
بسم اهللا الرحمن الرحيم

معروف يم و صحاباسال يدر برابر علما) ع(نيخطبه ي امام حسمتن 
)دو سال قبل از واقعه عاشورا ( سرزمين منا در ) ص(امبريپ
بن جعفر به حج رفتند، ابن عباس و عبداهللا با عبداهللا) ع(يعل بن نيه، حسيك سال قبل از مرگ معاويد، يگو يس ميق بن ميسل
سپس چند نفر. شناختند جمع كرد يهاشم و آن عده از انصار را كه او و خاندانش را م ياران بنيمردان و زنان و ) ع(نيحس امام

  :را فرستاد و فرمود

 .دياند، نزد من جمع كن اند به حج آمده معروف به صالح و عبادت) ص(امبريرا كه امسال از اصحاب پ يهمة كسان

»منا«بودند ـ در ) ص(امبريسـت نفـر از اصحـاب پين و حدود دويشتر آنان از تابعيصد نفر ـ كه بش از هفتين دعوت بيا يدر پ
  :فرمود ياله يراد خطبه برخاست و پس از حمد و ثنايا يان آنان برايامام در م .مة آن حضرت گرد آمدنديدر خ

خواهم يم. ديد و شاهد بوديديد و فهميديروا داشت كه درا  يان ما اعماليعيدربارة ما و ش) هيمعاو(انگر ين شخص طغياما بعد، ا
 [.ديتفاوت نمان يو ب. [ديب كنيد و اگر دروغ گفتم مرا تكذيق كنيرا از شما بپرسم، اگر راست گفتم مرا تصد يمطلب

به(نجا يز اامبر شما دارم، چون ايمن كه با پ يشاونديو خو) ص(دهم به حقّ خدا بر شما و حقّ رسول خدا يشمار را سوگند م
د ـ دعوتينان داريلتان ـ آنان را كه به آنها اطميار خود از قبايد و همة شما در دين گفتار مرا عنوان كنيد، ايرفت) ار خوديد
 1.ديكن

نكه آن را خواند ويرا كه خداوند در شأن آنان نازل كرده بود نگذاشت مگر ا ية قرآنيچ آين گفتار، هيضمن ا) ع(آنگاه حضرت
دربارة پدر و برادر و مادر خود و خاندانش فرموده بود نقل كرد، و در همة آنها) ص(ز هر چه رسول خدايفرمود و نر يتفس

 :گفتند يم (ص(امبر ياصحاب پ

 .ميده يم و شهادت ميدين سخنان را شني، به خدا ايآر

 :گفتند ين ميو تابع

 .ما نقل كردند يم برايشناس يو امانت م ييستگواز صحابه كه آنها را به را ين سخنان را كسانيبه خدا سوگند ا

 :فرمود) ع(حضرت

 .ديد، نقل كنينان دارينش اطميهر كس كه به او و د ين سخنان را برايدهم كه ا يشما را به خدا قسم م

 :ن بود كه فرموديادآور شد، ايكه دربارة آن، آنان را سوگند داد و ) ع(نياز جمله سخنان امام حس: ديگو يم ميسل

نيب) ص(امبريكه پ يبود، هنگام) ص(برادر رسول خدا) ع(طالب ياب بن يد كه عليدان يا ميدهم آ يشما را به خدا سوگند م
ا ويو من برادر تو هستم در دن يتو برادر مؤمن من: برقرار كرد و فرمود ين او و خودش برادريد آورد، بيپد ياصحابش برادر

 !آخرت؟

 :مودآنگاه فر. به خدا يآر: گفتند

د و ساختمان كرد، سپس دريمحل مسجد و منازل خود را خر) ص(د كه رسول خدايدان يا ميدهم، آ يشما را به خدا سوگند م
كه به مسجد راه ييپدرم، سپس درها يك اتاق كه در وسط واقع شده بود برايخودش و  يآنجا ده اتاق ساخت، نه اتاق برا

من از طرف خودم درب: فرمود) ص(امبريبه سخن آمدند و پ يا ن باره عدهيدر اپس . داشت جز درب اتاق پدرم همه را بست
منازل شما و گشودن درب منزل يرا باز نگذاشتم، بلكه خداوند مرا به بستن درها (ع(يمنازل شما را بسته و درب منزل عل

