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 در روز عاشورا» علیھ السالم«خطبھ امام حسین 

درباره من و برادرم شک دارید، در این واقعیت ھم شک دارید کھ من فرزند دختر پیغمبر ) ص(اگر در گفتار پیغمبر 
میان شما از من، پیغمبر فرزندى ندارد، واى بر شما، آیا بھ خدا قسم در تمام دنیا، نھ در میان شما، و نھ در غیر ! شمایم؟

 ...ا کسى را از شما کشتھ

خطبھ ) ره(  در مقتل مقرم، سید عبدالرزاق مقرم. ھای فراوانی از اتفاقات روز عاشورا وجود دارد روایت  :شمال نیوز
 :خواندن سیدالشھدا را در روز عاشورا چنین روایت می کند

 
ھا فاصلھ گرفت، آنگاه در  ـ پس از تنظیم صفوف لشکر خود، سوار بر اسب شد و مقدارى راه از خیمھالسالم  امام ـ علیھ

اسمعوا قولى، و ال تعجلوا حتى اعظکم بما ھو ! ایھا الناس«: مقابل لشکر عمر، با صداى بلند و رسا بھ آنان چنین فرمود
رى و صدقتم قولى و أعطیتمونى النصف من أنفسکم کنتم حق لکم على، و حتى اعتذر الیکم من مقدمى علیکم فان قبلتم عذ

بذلک أسعد و لم یکن لکم على سبیل و ان با تقبلوا منى العذر و لم تعطلوا النصف من أنفسکم فأجمعوا امرکم و شرکاء کم 
 !ن؛ ایھا الناسثم ال یکن امرکم علیکم غمھ ثم اقضوا الى و ال تنظرون ان ولیى هللا الذى نزل الکتاب و ھو یتولى الصالحی

 
حرف مرا بشنوید و در جنگ و خونریزى عجلھ نکنید تا من وظیفھ خود را کھ موعظھ و نصیحت شماست انجام دھم، تا 
علت آمدنم را بھ این سرزمین توضیح دھم، اگر بھ سخنم گوش دادید و عذر مرا پذیرفتید و با من از در انصاف و عدل 

اند و دلیلى براى جنگ با من نخواھید داشت، لکن اگر  و خوشبختى را دریافتھشود راه سعادت  وارد شدید، معلوم می
توانید ھمھ دست بھ دست ھم بدھید و بدون مھلت  عذرم را نپذیرفتید و از در انصاف و داد و با من وارد نشدید، آنگاه می

شتیبان من آن خدایى است کھ قرآن تصمیم باطلتان را اجرا کنید، ولى در این صورت دیگر امر بر شما مشتبھ نمانده و پ
 .«را نازل کرده و یار و یاور نیکوکاران است

چون     
لذا امام . شنیدند، بلند شد سخن امام بھ اینجا رسید، صداى گریھ و شیون از بعضى زنان و اطفال کھ صداى امام را می

فلعمرى لیکثر «ھا را ساکت کنید،  ید زناکبر دستور داد، برو سخن خود را قطع کرد و بھ حضرت ابوالفضل و علی) ع(
دوباره شروع ) ع(، چون زنان و کودکان آرام شدند، امام »ھای بسیارى در پیش دارند بکاؤھن؛ بھ خدا قسم ھنوز گریھ

پایان بر محمد و آلش، و بر فرشتگان و ھمھ پیامبران چنین  بھ سخن کرد و پس از حمد و سپاس خداى تعالى و درود بی
الحمد اهللا الذى خلق الدنیا فجعلھا دار فناء و زوال، متفرقھ بأھلھا حاًال بعد حال، فالمغرور من غرتھ، و الشقى »   :فرمود

من فتنتھ، فال تغرنکم ھذه الدنیا فانھا تقطع رجاء من رکن الیھا و تخیب طمع من طمع فیھا و أراکم قد اجتمعتم على امر قد 
الکریم عنکم و أحل بکم نقمتھ فنعم الرب ربنا و بئس العبید أنتم، أقررتم بالطاعھ اسخطتم هللا فیھ علیکم، و أعرض بوجھھ 



، ثم انکم زحفتم الى ذریتھ و عترتھ تریدون قتلھم علیکم استحوذ علیکم الشیطان فأنساکم ذکر )ص)و آمنتم بالرسول محمد 
    «.ء قوم کفروا بعد ایمانھم، فعبدًا للقوم الظالمینهللا العظیم، فتبًا لکم و لما تریدون، انا للّلھ و انا الیھ راجعون، ھؤال

سازد،  دھد و آنان را دگرگون می حمد و سپاس خداى را کھ دنیا را محل فنا و زوال قرار داد، دنیا اھل خود را تغییر می
ن نزند کھ ھر دنیا گولتا! مغرور کسى است کھ گول دنیا را بخورد و بدبخت کسى است کھ شیفتھ و فریفتھ آن بشود، مردم

