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  17ج  شهید مطهري مجموعه آثار

   نفروخت را خود رأي امام که بود این براي کربال ي فاجعه تمام

  که وقتی در چه، یزید ي دوره در، او مردن از بعد همچنین و معاویه مردن از قبل از

  

  ] 464 صفحه[ 

  

 امتیاز یک فقط امام از آنها، کربال در چه و راه بین در چه و مکه در چه و بود مدینه در امام

 انعامها، نداشتند کارش به کاري تنها نه داد می آنها به امام را امتیاز یک آن اگر و خواستند می

 که داد کسانش و خود شهادت به تن و کرد را رنجها تحمل آن ي همه امام و کردند می هم

 و صندوق زمان آن در. بود عقیده و رأي فروختن، امتیاز یک آن. ندهد را امتیاز یک همان

 وجدانی غیر رأي یک اگر امام پس. بود امروز دادن رأي روز آن بیعت. بود بیعت، نبود انتخاباتی

  .باشد نفروخته را خودش ي عقیده و رأي که شد شهید. شد نمی شهید، داد می مشروع غیر و

 42در سوگ امیر آزادى ( ترجمه مثیر األحزان ) ؛ ؛ ص

بین اثنتین بین السلۀ و الذّلۀ هیهات من الذّله یأبى اللَّه   رکزنىاال و اّن الدعى بن الدعى قد «

ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیۀ و نفوس ابیه من ان نؤثر 

  ...»طاعۀ اللّئام على مصارع الکرام 

ها! بدانید که این فرومایه و فرزند فرومایه،  خواهان عصرها و نسل هان اى روزگاران! اى ترقى 1

  اینک مرا میان دو راه و دو انتخاب قرار داده است:

______________________________  
  .170تحف العقول، ص  -)1(

                                                             
  .١٧٠تحف العقول، ص  -)١(  1
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  43در سوگ امیر آزادى ( ترجمه مثیر األحزان )، ص: 

بار در برابر فرومایگان و بیدادگران حاکم، و مرگ  ت پذیرى و تسلیم خفّتبر سر دو راهى ذلّ

پرافتخار و با عزّت و سرفرازى. و چقدر دور است از ما که ذلّت و خوارى را برگزینیم. خدا و 

هاى پاکیزه و مغزهاى غیرتمند  پیامبر او و ایمان آوردگان و دامانهاى مادران پاك و رگ و ریشه

پذیرند که ما فرمانبردارى فرومایگان و استبدادگران  تیز و با شرافت، نمىو جانهاى ستم س

  پست و رذالت پیشه را بر شهادتگاه رادمردان و آزادمنشان مقدم بداریم.

  و فرمود:

  »و اللَّه ال اعطیهم بیدى اعطاء الذّلیل و ال افّر فرار العبید.«

انحصار خواهم نهاد و نه بسان بردگان  نه! به خداى سوگند نه دست ذلّت به دست استبداد و 2

  ترسو از برابر آنان خواهم گریخت.

  و قهرمانانه خروشید که:

  »و اللَّه ال اعطى الدنیۀ من نفسى ابدا.«

  4بار استبدادگران نخواهم رفت. به خداى سوگند که من هرگز زیر بار پیمان خفّت 3

 209وقعۀ الطف ؛ ؛ ص

  انصرف عنکم الى مأمنی من االرض! أیها الناس! اذ کرهتمونی فدعونی

فقال له قیس بین االشعث: أو ال تنزل على حکم بنی عمک! فانهم لن یروك إال ما تحب، و لن 

  یصل إلیک منهم مکروه!

                                                             
  .١٨٨، ص ٣انساب االشراف، ج  -)١(  2
  .٢٣لهوف، ص  -)٢(  3
اول، : ايران ؛ قم، چاپ -جلد، حاذق ١، )ترجمه مثير األحزان ( ابن نما حلى، جعفر بن محمد، در سوگ امير آزادى  4

  .ش ١٣٨٠
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] أ ترید ان یطلبک بنو هاشم  ]: أنت أخو أخیک [محمد بن االشعث فقال الحسین [علیه السالم

  5.6العبید! اقرار اقرّبأکثر من دم مسلم بن عقیل؟! ال و اللّه ال اعطیهم بیدى اعطاء الذلیل، و ال 

  

