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 آیت هللا محمد على عالمى: مؤلف 

 سخن ناشر
مـؤ لف مـعـظم دانشمند گرانقدر استاد عالمھ آیت هللا محمد على عالمى فرزند مرحوم حجة االسالم و المـسلمـین آقـا 

سعادت سبط اكبر شمـسى كھ مصادف با والدت با  1306در شب نیمـھ مـاه مـبارك رمـضان سال ) ره (شیخ جواد 
امام مجتبى علیھ السالم است در یك خـانواده روحانى در روستاى حجاجى از قراء دامغان پا بعرصھ وجود نھاد، 

در شش سالگـى در مـكتـب خـانھ روستا قرآن كریم را ظرف سھ ماه آموخت و سپس برخى از كتـابھاى فارسى را 
ت آباد كھ تـا حجاجى چـھار كیلومـتـر فـاصلھ داشت در كالس فرا گرفتھ و در ھفت سالگى در مدرسھ روستاى قدر

كھ مدارس علمى در اختیار روحانیون قرار  1323دوم ثبت نام نموده و دوره ابتدائى را گـذراند و در آبان مـاه 
مقدمات را نزد حجة االسالم مرحوم حاج شیخ . گرفت در شھر دامـغـان بھ فـرا گرفتن علوم دینى پرداختند

گذراند و سپس بھ لحاظ اینكھ پسر عموى ایشان مرحوم آیھ هللا حاج میرزا محمد على ) ره (مـحسین خیرى غـال
عالمى دامغانى فرزند برومند مرحوم آیھ هللا حاج شیخ على دامغانى در ھمـدان سرپـرستـى مـدرسھ دامـغـانى را كھ 

وى سطح را . ھده داشتند بھ آن شھر عزیمت نمودخـود در كنار مرقد پدر بزرگوارشان تـاءسیس كرده بودند بھ ع
حاضر  (ره (نزد اساتید ھمدان بپایان رسانیده و یكسال ھم در درس خارج مرحوم آیھ هللا آخوند مال على ھمدانى 

مرحوم آیھ هللا العـظمـى حاج آقـا حسین   رحل اقامت در قم افكنده و از محضر درس  1331شدند و در سال 
و حضرت آیھ هللا العظمى آقاى حاج سید مـحمـد رضا مـوسوى گـلپـایگـانى مـد ظلھ العـالى  بروجردى قدس سره

استـفـاده نمـودند و مـدت شش سال ھم در درس امـام راحل حضرت امام خمینى قدس هللا روحھ الشریف شركت 
اصول آیة هللا   ـى ھم از درسنموده و یك دوره كامـل خـارج اصول را از مـحضر مـعـظم لھ استـفـاده كردند و مـدت

 .العـظمى آقاى داماد و تفسیر عالمھ طباطبائى قدس سرھما بھره بردند و بھ درجھ اجتھاد نایل شدند
بر حسب دعوت مردم متدین سمنان از محضر حضرت آیة هللا العظمى آقاى گـلپـایگـانى بھ سمـنان  1342در سال 

و تـبلیغ و تـشكیل حوزه علمیھ و پرورش طالب جوان مشغول شدند و تا  اعـزام گـردیده و در این شھر بھ جمـاعـت
كنون ده ھا نفر از شاگردان ایشان در حوزه علمیھ قم بھ تحصیل و تدریس و یا در نھادھاى جمھورى اسالمى بھ 

 .نمایندخدمت اشتـغـال دارند و ھم اكنون نیز عـلمـا و فـضالى سمـنان از درس خـارج اصول ایشان استفاده مى 
مـعـظم لھ از ھمـان ماھھاى اول ورود بھ سمنان بھ سبب روشنگرى و بیان واقعیتھاى موجود مـورد خـشم دستـگـاه 

ستـمـشاھى پـھلوى قـرار گـرفـتـھ و با اعـمـال خـشونت و مـنع سخـنرانى و تـبلیغـات آزادى عمل را از وى سلب 
بھ مـدت یكسال بھ بافـت كرمـان تـبعـید شدند و  27/12/53غایت ل 27/12/52نمودند و بخاطر مبارزه با رژیم از 

ھم كھ بمناسبت شھادت امام صادق علیھ السالم مجلس عزا و راھپیمائى تـشكیل داده  1357شوال سال  25در شب 
ھ بودند مـورد ضرب و شتـم پـلیس قـرار گـرفـتـھ و چون رژیم ایشان را كارگردان و رھبر نھضت انقالب در منطق

پس از  14/9/1357مى دانست و تبعید و ضرب و شتم را در فروكش انقـالب مـؤ ثـر ندید العـالج در سحرگاه 
محاصره خانھ ، ایشان و فـرزند خردسالشان را دستگیر و بھ شھربانى و از آنجا بھ ساواك بردند و شانزده ساعـت 

متدین سمنان با تـعـطیل بازار و تـحصن در بازداشت و تـحت بازجوئى قـرار گـرفـتـند كھ مـردم غـیور و 
دادگسترى استخالص وى را خواستار شدند و اگر تحصن و فشار مردم انقالبى سمنان نبود معلوم نبود بھ چھ 

 .سرنوشتى دچار مى شدند
نشد كھ امـا فـشارھا و ضرب و شتم ھا و بازداشتھا و تبعیدھا او را از ادامھ مبارزه باز نداشت و نھ تـنھا مـوجب 

سستى بھ خرج دھد بلكھ در انجام وظیفھ شرعى بیش از پیش مقاوم و راسخ و پایدار ساخت بنحوى كھ در ھمھ 
راھپیمائى ھا پیشاپیش صفوف حركت مى كردند و مـردم را بھ استـقـامـت و پـایدارى تـا پیروزى نھائى و سقوط 

ودند، و پـس از پـیروزى انقالب ھم بالفاصلھ بھ رژیم و برقرارى حكومت اسالمـى و تـرغـیب و تـھییج مـینمـ
تـشكیل كمـیتـھ انقـالب و كمیتھ انتظامات و كمیتھ ھاى دیگر بمنظور حفظ امنیت و تاءمین نیازمـندیھاى مردم 

پرداختھ و عمال اداره امور را بعھده گرفتند و عالوه بر تصدى امور بنیاد مـستضعفان استان و بنیاد مسكن انقالب 
ى و عقیدتى و سیاسى شھربانى چون احساس مـى كردند كھ باید در خدمت انقالب بود و مخصوصا مسئلھ اسالم

با ابالغ دادستـانى در دادسراى انقالب مـشغـول بھ  14/1/58قضا را بر خود واجب عـینى مـیدانستـند لذا از تـاریخ 
فرى یك بھ مـدت ده سال اشتغال داشتند؛ لكن كار شده و سپس با سمت رئیس دادگاه انقالب و حاكم شرع دادگاه كی

در خالل این مدت اشتغاالت علمى و تاءلیف و تصنیف در درس خـارج فـقـھ كھ قـبل از انقـالب داشتـند بر اثـر 
كارھاى قـضائى و اجرائى تـعـطیل شده بود كھ بفـضل پـروردگـار دوباره تـوفـیق شامـل حال ایشان گردید و از 

یكى از آثار گرانبھا  ((حسین نفـس مـطمـئنھ  ))بھ كارھاى گذشتھ خود بازگشتند كھ كتـاب حاضر  1367اواخر سال 
و ارزشمند این استاد گـرانقـدر است كھ براى عـمـوم فـارسى زبانان باالءخـس وعـّاظ مـحتـرم مـفـید و قابل استفاده 



 .مى باشد
با جامعیت خود مى تواند خواننده را از سایر منابع بى نیاز  كتاب حاضر در نوع خود كم نظیر و یا بى نظیر بوده و

 .سازد
یكى از امتیازات مھم این كتاب آن است كھ مؤ لف محترم سعى نموده اند تا از منابع معتبر و مـورد قـبول ھمھ ِفَرق 

اجع سھل و آسان استفاده نمایند و ھمھ جا منابع با ذكر شماره صفحات آمده تا كنون دسترسى براى طالبین بھ مر
 .باشد

دیگـر اینكھ سخـنان امام علیھ السالم در طول سفر از مدینھ بھ مكھ و از مكھ بھ عراق بیانگر ھدف غائى امام در 
 . قیام علیھ حكومت غاصب و جائر زمان میباشد بازگو شده است

فھ و شام كھ رسواگر حكومت ھمـچـنین سخنرانیھاى حضرت زینب سالم هللا علیھا و امام سجاد علیھ السالم در كو
 . جور و پایھ و بنیان انقالبات بعدى است بھ رشتھ تحریر در آمده است

ـ كتاب پیغمبر و یاران در پـنج مـجلّد، در شرح حال  1: سایر، تـاءلیفـات و تـصنیفات معظم لھ بشرح زیر است 
 . حدود سیصد نفر از اصحاب رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

 . تـاب شاگـردان مـكتب ائمھ علیھ السالم كھ دو جلد آن چاپ شده و جلد سوم در شرف چاپ استـ ك 2
 . ـ جوانان چھ مى پرسند، پاسخ سئواالت و مشكالت مذھبى كھ بھ زبان اردو ھم ترجمھ و چاپ شده است 3
 . آماده چاپ استـ صحنھ ھاى قیامت از دیدگاه قرآن ، ترجمھ كتاب مشاھیرالقیامة مرحوم سید قطب كھ  4
 . ـ رسالھ عربى و استداللى در ارث زوجھ آماده چاپ 5
 . ـ رسالھ عربى و اجتھادى در رضاع 6
 . صفحھ آن بھ رشتھ تحریر در آمده است 700ـ شرح بر عروة الوثقى كھ حدود  7
 . تھ ایشان استـ رسالھ اجتـھادى و استـداللى بھ عـربى در خلل و قواطع صالة كھ خالصھ تدریس یكسال گذش 8

انتـشارات ھاد ضمـن آرزوى طول عـمر براى مؤ لف بزرگوار، مطالعھ این اثر نفیس و ارزنده را بھ ھمـھ پـیروان 
خـاندان عـصمت و طھارت سالم هللا علیھم اجمعین بخصوص شیفـتـگـان سرور و ساالر شھیدان حضرت ابا عبدهللا 

 .فـیق خـدمـتـگـزارى بیشتـر را از درگـاه ایزد متعال مسئلت داردالحسین علیھ السالم توصیھ مى نمـاید و تـو
 موسسھ انتشارات ھاد

 پیش گفتار
 بھ نام خداوند بخشنده مھربان

ھمـھ مـى دانیم ایران تـنھا كشورى است كھ در میان ممالك و جوامع اسالمى مذھب رسمى آن شیعـھ جعـفـرى اثنى 
 .را از ایران بپا خاستھ و در ترویج آن سعى بلیغ مبذول فرموده اندعشرى است و مرّوجین این طریقھ حقھ اكث

نھال تشیّع از خون پاك ساالر شھیدان و سرور آزادگان جھان حضرت ابى عبدهللا الحسین عـلیھ السالم و فـرزندان 
ب تشیّع بھ بركت و برادران و برادرزادگان و خویشاوندان و یاران باوفایش آبیارى و بھ ثـمـر رسیده و اسالم و مذھ

خون حسین و یارانش باقى و پـایدار مـانده و ھر روز بر رونق و جالى آن افزوده مى گردد كھ اگر قیام حسینى 
نبود یزیدیان فـاتـحھ اسالم را مـى خـواندند و خـوشبخـتـانھ مـحقـقـین و مـورخـین از سال وقـوع حادثـھ جانگـداز 

ى براى احیاء خون شھیدان فعالیت بسزایى داشتھ و آثار گرانبھایى از خود بھ كربال تـا كنون در ھر عصرى و زمان
یادگار گذاشتھ اند، و این حركت الھى و انقالبى را كھ علت مبقیھ دین و مذھب مقدس است برپا و جاویدان ساختھ 

خواھیم كھ اجر آنانرا در خور اند، امـروز مـا بھ بركت ھمـین آثار توانستھ ایم دست بھ اقدام نوینى بزنیم و از خدا می
خدائیش عنایت فرماید لیكن اكثر آثار گذشتگان بھ زبان عـربى تـدوین یافـتـھ كھ براى پـارسى زبانان كمـتـر قـابل 
فـھم است و آنچھ كھ بھ زبان فارسى نوشتھ شده نوعا مطابق ادبیات عصرى بوده كھ با ادبیات عـصر مـا تـطبیق 

ءلیف و تصنیف تغییر یافتھ ، لذا عده اى از فضالء و دانش دوستان كھ كتاب پیغمبر و نمى كند مخصوصا سبك تا
یاران ما را دیده بودند و سبك تـحریر و سادگى قلم را پسندیده ، پیشنھاد تاءلیف كتابى در زمینھ تاریخ حسین بن 

 .على علیھ السالم اسوه حریت و شھادت و تصویر صحنھ جانسوز كربال را نمودند
ـیر ھم بھ امـید اینكھ با این اقـدام ناقـابل رشتـھ والیتـم را بھ والیت اھل بیت عـصمـت و طھارت استحكام بخشیده حق

و مشمول عنایات خاصھ خاندان پیامبر گرامى گـردیده آبروئى نزد آنان كسب كنم از پیشنھادشان كھ در حقیقت 
دست گـرفـتـھ و با اتـكا بھ فضل و عنایات خاصھ پروردگار  گشودن راه سعادت بود حسن استـقـبال نمـوده و قـلم بھ

 . شروع نمودم
 .امـید است كھ مورد توجھ خداى بزرگ و حسین عزیز و جد و پدر و مادر و برادر و اصحاب گرامیش قرار گیرد

 . در اینجا الزم میدانم بھ برخى از امتیازات این كتاب اشاره نمایم
معتبر عربى استفاده شده و مدارك ھر مطلب با ذكر و شماره صفحھ تا آنجا كھ موجب  ـ در این تاءلیف از تواریخ 1



 . تطویل نگردد در ذیل صفحات آمده است
ـ براى آنكھ خواننده خستھ نگردد و مطالب دنبالھ دار نشود و بھ تمام موضوعات خیلى آسان دسترسى پیدا كند  2

 . داده شده استبراى ھر مطلبى ولو كوتاه تیتر و عنوانى قرار 
ـ اشاراتـى از علل و فلسفھ قیام حسین علیھ السالم بعنوان یادآورى و تذكر ذكر شده است تا سوژه اى براى  3

 .گویندگان باشد
ـ مـتـن عـربى سخنان امام حسین علیھ السالم در مقاطع مختلف بیان شده است تا فضال و اھل سخن از لطافت و  4

 .مھ نمى تواند آن حقایق را بیان كند بھره مند گردندزیبائى عبارات حضرت كھ ترج
 . ـ بیوگرافى یاران امام حسین علیھ السالم در ضمن شرح شھادتشان بیان شده است 5
ـ پـس از بیان كیفـیت شھادت بھ سایر مطالب و وقایعى كھ در بین راه اتفاق افتاده اشاره شده ، تا با مراجعھ بھ آن  6

 .د مورد استفاده قرار گیردموارد كلیھ مطالب شھی
ـ در شروع بھ شرح حال قـسمـتى از زیارت ناحیھ مقدسھ امام زمان علیھ السالم كھ درباره آن شھید وارد شده  7

 .ذكر گردیده كھ ضمن كمك بھ بیان شھادت بیانگر مقام شھید مى باشد
قف كوتاه داشتھ ، ضمـن نظم عـربى و فـارسى ـ كلیھ منازل بین راه مكھ تا كربال كھ امام از آنجا عبور كرده یا تو 8

بیان شده و بھ برخـى از قـضایائى كھ در آن منزل رخ داده ، اشاره شده كھ میتواند از امتیازات خاص این كتاب 
 .باشد

گر پـنج نفـر قـبل از بلوغ بھ شھادت رسیدند، نھ نفر از مادران نظاره : ـ آمـار جالبى در این نوشتـھ آمـده مـانند 9
شھادت فرزند بوده اند، سھ نفـر از شھداء با خانواده ھمراه حسین علیھ السالم بوده اند، چھار نفر بعد از حسین 

 .عـلیھ السالم بھ شھادت رسیدند، سھ نفر از زنان جنگیدند، ھفت نفر از فرزندان ھمراه پدر شھید شدند و نظائر اینھا
نكتھ ، بیان شده كھ میتواند روزنھ اى براى تـاءمـل و دقـت بیشتـر :  ـ برداشتـھائى از مـطالب كتاب تحت عنوان 10

در تـحلیل مطالب تاریخى باشد، ھر چند در این زمینھ بھ حداقـل اكتـفـا شده زیرا در غـیر اینصورت مـطالب اصیل 
 .در البالى تحلیل ھا فراموش مى شد و از حوصلھ عموم خارج بود

  ((ش   ه 20/1/1368ق و   ه 1409شھر صیام  23مغانى لیلھ سمـنان مـحمد على عالمى دا ))
 حسین نفس مطمئنھ

اقراءوا سورة الفجر فى فـرائضكم و نوافلكم فانھا  :داود بن فرقد از امام صادق علیھ السالم روایت كرده فرمود
 یامة فى درجة من الجنةسورة الحسین بن على علیھماالسالم من قراھا كان مع الحسین بن عـلى عـلیھ السالم یوم الق

سوره فجر را در نمازھاى واجب و مـستـحب بخوانید كھ آن سوره حسین بن على علیھماالسالم است ھر كھ آنرا 
 .(1)بخواند در روز قیامت با حسین بن على محشور میگردد و در بھشت با او خواھد بود

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 چرا حسین علیھ السالم قیام كرد

این سؤ ال در ذھن بسیارى از كسانى كھ از مقررات و وظائف اسالمى و حقایق تاریخى بى اطالعـند، خـلجان 
ـردم زمـان مـطلع و آگـاه كھ با توجھ بھ اینكھ حسین علیھ السالم از قدرت بنى امیھ و از ضعـف و زبونى م: میكند

بود و با شناختى كھ از مردم كوفھ داشت و تـجربھ كرده و دیده بود كوفـیان با پدرش على علیھ السالم و برادرش 
 : امام مجتبى چـگـونھ رفـتار كردند و این شناخت و آگاھى از گفتھ ھایش كامال آشكار مى گردد چنانكھ فـرمـود

 . ن لعق على السنتھم یدورون حیث ما درت علیھ معایشھم فاذا محصوا ابا لبالء قّل الدیانونالنّاس عبید الّدنیا و الدی
مردم برده و بنده دنیایند، دین چرخش زبان آنھا است بھ ھر سو كھ نفعشان ایجاب كند مى چرخد، ھنگام گرفتارى  ))

  (( .دینداران اندك میشوند
 حسن علیھ السالم با حكومت وقت كنار نیامد؟پس چرا قیام كرد و مانند برادرش حضرت امام 

در پـاسخ این ایراد اجمـاال مـى گـوییم كھ قـیام و نھضت حسین علیھ السالم داراى عـلل و فـلسفـھ و اسرار زیادى 
است كھ اگـر درباره ھمـھ علل و اسرار آن بھ تفضیل بحث بھ میان آید، سخن بھ درازا مى كشد و لذا بطور 

 . ضى از آنھا اشاره مى كنیماختصار، بھ بع
 ـ مسؤ لیت دینى حسین علیھ السالم 1

پیش مى آید كھ با دین آنھا ضدیت   اسالم عزیز ھر فرد مسلمان را در برابر حوادثى كھ براى مردم و جامعھ اش 
گـرامـى مى باشد وظیفھ دار و مـسئول مـى داند، چـنانكھ رسول ... دارد، یا مخالف مصالح اقتصادى ، اجتماعى و

ھمـھ شمـا سلطانید و ھمـھ تـان در رابطھ با رعیت  )) كلّكم راع و كلّكم مـسئول عـن رعـیّتـھ : اسالم فـرمـود
  (( .مواءخذه میشوید

 .ھمھ شما نسبت بھ ھم مسئولید



م و خلیفھ و حسین عـلیھ السالم كھ مى داند مسلمانان در فقر و سختى بسر مى برند اما یزید كھ خود را حاكم بر مرد
مسلمین قلمداد مى كند محرمات الھى را مرتكب مى شود، شراب مـى خـورد و قـمـار مـى بازد و بر سگـھا و 

مـیمـونھا خلخال طال میپوشد و با سنت پیامبر مخالفت مى ورزد، وظیفھ و مسئولیت دینى اش او را وادار بھ قـیام 
ن كھ حضرت در برابر حر و لشكریانش بھ سخنرانى عـلیھ چنین حكومت طاغى و یاغى و جبارى نمود، چنا

 :پرداخت و فرمود
ھر كھ سلطان ستمكارى را ببیند كھ مـحرمات : ھمانا رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود! اى مردم  ))

میان  الھى را حالل مى شمارد و با خدا پیمان شكنى مى كند و با سنت و روش رسول خـدا مـخـالفـت مى ورزد، در
بندگان خدا بھ گناه و ستم رفتار مى كند، قوال یا عمال بر او ایراد نگیرد بر خدا است كھ او را با ھمان سلطان جائر 

  (( !محشور گرداند و در جایگاه ستمكاران جاى دھد
اى حسین باقى از این رو و بھ ویژه با آن ھمھ نامھ ھا كھ بھ حسین علیھ السالم نوشتند و بیعت مردم با او، عذرى بر

 . نمى گذاشت و در تاریخ مورد انتقاد قرار مى گرفت
 ممكن است گفتھ شود كھ چرا امام حسن علیھ السالم قیام نكرد؟

مـا در شرح امـام مجتبى علل كنار آمدن وى را با معاویھ نگاشتھ ایم و در اینجا بھ اختصار مـى گـوییم عـالوه بر 
سن بھ معاویھ پیوستند و حتى برخـى از اطرافـیان امـام مـجتـبى بھ مـعـاویھ نوشتند آنكھ اكثـر فرماندھان سپاه امام ح

كھ حاضرند امام را دست بستھ تحویل وى دھند، و از طرفى معاویھ با سیاست مكارانھ اش ظاھر اسالم را رعایت 
و قـمـاربازى و سایر  مى كرد و مـانند پـسرش نبود كھ عـلنا بھ فـسق و فـجور اشتـغـال ورزد، و شرابخـورى

اعـمـال مـنافـى اسالم بھ ظاھر از او دیده نمى شد از اینرو امام مجتبى براى حفظ دین و جلوگیرى از سفك دماء 
 .مسلمین با وى كنار آمد

 ـ مسئولیت اجتماعى امام حسین علیھ السالم 2
ـت اسالمـى مـسئول مـى بیند تا در مقابل حسین عـلیھ السالم بھ لحاظ مـوقـعـیت اجتـمـاعـیش خـود را در برابر ام

ظلم و بیدادگرى كھ از ناحیھ حكومت اموى وارد مى شود بھ دفـاع برخیزد، گرچھ این مسئلھ ھر فرد مسلمانى است 
ولى بطور طبیعى در مورد امام حسین عـلیھ السالم با توجھ بھ امامت او از یكسو و انتسابش بھ پیامبر از سوى 

ترى پیدا مى كند و توقع جامعھ اسالمى را بیشتر برمى انگیزد، و امام علیھ السالم این مـسئولیت را دیگر تاءكید بیش
احساس مى كرد و سكوت در برابر جنایات یزید را جایز نمى شمرد، از اینرو براى ایفاء این مسئولیت بزرگ و 

فدا كرد و عدالت اسالمى و حكم  خطیر بھ پاخاست تا آنكھ شخص شخیص خود و ھمـھ اھل بیتش را در این راه
 .قرآن را در میان مردم بھ اجراء در آورد

 ـ اقامھ حجت بر امام علیھ السالم 3
با توجھ بھ اینكھ نامھ ھاى بسیارى تا حدود دوازده ھزار نامھ براى حسین علیھ السالم نوشتـند و آمـادگـى خود را 

ھم از شھر كوفـھ كھ بزرگـتـرین شھر نیرو خـیز اسالمـى براى كمك با لشكر یكصدھزار نفرى اعالن نمودند، آن
است ، تـا آنجا كھ او را مـسئول بھ حساب آوردند كھ اگـر امامت و خالفت را نپذیرد در پیشگاه خدا با او احتجاج 

مـؤ خـواھند كرد، و معلوم است كھ اگر حسین علیھ السالم اجابت نمى كرد در برابر خدا و امت اسالمـى مـسئول و 
اخـذ بود و تـاریخ ھم حسین عـلیھ السالم را مـسئول مـى شمـرد و او را مـؤ اخـذه مـى نمـودند، بنابراین حجت بر 

 . امام تمام شد و عذرى برایش باقى نگذاشت
 ـ حمایت از دین 4

كر آئین قـرآن حسین عـلیھ السالم با حكومت اموى آنھم با حاكمى چون یزید با اعتقادى كامال بر ضد اسالم و مـن
 :مواجھ شده چنانكھ از این شعر یزید عقیده فاسدش كامال آشكار میگردد

 لعبت ھاشم بالملك فال
خبر جاء و ال وحى نزل

  ((خاندان ھاشم سر حكومت بازى كردند وگرنھ وحى و خبرى از ناحیھ غیب نیامده  ))
اھلیت و بت پرستى باقى بود و مـعـتـقـد بھ بھشت و این شعر نشانگر آن است كھ یزید بن معاویھ بھ ھمان عقیده ج

دوزخ نیست و پر واضح است كھ یزید با این عقیده براى نابودى اسالم و قـرآن مـى كوشد و لذا حسین ، جان خود 
م و یارانش را فداى اسالم كرد تا باقى بمـاند كھ اگر خون حسین نبود از اسالم نشانى و از قرآن نامى نمى ماند و تما

زحمات پیامبر اسالم نابود مى شد، بنابراین خون حسین و اھلبیت و یارانش ، پیغمبر و زحماتش را احیاء كرد 
  ((حسین منى و انا من حسین  )) :چـنانكھ فـرمـایش رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم درباره حسین كھ فـرمود

سول خـدا تـولد یافـت با شھادت حسین ھم رسول خدا و بھ ھمین معنى اشاره دارد زیرا ھمانطورى كھ حسین از ر
 . تمام اھداف مقدسش تولدى دوباره یافت



 ـ حفظ مقام خالفت  5
خـالفـت در اسالم عـبارت است از جانشینى رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم یعنى خـلیفـھ باید نمـونھ رسولخدا 

زیرا خلیفھ و جانشین بنیانگذار حكومت اسالمى مى بایستى و متصف بھ اوصاف و اخالق پیامبر اسالم باشد، 
وسیلھ اى براى تحقق عدالت اسالمى و قـضاوت عـلیھ تـخـلفـاتـى باشد كھ انجام مى گیرد، بنابراین اگر خلیفھ فرد 
شایستھ بود جامعھ را بھ صالح و سعادت سوق مى دھد و چنانچھ منحرف شد، مسیر جامعھ را ھم بھ انحراف مى 

اند، از اینجا است كھ اسالم اھمیت فراوانى بھ موقعیت خلیفھ داده و براى كسى كھ متصدى مقام خالفت مى شود كش
ـ خـبرویّت نسبت بھ امور اقتصادى ، ادارى ، سیاسى ،  3ـ امـانت  2ـ عدالت  1: سھ شرط اساسى قرار داده است 

 .و ھمھ آنچھ را كھ جامعھ بدان نیاز دارد
 :م در اولین نامـھ اى كھ بھ مـردم كوفھ نوشت بھ این شرط اشاره فرمودحسین عـلیھ السال

 . فـلعـمـرى مـا االمام اال العامل بالكتاب واالءخذ بالقسط و الداین بالحّق و الحابس نفسھ على ذات هللا
بر حسب قانون و حق بھ جانم قـسم امـام نیست مـگـر آنكھ بھ كتـاب خـدا عمل كند و بھ عدل و قسط رفتار نماید و  ))

  (( .مجازات كند و خود را در مسیر رضاى خدا قرار دھد
پـس خـالفـت تـنھا یك سلطھ ارضى نیست بلكھ خـالفـت نیابت از رسول خـدا است لیكن حسین عـلیھ السالم مى بیند 

و شكار و تفریح كھ مقام جدش در اختیار فردى قرار گـرفـتـھ كھ تـمـام اوقـاتـش را بھ مـیگـسارى و عیاشى 
نامشروع مى گـذارند و جز رسیدن بھ شھوات نفـسانى ھدفى ندارد و بى شرمانھ مقام خالفت را بازیچـھ و مـلعـبھ 

 .ھواى نفس قرار داده است لذا قیام كرد تا خالفت اسالمى را بھ جایگاه اصلیش برگرداند
 ـ آزادسازى اراده امت  6

زید از مردم سرزمین اسالمى سلب اراده و اختیار شده بود، اجسادى بى در زمـان حكومـت مـعـاویھ و پـسرش ی
  ((اشباح الرجال و ال رجال  ))روح و كالبدى بى اراده گشتھ بودند كھ بھ تعبیر امیرالمؤ منین على علیھ السالم 

ھ قدرت تفكر را حتى از بودند، آنچنان قید و بند نھ تنھا بر دست و پاى آنان بلكھ بر قلب و فكر و اراده آنان زدند ك
جامعھ سلب كرده بودند، حكومـت امـوى مـسلمـانان را آنچنان تحذیر كرده بود كھ ھر گونھ تحرك برخالف میل و 
خواستھ حكومت از آنان زایل گشتھ بود و لذا در تاریخ مكرر مى خوانیم كھ مـردم بھ حسین عـلیھ السالم مـتـمـایل 

ى برخـالف امـیال حكومـت از مـردم صادر نمى شد و بدون اراده ھمچون بندگان و بودند امـا كوچـكتـرین اقـدامـ
بردگان زر خرید، فرامین حكومت را بدون چون و چرا اجراء مى كردند و از فرماندھانشان پیروى مى نمودند و 

بھ جامعھ اسالمى حسین علیھ السالم قدم بھ میدان كارزار و جھاد اسالمى نھاد تا روح عزت و كرامت انسانى را 
 .بدمد و اراده و فكر و اندیشھ مسئولیت فردى و اجتماعى را كھ از مردم سلب شده بود بھ آنان باز گرداند

حسین تن بھ شھادت داد تا جامعھ اسالمى بھ كیان خود بازگردد، لذا شھادت آن حضرت نقطھ تحولى در تاریخ 
زگشتند و بھ نیروى اندیشھ و عـزم و اراده مـسلح شدند و تمام اسالم و مسلمین گردید، و مسلمانان بھ كیان خود با

قیودى را كھ بر دست و پا و زبان و قـلبشان زده بودند گسستند و ترس و خوف و انقیاد و اطاعت بى چون و چرا 
  ((یا لثارات الحسین  ))بھ تحرك و قـیام و انقالب مبدل گشت ، قیام ھا و نھضت ھا با شعار 

ن شعـار آنچـنان كوبنده بود كھ پایھ ھاى حكومت اموى را بھ لرزه در آورد و سرانجام آنرا از بیخ و شروع شد و ای
 .بن بركند

 ـ ریشھ كن كردن مظالم حكومت اموى 7
یكى از بزرگترین فلسفھ قیام حسینى ایستادگى در برابر ظلم و ستم بى حساب حكومت اموى مخصوصا نسبت بھ 

 : ت با شیعھ بود چنانكھ شاعر در این مقام گفتھ استشیعیان و تصفیھ حساب حكوم
 بزرگ فـلسفه قتل شاه دين اين است

كه مرگ سرخ به از زندگى ننگین است
 نه ظلم كن به كسى نى به زير ظلم برو

كه اين مرام حسین است و منطق دين است
 : د نمونھ آن اشاره مى كنیممـظالم حكومت اموى بى حد و حصر و در شمار نمى آید كھ ما فقط بھ چن

 : الف ـ سلب امنیت
حكام امـوى براى آنكھ بیشتر بر مردم مسلط گردند و حق نفس كشیدن را حتى از مردم سلب كنند در سراسر كشور 

اسالمـى چنان ترس و وحشتى بوجود آورده بودند كھ فوق آن مـتـصور نبود، افـراد بى گناه را بھ جاى گناھكار و 
اى مخالف مجازات مى كردند، با ظن و گـمـان و تـھمت افراد را تحت فشار قرار مى دادند، نیكان و مطیع را بج

خوبان را بدون مـحاكمھ بھ زندان مى انداختند، در زمان والیت زیاد بن ابیھ پدر عبیدهللا در عراق مـثـلى رایج 



  ((انج سعد فقد ھلك سعید  )) : گـشت با این بیان
ھیچـكس بر مـال و جان خود ایمن نبود و لذا . گفتند مـواظب خـودت باش كھ سعـید را كشتـندیعنى بھ سعد مى 

 .حسین علیھ السالم قیام كرد تا این ستمھا و ظلم ھا را ریشھ كن نماید
 : ب ـ تحقیر امت اسالمى

ـیرالمؤ منین یكى از كارھاى خطرناك حكومت اموى تحقیر و اذالل و خوار ساختن مؤ منان مخصوصا شیعیان ام
حضرت على بن ابیطالب علیھ السالم بوده است ، و یكى از نشانھ ھاى این تحقیر داغ نھادن بر صورت و گردن 

برخى از شیعیان یعنى ھمان طورى كھ دامھا را بھ مـنظور شناسائى بر گونھ و سر و گوش آنھا داغ مى نھند و یا 
نشان مى گذاشتند، با شیعیان و مؤ منین راستین و دوستان على غالمان زر خرید حبشى را عـالمـت بردگى با داغى 

علیھ السالم چنین مى كردند حسین علیھ السالم قیام كرد و خون شریف خود و یارانش را در این زمـینھ فـدا كرد تـا 
داب باب عـزت و آزادى را بر روى آنان بگشاید و از این كابوس خـطرناكى كھ حیات و زندگـى آنان را در گر

عمیقى قرار داده است نجات بخشد، چـنانكھ در تـاریخ ثـبت است حجاج بن یوسف ثـقـفـى گـردن انس بن مـالك و 
 .(2)سھل بن سعد و دست جابر بن عبدهللا انصارى را بھ جرم دوستى با على علیھ السالم داغ نھاد

 ـ دفع ظلم از شیعھ 8
مى گذشت در رنج بود كھ ستـم بر آنان   حسین عـلیھ السالم از مـشاھده ظلم ھائى كھ از ناحیھ معاویھ بر شیعیانش 

 را بھ حد اعـال رسانیدند، خـونھایشان را بدون دلیل مـى ریخـتـند، حتى بزرگانى را كھ نمى توانستند مستقیما با آنھا
مواجھ گردند و عـلنا آنھا را بكشند ترور مى كردند، و در این زمینھ بى شرمى را بجائى رسانیدند كھ مـعـاویھ بھ 

یا ابا عبدهللا مى دانى كھ یاران پدرت  : كشتن یاران على افتخار مى كرد، چنانچھ بھ حسین علیھ السالم اظھار داشت
و بر آنھا نماز خواندیم و دفن كردیم ، حسین در جواب معاویھ را كشتیم و آنان را حنوط كردیم و كفن نمودیم 

حسین (لیكن ، اگر دوستان شمـا را بكشم نھ آنھا را غسل مى دھیم و نھ كفن مى كنیم و نھ دفن خواھیم كرد : فرمود
كھ احكام علیھ السالم با این جمـلھ مـعاویھ را محكوم كرد یعنى معاویھ دوستان على را مؤ من و مسلمان مى داند 

معاویھ منتھى درجھ ) اسالمـى را درباره شان اجر مى كند و با این عقیده آنھا را بدون جرم بھ قـتـل مى رساند
كوشش خود را در دشمنى با دوستان على بكار برد و بھر نحو ممكن با آنھا تصفیھ حساب كرد كھ ما بھ چند نمونھ 

 : از آنھا اشاره مى كنیم
 .مـانند حجربن عـدى و عـمـرو بن حمـق خـزاعـى و صیفـى بن فسیل را اعدام كردـ بزرگـان آنان را  1
 .ـ عده اى را مانند میثم تمار بھ دار آویخت و مثلھ كرد 2
 .ـ عده اى را زنده بگور كرد 3
 .ـ خانھ افرادى از شیعیان على علیھ السالم را خراب كرد 4
خصوصا زنانى كھ در جنگ صفین با على علیھ السالم بودند ـ براى زنان شیعھ ایجاد ترس و رعب مى نمود م 5

زرقاء دختر عدى بن حاتم و ام الخیر با رقیھ و سوده بنت عـمـاره و ام البراء و بكاره ھاللیھ ، اروى بنت  :مانند
 حارث و دارمیھ حجونیھ ، بھ فرماندارانش نوشت كھ زنان را جلب كرده بھ شام بفرستد، معلوم است براى یك زن
چقدر سخت مى گـذرد كھ او را از شھرى بھ شھرى آنھم با وسائل آن روز جلب كنند بویژه آنكھ وسیلھ ماءمورین 

 .مرد انجام گیرد
 .گواھى دوستان على را در محاكم نپذیرند: ـ بھ استانداران و فرمانداران اعالن كرد 6
 .از بیت المال قطع كنندـ ھمـچـنین طى بخـشنامـھ اى دستـور داد حقـوق یاران عـلى را  7
 .ـ حدود پنجاه ھزار نفر از شیعیان را بھ خراسان یعنى ایران امروز تبعید نمود 8
 .ـ و باالخره بھر شكل ممكن براى شیعیان على ایجاد ترس و رعب مى نمود 9

عاویھ نگاشت چون حسین علیھ السالم از رفتار معاویھ احساس خطر بیش از حد را نمود آن نامھ تاریخى را براى م
   .(3)كھ در آن اعمال و خالفكاریھایش را یادآور شد و او را بھ اعمالش توبیخ كرد

 ـ احیاى اھل بیت  9
ا نام و یاد اھل بیت رسول ّهللا را مـحو و نابود یكى از كارھاى مـعـاویھ این بود كھ بھر طریق مـمـكن مـى كوشید تـ



كند و آثـار و فضایل و مناقب آنان را ریشھ كن نماید، از جملھ راھھائى كھ معاویھ براى رسیدن بھ این ھدف در 
 : پیش گرفتھ بود اینھاست

 . اندادن مقام آنانـ وضع و جعل اخبار و احادیث از زبان رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در پائین نش 1
 .ـ مى كوشید تا جامعھ مخصوصا نسل نو را دشمن خاندان پیغمبر تربیت كند 2
 !ـ ھر كھ فـضائل على علیھ السالم و خاندانش را ذكر مى كرد با سخت ترین عقوبات كیفر مى داد 3
عھ اھل بیت را لعن و سّب ـ بھ استـانداران و فـرمـانداران دستور داده بود تا بر منابر و خطبھ ھاى نماز جم 4
 !نمایند) دشنام (

