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  فهرست مطالب

  
                                                        3ه، ص دیباچ

  5، ص )ع(امام حسینو کودکی والدت 
                                   7 ، ص)ع(منزلت امام حسین

  16ص   ،)ع(زهد و عبادت امام حسین
                    19، ص )ع(حلف الفضول و امام حسین

   20 و معاویه، ص) ع(امام حسین
                                   23، ص  و خصوصیاتشیزید

                     27 ، صبیعت گرفتن معاویه براي یزید
         33 ، ص)ع(بیعت خواستن از امام حسینیزید و 
  36 رفتن به مکّه، صراي ب) ع(امام آهنگ 

                      39 به سوي مکّه، ص) ع(حرکت امام
                               40 در مکّه، ص) ع(امام حسین

                 42  ص ،)ع(دعوت کوفیان از امام حسین
    47 فرستادت مسلم به کوفه، ص 

             64، کوفهبراي رفتن به ) ع(آماده شدن امام 
                     69به سوي کوفه، ص ) ع(خروج امام 

                             78 فرود اجباري در کربال، ص
                                          97 شب عاشورا، ص 

                      104، ص روز عاشورا و نبرد خونین
                                         158 اسرا در کوفه، ص 

                              169 در شام، ص) ع(اهل بیت
                     186 به مدینه، ص) ع(ورود اهل بیت
              188از شهادتش، ص ) ع(خبر داشتن امام

                                 196قیام توابین و مختار، ص 
                               201 )ع(علل قیام امام حسین
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          206، ص )ع(پاسخ به شبهات قیام امام حسین
             215، ص )ع(فضیلت گریه بر امام حسین

                         219، ص )ع(عزاداري امام حسین
                           226 ص  ،)ع(زیارت امام حسین

                  232، ص )ع(شفا در تربت امام حسین
     234 ص  ،)ع(زیارتگاه شدن محلّ دفن امام حسین

    238، ص نامهکتاب
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  ديباچه

ّبسم اهللا الرحمن الرحيم ّصلي اهللا علي محمد و آلهّالحمد هللا رب العالمين، و . ّ ّ، سيما ّ الطاهرينّ
   .حقوقهمصبي لفيهم و غاو مخاّبقية اهللا في األرضين، و لعنة اهللا علي أعدائهم 

یکـی  امـوي   نماها و دژخیمـان     و یاران فداکارش به دست مسلمان     ) ع(شهادت امام حسین    
ر هرچنـد ایـن واقعـه از نظـ       .اسـت اسالم بلکه تاریخ بشریت      تاریخ   ةحوادث فراموش نشد  از  

ولـی   حوادث تاریخ، چندان بزرگ نیست؛   در مقایسه با بسیاري از وقایع و         و وسعت، گستره  
رحمـی از یـک سـو و صـفات عـالی           قـساوت و بـی    . نظیر اسـت  از جهت عمق و عظمت کم     

              هـا  هـا و خـروش بـر کـژي    در دلآن گـذاري   تأثیرو هانسانی از سوي دیگـر، در ایـن حماسـ         
بـه طـوري    ؛نظیـر اسـت  بـی طلبی  ایثار و شهادتۀها و پیدا کردن روحیها و نامردمیو ناپاکی 

  گـذرد، کـه مـی   ا بـه فراموشـی بـسپرد، بلکـه هـر روز     نه تنها نتوانسته آن ر ها  که گذشت قرن  
کننـده  تکرار عزاداري آن در هر سال بهترین عامـل هـشدار          . شودتر می ورتر و درخشان  شعله

 مـردم ایـن سـرزمین    ۀدر روحیـ طلبـی    جهاد و شهادت   ۀکه آثار پیدا کردن روحی    چناناست؛  
   .جش انقالب اسالمی ایران است که کمترین مو زندحسینی موج می

هـاي دینـی و غیـر     هـاي ارزش  اند گروهی اندك با انگیزه    در تاریخ بشریت، همواره بوده      
               خواهـان طلبـان و آزادي   دینی در مقابل گروهی عظـیم کـه بـراي اسـتعمار و سـرکوب دیـن                

  ،مین پس از کشتن مردانـشان  و مهاج؛انداند، تا پاي جان ایستادگی کرده    ها هجوم برده  بر آن 
 بـا  )ع(هـا قیـام امـام حـسین     آنۀ ولی از بین همـ    ؛اندهایشان را به اسارت درآورده    ها و بچه  زن

