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 )علیه السالم(وصیت نامه امام حسین 
 

ي أخیه محمد بسم اهلل الرحمن الرحیم. هذا ما أوصي به الحسین بن علي إل

 ن الحسین يشهد أن ال إله إال اهلل وحدد  ال ردريل لده و أن    أ :بن الحنفیة

محمداً عبد  و رسوله جاء بالحق من عند  و أن الجنة حق و الندار حدق و   

ني لم أخرج أشررً   إالساعة آتیة الريب فیها و أن اهلل يبعث من في القبور و 
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مر   لطلر  ًصالر ف  ري ً     تُجْرَما خَو ال بطرً  و ال مفسدً  و ال ظالما  و إن

نهي عدن المنردر و   اوبالمعروف  رَو آله ( أريد أن آمُ جدي)اللي ًهلل عليه

قبول الحدق فداهلل   بفمن قبلني  .أبي علي بن أبي طالب سیر بسیرة جدي وا

أولي بالحق و من رد علي هذا أصبر حتي يقضي اهلل بیني و بین القوم و هو 

ي إلیل يا أخي! و مدا تدوفیقي إال بداهلل، علیده     خیرالحاکمین، و هذ  وصیت

 .توکلت و إلیه أنیب

هنگام حرکت از مدينه به سوي مره اين وصیت نامه را نورت و   )علیه السالم(امام حسین

هر خويش ممهور ساخت و به برادرش محمد حنفیه تحويل داد: بسم اهلل الرحمن با مُ

ادرش محمد حنفیه. حسین گواهي مي دهد الرحیم...؛ اين وصیت حسین بن علي است به بر

)صلي اهلل علیه و آله به توحید و يگانگي خداوند و اين که براي خدا رريري نیست و محمد

)اسالم( را از سوي خدا)براي جهانیان( آورد   اوست و آئین حق   يبند  و فرستاد و سلم(

به وقوع است و رهادت مي دهد که بهشت و دوزخ حق است و روز جزا بدون رل 

 .خواهد پیوست و خداوند همه انسان ها را در چنین روزي زند  خواهد نمود

امام در وصیت نامه اش پس از بیان عقید  خويش دربار  توحید و نبدوت و معداد، هدد     

 خود را از اين سفر اين چنین بیان نمود:

ز رهر خود من نه از روي خودخواهي و يا براي خورگذراني و نه براي فساد و ستمگري ا

رو  و نهي از منرر و خواسته ام از اين دبیرون آمدم؛ بلره هد  من از اين سفر، امر به مع
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)صلي اهلل علیه و آله و حرکت، اصالح مفاسد امت و احیاي سنت و قانون جدم، رسول خدا

است. پس هر کس اين حقیقت را   )علیه السالم(و را  و رسم پدرم، علي بن ابیطالب سلم(

)و از من  )و از من پیروي کند( را  خدا را پذيرفته است و هر کس رد کند بپذيرداز من 

)را  خود را( در پیش خواهم گرفت تا خداوند در میان  پیروي نرند( من با صبر و استقامت

من و بني امیه حرم کند که او بهترين حاکم است. و برادر! اين است وصیت من به تو و 

 کل مي کنم و برگشتم به سوي اوست.او توتوفیق از طر  خداست، بر 

 

 )علیه السالم(حسینامام انگیزه هاي قیام 

 
در سخنان خود در پاسخ ولید و مروان اولین انگیز  قیام و مبارز  و علت  )علیه السالم(امام

مخالفت خود با يزيد بن معاويه را بیان کرد و اکنون به هنگام حرکت از مدينده در وصدیت   

نگیز  ديگر يا به علت اصلي قیام خود، يعني امر به معرو  و نهي از منردر و  نامه خود به ا

مبارز  با مفاسد وسیع و مسائل ضداسالمي و ضدانساني حرومت يزيدي و اموي، ارار  مي 

اگر آنان از من تقاضاي بیعت هم نرنند من باز هم آرام و ساکت نخواهم  کند و مي فرمايد:

تگا  خالفت تنها بر سر بیعت با يزيد نیست که بدا سدروت   نشست؛ زيرا اختال  من با دس