حسین عـلیھ السالم در كنفـرانس سیاسى بزرگـى كھ در مـكھ مـكرمـھ تـشكیل داد و مـسلمـانان سراسر كشور 
اسالمى آن روز شركت داشتند مردم را از ھدف شوم معاویھ كھ مى خواھد موقعیت اسالمى اھل بیت را ساقط 

 . نماید آگاه ساخت
ـلیھ السالم كھ شنیدن سّب پدر بزرگوارش در منابر از ھزار بار مردن برایش دشوارتـر بود براى رسیدن حسین ع

بھ مـیدان جھاد و شھادت در راه خدا پر میكشید و لحظھ شمارى میكرد، پس حسین علیھ السالم قیام كرد تا آثار 
 .(4)رداندنبوت و خاندان پیامبر را احیاء كند و موقعیت اسالمى آنانرا بازگ

 ـ امر بھ معروف و نھى از منكر 10
بزرگترین انگیزه قیام امام ابى عبدهللا الحسین علیھ السالم مسئلھ امر بھ معروف و نھى از مـنكر است كھ این دو از 

 . است و امـام عـلیھ السالم در درجھ اول مسئول اجراء این امر مھم اسالمى است مـھمـتـرین اركان دین
انّى لم اخرج اشرا و ال بطرا و ال ظالمـا و ال مـفـسدا  : چنانكھ در وصیت بھ برادرش محمد بن حنفیھ اعالن فرمود

 .(5)و انّمـا خرجت بطلب اال صالح فى امة جدى ، ارید آمر بالمعروف و انھى عن المنكر
قـیام مـن بر مبناى تمایالت نفسانى نیست ، من بھ منظور طغیان و فساد و تباھى و ستم خـروج نمـى كنم بلكھ  ))

  (( . معروف و نھى از منكر است انگـیزه ام اصالح امـت جدم رسول خدا است و مقصود و منظورم امر بھ
چـون بنى امـیھ این دو ركن بزرگ و مـھم اسالمـى را متزلزل ساختھ بودند كھ نھ تنھا امر بھ معروف و نھى از 
منكر متروك گشتھ بود بلكھ معروف منكر و منكر معروف تلقى مى شد و امام علیھ السالم در این مسیر مكرر بھ 

ھ اولین بار در سخـنرانى حضرت در منزل ذى حسم و برخورد با حر و سپاھیانش این حقیقت اشاره فـرمـود ك
 :فرمود

 .(6)اال تـرون ان الحق ال یعـمـل بھ و اّن الباطل ال یتناھى عنھ لرغب المؤ من فى لقاء ربھ محقا 
مـگـر نمـى بینید كھ بھ حق عـمـل نمـى شود و از باطل جلوگـیرى نمـى شود مـؤ من باید براى اجراء این مھم  ))

  ((مشتاق دیدار پروردگارش باشد 
و لذا حسین عـلیھ السالم بھ مـیدان جھاد قدم نھاد تا این اساس و پایھ مھم اسالمى را استوار سازد و اسالم محكم و 

 .مستحكم بماند
 ـ زنده كردن ارزشھاى اسالمى 11

حكومت اموى سعى بلیغ مینمود كھ ارزشھاى اسالمى را كھ كرامت انسانھا بدان بستگى دارد مـحو و نابود ساخـتـھ 
 !و ضد ارزشھا را كھ در جاھلیت بدان افتخار مى كردند و ارج مى نھادند جایگزین ارزشھاى اسالمى نماید

آن زیاد سرمایھ گذارى كرده و حكومت بنى امیھ با تمام قدرت در محو و  از جملھ ارزشھایى كھ اسالم روى
 : اضمحالل آن ایستادگى مى كرد این امور است

 : الف ـ وحدت اسالمى
پـیامـبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم براى ایجاد وحدت و برادرى اسالمى سعى و كوشش وافـى مـبذول مـى 

مختلف مخصوصا از طریق احیاى تعصبات قبیلھ اى و وادار كردن شعراى قبایل بر فـرمـود ولى مـعـاویھ از طرق 
ھجو قبیلھ رقیب و خانواده ھاى آنان وحدت اسالمـى را ریشھ كن مـى كرد تـا جائیكھ یزید اخـطل یكى از شعـراى 

اى دادند و حمایت كردند زمـان بنى امـیھ انصار و مـردمـى كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را در مدینھ ج
 .ھجو میكند



اگـر در اشعـار شعـراى امـوى دقـت شود روشن تـرین اثـرات آن ھمـان قـذف و ھجو قـبایل و خـانواده ھاى رقـیب 
در اشعار شعراى معاصر اموى كمترین اثرى از فضائل انسانى و آثار خوب اجتماعى و اخالق اسالمى . آنان است 

 .دیده نمى شود
 .لیھ السالم براى احیاى آثار و اخالق اسالمى قیام كردحسین ع

و نیز اخـتـالفـاتى كھ بین اعراب و اصیل و موالى بوجود آوردند كھ عرب كتابھائى در انتـقـاد بر مـوالى یعـنى 
اقـوامـى كھ از ایران و سایر كشورھاى غیر عربى در عراق و كشورھاى عربى زندگى مى كردند تصنیف و 

دند و بر عكس موالى كتابھائى علیھ اعراب نوشتند كھ این حركت برخالف مقررات و موازین اسالمى تاءلیف كر
 .بوده و وحدت اسالمى را مختل مى كرد

 : ب ـ حریت
چـنانكھ مـى دانیم و در تـواریخ مـذكور است در دوران حكومـت امـوى ، سفـره قـتـل و شمـشیر یگانھ حاكم در این 

كھ بدون رسیدگى بھ حق و حقیقت سفـره قـتـل گـستـرده مـى شد و جالد بھ دستـور حاكم بیگـناھى دستگاه مستبد بود 
از غذا و طعـام وقـتـى : را بھ قتل مى رسانید، چنانكھ حجاج بن یوسف ثقفى یكى از حكام زمان عبدالملك مى گفت 

مـشغول طعام باشم در چنین محیطى ھیچ لذت مـى برم كھ انسانى را ببینم در خـون خـود دست و پا مى زند و من 
كس را قدرت و جرئت آن نبود كھ بھ نحوه كردار و رفتار ناشایست حكام انتقاد نماید و یا بھ دفاع از حقوق از دست 

 .رفتھ خود پردازد
د برسند حسین علیھ السالم قیام كرد تا بھ انسانھاى زیر بار ظلم و ستم بیاموزد كھ چگونھ مى تـوانند بھ حقـوق خـو

و حریت و آزادى از دست رفتھ را باز یابند، و تاریخ گـویاى این مطلب است كھ ھنوز چند ماھى از شھادت حسین 
 .علیھ السالم بیش نگذشتھ بود كھ قیام ھا یكى پس از دیگرى شروع شد تا حكومت اموى را ریشھ كن نمود

را از دانشگاه خون و شھادت كربال آموختند و براى آرى مـردم با شھادت حسین علیھ السالم درس آزادى و آزادگى 
 .بدست آوردن حریت بپا خاستند

 : ج ـ اخالق اسالمى و انسانى
از زمـان رحلت رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم ھیچیك از خلفاء ھمانند على علیھ السالم بھ فكر تربیت 

رت على عـلیھ السالم ایجاد كردند كھ نتـوانست راھى روحى و اخالقى جامعھ نبودند اما آنقدر مشكالت براى حض
 .را براى تنویر افكار عمومى و اخالق اسالمى و ھدایت روحى جامعھ پیش گرفتھ بود بھ مقصد برساند

و در زمان حكومت اموى نھ تنھا در مسیر تربیت جامعھ قدمى برنداشتند بلكھ مى كوشیدند تا جامعھ را بھ فساد 
تھاى فاسد با جامعھ صالحھ نمى توانند كنار بیایند چھ كھ مردم صالح و شایستھ ھمواره مخالف بكشانند زیرا حكوم

 ))حكومتھاى ضد خدائى ھستند از این رو كوشیدند تا مردم را ھمانند خود بسازند و لذا مردم در این دوران بحكم 
  ((النّاس على دین ملوكھم 

ھم از ارتكاب فساد در آنھا نبود و مـظاھر فساد اخالق از قبیل دروغ ،  نھ تنھا پاى بند بھ صالح نبودند بلكھ رادعى
نقض عھد، لھو و لعب در ھمھ جا بچشم مى خورد، چنانكھ رئیس حكومت اموى معاویة بن ابى سفیان پس از پیمان 

على  با حضرت حسن بن على علیھ السالم اظھار داشت كھ بھ ھیچیك از شرایطى كھ در قرارداد بھ نفع حسن بن
 .قرار داده عـمـل نخـواھد كرد و حاكم كوفـھ نیز بھ امـانى كھ بھ مـسلم بن عقیل داده بود وفا نكرد

و مردم كوفھ كھ با ھمین سیره نشو و نما كرده بودند بھ سادگى پشت پا بھ ھمھ وعده ھائیكھ بھ حسین علیھ السالم 
ى باالتـر از این كھ فـرزند پـیغـمـبر و سید جوانان اھل داده بودند زدند و منكر ھمھ نامھ ھاى خود شدند و چھ ننگ

بھشت را براى قبول مسئولیت پیشوایى خود دعوت نمایند و اصرار ورزند كھ اگر نیائى در پیشگاه خدا با تو 
 .احتجاج خواھیم كرد و چون دعوت آنان را پذیرفت در مقابلش صف آرائى نموده و خونش را بریزند

اى شیث بن ربعى و اى حجار بن ابجر و اى قیس : در روز عـاشورا خطاب بھ مردم كوفھ فرمود امـام عـلیھ السالم
بن اشعث و اى زید بن حارث آیا شما بھ من ننوشتید كھ میوه ھاى ما رسیده و باغات ما سرسبز است اگر بسوى ما 

 بیائى بر سپاه مجھزى وارد خواھى شد؟
 ! ما چنین نامھ ھائى ننوشتیم: یچ شرم و حیا گفتنداین تیره بختان با كمال وقاحت و بدون ھ



آرى بھ خدا قسم نوشتید و لذا تن بھ شھادت داد تا اخالق اسالمى و انسانى را كھ در جامعھ آن : امام متعّجبانھ فرمود
 .روز مرده بود زنده كند

 ـ از بین بردن بدعت  12
دعت و نشر آن بود تا بدین وسیلھ اسالم را تـحریف و یكى دیگـر از كارھاى حكومت اموى در برابر اسالم ایجاد ب

از مـسیر صحیح منحرف نماید و روش حكومت اموى در این مسیر بدعـت ھاى جاھلى را زنده مى كرد تا در 
مقابل ، سنت ھاى اسالم را از بین ببرد چنانكھ امام علیھ السالم در نامھ اى كھ براى مردم بصره نگاشت بھ این 

 :كردحقیقت اشاره 

ھمـانا سنت رسول خـدا را بدست فـرامـوشى سپـردند و بدعـت ھا را زنده فـاّن السنة قـد امـیت و البدعـة قـد احییت 
شما را بھ زنده كردن مـعـارف  ;فانى اءدعوكم الى احیاء معالم الحق و اماتة البدع كردند، یا در نقـل دیگـرى است ؛ 

و بھمین دلیل حسین عـلیھ السالم قـیام كرد تـا رسوم جاھلیت  .(7) وت مـى كنماسالمـى و از بین بردن بدعـتـھا دعـ
ى را ریشھ كن ساختھ و سنت جدش رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را احیا نموده و در میان جامعھ اسالم

 .رواج دھد
 ـ پیشگیرى از ترور 13

حسین عـلیھ السالم احساس كرده بود كھ یزید قصد نابودى او را دارد چنانكھ خواھد آمد حتـى اگـر با امویان كنار 
 :مى آمد باز ھم او را رھا نمى كردند تا آنكھ خونش را بریزند زیرا

ر داشت و از اعماق قلب وى را دوست مى ـ حسین بزرگترین شخصیت اسالمى بود كھ در دلھاى مردم قرا 1
داشتند و مسلم است كھ وجود چنین شخصیتى بر امویان گران است كھ حكومت و قـدرت در دست آنان باشد لیكن 

حسین در دل مردم جاى داشتھ باشد و این موقعیت حقد و حسادت امـویان را برمـى انگـیخـت تـا حسین را بھر شكل 
 .ممكن از میان بردارند

ـ اصوال بنى امیھ نھ تنھا با حسین یا پدرش على و برادرش حسن دشمن بودند بلكھ با رسول خـدا صلى هللا عـلیھ  2
و آلھ و سلم و اسالم دشمنى ریشھ دار داشتند كھ در جنگ بدر عـده زیادى از آنان را كشتـھ و آنھا را شكست داد و 

ى كشید تـا انتـقـام اقـوام و بستـگـان خـود را از ذریّھ رسول خدا این سابقھ فراموش نشده بود، بلكھ یزید انتـظار مـ
 : بگیرد و در تاریخ ثبت شده است كھ یزید گفتھ است

لست من خنذف اّن لم اءنتقم

 
من بنى احمد ما كان فعل

  (( .انتقام آنچھ را كھ او انجام داد نگیرم ) پیامبر(از خـنذف نیستـم اگر از فرزندان احمد  ))
 :و بعد از آنكھ انتقام خود را گرفت چنین مى سراید

قد قتلنا القوم من ساداتھم

 
و عدلناه ببدر فاعتدل

  (( . سادات و بزرگان قوم را كشتیم و كشتار بدر را جبران كردیم ))
نند چنانكھ بھ بنى امیھ از او دست نمى كشند تا او را بھ شھادت برسا: و بھ ھمین دلیل حسین علیھ السالم اعالن كرد

 :برادرش محمدبن الحنفیھ فرمود
 .(8)لو رحلت فى حجرھا ھامة من ھذه الھو ام الستخر جونى حتى یقتلونى 

  (( .آورد تـا بھ قتل برسانند اگـر در سوراخ جانورى پـناه ببرم ھر آینھ مـرا بیرون خـواھند ))
 :و نیز بھ جعفر بن سلیمان صنبعى فرمود

 .و ّهللا ال یدعونى حتّى یستخرجوا ھذه العلقة من جوفى 
  (( .بھ خدا قسم دست از من برنمى دارند تا آنكھ قلب مرا از درونم خارج كنند ))

خواھند كشت منتھى ممكن است بھ گـونھ اى كشتھ با این مـقـدمات حسین یقین داشت باالخره بھ ھر شكلى شده او را 
شود كھ قاتلش معلوم نگردد و خونش ھدر برود لذا قیام كرد تا با كشتھ شدن در میدان جنگ و اختیار كردن مرگ با 

 .عزت پایھ ھاى حكومت ستم پیشھ بنى امیھ را بھ لرزه درآورد و بھ اھداف مقدس اسالمى برسد
 علیھ السالموالدت و شھادت حسین بن على 

حسین بن عـلى بن ابیطالب علیھماالسالم مكنّى بھ ابى عبدهللا و ملقب بھ شھید و سید شباب اھل الجنھ و زكى و طیّب 
 .حسین سبط من االسباط مى باشد: و وفـى و تـابع لمرضات هللا ، سبط

ى كھ غـزوه خـندق بوقوع حسین عـلیھ السالم روز سھ شنبھ یا پـنجشنبھ پـنجم شعـبان سال چـھارم ھجرى سال



پیوست متولد گردید، و بھ روایتى تـولد آن حضرت در سال سوم ھجرى ، و روز والدتش ھم سوم شعبان بوده است 
 . و فاصلھ بین والدت سبط اكبر امام مجتبى با سید الشھدا ده ماه و بیست روز بوده است

گفتھ اند و ھمچنین روز شھادت امام حسین  60ھجرى و برخـى سال  61شھادت آنحضرت روز جمـعـھ دھم سال 
علیھ السالم را بعضى شنبھ ذكر كرده اند و مـرحوم مـجلسى ھم قـول ابوالفـرج را در مقاتل اختیار كرده كھ شھادت 

من از زیج ھندى استـخـراج كرده ام كھ روز اول محرمى كھ : حضرت روز جمعھ بوده است و سپس فرموده 
ن ماه شھید شد چھارشنبھ بوده است پـس آنچـھ را كھ عامھ گفتھ اند حسین علیھ السالم در حسین علیھ السالم در آ

 . روز دوشنبھ شھید شده باطل است و روایت تاریخى بھ این نحو نقل نشده است
درباره فـاصلھ بین آن حضرت و امام حسن علیھ السالم نیز بھ اختالف سخن رفتھ و در روایت عبدالرحمن عزرمى 

 : ام صادق علیھ السالم آمدهاز ام
 .كان بین الحسن و الحسین علیھماالسالم طھر و كان بینھما فى المیالد ستة اءشھر و عشرا

میان تولد امام حسن و انعقاد نطفھ امام حسین یك طھر فاصلھ بوده و اختالف سن آنھا شش ماه و ده روز بوده  ))
  (( . است

ز حسین بن على علیھ السالم و یحیى بن زكریا علیھ السالم ششماھھ بھ دنیا و نیز در روایات آمده كھ فرزندى بھ ج
  .(9)نیامده است

 مراسم والدت حسین علیھ السالم
آگاه شد شتابان بھ خانھ على آمد و از اسماء فرزند  ھمـینكھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم از والدت حسین

خود را خواست حسین در آغوش پیامبر قرار گرفت ، و رسولخدا صلى ّهللا عـلیھ و آلھ حسین را غـرق بوسھ 
 :ساخـت و این مراسم را درباره حسین علیھ السالم انجام داد

پس اولین صدائى كھ گـوش حسین را . خواند ـ اذان در گـوش راست و اقامھ در گوش چپ حسین علیھ السالم 1
وه كھ . نوازش مى دھد صداى رسول خدا و اولین آوائى را كھ حسین مى شنود آواى هللا اكبر ـ ال الھ اال هللا است 

 . چھ صداى دلنشین و چھ آواى جان بخش و روح افزائى
 .در روایت است كھ این عمل فرزند را از شر شیطان حفظ مى كند

اولین كسى كھ بھ نام حسن و حسین نامـگـذارى شدند فرزندان : ى او نامـگـذارى مـى كند و در روایات آمـده ـ برا 2
على و زھرا سالم ّهللا علیھا ھستند كھ خدا این نامھا را از مردم پوشیده نگھ داشتھ تا نونھاالن على و زھرا بھ این 

 .دو نامگذارى شدند
 اءھل الجنة ما سمیت العرب بھما فى الجاھلیة الحسن و الحسین اسمان من اءسماء

  (( . حسن و حسین دو نام از نامھاى اھل بھشت است كھ در جاھلیت ھیچكس بھ این نامھا نامیده نشده است ))
ـ در روز ھفـتـم والدت پـیامـبر دستور داد قوچ بزرگى را خریدارى و براى حسین عقیقھ كردند و گوشت آنرا  3

 .نمودند میان فقرا تقسیم
 .ـ سر حسین را تـراشید و بھ وزن مـوى سر نقـره صدقھ داد كھ با این مراسم كمك شایستھ اى بھ فقرا میگیرد 4
ـ روز ھفتم والدت حسین را ختنھ كردند كھ رسول خدا اصرار داشت روز ھفتم والدت مولود را خـتـنھ نمـایند و  5

سابع فانھ اءطیب و اءطھر و اسرع لنبات اللحم فـان االرض طھروا اءوالدكم یوم ال : از آن حضرت رسیده است
 .تـنجس مـن بول االءغلف اءربعین یوما

روز ھفـتـم فـرزندان خود را ختنھ كنید كھ براى خوش بوئى و پاكى او مؤ ثر است و گـوشت بھتـر مـیروید و  ))
 .زمـین از بول طفـل خـتـنھ نشده تـا چھل روز نجس میماند

حسین علیھ السالم كھ رسول خدا صلى ّهللا علیھ و آلھ براى حفظ فرزندان آنان را با این كلمات بیمھ مى  ـ تـعـویذ 6
 .اءعوذ بكلمات هللا التامة من كل شیطان و ھامة و من كل عین المة  : و این دعا را بر آنان میخواند: فرمود

 .(10)و اسحاق را این چنین تعویذ مى فرمودحضرت ابراھیم عـلیھ السالم فـرزندانش اسماعیل : و مـیفـرمـود
 ابراھیم فداى حسین علیھ السالم

مـبر حسین علیھ السالم روى زانوى راست پـیا. خدمت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بودم : ابن عـباس گوید
و ابراھیم پسر پیامبر روى زانوى چپ حضرت نشستھ بودند، پـیامـبر گاھى حسین را مى بوسید و گاھى ابراھیم را 

جبرائیل از طرف پروردگار بر من : كھ حالت وحى بر پیامبر دست داد پس از آنكھ حالت پیامبر عادى شد فرمود
این دو فرزند را براى شما باقـى نمـى گـذارم : دا مى فرمایدخ: فرود آمد و سالم پـروردگـارم را ابالغ كرد و گـفـت 

اگر ابراھیم بمیرد فقط من : سپـس فرمود. باید یكى را فداى دیگرى نمایى پیامبر بھ ابراھیم نظر كرد و گـریست 
 محزون میشوم ، اما اگر حسین بمیرد فاطمھ محزون میشود و پدرش على پسر عمویم اندوھناك میگردد و من نیز

ابراھیم را قبض روح ! متاءثر مى شوم ، و مـن اندوه خـود را بر حزن فـاطمـھ و عـلى تـرجیح مـیدھم ، جبرئیل 



گردد، ابراھیم را فداى حسین كردم ابراھیم پس از سھ روز بیمارى وفات كرد، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و 
قربان : مى بوسید و لبان حسین را مى مكید و مى فرمودسلم ھرگاه حسین را مى دید او را بھ سینھ مى چسبانید و 

  .(11)كسى كھ ابراھیم را فداى او كردم
 حسنین امامند چھ قیام كنند یا قعود

كسى است كھ با شمشیر قیام كند و اگـر قـیام نكند امام  تصور بعضى از مذاھب مانند زیدیھ بر آن است كھ امام
 .(12)ابناى ھذان امامان قاما اءوقعدا :نیست ، لیكن چنین نیست زیرا از رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ روایت شده

 ((ھر دو امامند چھ قیام كنند و چھ نشستھ و ساكت باشند ) اشاره بھ امام حسن و امام حسین (ن دو فـرزندم یعـنى ای ))
 

  .(13)كھ این روایت ضمن تصریح بھ امامت حسنین علیھماالسالم مى فھماند كھ قیام شرط امامت نیست
 حسنین وارث صفات رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

حسنین عـلیھمـاالسالم نھ تـنھا از نظر ظاھرى شباھت بھ رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم داشتند چنانكھ از 
هللا علیھ و آلھ و سلم بود  امیرمؤ منان روایت شده حسن بن عـلى عـلیھ السالم از سر تا سینھ شبیھ رسول خدا صلى

و حسین از سینھ بھ پـایین ، بلكھ در صفـات و سجایاى اخـالقـى نیز شبیھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
بودند چنانكھ ابن ابى رافع بھ سند خود روایت مـى كند كھ فـاطمـھ زھرا سالم هللا عـلیھا با حسنین در مـرض مـوت 

اى رسول خدا بھ این دو فرزندت : ـلیھ و آلھ و سلم خـدمـتـش رسیدند، فـاطمـھ عـرض كردرسول اكرم صلى هللا ع
 چھ چیز بھ ارث مى دھى ؟

 .اءمـا الحسن فـان لھ ھیبتى و سؤ ددى و اءما الحسین فان لھ جودى و شجاعتى  : رسولخـدا فـرمـود
از من بارث خواھد برد و اما حسین جود و  امـا حسن ھیبت و سیادت و وقار و بردبارى و مداراى با مردم را ))

  .(( (14)سخاوت و شجاعت مرا ارث مى برد
 خدا و رسول دوستان حسنین را دوست مى دارند

قل ال اءسئلكم علیھ اءجرا اال  : مـردم چـنانكھ مـى فرمایددوست داشتـن خـاندان پـیامـبر یك فـریضھ الھى است بر 
 .الموّده فى القربى 

  ((بگو از شما مزد و پاداشى در برابر انجام رسالت بجز دوستى و محبت خویشاوندانم نمـى خـواھم  ))
ده و آنھا را از و پـیامـبر گـرامـى نیز بكرات امت را بھ دوستى و محبت درباره حسنین سفـارش و تـوصیھ فـرمـو

دشمنى با آنان برحذر داشتھ ، چنانكھ سلمان فـارسى روایت مـى كند كھ از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ شنیدم كھ 
 .اءللھم انى احبھما و احب من اءحبتھما  : درباره حسن و حسین مى فرمود

  (( . بدارد او را دوست خواھم داشت یعـنى خـدایا مـن حسن و حسین را دوست مى دارم و ھر كھ آنھا را دوست ))
 .من اءحب الحسن و الحسین اءحببتھ و من اءبغضتھ اءبغضھ هللا و من اءبغضھ هللا دخل النّار :و ھمچنین فرمود

ھر كس حسن و حسین را دوست بدارد من او را دوست مى دارم و كسى كھ من او را دوست بدارم خدا او را  ))
او را دوست بدارد وارد بھشتش مى كند و ھر كس آن دو را دشمـن بدارد مـن او را  دوست مى دارد و كسى كھ خدا

دشمـن مـى دارم و كسى كھ من او را دشمن بدارم خدا ھم او را دشمن خواھد داشت و جایگاه چنین كسى دوزخ 
  (( . است

غـول نماز بود حسن و حسین و نیز ابن مـسعـود روایت مـى كند كھ رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم مـش
آمدند و در حالى كھ حضرت در سجده بود بر پشت مباركش سوار شدند رسول اكرم وقتى سر از سجده برداشت با 
مالطفت و مھربانى آنھا را پائین آورد و در سجده دوم نیز ھمـان عـمـل تـكرار شد وقـتـى رسول خدا از نماز فارغ 

 . من اءحبنى فلیحب ھذین: ودگشت آنھا را در آغوش كشید و فرم
 .(15) (( ھر كس مرا دوست دارد باید این دو را ھم دوست بدارد)) 

 دلیل استحباب تكبیرات افتتاحیھ
ر تكبیر گفتھ شود كھ یكى از آنھا تـكبیرة االحرام خواھد مـیدانیم كھ قـبل از نمازھاى واجب ، مستحب است ھفت با

بود و مى توان ھر یك از تكبیرات را تكبیر واجب قرار داد و این سنت از اینجا نشاءت گرفت كھ روزى رسول خدا 
وى صلى هللا علیھ و آلھ و سلم امام حسین را در حالى كھ كودك بود و درست بھ حرف نیامده بود بھ مسجد برد و پھل

خود واداشت و بھ نماز ایستاد و تكبیر گفت لكن امام حسین نتوانست تكبیر بگوید پیامبر اكرم صلى هللا عـلیھ و آلھ و 
سلم تـكبیر دیگـر گـفـت باز ھم حسین تكبیر را درست بیان نكرد و این عمل تا ھفت بار تكرار شد و در تكبیر ھفتم 

  .(16)ت بار تكبیر گفتن سنت گشتحسین علیھ السالم صحیح ادا نمود و لذا ھف
 نصوص بر امامت حسین بن على علیھ السالم

نصوص بر وصایت و امامت حضرت ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم زیاد است و از جملھ روایت ابوبصیر است از 



بھ جابر بن عبدهللا انصارى فرمود با تو كارى ) امام باقر علیھ السالم (پدرم : ـام صادق عـلیھ السالم كھ فرمودام
دارم چھ وقت برایت آسانتر است كھ تو را تنھا ببینم جابر گفت ھر وقت شما بفرمائید روزى با جابر در خلوت 

ـاطمـھ زھرا دخـتـر رسول خدا دیده اى و آنچھ مادرم بھ درباره لوحى كھ در دست مـادرم ف: نشست و او را فـرمـود
تو فرموده كھ در آن لوح نوشتھ بود مرا آگاه ساز، جابر گـفـت خـدا را گـواه مـى گـیرم كھ در زمـان حیات رسول 

وح خـدا خـدمـت مـادرت فـاطمھ علیھاالسالم رسیدم و او را بھ والدت حسین علیھ السالم تبریك گفتم و در دستش ل
سبزى دیدم كھ تصور كردم زمرد است و نوشتھ سفیدى بھ رنگ خورشید در آن بود عرض كردم پدر و مادرم بھ 

لوحى است كھ خـدا بھ پـیامـبرش اھداء فـرمـوده و اسم پدرم و شوھرم و دو پسرانم : فدایت این لوح چیست ؟ فرمود
. ا بھ عنوان مژدگانى بھ من مرحمت فرموده است و اسامى اوصیاء از فـرزندانم در آن درج گردیده و پدرم آنر

 . حضرت زھرا آنرا بھ من داد و من رونویسى كردم: جابر مى گوید
آرى سپس امـام باقـر ھمراه جابر بھ : جابر، آیا آنرا بھ من ارائھ مى دھى ؟ عرض كرد: امـام باقـر بھ جابر فرمود

تو بھ نوشتھ ات نظر كن تا من برایت بخوانم : اقر او را فرمودمنزل او رفت و جابر صحیفھ را بیرون آورد و امام ب
، جابر بھ نوشتھ خود نگاه مى كرد و امـام قرائت فرمود، ھیچ حرفى باھم اختالف نداشتند و در آن لوح چنین 

 :مرقوم رفتھ بود
جابھ و دلیلھ نزل بھ الروح بسم هللا الرحمن الرحیم ھذا كتاب من هللا العزیز الحكیم لمحمد نبیھ و نوره و سفیره و ح

و انى فضلتك على االنبیاء و فضلت وصیك على االءوصیاء  :تا آنجا كھ مرقوم رفتھ .االءمین من عند رب العالمین 
و اكرمتك بشبلیك و سبطیك حسن و حسین فـجعلت حسنا معدن علمى بعد انقضاء مدة اءبیھ و جعلت حسینا خازن 

ھ بالشھادة فھو افضل من استشھد و ارفع الشھداء درجھ جعلت كلمتى التامة معھ و وحیى و اكرمتھ بالشھادة و ختمت ل
 .حجتى البالغة عنده بعترتھ اثیب و اعاقب 

و من تو را بر پیامبران دیگر فضیلت و برترى دادم و ھمچنین وصى تو را بر دیگر اوصیاء برترى  )) : ترجمھ
حسن و حسین را و حسن را معدن علم خود قرار دادم بعد از  دادم و بھ تو كرامت نمودم دو شیرزاده و دو نوه

پدرش و حسین را خزانھ دار وحى خود قرار دادم و او را بھ شھادت گرامى داشتم و پایان كارش را بھ سعادت 
مقرر نمودم پس او برگزیده ترین و برترین شھدا است و مقامش از ھمھ شھدا باالتر و عالیتر است و كلمھ تامھ خود 

  (( . ا با او قرار دادم و حجت بالغھ و تامھ خود را نزد او و بھ عترت او پاداش و كیفر دھمر
و سپـس نام ائمـھ مـعـصومـین بعـد از امـام حسین از حضرت سجاد تـا امـام زمـان عـجل هللا تـعـالى فـرجھ الشریف 

ه كھ از جھت رعایت اختصار از درج و اوصاف آنان و سرگذشت مؤ منان در زمان غیبت در آن لوح ذكر گردید
 .(17)مراجعھ نمایند 123طالبین بھ جلد دوم پیغمبر و یاران ص  .باقى مندرجات لوح خوددارى گردید

 سیماى حسین علیھ السالم
 خداترسى حسین علیھ السالم

اولیاء هللا بھ خـاطر شناخـت و معرفتى كھ بھ ذات اقدس الھى دارند بیش از دیگران تـرسانند و حسین علیھ السالم 
ما اءعظم حونك من : این چنین بود چنانكھ ابن شھر آشوب در مناقب آورده است از حسین عـلیھ السالم پـرسیدند

  ((چھ زیاد از خدا مى ترسى ؟  ))ربك ؟ 
 .من یوم القیامة اال من خاف هللا فى الدنیاال یاء: قال 

  .(( (18)از عذاب خدا در قیامت ایمن نیست مگر كسى كھ در دنیا از خدا بترسد :)) فرمود
ترس او از خدا را در مى یابیم كھ با آن چـشمـى گـریان و و از دعـاى آن حضرت در روز عرفھ میزان شناخت و 

دلى بریان پس از بیان اوصاف باریتعالى و كیفیت آفرینش جھان ھستـى و شخـص شخـیص خـود آن چـنان خـدا را 
در ھمـھ احوال حاضر و ناظر اعمال بندگان خویش مى داند كھ گوئى او را بھ چشم بصیرت مى بیند آنجا كھ مـى 

كور باد چشمى كھ  )) .عـمـیت عـین ال تـراك عـلیھا رقـیبا و خسرت صفقة عبد لم یجعل لھ من حبك نصیبا  : گـوید
تو را مراقب خود نبیند و در زیان و خسران باد بنده اى كھ نصیب و بھره اى از عشق و محبت خود در او قرار 

  (( . نداده اى
 دور نكرده اى كه شوم طلب حضور

اى كه ھويدا كنم تراغايب نگشته 
 عبادت حسین علیھ السالم

بندگـى و عبادت حضرت حق جل شاءنھ ھم بستگى بھ میزان شناخت و معرفت شخص نسبت بھ معبود دارد و چون 
سرور آزادگان خدا را چنان شناختھ كھ توانستھ او را توصیف نماید لذا عـبادت او ھم در حد باال بوده است چنانكھ 

چرا فرزندان پدرت اندكند؟ : از امام سجاد علیھ السالم پرسیدند: ر كتاب عقدالفرید روایت مى كندابن عبد ربّھ د
 .(19)تعجب مى كنم كھ من چگونھ متولد شدم و حال آنكھ پدرم شبانھ روز ھزار ركعت نماز مى خواند: فرمود



 تواضع و فروتنى حسین علیھ السالم
حسین بن على علیھماالسالم ، ھمچون جد و پدر بزرگوارش در تواضع و فروتنى اسوه حسنھ و الگو براى جھانیان 

حسین علیھ السالم بر جمـعـى از مـساكین بگـذشت كھ عـباى خـود را بر : بود چنانكھ در تفسیر عیاشى مذكور است 
مـین گـستـرده و مـشغـول خـوردن نان خشكى بودند، حضرت را دعوت بھ نشستن و خوردن غذاى خود روى ز

ان هللا ال : نمودند امـام حسین بالفـاصلھ دعـوت آنان را اجابت نمـود و مشغول خوردن نان خشك آنان شد و فرمود
 . یحب المستكبرین

من دعوت شما را پذیرفتم شما ھم دعوتم را اجابت : فرمودبدرستـیكھ خـدا متكبران را دوست نمى دارد و سپس  ))
آنچھ ذخیره كرده اى بیاور، و ایشان را ضیافت  :كنید و آنان را با خود بھ خانھ برد و ھمسر خود رباب را فرمود

 .20)(انعام فرمود
 جود و سخاى حسین علیھ السالم

درباره كرامـت و جود و بخـشش حسین عـلیھ السالم داستـانھاى زیادى نقل شد كھ من باب نمونھ بھ دو فقره آن 
 :اشاره مى شود

ـ عمرو بن دینار روایت مى كند كھ امام حسین علیھ السالم بھ عیادت اسامة بن زید رفت و او بیمار بود وى را  1
دید علتش را جویا شد اسامھ گفت شصت ھزار درھم بدھكارم ، امـام فـرمـود بر عـھده مـن كھ آنرا  اندوھناك

 . بپـردازم اسامـھ عـرض كرد مـى تـرسم قبل از اداء دین بمیرم
نخـواھى مـرد تـا مـن قـرض تـرا بپـردازم و قبل از فوت اسامھ حضرت دینش را : امـام حسین عـلیھ السالم فـرمـود

 .(21)داخت نمودپر
مـن خـدمـت امـام حسین عـلیھ السالم بودم كھ كنیزش یك شاخـھ گـل آورد و تـقـدیم امام علیھ : ـ انس مـى گـوید 2

یك شاخھ گل : انس مى گـوید بھ حضرتـش عـرض كردم السالم نمود حضرت فرمود ترا در راه خدا آزاد كردم 
 ارزشى ندارد كھ بخاطر آن او را آزاد كردى ؟

 .(22)و اذا حییتم بتحیة فحبوا باءحسن منھا اءوردوھا: كذا ادبنا هللا ، قال هللا  :امـام حسین عـلیھ السالم فـرمـود
و چون شما را تحیّت گویند شما بھتر از آن تحیت گوئید یا  )) :این چـنین خـدا مـا را ادب آموختھ است كھ مى فرماید

 .(23)و آزاد كردن كنیز تحیت بھتر بود(( مثل آن 
 كرم امام حسین

داستانھاى زیر گرچھ میبایستى در بخش جود و سخاى حسین بن على علیھماالسالم ذكر مى شد لكن طرز بخشش و 
نحوه عملكرد امام حسین داراى درخشش و جاذبھ خاصى است كھ جود و سخـاوت را تـحت الشعـاع خـود قـرار 

براى سخاوتمندان و كلیھ كسانى كھ بنحوى از انحاء بھ درماندگان و  مـیدھد و ضمنا سرمشق و دستورالعملى است
 : بیچارگان امداد و كمك مى نمایند لذا آنرا در این مبحث گنجاندیم

وارد مدینھ شد، پرسید كریمترین مردم كیست ؟ او را بھ امـام حسین علیھ ) بادیھ نشین (ـ روزى مـرد اعـرابى  1
ى وارد مسجد شد امام حسین علیھ السالم مشغول نماز بود اشعارى بدین شرح انشاء السالم راھنمائى كردند اعراب

 :نمود
لم يخب االن من رجاك و من

حرك من دون بابك الحلقه
اءنت جواد و انت مـعـتـمـد

ابوك قـد كان قاتل الفسقه
لوال الذى كان من اوائلكم

كانت علینا الجحیم منطبقه
  (( .ھ مثل تو نجیب زاده اى امیدوار باشد و حلقھ در خانھ شما را بھ حركت در آورد ناامید نمى شودكسى كھ ب ))ـ  1
  (( .تو بخشنده و مورد اعتمادى و پدرت كشنده بدكاران بود ))ـ  2
  (( .نبود جایگاه ما در طبقات دوزخ بود) پیامبر اكرم (اگر اولین فرد شما  ))ـ  3