ه  شدن و به اسارت برده شدن زنیاران اندکش در مقابل هزاران نفر و کشته    هایـشان  هـا و بچـ
و رخداد تـاریخی   که صدها واقعه خاصی برخوردار است؛ و همین هم سبب شده    از ویژگی   

             اي هـم در حـد عاشـورا وقـت     براي هـیچ واقعـه  . رسدن  )ع( حسین قیام امام روي هم به اهمیت     
 ۀو عالقـ  گذرد، نه تنها عـشق    زمان می هم  هرچه   .اندو اشک نریخته  اند  و هزینه صرف نکرده   

ه عنـی بنـی  نـسبت بـه عـاملین آن ی    کــین و  و قهـر  کـربال ۀمؤمنـان بـه قهرمانـان حادثـ     کــم                     امیـ
ایـن مـصیبت   «:  آمـده در زیارت عاشورا چه  نا بر آن  آري، ب . شودمیهم  بیشتر  بلکه  شود،  نمی

  . »ها بزرگ بود اهل آسمانۀ اهل اسالم بلکه بر همۀ بر ما و هم)ع(امام حسین



 ٥

 ،چون هندوستان  در کشورهاي بسیاري هم    عالوه بر ایران    )ع(امروزه عزاداري امام حسین     
 ، بـسیاري يکـشورها در. شـود  لبنان و حتّی کشورهاي غربی برگزار مـی ، بنگالدش ،پاکستان

جـا   از آن  پرسـتان هنـد   حتّی بـت  . کننداهل سنّت نیز در مجالس عزاداري شیعیان شرکت می        
اند، خودشـان مراسـم عـزاداري     دیده )ع( برگزاري عزاداري امام حسین  درکه برکات زیادي    

   .کنندکنند و نذورات فراوانی در این مورد صرف میدر روز عاشورا برپا می) ع(ینامام حس
من بـراي مـردم هنـد چیـز     : گاندي مصلح و منجی بزرگ هند از استعمار انگلستان گفت           
اي که از مطالعات و تحقیقاتم در بارة تـاریخ زنـدگی قهرمانـان           ام، فقط نتیجه  اي نیاورده تازه

اگر بخواهیم هند را نجات دهیم، واجب اسـت        . امام، ارمغان هند کرده   کربال به دست آورده   
  .   پیمود) ع(همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی

برپـا  و  فضیلت گریه  و   )ع( عشق به امام حسین    ۀدر زمین هم   )ع( معصومین ۀو ائم  )ص(پیامبر  
شـد،  یام عاشـورا مـی  وقتی ا. اندتوصیه هاي فراوان نمودهکردن مراسم عزاداري آن حضرت     

احان  و  شاعران  از   )ع( اطهار ۀائمکـه   نـد و اشـعاري  ورب آن بزرگواران    ۀبه خان خواستند  میمد
دادندهاي فراوانی به آنان می و صله بخواننداندسروده )ع( امام حسینۀدر مرثی .  

 و ذکـر مـصایب آن   )ع(از طرفی، هیچ عـاملی بـه انـدازة مراسـم سـوگواري امـام حـسین             
رت در احیا و بقاي دین اسالم و مذهب تشیع و جامعۀ اسالمی تأثیر نداشـته اسـت؛ و بـه            حض

  . شده است)ع(همین خاطر هم در احادیث اسالمی تأکید فراوانی بر عزاداري امام حسین
  نویـسی و عاشـورا،   و زنـدگی آن حـضرت ـ بـه خـصوص مقتـل      )ع(در مورد امام حـسین   

ه شده است؛ ولی هرچه در این مورد گفته و نوشته شـود،           شماري نوشت ها و مقاالت بی   کتاب
              زیـرا رفتـار   مطالب نـاب و ناگفتـه و نانوشـته فـراون وجـود دارد؛       تکرار نیست، بلکه همواره     

                  کـه  اقیانوسـی اسـت  ماننـد اکبـر ـ     ـ ثقـل اصـغر و    کـریم  چون قرآن هم)ع(و گفتار اهل بیت
   : صائب تبریزيۀ به گفتآري،. ر آن به تحقیق و تتبع پرداختتوان داره میوهم

            در بند آن مباش که مضمون نمانده است توان سخن از زلف یار گفتیک عمر می
  

  دکتر رحمت اهللا قاضیان
  


