گمان نکنیم امام مجتبی مجتبی
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ی پذیرفتند، معاهده ای که امام مجتبیدردناکی تن به خواری و ذلّت داده باشند! معاهده

ی پرفریب معاویه و کردند، این بود که چهره بسیار محکمی بود. کاری که امام مجتبی

را  کرد، آشکار کردند و این ماسکمیامیّه را که تظاهر به اسالم و تقدّس دستگاه حکومت بنی

 انداختند و دستگاه نفاق اموی را رسوا کردند.  امیّه پایینی معاویه و حکومت بنیاز جلوی چهره

 که عبارتند از: 23،دارد)هشت بند( یی کردند، بندهابا معاویه امضا  قراردادی که امام مجتبی

                                                 

 موارد تفکیک ینحوه و خودشان نظر اساس بر قانمحقّ را تعداد و اندنشده تفکیک عدد با موارد صلحنامه متن در که باشید داشته هتوجّ .23

  از: است عبارت معاویه با حسن امام صلح قرارداد موادّ دیگر نگاهی در .اندکرده صمشخّ

 است.( آمده نیز راشدین خلفای ی سیره سنّتاهل منابع برخی )در کند. عمل پیامبر سنّت و خدا کتاب براساس باید معاویه .1

 مسلمانان شورای با تصمیم وی از پس است: آمده سنّتاهل منابع برخی )در بگیرد. بیعت و کند تعیین جانشینی خود برای نیست مجاز معاویه .2

 بود.( خواهد

 شد. خواهد خلیفه علی بن حسین داد، رخ ای حادثه وی برای اگر و بود خواهد علی بن حسن آن از خالفت معاویه از پس .3

 مورد معاویه علیه آنها قبلی ی مبارزه خاطربه و بود خواهند امان در یمن و شام حجاز، عراق، در نژاد، هر از مردم ی همه معاویه حکومت در .3

 گرفت. نخواهند قرار تعقیب

 از اموالی و بود خواهند امان در و گرفت نخواهند قرار تعقیب تحت باشند، جا هر کودکانشان و زنان مال، جان، و علی شیعیان و یاران .5

 شد. نخواهد گرفته بازپس بوده، ایشان دست در علی دوران از که المالبیت

 و قصد سوء و تعقیب از معاویه و بود خواهند امان در باشند، جا هر پیامبر بیتاهل از یک هر و 2حسین برادش و علی بن حسن .4

 بود. نخواهد آنان بر هراسی ای نقطه هیچ در و کرد خواهد پرهیز آنان علیه نهان و آشکار ی توطئه و تعرّض
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 حقّ و حکومت کند بر اساس قرآن و سنّت پیامبر باید ،رسدقدرت می بهمعاویه اوّالً اگر 

بعد  و تعیین کند هیچ جانشینی بعد از خودندارد  عاویه حقّم :دوم .رفتار کند آنندارد خالف 

-را تضمین می بیتامنیت اهلمعاویه  سوم:. باشد امام مجتبی برایاز معاویه حکومت 

 معاویه باید پنجم:. کار ببردد بهوبرای خ عنوان امیرالمؤمنین دندار معاویه حقّ چهارم: .کند

امنیت معاویه طبق این قرارداد  ششم:. را متوقّف کند سبّ و دشنام به امیرالمؤمنین

را هم  داراب گردخراج باید  تم:هف .شودکند و متعرّض آنها نمیعمومی شیعیان را تضمین می

های شهدای جنگ جمل و که خانواده ؛ماندگان از شهدای جمل و صفّین اختصاص دهدبه باقی

شهادت نزد معاویه و صحیح و مقبول  یمنع اقامه :هشتم و دست نمانندجنگ صفّین تهی

                                                                                                                                                        

 شد. نخواهد یاد نیکی به جز علی از و شده متوقف نمازها قنوت در حضرت آن لعن و علی به اهانت و ناسزاگویی بدعت .2

 نظر زیر و شود نمی داده معاویه به است موجود کوفه المالبیت در که درهم میلیون پنج و پرداخت خواهد را المالبیت های بدهی معاویه .8

 داد. خواهد قرار علی بن حسین راختیا در نیز درهم میلیون دو ساالنه معاویه شد. خواهد مصرف علی بن حسن

 داد. خواهد قرار مقدّم قریش قبایل دیگر و امیّهبنی بر را هاشمبنی معاویه مال، بذل و مقرّری تعیین در .2

 شهادت به علی رکاب در که صفّین و جمل های جنگ شهدای بازماندگان بین در را دارابگرد خراج از درهم میلیون یک سال هر معاویه .17