آنان در موضوع بیعت، من نیز سروت اختیار کنم؛ بلره وجود يزيد و خانددان وي موجدب   

به معدرو  و نهدي از    براي امرمي خواهم پیدايش ستم و گسترش فساد گشته است. و من 

و زند  کردن را  و رسدم   (سلمصلي اهلل علیه و آله و )منرر و احیاي قانون جدم رسول خدا
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ساماني ها، يعني خاندان خیزم و ريشه اين ناب و داد بپاو بسط عدل  )علیه السالم(پدرم علي

بني امیه را قلع و قمع نمايم و همه جهانیان بدانند که حسین جا  طلب، طالب مقام و ثروت، 

تدا لحهده آخدر در     ررور، مفسد و اخاللگر نبود و اين حالت از روز اول تا ساعت آخر و

 ..متجلي و متبلور بود )علیه السالم(روح حسین

که در اين بار  نقل رد ، علدت   )علیه السالم(امام حسیناکثر بزرگان با توجه به کلمات     

به معرو  و نهي از منرر و اقامه نماز و ساير واجبات ررع مقدّس،  امرآن حضرت را قیام 

مي رسد که در اين بیدان، حدق مطلدب ادا     د. لرن به نهربررمرد  ان و از جمله احیاي دين

قیام آن بزرگوار بسیار بداالتر از ايدن مطلدب بدود ، آنهده کده در        نشد  است، زيرا مسأله

گوره اي از اهدا  اين حرکت، بلره رمّه اي از آثار و ثمدرات   فرمايشات آن سرور آمد ،

و میزان درک افراد متفاوت مدي  قیام حضرت بسیار گسترد  است  چون ابعاد .آن مي بارد

در  )علیه السدالم( درک حقايق را ندارند، لذا کلمات امدام حسدین   بارد و همه مردم قابلیّت

و متناسب با درک و استعداد رنوندگان بدود    علّت خروج خود و حرکت به عراق متفاوت

بسدیار  ساير واجبات و حتي نماز، هدر چندد مهدم و     امر به معرو  و نهي از منرر و .است

فدرع بده    لرن در مقايسه بدا وجدود مقددّس امدام،     مورد تأکید و توجّه رارع مقدّس است،

اسدت.   )علیه السالم(ملروتي حضرت سیدالشهداء حساب مي آيد، و آنهه اصل است وجود

است، آيا روح نماز بدراي نمداز    چگونه ممرن است اصل فداي ررع رود؟ امام روح نماز

آثار و رعاع آن حقیقتي اسدت   از رود؟! بلي اينهاداي فرع ميکشته مي رود؟ و آيا اصل ف
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همان طوري که خود آن سدرور  : که در واقع، حضرت براي آن قیام فرمود، و لذا بايد گفت

انتها پي ببرد، و به معرفت واقعي  نارناخته است و کسي نمي تواند به حقیقت آن درياي بي

حساس تدرين فدراز زنددگي اوسدت      ر نیز کهاو دسترسي پیدا کند، حقیقت قیام آن بزرگوا

معرفت خويش به پدار    نارناخته مي بارد، لرن هر کس به تناسب سطح معلومات و سطح

 .اي از آثار و ثمرات نهضت آن حضرت واقف گرديد  است

ناچار بايد يري از دو را   )علیه السالم(امام حسین همين ًساس عرض مي کنيم: ما بر    

که بر خال  حاکمان بدعت گذار بیعت با يزيد پلید کثیف فاسق  يرشپذ :انتخاب مي کرد

مي رد و کارهاي زرت او بر همه رورن   آررارا مرترب قبلي، بسیاري از گناهان کبیر  را

محو واليت و حقیقت و رريعت بود، و يا برگزيدن  بود، و تن به ذلّت دادن که به معني

حقیقت خويش د که مشتمل بر حفظ واليت از  دفاع   يبا عزت، که دربردارندرهادت 

ش ينفرزندان طاهر و )علیه السالم(خود و پدر بزرگوارش حضرت علي ه يیّاله ه يمطلق

 . ندبرگزيد حضرت را  دوم را بود د و در نتیجه رريعت مقدّس نیز محفوظ مي ماند.