 76؛ ص 2 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهللا على العباد ؛ ج

 7مَر أَصحابه فَاستَقَوا ماء و أَکْثَرُوا ثُم سار حتَّى مرَّ بِبطِْن الْعقَبۀِ فَنَزََل علَیهافَلَما کَانَ السحرُ أَ

 ع الْکُوفَۀَ فَلَقیه شَیخٌ مْن بنی عکْرِمَۀ یقَالُ لَه عمرُو بنُ لَوذَانَ فَسأَلَه أَیَن تُرِید فَقَالَ لَه الْحسینُ

ف و إِنَّ هؤُلَاء فَقَالَ الشَّیخُ أَنْشُدك اللَّه لَما انْصرَفْت فَو اللَّه ما تَْقدم إِلَّا علَى الْأَسنَّۀِ و حد السیو

مفَقَد اءاْلأَشْی طَّئُوا لَکو تَالِ وئُونَۀَ الْقم كکَانُوا کَفَو لَو کثُوا إِلَیعینَ بأْیاً الَّذر ککَانَ ذَل هِملَیع ت

 سلَی اللَّه دبا عی َل فَقَالَ لَهأَنْ تَفْع ى لَکی تَذْکُُر فَإِنِّی لَا أَرالِ الَّتالْح هذلَى ها عفَأَم لَیخْفَى عی

ثُم رِهلَى أَمع غْلَبالَى لَا یتَع نَّ اللَّهلَک و ونِّی قَالَ ع  الرَّأْيعدلَا ی اللَّه تَّىووا  حتَخْرِجسلَقََۀ  یالْع هذه

  89مْن جوفی فَإِذَا فَعلُوا سلَّطَ اللَّه علَیهِم مْن یذلُّهم حتَّى یکُونُوا أَذَلَّ فرَقِ الْأُممِ.

  

 329؛ ص 44 بیروت) ؛ ج -بحار األنوار (ط 

یزِید بَن معاوِیۀَ فَقَطَع   بایعت لَمایا أَخی و اللَّه لَو لَم یکُْن ملْجأٌ و لَا مأْوى قَاَل فَقَاَل الْحسینُ ع 

 اللَّه زَاكی جا أَخقَالَ ی ۀً ثُماعس هعُن ع میسکَى الْحکَى فَبب و ۀِ الْکَلَامینَفنُ الْحب دمحم راً فَقَدخَی

ینَصتإِخْو أَنَا و کذَلل أْتیتَه قَد کَّۀَ ولَى الْخُرُوِج إِلَى مع ازِمأَنَا ع اِب ووبِالص أَشَرْت و تنُو  حب و

                                                             
و  ۲۸۰: و ال أفرّ فرار العبيد. و رجحّه المقرّم: ۲۶و بعده ابن نما في مثير االحزان:  ۲۳۵) و رواه المفيد في اإلرشاد: ۱(  5

عليه الفرار بل االقرار. و استشهد له المقرّم االنسب بجواب ابن االشعث هو اإلقرار ال الفرار، فان ابن االشعث لم يعرض 

بكالم االمام امير المؤمنين عليه السّالم في مصقلة بن هبيرة: و فرّ فرار العبد. و لكن فعل مصقلة ال تناسب حال االمام 

  الحسين عليه الّسالم هنا، كما هو واضح، فراجع.
  ق. ۱۴۱۷ايران ؛ قم، چاپ: سوم،  -مدرسين جلد، جامعه ۱ابو مخنف كوفى، لوط بن يحيى، وقعة الطفّ،  6
  ».ش« ) في النسخ الخطية: فنزل عنها، و ما في المتن من هامش۲(  7
، عن ابن اعثم، و لم نجده في الفتوح و لعله عن غيره، تاريخ الطبريّ ۲۲۸: ۱) مقتل الحسين عليه السالم للخوارزمي ۳(  8

: ۴۴م و المذري بن المشمعل األسدّيين، و نقله العّالمة المجلسي في البحار ، عن ابي مخنف ... عن عبد اللّه بن سلي۳۹۷: ۵

۳۷۲.  
  ق. ۱۴۱۳قم، چاپ: اول،  -جلد، كنگره شيخ مفيد ۲مفيد، محمد بن محمد، اإلرشاد في معرفة حجج هللا على العباد،  9
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لْمدینَۀِ أَخی و شیعتی و أَمرُهم أَمرِي و رأْیهم رأْیِی و أَما أَنْت یا أَخی فَلَا علَیک أَْن تُقیم بِا