سازد، و ھر کس بھ او چشم طمع بورزد مأیوس و ناامیدش مى کند، من شما را بر  کس با او اعتماد کند نا امیدش می
واسطھ آن خداوند از شما اعراض کرده و  اید کھ خشم خدا را ضد خود برانگیختھ اید، و بھ بینم ھم پیمان شده امرى می

چھ نیکو پروردگارى است خداى ما، و چھ بد . را بر شما حرام کرده استغضبش را بر شما روا داشتھ و رحمتش 
بیت  ایمان آوردید و سپس براى کشتن اھل) ص(بندگانى ھستید شما؛ شما کھ بھ فرمان او اقرار کرده و بھ پیامبرش محمد 

گ بر شما و بر ھدف اید، نن و فرزندانش یورش بردید، شیطان بر شما مسلط شده است تا خداى بزرگ را فراموش کرده
اینان مردمى ھستند کھ پس از ایمان : پس از بیان فوق افزود. گردیم ایم و بھ سوى او برمی شما، ما براى خدا آفریده شده

 !از رحمت خدا دور باد از این قوم ستمگر) اند و چون بھ خود ستم کرده(بھ کفر گراییدند 
 

الناس انسبونى من انا؟ ثم ارجعوا الى انفسکم و عاتبوھا و انظروا ھل  ایھا   :در روز عاشورا) ع(قسمت سوم خطبھ امام 
یحل لکم قتلى و انتھاک حرمتى ألست ابن بنت نبیکم و ابن وصیھ و ابن عمھ و أول المؤمنین بااهللا و المصدق لرسولھ بما 

: م قول رسول هللا لى و یخىجاء من عند ربھ؟ أولیس حمزه سید الشھداء عم ابى؟ أولیس جعفر الطیار عمى؟ اولم بیلغک
ھذان سیدا شباب اھل الجنھ؟ فان صدقتمونى بما اقول و ھو الحق و هللا ما تعمدت الکذب مذ علمت أن هللا یمقت علیھ أھلھ و 

سلوا جابر بن عبدهللا انصارى و أبا سعید . یضر بھ من اختلفھ و ان کذبتمونى فان فیکم من ان سألتموه عن ذلک أخیرکم
بن سعد الساعدى و زید بن أرقم و أنس بھ مالک یخبروکم انھم سمعوا ھذه المقالھ من رسول هللا لى و الخدرى و سھل 

    !یخى، أما فى ھذا حاجز لکم عن سفک دمى؟

بھ من بگویید من چھ کسى ھستم؟ آنگاه بھ خود آیید و خویشتن را نکوھش کنید، و ببینید آیا کشتن و ھتک ! اى مردم
ز است؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من فرزند وصى و پسرعموی پیغمبر شما حرمت من براى شما جای

نیستم؟ مگر من پسر کسى نیستم کھ او پیش از ھمھ مسلمانان ایمان آورد؟ و پیش از ھمھ، رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟ 
 ؟آیا حمزه سید الشھداء، عموى پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار عموى خود من نیست

این دو، سروران جوانان اھل بھشتند؟ اگر : اید کھ فرمود را درباره من و برادرم نشنیده) ص(مگر شما سخن پیغمبر 
ھا نیست، زیرا ھنوز در طول عمر  ترین خالف واقعى، در آن اند و کوچک ھا ھمھ حق کنید، این سخنان مرا تصدیق می

گرداند، ھرگز دروغ  ن غضب کرده و دروغ را بھ خودش برمیگویا ام خداوند بر دروغ خود از آن روزی کھ فھمیده
 .ام نگفتھ

 
ھا  توانید از آن در قید حیات ھستند، می) ص(و اگر گفتارم را باور ندارید، اینک ھنوز برخى از صحابھ رسول خدا 

لک از اینان بپرسید بپرسید، از جابر بن عبدهللا انصارى، ابو سعید خدرى، سھل بن سعد ساعدى، زید بن ارقم، انس بن ما
تواند مانع شما  اند و بدانید ھمین یک جملھ می شنیده) ص(ھا ھمھ سخنان پیغمبر را درباره من و برادرم از رسول خدا  این

 .گردد تا دست از کشتن و ریختن خون من بردارید
 

شود و آنان را از جنگ  در روحیھ افراد لشکر، مؤثر واقع) ع(در این ھنگام شمر متوجھ شد ممکن است سخنان امام 
او خدا را روى یک کلمھ : لذا با صداى بسیار بلند فریاد زد و گفت. بازدارد، خواست کارى کند تا سخنان امام قطع شود