  کرد. خواهد تقسیم اند، سیدهر

 برد. کار به خود برای را امیرالمؤمنین عنوان بود نخواهد مجاز معاویه .11

 است عادل نه معاویه که معناست بدان این و شود ابراز عادل شرع حاکم نزد باید شهادت زیرا) بود. نخواهد مجاز معاویه نزد شهادت ی اقامه .12

 (.است مشروع حاکمیتش نه و
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زیرا شهادت باید نزد حاکم شرع عادل ابراز شود و ). نبودن شهادتی که در حضور وی ابراز شود

 (.نه عادل است و نه حاکمیتش مشروع است این بدان معناست که معاویه

ند؛ هم امضا فرمود امضا کرد؛ امام مجتبیآن را معاویه  ؛ کهای بودن قرارداد عزّتمندانهای

که این قرارداد امضا شد و پایبند به قراردادی نیست. همینشخص معاویه  دانستندولی می

سخنرانی کرد. گفت من با  رفت و بین یاران امام مجتبی ماجرا تمام شد، معاویه به نُخَیله

من اسالم مهم نیست. من جنگیدم تا به  شما نجنگیدم که به دستورات اسالم عمل کنید. برای

جنگیدم، رسیدم. حال که به قدرت برایش می شما حکومت کنم و اکنون به آن چیزی که

 کرد و زیر پایشهمه را پاره ام، ... )امضا کرده ای که با امام مجتبیام، تمام عهدنامهرسیده

ی رژیم معاویه فرو ی فریب از چهرهی آغازی بود که پردهانداخت و لگد کرد(. این همان نقطه

خواهید مسلمان می !بر سر اسالم با شما نجنگیدم گویدمعاویه می خود .بیفتد و معلوم شود

معاویه هم به خواهید نکنید. من خواهید به اسالم عمل کنید؛ میخواهید کافر. میباشید؛ می

انداختم.  تعهّداتی که در قرارداد صلح بستم، پایبند نیستم. تمام آن را پاره کردم و زیر پایم

داند در امیّه را آشکار کردند؛ ولی خدا میی دستگاه بنیچهره گونه بود که امام مجتبیاین

لی خوردند! د، حضرت چه خونی عمر امام مجتبیماندهاین سالیان، حدود ده سال، باقی

 ؛نشاندندآنجا می کردند؛ حضرت راهای خودشان حاضر میرا به زور در مجلس امام مجتبی

 دادند و امام مجتبیکردند و دشنام میسبّ می بر امیرالمؤمنین رفتند ومی باالی منبر

 دلی خوردند! چه خون کردند. امام مجتبیخاطر حفظ خون شیعیان، تحمّل میبه

 نور واحدند بیتاهل یهمه
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راهی که  ام؛عرض کرده من خدمتتان .سلحشور و رزمنده نبودند گمان نکنیم امام مجتبی

هم در ده سال اوّل امامتشان همین  در این ده سال طی کردند، ابا عبداهلل امام مجتبی

 شخصیت گونه نیست که تصوّر کنیم امام مجتبیراه را ادامه دادند. راه همین بود. این

گونه نیست! طلبی بودند. اصالً اینهم انسان خیلی جنگ طلبی بودند؛ اباعبداهللخیلی صلح

دٌُُِِکُّهُمِ » یکی است؛ امّا در هر زمان تاکتیک مناسب  بیتروح حاکم بر حرکت اهل 24.«نُوٌرِواح 

، هریک و هم امام حسین کنند. واقعیت همین است؛ لذا هم امام حسنرا انتخاب می

سال در دوران معاویه همین مسیر را طی کردند؛ مسیری که منجر به افشای حکومت اموی ده 

بر سر کار آمد، رویارویی روشن و  یزیدوقتی  ،دومای افشا شد که در پایان ده سال گونهشد و به

-به الحسینشفّاف دین و کفر بود؛ ماجرای کربال برپا شد و تحوّالتی که نهضت اباعبداهلل

 اشت. دنبال د

 حال من سعی کردم با وقت محدودی که داشتیم، روی ماجرای صلح امام مجتبیهربه

 برای امام مجتبی ی ممکن پذیرش این صلح بود.مروری کنم و بدانیم اوّالً تنها گزینه

چه خدمت بزرگی کردند! فرمودند: اگر  پذیر نبود و با پذیرش این صلحی دیگری امکانگزینه

-ماند و یک نفر از شیعیان را زنده نمیپذیرفتم؛ هیچ فریادگری باقی نمییاین صلح را نم

                                                 

 .341 ص نوادرالمعجزات، صغیر،آملیطبری .23

 الجواهرالسنیة، حرّعاملی، و 315 ص ،2 ج ارشادالقلوب، دیلمی،  323و 372 ص ،34 ج بحار، مجلسی، از: عبارتند مشابه روایت برای منابع