.مورِهْن أُمئاً منِّی شَیی عنًا لَا تُخْفیی ع10فَتَکُونَ ل  

  

 166اثبات الوصیۀ ؛ ؛ ص

: أال و ان الدعی -فیما حفظ من کالمه -فروي ان الحسین علیه السالم قال فی خطبۀ ذلک الیوم

الذلّۀ. یأبى اللّه ذلک لنا و رسوله  منّا  هیهاتابن الدعی قد رکز بین اثنتین؛ بین السلّۀ و الذلّۀ. و 

  و المؤمنون و حجور طابت و طهرت. نؤثر مصارع الکرام على طاعۀ اللئام.

  167اثبات الوصیۀ، ص: 

  11أال و انی زاحف بهذه العصابۀ على قلّۀ العدد و کثرة الخذلۀ و العدو

  

 96کامل الزیارات ؛ النص ؛ ص

   فَقَاَل الْحسیُن بُن علی ع

توا بِالْمم ی وضأَمس ارلَى عالْفَتَى  ع  
 

 إِذَا ما نَوى حقّاً و جاهد مسلماً

هیَن بِنَفْسحالالَ الصى الرِّجاسو و  
 

 و فَارقَ مثْبوراً و خَالَف مجرِماً

مأَنْد] مأَقْد لَم شْتفَإِْن ع  لَم تإِنْ م و [

أُلَم   
 [کَفَى [بِک ذُلا أَْن تَعیش و تُرْغَما

 بِک موتًا أَْن تُذَلَّ و تُرْغَما
  

                                                             
جلد، دار إحياء التراث ۱۱۱بيروت)،  -ار (ط مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطه 10

  ق. ۱۴۰۳بيروت، چاپ: دوم،  -العربي 
/  ۱۳۸۴ايران ؛ قم، چاپ: سوم،  - جلد، انصاريان ۱مسعودى، على بن حسين، إثبات الوصية لإلمام عليّ بن أبي طالب،  11

۱۴۲۶.  
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12  

  

 51غم نامه کربال / ترجمه اللهوف على قتلى الطفوف ؛ ؛ ص

من نفسى ابدا، و لتلقین فاطمۀ اباها شاکیۀ ما لقیت ذریتها من امته، و ال  الدنیۀ  اعطىو انّه ال 

  یدخل الجنّۀ احدا آذاها فی ذریتها

روم، روز قیامت در آن هنگام  ، همانا حقیقت این است که من هرگز زیر بار پستى و ذلّت نمى

ناحیه امت پدر، به  کند، شکوه آنچه را که از که فاطمه علیها السالم با پدرش مالقات مى

فرزندانش رسیده به آن حضرت خواهد کرد، احدى از کسانى که حضرت زهرا علیها السالم را 

  13گردند. اند، وارد بهشت نمى در مورد فرزندانش آزرده

  

 296؛ ص 2 اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ؛ ج

وِیۀُ حجرَ بنَ عدي و أَصحابه حج ذَلک الْعام فَلَقی : لَما قَتَلَ معا قَالَ 14 عنْ صالِح بنِ کَیسانَ

هاعأَشْی و ابِهحأَص ٍر وجنَا بِحنَعا صم لَغَکْل به اللَّه دبا عا أَبع فَقَالَ ی یلَن عَن بیسۀِ الْحیعش و 

  -أَبِیک؟

______________________________  
من  93صالح بن کیسان المدنی: عده الشیخ من أصحاب علی بن الحسین علیه السالم ص ) 1(

  رجاله.

  

  297، ص: 2 اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج

                                                             
  ش.۱۳۵۶اشرف، چاپ: اول،  نجف - جلد، دار المرتضوية ۱ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات،  12
تهران، چاپ: اول،  - جلد، نشر مطهر ۱ابن طاووس، على بن موسى، غم نامه كربال / ترجمه اللهوف على قتلى الطفوف،  13

  ش.۱۳۷۷
  من رجاله. ۹۳) صالح بن كيسان المدني: عده الشيخ من أصحاب عليّ بن الحسين عليه السالم ص ۱(  14



 از سیره حضرت امام حسین (ع) یکممستندات برش 
 

 