 گوید؟ داند چھ می عبادت مى کند و نمی
 

ادق ما تدرى ما و هللا انى اراک تعبد هللا على سبعین حرفًا و أنا أشھد انک ص« : حبیب بن مظاھر خطاب بھ شمر گفت
دھم تو  پرستی و من شھادت می بینم کھ تو خدا را بر ھفتاد حرف می ؛ بھ خدا قسم من می!یقول قد طبع هللا على قلبک

 .«گوید، خداوند قلب تو را مھروموم کرده است فھمی کھ او چھ می گویى کھ چیزى نمی راست می

فان کنتم فى شک من ھذا القول، افتشکون »   :امھ داد و فرمودپس از آنکھ حبیب جواب او را داد، امام سخن خود را اد  
انى ابن بنت نبیکم؟ فو هللا ما بین المشرق و المغرب ابن بنت غیرى فیکم و ال فى غیرکم، و یحکم ائطلبونى بقتیل منکم 

   قتلتھ؟ او مال لکم استھلکتھ؟ او بقصاص جراحھ؟ 

شک دارید آیا در این واقعیت ھم شک دارید کھ من فرزند دختر پیغمبر درباره من و برادرم ) ص(اگر در گفتار پیغمبر 
بھ خدا قسم در تمام دنیا، نھ در میان شما، و نھ در غیر میان شما از من، پیغمبر فرزندى ندارد، واى بر شما، آیا ! شمایم؟



ام؟ یا جراحتی بر  ف و میل کردهخواھید مرا بکشید؟ آیا مال کسى را حی ام کھ در مقابل خون او می کسى را از شما کشتھ
 «خواھید مجازاتم کنید؟ ام کھ می کسى وارد ساختھ

 
در مقابل گفتار امام ھم سکوت کردند و کسى جوابى نداشت، لذا امام بھ چند نفر از افراد ناشناس کھ در لشکر عمر سعد 

و یا حجار بن ابجر و یا قیس بن  یا شبث بن ربعى،«: نامھ نوشتھ بودند، خطاب کرد و فرمود بودند و برایش دعوت
 اشعث و یا یزید بن الحارث الم تکتبوا الى أن قد اینعت الثمار، و أخضر الجناب و انما تقدم على جند لک مجنده؟

 
مگر شما نبودید براى من نامھ نوشتید ! و اى حجار بن ابجر و اى قیس بن اشعث و اى زید بن حارث! اى شبث بن ربعى

رسیده، و درختانمان سرسبز و خرم شده، در کوفھ بر لشکریانى مجھز و آماده بھ خدمت وارد خواھى ھایمان  میوه: کھ
 !؟)کنیم در انتظار تو دقیقھ شمارى می. (شد
 

 .ایم ای بھ تو ننوشتھ لم نفعل؛ ما چنین نامھ: فقالو«: این افراد در برابر سخنان امام پاسخى جز انکار نداشتند و لذا گفتند
 

چگونھ منکر ! سبحان هللا، بلى وهللا لقد فعلتم عجبا«: کھ با انکار آنان روبرو شد با تعجب و شگفتى فرمود )ع)امام 
 «.شوید بھ خدا قسم شما براى من نامھ نوشتید می
 

اگر ھم اکنون از آمدنم ناخشنودید .اذا کرھتمونى فدعونى، انصرف عنکم الى مأمن من ارض! ایھا الناس«: آنگاه فرمود
 «.د بھ ھر جایى از دنیا کھ امن و آرام باشد، برومبگذاری

 
کنی؟ با تو بھ دلخواھت رفتار خواھد کرد و  چرا با پسر عمویت بیعت نمی! یا حسین«  :در اینجا قیس بن اشعث گفت

 «.ترین ناراحتى متوجھ تو نخواھد شد کوچک
 

ھاشم بیش از خون مسلم بن عقیل را  مردان بنیخواھی  تو ھم مثل برادرت ھستى، می«: در جواب قیس فرمود) ع(امام 
 از تو انتقام بگیرند؟

گذارم و نھ مانند  ال وهللا ال اعطیھم بیدى اعطاء الذلیل و ال أفر فرار العبید نھ بھ خدا قسم، نھ دست در دست آنان می  
را در برابر لجاجت  پس از آن آیھ قرآن را کھ داستان موسى   .بردگان از صحنھ جنگ با دشمن فرار خواھم کرد

من بھ پروردگار خویش و پروردگار شما ...انى عذت بربى و ربکم أن ترحمون : کند، قرائت فرمود فرعونیان نقل می
برم بھ پروردگار خود و پروردگار شما از ھر شخص متکبر و سرکشى  کنید، پناه می برم کھ گفتار مرا قبول نمی پناه می

  (.این ھنگام سخن امام بھ پایان رسید، شتر خود را خواباند در(» .آورد کھ بروز ایمان نمی
 