آرى : آیا از مال حجاز چیزى باقى مانده ؟ قنبر عرض كرد: م داد و بھ قـنبر گـفـت امـام حسین نمـازش را سال
 . چھار ھزار دینار باقى مانده است

اعرابى را با خود بھ خانھ برد و چھار   سپس . آنرا بیاور كھ این مرد بھ آن سزاوارتر است : امام حسین فرمود
خت و از شكاف در آن را بھ اعـرابى داد براى آنكھ در ھنگـام دادن ھزار دینار را در رداى خود كھ از بُرد بود ری

 :این پـول كالن آن مـرد شرمـنده و خجل نگردد و این اشعار را ھنگام دادن پول سرود



خذھا فانى الیك معتذر

 
و اعلم بانى علیك ذو شفقة

لو كان فى سیرنا الغداة عصا

 
اءمست سمانا علیك منذفقه

مان ذو غیرلكن ريب الز

 
و الكف منى قلیله النفقه

  (( . این را بگیر كھ من از تو عذر مى خواھم و بدان كھ ترا دوست دارم ))ـ  1
  (( . در دست ما بود بیش از این بتو مساعدت مى كردیم) ظاھرى (اگـر حكومـت و والیت  ))ـ  2
  (( . ال دنیا در دست ما اندكى بیش نیستولى چـھ كنیم كھ روزگـار بھ كام دیگـران است و از م ))ـ  3

 . اعـرابى وقـتـى پـولھا را گـرفـت و از مـقـدار آن اطالع حاصل كرد گریست
ال و لكن كیف یاءكل : بخاطر كمى پولى كھ بھ تو دادیم مى گریى ؟ آن مرد گفت: امـام حسین علیھ السالم فرمود

 ؟التراب جودك 
ول كالنى است اما گریھ من براى آن است كھ خاك این دست دھنده را چگونھ مى نھ از كمى آن نمى گریم بلكھ پ ))

 .(24)خورد
د و بدن گـویا آن اعرابى خبر نداشت كھ بخشنده ترین مردم را روزى با لب تشنھ در كنار شط فـرات مـى كشن

شریفش را زیر سم اسبان متالشى مى سازند و سھ شبانھ روز بى غسل و بى كفن در صحراى سوزان كربال برھنھ 
 .و عریان مى گذارند

رسولخـدا بھ ھر كھ وعـده  :ـ پس از رحلت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، على علیھ السالم اعالن فرمود 2
و ھر سال كسى را مى فرستاد بھ مكھ تا در روز عید قربان در . بى دارد بیاید بستاندداده ، یا كسى از پـیامـبر طل

پس از امیرمؤ منان حضرت امام حسن . عقبھ كھ در آن زمان تنھا راه خـروج از مـنى بوده است بھ مردم اعالن كند
كرد تا بھ شھادت رسید ولى پس  و پـس از او، امـام حسین كار پـدر و برادر را دنبال. ھمین كار را انجام مـى داد

 .(25)از حسین علیھ السالم دیگر تكرار نشد
 ارزشیابى حسین

حسین علیھ  در كتـاب مـقتل آل الرسول خطیب خوارزمى و جامع االخبار آمده است كھ مردى اعرابى خدمت امام
اى فرزند رسولخدا من ضمانت دیھ كاملھ اى را نموده ام و از پـرداخـت آن عـاجز و ناتـوانم با : السالم آمد و گفت 

خـود گفتم كھ از كریمترین مردم بخواھم تا مرا از این ضمانت برھاند و كریمتر از اھل بیت رسول خدا صلى هللا 
 . علیھ و آلھ نیافتم لذا خدمت شما رسیدم

برادر عرب ، از تو سھ مسئلھ مى پرسم اگر یكى را جواب دادى ثلث دیھ را بتو خواھم داد و : امـام حسین فرمود
اگر دو مسئلھ را پاسخ گفتى دو ثلث دیھ را دریافت خواھى داشت و چـنانكھ ھر سھ مـسئلھ را جواب دادى تمامى 

تـو كھ اھل عـلم و شرف مـى باشى از مثل منى كھ پسر رسولخـدا، مـثـل : آنرا بتو مى دھم اعرابى عرض كرد
 عرب بادیھ نشینم مسئلھ مى پرسد؟

 .المعروف بقدر المعرفھ : سمـعـت جدى رسول هللا صلى هللا عـلیھ و آلھ یقول  :امـام حسین فـرمـود
  (( .اخت باشدنیكى باید بھ اندازه معرفت و شن: شنیدم جدم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مى فرمود ))

 . بعبارت دیگر ارزش اشخاص بقدر دانش و معرفت آنھا است
مـسائل خود را مطرح بفرمائید اگر دانستم پاسخ مى گویم و اگر فھم درك و پاسخ آنرا نداشتم : اعـرابى عـرض كرد

 .از شما مى آموزم و ھیچ نیروئى نیست مگر از جانب خدا
  ((برترین اعمال چیست ؟  )) :امام حسین فرمود ـمـال اءفضل ؟اى االع: فـقـال الحسین عـلیھ السالم 

 . االیمان با㭘: فقال االعرابى 
  (( .ایمان بخدا )) : اعرابى گفت

  ((چھ چیز انسان را از مھلكھ نجات میدھد؟  ))؟ فما النجاة من المھلكھ : فـقـال الحسین علیھ السالم 
 . الثقھ با㭘: فقال االعرابى 

  (( .اعتماد و وثوق بخدا )) : فتاعرابى گ
 فما یزین الرجل ؟: فقال الحسین على السالم 

  ((زینت مرد در چیست ؟  ))
 . علم معھ حلم: فقال االعرابى 



  ((دانش تواءم با بردبارى  ))
  ((اگر فاقد این اوصاف بود چھ ؟  )) :فان اخطاه ذلك ؟ امام حسین فرمود: فقال 
 . مال معھ مروءة: فقال 

  (( .ثروتى كھ تواءم با جوانمردى باشد: اعرابى گفت  ))
 فان اخطاه ذلك ؟: فقال 
 :فقر معھ صبر: فقال 

  (( .فقر و نادارى كھ با صبر و شكیبائى ھمراه باشد )) :اعرابى عرض كرد
 فان اخطاءه ذلك ؟: فقال الحسین علیھ السالم 

  ((اگر این را ھم نداشت چى ؟  ))
در این صورت  )) : اعـرابى گـفـتفـصاعـقـھ تـنزل مـن السمـاء و تـحرقـھ فـانھ اھل لذالك :  فـقـال االعـرابى

  (( . صاعـقھ اى از آسمان فرود آید و او را بسوزاند كھ مستحق آن است
امـام حسین علیھ السالم خندید و بدره زرى كھ ھزار دینار در آن بود باضافھ انگشترى خـود كھ نگـین آن دویست 

این سكھ ھاى طال را بابت دیھ بده و خـود را برى الذمـھ كن و انگـشتـر : درھم ارزش داشت بھ اعرابى داد و فرمود
 .(26)را ھم صرف ھزینھ زندگى خود نما

خدا مى داند كھ رسالت خود را  )) . هللا اعـلم حیث یجعل رسالتھ : گـرفـت و گـفـتاعـرابى سكھ ھا و انگـشتـر را 
  .(( (27)در كجا قرار دھد

 دانش حسین علیھ السالم
تیم وقتى بھ ابطح رسیدیم یك عرب بادیھ نشین نزد ما آمد و بھ باتفاق عمر بن خطاب بھ حج رف: ابو سلمھ مى گوید

اى امیرالمؤ منین من حج بجاى آوردم و در حال احرام تخم شترمرغ را شكستم و پختم و : عمر بن خطاب گفت 
من بھ این مسئلھ آگاھى ندارم بنشین تا یكى : خوردم چھ كفاره اى بر من واجب گشتھ است ؟ عمر بن خطاب گفت 

اصحاب محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بیاید شاید راه فرجى براى تو باشد، در این موقع امیرالمؤ منین على از 
این عـلى ابن ابى طالب عـلیھ : علیھ السالم رسید و حسین علیھ السالم نیز ھمراه او بود، عمر بھ اعرابى گفت 

از این : ود را مطرح كرد على علیھ السالم بوى فرمودالسالم است مـسئلھ ات را از او بپـرس ، اعـرابى سئوال خ
چرا ھر یك مرا بھ دیگرى حوالھ مى كنید، : نوجوانى كھ نزد تو است یعـنى حسین علیھ السالم بپرس اعرابى گفت 

د اى فرزن: مـردم بھ او گفتند واى بر تو این فرزند رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم است ، آنگـاه اعرابى گفت 
آیا شتر دارى : امام حسین علیھ السالم فرمود. رسول خدا من از خانھ ام براى حج بیرون آمدم و قضیھ را بیان كرد

 ؟
 آرى: اعرابى عرض كرد
بھ تعداد تخم ھا شتر نر را بر ماده بجھان ھر تعدادى بادار شدند و زائیدند بچھ شتران را بھ بیت : امـام حسین فرمود

 . هللا ھدیھ كن
 .حسین ، شتر گاھى پوچ مى كند: گفت عمر 

 .عمر، تخمھا ھم گاھى فاسد مى شوند: امام حسین فرمود
 . راست گفتى: عمر گفت 

  .(28)ذریھ بعضھا من بعض: على علیھ السالم حسین را بھ سینھ چسبانید و فرمود
 وقار و خویشتن دارى حسین علیھ السالم

حضرت ابا عـبدهللا الحسین عـلیھ السالم صاحب وقـار و ابھت بود كھ طبق نقـل ابو حازم اعرج امام حسن علیھ 
  السالم بھ او احترام و تعظیم مى نمود وقتى ابن عباس علت این بزرگداشت را از امام مجتبى پرسید در جوابش 

حسین علیھ السالم ھیبت مى برم مانند ھیبت امیرالمؤ منین علیھ السالم بعضى از نابخردان این وقار و  از: فرمود
ان : ابھت امام حسین عـلیھ السالم را حمل بر تكبر آنحضرت مى نمود چنانكھ مردى بھ امام حسین علیھ السالم گفت 

  (( . در تو كبر و منیت مى بینم )) .فیك كبرا
فللّھ العزة و لرسولھ و للمؤ منین : قال هللا تعالى  . كل الكبر 㭘 وحده و الیكون غیره :ھ السالم فرمودامام حسین علی

(29). 
: خداى تبارك و تعالى فرموده است  ھمـھ كبریائى مـخصوص خداى یكتا است و در غیر او شایستھ نیست كھ ))

   .(( (30)عزت مخصوص خدا و رسولش و مؤ منین است
 . حاصل فرمایش امام این است اینكھ در من مى بینى ابھت و عزت است نھ كبر و منیت

 منافق حسین و نماز بر



مـرد مـنافـقـى كھ دشمـن اھلبیت عـصمت و طھارت بود از دنیا رفت امام حسین علیھ السالم دنبال جنازه اش براه 
كجا مى روى ؟ عرض : افتاد در بین راه غالم خود را دید كھ در مقام كناره گیرى از تشییع جنازه است بھ او فرمود

بیا كنار من بایست و ھر چھ من مى گویم تو ھم : امام بھ او فرمود. م مى خواھم از نماز بر این منافق فرار كن: كرد
ّهللا اءكبر اءللّھم  : بگو، غالم در كنار امـام ایستـاد، وقـتـى ولى مـیت تـكبیر گفت امام حسین علیھ السالم ھم فرمود

دك و اءصلھ حر نارك و اذقة العن فالنا عبدك اءلف لعنة مؤ تلفة غیر مختلفة ، اءللّھم اءخز عبدك فى عبادك و بال
 .اءشد عذابك ، فانھ كان یتولى اءعدائك و یعادى اولیائك و یبغض اءھل بیت نبیك 

خـدا بزرگ است خـدایا فـالنى را ھزار بار پیوستھ لعنت كن بدون اختالف و فاصلھ ، خدایا این بنده ات را  ))یعـنى 
وزخت را نصیب وى گـردان و شدیدتـرین عذابت را بھ او در میان بندگان و شھرھایت خوار و خفیف كن و آتش د

 (( . بچشان كھ دوستى دشمنانت را پذیرا گشتھ و بھ دشمنى دوستانت برخاستھ و اھلبیت پیامبرت را دشمن مى داشت
(31) 

 سین را دوست مى داردخدا دوستان ح
حسین منى و اءنا من حسین : سمـعـت رسول ّهللا صلى هللا عـلیھ و آلھ یقول : یَعـلَى بن مـرة روایت مـى كند كھ

 .اءحب هللا من احب حسینا حسین سبط من االسباط
وست بدارد؛ حسین از من است و من از حسینم خدا دوست دارد كسى را كھ حسین را د: پـیامبر اكرم مى فرمود ))

   .(( (32)حسین سبطى از اسباط است
 بھشت بھ وجود حسنین بر خود مى بالد

 :ابى عوانة بھ سند خود از رسول خدا روایت مى كند كھ فرمود
فا العرش و اّن الجنة قالت یا رب اءسكنتنى الضعـفـا و المـساكین ، فـقال هللا ان الحسن و الحسین عـلیھمـاالسالم شن

 .اءالترضین اءنى زینت اركانك بالحسن و الحسین ، قال فماست كما تمیس العروس فرحا: تعالى لھا
بھ خـدا  حسن و حسین دو گوشواره عرش خـدایند، و بھشت )) :پـیامـبر اكرم صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم فـرمود

  ((بارالھا مرا مسكن ناتوانان و بینوایان قرار دادى ؟ : عرض كرد
آیا خـشنود نیستى از اینكھ اركان تو را بھ حسن و حسین زینت داده ام پس بھشت مانند عروس از  )) :خـدا فـرمـود

  (( .خوشحالى بر خود بالید
 جبرئیل مشوق حسین است 

روزى امام حسن و امام حسین در دوران كودكى : ق علیھ السالم روایت مى كندعبدهللا بن میمون قداح از امام صاد
در حضور پـیامـبر اكرم كشتـى مـى گـرفـتـند رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم امام حسن را تشویق مى كرد 

حسن را كھ ! پدر: فـاطمھ زھرا سالم هللا علیھا بھ پدر عرض كرد) حسن مـرحبا بارك هللا : مثال مى فرمود(
 بزرگتر است بر كوچكتر تھییج مى فرمایى ؟

جبرئیل اینجاست و او حسین را ترغیب و تحریص مى كند بر غلبھ بر : رسول خـدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود
  .(33)حسن

 مك كردن بھ مستمندانحسین و ك
ابن شھر آشوب در مـناقب از شعیب بن عبدالرحمن خزاعى روایت مى كند پس از شھادت امام حسین علیھ السالم 

نبود لذا از ) از قـبیل شمشیر و تیر و نیزه )اثرى در پشت آن حضرت دیده شد كھ مربوط بھ آالت و ادوات حربى 
 ثر چیست ؟امام سجاد علیھ السالم پرسیدند كھ این ا

پدرم انبان محتوى نان و آذوقھ بدوش مى كشید و بھ خـانھ ھاى یتیمان و : امـام زین العابدین علیھ السالم فرمود
  .(34)درماندگان و بینوانان مى برد و این اثرى كھ در پشت آنحضرت دیده شده از آن است

 قاطعیت حسین علیھ السالم
یكى از صفـات بارز و سجایاى اخـالقـى حسین علیھ السالم اراده قوى و عزم راسخ و تـصمـیم قـاطع آن بزرگوار 

است كھ این خصلت را از جد گرامى خویش حضرت محمدبن عـبدهللا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم بھ ارث برده است 
امبر عظیم الشاءن اسالم با این قاطعیت بود كھ توانست مسیر تاریخ و مفھوم زندگى و معیار ارزشھا را كھ پی

عوض كند و یك تـنھ در برابر ھمھ قدرتھاى شیطان كھ مى خواستند از گفتن كلمھ هللا جلوگیرى كنند ایستاد و بھ 
ـحمـد اگـر حكومـت مـى خواھد او را بر م : عموى بزرگوار خود كھ پیشنھاد مشركان را بر او عرضھ نمود كھ

خود حاكم مى كنیم و اگر ھدفش ثروت است آنقدر ثـروت بھ او بدھیم كھ ثـروتمندترین قریش گردد و اگر ھدفش 
 :ھمسر است بھترین دختران قریش را باو تزویج مى كنیم پاسخ داد

 .االمر ما تركتھ اموت او یظھره هللا  وهللا لو وضعـوا الّشمس بیمینى و القمر بیسارى على اءن اءترك ھذا
بخـدا قـسم اگـر خـورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دھند كھ از راھم برگردم ھرگز چنین  ))



  (( .نخواھم كرد تا آنكھ در راه رسیدن بھ ھدفم جان دھم یا آنكھ خدا مرا پیروز گرداند
من با : و حكومت استبدادى اموى ایستاد و بدون ھیچ تردید اعـالن كردحسین ھم با ھمین قاطعیت در برابر قدرت 

 .یزید بیعت نمى كنم و با یاران اندك خود بھ میدان جھاد قدم نھاد تا حق را آشكار و باطل را نابود سازد
 :حتـى در برابر ارتش نیرومند حكومت اموى ھدف خود را تكرار و برنامھ اش را بھ ھمگان اعالم كرد

 .رى الموت اال سعادة و الحیات مع الظالمین اال برماال ا
 . مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمكاران را جز مالمت نمى بینم

حسین عـزیز براى رسیدن بھ ھدف مقدسش با تمام افراد خانواده و یاران باوفایش بسوى مـیدان مـجد و شرف 
ف تصمیم قاطعش بود اعتنائى نكرد و راه رسیدن بھ فتح و حركت كرد و بھ گفتھ ھا و انتقادات بیحد دوستان كھ خال

 .(35)پیروزى از طریق شھادت را بھ امت اسالمى نشان داد و خود نیز در این مسیر بھ شھادت رسید
 عزت نفس حسین علیھ السالم

از خـصوصیات و امتیازات بارز حسین بن على علیھ السالم كھ او را از ھمھ مجاھدان تـاریخ بشریت ممتاز یكى 
این لقـب از مـشھورتـرین القـاب  گـشتـھ كھ((36) اءتى الضیم (تا آنجا كھ ملقب بھ . ساختھ است اباء از ضیم است 

 . است بلكھ حسین مثل اعالى این عنوان و مصداق بارز آن بھ حساب آمده است
حسین : توصیف كرده ، و ابن ابى الحدید مى گوید) شدیدالعزه (مـورخ مـشھور یعقوبى حسین علیھ السالم را بھ 

كشتھ شدن با شمشیر، زندگى است لیكن  :فرمود سید اھل اباء است كھ حمیت و غیرت را بھ مردم جھان آموخت و
 . زندگى با ذلت مرگ است

 :مى گوید  درباره اش ) عبدالغربن نباتھ سعدى (چنانكھ یكى از شعراى سرشناس 
والحسین الذى راى المـوت فـى العـز

 
للّه حیاة و العـیش فـى الذل قتال

  (( .ت بار را مرگ مى داندحسین كسى است كھ مرگ با عزت را حیات و زندگى ذل ))
 .واختار المنیة الكریمة على الحیاة الذمیمة  :مصعب بن زبیر مى گوید

 :حسین مرگ با شرافت را بر زندگى ذلت بار ترجیح داد، سپس بھ این بیت متمثل مى شود ))یعـنى 
 و اّن االولى بالطّّف من آل ھاشم

تآسوا فسنّوا للكرام التّآسیا
ردان بزرگى از آل ھاشم در كربال در برابر ظلم مقاومتى بخرج دادند كھ براى بزرگان تاریخ سنت و مـ )) : یعـنى

  (( .الگو شد
 :سخنان حسین علیھ السالم در روز عاشورا عالیترین و برترین بیان در مورد حفظ حیثیت و عزت نفس مى باشد

الّذلّة ھیھات منّا الّذلّة یابى ّهللا ذلك و رسولھ و المـؤ مـنون و اءال و اّن الدعـى بن الدعى قدر كزنى بین اثنتین الّسلة و 
 .حجور طابت و طھرت و انوف حمیّة و نفوس اءبیّة من اءن تؤ ثر طاعة اللّئام على مصارع الكرام 

است  ھمـانا زنازاده پـسر زنازاده مـرا مـیان دو امـر مـخیر ساختھ كشتھ شدن با شمشیر یا پـذیرش ذلت چـھ دور ))
ذلت از مـا، كھ خدا و رسولش و مؤ منین ذلت را براى من نمى پسندند بلكھ پدران و مادرانى كھ در دامن پاكشان 
مرا پرورش داده اند و مردان غیور و با حمیت و انسانھائیكھ امتناع مى ورزند از اینكھ طاعت انسانھاى پست را 

 (( .بر كشتھ شدن ترجیح دھند

 

است كھ نمى گذارد تسلیم مردمى پست و فرومایھ ھمچون ابن زیاد دست نشانده بنى امیھ این عـزت نفـس حسین 
بشود تا ھر گونھ بى احترامى را درباره اش انجام دھند و لذا چون كوه در برابر سپاه كوفھ مى ایستد و بدون ھیچ 

 :فریاد مى كشددغدغھ و ھراسى از گرگان بنى امیھ درس زندگى با عزت را بھ جھانیان مى آموزد و 
 .و هللا ال اعـطیكم بیدى اعطاء الّذلیل و ال افّر فرار العبید انى عذت بربّى و ربّكم اءن ترجمون 

بخـدا سوگند مانند افراد فرومایھ تسلیم شما نمى شوم و مانند بردگان ھم فرار نمى كنم و تنھا بھ خداى خود و  ))
  (( .دخداى شما پناه مى برم از اینكھ خون مرا بریزی

شعراى اھل بیت در ترسیم و تنظیم این صفت ممتاز حسین علیھ السالم بھ مسابقھ پرداختھ و بھترین اشعار را در 
 : این زمینھ سروده اند كھ از جملھ اشعار ابو تمام است

و نفس تغاف الضّیم حتى كاءنّه



ھو الكفر يوم الرّوع او دونه الكفر
رجله فـاءثـبت فـى مـستـنقـع المـوت

و قال لھا من دون اءخمصكالحشر
تـروّى ثـیاب المـوت حمـرا فـمـا بدى

خضر  لھا اللّیل اال و ھى من سندس 
انسانیكھ از پـذیرش ذلت در روز جنگ آنچـنان خـود را دور مى دارد كھ گویا پذیرش ذلت كفر است یا كفر  ))ـ  1

  (( . از آن بھتر است
باتالق مرگ محكم كرد و بھ آن خطاب كرد در روز قیامت از زیر چنین قدمى باید محشور  پاى خود را در ))ـ  2
  (( .شد
  (( .لباس سرخ مـرگ را بر تـن كرد امـا ھنوز شب نشده بھ سندس سبز بھشتى تبدیل گردید ))ـ  3

 : سید حیدر حلى نیز در این زمینھ چنین سروده است
طمعت اءن تسومه القوم ضیما

ى هللا و الحسام الصنیعو اءب
كیف يلوى على الدنیة جیدا

لسوى هللا مالواه الخضوع
فاءبى اءن يعیش اال عزيزا

او تجلى الكفاح و ھو صريع
  ((حكومـت بین امـیھ طمـع كرد كھ حسین را خوار سازد لیكن خدا و شمشیر از آن امتناع دارد  ))ـ  1
  (( .ى خدا خم نشده در برابر ناكسان خم گرددآخر چگونھ گردنى كھ جز برا ))ـ  2
  (( .جز زندگـى با عـزت را نمـى پـذیرد حتـى اگـر در این ره جان خـود را از كف بدھد ))ـ  3

آرى بنى امیھ میخواستند كھ حسین در برابر ظلم و جور حكومت خودكامھ آنان تسلیم گردد و زبان بھ اعـتـراض 
ـاد لب فـرو بندد، و چـون این عـمل براى حسین سرور آزادگان ذلت و خوارى در نگـشاید و از ایراد و انتـق

برداشت كھ نھ خدا بر آن رضایت داشت و نھ با عزت نفس حسین سازگار بود و حسین از جد و پدر آموختھ بود كھ 
ادت استـقـبال مى كند جز در برابر اراده خـدا و حق در برابر ھیچ قـدرتـى نباید گـردن كج نمـود لذا از مرگ و شھ

  .(37)كھ عزتش در آن است امام تسلیم خواستھ ھاى آنان نمى شود كھ ھمراه با ذلت است
 اباة الضیم كیانند؟

خوارى نرفتھ اند در تاریخ گـذشتـگـان مـخـصوصا تاریخ اباة الضیم یعنى كسانى كھ ھرگز زیر بار ظلم و ذلت و 
اسالم و بھ ویژه تاریخ شیعھ كھ پس از وقوع حادثھ جانگـداز كربال و شھادت امـام حسین عـلیھ السالم شیعیان و 
 . پیروان آنحضرت از آن بزرگوار تاءسى نموده و راه آن حضرت را دنبال كردند نام افراد زیادى ثبت شده است

شگام در این خصلت و امتیاز در تاریخ اسالم حضرت موالى متقیان امیر مؤ منان على علیھ السالم است كھ پس پـی
از ورود بھ صفین و قرار گرفتن شریعة در اختیار سپاه شام و منع آب از سپـاھیان عـلى عـلیھ السالم آن حضرت 

 :با این جمالت یارانش را براى تصرف شریعة تحریك نمود
تـطعـمـوكم القـتـال فاءقروا على مذلة و تاخیر محلھ او رووا الّسیوف من الدماء تـرووا مـن المـاء، فـالموت فى قـد اس

حیاتكم مقھورین و الحیاة فى موتكم قاھرین اءال ان معاویة قاد لمة من الغواة و عمس علیھم الخیر حتى جعلوا 
 .نحورھم اءغراض المنیة 

تحمیل كردند در این مورد یا مى باید ذلت و عقب ماندگى را بپذیرید یا شمشیرھا را از سپاه شام جنگ را بر شما  ))
خونھا سیراب كنید، كھ مرگ شما در حیات شما است در حالیكھ سرافكنده اید، لیكن حیاة و زندگى در مرگ شما 

ـمـكاران و گـمـراھان را است در صورتیكھ مرگ شرافتمندانھ را اخـتـیار كنید، ھمـانا مـعـاویھ عـده اى از ست
 .گـسیل كرده كھ چون حقیقت بر آنھا پوشیده است گلوھایشان را ھدف تیرھاى شما قرار داده اند

از جمـلھ اباة الضیم یزید بن مھلب است و دیگر زید بن على بن الحسین علیھماالسالم و مـحمد و ابراھیم پسران 
امام مكتوب است و ھمـچـنین یحیى بن زید و سایر سادات از  عبدهللا محض كھ بحمدهللا در كتاب شاگردان مكتب

ذیل خطبھ یاد شده  300نسل امیرالمؤ منین علیھ السالم كھ ابن ابى الحدید در جلد اول شرح نھج البالغـھ از صفـحھ 
  .(38)حاالت بیشتر آنان را ذكر نموده است

 اجر حسین علیھ السالم در قبال شھادت 
ان هللا تـعـالى عـوض الحسین : سمعت اءبا جعفر و جعفربن محمد علیھماالسالم یقوالن : عـن مـحمـد بن مسلم قال 



قبره و ال تعد اءیام زائریھ عـلیھ السالم مـن قـتـلھ اءن جعل االمامة فى ذریتھ و الشفاقى تربیھ و اجابة الدعاء عند 
 .جائیا و راجعا فى عمره 

شنیدم امام باقر و امام صادق عـلیھمـاالسالم مـى : محمد بن مسلم كھ یكى از اصحاب اجماع است روایت مى كند ))
و بدرستـیكھ خـداى تـبارك و تـعـالى در قـبال شھادت امـام حسین علیھ السالم امامت را در فرزندان : فـرمـودند

ذریھ او قرار داد و شفا را در تربتش و استجابت دعا را در نزد قبرش و زائر قبر حسین علیھ السالم مدتى را كھ 
  (( .میرود بھ زیارت تا برمیگردد جزء عمر او بحساب نمى آید

م فـمـا لھ فـى نفـسھ ؟ فـقـلت البى عـبدهللا عـلیھ السالم ھذه الخـالل تـنال بالحسین عـلیھ السال: قـال مـحمـد بن مـسلم 
والذین آمنوا و : ان هللا تـعـالى اءلحقـھ بالنبى فـكان مـعھ فى درجتھ و منزلتھ ثّم تال ابو عـبدهللا علیھ السالم : قـال 

 .(39)االیة ... اتبعتھم ذریتھم بایمان اءلحقنا بھم ذریتھم 
اینكھ فرمودید، لطفى است درباره كسانى كھ از : بھ امام صادق علیھ السالم عرض كردم : محمد بن مسلم میگوید ))

از فرزندانش كھ امـامت بھ آنھا میرسد و از زائرین كھ ثواب زیارت (ناحیھ امام حسین علیھ السالم بھ آنھا میرسد 
 امام حسین در ازاء شھادت چھ عوض میدھد؟  كھ از تربتش شفا مى یابند، پس خدا بھ شخص  را مى برند و بیماران

خداوند متعال امام حسین را بھ پیامبران ملحق مى فرماید و در بھشت مـقـام و : امـام صادق عـلیھ السالم فرمود
و ذریھ آنھا در ایمان از آن پیروى  كسانیكھ ایمان آوردند: مـنزلت پـیامبر را دارد، سپس این آیھ را تالوت فرمود

  (( .نمودند ذریھ آنان را بایشان ملحق مى سازیم 
(40) 

ن بیشتر است حسین ارزش اعـمال انسان رابطھ مستقیم با آثار عمل دارد ھر عملى داراى اثر بیشتر باشد ارزش آ
علیھ السالم با شھادت در راه خدا دین الھى را بیمھ كرد و لذا خدا ھم اجر و پـاداش مـستـمـر و طوالنى بھ حسین 

ـ خاك قبر حسین شفاى بیمارانى مى گردد كھ از معالجھ  2ـ امـامـت را در نسل او ق رار مى دھد  1. عـطا مـى كند
ـ سفر زیارت از عمر زوار بحساب  4ـا در نزد قبر حسین مستجاب مى گردد ـ دع 3بھ پزشك مـاءیوس شده اند 

 .نمى آید
 خدا داستان كربال را براى انبیاء حكایت مى كند

این حروف از : پرسیدم حضرت فرمود  از حضرت قـائم عـلیھ السالم تـاءویل كھیعص : سعـد بن عـبدهللا مـى گـوید
یاى پیامبر را آگاه فرمود سپس براى حضرت محمد صلى هللا علیھ و آلھ و اخبار غیبى است كھ خدا بنده خود زكر

سلم آن قصھ را بیان كرده است ، ھنگامیكھ زكریا از پروردگار خواست كھ اسامى پنج تن را بھ او تـعلیم فرماید 
على و فاطمھ  جبرئیل بھ امر پروردگار نزد زكریا آمد و اسماء خمسھ را بوى آموخت و زكریا ھر وقت نام محمد و

و حسن صلوات هللا و سالمھ علیھم اجمعین را مى برد شاد مـى شد و غم و اندوه او برطرف مى شد اما وقتى بھ نام 
حسین علیھ السالم مى رسید اندوه عـمیقى تمام وجودش را فرا مى گرفت و گریھ گلویش را مى فشرد و دچار حزن 

وقت نام چھار نفر از پنج تن را مى برم مـوجب تسلى خاطرم  شدیدى مى شد لذا روزى عرض كرد خدایا چرا ھر
مى شود لیكن وقتى نام حسین علیھ السالم را بر زبان جارى مى سازم اشكم فرو مى ریزد و اندوه فراوان بر من 
 :مستولى مى گردد، پس خداوند تبارك و تـعـالى حكایت شھادت حسین را در كربال براى زكریا بیان كرد و فرمود

ھیعص فـالكاف اسم كربال و الھاء ھالك العتره الطاھرة و الیاء یزید و ھو ظالم الحسین و العین عطشھ و الصاد ك
 صبره

كاف اشاره بھ كربال است و ھاء اشاره بھ شھادت و ھالكت عترت طاھرین است و یاء اشاره است بھ یزید كھ او  ))
ین است و صاد اشاره بھ صبر و استقامت و بردبارى ستمكار بھ حسین است و عین كنایھ از تشنگى و عطش حس

  ((حسین 
وقتى زكریا این حكایت را شنید سھ روز از مـسجد خارج نشد و از پذیرش مردم در این سھ روز امتناع نمود و بھ 

تت الھى آیا این چنین جنایت ھولناكى درباره فرزند بھترین مخلوقا: گریھ و مرثیھ خوانى مشغول گردید و مى گفت 
 !بوقوع مى پیوندد؟

خـدایا چـنین حادثـھ ناگـوارى را براى نابودى ذریھ پـیامـبرت نازل مى فرمائى بارالھا آیا لباس مصیبت بر قامت 
 !على و فاطمھ مى پوشانى ؟

خدایا آیا این مصیبت جانكاه را بھ ساحت مقدس آنان روا مى دارى ؟ سپس از خدا درخواست نمود كھ در سن پیرى 
ى بھ او كرامت فرماید كھ او را دوست بدارد آنگاه حادثھ مؤ لمھ براى وى مـقـدر فرماید مانند فاجعھ اى كھ فرزند

براى محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم حبیب خـود مـقـدر فـرموده است و خدا ھم دعایش را مستجاب فرمود یحیى 
 (.بریدند و براى طاغوت زمان فرستادند كھ سرش را(را باو كرامت فرمود و بھ فاجعھ اى مبتال گردید 

 .(41)و مدت حمل یحیى و امام حسین شش ماه و ھر دو یكسال بودند



 جبرئیل براى آدم روضھ مى خواند
نقـل مـى كند كھ چـون خـداى متعال اراده فرمود توبھ آدم  ... ـلقـى آدمصاحب كتـاب درالثـمـین در ذیل آیھ شریفـھ فـت

را بپذیرد پرده از جلو چشم آدم برداشتھ شد و در ساق عرش اسامى خمسھ آل عبا را مشاھده كرد و آنھا را بر زبان 
 اینان كیستند؟: راند و از جبرئیل پرسید

ھ این اسامى بخوان تا توبھ ات را بپـذیرد، آدم پـرسید چگونھ جبرئیل آنھا را مـعـرفـى كرد و سپس گفت خدا را ب
یا حمید بحق محمد، یا عالى بحق على ، یا فاطر بحق فاطمة ، یا محسن بحق الحسن و بگو : بخوانم ، جبرئیل گفت 

 .الحسین ، و منك االحسان 
برادرم : ت و سرشكش جارى شد، گفت وقـتـى جبرئیل نام حسین را برد قلب آدم على نبینا و آلھ و علیھ السالم شكس

 جبرئیل چرا ھنگامى كھ نام پنجمى را بر زبان جارى نمودم قلبم شكست و اشكم جارى شد؟
 .آن كوچك و حقیرند  براى این فـرزندت مصیبتى روى مى دھد كھ مصائب در پیش : جبرئیل گـفـت 

 اى برادر آن مصیبت چگونھ است ؟: آدم گفت 
او را با لب تشنھ مى كشند در حالى كھ  )) عطشانا غریبا وحیدا فریدا لیس لھ ناصر و ال معین یقتل : جبرئیل گـفـت

  ((غریب و بیكس و تنھا است و یار و یاورى ندارد 
وا عـطشاه وا قـلھ ناصراه حتـى یحول العطش بینھ و بین السماء كالدخان ، فلم یحبھ : ولو تـراه یا آدم و ھو یقـول 

ف و شرب الحتوف فیذبح ذبح الشاة من قفاه و ینھب رحلھ اءعداوه و تشھر راسھ و رؤ س انصاره فى اءحد اال باسیو
 .البلدان و مـعـھم النسوان كذالك سبق فـى عـلم الواحد المـنان فـبكى آدم و جبرئیل بكاء التكلى 

اور و تـشنگـى چـنان بر او واى از تشنگى و كمى یار و ی: و اگر ببینى اى آدم او را در آن روز كھ مى گوید ))
غـلبھ كند كھ آسمـان بھ چـشمـش تـیره و تـار آید مثل اینكھ دود فاصلھ شده است پس ھیچكس او را یارى نكند مگر 
با شمشیر كھ بجانش افتند و او را مـانند گـوسفند ذبح كنند و سرش را قفا ببرند و دشمنان پس از كشتن اموالش را 

 .او و یارانش را شھر بھ شھر و دیار بھ دیار بگردانند و زنانش را اسیر نمایندغـارت نمایند و سرھاى 
 . و این چنین در علم خداى واحد منان گذشتھ است

 .(42)سپس آدم و جبرئیل گریستند مانند زنى كھ فرزندش مرده باشد
 كشتى نوح در كربال متالطم مى شود

وقـتـى طوفان نوح جھان را فرا گرفت و جناب نوح پیغمبر با یاران در كشتى نشستھ و دنیا را گـردش مـى كرد بھ 
سرزمـین كربال رسید كشتى دچار گرداب شد و زمین آنرا بسوى خـود مـى كشید و نوح از غـرق شدن ترسید و 

پـروردگـارا مـن ھمـھ روى كره زمـین را با كشتى زیر پا گذاشتم و در ھیچ جا  :عرض كرد دست بدعا برداشت و
 . دچار چنین گرفتارى نشدم كھ در این نقطھ بھ آن مبتال گشتھ ام

اى نوح اینجا سرزمینى است كھ حسین نوه محمد خاتم پیامبران و فرزند خاتم اوصیاء را : جبرئیل نازل شد و گفت 
 .مى كشند

 قاتل او كیست ؟: پرسید نوح
 . قاتل او لعین آسمانھاى ھفتگانھ و زمین است: جبرئیل گفت 

پس نوح ھم چھار بار قاتل حسین علیھ السالم را لعنت كرد و كشتى بھ سالمت از آن ورطھ رھائى یافت و در 
  .(43)جودى بھ زمین نشست

 بساط سلیمان متزلزل مى شود
حضرت سلیمان پیغمبر بر بساط خود نشستھ و در ھوا بھ سیر و سیاحت مى پرداخت وقتى بھ سرزمین كربال رسید 

باد بساطش را سھ بار درھم پیچید كھ سلیمان ترسید سقوط كند پـس از آنكھ باد ساكت شد بساط سلیمان در زمین 
اینجا سرزمینى است كھ حسین علیھ السالم : ال فرود آمد و سلیمان باد را گـفـت چـرا چـنین كردى ؟ پـاسخ دادكرب

 . كشتھ مى شود، سلیمان پرسید كھ حسین كیست ؟ باد گفت او نوه محمد مختار و پسر على كرار است
 سلیمان گفت چھ كسى او را مى كشد؟