بِهِم تنَعا صم ؟-فَقَالَ ع و  

 لَکنَّنَّاوِیُۀ قَالَ قَتَلْنَاهم و کَفَّنَّاهم و صلَّینَا علَیهِم فَضَحک الْحسیُن ع ثُم قَالَ خَصمک الْقَوم یا معا

قَتَلْنَا لَو ما کَفَّنَّاهم تَکیعش- لَغَنب لَقَد و مرْنَاهلَا قَب و هِملَینَا علَّیلَا ص و و یلی عف تُکیعقی و

لْهس ثُم کإَِلى نَفْس جِعفَار کذَل لْتوِب فَإِذَا فَعیمٍ بِالْعاشی هنب رَاضُکتاع نَا وغْضبِب کامیقَّ قا الْح

و یکف کبیغَرَ عا أَصبًا فَمیع ظَما أَعهتَِجد ا فَإِنْ لَملَه ا وهلَیرَنَّ  عُۀ فَلَا تُوتاوِیعا می نَاكظَلَم قَد

 اللَّه و کَانٍ قَرِیٍب فَإِنَّکنْ مِة ماودنَا بِالْعلَا تَرْم و کَر غَرَضنَّ غَییلَا تَرْم و کسَر قَوغَی تأَطَع لَقَد

و فَاقُهَث ندلَا ح و هلَامإِس ما قَدلًا مجینَا رنَ  فرَو بمی عنعی عد أَو کنَفْسفَانْظُْر ل لَا نَظََر لَک

  15 الْعاص

پس از آنکه معاویه حجر بن عدي را به همراه جمعی از یاران امیرمؤمنان علی علیه السالم به 

شهادت رساند، در همان سال به سفر حج رفت و در مجلسی با حضرت امام حسین علیه السالم 

براي زهرچشم گرفتن از دیگران و شاید هم براي  -. او ضمن صحبتهایش مالقات نمود 

با غرور خاصی گفت: اي ابا عبداهللا! آیا شنیدي که ما با حجر بن  -ترساندن امام علیه السالم 

عدي و دوستان او که از شیعیان پدرت بودند چه کردیم؟! امام حسین علیه السالم پرسید: چه 

  !ا را کشتیم، کفن کردیم و بر جنازه شان نماز میت خواندیمکردید؟! معاویه گفت: آنه
خصمک القوم یا معاویۀ، لکننا لو قتلنا شیعتک ما کفناهم وال «امام در پاسخ معاویه فرمود: 

این قوم [در روز قیامت در محکمه عدل الهی از تو  !اي معاویه» ;صلینا علیهم وال قبرناهم

توهستند . اما [بدان!] اگر ما پیروان تو را کشتیم، آنها را کفن دادخواهی خواهند کرد و] دشمن 

  نمی کنیم و بر آنان نماز نمی خوانیم و آنها را دفن نمی کنیم

 الهادي بن اهللا عبد بن یزید عن  -محمد بن إبراهیم عن حسن بن محمد حدثنی و الزبیر قال

 عتبۀ بن الولید بین و  -ع علی نب الحسین بین کان قال  -أخبره الحارث بن محمد أن  -اللیثی

 أیام فی المدینۀ أمیر یومئذ الولید و  -المروءة بذي بینهما کان مال فی  -کالم سفیان أبی بن

   -بسلطانه علی الولید یستطیل أ ع الحسین فقال  -معاویۀ

  

                                                             
  ق. ۱۴۰۳مشهد، چاپ: اول،  -جلد، نشر مرتضى ۲ج على أهل اللجاج (للطبرسي)، طبرسى، احمد بن على، اإلحتجا 15
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  227 ى صفحه،    15 ج)، الحدید أبی ابن(البالغۀ نهج شرح                         

  -الفضول بحلف فأدعو اهللا مسجد فی أقوم ثم  -سیفی آلخذن أو حقی من لینصفنی باهللا أقسم

 معه ألقومن ثم  -سیفی آلخذن به دعا لئن باهللا أحلف فقال  -الزبیر بن اهللا عبد کلمته فبلغت

  -ذلک مثل فقال  -الزهري نوفل بن مخرمۀ بن المسور فبلغت  -جمیعا نموت أو ینتصف حتى

 بن الولید ذلک فبلغ  -ذلک مثل فقال  -التیمی اهللا عبید بن عثمان بن الرحمن عبد فبلغت

 معاویۀ مع ع للحسین کان قد و  -الزبیر قال.  -رضی حتى نفسه من ع الحسین فأنصف  -عتبۀ