فرمود، در مسجد و منزل او و در يدن در مسجد نهيرا از خواب) ع(يهمه مردم بجز عل) ص(امبريفرمان داد، بعد پ) ع(يعل
 !متولد شدند؟ يفرزندان) ع(يو عل) ص(امبريپ ين رو در همانجا برايداد از ا يجنابت رخ م) ص(منزل رسول خدا

 :و فرمود. به خدا يآر: گفتند

اجازه) ص(امبريپ يبه اندازه چشمش از منزل خود به مسجد باز كند ول يا خطاب عالقه داشت تا روزنه د كه عمربنيدان يا ميآ



پاك بسازم كه جز من و برادرم و فرزندانش در آن  يخداوند به من فرمان داده تا مسجد :نداد، سپس سخن راند و فرمود
 !سكونت نكنند؟

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

د يبا: فرمود ت نصب كرد ويرا به وال) ع(ير خم عليروز غد) ص(د كه رسول خدايدان يا ميدهم آ يشما را به خدا سوگند م
 بان برسانند؟يحاضران به غا

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

تو نسبت به من مانند هارون : فرمود (ع(يدر جنگ تبوك به عل) ص(د رسول خدايدان يا ميدهم آ يشما را به خدا سوگند م
 ؟يو تو پس از من زمامدار هر مؤمن يينسبت به موسا

 :و فرمود. به خدا يآر: گفتند

و ) ع(يمباهله فراخواند جز عل ينجران را برا يكه نصارا يهنگام) ص(د كه رسول خدايدان يا ميخدا سوگند، آ شما را به
 .اورديرا ن)) ع(نيحسن و حس(و دو فرزند او )) س(فاطمه(همسرش 

  :فرمود. به خدا يآر: گفتند

پرچم را به دست : داد و فرمود) ع( يدست علبر پرچم را به يدر روز خ) ص(امبريد پيدان يا ميدهم، آ يشما را به خدا قسم م
ورش ي (بر دشمن( يدرپ يز خدا و رسولش را دوست دارد، آنكه پيدهم كه خدا و رسولش او را دوست دارند و او ن يم يكس
 فتح كند؟ يبر را به دست ويكند و خداوند خ يبرد و فرار نم يم

  :فرمود. به خدا يآر: گفتند

ا يرساند مگر خودم  ينم) ام رايپ( يمن كس ياز سو: ات برائت فرستاد و فرموديابالغ آ ياو را برا )ص(امبريد كه پيدان يا ميآ
 كه از من باشد؟ يكس

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

 يشوايو من از توام پس از من پ ي، تو از منيعل يا: كرده فرمود يد داورين او و جعفر و زيب) ص(د كه رسول خدايدان يا ميآ
 .يهر مؤمن

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

شد هرگاه  يداخل م) ص(امبريداشت و هر شب بر منزل پ يخلوت) ص(د كه او هر روز با رسول خدايدان يا ميآ
 كرد؟ يخود آغاز سخن م) ص(امبريكرد، پ يگفت و هرگاه سكوت م يامبر پاسخش ميد، پيپرس يم

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

ن خاندانم ـ كه يتو را به بهتر: فرمود) س(داد، آن هنگام كه به فاطمه ياو را بر جعفر و حمزه برتر )ص(د رسول خدايدان يا ميآ
 ج كردم؟يشتر است ـ تزويتر و دانشش از همه ب ش از همه بزرگيتر، و بردبار شياسالمش از همه پ

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

سرور همه زنان ) س(سرور همه عرب، فاطمه (ع(ندان آدمم، و برادرم من سرور همة فرز: فرمود) ص(د كه رسول خدايدان يا ميآ
 دو سروران جوانان بهشتند؟ (ع(نياهل بهشت و دو فرزندم حسن و حس

  :فرمود. به خدا يآر: گفتند

ل در غسل به او كمك خواهد يدستور داد تا او را غسل دهد و خبر داد كه جبرئ) ع(يبه عل) ص(د كه رسول خدايدان يا ميآ
 .كرد

 :فرمود. به خدا يآر: گفتند

ز گرانبها يان شما دو چيمن در م: مردم خواند فرمود يكه برا يا ن لحظات خطبهيدر آخر) ص(د كه رسول خدايدان يا ميآ
 .ديد تا هرگز گمراه نشويريكتاب خدا و عترتم، دامن آن دو را بگ: گذارم يم