 . ین یزید بن معاویھلعنت شده اھل آسمانھا و زم: باد گفت 
سلیمـان دستھا را بلند كرد و یزید را نفرین نمود لعنت فرستاد و جن و انس امین گفتند، آنگاه باد وزیدن گرفت و 

 .(44)بساط، حركت نمود
 خواب ام الفضل

لبابھ بنت حارث زوجھ عباس عموى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در خـواب دید كھ قطعھ اى  ام الفـضل
از گوشت بدن رسول خدا از بدن شریفش جدا شد و در دامن ام الفـضل افـتـاد خـدمـت رسول خـدا عـرض كرد 

 یده اى ؟چھ خواب د: رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود . خـواب دیده ام



رؤ یاى صادق است بزودى فاطمھ صاحب پسرى خواھد شد : ام الفـضل خـواب خـود را تـعـریف كرد پیامبر فرمود
مى دھى ، وقتى امام حسین متولد گـشت و ام الفـضل نگـھدارى او را بھ عـھده   كھ تو او را در دامن خود پرورش 

او را بغـل گـرفـتـھ و چـشمـانش پـر از اشك شد، ام  گـرفـت روزى حسین را خدمت پیامبر برد و رسول خـدا
الفـضل گـفـت پـدر و مـادرم بھ فـدایت چـرا شمـا را گـریان مـى بینم ؟ رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم 

  .(45)جبرئیل نزد من آمد و مرا آگاه ساخت كھ امتم بزودى این فرزندم را خواھند كشت :فـرمـود
 ام سلمھ و خاك قبر حسین علیھ السالم

یكى از فرشتگان  :انس خدمتگذار رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم از آن حضرت روایت كرده كھ فرمود
یامبر در خانھ ام سلمھ و نوبت او بود رسول خدا ام مقرب پروردگار اجازه گرفت تا مرا زیارت كند و آن روز پ

در را ببند كسى وارد نشود، ام سلمـھ جلو در بود كھ حسین وارد شد و دوان دوان خـود را در : سلمھ را فرمود
دامـن رسول خدا افكند حضرت او را مى بوئید و مى بوسید، فرشتھ الھى بھ پیامبر گفت این فرزندت را امت تو مى 

سرزمـین كربال را بھ حضرت نشان داد و یك   گر بخواھى محل كشتھ شدنش را بھ شما نشان مى دھم سپسكشند ا
قـبضھ از خـاك مـحل قـبر حسین را بھ پـیامـبر تـسلیم كرد، رسول خدا آنرا بوئید و فرمود سرزمین كربالست 

ام  .(46) بھ خون شد بدان كھ حسینم شھید گردیده پـیامـبر تـربت را بھ ام سلمـھ داد و فـرمـود ھرگـاه این خـاك تـبدیل
شبى كھ حسین در صبحگاھش بھ شھادت رسید ندائى شنیدم كھ مى : سلمھ خاك را در شیشھ اى قـرار داد، مـى گـوید

 : گفت
جھال حسینااءيھا القـاتـلون 

فـابشرو بالعـذاب و التذلیل
قـد لعـنتـم عـلى لسان

داود و مـوسى و حامـل االنجیل
  (( .اى كسانیكھ از روى جھالت حسین را كشتید شما را بھ عذاب و خوارى بشارت باد ))ـ  1
  ((بدرستـى كھ داود و مـوسى صاحب كتـاب انجیل شما را لعنت كرده اند  ))ـ  2
سلمـھ مـى گـوید از شنیدن این اشعار گریان شدم و بسراغ شیشھ رفتم دیدم تغییر نكرده است لحظھ بھ لحظھ از ام 

 . آن خـبر مـى گـرفـتـم تـا در آن روز دیدم شیشھ تبدیل بھ خون شده است
برگشت در  و در روایت دیگـر از ام سلمھ نقل مى كند كھ شبى پیامبر از نزد ما غایت شد و پس از مدت درازى

بھ سرزمین عراق جائى كھ : حالیكھ گرد آلود بود و مشتش گره كرده ، گفتم چرا گرد آلود بنظر مـى رسید؟ فـرمـود
آنرا كربال مى گویند رفتم و قتلگاه فـرزندم حسین و گروھى از فرزندان و اھل بیت خود را مشاھده كردم و اینكھ 

كھ خون آنھا در آنجا بزمین ریختھ مى شود و آن مشت خاك سرخ در دست من است مـشتـى از خـاك قتلگاه است 
رنگـى بود كھ بھ من داد و فرمود آن را محفوظ نگھدار من آن خاك را در شیشھ اى ریختم و درب آن را بستـم و 

ھنگامى كھ حسین علیھ السالم از مكھ معظمھ بسوى عراق حركت فرمود ھر روز و شب شیشھ محتوى خاك را مى 
م و براى مصیبت حسین گریھ مى كردم تا آنكھ روز دھم مـحرم كھ امـام حسین بھ شھادت رسید اول روز نگریست

شیشھ را نگـاه كردم بحال خـود بود ولى در آخـر وقـت خـاك مـحتوى شیشھ را بصورت لختھ خون دیدم صدا را 
 .(47)را ھرگز از یاد نخواھم برد بضحھ و نالھ بلند كردم ولى از ترس دشمن موضوع را پوشیده داشتم و آن روز

 پیامبر در خواب ام سلمھ و ابن عباس 
 چرا گریھ مى كنى ؟: روزى بر ام سلمھ وارد شدم او را گریان دیدم گفتم : سلمـى یكى از زنان انصار نقل مى كند

رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم را در خواب دیدم كھ سر و صورت و محاسنش خاك آلود است : فـرمـود
 . شھادت فرزندم حسین را در كربال مشاھده نمودم: پرسیدم یا رسول هللا چرا ترا این چنین مى بینم ؟ فرمود

لى هللا علیھ و آلھ و سلم را در خواب دیدم كھ و ھمـچـنین از ابن عـباس روایت شده كھ نیمـھ روزى رسول خـدا ص
غبارآلود و ژولیده مو است و شیشھ اى در دست دارد و خـونھائى را از زمـین جمـع كرده در شیشھ مـى ریزد، سؤ 

اینھا خون حسین و اصحاب او است و این روز جمعھ دھم محرم : ال كردم یا رسول هللا این خونھا چیست ؟ فرمود
 .(48)بودھجرى  61سال 

 خدا چرا گرفتاریھا را از انبیاء و اولیاء دفع نمى كند؟
چرا خـدا گـرفـتـاریھا را از : این سؤ الى است كھ در ذھن اكثر مردم خطور مى كند و گاھى ھم بھ زبان مى آورند



اء و اولیاء دفع نمى كند؟ آیا دفع مصائب از پیامبران كھ سفیران الھى ھستند و اوصیاء آنھا بمنزلھ بى توجھى بھ انبی
 آنان نیست ؟

 . براى پاسخگوئى بھ این پرسش ناگزیر بھ ذكر مقدمھ اى مى باشیم
كشت فـضائل بپـردازد تـا اصوال انسان براى این جھان آفریده نشده است بلكھ دنیا كشتزارى است كھ بشر باید بھ 

و یا بعبارت دیگر . ثـمـره و حاصل كشت خـود را در جھان باقى بدست آرد تـحصیل بمصداق الدنیا مزرعة االخرة 
دنیا دانشگاھى است كھ در آن باید بھ تـحصیل فـضائل و مـكارم اخالق پرداخت و انبیاء الھى نیز براى ھمین 

جانشینانشان استادان و مربیان این دانشگاه اند و استادان و دانشگـاه براى  منظور برانگـیخـتـھ شده و ایشان و
 . آموزش و پرورش شاگردان متحمل رنج و زحمت فراوان مى شوند و این از بدیھیات است

اگـر شاگـردان در مـقـام  ( دولتى و خصوصى(و در اینجا باز این سؤ ال پیش مى آید كھ در دانشگاھھاى مردمى 
اذیت مربیان و استادان برآیند با تنبیھ و اخراج روبرو گردیده و در نتیجھ استادان مورد حمایت قرار مى  ایذاء و

گیرند چرا در دانشگاه الھى استادان مورد حمایت و شاگردان مورد تنبیھ قرار نمى گیرند در پاسخ باید گفت اتفاقا 
حقند و ھم شاگردان مورد تنبیھ و مؤ اخذه قرار مـى  چنین نیست ھم استادان دانشگاه الھى مورد حمایت ذات اقدس

گـیرند النھایھ این حمایت مربیان و مواءخذه شاگردان ممكن است در ھمین جھان باشد و ممكن است نتیجھ و ثمره 
آن در آخرت عاید دو طرف شود و تاریخ انبیاء و قرآن كریم شاھد بر این مـدعـا است كھ در پـایان بحث بھ داستان 

بوط اشاره مى شود اما چرا خداوند مـتـعـال گـرفـتـاریھا را از انبیاء و اولیاء خـود دفـع نمـى كند سھ دلیل روشن مر
 :و واضح دارد

اول آنكھ اگر خدا بخواھد در ھمھ موارد انبیاء و اولیاء خود را از گرفتاریھا نجات داده و آنان را بر اعـداء پـیروز 
ید و این مخالف مقتضاى حكمت است و حكمت الھى بر آن تعلق گرفتھ كھ انسانھا در گرداند مسئلھ جبر پیش مى آ

 .كارشان آزاد باشند
دوم آنكھ دنیا دار امـتـحان و آزمایش است ھم براى انبیاء و دوستان خدا و ھم براى دشمنان چنانكھ خدا در آیات دوم 

 :و سوم عنكبوت مى فرماید
و لقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن هللا الذین صدقوا و . لوا آمـنا و ھم ال یفتنون احسب الناس اءن یتـركوا اءن یقـو

 .لیعلمن الكاذبین 
آیا مـردم مـى پـندارند كھ وقـتـى كھ گـفـتـند ایمـان آوردیم آنھا را بحال خـود وامـى گـذاریم و مـورد امـتـحان و  ))

ـان را در مـعـرض امـتحان قرار دادیم تا راستگویان و دروغ آزمـایش قـرار نمـى گیرند؟ بدرستیكھ ما گـذشتـگ
  ((پردازان از یكدیگر تمیز داده شوند 

 . پس گرفتاریھاى دوستان خدا براى امتحان آنھا و ھم چنین امتحان مردم است
ـتـارى آنھا را سوم آنكھ اگر انبیاء و اولیاء خدا در ایفاء وظیفھ دچار زحمت و دردسر و گرفتارى نشوند و خـدا گـرف

برطرف نمـاید خوب و بد و صالح و طالح و سعید و شقى شناخـتـھ نمـى شوند و ھمھ مردم حتى فاسق و فاجر ھم 
ادعاى صالح بودن را مى نمایند چـنانكھ اگـر كنكور و امـتـحان را از مـدارس و دانشگـاھھا بردارند تحصیل كرده 

 .و بى سواد ھمگى ادعاى دانشمندى مى كنند
 پاسخ را از نماینده امام زمان بشنویم

اینك بپـردازیم بھ داستـانى كھ در این زمـینھ از نایب خـاص امـام زمـان عجل هللا تعالى فرجھ الشریف پرسش بعمل 
 .آمده و پاسخ فرموده اند

 . چنانكھ در علل الشرایع و احتجاج طبرسى و كمال الدین شیخ صدوق آمده است
با جمعى در خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح عـلیھ السالم بودم : اسحاق طالقانى مى گویدمـحمد بن ابراھیم بن 

و على بن عیسى قیصرى ھم در جمع ما بود، یكى از حاضران برخاست و بھ شیخ گفت سوالى دارم ، حسین بن 
 .بگو: روح علیھ السالم فرمود

 ؟آیا حسین بن على علیھماالسالم ولى خدا بود: آنمرد گفت 
 آرى: شیخ 



 آیا قاتل او دشمن خدا بود؟: آن مرد گفت 
 . بلى: پاسخ شنید

 چرا خدا دشمنش را بر دوست خود مسلط فرمود؟: سائل 
خـوب تـوجھ كن كھ چـھ مـى گـویم و بدان كھ خـداى عـزوجل شخـصا با مـردم روبرو نمـى شود و : شیخ فـرمـود

  گانى از جنس خودشان بسوى ایشان فرستاده كھ اگر از جنس حضورا با آنھا بسخن نمى پردازد بلكھ فرستاد
خودشان نمى بود مـورد قـبول و پـذیرش قـرار نمـى گـرفـتـند و مردم از آنان فرار مى كردند و با آنكھ پـیامبران 

ھا ھم خود را از جنس آنھا انتخاب فرمود كھ غذا مى خوردند و در بازارھا راه مى رفتند مـع ھذا بدلیل آنكھ آن
شما ھم مثل ما ھستید پس دعوت شما را : بشرى مـثل خودشانند مورد پذیرش قرار نگرفتند و بھ پـیامـبران گـفـتـند

 . نمى پذیریم مگر آنكھ چیزى را بیاورید كھ ما از مثل آن عاجز و ناتوان باشیم
ر و اعذار كھ طغـیانگـران و پس خداى عزوجل ھم معجزاتى بھ آنان كرامت فرمود مانند طوفان نوح بعد از انذا

در آتـش كھ خـدا آنرا بر خـلیل خـود ) ابراھیم خـلیل هللا (مـتـمـردان غـرق گـشتـند و از آن جمـلھ است انداخـتـن 
كھ از سنگ سخت خارج شد و مردم از شیر او استفاده مى نمودند و از ) صالح )سرد و سالم گـردانید و دیگر ناقھ 

و ھمچنین جارى نمودن چـشمـھ ) براى مـوسى و پـیروانش و غرق شدن فرعون و سپاھیانش (جملھ شكافتن دریا 
ھا از سنگ و اژدھا شدن عصاى موسى كھ ریسمانھا و چوبھاى ساحران را كھ در انظار مردم بصورت مارھا 

نده نمودن مرده ھا نمایان شده بودند بلعید و از آنجملھ است معجزات بینائى كور مادرزاد و شفاى بیمارى برص و ز
 .و اخبار بھ آنچھ مى خورند و آنچھ در خانھ ھا ذخیره نموده اند ( بوسیلھ عیسى بن مریم(بھ اذن خدا 

و سخن گفتن چھارپایان مانند ) بوسیلھ حضرت محمد مصطفى خاتم االنبیاء صلى هللا علیھ و آلھ (و نیز شق القـمر 
 . شتر و گرگ و غیره با آنحضرت

ء خـدا این مـعـجزات را آوردند و مـردم از آوردن مـثـل و مـانند آن عـاجز و ناتوان گشتند لطف خدا و چـون انبیا
نسبت بھ بندگانش و حكمت او چنین تعلق گـرفـتھ كھ پیامبران با این معجزات گاھى غالب و زمانى مغلوب و گاھى 

غالب و قاھر مى بودند و گرفتارى و ابتالئى قاھر و وقتى مقھور گردند و اگر ھمیشھ و در ھمھ حال انبیاء الھى 
 .براى آنان در بین نبود مردم معتقد بھ خدائى انبیاء مى شدند

و از طرفى خداوند متعال براى اینكھ آنان بھ فضیلت صبر و گرفتاریھا برسند و با شناخـتـى كھ بھ مـیزان بردبارى 
ـحنت و اخـتـبار داشت حاالت آنھا را مـانند احوال سایر مـردم و استـقـامـت انبیاء و اولیاء خـود در تـحمـل بالء و م

قـرار داد تـا در حال مـحنت و بلیھ جمـیع احوال ھم متواضع نھ آنكھ بلند پرواز متكبر، و مردم ھم بدانند كھ براى 
د و از فـرستـادگـانش آنھا خدائى است كھ آفـریننده آنھا است و اداره كننده و مـدبر امـورشان ، پـس او را عـبادت كنن

فـرمانبردارى نمایند تا حجت خدا بر كسى كھ از حد خود تجاوز مى كند ثـابت گـردد و مـؤ حد از مـعـاند و مـطیع 
از عـاصى و مـقـر از مـنكر با آمدن پیامبران و فـرستـادگان الھى تمیز داده شود آنگاه ھالك مى شود آنكھ با بیّنھ و 

محمد بن ابراھیم مـى . دن است و زنده مى ماند آنكھ با بینھ ، شایستھ زنده ماندن است برھان ، شایستھ ھالك ش
روز بعد خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رفتم و با وجود گفتم كھ از او بپرسیم آنچھ را كھ دیروز بیان : گـوید

اگر از آسمان سقوط : ن فرمود و گفت داشت از خود گفتھ بود یا نھ ھمینكھ خدمتش رسیدم بدون مـقـدمـھ ابتدا بھ سخ
كنم یا باد مرا از مكان بلندى بھ گـودالى فرو افكند براى من محبوب تر است از اینكھ در امر دین بھ راءى خود 

  .(49)نظر دھم یا از خـود سخن بگویم بلكھ آنچھ را كھ دیروز گفتم از حضرت حجت صلوات هللا علیھ شنیده ام
 ثواب گریھ بر حسین علیھ السالم

در باب ثواب گریھ بر مصائبى كھ بر ائمھ معصومین علیھم السالم عموما و بر حسین علیھ السالم خصوصا وارد 
 :ى شودشده روایات زیاد است كھ براى نمونھ بھ چند حدیث و روایت اشاره م

من تذكر مصابنا و بكى لما ارتكب منا كان  :ـ حسن بن فضال روایت مى كند كھ حضرت رضا علیھ السالم فرمود 1
مجلسا   معنا فى درجتنا یوم القیامھ ، و من ذكر بمصابنا فبكى و اءبكى لم تـبك عـینھ یوم تـبكى العیون و من جلس 

 . یحیى فیھ اءمرنا لم یمت قلبھ یوم تموت القلوب
كسى كھ مـتذكر مصائب ما شود و بخاطر ستمھائى كھ بر ما وارد شده گریھ كند در روز قـیامت با ما خواھد بود  ))



و مقام و درجھ ما را خواھد داشت و كسى كھ مصیبت ھاى ما را بیان كند و خـود بگـرید و دیگران را بگریاند در 
در مـجلسى بنشیند كھ در آن مجلس امر ما را زنده   س روزى كھ ھمھ چشمھا گریان است چشم او نگـرید و ھر ك

 .(50) (( مى نمایند روزى كھ قلبھا مى میرند قلب او نخواھد مرد
: ضرت زین العابدین علیھ السالم مـى فـرمـودـ حسن بن محبوب از امام باقر علیھ السالم روایت مى كند كھ ح 2

اگـر مـؤ مـنى براى شھادت امام حسین علیھ السالم گریھ كند كھ اشكھایش بر گونھ اش جارى شود خداوند متعال او 
را در غرفھ ھاى بھشتى جاى مى دھد و ھر مـؤ مـنى بخـاطر صدمـھ و اذیتى كھ از دشمنان بھ ما رسیده بگرید، كھ 

ـونھ اش جارى شود خدا او را در بھشت در مقام صدیقین جاى دھد و ھر مؤ منى بھ خاطر ما، اذیت و اشكش بر گ
آزارى بھ او برسد كھ اشكش بھ گونھ ھایش سرازیر شود خدا اذیت و آزار را از او دور گرداند و در روز قیامت 

 .(51) (( از سخط و عذاب دوزخ ایمن باشد
درباره امام حسین علیھ السالم شعرى بگو، : امام صادق علیھ السالم بھ من فرمود: ـ ابو عـمـاره شاعـر مى گوید 3

ى من شروع كردم بھ خواندن شعر و حضرت مى گریست و آنقدر خـواندم كھ صداى گریھ از بیرون خانھ شنیده م
یا اءبا عمارة من اءنشد فى الحسین بن على شعرا فاءبكى خمسین فلھ الجنة و من اءنشد  :شد سپس امام صادق فرمود

فى الحسین شعرا فاءبكى ثالتین فلھ الجنة و من اءنشد فى الحسین شعرا فاءبكى عشرین فلھ الجنة و مـن اءنشد فـى 
فى الحسین شعرا فـاءبكى واحدا فـلھ الجنة و من اءنشد فى الحسین شعـرا فـاءبكى عشرة فلھ الجنة و من اءنشد 

 .الحسین شعرا فبكى فلھ الجنة و من اءنشد فى الحسین شعرا فتباكى فلھ الجنة 
اى ابا عـماره كسى كھ درباره حسین بن على علیھماالسالم شعرى بخـواند و پـنجاه نفـر را  )) :امـام صادق فـرمـود

، و كسى كھ شعرى درباره حسین بخـواند و سى نفـر را بگریاند جایگاه او بھشت است بگریاند جاى او بھشت است 
، و كسى كھ شعرى درباره حسین بخـواند و بیست نفر را بگریاند جایش در بھشت است ، و كسى كھ شعرى درباره 

یك نفـر را  حسین بسراید و ده نفر را بگریاند بھشت جاى او است و كسى كھ شعرى درباره حسین بخواند و
بگـریاند جاى او بھشت است و اگر شعرى بخواند و خود بگرید در بھشت مـنزل خواھد كرد، و اگر شعرى بخواند 

   .(( (52)او ھم بھ بھشت خواھد رفت) حالت گریھ را بخود بگرید(و تباكى كند 
ما گروھى از اھل كوفھ خدمت امام صادق علیھ السالم بودیم كھ جعفر بن عفان وارد شد، : ـ زید شحام مى گوید 4

 .امام صادق علیھ السالم او را نزدیك خود نشانید
 !جعفر: و سپس فرمود

 .لبیك ، خدا مرا فداى تو گرداند: جعفر گفت 
 . ن علیھ السالم اشعار خوبى مى سرائىبمن رسیده كھ درباره امام حسی: امام 

 . آرى قربانت گردم: جعفر
 . بخوان: امام 

جعفر اشعارى خواند، امام و كسانى كھ اطرافش بودند گریستند و امام صادق علیھ السالم آنقـدر گـریھ كرد كھ 
هللا المقربون ھھنا یا جعفر و هللا لقد شھدت مالئكة  :سرشگش صورت و محاسن شریفش را فرا گرفت آنگاه فرمود

یسمعون قولك فى الحسین علیھ السالم و لقـد بكوا كما بكینا و اءكثر و لقد اءوجب هللا تعالى لك یا جعفر فى ساعتھ 
 .الجنة باءسرھا و غفر هللا لك 

ند و بخدا سوگند فرشتگان مقرب خدا در اینجا حضور یافتند و گفتار تو را درباره حسین عـلیھ السالم شنید! جعـفـر
. خدا بھشت را در ھمین ساعت بر تو واجب گردانید! جعـفر :سپس فرمود. گریستند چنانكھ ما گریستیم بلكھ بیشتر

 جعفر آیا بیش از این برایت بگویم ؟: سپس فرمود
 . آرى آقاى من: جعفر

جب گرداند و او را امـام ھر كھ شعرى درباره حسین بخواند كھ خود بگرید یا دیگرى را بگریاند بھشت را بر او وا
 .(53)بیامرزد

اگر كسى درباره حسین علیھ السالم یك : ـ صالح بن عقبھ از امام صادق علیھ السالم روایت مى كند كھ فرمود 5
ھم بگریاند براى او و گـریھ كنندگان بھشت است و اگر بیتى بگوید كھ  بیت شعر بخواند و خود بگرید و ده نفر را



خود بگرید و نھ نفر را بگریاند جاى او و گـریھ كنندگان در بھشت خواھد بود و پیوستھ تعداد نفرات را پائین مى 
مود یا تباكى كند ـ اگر كسى بیتى درباره حسین بگوید و خود گریھ كند ـ و گمان مى كنم فر: آورد تـا جائیكھ فرمود

 .(54)جاى او در بھشت خواھد بود
و من ذكر  :روایت مى كند كھ امام صادق علیھ السالم در حدیث طویلى فـرمود) نابینا(ـ ابو ھارون مـكفوف  6

 .ینیھ من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابھ على هللا عزوجل و لم یرض لھ بدون الجنة الحسین عنده فخرج من ع
اگـر نزد كسى از حسین علیھ السالم یادى بھ میان آید و اشك از چشمان او باندازه بال مـگـسى جارى شود ثـوابش  ))

 (( .(55)بر خـداى عـزوجل است كھ كمـتـرین آن دخول در بھشت است 
در بعضى از تاءلیفات معاصرین مورد وثوق دیدم كھ روایت شده وقـتـى : ـ مـرحوم عـالمھ مجلسى مى فرماید 7

مام حسین و مصائب آن حضرت پـیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا را از شھادت ا
پـدر در چـھ زمـانى این اتـفـاق مـى افـتـد؟ رسول خدا صلى هللا : با خبر ساخت فاطمھ شدیدا گریھ كرد و گـفـت 

 . در زمانى كھ نھ من باشم و نھ تو و نھ على: علیھ و آلھ و سلم فرمود
؟ براى فرزندم اقامھ عزا مى نماید و  پدر پس كى: زھرا كھ این سخـن شنید گـریھ اش شدیدتر شد و عرض كرد

 گریھ مى كند؟
زنان امتم بر زنان اھلبیت من و مردان آنھا بر مـردان اھلبیت من مى : رسولخـدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود

 گریند و ھر سال اقامھ عزا خواھند نمود و چون قیامت بر پا شود تـو شفـیع زنان خـواھى شد و من شفیع مردان و
 . ھر یك از آنھا كھ بر مصیبت حسین گریھ كرده باشند دستشان را مى گیریم و وارد بھشت مى كنیم

فاطمھ  )) یا فـاطمـھ ، كل عـین باكیة یوم القیامة اال عین بكت على مصاب الحسین فانھا ضاحكة مستبشره بنعیم الجنة
د كھ آن خندان است و او را بھ نعمتھاى ، ھر چشمى در روز قیامت گریان است بھ جز چشمى كھ بر حسین بگری

  (( .بھشتى بشارت مى دھند
 تشكیل مجالس عزا مورد عالقھ امامان است 

عـزادارى براى ابا عـبدهللا الحسین علیھ السالم خصوصا، و براى سایر ائمھ علیھم السالم كھ گرفتار مصائب 
ا مورد توجھ امامان بوده است ، چنانكھ ازرى از امام گردیده و با شمشیر یا بوسیلھ زھر بھ شھادت رسیده اند عـموم

 :صادق علیھ السالم روایت مى كند كھ بھ فضیل فرمود
احبھا فـاءحیوا اءمـرنا یا فـضیل ، فـرحم   ان تـلك المـجالس : نعـم جعـلت فـداك ، قـال : تـجلسون و تـحدثـون ؟ قـال 

ه فـخـرج مـن عـینھ مثل جناح الذباب غفر هللا لھ ذنوب و لو كانت هللا مـن احیى اءمـرنا یا فـضیل مـن ذكرنا عـند
 .اكثر من زبد البحر

آیا مـجالس عـزا بر پا مى كنید و از اھل بیت و آنچـھ بر آنان گـذشتـھ  )) :امـام صادق عـلیھ السالم بھ فـضیل فـرمـود
ینگونھ مجالس را دوست دارم پس امر ما ا: آرى قربانت گردم ، امام فرمود: است صحبت مـى دارید؟ فـضیل گفت 

را زنده گـردانید كھ ھر كس امـر مـا را زنده كند مـورد لطف و مـرحمت خدا قرار مى گیرد فـضیل ، ھر كس از 
مـا یاد كند یا نزد او از مـا یاد كنند و بھ اندازه بال مگس اشك بریزد، خدا گناھانش را مى آمرزد اگر چھ بیش از 

 .(56)كف دریا باشد
 عزاداران حسین علیھ السالم مورد توجھ فرشتگان و ائمھ اند

مـسمـع ، تـو اھل عـراقـى آیا بھ زیارت : مـَْسمـَع ُكردین از امـام صادق عـلیھ السالم روایت مـى كند كھ فـرمـود
نھ من مرد مشھورى ھستم از اھل بصره كھ در نزد مـا طرفـداران خـلیفـھ : ـبر حسین مى روى ؟ عرض كردم ق

زیادند و دشمـنان مـا از نواصب از اھل قبائل و غیره بسیارند و من ایمن نیستم كھ بھ خلیفھ برسانند و مزاحم ما 
 .بشوند
 . آرى: آیا متذكر مصائب او مى شوید؟ عرض كردم : فرمود
 آیا از ذكر مصائب حسین ناراحتى بھ شما دست مى دھد؟: فرمود

 . آرى بھ خـدا چـشمـانم پـر از اشك مـى شود كھ اھل خانھ مى بینند و از غذا باز مى مانم: عـرض كردم 
خدا اشكت را مورد توجھ قرار دھد كھ تو از جملھ كسانى بھ حساب مى آئى كھ در مصائب ما : حضرت فرمود



نند و بھ خوشحالى ما شاد و بھ حزن ما اندوھناكند، و بدان كھ بھ ھنگـام مـرگ پـدرانم نزد تو حضور جزع مى ك
یابند و سفارش ترا بھ ملك الموت مى كنند و فـرشتگان قبل از مردن آنچنان بشارتى بھ تو حضور مى دھند كھ 

ھ مادر بھ فرزند است سپس اشك در چشمانت روشن گردد و عـالقـھ و مـحبت فـرشتـھ مـرگ بر تو بیش از عالق
 .چشمان مبارك امام حلقھ زد و چشمان من ھم اشكبار شد

مسمع ، زمین و آسمان در موقع شھادت امیرالمؤ منین بر ما ترحم نموده و : آنگـاه امـام صادق علیھ السالم فرمود
شدن ما اشكھاى فرشتگان قطع نشده گریستند، و فرشتگان از زمین و آسمان بیشتر بر ما گریستند و از ھنگام كشتھ 

و كسى بر ما گریھ نمى كند مگر آنكھ قـبل از خارج شدن اشك از چشمش مورد لطف و رحمت خدا قرار مى گیرد، 
 .اگر یك قطره از آن اشكھا در دوزخ افـتـد شعلھ ھاى آتش دوزخ خاموش گردد و از حرارت و سوزندگى باز ایستد

راى مـا بھ درد آید در وقـت مـردن با دیدن مـا خوشحال و فرحناك گردد و كسى كھ قـلبش ب: سپـس فـرمـود
خوشحالى او ادامھ خواھد داشت تا در نزد حوض كوثر بھ ما مـلحق شود، و حوض كوثـر ھم با ورود دوستـان مـا 

 ...(57)خوشحال خواھد شد
 محرم ماه عزا است 

 :ـ ابراھیم بن اءبى محمود از حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضا علیھ السالم روایت مى كند كھ فرمود 1
ان المـحرم شھر كان اءھل الجاھلیة یحرمـون فـیھ القـتـال فاستحلت فیھ دماؤ نا و ھتكت فیھ حرمتنا و سبى فیھ 

ا و اضرمت النیران فـى مـضاربنا و انتـھب مـا فـیھا مـن ثـقـلنا و لم تـرع لرسول هللا حرمة فى دزارینا و نساؤ ن
 .اءمرنا

 

محرم ماھى است كھ اعراب زمان جاھلیت آنرا محترم شمرده و جنگ و كشتار را در آن مـاه حرام مـى  )) :امام رضا فرمود
ا را حالل شمردند و ریختند و ھتك حرمت ما نمودند و زنان و كودكان ما دانستـند ولى مـسلمـان نمـاھا در این مـاه خـون مـ

را در این ماه اسیر كردند و آتـش بھ خـیمـھ ھاى مـا زدند و امـوال مـا را غـارت نمـودند و احتـرام رسول خـدا را در حق 
جروح و سرشك ما را چون سیل م) از شدت گریھ ( مـا رعـایت نكردند ھمانا روز عاشوراى حسینى پلكھاى چشم ما را 

پس بر  .روان ساخت ، عزیزان ما را در سرزمین محنت و بال خوار و ذلیل كرد، ھمانا غم و اندوه ما تا قیامت ادامھ دارد
 . ((حسین گریھ كنندگان بگریند كھ گریھ بر او گناھان بزرگ را محو مى كند 

خندان نمى دید و این وضع ادامھ داشت تـا روز عـاشورا، در این چون ماه محرم فرا مى رسید، كسى پدرم را : سپـس فرمود
در چنین روزى حسین را كھ درود خدا بر : روز پـدرم را اندوه و حزن و مـصیبت فرا مى گرفت و مى گریست و مى گفت 

 .او باد، كشتند
و تـالش براى تـھیھ و تـاءمـین ھر كسى از سعى : ـ حسن بن فّضال از امام رضا علیھ السالم روایت مى كند كھ فرمود 2

حوائج و نیازمندى خود در روز عاشورا خوددارى نماید خدا حوائج دنیا و آخـرت او را بر آورده سازد و كسى كھ روز 
عاشورا را روز مصیبت و اندوه بداند و گریھ كند خدا روز قیامت را روز فرح و شادى او قرار دھد و چشمش را در 

شن سازد و كسى كھ روز عاشورا را روز بركت نام نھد و چیزى را در این روز ذخـیره مـنزل خود بھشت با دیدن مـا رو
سازد خدا بركت را از آن بردارد و در روز قیامت او را با یزید و عبیدهللا بن زیاد و عـمـر بن سعد كھ لعنت خدا بر آنھا باد 

 .(58)محشور گرداند و آنھا را طبقات پائین دوزخ جاى دھد
 روایتى جالب سندا و متنا

یكى از روایاتـى كھ در زمـینھ ثـواب گـریھ بر حسین عـلیھ السالم نقـل شده روایت ریان بن شبیب از حضرت ثامن االئمھ 
روایت بسیار جالب است زیرا بیست و نھ نفر روات حدیث ھمگى از محدثین امام رضا علیھ السالم است و چون سند 

 : بزرگ و دانشمـندان عـالى مـقـامـند لذا سند و مـتـن آنرا بتـمـامـھ نقل مى كنیم
ثـقـة المـحدثـین مـرحوم حاج شیخ عباس قمى از استادش ، عالمھ نورى ، از استادش شیخ مـرتـضى انصارى ، از مـال 

راقى ، از عالمھ بحر العلوم ، از وحید بھبھانى ، از استـادش مـولى محمد اكمل ، از عالمھ محمد باقر مجلسى ، از احمـد ن
پدرش محمد تقى مجلسى ، از شیخ بھائى ، از پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد عاملى حارثى ، از شیخ زین الدین شھید 

ن داود عاملى ، از على بن محمد مكى ، از پـدرش شھید اول ، از ثـانى ، از استـادش عـالمھ میسى ، از عالمھ محمد ب
فخرالمحققین محمد بن عالمھ حلى ، از پدرش جمالدین حسن بن مطھر عـالمـھ حلى ، از مـحقـق صاحب شرایع ، از فقیھ 



و جعفر طبرى آملى نسابھ فخاربن معد موسوى حائرى ، از مـحدث جلیل شادان بن جبرائیل ، از شیخ المحدثین عمادالدین اب
، از ابوعلى حسن ملقب بھ مفید ثانى فرزند شیخ طوسى ، از پدر بزرگوارش محمد بن حسن طوسى ، از شیخ مفید محمد بن 
نعمان ، از شیخ صدوق محمد بن على بن بابویھ قمى ، از عـلى بن ابراھیم قـمـى ، از پـدرش ابراھیم بن ھاشم ، از ریان بن 

روز  )) قـال دخـلت عـلى اءبى الحسن الرضا صلوات هللا عـلیھ فـى اول یوم مـن المـحرم فـقـال لى : شبیب ، روایت مى كنند
  ((روزه دارى ؟  ))یا ابن شبیب اءصائم انت پـسر شبیب ، : اول مـحرم خـدمـت امـام رضا علیھ السالم رسیدم فـرمـود

رب ھب لى من لدنك ذریة طیبة انك : یھ زكریا ربھ عزوجل فقال ان ھذا الیوم ھو الیوم الذى دعـافـ: فـقـال عرض كردم نھ 
 .(59)سمیع الدعاء

ن عطا كن كھ پروردگارا فرزند پاكیزه اى بھ م )) : بدرستیكھ این روز روزى است كھ زكریا پروردگارش را خواند و گفت
  (( . تو شنونده دعائى

فاستجاب هللا لھ و امر المالئكة قنادت زكریا و ھو قائم یصلى فى المحراب ان هللا یبشرك بیحیى فـمـن صام ھذا الیوم ثـّم دعـا 
 .هللا عزوجل استجاب هللا لھ كما استجاب لزكریا علیھ السالم 

ار فرشتھ ھا زكریا را كھ در محراب عبادت ایستاده بود مخاطب قرار پـس خدا دعایش را اجابت فرمود و بامر پروردگ ))
 . داده و گفتند كھ خدا ترا مژده مى دھد بھ یحیى

پس كسى كھ روزه بدارد این روز او سپس دعا كند خدا دعایش را مستجاب مى فرماید چنانكھ دعاى زكریا علیھ السالم را 
  (( .مستجاب فرمود

ان المـحرم ھو الشھر الذى كان اءھل الجاھلیھ فـیمـا مـضى یحرمـون فـیھ الظلم و القـتـال لحرمـتھ فما یا ابن شبیب : ثـم قـال 
عرفت ھذه االمة حرمة شھرھا و ال حرمة نبّیھا لقد قتلوا فى ھذا الّشھر ذّریّیھ و سبوا نساءه و انتھبوا ثقلھ فال غفر ّهللا لھم 

 .ذالك اءبدا
بدرستیكھ محرم ماھى است كھ اعراب جاھلیت بخاطر احترامش ظلم و ستم و كشت و كشتار  پسر شبیب ،: سپـس فـرمود ))

را در آن ماه حرام كرده بودند و این امت با اینكھ بھ حرمت این ماه آشنائى و شناخت داشت معھذا احترام پیامبر خود را 
یر نمودند و اموالشان را غارت كردند پس خدا رعایت نكرد و در این ماه فرزندان پیامبر خود را كشتند و زنانشان را اس

  (( .ھرگز آنھا را نیامرزد
یا ابن شبیب ان كنت باكیا لشى ء فابك للحسین بن على بن ابیطالب علیھماالسالم فـاّنھ ذبح كمـا یذبح لكبش و قتل معھ من 

بع و االرضون لقـتـلھ و لقـد نزل الى اءھل بیتھ ثمانّیة عشر رجال ما لھم فى االرض شبیھون و لقـد بكت الّسمـاوات السّ 
االرض مـن المـالئكة اءربعـة آالف لنصره فـوجدوه قـد قـتـل فـھم عـند قـبره شعـث غبر الى اءن یقوم القائم ع فیكونون من 