 ثالث منی اختر ع الحسین له فقال  -ع للحسین أرض فی کالم بینهما کان  -هذه مثل قصۀ

 ابن أو عمر ابن بینک و بینی تجعل أو  -علی ترده أن إما و حقی منی تشتري أن إما  -خصال

 ثم  -الفضول بحلف أهتف قال هی ما و معاویۀ قال  -الصیلم هی و فالرابعۀ إال و  -حکما الزبیر

 أنا و به هتفت لئن اهللا و فقال  -فأخبره الزبیر بن اهللا بعبد فمر  -مغضب هو و فخرج قام

 مع روحی لتنفدن ثم  -ألسعین ماش أو ألمشین قائم أو  -ألقومن قاعد أو  -ألقعدن مضطجع

 فانتقد ابعث أن إلیه أرسل ثم  - بالصیلم لنا حاجۀ ال فقال معاویۀ فبلغت  -لینصفنک أو روحک

  .  - منک ابتعناه فقد  -مالک

 قال  -أبیه عن مصعب بن اهللا عبد جدي عن  -صالح بن علی القصۀ بهذه حدثنی و الزبیر قال

  -بینهما دار بما فحدثه الزبیر بن اهللا عبد فلقی  -مغضب هو و معاویۀ عند من ع الحسین خرج

 لقینی لقد فقال  -معاویۀ إلى ذهب ثم قال ما الزبیر ابن له فقال  -خصال فی ألخیرنه قال و

 أظنک  -بالصیلم لنا حاجۀ فال معاویۀ قال الصیلم الرابعۀ و  -خصال ثالث فی فخیرك الحسین

   تجعلنی أن قال  -الثالث فهات مغضبا لقیته
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  -جمیعا جعلتکما أو عمر ابن جعلت أو  -بینه و بینی جعلتک قد قال  -بینه و بینک عمر ابن أو

 منه تشریه أو قال  -إیاه أسأله أنا و بحقه له أقررت قد قال  -إیاه تسأله ثم بحقه له تقر أو قال



 از سیره حضرت امام حسین (ع) یکممستندات برش 
 

 

 حاجۀ فال قال  -یجیبه من أول أنا و الفضول بحلف یهتف قال الصیلم فما  -منه اشتریته قد قال

  . -ذلک فی لنا

امام حسین علیه السالم در مدینه یک قطعه زمین مرغوب داشت و معاویه از روي طمع توسط 

ساالر شهیدان با معاویه مالقات کرده و ضمن دفاع از حق  عوامل خود آن را تصرف کرده بود .

  :خود به وي گفت
معاویه! یکی از سه راه حل را انتخاب کن! یا زمین را از من خریداري کن و قیمت عادالنه آن را 

بپرداز، یا زمین را به من بازگردان و یا عبداهللا بن زبیر یا عبداهللا بن عمر را براي داوري دعوت 

ه چهارمین راه صیلم خواهد بود . معاویه پرسید: آن دیگر چیست؟ امام توضیح داد: کن وگرن

یعنی از هم پیمانهاي خود دعوت می کنم و با اقتدار تمام حق را از متجاوز باز می ستانم . 

   . و زمین را بازگرداند معاویه تسلیم شد
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تَلَف الْملَائکَۀِ و بِنَا فَتَح ثُم أَقْبلَ علَى الْولید فَقَالَ أَیها الْأَمیرُ إِنَّا أَهلُ بیت النُّبوةِ و معدنُ الرِّسالَۀِ و مخْ

 و اللَّه بِنَا خَتَم و اللَّهزِیدلٌ یجقٌ  رلُ النَّفْ  فَاسرِ قَاتالْخَم شَارِب ایِعبی لَا یثْلم قِ وسنٌ بِالْفلعۀِ مرَّمحسِ الْم

 16.17 رَج عمثْلَه و لَکنْ نُصبِح و تُصبِحونَ و نَنْظُرُ و تَنْظُرُونَ أَینَا أَحقُّ بِالْبیعۀِ و الْخَلافَۀِ ثُم خَ

                                                             
  .و هكذا ما بعده. 303و تجده في المطبوع بذيل نسخة الكمبانيّ من المجلد العاشر ص  18و  17كتاب الملهوف ص ) 1(  16

  .ق 1403دوم، : بيروت، چاپ -العربي 