 ظره حفواليت خود و پدر و  رزندًنش بود کمقام مقدس قيام آن بزرگوًر برًي حفظ پس 

، و در پرتو آن دين جدّ بزرگوارش نیز احیا مي رد، و ن مي کرديرمشريعت رً نيز تض

ناظر به همین  "ًنا من حسين حسين مني و"که فرمودند:  فراز دوم از کالم رسول خدا رايد

دين را،  ر با رهادت خود، رسالت حضرتش را نیز به ثمر رسانید ومعنا بارد؛ آن سروَ

 .را، واليت را و ... زند  کردپیامبر را، علي 
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اسدالم بده خدانواد  رسدالت و     روزگاري که در جريان تاريخ  تیر  ترين و تاريل ترين    

از اينجا مي تدوان بده    امر راه بود. واقع يبیست ساله معاو شان گذرته، دور  حرومتریعیان

کشدید کده در   تقريباً د  سال طدول   )علیه السالم(سیدالشهداءحضرت  دست آورد که امامت

معاويه بود، در طول اين مدت از آن حضدرت،   معاصر "جز چند ما  آخر"همه اين د  سال

بود، در تمام فقه اسالمي حتي يل حدديث نقدل    که امام وقت و مبیّن احرام و معار  دين

حضرت نقل کرد  بارند که راهد مراجعه و  نشد  است )منهور روايتي است که مردم از آن

آن حضرت مانند ائمه بعدي رسید  باردد.(   ت، نه روايتي که از داخل خانداناقبال مردم اس

به کلي بسدته ردد  و اقبدال     خانه اهل بیت و از اينجا معلوم مي رود که در آن روز، درب

 .مردم به حد صفر رسید  بود  است

رصت و يل هجري، همه چیز به ظاهر درست و طبیعي بدود و تدود  مدردم و     در سال    

را چندان غیر طبیعي نمي ديدند، همه چیز در دسدتگاههاي تبلیاداتي    افرار عمومي اوضاع

سال رصت و يل هجري هم مثل قبل، بر مأذنه ها رعار توحید سر مي  توجیه رد  بود. در

، اما طعم اسالم تاییر کرد  بود. رهر، رهر اسدالم  قبله نماز مي گذارتند دادند و مردم رو به

به اين معنا که  "بود"مردم، مسلمان بودند و نبودند. حرومت، ديني بود و نبود. . بود و نبود

، بده ايدن معندا کده بیشدتر احردام       "نبود"مجالس، حر  از دين و پیامبر و قرآن بود؛  در

اجراي بدون تبعیض حدود الهدي و   اسالم و در رأس آن، اجراي عدالت اسالمي و حرومتي

 مي ًلبته عالمان، ًز همان ًبتدً وقتي ًنحرً ات، زًويه باز حرومتي، ترک رد  بود.  قوانین
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 شوند و  رياد مي زنند. آنان ًز همان سرالااي ًبتردً،ي،  کنند، متوجه مي شوند، نگرًن مي

 خوًهد ً تاد، مثل ًسبيچه ًتفاقاتي  آينده نزديک و دور رً مي بينند که بيست سال بعد، 

 قبل ًز وقوع زلزله شياه مي کشد و پا به زمرين مري   که بوي زلزله رً ًز قبل مي  امد و

سررآااز  آگاه باشيد که در زمان ما خون قمه زن ها رً خوردن . ]کوبد و ناآرًمي مي کند

ما رً  ه ييک بدعت و ًنحرً ي بزرگ و تدليس ًبليس ًست که نسلااي آيند ريشه کردن

 و مکت  ملکوتي آن بزرگوًر جدً خوًهد کرد.[ )علیه السالم(حسين مز ًماً
 

آن وضدع  بدا  فرياد يل مصدلح اجتمداعي بدود کده      )علیه السالم(حسینامام و رهادت     