 . انصاره و شعارھم یا لثارات الحسین
بن ابیطالب علیھ السالم گریھ كن كھ او را  پـسر شبیب ، اگـر مـى خـواھى براى چیزى گریھ كنى پس براى حسین بن على ))

ذبح كردند ھمانطور كھ گوسفند را ذبح مى كنند و از اھلبیت او ھم ھیجده نفـر را با او بشھادت رساندند كھ در روى زمـین 
یارى مثل و مانند نداشتند، و بھ تحقیق ھفت آسمان و زمین براى شھادت آنحضرت گریھ كردند، و چـھار ھزار فرشتھ براى 
او از آسمان فرود آمدند، اما وقتى رسیدند كھ حسین كشتھ شده بود لذا این فرشتگان پریشان مو و گرد آلود اطراف قبر 

حسین معتكفند تا قائم ما قـیام كند آنگـاه او را یارى خـواھند كرد و شعـار آنھا یا لثارات الحسین است اى انتقام گیرندگان 
  ((خون حسین 

 .قـد حّدثـنى اءبى عـن ابیھ عـن جّده اّنھ لمـّا قتل جّدى الحسین ع اءمطرت الّسماء دما و ترابا اءحمریا ابن شبیب ل
پسر شبیب ، پدرم برایم حدیث فرمود از پدرش ، از جدش كھ وقتى جدم حسین بشھادت رسید از آسمان خون و خاك سرخ  ))

  (( .بارید
دموعك على خّدیك عفرّهللا لك كّل ذنب اءذنبتھ صغیرا او كبیرا قلیال كان او یا ابن شبیب ان بكیت عـلى الحسین حّتى تصیر 

 .كثیرا
اگر براى حسین چنان گریھ كنى كھ اشكھایت بر گونھ ھایت جارى شود خداوند ھمھ گناھان كوچك و بزرگ : پسر شبیب  ))

  (( .ترا مى آمرزد اندك باشد یا بسیار
عّزوجّل و ال ذنب علیك فزر الحسین علیھ السالم ، یا ابن شبیب ان سّرك اءن تسكن یا ابن شبیب ان سّرك اءن تلقى ّهللا 

 . الغرف المبنّیة فى الجّنة مع الّنبى صلى هللا علیھ و آلھ فالعن قتلھ الحسین
زیارت  پـسر شبیب ، اگـر تـرا خـوشحال مى كند كھ بھنگام مالقات با خدا گناھى نداشتھ باشى پـس حسین علیھ السالم را ))

كن ، پسر شبیب ، اگر مى خواھى در غرفھ ھاى بھشتى با پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم باشى بر قاتالن حسین 



  (( .لعنت فرست 
یا لیتنى كنت معھم فافوز : یا ابن شبیب ان سّرك اءن یكون لك مـن التـّواب مثل ما لمن استشھد مع الحسین فقل متى ما ذكرتھ 

 .افوزا عظیم
كاش من ھم : پـسر شبیب ، اگر مى خواھى ثواب شھداى كربال نصیبت شود ھنگامى كھ یاد شھداى كربال را مى كنى بگو ))

  (( . با آنھا بودم و از فوز و سعادت بزرگ بھره مند مى گشتم
ا و علیك بوالیتنا، فلو اءّن یا ابن شبیب ان سّرك اءن تكون معنا فى الّدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا و افـرح لقـرحن

 .رجال تولّى حجرا لحشره ّهللا معھ یوم القیامة 
پـسر شبیب ، اگر مى خواھى كھ در بھشت با ما باشى در باالترین درجھ ھا و مرتبھ ھا پـس بھ حزن و اندوه مـا مـحزون  ))

ا را بپذیر، كھ اگر مردى سنگى را و اندوھناك باش و بھ خوشحالى و شادى ما شاد و خـوشحال ، و والیت و دوستى م
 .(60) (( دوست خود گیرد و بھ او تولى جوید خدا در روز قیامت او را با سنگ محشور فرماید

 چرا امام حسین علیھ السالم در زمان معاویھ قیام نكرد؟
كوت امـام حسین در زمان امام مجتبى بخاطر آن بود كھ حضرت مجتبى را امام بر خود مى دانست و مـخـالفـت با او را س

جایز نمى شمرد و پس از شھادت آنحضرت نیز تا زمانیكھ معاویھ در قید حیات بود حضرت ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم 
ا معاویھ بستھ بود سكوت اختیار نمود، اما با فوت معاویھ و روى كار آمـدن بھ احترام عھدى كھ امام حسن عـلیھ السالم ب

كھ معاویھ حق ندارد براى خود جانشین تعیین كند، امام حسین علیھ السالم ، علیھ : یزید كھ برخـالف مـواد عھدنامھ بود
 .دستگاه طاغوتى یزید قیام نمود

از رحلت امام حسن ، شیعیان عراق بھ جنب و   پس : ورخین گفتھ است چنانكھ شیخ مفید بنقل از كلبى و مدائنى و دیگر م
جوش افتادند و بھ امام حسین نامھ نوشتند كھ حاضرند معاویھ را خـلع نمـوده و با او بیعت نمایند لیكن امام حسین علیھ 

ضى نگردد نقض آنرا جایز نمى السالم امتناع فرمود و متذكر شد كھ بین او و معاویھ عھد و پیمانى است كھ تا مدت آن منق
  .(61)داند و وقتى معاویھ درگذشت نظر خود را اعالم خواھد داشت

 وصیت معاویھ درباره حسین
نى خود تعیین نمود و ھنگـام مـرگ بھ وى وصیت و ھجرى درگذشت و یزید را بھ جانشی 60مـعـاویھ در نیمھ رجب سال 

من گردن گردنكشان را براى تو خـاضع ساخـتـم و شھرھا را برایت محكم و ثابت و پابرجا نمودم و : نصیحت نمود باینكھ 
عت درآیند، سلطنت را براى تو طعـمـھ قـرار دادم امـا از سھ نفر درباره تو مى ترسم كھ با تو مخالفت نمایند و از در مناز

 .یكى عبدهللا بن عمر و دیگرى عبدهللا بن زبیر و سومى حسین بن على است 
امـا عـبدهللا بن عـمـر بن خطاب با تو خواھد بود او را مالزم خود گیر و طردش منماى اما عـبدهللا بن زبیر او ھمانند شیرى 

باھى كھ با سگ بھ مكر و خدعھ مى پردازد با تو حملھ ور مى شود بھ تو حملھ خواھد كرد و ھمانند رو  كھ بر شكارش 
 .معاملھ خواھد نمود پس اگر بر او پیروز گشتى بند از بندش جداساز

و امـّا الحسین فـقـد عـرفـت حّظھ مـن رسول هللا و ھو مـن لحم رسول ّهللا و دمـھ و قـد عـلمـت ال مـحالة اّن اءھل العراق 
عـونھ ، فـان ظفـرت بھ فـاعـرف حقـّھ و مـنزلة مـن رسول ّهللا و ال تـواءخـذه بفـعـلھ ، و سیخرجونھ الیھم ثّم یخذلونھ و یضیّ 

 .مـع ذلك فـاّن لنا بھ خلطة و رحما و اّیاك ان تنالھ بسوء او یرى منك مكروھا
و ھمچنین  و امـا حسین پـس بتـحقـیق مـى دانى بھره و نصیب او را از رسول خدا و از گوشت و خون رسول خدا است ))

مى دانى كھ مردم عراق ال محالھ او را بسوى خود فرا مى خوانند آنگاه پشت باو خواھند كرد و او را بیكس و تنھا خواھند 
گذاشت و در حقش جفا خواھند نمود پس وقتى بر او ظفر یافتى و پیروز گشتى مقام و منزلتش را در نزد رسول خدا بیاد آر 

الوه اینكھ او از خویشاوندان رحمى ما است و بپـرھیز از اینكھ بدى بھ او برسانى یا عمل و بكردارش مؤ اخذه مكن ، بع
 .(62) (( زشتى از تو مشاھده نماید

 نامھ یزید بھ والى مدینھ
ویھ ، ولیدبن عتبة ابى سفیان پسر عموى یزید فرماندار مدینھ و عمروبن سعیدبن عاص در این وقت یعنى ھنگام مرگ معا

آنكھ بجاى پدر   فرماندار مكھ و عبیدهللا بن زیاد والى بصره و نعمان بن بشیر انصارى والى كوفـھ بودند، یزید بمحض 
د از مردم مدینھ براى وى بیعت بگیرد و نشست بھ پسر عمویش ولیدبن عتبھ نوشت كھ معاویھ ھالك شده و او را دستور دا

در نامھ كوچكى ھم نوشت كھ حسین و عبدّهللا بن زبیر و عبدهللا بن عمر را احضار نموده و از آنھا بیعت بگیر و اگر بیعت 
نكردند آنھا را گردن بزن و سرشان را براى مـن بھ شام بفرست و وصیت و سفارش پدرش را درباره پرھیز از كشتن 

 . لیھ السالم نادیده گرفتحسین ع



چون نامھ یزید بھ ولید رسید از مرگ معاویھ ناراحت گردید و بسراغ مروان فرستاد و او را احضار و نامھ را با او در 
میان نھاد و بھ مشورت پرداخت مروان گفت مصلحت را در این مـى بینم كھ آنھا را بخـواھى و قبل از اینكھ از مرگ 

ز آنھا بیعت بگـیر و اگـر بیعت نكردند گردنشان را بزن زیرا اگر از مرگ معاویھ آگاه شوند ھر یك معاویھ باخبر شوند ا
 .بسوئى خواھند رفت و در آنجا اعالن مخالفت مى كنند و مردم را بھ بیعت خود مى خوانند

 حسین علیھ السالم و والى مدینھ
كرد، امام حسین علیھ السالم سى نفر از جوانان بنى ھاشم و  ولید در ھمان شب بھ سراغ امام حسین فرستاد و او را احضار

غالمان خود را در حالیكھ مسلح بودند با خود برد و بھ آنھا فـرمـود در جلو در بنشینید اگـر صدایم بلند شد داخل شوید تا از 
حكم نیز حضور داشت ، من دفاع كنید و در غیر این صورت حركت نكنید تا من برگردم و خود بر ولید وارد شد مروان 

ولید امام را از جریان مرگ معاویھ و جانشینى یزید آگاه ساخت و نامھ یزید را در مورد اخذ بیعت از امام مطرح كرد امام 
من تـصور مـى كنم : بر زبان جارى ساخت و سپس فرمود) اّنا rّ و اّنا الیھ راجعـون ( حسین علیھ السالم كلمـھ استـرجاع 

 . چنین است: بیعت پنھانى نباشد و بر آن ھستى كھ در حضور مردم بیعت آشكارا صورت گیرد ولید گفت  كھ ھدف شما
 . پس شب را بھ صبح برسان تا راءى خود را در این امر بیابى: امام فرمود
 . بروید در امان خدا تا فردا شما را در میان مردم ببینم: ولید گفت 

سین از اینجا برود بیعت نخواھد كرد و تو ھم قدرت چنین كارى را ندارى مـگـر آنكھ بخـدا قـسم اگر ح: مـروان گـفـت 
 . گـروه كثیرى از طرفین كشتھ شوند پس بھتر است كھ او را نگذارى برود و زندانیش كن تا بیعت كند و یا گردنش را بزن

تو بھ ) زن كبود چشم (تو اى پسر زرقـاء  واى بر: امام حسین علیھ السالم از سخنان مروان خشمگین شد و بھ مروان گفت 
 . كشتن من امر مى كنى بخدا سوگند دروغ گفتى و پستى و زبونى خودت را آشكار نمودى

پس از آنكھ امـام حسین بیرون رفت مروان . و پـس از بیان این مطلب در میان خاندان و یاران خود از نزد ولید خارج شد
 . ت كردى ، بخدا دیگر بھ حسین دست نخواھى یافتبھ ولید گفت با پیشنھاد من مخالف

واى بر تـو مـى خـواھى دین و دنیاى مـرا نابود كنى ، اگـر تمام دنیا مال من مى شد ھرگز دستم را بخون : ولید گـفـت 
ین دست حسین نمى آلودم ، سبحان هللا من حسین را بكشم براى اینكھ با یزید بیعت نمى كند، بخدا قسم ھركس در كشتن حس

و خدا او را نظر نكند و ) حسنھ اى نداشتھ باشد(بیاالید خدا را مالقات خـواھد كرد در حالیكھ میزان اعمالش سبك باشد 
 .(63)تزكیھ ننماید و بھ عذاب دردناك معذب گردد

 ر و ولیدابن زبی
ولید بن عـتـبھ بھ سراغ عبدهللا بن زبیر فرستاد و او را احضار نمود ابن زبیر بھ فـرستاده ولید گفت الساعھ خدمت مى رسم 

و رفت توى خانھ و پنھان شد، ولید ماءمورى بھ خانھ اش فرستاد و دید كھ یاران خود را در خانھ گرد آورده و از آمدن 
حتـراز مى جوید، ولید اصرار بھ آمدن او مى كرد و او امتناع مى نمود و مى گـفـت بھ من بسوى حاكم و والى مـدینھ ا

مھلت دھید و فرستادگان ولید چندین بار رفت و آمد كردند و چون ابن زبیر حاضر نشد ولید گروھى از غالمان و موالیان 
یا ابن الكاھلیھ مى آئى : زبیر دشنام دادند و گفتند خود را فرستاد تا او را دستگیر و جلب نمـایند ماءموران اعزامى بھ ابن

نزد امـیر یا اینكھ تـرا بھ قـتـل برسانیم ابن زبیر گفت بخدا من از رفت و آمدھاى بسیار فرستادگان دچار ناراحتى شده ام 
جعفر بھ ولید گفت شتاب نكنید تا كسى را نزد امیر بفرستم و ببینم نظر او چیست و برادرش جعفر را نزد ولید فرستاد و 

فعال از عبدهللا دست بدار كھ از آمـد و رفـت زیاد فـرستـادگـانت دچـار تـرس و وحشت شده است دستور بده مـاءمـوران 
برگـردند او فردا انشاء ّهللا نزد تو خواھد آمد ولید ھم دستور داد كھ از ابن زبیر دست بردارند و چون شب فرا رسید ابن 

ش جعفر از تاریكى شب استـفـاده نمـوده و از راه فـرعـى بسوى مكھ حركت نمود، صبح كھ ولید از فرار زبیر باتفاق برادر
 .(64)ابن زبیر باخبر شد ماءمورین خود را بھ تعقیب او روانھ نمود ولى باو دست نیافتند

 گفتگوى مروان با امام علیھ السالم
بود، در  60امـام حسین عـلیھ السالم پس از خروج از نزد ولید آن شب را كھ شب شنبھ ، سھ روز بھ آخـر مـاه رجب ، سنھ 

 .منزل خود بسر برد و صبح براى شنیدن اخبار از خانھ خارج شد و با مروان حكم برخورد نمود
 .یا ابا عبدهللا اّنى لك ناصح فاءطعنى ترشد : م گفتمروان بھ امام علیھ السال

  (( . ابا عبدهللا من ناصح و خیرخواه توام از من بشنو كھ صالح تو در آن است ))
  (( . چھ مى خواھى بگوئى بگو تا بشنوم )) و ما ذاك قل حّتى اسمع: فـقـال الحسین علیھ السالم 

 . مر مى كنم خیر دین و دنیاى تو در آن استترا بھ بیعت با یزید بن معاویھ ا: مروان 
اّنا rّ و اّنا الیھ راجعون و على االسالم الّسالم اذ قد بلیت االّمة براع مـثـل یزید و قـد سمـعـت رسول هللا : فـقـال الحسین 



 .الخـالفـة مـحّرمـة عـلى آل ابى سفیان و على الّطلقاء و ابناء الّطلقاء: یقـول 
الم را باید خـواند ھنگـامـیكھ امـت اسالمـى بھ پـیشوائى مـثـل یزید مـبتـال گـردد كھ از رسول خـدا شنیدم فـاتـحھ اس ))

   .(( (65)خـالفـت بر آل ابى سفیان و آزاد شدگان و فرزندانشان حرام است: فـرمـود
بین مـروان و امام حسین علیھ السالم سخن بھ درازا كشید و امام خشمگین از او جدا شد ولید آخـر روز شنبھ دنبال امام 

 .(66)فردا صبح خواھیم دید كھ كار چگونھ خواھد بود: فرستاد كھ بیعت از او بگیرد و امام فرمود
 وداع با قبر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

چـون پـاسى از شب گـذشت امـام حسین از خـانھ خـارج و بسوى مـرقـد مـنور رسول اكرم صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم روان 
 : شد و در برابر قبر جد بزرگوارش ایستاد و گفت

یا رسول هللا انا الحسین بن فاطمة فرخك و ابن فرختك و سبطك الذى خـلّفـتـنى فـى امـّتـك فـاشھد عـلیھم یا نبّى  السالم عـلیك
سالم بر تـو اى رسول خـدا مـن حسین  )) .هللا اّنھم قد خذلونى و ضّیعونى و لَم یحفـظونى و ھذه شكواى الیك حتـّى القـاك 

و سبط و نوه تو ھستم كھ مرا در میان امت خود باقى ) فاطمھ (پـسر مـیوه دل تو پـسر فـاطمـھ نونھال و جوجھ تـو و 
گذاشتى ، پس گواه باش اى پیامبر خدا، كھ امت تو مرا خوار و زبون و ضایع گذاشتند و از حفاظت و نگھدارى من دست 

  (( . كشیدند و من شكایت آنھا را بتو مى كنم تا تو را مالقات نمایم
صبح بھ خـانھ رفـت و شب بعـد ھم براى وداع با قـبر رسول هللا بدآنجا رفت و چند ركعت نماز بجاى آورد و امـام نزدیك 

 : سپس گفت
اللھم ھذا قـبر نبیك محّمد و انا ابن بنت نبّیك ، و قد حضرنى من االمر ما قد علمت ، اللّھّم انى احّب المـعـروف و انكر 

 .االكرام بحّق القبر و من فیھ اال اخترت لى ما ھو لك رضى و لرسولك رضى  المـنكر و انا اساءلك یا ذالجالل و
خـداوندا این قبر پیامبر تو محمد است و من ھم پسر دختر اویم و براى من امرى پیش آمده كھ تـو آگاھى ، خدایا من نیكى  ))

، بحق این قبر و آنكس كھ در او و معروف را دوست مى دارم و از منكر و زشتى ھا بیزارم اى صاحب جالل و كرامت 
  .(67) (( نھفتھ است راھى را براى من پیش آور كھ رضایت و خشنودى تو و رسولت در آن است

 رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در خواب حسین
ین پـس از وداع با قبر رسول خدا سر را روى قبر گذاشت و گریست ، تا نزدیك صبح بخـواب رفـت در عـالم رؤ امـام حس

یا رسول خـدا را مشاھده كرد كھ گروھى از فرشتگان اطرافـش را گـرفـتـھ اند و بسوى او مـى آید تـا مقابل حسین رسید و 
 :او را در برگرفت و میان دو چشمش را بوسید و فرمود

كرب و بالء من عـصابة مـن امـّتـى و اءنت مـع ذلك   حبیبى یا حسین كاّنى اءراك عن قریب مرّمال بدمائك مذبوحا باءرض 
عـطشان ال تسقى و ظمآن ال تروى و ھم مع ذلك یرجون شفاعتى ، ال اءنالھم ّهللا شفاعتى یوم القیامة فما لھم عندهللا من خالق 

. 
نم بھمین زودى در خونت غوطھ ور مى شوى ، و گروھى از امتم تـرا در زمـین كربال مـى كشند، حبیبم حسین گویا مى بی ))

و در حالیكھ تشنھ اى ، از آب ھم مضایقھ مى كنند و با اینحال امـید شفاعت مرا دارند بخدا سوگند در روز قیامت آنھا در 
  (( .پیشگاه خدا ھیچ بھره اى ندارند

 .اّمك و اخاك قد قدموا علّى و ھم الیك مشتاقون اّن لك فى الّجنة درجات لن تنالھا االّ بالشھادة  حبیبى یا حسین اّن اباك و
اى حبیب من حسین جان پدر و مادر و برادرت نزد منند و در اشتیاق دیدار تو و براى تو در بھشت درجاتى است كھ  ))

  (( . ھرگز بھ آنھا نمى رسى مگر با شھادت
یا جداه نیازى بھ ماندن در دنیا ندارم مرا با خود ببر و در منزل خود جاى : ب بھ جدش عرض مى كندامـام حسین در خوا

 . ده
تو ناگزیرى كھ در دنیا باشى تا شربت شھادت را بنوشى ھمـانا خـدا براى تـو ثـواب بزرگى رقم : رسول خـدا مـى فرماید

روز قیامت یكجا و با ھم محشور مى شوید تا وارد بھشت  زده است پس تو با پدر و برادر و عمویت و عموى پدرت در
شوید، حسین علیھ السالم وحشت زده از خواب بیدار شد و برایش یقین شد كھ حتما كشتھ خواھد شد، بستگان خود را جمع 

انند كرد و خوابش را براى آنان بیان كرد ھمگى محزون و مغموم شدند و گریستند بطوریكھ در شرق و غرب عالم كسى م
 .(68)آنھا غمگین و گریان نبود

 گفتگوى محمد حنفیھ با امام علیھ السالم
اده حركت بھ امـام حسین علیھ السالم در شب یكشنبھ كھ دو روز از ماه رجب مانده بود با اھلبیت و جوانان بنى ھاشم آم

: سوى مكھ معظمھ گردید محمد حنفیھ برادر ناتنى امام از تصمیم آن حضرت باخـبر شد و خدمت امام رسید و عرض كرد



تو دوست داشتنى ترین مـردم و عـزیزترین آنھائى نزد من ، خدا مى داند كھ من نصیحت خود را از احدى دریغ ! برادرم 
آنھائى كھ تو جسم و جان و روح و روان و چشم منى و بزرگ خـاندان رسالتى و ندارم چـھ رسد بھ تو كھ سزاوارترین 

اطاعت و فرمانبردارى از تو بر من فرض و واجب است براى آنكھ خـدا تـرا برگـزیده و از بزرگـان و سروران اھل بھشت 
او است دورى گـزین و  قرار داده است پس از بیعت یزید خود را كناره گیر و از شھرھائى كھ تحت نفوذ و قـدرت

فرستادگانى بھ سوى مردم روانھ كن و آنان را بھ بیعت با خود بخوان و اگر بیعت نمودند خدا را سپاس گوى و اگر با 
دیگرى بیعت كردند بھ دین و عـقـل و جوانمردى و فضیلت تو نقصانى نرسد و من از آن بیم دارم كھ وارد شھرى شوى كھ 

اشند، گروھى با تو بیعت كنند و گروه دیگر علیھ تـو بپـاخـیزند آنوقت است كھ كار بھ جنگ و مردم اختالف نظر داشتھ ب
و تو اولین كسى خواھى بود كھ ھدف تیر و نیزه قرارگیرى آنگاه خون بھترین امت از جھت شخصیت و پدر . كارزار بكشد

 .و مادر ضایع خواھد شد و اھلبیت ذلیل و خوار شوند
 بھ كجا روم ؟! برادر: امام فرمود

بھ مكھ برو اگر كار بر وفق مراد بود فبھا و اال بھ یمن برو كھ در آنجا یاوران جد و پـدرت : مـحمـد حنفیھ عرض كرد
ھستند و مردمى رئوف و مھربان و داراى عزمى راسخ و دلھاى آنان رقـیق است و وسعـت خـاكش ھم زیاد و اگر آنجا ھم 

نھا و دره ھا پـناھنده شو و پـیوستـھ از مـحلى بھ محل دیگر ھجرت كن تا ببینیم عاقبت كار نتوانستى قرارگیرى بھ كوھستـا
یا اخى وّهللا لو لم یكن فى الّدنیا ملجاء و  :مردم بكجا منتھى مى شود و خدا بین ما و تبھ كاران حكم فـرمـاید امام حسین فرمود

 .ال ماءوى لما بایعت یزید بن معاویة 
  (( .خـدا سوگـند اگـر در دنیا ھیچ پـناھگـاه و محل سكونتى نیابم با یزید پسر معاویھ بیعت نخواھم كردب! اى برادر ))

راءى تو صائب است و اینك من عـازم مـكھ ھستـم باتـفـاق : مـحمـد گـریست و امام ھم ساعتى گریھ كرد و سپس فرمود
ت را ھم فراھم كرده ایم اما تو در مدینھ بمان كھ بمنزلھ چشم برادران و برادرزادگـان و اھلبیت و شیعـیان و وسائل حرك

 .(69)منى و چیزى از امور را از من پوشیده مدار
 وصیت حسین ھدفش را روشن مى سازد

 : حنفیھ دوات و كاغذ خواست و این وصیت را براى محمد نوشت امـام پـس از پـایان گـفـتگو با محمد
بسم ّهللا الّرحمن الّرحیم ھذا ما اوصى بھ الحسین بن على بن ابیطالب الى اخیھ محمد المـعروف بابن الحنفّیة اّن الحسین یشھد 

الحّق و اّن الجّنة و الّنار حّق و اّن الساعة  اءن ال الھ اال ّهللا وحده ال شریك لھ و اّن محمدا عبده و رسولھ ، جاء بالحّق من عند
آتیة ال ریب فیھا و اّن ّهللا یبعث من فى القبور، و اّنى لم اخرج اشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما و انّما خرجت لطلب 

ر بسیره جّدى و ابى عـلّى االصالح فـى امـّة جّدى صلّى ّهللا علیھ و آلھ ارید اءن آمر بالمعروف و اءنھى عن المـنكر و اءسی
ابن ابى طالب عـلیھ السالم فمن قبلنى بقـبول الحّق فـاrّ اولى بالحّق و مـن رّد عـلّى ھذا اءصبر حّتى یقضى ّهللا بینى و بین 

 .القوم بالحّق و ھو خیر الحاكمین و ھذه وصّیتى یا اءخى الیك و ما توفیقى االّ باrّ علیھ توّكلت و الیھ انیب 
بنام خـداى بخـشنده و مـھربان این وصیتى است از حسین بن على بن ابیطالب بھ برادرش مـحمـد مـعـروف بھ ابن حنفیھ ،  ))

بدرستیكھ حسین گواھى مى دھد كھ خدائى نیست بجز خداى واحدى كھ شریكى براى او نیست و محمد بنده و فرستاده او 
ى دھد كھ بھشت و دوزخ حق است و ساعتى كھ خواھد آمد شكى در آن است كھ براستى از جانب حق آمده و نیز گواھى م

نیست و اینكھ خدا مردگان را از قبور برمى انگیزاند و من براى سركشى و طغیان و فـساد و تـباھى و ستم قیام نمى كنم 
نھى از منكر است و مى بلكھ قیام و خروج من براى اصالح امت جدم كھ درود خـدا بر او و آلش باد و امـر بھ مـعـروف و 

خواھم بھ روش جدم و پـدرم عـلى بن ابیطالب عمل كنم پس اگر حق را از من پذیرفتند كھ خدا سزاوار است بھ حق و اگر 
نپذیرفتند، شكیبائى را پیشھ خود سازم تا خدا بین من و آنھا حكم بحق فرماید كھ او بھتـرین حكم كنندگان است و این است 

  .(70) (( بتو و از خدا توفیق مى خواھم و باو توكل مى كنم و بسوى او انابھ مى نمایم وصیت من اى برادر
 ھجرت بھ مكھ

ین آمدند و صدا را بگریھ و زارى بلند زنان بنى عبدالمطلب كھ از ھجرت امام و اھلبیت و یارانش باخبر شدند نزد امام حس
چرا نگرییم : كردند حضرت بین آنان حركت نموده و آنھا را سوگند مى داد كھ صدا را بھ شیون و نالھ بلند نكنید، آنھا گفتند

ان ما و چرا ننالیم و گـریھ را براى كھ بگـذاریم كھ امـروز ھمـانند روزى است كھ رسول خـدا صلى هللا علیھ و آلھ از می
از میان ما رفتند، خدا ما را فداى تو ) دختران رسول هللا (رخت بر بست و على و فاطمھ و حسن و رقیھ و زینب و ام كلثوم 

 .سازد اى محبوب نیكان گذشتھ ھا
قال  فخرج منھا خائفا یترقّب : امـام در نیمـھ شب از مـدینھ خـارج شد و بھ ھنگـام خـروج این آیھ شریفھ را تالوت فرمود

 .(71) (( رّب نّجنى من القوم الّظالمین 



  (( .در حالیكھ ترسان و مراقب خطر بود گفت پروردگارا مرا از گروه ستمكاران نجات ده  ))
 (. ون استآیھ مربوط بھ فرار موسى پیغمبر از قوم فرع)

امـام در مسیر از شاھراه مدینھ بھ مكھ عبور مى فرمود، اھلبیت عرض كردند اگر ھمانند ابن زبیر راه فرعى را انتخاب مى 
 .فرمودید بھتر بود

 .(72)نھ بخـدا از راه اصلى دور نمـى شوم تـا آنچھ را كھ خدا مى خواھد عملى شود: امـام فـرمـود
 امام و عبدهللا بن مطیع

 قربانت گردم اراده كجا دارید؟: در بین راه عبدهللا بن مطیع با امام برخورد و عرض كرد
 . یر و نیكى را طالبیماكنون بھ مكھ مى روم و اما بعد از آن آنچھ را كھ خدا اختیار فرماید و از خدا خ: امـام فـرمـود

خدا خیر را براى تو پیش آرد و ما را فداى تو گرداند وقتى وارد مكھ شدى مبادا بھ كوفھ نزدیك : عبدهللا بن مطیع گفت 
شوى كھ شھرى است شوم و پدرت در آنجا شھید گشت و برادرت خوار و زبون گردید و ضربھ اى بھ حضرتش وارد 

مالزم حرم باش كھ تو سید عربى و نظیر و مانند ندارى و مردم حجاز با بودن   رسد پس كردند كھ نزدیك بود بھ شھادت ب
 .شما بھ كسى روى نخواھند آورد

 .حضرت از او تشكر كرد و برایش دعاى خیر فرمود
كت پدرم و مادرم بھ فدایت چاھى حفر كرده ام كھ تازه بھ آب رسیده اگر دعا بفرمائید موجب بر: سپس عبدهللا عرض كرد

 .گردد
 .از آن آب بیاور: حضرت فرمود

عـبدهللا مـقـدارى آب در دلو بھ خـدمـت حضرت آورد، امام مقدارى از آنرا مضمضھ فرمود و دوباره در چـاه ریخـت ، بھ 
روز  بركت آب دھان ابى عـبدهللا آب چـاه بسیار گوارا و زیاد گردید، آنگاه خداحافظى نمود و بھ راه خود ادامھ داد تا آنكھ

و لّما تـوّجھ تـلقـاء :جمعھ سوم شعبان وارد مـكھ مـعـظمـھ گردید و ھنگام ورود بھ شھر این آیھ شریفھ را تالوت مى فرمود
  .(73) (( مـدین قـال عـسى ربى ان یھدینى سواء الّسبیل

  (( .بھ مدین رسید گفت امید است پروردگارم مرا بھ راه راست ھدایت فرماید) موسى (و زمانى كھ  ))
امـام حسین عـلیھ السالم است دو روز بھ آخر رجب مانده بود كھ از مدینھ خارج شد و روز سوم شعبان ھم وارد مكھ 

 .(74)ه طى نمودمعظمھ گردید و بدین ترتیب مسافت بین مكھ و مدینھ را پنج روز
 دعوت اھل كوفھ از امام حسین علیھ السالم

مردم كوفھ وقتى از مرگ معاویھ و خوددارى امام حسین علیھ السالم از بیعت با یزید مطلع گـشتـند در منزل سلیمان بن 
چنانكھ دانستھ اید معاویھ ھالك : عى اجتماع نمودند و سلیمان شروع بھ سخنرانى نمـود و ضمـن سخنان خود گفت صرد خزا

گشتھ و یزید بر جایش نشستھ و حسین بن على علیھ السالم در مقام مخالفت با او بر آمده و بھ مكھ ھجرت فرموده و شما 
را یارى كنید و در راه او با دشمنانش جھاد نمائید كتبا از او دعوت پیروان او و پدرش از پیش بوده اید اگر حاضرید او 

كنید و اگر ترس و واھمھ دارید، او را فریب ندھید، گـفـتند ما حاضریم در راه او جانفشانى كنیم و با دشمنانش نبرد نمائیم و 
 :السالم نوشتند خود را بھ كشتن دھیم بدون آنكھ گزندى باو برسد لذا بدین شرح بھ امام حسین علیھ

بنام خـداوند بخشنده مھربان ، بھ حسین بن على از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبھ و رفـاعـھ بن شداد بجلى و حبیب بن 
مـظاھر و عـبدهللا بن وال و جمـعـى از شیعـیان او از مـؤ مـنین و مـسلمین اھل كوفھ ، سالم بر تو اما بعد سپاس خـداوندى 

و دشمن پدرت را نابود كرد، آن كسى كھ زورگو و لجوج و ستمگر و غاصب بود و با زور و قلدرى بر را كھ دشمـن تـو 
این امت مسلط شد و مقام و منصبى را كھ شایستھ آن نبود غـصب نمـود و برخـالف میل و رضاى امت بر آنان حكمرانى 

المال و اموال خدا را بین زورگویان تقسیم نمود كرد، نیكان را كشت و اشخـاص شرور و بد سیرت را باقـى گـذاشت و بیت 
پس از رحمت خدا دور باد چنانكھ قوم ثمود از رحمت خدا دور شدند و اینك ما جز تو پیشوائى نداریم پس بسوى ما باز آى 

عید  شاید خدا ما را بر طریق حق مـجتمع سازد و نعمان بن بشیر در قصر حكومتى است و ما با او در نماز جمعھ و نماز
شركت نمى كنیم و ھرگاه مطمئن شویم كھ بھ سوى ما خواھى آمد او را از كوفـھ بیرون مى كنیم تا بھ شام برود و بھ آنان 

ملحق شود انشاءهللا و سالم و رحمت خـدا بر تـو باد اى فـرزند رسول خدا و بر پدرت و ھیچ نیرو و قوه اى نیست مگر بھ 
 . خداى بزرگ و با عظمت

ھ را بوسیلھ عـبدهللا بن مـسمـع ، ھمـدانى و عـبدهللا بن وال بخدمت امام حسین علیھ السالم فرستادند و این نامھ در سپـس نامـ
 .دھم ماه رمضان در مكھ بدست امام رسید

مـتـعـاقـب آن با دو روز فاصلھ ھیئت دیگرى متشكل از قیس بن مسھر صیداوى و عبدالرحمن بن عـبدهللا بن شداد ارحبى و 



برادرش عبدهللا و عمارة بن عبدهللا سلولى بخدمت امام اعزام گـردیدند كھ حامل یكصد و پنجاه نامھ بودند كھ بعضى از نامھ 
ھا را یك نفر و بعضى دو نفـر و چـھار نفر نوشتھ بودند و امام حسین پاسخ ھیچیك از نامھ ھا را نداد تا اینكھ در یكروز 

ھ نامھ ھا مى رسید تا بھ دوازده ھزار نامھ بالغ شد و دو روز بعـد نیز ھانى بن ھانى ششصد نامھ بھ امام رسید و پیوست
 :سبیعى و سعید بن عبدهللا حنفى را بعنوان آخرین قاصد فرستادند با نامھ اى كھ در آن نوشتھ شده بود

حّى ھال فـاّن الّناس ینتـظرونك ال راءى بسم ّهللا الّرحمن الّرحیم للحسین بن على من شیعتھ من المؤ منین و المسلمین اما بعد ف
 .لھم غـیرك فالعجل العّجل ثّمالعجل والسالم 

بھ حسین بن عـلى از پـیروان او از مؤ منین و مسلمین بیا بسوى ما كھ مردم منتظر قدوم شمـایند و راءیى جز راى تو  ))
  (( .ندارند پس بشتاب بشتاب و شتاب كن شتاب كن والسالم 

ن ربعى تمیمى و حجار بن ابجر عجلى و یزیدبن حارث بن رویم و عروة بن قـیس و عمرو بن حجاج زبیدى و ضمنا شیث ب
كھ صحراھا سرسبز و میوه ھا رسیده اگر اراده ات تعلق گرفتھ بھ سوى ما بیا كھ لشكر : محمدبن عمرو تیمى نامھ نوشتند

دا بر تو و بر پدرت باد، و این نامھ را نیز تـوسط ھانى و مجھزى براى یارى تـو آمـاده است و سالم و رحمـت و بركت خـ
  .(75)یكصد ھزار شمشیر براى یارى شما آماده است: سعید بن عبدهللا فرستادند، و در روایتى است كھ نوشتند

 مھ ھاى كوفیانپاسخ امام بھ نا
امـام حسین علیھ السالم پس از وصول نامھ ھا و حضور ھمھ فرستادگان كوفھ و مالقات با آنھا دو ركعـت نمـاز بین ركن و 

 . مـقـام بجاى آورد و از خـداوند متعال طلب خیر نمود و سپس نامھ اى بدین شرح نگاشت
ان از مؤ منین و مسلمین ، اما بعد، ھانى و سعید آخرین بنام خداوند بخشنده و مھربان ، از حسین بن على بھ بزرگ

فرستادگان شما با نامھ ھائى كھ ھمراه داشتند نزد من آمدند و از مفاد نامـھ ھا و آنچـھ را كھ در آن حكایت نمـوده بودید 
ریق حق و ھدایت مجتمع پـیشوائى نداریم بھ سوى ما بیا، شاید خدا بوسیلھ تو ما را در ط :مطلع شدم كھ خالصھ اش این بود

سازد و لذا برادر و پـسر عـمـوى خـود كھ مـورد اعـتـمـاد و وثـوق مـن از اھل بیت من است یعنى مسلم بن عقیل را بھ 
سوى شما فرستادم ، اگر او براى من نوشت كھ بزرگان و دانایان و خردمندان و فضالى شما بھ آنچھ كھ در نامھ ھاى شما 

اندم و فـرستـادگـان شمـا بھ مـن گـفـتـھ اند مـتـفـق القول و متحدالراءى ھستند، انشاء ّهللا بزودى نزد شما آمده و من آنرا خـو
 .خواھم آمد

و بجانم قسم كھ امام و  )) .فـلعمرى ما االمام اال الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الّداین بدین الحّق الحابس نفسھ عـلى ذات هللا 
كھ بر طبق كتاب خدا قـضاوت كند و بھ عدل و داد قیام نماید و متدین بھ دین حق باشد و خود را  پیشوا نیست مگر كسى