َِ» .552 ص ََِِهللاَُِِخلَقَن  َباَر ََالِ ِوَِِت ِِاَه  َِِِوَِِت َي ت  نِ ِب ُورٍِِم  دٍِِن َب  َِِِواح  نِ ِق َُقِِاَ ل مَََِِي  آَد ُتِ»ِو «آ  َ ولُِِهللاِ َِرُسولَََِِس  َقُ اِِي َم  ر جَِِل َُِِ َلِِب  امءِ ِا  ُتِِوَِِالسَّ َغ  َل َرَُِِب د  ِِس  َُتى   ن  ِِال ُم ِاندان 

ِ دُِِايِفَقالََِِجالَُلَُِِج ََِِِّرب   ل ُتُِِمَحمَّ َقُ ََِِف ي  َبَّ یِل د  ي   ِِقالَِِس َ ن   َسل ُتِِماِا  ر  اِ ِاَ ي  َب  ِِن َان قََضت  ُمهُِِف اي  ال ِِاَ قامَِِا  رِ ِاَ م  َ ال  هُِِاب  َد  َ َ يَّهُِِب ََ ِِ َِوص  َاج  َِِّف ِِب نَِِعَل  مامَِِِطال ٍبِِِاَب  َِِّوَِِاال   نِ ِال َوص  ََِِم  د   َ َ ِِب َا ن   ِف

ام تُكُ َق  نِ َِخل ُورٍِِم  دٍِِن ُتِِوَِِواح  َق  ةََِِخل ئ مَّ َ ينَِِاال  د  اش  نِ ِالر  امِم  ن وار كُ بُِِّاَِِاَ نِ ُُِت  دُِِايِتَراُهِ ِاَ َحمَّ ل ُتُِِم مِ ِقُ ََ َ ِِايِن َعِ ِقالََِِرب   ف ََِِار  َس ُتَِِرآ   َ َ ََرف ِِف ذاَِرآ س  َا  انَِِف ن َوارِ ِاَ َ ةِ ِاب  ئ مَّ َ یِاال  د   َ َ َشَِِاث ناِب ُوراِ ََِ ِن

ِِايِقُل ُتِ ن َوارَُِِرب   یََِِمنِ ِاَ ن َوارُِِقالَِِه  ةِ ِاَ ئ مَّ َ ََِِاال  َد  َ َ مَِِب َُّوُموَن.ِناءُِاُ  َ  «َم
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ی تشیّع را برای آینده است. امام مجتبی های امام مجتبیگذاشتند. اینها عین جمله

ی تشیّع را در همان دوران معاویه کنده بودند و امروز من و شما حفظ کردند و االّ ریشه تاریخ

نبود.  کردند، کمتر از ایثار اباعبداهلل م. ایثاری که امام مجتبیخبری از تشیّع نداشتی

 ایثار عظیمی بود! 

 جناح، قاعد پاکستانمحمّدعلی از هاییجمله

جناح قاعد علیجناح بخوانم و عرضم را تمام کنم. محمّدعلیای را از محمّدجمله بگذارید

از  رهبری خود تشکیل داد. قسمتیا با کسی است که کشور پاکستان رپاکستان است؛ همان

گوید: مادامی که ابزار و مواد الزم برای جدا شد و یک کشور اسالمی گردید. او می هندوستان

های سیاسی ندارید، شروع به کار نکنید. پیشرفت توده، پیشرفت تعلیم و تربیت است و فعالیت

 تحریک احساسات توده، خیانت است. 

مردم را بسازید و برای یک نهضت آماده کنید، آنها را تحریک نکنید؛ گوید: قبل از اینکه می

شان هم روند. بقیهگذرند و از بین میروند از دم تیغ میهای سالم و خوبشان میچون انسان

 دهند. این خدمت نیست. وا می وسط میدان مبارزه

ست؛ ولی زنده ی دیگرش این است که جان دادن در راه هدف و مقصد، کار آسانی اجمله

ماندن برای رسیدن به هدف مستلزم پایداری و شجاعت است. اینکه انسان برود در میدان 

که بماند؛ صبر کند و خون دل بخورد برای اینکه  ،قدر دشوار نیستبجنگد و شهید شود، آن

 ها را برای تحقّق هدف آماده کند. زمینه
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سازی زمینه در جهان اسالم بود؛ برای و ده سال دوران اباعبداهلل آماده ده سال امام مجتبی

برپا شود و در طول تاریخ تا قیامت حیات تشیّع و اسالم را  اینکه نهضت عظیم حسینی

 تضمین کند. 