  .به خدا يآر: گفتند

ساخته  يامبرش جاريا بر زبان پيطالب و خاندانش نازل كرد  ياب بن يخدا در قرآن در شأن عل را كه يچ مطلبيه) ع(نيامام حس
: گفتند ين ميم و تابعيديبه خدا شن يآر: گفتند يم) ص(امبريرامون آن قسم داد و صحابه پيبود ـ نگذاشت مگر كه آنان را پ



 .ما نقل كرده است يبرا يو فالن يم فالنينان داريكه به او اطم ين سخنان را كسيا

  :فرموده) ص(امبرياند پ دهيا شنيآنان را قسم داد كه آ) ع(نيسپس امام حس

  .را دشمن دارد يكه عل يمرا دوست ندارد كس. ديگو يرا دشمن، دروغ م) ع(يكه گمان دارد مرا دوست دارد و عل يكس

 چطور؟: ديامبر پرسياز پ يشخص

م، هر كه او را دوست دارد مرا دوست داشته و هر كه مرا دوست دارد خدا را دوست يواز من است و من از ا) ع(يرا عليز :فرمود
 را دشمن دارد مرا دشمن دارد و هر كه مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است؟) ع(يهر كه عل. داشته است

 .ميديبه خدا، شن يآر: گفتند

 
 از منكر يدر امر به معروف و نه) ع(نيسخن امام حس

چرا «: ديفرما يهود آنجا كه مياو از دانشمندان  ييد، مانند بدگويريخود را پند داده پند گ يايز آنچه خدا به آن اولمردم ا يا
» دند لعن شدنديل آنان كه كفر ورزياسرائ يان بنياز م«: ديفرما يو م» دارند؟ ي، آنان را از گفتار گناهشان باز نميدانشمندان اله

 «.كردند ينچه مچه بد بود آ«: ديفرما يتا م

كردند  يشان نميدند و نهيد يزشت و فساد م يان خود كارهاين سان خداوند آنان را نكوهش كرد، چون آنان از ستمگر ميو بد
  :ديفرما ينكه خدا ميدند، با ايترس يم آنچه از آن ميد و از بيرس يشان ميبه طمع آنچه از آنها به ا

  1.ديد و از من بترسياز مردم نترس

  :ديفرما يو م

 2.دارند يناپسند باز م يدارند و از كارها يده وا ميپسند يگرند، به كارهايكديمان دوستان يمردان و زنان با ا

ه ادا شود ين فرضيدانسته كه اگر ا يرا مياز خود، آغاز كرده است، ز يف واجبياز منكر به عنوان تكل يخدا از امر به معروف و نه
از منكر دعوت به اسالم است همراه رد مظالم  ياز آسان و دشوارـ برپا شوند، چه امر به معروف و نهض ـ يو برپا گردد، همة فرا

 .خود يخود و صرف آن در مورد بسزا يم، و گرفتن زكات از جايالمال و غنا تيم بيو مخالفت با ظالم و تقس

 يلة خدا در دل مردم مهابتيد، و به وسيمعروف يرخواهيو خ يكيد كه به دانش و نيهست يا دسته !رومنديگروه ن يسپس شما ا
د، يندار يند و بر آنها حق نعمتيدارد و آنان كه هم درجه شما يم يبرد و ناتوان شما را گرام يد كه شرافتمند از حساب ميدار

هان و بت پادشايدارند و به ه يغ ميد كه از خواستارانشان دريهست يجيدارند، شما واسطة حوا يش ميشما را بر خود پ
د؟ يام كنيدوارند كه به حقّ خدا قيست كه به شما امينها از آن رو نيا همه ايآ. ديدار يان راه، گام برميبزرگان در م يارجمند

د و به يا فان را تباه ساختهين رو حق امامان را سبك شمرده، حقوق ضعيد از ايا كرده يكوتاه يشتر حقوق خداوندياگر چه از ب
ده به مخاطره يخدا كه آن را آفر يرا برا يد و نه جانيخرج كرد ين راه نه ماليشما در ا. ديا ا گرفتهپندار خود حقّ خود ر

امبران و امان از عذاب او را يپ ينيا شما به درگاه خدا بهشت و همنشيد، آيدرافتاد يا رهيخدا با عش يرضا يد و نه برايانداخت
 د؟يآرزو دار