  .(76) (( براى خدا بھ این امور مقید سازد والسالم
 صرهنامھ امام علیھ السالم بھ مردم ب

امام حسین علیھ السالم براى بزرگان و اشراف بصره مانند مالك بن مسمع و احنف بن قیس و یزید بن مسعود نھشلى و 
 : منذربن جار و دعبدى و مسعود بن عمر ازدى نامھ اى بدین شرح نگاشت

ى داشت و بھ رسالت خـود خـدا مـحمـد صلى هللا علیھ و آلھ را بر جمیع مخلوقاتش برگزید و بھ پیامبرى وى را گـرامـ
اخـتـیار و انتـخـاب نمود سپس او را بسوى خود برد و بدرستیكھ او ناصح بندگان خدا بود و آنان را پند و اندرز داد و ابالغ 

رسالت فرمود و مـا از اھلبیت او و اولیاء اوصیاء و وارثـان اوئیم و بمقام و جانشینى او از دیگر مردم سزاوارتـریم 
انھ گروھى بر ما تاختند و حق ما را غصب نمودند و ما براى آنكھ تـفـرقھ ایجاد نشود خاموشى گزیدیم در حالیكھ مى مـتـاسفـ

دانیم كھ ما شایستھ تریم بھ این منصب ، و خالفت حق مسلم ما است بنابراین فرستاده ام را با این نامھ بسوى شما روانھ مى 
امبر دعوت مى نمایم كھ ھمانا سنت پیغمبر مرده و بدعت جایگزین آن گردیده است كنم و شمـا را بھ كتـاب خـدا و سنت پی

 .پس اگر دعوتم را اجابت كنید و امرم را اطاعت نمائید شما را بھ راه رشد و صالح رھبرى خواھم كرد
 .(77)امام نامھ را بھ سلیمان مكنى بھ ابارزین سپرد تا بھ آنھا برساند

 سمینار بصره و نتایج آن
تسلیم نمود یزید بن مـسعـود پس از قرائت نامھ   سلیمان بسوى بصره حركت نمود پس از ورود نامھ امام را بھ صاحبش 
آنان ابتدا از آنھا درباره شخص خود نظرخواھى افراد بنى تمیم و بنى حنظلھ و بنى سعد را فرا خواند و پـس از حضور 

شما را در تـشكیل : نمود و پس از آنكھ وى را ستودند و بمنزلھ ستون فقرات و راءس افتخارات خود معرفى نمودند، گفت 
این كنفرانس و سمینار براى شور و مشورت و یارى خواستھ ام زیرا معاویھ ھالك گشتھ و پسرش یزید كھ شارب الخمر و 

اندك است و حق را نمى   راءس تبھكارى است مدعى خالفت مسلمین گردیده در حالیكھ صبر و بردباریش كم و دانائیش 
 . شناسد بخدا سوگند كھ جھاد علیھ او براى حفظ دین افضل بر جھاد با مشركین است



مـحكم و مـتـین كھ  و حسین بن على فرزند رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم صاحب شرف و فضیلت و راءى
فـضیلتـش قابل توصیف نیست ، سزاوارتر است بخالفت از جھت سابقـھ اش در دین و سن و قـرابت و نزدیكى بھ 

رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم كھ نسبت بھ ضعفا و كوچكترھا مھربان است ، و نسبت بھ بزرگان قدردان و 
ز، پیشوائى كھ خـدا اطاعتش را واجب فرموده ، بوسیلھ او حجت را حق شناس و درباره رعیت دلسوز و كارپردا

پس اگر وسیلھ صخـربن قـیس در روز جمل بھ خوارى و پستى گرائیدید امروز با قیام . تمام كرده و رسانده است 
بھ كمك فرزند رسول خـدا و نصرت و یارى او خـود را شست و شو دھید و من لباس رزم پوشیدم و زره كارزار 

 .در بر نمودم و بدانید كھ اگر كسى كشتھ نشود سرانجام خواھد مرد
وقـتـى سخـنان ابن مـسعـود بپـایان رسید بنى حنظلھ و بنو تـمـیم قول ھمكارى و فرمانبردارى دادند و بنى سعد 

امر تو مھلت خواستند النھایھ اضافھ نمودند كھ دشمـن تـرین و مـبغـوض تـرین چـیز نزد ما آن است كھ خالف 
 . نمائیم و راءى ترا نپذیریم

در پـایان نظر خـواھى ، ابو خـالد یزید بن مـسعـود نامـھ اى بھ خـدمـت امـام ارسال و در آن نامـھ مـتـذكر شد كھ 
گردن بنى تمیم را براى فرمانبرداریت خاضع و خاشع نمودم و طوق بندگیت را بگردن بنى سعد انداختم ، بسوى ما 

 . و حجت خدائى بر خلق و امانت اوئى در روى زمینروان شو كھ ت
 .چون حسین علیھ السالم نامھ یزید بن مسعود را قرائت كرد برایش دعا كرد

 .اما بعد فاصبر اّن وعد ّهللا حق و ال یستخفنّك الّذین ال یوقنون  : و امـا احنف بن قیس بھ امام نوشت
  (( .یقین ندارند ترا سبك شمارند صبر كن كھ وعده خدا حق است و مبادا كسانیكھ ))

  .(78)استـشھاد احنف بھ آیھ مباركھ كنایھ از بیوفائى و مكر و فریب مردمان كوفھ است
 عكس العمل منذربن جارود در مورد نامھ امام

ـبدى پـدر زن عـبیدهللا بن زیاد كھ دخترش بحریھ ھمسر ابن زیاد بود تـصور نمـود كھ نامھ مـنذربن جارود ع
فرستاده امام دسیسھ اى است از سوى ابن زیاد و لذا فرستاده امام علیھ السالم را با نامھ نزد عبیدهللا زیاد برد و ابن 

را در بصره بھ جانشینى خود گماشت و خود عازم  زیاد ھم سلیمان فرستاده امام حسین را بدار زد و برادر عـثـمـان
 .(79)كوفھ گردید

 مسلم بن عقیل
م حسین مـسلم بن عـقـیل بن ابیطالب برادرزاده امیرالمؤ منین على علیھ السالم و داماد آنحضرت و پسر عموى اما

 .و مورد اعتماد و وثوق آن حضرت بوده و باتفاق امام از مدینھ بھ مكھ ھجرت نمود
خـواست ازدواج كند  (س(پـدرش عـقیل نّسابھ عرب بود چنانكھ حضرت امیرالمؤ منین پس از رحلت زھراى اطھر 

نان اوصافى باشد تا از او تو عالم بھ انساب عربى زنى را براى من پیدا كن كھ داراى چنین و چ: بھ عقیل فرمود
 .فرزندان شجاع و دلیرى بوجود آید

ام البنین كالبیھ را بھ شما معرفى مى نمایم كھ واجد چنین صفاتى است و پدران او از شجاعان : عقیل عرض كرد
 .عرب و در دالورى معروف و مشھورند

 رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم از شھادت مسلم بنعقیل خبر مى دھد
اى و : یا رسول هللا انك لتحّب عقیال؟ قال : قـال عـلى لرسول هللا صلى هللا عـلیھ و آلھ  :ابن عـباس روایت مـى كند

حبّا لھ و حبّا لحّب ابى طالب لھ و اّن ولده لمـقـتـول فـى مـحبّة ولدك ، فـتدمع علیھ عیون المؤ منین : ّهللا الحبّھ جبّین 
الى هللا اءشكو : مـقـّربون ، ثـّم بكى رسول هللا حتـى جرت دمـوعـھ عـلى صدره ثـمـّ قال ، و تصلّى علیھ المالئكة ال
 .ما تلقى عترتى من بعدى 

اى رسول خدا عقیل را دوست مى دارى ؟ : عـلى عـلیھ السالم بھ رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ عـرض كرد ))
دارم یكى بخاطر خودش و دیگرى بخاطر این كھ ابوطالب او آرى بخدا او را از دو جنبھ دوست : رسول خدا فرمود

در راه او كشتھ مى شود و بر ) حسین (را دوست مى داشت ھمانا پسرش مـسلم بخـاطر محبت و دوستى فرزندت 
شھادت او مؤ مـنین اشك مـى ریزند و فـرشتـگـان مـقـرب بر او درود مـى فـرستـند سپـس رسول خـدا آنچـنان 

شكھایش بر سینھ مباركش فرو ریخت آنگاه فرمود بخدا شكایت مى برم از آنچھ كھ بر عترت من بعد گریست كھ ا
 .(80) (( از من مى گذرد

 مسلم بن عقیل بھ كوفھ مى رود
سلم بن عـقـیل را بھ نیابت از طرف خود بھ كوفھ گسیل داشت و قیس بن مسھر را امـام حسین عـلیھ السالم جناب مـ

ھم مالزم وى نمود و عبدالرحمن بن عبدهللا و عمارة بن عبدهللا نمـایندگـان مـردم كوفھ نیز با مسلم و نامھ امام 
منین سفارش كرد و حركت نمودند امام حسین مسلم را بھ ھنگام حركت بھ تقوى و كتمان سر و مدارات با مؤ 

اگر مردم در یارى مـا مـتـحد بودند و بھ یارى آنھا اعـتـمـادى بود سریعـا برایم بنویس مـسلم بن عـقـیل پـس : فرمود



از وداع با امـام بھ سوى مـدینھ منوره رھسپار شد و نمایندگان راھى كوفھ شدند، مـسلم پـس از ورود بھ مـدینھ   
ا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم رفـت و نمـاز خـواند و سپس بھ خانھ رھسپار گـردید و با ابتـدا بھ مـسجد رسول خـد

اھل بیت خود وداع كرد و دو نفر راھنما استخدام نمود و بطرف كوفھ حركت كرد امـا راھنمایان راه را گم كردند و 
یق كھ آبادى بنى كلب بود رسانید بر اثر تشنگى ھر دو جان دادند و مسلم با قیس بن مـسھر بزحمت خود را بھ مض

و نامھ اى بھ امام نوشت كھ مـرا از این مـاءمـوریت مـعـاف دار كھ با پـیش آمـدى كھ برایم نمود این سفر را بھ فال 
 .نیك نمى گیرم و نامھ را بوسیلھ قیس براى حضرت فرستاد

كھ ترس ترا بھ استعفاء وا داشتھ باشد سپس  نباشد: امـام حسین عـلیھ السالم استعفاى وى را قبول نفرمود و نوشت 
او را امر بھ رفتن بھ كوفھ و انجام ماءموریت فرمود، مسلم با وصول پاسخ امام براه خود ادامھ داد تا بكوفھ رسید و 

 .(81)بھ خانھ مختار بن ابى عبیده ثقفى وارد شد
 مسلم در خانھ مختار

مسلم بن عقیل نماینده امام حسین علیھ السالم پس از ورود بھ كوفھ بھ خانھ مختار بن ابى عـبیده ثـقفى وارد شد، 
زیرا اوال مختار در میان شیعھ فردى سرشناس و متنفذ و مقتدرترین افـراد شیعـھ بود ضمـنا نسبت بھ حضرت امام 

علیھ السالم بسیار عالقھ مند و خیرخواه آن حضرت بود و عالوه بر مراتب گذشتھ مختار داماد نعمان بن حسین 
بشیر حاكم كوفھ بود كھ عـمـره دخـتـر نعـمـان ھمـسر مـخـتـار بود و بھمـین جھت از اعمال قدرت نعمان علیھ مسلم 

 .جلوگیرى مى شد
فتن براى امام ھمین بوده است مختار ھم بھ تـمـام مـعـنى از مسلم و شاید بیشترین موفقیت مسلم در امر بیعت گر

استقبال كرد و منتھى درجھ تكریم و احترام از وى بجا مى آورد و مردم شیعـھ از اطراف و اكناف بھ خانھ مختار 
 .كھ از نظر وسعت نیز استعداد خوبى داشت روى آوردند

دستھ و جمعیتى كھ حضور مى یافتند قرائت مـى كرد و آنھا از شوق  مـسلم نامھ امام حسین علیھ السالم را براى ھر
اشك مـى ریخـتند و از آمدن نایب امام اظھار خوشوقتى و آرزو مى كردند كھ بھ وسیلھ مسلم یا شخص امام حسین 

راء در حكومت عدل على علیھ السالم دوباره بھ اج  علیھ السالم از تحت حكومت ظالمانھ اموى نجات یابند و روش 
 .(82)آید

 بیعت كوفیان با مسلم
وقـتـى مـردم كوفـھ خـبردار شدند كھ نماینده امام حسین علیھ السالم بھ كوفھ آمده و در خـانھ مـخـتـار نزول اجالل 

رسیده و با او بیعت مى نمودند تا اینكھ وعده بیعت كنندگان بھ ھیجده ھزار   حضورش فـرمـوده است دستھ دستھ ب
 .نفر رسید

در این ھنگام مسلم بن عقیل نامھ اى بھ حضرت نوشت كھ تاكنون ھیجده ھزار نفر بیعت كرده اند اگر صالح مى 
 .دانید بھ سوى كوفھ حركت كنید

ر والى كوفھ رسید بھ مسجد رفت و بر فـراز مـنبر شد و با مردم خـبر بیعـت مردم با مسلم بگوش نعمان بن بشی
تا كسى با من جنگ نكند من با او بھ نبرد نخواھم : سخن گفت و آنھا را از فتنھ بر حذر داشت و اضافھ نمود

پرداخت و بھ گمان و وھم و تھمت كسى را نخـواھم گرفت پس براى ایجاد تفرقھ و آشوب شتاب نكنید كھ موجب 
ریزى و ھالكت مـردان و غـصب و غارت اموال است و من امیدوارم كھ طرفداران حق و آنھا كھ حق را مى خون

 .شناسند در بین شما بیش از منكرین آن و طرفداران باطل باشد
: عـبدهللا بن مسلم بن سعید حضرمى كھ از طرفداران بنى امیھ بود در مقام انتقاد و اعتراض برآمـد و باو گـفـت 

گرفتھ اى صحیح نیست باید سخـت گـیرى كرد و روشى كھ تو انتخاب نموده   ق مسالمت آمیزى كھ تو در پیش طری
اءن اكون مـن المـستضعفین فى طاعة ّهللا احّب الّى من ان اكون  : اى روش مستضعفین است نعمان بن بشیر گـفـت

 .من االعزین فى معصیة هللا 
عفین باشم در اطاعت و فرمانبردارى از خدا تا اینكھ از عزیزان و سختگیران یعـنى من دوست دارم كھ از مستض ))

 .(83) (( باشم در نافرمانى خدا و از منبر فرود آمد
 شرایط بیعت با حسین علیھ السالم

 : یعت با مردم مسائلى را شرط مى كرد و با این شرایط از مردم بیعت مى گرفتمـسلم بن عـقیل در ب
 . ـ با حسین بیعت مى كنیم تا مردم را بھ كتاب خدا و سنت پیامبر دعوت كنیم 1
 . ـ با ستمكاران و دشمنان اسالم و مسلمین بجنگیم 2
 . ـ از مستضعفین و محرومان جامعھ حمایت كنیم 3
 .المى یكسان و برابر میان مسلمانان تقسیم گرددـ در آمد كشور اس 4
 .ـ حقوق از دست رفتھ مظلومان را بگیرند و بھ آنان برگردانند 5



 .ـ از خاندان پیامبر حمایت و آنان را یارى دھند 6
 ـ آشتـى كنند با ھر كھ با خاندان پیامبر در صلح و آشتى ھستند و بجنگند با ھر كھ با این خاندان در جنگ است 7

(84). 
 چھ تعدادى با مسلم بیعت كردند؟

در شمـاره و تـعـداد بیعـت كنندگـان با مـسلم بن عـقـیل اخـتـالف است و مـشھورتـرین اقوال در میان مورخین چھار 
 : قول است

 . فـر كھ شارح وافـیھ ابى فـراس این قول را اختیار نموده استـ چـھل ھزار ن 1
ـ سى ھزار نفـر كھ این قول نیز عقیده بسیارى از مورخین نظیر دایرة المعارف وجدى ، روضة االعـیان فـى  2

 . اخبار مشاھیرالزمان ، و مناقب االمام على بن ابى طالب علیھ السالم و غیره است
 . فـر، چـنانكھ از تـاریخ ابى الفـداء نقل شدهـ بیست و ھشت ھزار ن 3
ـ ھیجده ھزار نفر و این گفتھ مشھورترین اقوال بین مورخین و حكایت نامھ مسلم بھ حسین عـلیھ السالم است این  4

 .(85)قول منافات با گفتھ دیگران ندارد زیرا مسلما بعد از نوشتن نامھ ھم عده اى بیعت كردند
 ابن زیاد بھ فرماندارى كوفھ منصوب مى شود

نعمان بن بشیر از اصحاب رسول خدا علیھ السالم است منتھا در جنگ صفین با معاویھ و از اتـباع او بود و لذا 
زید ھم وى را ابقـاء كرد و در فـتـنھ ابن زبیر ھم والى حمص مـعـاویھ او را بھ فرماندارى كوفھ منصوب نمود، و ی

بود و با مردم آن سامان بھ جنگ پرداخت عـبدهللا بن مسلم پس از انتقاد از روش نعمان نامھ اى بھ یزیدبن معاویھ 
مـان نوشت و جریان ورود مـسلم بن عـقـیل بھ كوفھ و بیعت مردم را بھ او گزارش نمود ضمنا متذكر شد كھ نعـ

مرد ضعیفى است یا اینكھ خود را بھ ناتوانى مى زند، اگر بھ كوفھ نیازمندى حكمـران مـقـتـدرى بفـرست تـا امـر 
تـو را تـنفـیذ و با دشمـنانت مـثـل تـو عـمـل كند، عـمـر بن سعد بن ابى وقاص و عمارة بن ولید بن عقبھ ھم نظیر 

 .نامھ عبدهللا براى یزید نوشتند
رجون رومـى كھ از غالمان معاویھ بود و در زمان حیات معاویھ موقعیت و مقام واالئى یافتھ بود بھ یزید با س

 . مشورت پرداخت
پدرت طبق عھدنامھ اى حكومت كوفھ را ھم بھ عبیدهللا بن زیاد واگذار كرد لكن قـبل از تنفیذ آن : سرجون گفت 

یزید راءى سرجون را پذیرفت در حالیكھ با  .زیاد واگذارمرد، تو نیز چنین كن و كوفھ و بصره را بھ عبیدهللا 
عبیدهللا میانھ خوبى نداشت ، سرانجام نعـمان بن بشیر از كوفھ بركنار، و عبیدهللا بن زیاد بھ جاى او منصوب گردید 

نامـھ خـود  یزید نامھ اى بھ ابن زیاد نوشت كھ پسر عقیل ، بھ كوفھ رفتھ و مردم اطرافش گرد آمده اند با رسیدن این
را بھ كوفـھ برسان و بھ ھر حیلھ و نیرنگى شده پسر عقیل را بھ چنگ آور و او را در بند كن یا بكش یا او را از 

كوفھ بیرون كن والسالم و نامھ را بھ وسیلھ مـسلم بن عـمـرو باھلى ھمـراه ابالغ حكومـت كوفھ براى عبیدهللا زیاد 
 .(86)فرستاد

 سخنرانى ابن زیاد در بصره
چون فرمان حكومت كوفھ بدست ابن زیاد رسید از خوشحالى پر در آورد و بھ این جھت در بصره اعالن عمومى 

 : الت سخن گفتكرد و مردم اجتماع كردند، ابن زیاد بھ منبر رفت و با مردم بصره با این جم
ھمانا امیرالمؤ منین یزید مرا حاكم كوفھ گردانید و فردا عازم كوفھ ام بخدا قسم براى مـن ھیچ كارى مـشكل نیست 
و ھیچ مـالمتى متوجھ من نخواھد شد و ھر كھ با من بھ مخالفت برخیزد او را بسختى مجازات مى كنم و شمشیرم 

 . براى دشمنان آماده است
ـثـمـان بن زیاد بن ابى سفیان را خلیفھ و جانشین خود قرار دادم از ایجاد اخـتـالف و فـتـنھ بترسید ع! مـردم بصره 

بخدائى كھ جز او خدائى نیست اگر بشنوم كسى بھ مخالفت برخـاستـھ نھ تـنھا او را گـردن مـى زنم بلكھ فامیل و 
مؤ اخذه مى كنم تا ھمگى تسلیم گردند و ھیچ بستگانش را بھ قتل مى رسانم ، افراد زیردست را بھ جرم مافوق 

 .مخالفتى وجود پیدا نكند
  .(87)من فرزند زیاد و شبیھ ترین انسانھا بھ او ھستم

داد لیكن بى شرمى و افتضاح این است كھ ابن زیاد  ابن زیاد ملعون برادرش عثمان را جانشین خود قرار: نكتھ 
برخالف قانون مقدس اسالم بھ استلحاف پدرش بھ ابو سفیان افـتـخـار مـى كند، و مـوضوع دیگـر در تـشبیھ كردن 

 .خود بھ زیاد نظر بھ شقاوت و خونریزى زیاد دارد و مى خواھد بھ این وسیلھ مردم را تھدید نماید
 مى آیدابن زیاد بھ كوفھ 

ابن زیاد پـس از دریافـت نامـھ وسایل سفـر را فـراھم نمود و باتفاق مسلم بن عمرو فـرستـاده یزید و شریك بن 
اعور حارثى بھ سوى كوفھ حركت نمود و گفتھ شده كھ پـانصد نفر با او بودند، و چون شریك بن اعور از شیعیان 



ـف شد تـا شاید ابن زیاد ھم تـوقـف نماید و حسین علیھ السالم خاص امام حسن علیھ السالم بود در بین راه مـتـوق
قـبل از او وارد كوفـھ گـردد، اما ابن زیاد با سرعت تمام بھ راه خود ادامھ داد تا جائیكھ بسیارى از نزدیكان او در 

داد تا در قادسیھ مھران راه مـاندند و از ھمراھى با ابن زیاد اظھار عجز و ناتوانى نمودند لیكن عبیدهللا اھمیت نمى 
 .غالم آزاد شده او ھم از پاى درآمد

ابن زیاد بھ مـھران گـفـت اگر بقیھ راه را با ما ھمراھى كنى تا وارد قصر شویم صد ھزار درھم جایزه دارى ، اما 
 .شد بخدا قسم دیگر توانایى ندارم لذا ابن زیاد خود تنھا با چند نفر از نزدیكانش وارد كوفھ: مھران گفت 

وى عـمـامھ سیاھى بر سر نھاد و صورت و دھان خود را با دستمالى پوشانده بود، فقط چشمانش دیده مى شد تا 
و ھنگامى كھ وارد كوفھ شد شب فرا رسیده بود و مردم كوفھ كھ . مردم گمان كنند حسین است كھ وارد كوفھ شده 

امام است اطرافش را گرفتند و سالم و درود مى  منتظر ورود امام حسین علیھ السالم بودند بھ تـصور اینكھ
فرستادند و تحیت مى گـفتند و ازدحام جمعیت ھر لحظھ افزوده مى گشت حتى بھ دم اسبش چسبیده و با او حركت 
مى كردند، ابن زیاد از اظھار عالقھ مردم بھ حسین ناراحت شده اما از ترس لب فرو بستھ بود سرانجام عبدهللا بن 

برآورد كھ امیر عبیدهللا بن زیاد است و ابن زیاد ھم لثـام را از صورت و دھان برداشت ، مـردم كھ با  مسلم فریاد
این صحنھ روبرو شدند از اطرافش مـتـفـرق گـشتند و او بطرف قصر حكومتى براه افتاد وقتى بھ داراالماره رسید 

شما را بھ خدا از قصر دور شوید كھ امانتى : دا زدنعمان بن بشیر ھم بھ گمان اینكھ حسین علیھ السالم آمده است ص
 . است در دست من و بھ شما نمى دھم و عالقمند بھ جنگ با شما ھم نیستم

ابن زیاد گفت در را باز كن ، نعمان وقتى فھمید كھ او حسین نیست بلكھ عبیدهللا است در را باز كرد و ابن زیاد 
 .(88)وارد قصر شد

 سخنرانى ابن زیاد
عـبیدهللا پـس از استقرار در قصر كوفھ شب را بھ پایان رسانید، روز بعد دستور داد اعـالن كنند كھ مـردم در 

اما بعد ھمانا امیرالمؤ : روع كردمسجد اجتماع نمایند و سپس بھ مسجد رفت و بر فراز منبر شد و سخـن را چـنین ش
منین مرا حاكم بر شھر شما و منابع درآمد شمـا قـرار داده و بھ من دستور داده تا حق ستمدیدگان را بستانم و بھ 

محرومان كمك كنم نسبت بھ افراد مطیع و فرمانبر خوبى و احسان نمایم و بر مخالفان و آنھا كھ امرشان مشكوك 
امر او را درباره شما موبھ مو اجراء مى كنم براى نیكوكاران ھمـانند پدرى مھربان و است سخت بگیرم و من 

براى مطیعان ھمچون برادرى مشفق ، و تازیانھ و شمشیر براى كسانى كھ مـخـالفـت امـر نمایند آماده است سپس 
اسامـى آنھا كھ از اھل از منبر فرود آمد و سرشناسان جامعھ را احضار كرد و بر آنھا سخـت گـرفـت و گـفـت 

كوفـھ نیستـند و مخالفین امیرالمؤ منین و افراد مشكوك را براى من بنویسید و ھر كھ اسامـى را ندھد باید ھمھ 
كسانى كھ در ایل آنھا زندگى مى كنند تضمین كند كھ مخالفت با مـا نكنند، ھر كھ چـنین عمل نكند نسبت بھ او 

ر ما حالل است ، و ھر شخصیتى كھ در حومھ او مخالفى وجود داشتھ باشد و بھ مسئولیتى نداریم و جان و مالش ب
  .(89)ما اعالن نكند او را جلو خانھ اش بھ دار خواھیم آویخت

 مسلم بھ خانھ ھانى بن عروة مى رود
عقیل وقتى از سخنان ابن زیاد و تھدیدات او مطلع شد با شناختى كھ از او داشت و او را جنایتكارى مى مسلم بن 

شناخت كھ پاى بند بھ حقوق حقھ كسى نیست ، از خدا نمى ترسد و از ارتـكاب ھیچ جنایتـى براى رسیدن بھ ھدفـش 
دانند، احساس خطر كرد و تصمیم گرفت خانھ اباء و امـتـناعـى ندارد و از طرفى محل سكونت مسلم را ھمگان مى 

مختار را ترك كند و بھ جائى برود كھ معلوم نباشد و قدرت حمایت از او را ھم داشتھ باشد لذا شبانھ از خـانھ 
آمد و ھانى را جلو در احضار كرد، ھانى وقـتى مسلم را دید ناراحت شد، (90) مـخـتـار بھ خـانھ ھانى بن عروة 

مـرا در مـخـطورى سنگین قرار دادى : آمدم تا مرا پناه دھى و میھمان شما باشم ، ھانى گـفـت : مسلم اظھار داشت 
و ننگ است وارد شو اما كھ اگر وارد خانھ ام نشده بودى دوست داشتـم كھ برگردى لیكن این عمل براى من عار 

نحوه رفتار ھانى با مسلم و احتراماتیكھ نسبت بھ او مبذول داشت كھ ھمھ ھم پیمانان خود را بھ بیعت با مسلم 
دعـوت كرد كھ بر حسب تـاریخ تعداد بیعت كنندگان در خانھ ھانى بھ ھیجده ھزار نفر رسید نشانگـر آن است كھ 

ستـقـبال كرده است خـالصھ آنكھ مـسلم در خـانھ ھانى مـنزل كرد و شیعیان ھانى از آمـدن مـسلم بھ خـانھ اش ا
پنھانى بھ نزد او مى آمدند و با او بیعت مى كردند و ابن زیاد ھم در مقام دستیابى وى بود اما از مكانش آگاھى 

  .(91)نداشت
 چرا مسلم محل خود را تغییر داد

ھمواره سیاست و انقالب مستلزم اسرارى است كھ مى باید تا بھ نتیجھ رسیدن نھضت مكتوم بماند، و مختار بن ابى 
عبیده ھر چند شخصیتى واال و داراى موقعیت خاصى بود لیكن چنان نبود كھ شخـصا داراى عـده و عـُده باشد تـا 

از مـسلم حمایت كند مخصوصا كھ مـحل مـسلم شناخـتـھ شده بود، امـا ھانى بن عـروة رئیس قـبیلھ اى بزرگ بتـوان 



ھرگاه ھانى سوار مى شد چھار ھزار نفر : بود و قـبایل دیگرى نیز زیر پیمان او بودند چنانكھ مورخین نوشتھ اند
ان خود را احضار مـى كرد سى ھزار سوار اجتماع سوار و ھشت ھزار پیاده با او حركت مى كردند و اگر ھم پیمان

مى كردند، و با عنایت بھ اینكھ ھانى سخاوتمند بود و دست بازى داشت و از كمـك بھ دوستـان و قـبیلھ اش دریغ 
نداشت ھمھ از جان و دل او را دوست مـى داشتـند و او را یارى مى كردند لذا مسلم اندیشید كھ با ورود ابن زیاد بھ 

 .(92)ھ نیاز بھ حمایت خاصى دارد بھ خانھ ھانى پناھنده شدكوف
 مؤمن تروریست نخواھد بود

زیاد وارد  از چند روز از ورود ابن  شریك بن اعور كھ از بصره ھمراه ابن زیاد بھ عزم كوفھ حركت نمود و پس 
كوفھ شد و بھ خانھ ھانى بن عروة میھمان گردید و چون مریض بود خـبر كسالتـش بھ ابن زیاد رسید بھ شریك 

ھدف نھائى تو و پیروانت : اعالم كرد كھ بھ عیادتش خواھد آمد، شریك فرصت را مغتنم شمرده بھ مسلم گفت 
فراھم كرده كھ چون وارد شد و كامال قرار گرفت از  نابودى این مرد جنایتكار است و خدا زمینھ نابودى او را

خـلوتـگـاه در آى و او را بھ قتل برسان و پس از كشتن ابن زیاد بھ قصر داراالماره مى روى و ھیچـكس با شما 
مخالفت نخواھد كرد و اگر من خوب شدم بھ بصره مى روم و مردم بصره را آماده اطاعت از تو خواھم كرد و 

باشد كھ ھرگاه آب خواستم بدان كھ وقـت است ، امـا ھانى مـخـالف بود و مـى گـفـت دوست ندارم در عالمت ما آن 
 .خـانھ مـن این عمل انجام گیرد

ھنگـامى كھ ابن زیاد بھ خانھ ھانى آمد و از شریك عیادت نمود شریك چند بار تقاضاى آب نمـود كھ بھ مسلم بفھماند 
 :از مسلم مشاھده نكرد لذا این اشعار را خواندموقع عمل رسیده است اما حركتى 

مـا االنتـظار بسلمـى اءن تـحیّوھا

 
كاءس المـنیّة بالتّعجیل فاسقوھا

  (( .چـھ انتظار مى كشى كھ سلمى را تحیت گوئى با شتاب كاسھ مرگ را بھ او بیاشام  ))
 .كرار كردو چون مسلم از پس پرده بیرون نیامد شریك این بیت را دو سھ بار ت

 چطور است آیا ھذیان مى گوید؟: ابن زیاد گفت 
 . آرى از غروب تا بھ حال چنین است: ھانى گفت 

مـھران غـالم ابن زیاد مـوضوع را دریافـت و ابن زیاد را متوجھ ساخت و با شتاب حركت كردند در راه مـھران 
كھ چگونھ ممكن است چنین اراده اى داشتھ بھ ابن زیاد گفت شریك قصد كشتن ترا داشت ، ابن زیاد تعجب كرد 

باشد با این احترام من از او آنھم در خانھ ھانى بن عـروة ، پس از خروج ابن زیاد مسلم از پشت پرده بیرون آمد، 
 چھ چیز ترا از كشتن او باز داشت ؟: شریك در حالیكھ تاءسف مى خورد او را گفت 

شد نخست آنكھ كشتن وى در خانھ ھانى مورد پسند و خـوشایند ھانى  دو چیز مانع از انجام این كار: مسلم گفت 
 : نبود دیگر آنكھ حدیثى از پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم رسیده است

  (( .ھر آینھ ایمان قید و بندى است براى ترور و مؤ من تروریست نمى باشد )) اّن االیمان قید الفتك فال یفتك مؤ من
 .ءما وهللا لو قتلتھ لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادراا : شریك گفت

  .(93) (( بخـدا قـسم اگـر او را كشتھ بودى یكنفر فاسق ، ستمكار، كافر و حیلھ گرى را مى كشتى)) 
 كار مسلم مورد تحسین است 

فراد زیادى بر عمل مسلم در تخلف از پیشنھاد شریك ایراد مى كنند كھ ابن زیاد مسلما یك مسلمان نبود ھمانطور ا
اگر او را كشتھ بود یك فرد فاجر، فاسق ، كافـر و مـكارى را كشتھ بود، و اگر ابن زیاد : كھ شریك اظھار داشت 

كوفھ كسى نبود جاى او را بگیرد و حسین علیھ السالم  كشتھ مى شد نیمى از قدرت یزید كاستھ مـى شد و اقال در
 . زمام امور را بھ دست مـى گرفت ، بنابراین ترك این اقدام دلیل بر ضعف سیاسى و یا ضعف روحى مسلم است
آرى در بدو نظر و آنھا كھ از یك بعد بھ مسائل و حوادث مى نگرند چنین است اما افراد حقیقت بین پاى بند بھ 

 .ایل انسانى این چنین قضاوت نمى كنندشرف و فض
مـسلم بن عـقیل در دامن على بن ابیطالب پرورش یافتھ و شاگرد مكتب حسین و فرستاده و رسول او است اگـر 

درست عـمـل كند بھ انقالب حسینى عظمت بخشیده و اگر با توطئھ و اعمال ناجوانمردانھ پیش رود نھضت حسینى 
است لكھ دار كرده است ، او برادرزاده عـلى عـلیھ السالم است یعـنى ھمـان كسى را كھ یك حركت اسالمى محض 

كھ عدل اسالمى را موبمو اجراء مى كند و یك میلیمتر از مسیر صحیح اسالمى منحرف نمى شود ھر چـند در 
و مسئولیتى را ظاھر فـرسنگـھا از ھدفـش دور شود، مـسلم بن عـقـیل وظیفـھ اسالمى خود را باید در نظر بگیرد 

كھ از طرف حسین علیھ السالم بھ عھده اش نھاده شده درست اجرا كند، و حیثیت انقالب و اسالم را باید حفظ نماید 
 :بنابراین بھ غـیر از اینكھ انجام گرفت اگر انجام مى گرفت صحیح نبود، و آنچھ گفتھ شده درست نیست زیرا

رابر قیام قشون ابن زیاد ایستادگى كرد و لشكر ابن زیاد از مـقاومت با اوال مـسلم مـرد شجاعى بود كھ یك تنھ در ب



 .او عاجز شدند و باالخره با حیلھ پیش آمدند و امان دادند تا خود را تسلیم كرد
ثانیا مسلم یك دستور اسالمى را كھ از پیامبر بھ او رسیده و در این موقع حساس وظیفھ اش را بیان مى كند بكار 

 :در برابر خداوند و مردم سرافراز گردد و آن روایتى است كھ نقل فرمودمى گیرد تا 
 .یعـنى ایمان پاى بند مؤ من از ترور است مؤ من ھرگز تروریست نخواھد بود. االیمـان قـید الفـتـك 

او ثـالثـا حسین علیھ السالم مسلم را ماءمور گرفتن بیعت از مردم كرده و مسئولیت جنگ و جھاد را بھ عـھده 
نگذاشتھ بود و او وظیفھ دیگرى ندارد مخصوصا بدست آوردن پیروزى از طریقـھ حیلھ و تـزویر و تـوطئھ كھ اگر 

: چنین مى كرد قطعا مورد مؤ اخذه امام قرار مى گـرفـت زیرا نھضت را مخدوش مى ساخت خالصھ باید گفت 
ھ او را انتخاب فرموده و از نایب حسین غیر از حسین مسلم را شناختھ و او را الیق مـقـام نیابت خـاصھ دانست ك

 . این نباید انتظار داشت
 نیرنگ ابن زیاد براى دستیابى بھ مسلم

عـبیدهللا بن زیاد پـس از تالش بسیار بھ مخفیگاه مسلم دست نیافت و لذا براى آنكھ از جایگـاه وى مـطلع گـردد سھ 
  اران مسلم برو و با آنھا انس بگیر و بگو من از اھالى حمض ھزار درھم بھ غـالمـش مـعـقـل داد و گـفت نزد ی

ھستم و این پول را براى كمك بھ قیام آورده ام معقل بھ مسجد رفت و شنید كھ مردم باھم صحبت مى كنند و با 
 .این مرد براى حسین بیعت مى گیرد: اشاره بھ مسلم بن عوسجھ كھ در حال نماز بود مى گویند

من مردى ھستم از شھرھاى شام : م بن عوسجھ رفت و صبر كرد تا نمازش را سالم داد بھ او گفت مـعـقـل نزد مـسل
كھ خدا بر من منت نھاده و مرا از دوستان اھلبیت قرار داد و این سھ ھزار درھم آورده ام و مـى خـواھم با مردى 

ت كنم و از عده اى شنیده ام كھ شما با كھ شنیدم بھ این شھر آمده و براى حسین پسر پیامبر بیعـت مى گیرد مالقا
نماینده پسر پیغمبر مربوط ھستـید و شمـا این پول را بگیرید و مرا بخدمتش ببرید تا با او بیعت كنم و مى توانید قبل 

 .از رسیدن بخدمتش از من بیعت بگیرید
وسیلھ تـو خـاندان پـیامـبرش را من از مالقات با شما خوشحالم امید است كھ بھ ھدفت برسى و خداوند ب: مسلم گفت 

یارى كند ولى دوست نداشتـم كھ قـبل از تـعـیین سرنوشت این مـرد طاغـى شناخـتـھ شوم آنگـاه مـسلم بن عـوسجھ 
از معقل بیعت گرفت و با عھد و میثاق قوى كھ این امر را پنھان نماید روزھاى متمادى آمد و رفت مـى كرد تـا 

او اولین كسى .(94) ه یافـت و اخـبار مـسلم بن عـقـیل و شیعیان را بھ ابن زیاد گزارش مى نمودآنكھ بھ خـانھ ھانى را
 .(95)بود كھ وارد مى شد و آخرین كسى بود كھ خارج مى گردید