تر از شجاع درس بیاموزیم. اباعبداهلل الحسین امیدواریم ما هم از مکتب امام مجتبی

-نبودند. همه الحسینتر از اباعبداهللطلبهم صلح ؛ امام مجتبینبودند امام مجتبی

َُِِِال َحَسنُِ»فرمودند:  اکرمی اینها نور واحدند. پیغمبر ِـ َِِوِال ُحَسْي  ِِِانِ اما مِِاب نانِ ِِذانِ ه باب  داِش َ ي   َِِوِس َ

بهشتند؛ چه قیام و  حسن و حسین، این دو فرزند من، دو امامند؛ آقای جوانان اهل 25«ال َجنَّةِ ِِه  ِِ اَِ

قیام و قعود هدف نیست.  یک ازمبارزه کنند و بجنگند و چه قعود نمایند و مبارزه نکنند. هیچ

کردند،  انسان در مسیر رضایت الهی قدم بردارد. آنچه که امام مجتبی هدف این است که

                                                 

 از: عبارتند بود مشابه روایات .25

ب نَایَِ» .323 ص ،3 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 222 ص ،33 ج بحار، مجلسی، ِـ ِِا  داِِذانِ ه ي   ِِس َ باب  ه  ِِ ِِش َ .ِِاَ  «ال َجنَّة 

ا».274 ص االئمّة،علیالنصفیاالنصاف بحرانی، و 153 ص ،2 ج الهداة،اثبات حرّعاملی، و 282 ص ،34 ج بحار، مجلسی، َّنَّ ُُِِا  َد ي   ْيَِِن ساءِ ِس َ َم  ِوَِِال َال

لَها  َ َ دُِِب ي   ْيَِِس َ ي   َاِوَِِال َوص  َْي  َِِوَِِال َحَسنَِِاب ن داِال ُحَسْي  ي   ِِس َ باب  ه  ِِ ِش َ َّةِ ِاَ ن ُامِوَِِال َج َّنَّ مامانِ ِا  وِ ِقاماِِا  داِاَ ََ ُوُهامِوَِِقَ ب ٌِِاَ ُامَِخي  ْن  ِ«م 

ِـ ِِاب نَایَِ» .37 ص ،2 ج االرشاد، مفید، و 272 ص الوری،اعالم طبرسی، و 244 ص ،35 ج بحار، مجلسی، مامانِ ِِذانِ ه وِ ِقاماِِا  دا.ِاَ ََ  «قَ

ُامِوَِ» . 44 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، و 214 ص ،32 ج بحار، مجلسی، َّنَّ داِا  ي   ِِس َ باب  ه  ِِ ِِش َ َّةِ ِِاَ اِوَِِال َجن َم ُ َّنَّ مامانِ ِا  دَِِِاال    َ َ امِب ب ْي  انَِِوَِِعَل  ٍِِاَ ُوُهامِاَ ب َلُِِاَ َب   «ق

اِوَِ» .382 ص امالی، صدوق، و 85 ص ،32 ج بحار، مجلسی، مَّ ُِِوَِِِال َحَسنُِِاَ اِِال ُحَسْي  َم َهُ َتایَِِوَِِِاب نایَِِف ان داُِهامِوََِِِرَي  ي   ِِس َ باب  ه  ِِ ِِش َ َّةِ ِِاَ  «ال َجن

َقُولُِ» .148 العلوم،عوالم ،اصفهانیبحرانی و 312 ص ،34 ج بحار، مجلسی، ل  ٍِِي ََ ن َتِِل  مامُِِاَ ةُِِوَِِاال   يََ یِال َخل  د   َ َ ََِِوَِِِب ِـ ِِاب نا مامانِ ِِذانِ ه داِوَِِِا  ي   ِِس َ باب  ِِش َ

ه  ِِ  َّةِ ِِاَ ةٌِِوَِِال َجن ََ نِ ِت س  ِ ُِصل ب ِِم  ةٌِِال ُحَسْي  ئ مَّ َُّوُمونَِِاَ  َ ُمِ ِوََِِم ْن  ناِم  ُم ِِاَه  َِِِقائ  ي ت   «ال بَ
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-رفتند؛ همانفرمانی بود که از جانب خدا برای ایشان آمد و حضرت به فرمان الهی صلح را پذی

 به فرمان الهی به میدان نبرد رفتند و نهضت عاشورا را برپا کردند. طور که امام حسین

تر عمیق اجمعینعلیهماهللصلواتبیت عصمت و طهارتمتعال معرفت ما را نسبت اهلامیدواریم خدای 

 مند بگرداند. کند و ما را از انوار هدایت این بزرگواران بیشتر بهره

ِعَلِ  َِص ِ   ـهُمَّ ـ  مِ َِالل  ِفََرََّجُ ٍدَِوَِع   ِ  ُِمَحمَّ آل  ٍدَِوِآ ُِمَحمَّ

 