دوازد  سدال   دلخراش، مهلومیّت و حقانیّت اهل بیت را رورن ساخت و پس از رهادت تا

آن حضرت  همان خانه اي که در زمان حیات نهضتها و خونريزيها ادامه يافت و پس از آن

ریعه  کسي درب آن را نمي رناخت با مختصر آرايشي که در زمان امام پنجم به وجود آمد

ردیعیان   از اطرا  و اکنا  مانند سیل به در همان خانه مي ريختند و روز به روز به آمدار 

تاللد    هان بده تدابش و  اهل بیت افزود  رد و حقانیت و نورانیتشان در هر گوره و کنار ج

 .بود )علیه السالم(پرداخت و پیشتاز اين میدان سیدالشهداء

************ 

فرهنگ عارورا و حضرت سیدالشهداء اقدامات انجام رد  و ناتمام و کارهايى    يدربار    

 بايد انجام رود، فراوان است. اما اقیانوس بیرران عارورا آن قدر عمیق و بزرگ و پدر  که

 توان در آنپذيرد و جز با کشتى نجات حسینى نمىاست، که گوهرهاى آن پايان نمىحادثه 



 8 

از  تواند بشريت را به ساحل کربال برسداند و را  پیمود. تنها حسین علیه السالم است که مى

 .گردابهاى فررى و اجتماعى رهايى بخشد

عبدادى،   ، اخالقدى، کربال، هزاران مسئله تاريخى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتمداعى    

تا ابعداد و   فقهى، عرفانى و نهامى دارد، که اگر آب درياها مرکب و درختان گیتى قلم رود،

جدامع از آن را   آثار و اهدا  اين حادثه عهیم را ترسیم کند، توان بررسى و ارائه تصويرى

 .ندارد

حسینى  ام و قیامنفوذ بیرران عارورا و سیدالشهدا در اعماق تاريخ و گستر  جهان؛ تاثیر ن

اعلى  حضور مداوم فررتگان و ساکنان مأل در عوالم پیدا و پنهان و مرزهاى غیب و رهود؛

 در بارگا  قدسى امام؛ ارل و آ  زمین و زمان و جن و ملدل در عدزاى سدرور آزادگدان    

بعثت به برکت  بشريتآفاق رورن محبت دو سويه نبوى و حسینى و تداوم هدايت  جهان؛ 

ا؛ نقش آب و خاک کربال در رفا بخشى و امنیت آفرينى؛ عزت و اسدتقالل امدت   عارور و

در تدروي  و تبلید     )علیه السدالم( در پرتو سیر  و سخن حسینى؛ نقش امام حسدین  اسالم

آسمانى؛ افشاى همیشگى خط نفاق در پرتو عاروراى حسینى؛ فلسفه قیام و جهاد  معار 

بدا   (عجل اهلل تعالي فرجه الشريف)د قطعى قیام مهدوىعبداهلل علیه السالم، پیون پرررو  ابا

عرفان حسینى، همه و همه میددانهايى   فرهنگ عارورا؛ و سرانجام درسهاى عشق و قیام و

محورهاى گسترد  پژوهش و تبلی  و تدريس فرهنگ عارورا است که امروز هم  محدود از

 .بدان نیازمنديم همهون همیشه
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************ 

عارورا، فريادى علیده بدى     .تحريف ًس م ًسرت  ،  رياد بلند مقاومت در برًبرعاشورً     

باطل سراسر تاريخ است. عاردورا، آواى اعتدرا     طرفى در جنگهاى حق وتفاوتى و بى 

عالي منصبان را اراال کرد   مسند ي کهو فرومايگانبه ناصالحان   )علیه السالم(سیدالشهداء

 ، مي بارد.اند

عددم  » و «عددالت »، «حقیقدت »به سه مسئله مهدم  تفاوتى حرومتها نسبت بى عارورا،     

از منافقین هزار چهر   و و عار  نمايان مردان کند و حمايت دولترا محروم مى« انحرا 

داندد، کده امدام    منررات اجتمداعى مدى   را بزرگترينو ک  انديشي ها باطل و بیداد و فساد 

مقابله با اين منرر بزرگ  را درها رن   ه يآن بپاخاسته و همدر برابر  )علیه السالم(رهیدان