 ابن زیاد سران كوفھ را مى خرد
ابن زیاد نبض مـردم كوفـھ را در دست داشت و مـى دانست كھ افـراد و جمـعـیت ھاى اھل ایل و قـبیلھ اى از رئیس 

رین با اراده یا بى اراده دنبالش راه مى افتند از قـبیلھ اطاعـت مـى كنند و رئیس ایل و قـبیلھ ، بھر طرف رفت سای
اینرو ابن زیاد رؤ ساى ایل و بزرگـان قـبایل را مـورد تـجلیل و احتـرام از یكسو و تـھدید و ارعـاب از سوى دیگـر 

قـرار داد و با بذل و بخـشش و دادن رشوه ھاى كالن بزرگان را خریدارى كرد و جذب قلوب نمود لذا زبانھا بھ 
مدح و ثناى وى بكار افتاد، و رئیس ھر قبیلھ یك بازوى نیرومندى براى ابن زیاد شد و بھ تـفـرقـھ جمـعـیت از 

 .اطراف مـسلم بن عقیل پرداختند
اشراف رشوه : گرفتند بھ حسین مى گفتند  كسانى كھ در مسیر حسین علیھ السالم بسوى كوفھ با آن حضرت تماس 

 . ھ یزیدیان فروختند، و بقیھ مردم دلشان با شما است اما شمشیرھا علیھ شما استھاى كالن گرفتند و خود را ب
آرى ھمـانھائیكھ بھ حسین نامھ نوشتند و او را بھ سوى خود فرا خواندند و با خواندن فـرمـان حسین اشك شوق مـى 

تند فراموش كردند ھمچون ریخـتند با دریافت رشوه یكباره عوض شدند، و نامھ ھا و مطالب را كھ براى حسین نوش
شبث بن ربعى و حجار بن ابجر و قـیس بن اشعـث و یزید بن حارث كھ براى حسین نامھ دعوت مى نویسند، نھ تنھا 

  .(96)كمك نكردند بلكھ در لشگر عمر سعد در روز عاشورا حضور داشتند و با حسین جنگیدند لعنة هللا علیھم
 ھانى در مجلس ابن زیاد

ھانى بن عروه بھ بھانھ بیمارى از حضور در مجلس ابن زیاد خوددارى مى نمود ابن زیاد بھ محمد بن اشعث و 
ھانى نزد ما  چھ شده كھ: گفت ) نفر اخیر پدر زن ھانى بود(حسان بن اسماء بن خارجھ و عمروبن حجاج زبیدى 

 نمى آید؟
 . گفتند علتش را نمى دانیم مى گویند بیمار است

مى نشیند دوست ندارم بین مـن و او كھ   ولى من شنیده ام كسالتى ندارد و ھر روز جلو خانھ اش : ابن زیاد گـفـت 
 .از بزرگـان و اشراف عـرب است كدورتـى حاصل گردد بروید او را با خود بیاورید

ندیشید تا وقتى كھ ھانى در خانھ است و آزاد است نمى تواند بر اوضاع مسلط گـردد زیرا در برابر ھر ابن زیاد ا
اقدامى كھ او بخواھد علیھ مسلم انجام دھد، ھانى با افراد قبیلھ خـود و ھم پیمانانش از آن جلوگیرى مى كنند و ابن 



ست مـردم را از او قـطع كرد تـا فـارغ البال بتواند زیاد شكست مى خورد، لذا مى باید دست ھانى را از مـردم و د
برنامھ اش را اجرا كند، كسانى كھ ماءمور جلب ھانى شده بودند از نقشھ ابن زیاد آگاھى نداشتند لذا بھ خانھ ھانى 

ریض نیستى بھ او رسانده اند كھ تو م: گفتند. بیمارم : رفتند و بھ او گفتند چرا بھ دیدن امیر نمى آیى ؟ ھانى گـفـت 
 :و سوگند دادند كھ باھم برویم نزد ابن زیاد و او را با خود بردند، ابن زیاد وقتى ھانى را دید این شعر را خواند

 اريد حیاته و يريد قتلى
غديرك من خلیلك من مراد

اد سپس بھ مـن خـواھان حیات و زندگى اویم و او كشتن مرا اراده كرده عذر تو چیست از دوستانت از قبیلھ مر
این جریاناتى كھ در خانھ ات بر علیھ امیرالمؤ منین و مسلمانان اتفاق مى افتد چیست ؟ مسلم بن عقیل : ھانى گفت 

را در خانھ ات راه داده اى و مردم را در آنجا جمع مى كنى و اسلحھ تھیھ مى نمایى و تصور مى كنى كھ از ما 
 .پنھان مى ماند و آشكار نمى گردد

ر نمود ابن زیاد غالم خود معقل را خواست و بھ ھانى گفت او را مى شناسى ؟ ھانى فـھمـید كھ معقل ھانى انكا
جاسوس ابن زیاد بوده لذا شروع كرد بھ عذر خواھى كھ من مسلم را بھ خانھ ام راه نداده ام خودش آمده و شرم و 

 . روم او را از خانھ بیرون كنمحیا مانع از آن شده كھ او را بیرون كنم و اینكھ بھ من اجازه بده ب
 ! تـرا رھا نمـى كنم تـا آنكھ مـسلم را تحویل من دھى: ابن زیاد گـفـت 

  .(97)نھ بخـدا چـنین كارى نمى كنم و مھمانم را تسلیم تو نخواھم كرد تا او را بھ قتل برسانى: ھانى 
 یك درس آموزنده

ھانى بن عـروه شھادت را بر ننگ و عار ترجیح داد و حاضر نشد میھمان خود را تسلیم دژخـیمـان كند، وقتى كھ 
مرا با او تنھا گذارید تا با : بین ابن زیاد و ھانى گفتگو بھ درازا كشید مسلم بن عمرو باھلى بھ عبیدهللا بن زیاد گفت 

سخن گویم شاید بتوانم او را راضى كنم كھ مسلم بن عقیل را تحویل دھد، پس با موافقت ابن زیاد بھ نقطھ وى 
خلوتى از مجلس رفت كھ ابن زیاد آنھا را مى دید و صدایشان را مى شنید و ھانى را ھم با خود بھ آنجا برد و بھ او 

پسر عموى این ) ابن زیاد(عشیره ات مشو، این مرد ھانى تـرا بخـدا باعـث قتل خود و گرفتارى ایل و : گـفـت 
طایفھ است و مـسلم را نمـى كشد و بھ او صدمـھ اى نمـى رساند و تـو او را تحویل سلطان مى دھى و براى تو ھم 

 . عیب و ننگى نیست
ل هللا و انا حّى وهللا عـلّى فـى ذلك اعـظم العـار ان ادفـع جارى و ضیفـى و ھو رسول ابن بنت رسو: فـقـال ھانى 

 .صحیح و اءسمع و اءرى شدید الساعد كثیر االعوان و هللا لو لم آكن اال وحدى لیس ناصر لم ادفعھ حتى اموت دونھ 
ھانى گـفـت بخدا قسم اینكار براى من بزرگترین ذلت و ننگ است كھ پناھنده و مھمان خـود كھ فرستاده فرزند  ))

كھ زنده ام و بھ سالمت و مى شنوم و مى بینم و بازوئى توانا و یاران بسیار رسول خدا است تسلیم نمایم در حالی
دارم ، بخدا اگر كسى را ھم نداشتھ باشم و تـنھا و بى یار و یاور ھم باشم او را تحویل نمى دھم تا آنكھ قبل از او 

  (( . بمیرم
ضر نشد كھ مھمان و پناھنده خود را آرى ھانى این مرد خدا و آزاده شھادت را بر ننگ و عار ترجیح داد و حا

 .تسلیم دژخیمان كند
 !!مـسلم را تحویل نمى دھد حتى آنكھ كشتھ شود! امـیر: مـسلم بن عـمـرو باھلى كھ مـاءیوس شد بھ ابن زیاد گـفـت 

 . بخدا اگر او را تحویل ندھى گردنت را مى زنم: ابن زیاد گفت 
  (( .اگر چنین كنى با شمشیرھاى زیادى روبرو خواھى شد )) .اذا وّهللا تكثر البارقة حولك  : ھانى

مـرا بھ شمشیرھاى كشیده مى ترسانى ، و دستور داد ھانى را نزد او بردند و با چوبى كھ در دست داشت : ابن زیاد
 . بھ صورت و بینى او زد كھ گوشت صورتش كنده شد و خون از بینى وى جارى گشت

 .ماءمورین برد كھ حملھ نماید لیكن پلیس ابن زیاد مانع شد ھانى دست بھ قبضھ شمشیر یكى از
 . او را ببرید كھ خونش مباح است: ابن زیاد گفت 

مـا : ھانى را كشان كشان بردند بھ اطاقى افكندند و در را برویش بستند حسان بن خارجھ بھ عـبدهللا بن زیاد گـفـت 
 . این چنین رفتار كردى او را با حیلھ و مكر بھ اینجا كشاندیم و تو با او

ما بھ راءى : ابن زیاد خشمگین شد و دستور داد با مشت و سیلى او را بر جاى خود نشاندند محمدبن اشعث گفت 



  !(98)امیر خشنودیم زیرا او مؤ دب است
 محاصره مى شود قصر حكومتى

بھ عمروبن حجاج پدر زن ھانى بن عروه خبر دادند كھ ھانى كشتھ شد عمرو قبیلھ مذحج را آگـاه ساخـت و با افـراد 
قبیلھ بھ سوى داراالماره حركت نمود و قصر را محاصره كردند، عمروبن حجاج در بیرون داراالماره فریاد 

 :برآورد
یعـنى ما از تحت .لم نخلع طاعة و لم نفارق جماعة  . سواران قبیلھ مذحجمـن عـمـروبن حجاجم و این جمعیت  ))

  (( . فرمان حكومتى خارج نشده ایم و از جامعھ نبریده ایم
ابن زیاد ابتـدا از سر و صداى جمعیت بھ وحشت افتاد اما از نداى عمرو بن حجاج مطمئن گردید كھ اینان مـرد 

ـتـوجھ حكومـت نیست لذا در كمال آرامش و خیلى ساده بھ شریح قاضى شورش نیستـند و از سوى آنھا خـطرى م
كوفھ گفت برو ھانى را ببین كھ زنده است و افـراد قـبیلھ اش را از زنده بودن وى آگـاه ساز، شریح نزد ھانى رفت 

 )) .اھل النّصر یا للمـسلمـین اءھلكت عـشیرتـى اءین اھل الّدین این :و ھانى بمحض مـشاھده شریح فـریاد برآورد
  ((مسلمانان كمك مگر عشیرة من مرده اند كجایند مسلمانان كجایند اھل دین و اھل نصرت و یارى 

گـویا صداى قبیلھ مذحج و : كھ مـرا از دست دشمن برھانند، و در این موقع سر و صدائى شنید بھ شریح گـفـت 
ن اطالعاتى ابن زیاد آمده بود پس از مشاھده وضع و شریح بھ ھمـراه یكى از مـاءموری . یاران خود را مى شنوم

حاالت ھانى و استـمـاع سخنان او بیرون رفت و بھ افراد قبیلھ اش اعالن كرد كھ ھانى كشتھ نشده و در قید حیات 
ن است اما گفتار ھانى را بھ عذر اینكھ جاسوس ابن زیاد ھمراه او است بھ مردم نرسانید افراد قبیلھ با استماع سخنا

گـفـت ، این جمـعـیت بى بخـار خـواستـار دیدن یا تـحویل   قاضى كوفھ متفرق گشتند عمروبن حجاج خـدا را سپـاس 
گرفتن ھانى نشدند و تا ابد ذلت و پستى و خوارى را براى خود خریدند و در تاریخ بھ ثبت رساندند، ابن زیاد پس 

جمـعـى از اشراف بھ مـسجد رفـت و بر فـراز مـنبر شد و از متفرق شدن مردم در معیت محافظین و نگھبانان و 
  .(99)مـردم را بھ اطاعت از خدا و فرمانبردارى از پیشوایان خود دعوت و از تفرقھ و نفاق و قیام برحذر داشت

 ام مى كندمسلم بن عقیل قی
سر دھد و  ((یا منصور اءمت  ))وقـتـى خـبر كتـك خوردن و زندانى شدن ھانى بھ مسلم رسید بھ جارچى گفت نداى 

این شعارى بود بین مسلم و كسانى كھ با او بیعت نموده بودند كھ ھر وقـت این شعـار را شنیدند خود را بھ مسلم 
صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم در جنگ بدر دستور داد مسلمین شعار برسانند و این ھمان شعارى است كھ رسول خـدا 

است ابو مخنف از قـول ) یا پیروزى یا مرگ (دھند و آن تـشویق بر مقاومت تا سرحد مرگ است كھ ھمان مفھوم 
من فرستاده مسلم بن عـقـیل بودم كھ بھ قصر : یوسف بن یزید روایت مى كند كھ عبدهللا بن حازم بكرى گفت 

كومتى بروم و از ھانى خبر بگیرم وقتى خبر كتك خوردن و زندانى شدن ھانى را بھ مسلم گزارش دادم بھ من ح
بخـوانم مـن ھم چـنین كردم و اھل كوفـھ دور ) یا مـنصور اءمـت (دستور فرمود كھ اصحاب و یاران را با شعـار 

 .ار نفر در آن واحد جمع شدندو بھ نقل مسعودى دوازده ھز. خـانھ ھانى و اطراف آن جمـع شدند
 :مـسلم بن عـقـیل فـرمـاندھان سپـاه خـود را بھ این تـرتـیب تـعـیین و پـرچـم قبایل كوفھ را میان آنان توزیع كرد

 .ـ عبدهللا بن عزیز كندى را فرمانده قبیلھ كند 1
 .ـ مسلم بن عوسجھ بر قبیلھ مذحج و اسد 2
 . تمیم و ھَْمدانـ ابو ثمامھ صائدى بر قبیلھ بنى  3
 . ـ عباس بن جعده جدلى را فرمانده مردم شھر كوفھ 4

ابن زیاد كھ در مسجد مشغول سخنرانى بود ھنگام فرود آمدن از منبر دید كھ مردم مى دوند و مـى گـویند پـسر 
ر خود عقیل آمد، ابن زیاد فورا وارد قصر حكومتى شد و درب را بر روى خود بست و از ترس رنگش پریده و ب

 .مى لرزید

 



مسلم با اصحاب و یاران خود در حالیكھ خود در قلب سپاه قرار داشت بسوى قصر رھسپار شد و مسجد و بازار ھم 
از مردم پر گشتھ بود و قصر حكومتى را در محاصره قرار دادند و با ابن زیاد بیش از پنجاه نفر نبودند سى نفر 

بطرف ابن زیاد و اطرافـیانش سنگ پرتاب مى كردند و بھ ابن زیاد و شرطھ و بیست نفر از اشراف ، یاران مسلم 
پدر و مادرش دشنام مى دادند و لذا كار بر ابن زیاد تنگ گشتھ و او و پنجاه نفر نگھبانان و اشراف در تنگنا قرار 

 .(100)گرفتھ بودند
 كوفیان طریق بیوفائى پیش گرفتند

وقـتـى صداى جمعیت در كاخ طنین انداز شد عبیدهللا بن زیاد از سران خودفروختھ استمداد كرد، افرادى را بھ 
 :اسامى زیر براى متفرق ساختن نیروھاى مسلم نام برد

 . ـ شمر بن ذى الجوشن 5ـ حجار بن ابجر  4یمى ـ شبث بن ربعى تم 3ـ قعقاع بن شورالذھلى  2ـ كثیر بن شھاب  1
ابن زیاد ابتـدا بھ كثیر بن شھاب دستور داد كھ از قصر خارج شو و با مذحجیھا سخن بگو و آنھا را از اطراف 

اول كسى كھ نزد ما آمد : مسلم پراكنده ساز و از جنگ و عقوبت و سلطان بترسان عبدهللا بن حازم بكرى مـى گـوید
بخـانواده ھاى خـود بپـیوندید و از ! مـردم : ن نمود كثیر بن شھاب بود و خـطاب بھ مـردم چـنین گـفـت و آغاز سخ

شر استـقـبال مـكنید متفرق شوید و جان خود را بھ خطر میندازید كھ سپاھیان یزید اكنون مى رسند و امـیر قسم یاد 
جنگ داشتـھ باشید عالوه از آنكھ فرزندان شما از  كرده است كھ اگر امشب بھ خانھ ھاى خود نروید و اصرار بھ

عطایاى امیر محروم خواھند شد سپاه شام كھ ھم اكنون مـى رسند با شمـا خواھند جنگید آن وقت است كھ بیگناه 
بجاى گناھكار و غایب بجاى حاضر دستگیر مى شود حتى یك نفر از شما را باقى نخواھند گذاشت كھ بھ كیفر 

ابن زیاد بقیھ اشراف كوفھ را كھ با وى بودند یكى پس از دیگرى بخارج قصر فرستاد كھ آنھا ھم . ندنرسان  اعمالش 
 .با مردم سخن گویند و آنان را متفرق سازند

ما را چھ كھ در : مـردم بیوفاى كوفھ با تھدیدات سران آنچنان بر خود ترسیدند كھ با خود بھ سخن مـى پـرداخـتـند
 .م ، خدا خود میان آنھا اصالح فرماید، بھتر است كھ در خانھ بنشینیم تا فتنھ بخوابدكار حكومت دخالت كنی

و لذا از اطراف مـسلم پـراكنده شدند، زن مى آمد و دست پسر و برادر و شوھر خود را مى گـرفـت در حالیكھ از 
فردا : پسر برادر خود مى گفت مردم او را كفایت مى كنند، و مرد مـى آمـد و بھ : ترس رنگ باختھ بود و مى گفت 

سپاه شام مى آید تو چگونھ مى خواھى با آنھا نبرد كنى ، و بدین تـرتـیب مـردم مـسلم بن عـقـیل را تـرك نمودند و 
 . بھ جز پانصد نفر كسى با او نبود و چون نماز مغرب را بجاى آورد آن پانصد نفر ھم بھ سى نفر تقلیل یافت

شاء را بجاى آورد و موقعیكھ خواست از در كنده خارج شود ده نفر با او بودند و وقتى از مـسلم با سى نفر نماز ع
 .(101)در مسجد خارج شد تك و تنھا بود

 مسلم بھ خانھ طوعھ پناھنده مى شود
زندانى ) ھانى بن عـروه (خارج شد نمى دانست بھ كجا برود زیرا از یك طرف مھماندار او  وقتى مسلم از مسجد

است و شایستھ نبود كھ بھ خانھ مھماندار در بند برود و از طرف دیگـر حتـى یك نفر ھم با او نبود تا او را 
بنى بجیلھ كھ از طایفھ كنده  راھنمائى كند لذا متحیر و سرگردان در كوچھ ھاى كوفـھ مـى گـشت تا از خانھ ھاى

 .بودند گذشت و جلو خانھ خانمى رسید
آرى در شھر كوفـھ فقط یك زن ، انسانى مسلمان و با عاطفھ ، خانمى كھ بر ھمھ مردان شرافـت داشت پـیدا شد، و 

ده و از او طوعھ كنیز اشعث بود كھ اشعث او را آزاد كرده بود و اسید حصرمـى او را بھ عـقـد ازدواج در آور
 .اسید فـرزندى داشت بنام بالل كھ او ھم با مردم بیرون رفتھ و طوعھ جلو در منتظر مراجعت فرزندش بود

مسلم كھ از ادامھ راھش خوددارى كرد، خانم . مـسلم نزدیك طوعھ رسید و سالم كرد و طوعھ جواب سالم او را داد
 ما حاجتك ؟ چھ مى خواھى ؟: احساس كرد حاجتى دارد پرسید

مسلم آب طلبید، طوعھ وارد خانھ شد و ظرف آب را آورد و بھ مسلم داد مسلم پس از نوشیدن آب جلو در طوعھ 
 . نشست

 :طوعھ كھ مالحظھ كرد با آشامیدن آب جلو خانھ نشست مشكوك شد
 ـ مگر آب نیاشامیدى ؟

 ـ بلى ؟
 . ـ بھ خانھ ات برو كھ نشستن تو جلو خانھ ام صحیح نیست

 .د و جوابى ندادمسلم سكوت كر
 : طوعھ سھ مرتبھ این سخن را تكرار كرد و چون دید پاسخى نمى دھد گفت

سبحان هللا بنده خـدا، برخیز بھ خانھ ات برو خدا ترا نگھدارد شایستھ نیست اینجا بنشینى و من اجازه نمى دھم و 
 . راضى نیستم كھ درب خانھ ام نشستھ باشى



بخدا در این : او تحریم كرد مسلم برخاست و با صداى آرام تواءم با اندوه گفت ھنگـامیكھ نشستن جلو خانھ را بر 
شھر كسى را ندارم اگر بھ من احسان كنى و امشب بھ من جاى دھى نزد خدا ماءجور خواھى بود و شاید بتوانم بعدا 

داراى شخصیتى جبران نیكى ات را بنمایم طوعھ از نحوه سخـن و حركت مسلم احساس كرد غریب است و عالوه 
 مى دھد لذا پرسید كیستى ؟  است كھ وعده پاداش 

 .ـ من مسلم بن عقیل كھ مردم بھ من دروغ گفتند و مرا فریب دادند
 تو مسلمى ؟: خانم با تعجب و اضطراب پرسید

 . ـ آرى من مسلم بن عقیل نماینده حسین پسر فاطمھ ام
ھ خانھ اش دعوت كرد، و با این حركت شرف دنیا و طوعھ با كمال خضوع و احترام و عذرخواھى مسلم را ب

 .آخرت را در یك لحظھ براى خود كسب نمود
طوعھ سفیر حسین علیھ السالم را در اتاق پذیرائى جاى داد و كمر خدمت بست ، برایش غذا آورد، امـا مـسلم از 

رفـتار بیوفائى كوفیان گردیده كھ كثرت غم و اندوه تمایل بھ طعام ندارد، اندوه مسلم از آن جھت نیست كھ خود گـ
سرانجام آن شھادت در راه خدا است و مسلم از آن استـقـبال مى كند بلكھ ناراحت از آن است كھ چرا براى حسین 

نامھ نوشتم و او را بھ بیعت كوفـیان امـیدوار ساخـتم و در نتیجھ حسین بن على پسر فاطمھ اسیر دست كوفیان 
 .(102)خواھد شد

 بالل فرزند طوعھ
دیرى نگـذشت كھ بالل فرزند طوعھ وارد شد و از تردد مادر بھ اطاق دیگر مشكوك و علت را جویا شد، مادرش 

 . گفت خبرى نیست
 . ھ خبرى استبالل گفت این آمد و رفت شما بھ اتاق پذیرایى نشان

طوعـھ پـس از گـرفـتن عھد و پیمان از فرزندش كھ مطلب را فاش نسازد داستان مسلم را بازگو كرد، بالل از 
 .خوشحالى شب را خواب راحت نداشت تا صبح خبر مسلم را بھ حكومت جبار ابن زیاد برساند

داخت و در اواخر شب لحظھ اى چشمانش را امـّا مـسلم ھم شب را تـا صبح ھمراه اندوه فراوان بھ نماز و قرآن پر
 .خواب فرا گرفت كھ عمویش امیر مؤ منان را در خواب دید كھ بھ او مژده مالقات مى دھد

 .(103)مـسلم از خـواب بیدار شد و دانست كھ اجل حتـمـى نزدیك است و بھ فوز شھادت خواھد رسید
 با شكست انقالب فعالیت حكومت شروع مى شود

آنكھ مبادا یاران مـسلم خدعھ و مكر بھ كار   پس از آنكھ سر و صداى اطرافیان مسلم فروكش نمود ابن زیاد از ترس 
ا از قسمتھاى مختلف بیرون برده باشند و در كمین نشستھ باشند یاران خود را گفت بروید چـوبھاى سقف مسجد ر

آورید و بیفروزید و چراغھا را ھم روشن كنید و ھمھ جاى مسجد را بگردید كھ مبادا اصحاب مسلم در رؤ ایاى 
مسجد پنھان شده باشند اطرافـیان عبیدهللا بن زیاد ھم از قسمتھاى مختلف سقف مسجد را شكافتند و بر چوب و نى 

ند و حتى دستھ ھاى نى را بھ ریسمان بستھ و از سقف بھ پـائین مى فرستادند تا آتش افروختھ بھ داخل شبستان ریخت
معلوم گردد آیا از یاران مسلم كسانى در مسجد كمین كرده اند تا باالخره مطمئن شدند كسى در مسجد نیست آنگاه 

اد دادند، ابن زیاد در قصر وارد مسجد شدند و بھ جستجو پرداختند و از یاران مـسلم كسى را نیافتند، خبر بھ ابن زی
را گشود و با یاران خود بھ مسجد آمد و دستور داد جارچى اعالم كند كھ ھر كس براى نماز عشاء در مسجد حاضر 

نشود خـونش ھدر است مردم بھ مسجد ھجوم آوردند و مسجد مملو از جمعیت شد، پسر زیاد پـس از اداء نمـاز بھ 
سفیھ و نادان اختالف و نفاق بین مردم ایجاد كرد پس اگر در خانھ كسى یافت شود مـنبر رفـت و گـفـت پـسر عـقـیل 

  .(104)كھ او خـبر ندھد جانش در خطر است و ھر كس اطالع دھد كھ مسلم كجا است دیھ اش را خواھد گرفت
 اعالن حكومت نظامى در كوفھ

ابن زیاد پـس از سخـنرانى و تـھدید مـردم و امـر بھ گـزارش از مـحل اقامت مسلم بھ حصین بن نمیر رئیس پلیس 
 :كوفھ دستور حكومت نظامى مى دھد و براى اجراء دستور احكام زیر را صادر نمود

 . تـیابى بھ مسلم بن عقیلـ بازرسى و تـفـتـیش كلیھ خـانھ ھاى كوفـھ بھ مـنظور دس 1
 . ـ كنتـرل دقـیق خـیابانھا و راھھا و كوچھ ھا براى جلوگیرى از فرار مسلم 2
 .ـ دستگیر نمودن ھمھ كسانى كھ حامى انقالب مسلم بن عقیلند 3

 :پـلیس كوفـھ در اجراى فـرمـان ابن زیاد شش نفر را بھ شرح زیر دستگیر و زندانى نمود
ـ حارث بن اعـور ھمـدانى  3ـ اصبغ بن نباتھ از دوستان خاص على بن ابیطالب  2عبیده ثقفى  ـ مـخـتـار بن ابى 1

ـ  5ـ عبدهللا بن نوفل بن حارث از بستگان نزدیك على علیھ السالم  4یكى از فـرمـاندھان بزرگ على علیھ السالم 
  .(105)ـ عمارة بن صلخب ازدى 6عبداالعلى بن یزید كلبى 

 پرچم امان



یكى دیگـر از شگـردھھاى ابن زیاد براى دستـیابى بر اھداف شوم خـود و مـنحل كردن انقـالب مـسلم بن عـقـیل این 
نماید ھر كھ زیر پرچم در آید جان و  بود كھ بھ مـحمد بن اشعث دستور داد پرچمى برافـراشتـھ و مـردم را دعوت

مالش در امان است و ابن اشعث كھ پرچم را برافراشت جمعیت بسیارى از ھواداران مسلم گرد آن جمع شدند، ابن 
 :زیاد از این اقدام اھداف زیر را تعقیب مى كرد

 .ـ دوستان مسلم را شناسائى كند و پس از شناخت آنھا را تحت تعقیب قرار دھد 1
براى خـود نیرو جمع كند زیرا آنھا كھ از ترس یا ھر انگیزه دیگرى زیر پرچم ابن زیاد آمدند، دیگر نمى توانند ـ  2

 .مخالفت نمایند
ـ با این حركت حكومـت كوفھ تقویت مى گردد و ھواداران مسلم سست مى شوند و قدرت مقاومت و اظھار حیاة  3

 .(106)از آنان سلب مى گردد
 جایزه كسى كھ مسلم را دستگیر كند

ابن زیاد پـس از دستـور حكومت نظامى این بخشنامھ را نیز در مورد كیفر كسى كھ مسلم را پناه دھد و جایزه كسى 
 :م كردكھ مسلم را تحویل دستگاه حكومتى بنى امیھ بدھد اعال

بھ دشمنى پرداختھ و ) یزید) ! مـسلم بن عـقـیل بھ این شھر آمده و فتنھ و آشوبى برپا كرده با امیرالمؤ منین! مـردم 
 :اجتماع مسلمین را از ھم گسستھ لذا

ـ ھر كس كھ مسلم در خانھ او باشد خونش ھدر است و او را بھ چوبھ دار خواھم آویخت ھر كھ باشد و داراى ھر  1
 .عیتى باشدموق
 .ـ ھر كھ مسلم را معرفى كند یا تحویلش دھد دیھ او را كھ ده ھزار درھم نقره است دریافت خواھد كرد 2
 .ـ ھر كھ او را تحویل دھد در دستگاه حكومتى یزید داراى مقام واال و باالئى خواھد بود 3
 .سلم را تحویل دھد برآورده نمایدـ حكومـت مـتـعـھد مـى شود ھر روز یك حاجت و خـواستـھ كسى را كھ مـ 4

 .(107)لذا با این بخـشنامـھ كمـتـر كسى یافـت مـى شد كھ در مـقـام یافـتـن و تحویل دادن مسلم نباشد
 بالل كار خود را كرد

د و وعیدھاى ابن زیاد را شنیده بود و جایزه بزرگ یزید براى كسى كھ مسلم را معرفى كند بالل پـسر طوعھ كھ وع
در مغزش جوالن مى داد و انتظار مى كشید تا صبح فرا رسد و جایزه اى كھ در مـیان ھمھ مردم كوفھ بھ او تعلق 

حكومتى حركت كرد،  مى گیرد دریافت نماید خواب را از چـشمانش ربوده ھمینكھ صبح روشن شد بطرف قصر
جلو قصر حیرت زده بھ این سو آن سو نگاه مى كرد و نمى دانست چھ كند و چگونھ خبر را بھ ابن زیاد برساند 

مسلم در خانھ ما است ، : ناگـھان چشمش بھ عبدالرحمان فرزند محمد بن اشعث افتاد بھ نزد او رفت و گفت 
 .ر بھ ابن زیاد خبر دھد و جایزه را دریافت كندآرام مبادا كسى بشنود و زودت: عبدالرحمان گفت 

عـبدالرحمـن وارد قـصر شد یك سر بھ نزد پـدرش مـحمـد بن اشعـث كھ بھ دلیل خوش خدمتى كھ انجام داده و 
جمعیت كثیرى از ھواداران مسلم را گرد آورده و در كنار ابن زیاد در جایگاه مخصوص نشستھ بود رفت و سر در 

 .گزارش خود را دادگوش پدر نھاد و 
 عبدالرحمان چھ مى گوید؟: ابن زیاد

 . اصلح هللا االمیر البشارة العظمى ، خدا امیر را بسالمت بدارد مژده بزرگ: ابن اشعث 
 . ـ چھ مژده اى ؟ كھ از مثل تو كسى انتظار ھمین است

 . ـ فرزندم بھ من خبر داد كھ مسلم در یكى از خانھ ھاى ما است
وشحالى پـر در آورد و گـفـت خـوشا بحالت كھ بھ مـال و جاه و مـقـام رسیدى ، برخـیز و او را نزد ابن زیاد از خـ

  .(108)مـن بیاور كھ ھر جایزه بزرگ و ھر چھ بخواھى برایت آماده است
د بر نسل ھاشم سلطھ یافت تا او را قربانى بنى امیھ نماید كھ خود و پدرش را با از دست دادن شرافت آرى ابن زیا

 .و انسانیت بھ آنان ملحق ساختند
 ھجوم بھ خانھ طوعھ

ابن زیاد كھ مـى دانست ھنوز ھمـھ اقـوام و قـبایل حاضر نیستـند با مـسلم بن عـقـیل بجنگند لذا محمد بن اشعث را 
تى از قبیلھ خودش و عبیدهللا بن عباس سلمى را با ھفتاد نفر از قبیلھ قیس ماءمور دستگیر كردن مسلم نمود با جمعی

و رئیس شرطھ عمروبن حریث را دستـور داد تا آنھا را یارى و كمك نماید، فرماندھان با سیصد سوار بطرف خانھ 
از شیھھ اسبان و فریاد سواران دریافـت كھ بھ  طوعھ حركت نمـودند وقـتـى بھ نزدیكى خـانھ طوعھ رسیدند مسلم

قـصد دستـگـیرى او آمـده اند لذا از طوعھ تشكر نمود و گفت گرفتارى شما از ناحیھ پسرتان است و تا لباس رزم 
پوشید سواران وارد خانھ طوعھ شدند، مـسلم با شمشیر بھ آنھا حملھ كرد و آنان را از خانھ بیرون راند، سواران 

حمـلھ نمـودند و این بار ھم مسلم حملھ آنھا را دفع و آنان را از خانھ بیرون كرد و خود ھم بیرون آمد و بر دوباره 



سواران حملھ كرد و سرھا را درو مى كرد و چنان شجاعتى از خود نشان داد كھ در تـاریخ شجاعان بى سابقھ بود 
رفتند و مسلم را سنگ باران نمودند و دستھ ھاى نى را  سپاه پسر زیاد كھ دریافتند حریف مسلم نیستند بھ پشت بامھا

مى زدند و بر سر مـسلم مى ریختند مسلم كھ چنین دید بازوى مردانى را مى گرفت و بھ پشت بام پرت مـى   آتش 
اد كرد مـحمـد بن اشعـث مـشاھده كرد كھ نیروھایش تـقـلیل یافـتـھ و قـدرت مـقـابلھ با مسلم را ندارند نزد ابن زی

سبحان هللا ترا بھ : رفت و تقاضاى نیروى كمكى اعم از سواره و پیاده نمود، ابن زیاد او را مالمت و توبیخ كرد
  سوى یك نفر فرستاده ایم تا او را دستگیر كنى این چنین رخنھ بھ نیرویت وارد شده ابن اشعـث كھ از این سرزنش 

 .نگ بقالى از بقالھاى كوفھ یا مردى از مردم عجم فرستاده اى خـیال مـى كنى مـرا بھ ج : ناراحت شده بود گـفـت
 .انمـا بعـثـتـنى الى اءسد ضرغـام و سیف حسام فـى كفـّ بطل ھمام من آل خیر االءنام 

ھمـانا مـرا بھ جنگ شیر بیشھ و شمـشیر برنده اى كھ در دست مـرد شجاع از نسل بھترین مردمان است فرستاده  ))
  (( . اى

اد نیروى زیادى براى كمك ابن اشعث فرستاد اما مسلم یك تنھ بر دشمن انبوه حملھ مـى كرد، ابن اشعث پیش ابن زی
جوان چرا خود را بھ كشتن مى دھى تو در امانى ، مسلم بھ حملھ ھاى خود ادامھ داد و این رجز را : آمد و گفت 

 :مى خواند
اءقسمت ال اءقتل االّ حرّا 

یئا نكراو ان راءيت الموت ش 
اخاف ان اكذب او اغرّا 

 
او يخلط البارد سخنا مرّا

ردّ شعاع الّشمس فاستقرّا 

 
كّل امرى يوما مالق شرّا

  (( . بخـدا قـسم یاد كرده ام كھ كشتھ نشوم مگر بھ آزادگى ھر چند مرگ چیز ناپسندى است ))ـ  1
  (( .ا سردى را با گـرمـى تـلخ بیامیزیدمـى تـرسم دروغ بگـوئید یا مـرا فـریب دھید ی ))ـ  2
  (( .تـا غـروب آفـتـاب در مـقـام خـود مـستـقـرم ھر كسى یك روز بدى را مالقات خواھد كرد ))ـ  3

 .بھ تو دروغ گفتھ نمى شود و فریب داده نشوى و این گروه ترا نمى كشند و نمى زنند: مـحمـد بن اشعث گفت 
 آیا در امانم ؟: وار خانھ تكیھ كرد، پسر اشعث مجددا باو گفت تو در امانى مسلم گفت مـسلم خستھ شده بود و بھ دی

آرى ، و تمامى آن گروه ھم تاءیید كردند جز عبیدهللا بن عباس سلمى كھ خـود را بھ كنارى كشید : پـسر اشعث گفت 
انّى  :اراده و اختیارى ندارم مسلم فرمود در این زمینھ من(كنایھ از این كھ .ال ناقـة لى فـى ھذا و ال جمل  : و گـفـت

 .وهللا لو ال امانكم ما وضعت یدى فى ایدیكم 
  (( . بخدا سوگند اگر امان شما نبود دستم را در دست شما نمى نھادم ))

 .(109)مسلم خود را تسلیم كرد و او را بھ طرف داراالماره بردند
 مسلم بن عقیل جلو داراالماره

وقـتى مسلم بدرب داراالماره كوفھ رسید تشنگى بر او غلبھ كرده بود و جلو درب قصر ظرف آب سردى بود مسلم 
 .گفت قدرى از این آب بھ من بدھید

است بخدا قطره اى از آن نخـواھى چـشید، تا حمیم مى بینى چھ آب سرد و گوارائى : مـسلم بن عـمـرو باھلى گفت 
من : مادر بھ عـزایت بنشیند تو كیستى ؟ باھلى گفت : دوزخ را بچشى و او را از نوشیدن آب منع نمود، مسلم گفت 

آنم كھ حق را شناختھ ام ھنگامیكھ تو منكر آنى و از امـام و پـیشواى خود اطاعت كرده كھ تو با امام خود خیانت 
 . ى ، من مسلم بن عمرو باھلى ھستمكرد

مادر در سوك تو بنشیند كھ چھ جفا كار و سنگدلى اى پسر باھلھ تو سزاوارترى از من بھ : مسلم بن عقیل فرمود
حمیم دوزخ ، در این موقع مسلم تكیھ بھ دیوار داد و نشست ، عمرو بن حریث غالمش را گفت ظرفى آب بیاور و 

مسلم ظرف آب را نزدیك دھانش برد و خـون از دھانش در آب ریخـت لذا آنرا نیاشامید  بھ مسلم بده ، او چنین كرد
و دو مرتبھ ظرف آب را پر كردند و ھر دفـعـھ خـون با آب مـخلوط شد در دفعھ سوم دندانھاى مسلم در كاسھ 