دست  يرا شما از كرامت خدا به منزلتيد، زياو بر شما فرود آ يفرهاياز ك يفريترسم ك يممن ! آرزومندان به درگاه خدا يا
نكه خود يد با ايدار ينم يشود گرام يشناسانده م (بر شما(لة خدا يرا كه به وس يد و كسيدار يبرتر يگريد كه بدان بر ديا افتهي

ك ي ينكه برايد با ايشو يخدا شكسته شده و نگران نم يها مانيد كه پينيب يد، شما ميان مردم احترام داريبه خاطر خدا در م
ها و از كار  ز شده و كورها و الليخوار و ناچ) ص(مان رسول خدايد كه پينيب يم. ديافت يمان پدران خود به هراس مينقض پ
كه در آن راه تالش  يند و به كسايكن يت خود كار نميد، و در خور مسئوليكن ياند و رحم نم ها در شهرها رها شده افتاده

 يجمع و بازداشتن دسته يرينها همان جلوگيهمه ا. ديا و سازش با ظالمان آسوده يد و خود به چاپلوسينه ينم يكنند وقع يم
را در حفظ منزلت علما يتر است، ز بت بر شما از همة مردم بزرگيمص. دياست كه خداوند را بدان فرمان داده و شما از آن غافل

 .ديكرد يتالش م) در حفظ آن(، كاش ديمغلوب شد

به دست عالمان به خداست كه بر حالل و حرام خدا ) يديكل يها پست يعني(آن است كه زمام امور و گذرگاه احكام  ين برايا
ن منزلت را ربودند و آن از شما ربوده نشد مگر به واسطة تفرّق شما از حقّ و اختالف شما در سنت ياند و از شما ا نيام
را تحمل ) و تعهدها(ها  نهيد و در راه خدا هزيبا بوديو اگر بر آزارها شك. ديل روشن بر آن داشتينكه دليبا ا) ص(مبرايپ



يشما ظالمان را در جا يگشت، ول يافتاد و به شما برم يان ميآمد و از جانب شما به جر يد، زمام امور خدا بر شما در ميكرد يم
د تا به شبهه كار كنند و در شهوت و دلخواه خود راه روند فرار شما از مرگ و خوشينان سپردد و امور خدا را به آيخود نشاند

فان را به دست آنانيسان ضع نيبد] ره كردهين منزلت چيآنان را بر ا[ا كه از شما جدا خواهد شد يدن يبودن شما به زندگ
خود يروزمره كردند، در امور مملكت به رأ يغلوب زندگرا ناتوان و م يرا برده و مقهور خود ساخته و برخ يد كه برخيسپرد

 !جبار يبر خدا ياز اشرار و گستاخ يرويآورند به سبب پ يد ميپد يش ننگ و خواريخو يكنند و با هوسران يتصرف م

ان درپناه مانده و دستش يب يد، سرتاسر كشور اسالميگو يسخنور بر منبر دارند كه به سود آنان سخن م يبيخط يدر هر شهر
 .را از خود نرانند يا چ دست برخورد كنندهيند كه هيآن باز است و مردم بردگان آنها يهمه جا

 .كه نه خدا شناسند و نه معاد يانيند، فرمانروايگر و تندخو بر ناتوان سلطه يزورگو معاندند و برخ يآنها كه برخ

رحم بر يب يستمگر و فرمانروا يريات بگينابكار و مال يبكاريار فريدر اخت يار اسالميو چرا در شگفت نباشم كه د !شگفتا
 .كند يم يم داوريم حاكم است و در آنچه اختالف داريمؤمنان است، پس خدا در آنچه ما كشمكش دار

ا نبود، بلكهيارزش دن يبه مال ب يز دسترسيو ن ييرقابت در فرمانروا يكه آنچه از ما سرزد، برا يدان يتو م !ايخدا
م تا بندگانيت آشكار سازيها نيرا در سرزم يم و سروسامان بخشيانين تو را بنماييآ يها ت كه نشانهاز آن روس

)ن راه مقدسيدر ا(اگر ما را !) مردم يا(و شما .ض و سنن و احكام تو عمل كننديدة تو آسوده گردند و به فرايستمد
.امبر شما بكوشنديرند و در خاموش كردن نور پيرو گيما نبر ش) شيش از پيب(د، ستمگران يد و در خدمت ما نباشينرسان ياري

 .اوست يم و سرانجام به سويگرد ياو بازم يم و به سويخدا ما را بس است و بر او توكل دار

:ها نوشت يپ
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