    .و بنیادى تحمل کرد  است
 



 01 

 مرا بره بنردگى بنردگان سرر     ولي کند، ًو ما رً به ًستق ل ًز بندگى اير خدً دعوت مى  

 ...)علیه السالم(حتي به ًلوهيّت سيدًلشادً ،ًيمسپرده
 

عار توحید است، دو بعدى است، ترکیبى از نفى و ، همان ر)علیه السالم(رعار سیدالشهدا     

انديشه عارورا هدم دو بعددى اسدت؛ يعندى،     «. ال اله اال اهلل»گوش بسپاريم:  اثبات. خوب

 .است« آرى»و « نه» ترکیبى از

خونین و تران دهند ، کده همدوار    اين حرکت  دانند کهآگاهان بي غر  به خوبى مى     

ساخته، و آباديها را به خدود آورد ، و ارزردهاى    و جانها را بیدارکاخهاى ستم را لرزاند ، 

 "عبدادت "يل انقالب سريع و پويا بود که فاصله  فراموش گشته را از نو زند  کرد  است،

حذ  کرد، و نشان داد که خدا هنگامى به درستى  "کربال"را در  "رهادت"و  "مره"را در 

 بدا  تنها از قرآن و عترت پیدروي ردود و الغیدر،    و  بارد برقراررود که عدالت عبادت مى

 به عمل آيدد، و مبارز  رود، و از ستمديدگان حمايت و تحريف گران منحرفین  ،ستمراران

گردد که ايمان به خدا در کار بارد و به قصد پرستش خدا مى عدالت هنگامى درست عملى

عندى بازتداب فريداد    ي ًسرت،  "عردل "و  "توحيرد "پيوند ميان  عاشورً نقطهتحقق يابد. 

 پیامبران:

  "ًلميزًن ًو وً ًلکيل و ًن ًعبدوًًهلل ... و" 

 .برپاى داريدابعادش  ه يدر همخداى را بپرستید ... و عدالت را 
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 ه ياسدت در قلد  عارورا، حضور مجدد آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسى و عیسى 

خدوانیم و  مدى  )علیه السالم(وارث آدم را  )علیه السالم(فريادگرى و هدايت. اين که حسین 

است، يعنى نقطده   براى همین، کنیمرا با سالم به آن پیامبران الهى آغاز مى "وارث"زيارت 

)علیده  آدم :هاى خددايى، بده صدورت تجسدم دوبدار       اتصال همه حرکتهاى الهى و انقالب

)علیه ، موسدى سدالم( )علیده ال  اسدماعیل  ،)علیه السدالم( ، ابراهیم)علیه السالم(نوح، السالم(

فاطمده  ، )علیه السالم(على ،(صلي اهلل علیه و آله و سلم)، محمد)علیه السالم(، عیسىالسالم(

 و واقعیدت  هداى خورردیدى عاردورا   در لحهده  )علیه السالم(امام حسن ،)سالم اهلل علیها(

 ...کربال سررار
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 ًلاي ! ...

 ، نادر،«کبريت ًحمر»  و خلوص و الدًقت، همچو سلطان ريال، قاهر ًست و قادر
 

 ًلاي! ....

کيست که جلوه ي درم و دينار بيند و طعم زر و سيم چشد، و ًز آن دست کشد؟ 

 ...!«خدً»و وًبستگان به « خود»جز وًرستگان ًز 
 

 ًلاي ! ... 

 ست، نه به ريش و ردً.«بندگي خدً» عر ان به:

 عج  جمعه بازًري ًست در ميدًن عر ان!

 يگري دکان زهد و ريا مي گشايد!دشد، يکي زر قل  مي  رو

 مي ترًشد،« قط »يکي 

 !مي آموزد «ختومات»و « ورد»مي پرورد و عزلت و رهبانيت و « مريد»ديگري 

 آن بت ترًش ًست و ًين خود پرست!
 

 ًلاي !...

ًگرر نفرس پرسرتي، برت      ساکنان عصر خروش، ًينک دکان و زبان گشروده ًنرد،  

 پرستي نيست، پس چيست؟

 .. «ت من ًتخذ ًلاه هوًه ؟ ...ً رأي» 