  .(110)مى آشامیدمریخت دیگـر آب نیاشامید و گفت خدا را سپاس مى گویم كھ اگر از این آب روزى من مى بود 
 مسلم و ابن زیاد

 سپـس وارد كاخ شد و بھ ابن زیاد سالم نكرد، حرسى یكى از مالزمان ابن زیاد گفت بر امیر سالم كن ؟
 . و بر من امیر نیستساكت باش واى بر تو بخدا قسم ا: مسلم فرمود

اگـر قـصد كشتـن مـرا دارد چـھ سالمـى و اگـر اراده قتل مرا نداشتھ باشد بعد از این بسیار بر : و بروایتـى فـرمـود



 .او سالم خواھم كرد
 . چھ سالم بكنى چھ نكنى ترا خواھم كشت: ابن زیاد گفت 

 . مرا كشتھ استاگر مرا بكشى مھم نیست كھ بدتر از تو بھتر از : مسلم گفت 
 . خدا مرا بكشد اگر ترا بھ بدترین وضعى كھ در اسالم سابقھ نداشتھ باشد نكشم: ابن زیاد گفت 
واضح است كھ تو كارى مى كنى كھ ھیچكس نكرده است از تو است كشتن ھاى فجیع و مثلھ : مـسلم گـفـت 

انجام این اعمال ناروا نیست چون مسلم  كردنھاى زشت و ناروا و خبث طینت و پستى كھ كسى سزاوارتر از تو در
توئى كھ وحدت مسلمین را درھم : در این گفتار ابن زیاد را بھ جنایتكاران تاریخ ملحق ساخت برآشفـت و گـفـت 

 ! شكستى و بر امام زمانت خروج كردى و فتنھ بزرگى بوجود آوردى
مسلمین نمودند و تو و پدرت زیاد بن ابیھ غالم دروغ گـفـتـى كھ معاویھ و فرزندش یزید شق عصاى : مـسلم گـفـت 

بنى عالج از قبیلھ ثقیف باب فتنھ را گشودید كھ منكرات را در بین مـردم ظاھر و آشكار ساختید و معروف را دفن 
كردید و بدون رضایت مردم فرمانرواى آنان شدید، كردار كسرى و قیصر را پیش گرفتید ما آمدیم كھ آنھا را امر 

و نھى از مـنكر كنیم و ایشان را بھ كتـاب خـدا و سنت پـیامـبر بخـوانیم و بھ آن عـمـل كنیم كھ شایستھ  بھ معروف
آنیم كھ حكومت از زمان على علیھ السالم از آن ما بوده و شما بر ما ستـم كردید پس شمائید اول كسى كھ بر امام 

ب كردید و با اھلش با ظلم و عدوان رفتار خروج كردید و شق عصاى مسلمین نمودید و بظلم حكومت را غص
 .كردید

چون در این جمالت مسلم بن عقیل بھ مسئلھ الحاق اشاره كرد كھ در آن افتضاح ابن زیاد بود و این مـعـنى بر او 
مگر تو نبودى كھ : گـران آمـد چـاره اى نداشت جز آنكھ مـتـوسل بھ تھمت و افتراء و دشنام گردد لذا بھ مسلم گفت 

 ! ر مدینھ شرب خمر مى كردى حاال امر بمعروف و نھى از منكر مى كنىد
كسى بھ شرب خمر سزاوار است كھ انسانھاى بیگناه را مى كشد و بھ لھو و لعـب : مسلم بر او فریاد زد و گفت 

و شروع كرد  مـثل اینكھ كار خالفى انجام نداده است پسر زیاد جلو آمد . مـى پـردازد و از كار خـود شرمـنده نیست
 . بھ دشنام دادن نسبت بھ على و حسن و حسین و عقیل

تو و پدرت بھ فحش و دشنام سزاوارترید ھر چھ مى خواھى بكن اى دشمن خدا ابن زیاد دستور داد : مسلم گفت 
 .(111)مسلم را بھ بام قصر ببرند و گردنش را بزنند و جسدش را بھ زیر اندازند

 وصیت مسلم
مـسلم گـفـت حال كھ تصمیم بھ قتل من گرفتھ اى بگذار بھ یكى از حاضرین وصیت كنم پسر زیاد گفت بھ ھر كس 

 . كھ مى خواھى وصیت كن
فت بین من و تو قرابتى است كھ با مـسلم بھ حاضرین در مجلس نظر افكند و عمربن سعد وقاص را صدا زد و گ

دیگران نیست زیرا بجز تو قریشى نیافتم و حاجتى دارم كھ مى خـواھم پـنھانى با تـو بگـویم ، عـمـر بن سعد بھ 
از شنیدن حاجت پسر عمویت دریغ : خاطر خشنودى ابن زیاد از شنیدن تـقاضاى مسلم امتناع نمود ابن زیاد گفت 

اوال قرضى در كوفھ دارم حدود : وصیت من آن است كھ : نزد مسلم رفت مسلم گفت  مكن ، عمر سعد برخاست و
ھفـتـصد درھم آنرا از طریق فروش شمشیر و زره ام ادا كن و ھر چھ از دینم اضافھ آمد بھ طوعھ بده كھ بھ من 

ین علیھ السالم سوم آنكھ قاصدى بسوى حس. دوم آنكھ جسدم را از ابن زیاد بگیر و دفن كن . خدمت كرده است 
 .بفرست كھ بھ كوفھ نیاید زیرا من برایش نامھ نوشتھ بودم كھ بھ كوفھ بیاید

ال یخونك االمین و لكن قد یؤ تمن  : عـمـر بن سعـد مـفاد وصیت مسلم را بھ ابن زیاد بازگو كرد، ابن زیاد گفت
  (( .مارندامین ھرگز خیانت نمى كند لیكن گاھى خائن را امین مى ش ))یعنى .الخائن 

مربوط است و ما منعى نمى كنم آن چنان كھ دوست دارد انجام بده و در مورد حسین علیھ   اما مال او بھ خودش 
السالم ھم اگر او اراده ما نكند ما را با او كارى نیست و اما در مورد جسد مسلم شفاعت ترا نمى پذیرم زیرا او از 

و اما جثّتھ فانّا  : ت مـا كوشا بوده است و بھ روایت دیگر گفتھ استما نیست و با ما مخالفت نموده و بر ھالك
یعنى درباره جسدش پس از كشتن او ما را با آن كارى نیست ھر كارى كھ خواھى  )) .النبالى اذا قـتـلناه مـا صنع بھا

  (( . بكن
 شھادت مسلم

یح و تقدیس خداوند مـتـعـال بود و بر رسول آنگـاه مـسلم را ببام قـصر حكومتى بردند و او مشغول استغفار و تسب
اللّھم احكم بیننا و بین قوم غّرونا و  : اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم درود و صلوات مى فرستاد و مـى گـفت

  (( .خدایا تو خود بین ما و بین مردمى كھ ما را فریب دادند و خوار ساختند حكم فرما )) .خذلونا
نیاز مى كرد و در چنین حالى سرش را از بدن جدا ساختند و شھیدش نمـودند و بھ دستور  مـسلم ھمـچـنان راز و

 .ابن زیاد جسد شریفش را در كناسھ كوفھ بدار آویختند و سرش را براى یزید بن معاویھ بھ شام فرستاد



رشنبھ نھم ذیحجھ قیام نمود و در روز چھا) روز ترویھ (ھجرى  60مسلم بن عقیل روز سھ شنبھ ھشتم ذیحجھ سال 
 .(112)بدست بكیربن حمران احمرى شھید گردید) روز عرفھ (

 .لعنة هللا على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون 
 شھادت ھانى بن عروه

بشھادت رسید و كوفھ از تب و تاب افتاد محمدبن اشعث درباره ھانى عروه نزد ابن زیاد شفاعت نمود  وقـتـى مـسلم
و اظھار داشت ؛ اءصلح هللا االمیر شما موقعیت ھانى و كثرت قبیلھ اش را مى دانى و من و اسماء خارجھ با وعده 

ھ از دشمنى اھل بیتش مى ترسم ابن زیاد با و عیده او را بھ قصر آوردیم خواھش مى كنم او را بھ مـن ببخـشید ك
توبیخ و تھدید او را ساكت كرد و دستـور داد ھانى را بھ بازار ببرند و بكشند ھانى را دست بستھ بطرف بازار 

و وامذ حجاة و المـذ حج لى الیوم و  .بردند و او ھر چھ فریاد میزد و قبیلھ و ھم پیمانان خود را مى خواند
گـفت ھیچكس او را یارى نكرد و جوابش را نداد و حال آنكھ در گذشتھ چھار ھزار مرد سواره و  مـى.اعـشیرتـاه 

ھشت ھزار پیاده تحت فرمان خود داشت و وقتى ھم پـیمانان خود را از قبیلھ كنده و غیره مى طلبید سى ھزار نفر 
انى دستھاى خود را رھا ساخت تا تحت فرمان و او را اجابت مى نمودند اما در آنروز احدى بھ كمكش نشتافت ھ

حملھ كند اما برسرش ریختند و مجددا دستھایش را بستند و بھ بازار بردند و رشید غالم ترك آزاد شده ابن زیاد او 
 .(113)را شھید نمـود ابن زیاد سر ھانى را ھم ھمراه سر مسلم براى یزید فرستاد

 با ابدان شھدا چھ كردند
ابن زیاد جنایتكار پلید براى ایجاد رعب و ترس در مردم و عبرت گرفتن مخالفان حكومت امـوى تـا ھواى قـیام و 

ھ و رئیس انقـالب از فـكرشان خـارج شود دستور داد بدنھاى پاك و مطھر نماینده پسر پیغمبر و بزرگ مرد كوف
 .مذحج را در كوچھ و خیابان با وضع خفت بارى بگردانند

ماءموران ابن زیاد ریسمان بھ پاھاى مبارك شھدا بستند و آنھا را در كوچھ ھا روى زمین مى كشیدند و مخصوصا 
ازده بى وفائى و ترس و جبن و بى اصالتى مردم كوفھ در اینجا ظاھر مـى شود كھ تـا جناب ھانى در حیات بود دو

ھزار كاسھ لیس با او حركت مى كردند لیكن امروز آنچنان ھمھ سوابق او را فراموش كردند كھ حتى با چشمان 
خود مى دیدند كھ جسد او را با چھ خوارى در كوچھ ھا بھ روى زمین مى كشیدند معھذا ھمھ لب فرو بستھ و حتى 

را بپذیرند و با ذلت و خـوارى زندگـى كنند زیرا اگر یك نفر ھم اعتراض نكرد، این چنین مردم ھمواره باید بردگى 
حاكم عادلى ھمانند على علیھ السالم بیابند از او اطاعت نمى كنند اما در برابر ظالم و ستمكار برده وار مطیع و 

 .منقادند
و چنین مى  اینجاست كھ شاعر گمنام زمان بنى امیھ داستان توھین و اھانت بھ این دو بزرگمرد را بھ نظم درآورده

 :گوید
فـان كنت ال تـدرين ما بالموت فانظرى 

 
الى ھانى فى الّسوق و ابن عقیل

اءلى بطل قد ھّشم الّسیف وجھه 

و آخر يھوى من طمار قتیل 
تـرى جسدا قـد غـیّر المـوت لونه 

 
و نضح دم قـد سال كّل مسیل

فتى كان اءحیى من فتاة حییّة 

 
رتین صقیلو اقطع من ذى شف

  (( . اگـر نمـى دانى مـرگ و مـردن چـیست در بازار بھ بدن ھانى و ابن عقیل نظر كن ))ـ  1
را شكستھ و دیگرى كھ از بلندى   نظر كن بھ پـھلوانى كھ شمـشیر، گوشت چھره اش را برده و استخوانش  ))ـ  2

  (( . پرت شده و كشتھ شده است
  (( . اثر مرگ تغییر كرده و خونى را كھ در رودھا جریان یافتھ استبدنى را مـى بینى كھ در  ))ـ  3
 .(114) جوانى كھ در جوانمردى و حیا سرآمد روزگار و شجاعى كھ از ھر شمشیر صیقلى داده برنده تر است)) ـ  4
))  

 اجساد پاك را بھ دار آویختند
ابن زیاد پس از اعمال ھر گونھ توھین و اھانت نسبت بھ ابدان پاك و مطھر شھدا باز ھم از آنھا دست نكشید و 

دستـور داد آنان را بھ دار آویخـتـند آنھم نھ بطور مـعـمـول بلكھ معكوس بھ دار آویختند و آنچنان تاریخ آنروز كوفھ 



شان نمى دھد تا چھ تاریخى بدنھا در باالى دار بوده اند و آنطور كھ مورخین نوشتھ اند مسلم تاریك است كھ حتى ن
بن عقیل اول ھاشمى است كھ بھ دار آویختھ شده است و شگفت اینجا است كھ چگونھ مـدعیان اسالم احكام الھى را 

ضع و تعیین شده لیكن مصلحین و كھ چوبھ دار در اسالم براى محاربین با خدا و رسول و! وارونھ عمل مى كنند
 .رھبران دینى را بھ دار مى زنند

انمـا جزاء الّذین یحاربون ّهللا و رسولھ و یسعون فى االرض فسادا ان یقتّلوا او یصلّبوا او تقطّع ایدیھم و ارجلھم من 
 .خالف او ینفوا من االرض 

ند تا در زمین فساد كنند این است آنان را بكشند یا ھمانا كیفر آنھا كھ با خدا و رسولش مى جنگند و كوشش مى كن ))
 .(115) (( بھ دار آویزند و یا دست و پاى آنھا را بر خالف یكدیگر ببرند یا تبعید گردند

 سرھاى شھدا را بھ شام فرستادند
اد براى اظھار اخالص نسبت بھ خاندان اموى و تقرب بیشتر بھ یزید پلید و كسب جایزه سرھاى مطھره مسلم ابن زی

بن عقیل و ھانى بن عروه دو اسوه و مقتداى آزادگان و ھم چنین سر عمارة بن صلخب یكى از بزرگان شیعیان كھ 
ر بن اروح تمیمى و ھانى ابن حیّھ ھَْمدانى توسط رئیس حكومت نظامى كوفھ دستگیر و بھ قتل رسیده بود ھمراه زبی

اما بعد سپاس خداى را كھ حق امیرالمؤ منین را از : بھ شام فرستاد و نامـھ اى ھم بدین مضمون بھ یزید نگاشت 
دشمـنانش گـرفت و او را از شر آنان حفظ كرد، بھ امیر المؤ منین گزارش مى كنم كھ مـسلم بن عـقـیل بھ خـانھ 

ه مرادى پنھان شده بود و من بر آنھا جاسوسانى گـمـاشتم و براى آنان توطئھ نموده تا آنھا را از ھانى بن عرو
كمینگاھشان خارج كردم و بر آنھا مسلط گشتھ و سرھاشان را از بدنشان جدا كرده و توسط دو نفر از جان نثارانتان 

قـیق و كامل از آنھا بخواھد كھ ایشان صادق و دانا و بھ نزد شما فـرستـادم ، امـیرالمـؤ مـنین مـى تـواند اطالعـات د
  .(116)آگاه بھ اوضاع ھستند والسالم

 پاسخ یزید بھ ابن زیاد
امـا بعـد ھمانطور : خـود را بدین نحو فـرستـاد چـون نامـھ ابن زیاد بھ یزید رسید بسیار خـوشحال گـردید و پـاسخ

كھ من دوست داشتم عـمـل كردى و گمان و عقیده ام را درباره خود تاءیید و تصدیق نمودى ، فرستادگان ترا 
عقیده اند دستور دادم بھ ھر یك از آنھا ده   خواستم و چنانكھ گفتھ بودى آنھا عاقل و فاضل و نسبت بھ ما خوش 

 . بدھند و آنان را بسوى تـو گسیل داشتم و ترا سفارش مى كنم درباره آنان بھ خوبى رفتار كنھزار درھم 
اطالع یافتم كھ حسین علیھ السالم در مسیر عراق است در این باره دستورات زیر را براى دستیابى بھ او بكار بھ 

 :بند
 .ـ ھمھ راھھاى مواصالتى را بھ بند و نگھبان بگذار 1
 . وش بزنگ و بیدار باشـ ھمواره گ 2
 .قدرت مخالفت نداشتھ باشد  ـ مـتـھمـان را با ظن و گـمـان دستـگـیر كن و بكش و چنان كن كھ ھیچكس  3
  .(117)ـ ارتباط خود را از من قطع مكن و مرتب حوادث را برایم بنویس 4

 خفقان در كوفھ
ابن زیاد با اجراء دستور یزید آنچنان ترس و رعب و خفقان در كوفھ ایجاد نمود كھ ھر كجا نام عبیدهللا برده مى شد 
خفقان حاكم بود و با ایجاد چنین زمینھ اى مردم را براى جنگ با حسین علیھ السالم آماده كرد، ابن زیاد ھمھ راھھا 

یزید بست و ھر كھ وارد عراق یا خارج مى گردید تحت بازجوئى قرار مى گرفت چنانچھ وضعش  را بھ دستور
روشن مى شد او را رھا مى كردند و اگر مشخص مى شد كھ از دوستان حسین است زندانى مى نمودند و اگر 

 .مشكوك بھ نظر مى رسد او را بھ مركز حكومت عراق یعنى كوفھ مى فرستادند
راى اینكھ احیانا یكى از دوستان حسین علیھ السالم خارج نشود و بھ حسین مـلحق نگردد یا پیامى از در این زمنیھ ب

 . ناحیھ حسین بھ كوفھ نرسد حداكثر احتیاط و سخت گیرى انجام مى گرفت
قـَطانیّھ این اقدام مخصوص كوفھ نبود بلكھ رئیس پلیس كوفھ حصین بن نمیر را بھ قادسیھ و از آنجا بھ خـفـّان و قـَطْ 

و كوھھاى لَعـْلَع فـرستـاد تـا ھمـھ این نواحى را كنتـرل نمـاید و در ھر نقطھ تعدادى نیرو گماشتھ بود و در كوفھ 
كسانى را كھ بھ دوستى حسین علیھ السالم معروف بودند و احتماال ممكن بود اقدامى در جھت یارى حسین انجام 



ھ آنھا سلیمان بن صرد خزاعى و مختار بن ابى عبیده ثقفى و چھارصد و دھند دستگیر و زندانى نمودند كھ از جمل
 .(118)پنجاه نفر از وجوه و اعیان شیعھ بودند

 دستور ترور امام حسین علیھ السالم از طرف یزید
حسین علیھ السالم بسوى كوفھ باخبر شد اندیشید كھ ترور حسین عـلیھ السالم در مـیان غـوغـاى یزید كھ از حركت 

اعـمـال حج ساده تـر از جنگـیدن با او است كھ با این شكل مـمـكن است اصال یزید مطرح نشود لذا عمروبن سعید 
حاج نمود و بھ او سفارش كرد كھ امام حسین بن عاص را با سپاھى عظیم از مـدینھ بھ مـكھ فـرستـاد و او را امـیر ال

را پـنھانى دستگیر كند و اگر دستگیرى او ممكن نشد وى را ترور نماید و اگر امام در مقام كارزار بر آمـد با او 
نبرد كند عمروبن سعید روز ترویھ با سپاه بسیار وارد مكھ شد و امـام دانست كھ قـصد او را دارند لذا حج را بھ 

از ) كوتاه كردن مـوى (مـفـرده تـبدیل نمـود و پس از طواف خانھ كعبھ و سعى بین صفا و مروه و تقصیر عـمـره 
احرام خارج شد و قصد خروج از مكھ را نمود زیرا بیم آن داشت كھ احترام حرم امن را نگـھ ندارند و خونش را 

نمـایند و بھ دیگران نسبت دھند و در نتیجھ در حرم محترم بریزند بعالوه امكان داشت كھ با ترور قضیھ را لوث 
خونش ھدر رود و نھضتى را كھ قرار است در بیابان خشك و سوزان و دور از آبادى صورت گیرد تا نداى حق 

طلبى و آزادگى و مـبارزه عـلیھ استكبار و سلطھ جو بگوش ھمھ جھانیان برسد و گیتى را تحت الشعاع خـود قرار 
بدالدھر باقى و زنده و پایدار بماند در نطفھ خفھ شود فلذا در خطبھ اى كھ خواھد آمد اصحاب دھد و براى ھمیشھ و ا

 . و یاران را بھ آن نھضت آگاه ساخت
یزید بھ ھمـین اندازه اكتفا نكرد بلكھ از شام سى نفر را ماءمور ساخت بھ مكھ روند و لباس احرام بپـوشند و 

 .(119)كجا حسین را یافتند بكشند حتى اگر بھ پرده كعبھ چسبیده باشدشمـشیر در زیر لباس حمایل كنند و ھر 
 خطبھ امام حسین بھ ھنگام عزیمت بھ عراق

مـكھ بسوى عـراق رھسپار شد و در از  60حسین عـلیھ السالم روز سھ شنبھ یا چـھارشنبھ ھشتـم ذى حجھ سال 
 :شب ھشتم ذیحجھ اصحاب و یاران را جمع نموده خطبھ اى بدین شرح ایراد فرمود

الحمـد 㭘 و مـا شاء هللا و ال قّوة اال با㭘ّ ، خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القالدة على جید الفتاة و ما او لھنى الى 
مصرع انا القیھ كانّى باوصالى یتقطّعھا عسالن الفلوات بین النّواویس و اسالفى اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لى 

كربال فیمالن منّى اكراشا جوفـا و اجربة سغـبا ال مـحیص عـن یوم خـطّ بالقـلم ، رضى هللا رضانا اھل البیت ، 
لھ لحمتھ بلى ھى مجموعة لھ نصبر عـلى بالئھ و یوفـینا اجور الّصابرین لن تـشّذ عـن رسول ّهللا صلّى ّهللا علیھ و آ

فى حظیرة القدس تقّربھم عـینھ و ینجز لھم وعـده اءال و مـن كان فـینا باذال مـھجتھ ، موطنا على لقاء ّهللا نفسھ 
 .فلیرحل معنا فانّى راحل مصبحا انشاءهللا 

گ بر گـردن آدمـیزاده سپـاس خـداى را و آنچھ او بخواھد و ھیچ نیرویى نیست مگر آنكھ از خدا است قالده مر ))
یعنى ھمانطوریكھ زن جوان گردنبند را از خود دور نمى سازد ( ھمـچـون گردنبندى است بر گردن زن جوان 

و اشتـیاق مـن بھ پیوستن بھ گذشتگانم ھمچون اشتیاق  (مرگ ھم مانند گردنبند ھمواره با آدمیزاد ھمراه است 
و مـقـتـلى اخـتـیار شده است كھ ناگزیر از دیدار آنم ، گویا مى یعقوب است بھ دیدار یوسف و براى مـن مـصرع 

بینم گـرگـان صحرا بین نواویس و كربال اعضاء مرا پاره پاره نمایند و از من شكمھا و انبان ھاى خالى را انباشتھ 
شكیبا و مزد مى سازند از روزى كھ قلم رفتھ است گریزى نیست و ما اھلبیت بھ رضاى خدا خشنودیم و بر بالى او 

 .صابران را از او دریافت خواھیم كرد
بھشت ( ھرگز پاره تن رسول خدا كھ درود خدا بر او و خاندانش باد از او جدا نمى شود بلكھ در حظیره القـدس 

بھ او مـى پـیوندند و چـشم رسول خـدا بھ آنھا روشن مى شود و وعده او تحقق مى پذیرد بدانید كھ من ) برین 
ا فـردا صبح حركت مى كنم ھر كس در راه ما از بذل جان نمى اندیشد و حاضر است كھ بھ لقاء هللا بخواست خد

 .(120) (( بپیوندد و جانش را در این راه فدا نماید با ما حركت كند
 السالم بھ بنى ھاشمنامھ حسین علیھ 

حسین علیھ السالم چون تصمیم گرفت بسوى عراق حركت كند نامھ مختصر و كوتاه در عین حال گـویا براى بنى 
ھاشم نوشت و آنان را از تصمیم خود آگاه ساخت تا ھر كھ سر یارى حسین دارد بھ او ملحق گردد و متن نامھ چنین 



 : است
سانى كھ از بنى ھاشم در مدینھ اند اما بعد، ھر كھ از شمـا بھ مـن بپیوندد از حسین بن على بھ برادرش محمد و ك

 . شھید مى شود و ھر كھ بھ ما نپیوندد فتح و پیروزى را نخواھد دید والسالم
حسین علیھ السالم تعمیھ و فریبكارى در كارش نیست و از عاقبت حركت خود نیز آگـاه است و لذا با این : نگارنده 

 . مـى گـوید و راستى لقب اءبى الّضیم و اءبى االحرار شایستھ او است صراحت سخـن
نكتھ لطیف در این نامھ آن است كھ این حركت را فتح و پیروزى مى داند و حقیقتا حسین پیروز است و ھر كس 

از سخنان  برنامھ و حركت او را دنبال كند نیز پیروز خواھد بود چنانكھ گاندى مصلح و رھبر ھندوستـان با الھام
حسین بن على سرور آزادگان بر استعمار انگلیس پـیروز گـشت و رھبر كبیر انقالب اسالمى ایران و ملت شھید 

پرور ما ھم بھ پیروى از حسین مـظھر آزادى و آزادگـى بھ پیروزى نھائى بر طاغوت زمان و استكبار جھان دست 
 .یافتند

بنى ھاشم رسید گروھى از بنى ھاشم براى نیل بھ شھادت و سعادت ابدى و وقـتـى نامھ امام علیھ السالم در مدینھ بھ 
پیروزى حركت كردند و در مكھ بھ حسین علیھ السالم مـلحق شدند كھ از جملھ برادران و عموزادگان بودند و 

 .(121)محمد حنفیھ ھم ھر چند با حركت امام مخالف بود معھذا ھمراه آنان حركت نمود

 

 

 سخنان بزرگان مكھ با امام و پاسخ آنحضرت 
وقـتـى بزرگـان مـكھ و مـدینھ از تصمیم امام علیھ السالم با خبر شدند خدمت آنحضرت شرفـیاب و ھر یك درباره 

مر بن عبدالرحمن بن حارث مـخزومى و عبدهللا عباس و مسوربن عزیمت امام بھ عراق سخنانى ایراد نمودند، ع
محزمھ و عبدهللا بن عمر وعده زیادى از جملھ ابوبكر مخزومى و عبدهللا بن جعده و جابر بن عبدهللا انصارى 

 .حضرت را از رفتن بھ عراق نھى نمودند
: در جواب عمر بن عـبدالرحمـن فـرمـودامـام عـلیھ السالم بھ بعضى از دوستانش پاسخ اجمالى مى داد، چنانكھ 

خـدا ترا پاداش نیكو دھد كھ در عقیده خود كوشا و ساعى ھستى ولى آنچھ را كھ خدا بخواھد و حكم فرماید خواھد 
 .شد

 .(122)با بعـضى مـفـصل بھ سخـن پرداختھ است كھ ما بھ ذكر برخى از آنھا خواھیم پرداخت 
 امام حسین علیھ السالم و ابن عباس 

عـبدهللا بن عـباس كھ شنید حسین علیھ السالم عازم كوفھ است با یكدنیا غم و اندوه شتابزده خود را بھ حسین رسانید 
 ت ؟شما عازم عراق شده اید آیا چنین اس: مردم مى گویند: و پرسید

 . امـام ـ آرى تـصمیم گرفتھ ام در یكى دو روز آینده بھ كوفھ بروم و بھ پسر عمم مسلم بن عقیل بپیوندم
ابن عباس ـ آه پناه بر خدا، مگر مردم كوفھ در مقام یارى شما چھ كرده اند، آیا امیرشان را كشتـھ اند، شھر را در 

رفتن شتاب كنى ، اما اگر ترا دعوت كرده اند و ھنوز اختیار خود گرفتھ اند؟ اگر چنین كرده اند باید در 
فرماندارشان در مسند خود قرار دارد، و بر مردم حكومت مى كند، و خراج و مالیات را براى او جمع مى كنند، 

ترا براى جنگ دعوت كرده اند مـطمـئن نیستـم كھ تـرا فریب ندھند و بھ تو دروغ نگفتھ باشند و ترا نفروشند آنگاه 
 .انھا دشمن تو باشندھم

 !امام ـ از خدا طلب خیر مى كنم تا خدا چھ خواھد؟
ابن عـباس ـ ھر چـھ مـى خـواھم صبر كنم و این تـصمـیم شمـا را تـحمـل نمـایم نمـى تـوانم زیرا شمـا بسوى مـرگ 

كھ شمـا سید و بزرگ و قتل مى روید، مردم عراق جمعیتى فریبكارند نزدیك آنھا مرو، و در ھمین شھر امن بمانید 
اھل حجازید و اگر مردم عراق ترا مى خواھند براى آنھا بنویس كھ فـرماندارشان را بیرون كنند آنگاه بھ كوفھ 

تشریف ببرید، و اگر نمى خواھى در مكھ بمـانى بھ یمـن برو كھ كشورى پھناور و داراى قلعھ ھا و دژھاى محكمى 
ـوانید در آنجا محفوظ باشید و عالوه شیعیان پدر شما در آنجا زیادند، است قسمتھاى كوھستـانى دارد كھ مـى ت

 . دوستان را مى فرستى تا مردم را بھ یاریت بخوانند امید است بھ ھدف برسى
پـسر عـم مـى دانم كھ تو مھربان و خیرخواه منى ، لیكن مسلم بن عقیل بھ من نوشتھ كھ مردم : حسین عـلیھ السالم 

 .كرده و آماده یاریم ھستند كوفھ برایم بیعت



اكنون كھ مى خواھى بروى پس زنان و دختران را ھمراه مبر زیرا مـى ترسم كھ ترا ! پسر پیغمبر: ابن عباس 
بكشند و زنان و دخترانت ناظر جریان باشند كھ خدا داند بھ آنان چھ خـواھد گذشت ، حسین جان بھ خدا قسم اگر مى 

سر شما و درگـیر كردن خـود را با شما مردم جمع مى شوند و تو را قانع مى كنند دانستم كھ با چنگ زدن بھ موى 
كھ بھ كوفھ نروى ھر آینھ این كار را مى كردم ولى چھ كنم كھ با ھیچ قدرت و اقدامى نمى توانم شما را منصرف 

  .(123)كنم
البتـھ آنچھ را كھ ابن عباس پیش بینى مى كرد بر حسین علیھ السالم مخفى نبود لیكن حسین علیھ السالم : نگـارنده 

و بھ اضافھ مى داند كھ اگر بھ . در تعقیب انجام وظیفھ است كھ از طرف خدا مسئولیتش بھ عده اش نھاده شده است 
 .نش را مى ریزند و احترام خانھ خدا را از بین مى رودپرده خانھ كعبھ چسبیده باشد خو

 حسین و ام سلمھ
 :ام سلمھ وقتى شنید كھ حسین عازم عراق است با گریھ و زارى بھ حسین عرض كرد

فـرزندم مـرا با رفـتن بھ عراق محزون و اندوھناك مگردان ، كھ از جدت رسولخدا صلى هللا عـلیھ و آلھ شنیدم 
فـرزندم حسین در عراق در زمینى كھ كربال  )) .لَِدَى الُحَسْیِن باَْرِض اْلعراِق فى اءْرٍض یُقاُل لَھا َكربَالیُْقتَُل وَ  :فرمود

  ((نامیده مى شود كشتھ خواھد شد 
 . و خاك قبر تو را كھ رسول خدا بھ من داده در شیشھ اى نگھداشتھ ام

م و سرم را از بدن جدا مى كنند و خـدا خـواستـھ است مادرم مى دانم كھ كشتھ مى شو: حسین علیھ السالم فرمود
حرمـم را در شھرھا بھ بیند و اطفالم را بعضى سر بریده و بعضى اسیر در قـید و بند باشند و ھر چھ كمك بطلبند 

َن تَْذھَُب وا عـََجبا فـَاَیْ  : كسى را نیابند كھ آنھا را یارى كند ام سلمـھ صدایش را بھ گـریھ بلند كرد و عـرضھ داشت
  ((شگفتا پس كجا مى روى با اینكھ مى دانى كشتھ خواھى شد؟  )) .َمْقتُولٌ 

حسین كھ بھ مرگ لبخند و بھ زندگى نیشخند مى زند و زیستن با ذلت را ننگ و عار مى داند و مرگ با افتخار را 
 :بر زندگى ذلت بار ترجیح مى دھد مى فرماید

خـواھم مرد و اگر فردا نمیرم روز بعد باید بمیرم ، از مردن گریزى نیست ، من مـادرم ، اگـر امـروز نروم فـردا 
روزى را كھ در آنروز كشتھ مى شود، و ساعتى را كھ در آن ساعت كشتھ مى شوم و قبرى را كھ در آن مدفون 

  .(124)مى گردم مى شناسم چنانكھ ترا مى شناسم و آن را مى بینم چنانكھ ترا مى بینم
 حسین علیھ السالم با ابن عمر

عبدهللا بن عمر یكى از كسانى بود كھ با حسین علیھ السالم مالقات كرد و پیشنھاداتى ارائھ داد، عـبدهللا بخدمت پسر 
 خدا ترا مورد لطف و رحمـت خـود قرار دھد، شما دشمنى بنى امیھ را با یا ابا عبدهللا: پیغمبر رسید و اظھار داشت 

خاندانتان مى دانید، باالخره مردم یزید را حاكم قـرار داده اند و مـن مـى تـرسم كھ مـردم بھ خـاطر زر و زیور بھ 
 .او تمایل پیدا كنند و ترا بكشند و در ھوادارى تو جمعیت زیادى كشتھ مى شوند

ُحَسْیٌن َمْقتُوٌل َو لَئِْن قَتَلُوهُ َو َخَذلُوهُ َو لَْن یَْنُصروهُ لَیَْخُذ لَھُْم ّهللاُ الى یَوِم  :ز رسول خـدا شنیدم كھ مى فرمودكھ مـن ا
  (( .حسین كشتھ مى شود و اگر او را بكشند و یاریش نكنند خداوند آن جمعیت را تا قیامت خوار مى سازد )) .القِیاَمةِ 

ى دانم كھ شمـا ھم مـانند مـردم عـمـل كنید و مـسائل را تـحمـل نمـائید چـنانكھ زمـان مـعاویھ تحمل مـن صالح مـ
 .مى كردید امید است كھ خدا فرجى برساند

 !! عـجبا یعنى من با یزید بیعت كنم و با او صلح نمایم با آن گفتارى كھ پیامبر درباره او و پدرش گفتھ است: حسین 
ره از این تصمیم و رفتن بھ كوفھ منصرف گردید و بھ مدینھ بروید و اگر بیعت نمى كنید از مردم باالخ: ابن عمر

كناره بگیرید و سوژه اى بھ دست خاندان بنى امیھ ندھید كھ مى دانید آنھا ھر چھ بتوانند مى كنند، امید است كھ یزید 
 .زندگى زیادى نداشتھ باشد

، آیا فكر مى كنى من اشتباه مى كنم ؟ اگر اشتباه مى كنم مرا متوجھ  اف بر این سخن كھ چھ زشت است: حسین 
 . اشتباھم كن كھ خاضعانھ خواھم پذیرفت

نھ بھ خدا قسم ، خدا ھرگز پسر دختر پیامبرش را بھ اشتباه نمى اندازد كھ شمـا در پـاكى و اصالت و : ابن عـمـر
ن چـھره زیبا در برابر شمشیر قرار گیرد و از مردم نجابت خانوادگى با یزید برابر نیستید اما مى ترسم ای

حركتھائى را مشاھده كنى كھ دوست ندارى ، با مـا بھ مدینھ برگرد اگر نخواستى بیعت كنى در خانھ ات بنشین و 
 . ھرگز بیعت مكن

گیرند، و اگر امام ـ پسر عمر چنین نیست كھ تو فكر مى كنى اینھا دست از من نمى كشند تا بھ اجبار از من بیعت ن
 . بیعت نكنم مرا خواھند كشت

مـگـر نمـى دانى كھ پـستـى دنیا است كھ سر یحیى بن زكریا را براى ستمكارى از ستمكاران بنى اسرائیل ھدیھ مى 
 .برند، در حالیكھ سر بریده یحیى سخن مى گفت و بر آنھا اتمام حجت مى نمود



صبح و آفتاب ھفتاد نفر از پیامبران را كشتـند و سپـس در مـغـازه آیا نشنیده اى كھ بنى اسرائیل در فاصلھ طلوع 
ھاشان بھ خـرید و فـروش پـرداخـتـند مـثـل اینكھ ھیچ كارى نكرده اند و خدا ھم بھ آنھا مھلت داد تا در موعد مقرر 

 .(125)آنان را بھ كیفر خود رسانید
حسین عـلیھ السالم در گـفـتـگـوى با عـبدهللا بن عـمـر نتـیجھ سكوت را كامل و روشن بیان فرمود كھ اگر : نگـارنده 

قیام نكند و با عزت بھ شھادت نرسد بھ سادگى و بى سر و صدا او را خـواھند كشت چـنانكھ ھفـتـاد نفـر از 
 .اسرائیل را مى كشند و آب از آب تكان نمى خورد پـیامـبران بنى

و نیز تـشابھ كامل سرنوشت خود با یحیى بن زكریا را ذكر مى كند كھ سر او را نیز براى یزید مـى برند در حالیكھ 
 . در باالى نى و در طشت سخن مى گوید چنانكھ سر یحیى نبى سخن گفت

 حسین و محمد حنفیھ
الم در مدینھ بھ محمد بن حنفیھ رسید و چون خبر شد كھ حسین از مـكھ قـصد كوفھ كرده نامـھ امـام حسین علیھ الس

است بھ منظور پیشگیرى از تصمیم امام بھ مكھ آمد، تصادفا در شبى وارد مكھ شد كھ امام فرداى آن قصد حركت 
خبرى كھ با پدر و برادرت برادر تـو از مـكر و حیلھ و خـیانت اھل كوفھ با: داشت لذا نزد امام آمد و عرض كرد

 .چھ كردند و من مى تـرسم كھ با تـو ھم مـانند گذشتگانت خیانت ورزند اگر در حرم بمانى عزیز خواھى بود
برادرم مى ترسم یزیدبن مـعاویھ حرمت : حسین علیھ السالم ضمن تشكر از نصیحت و خیر خواھى برادر فرمود

 .و بھ وسیلھ من احترام خانھ كعبھ از بین برودحرم را نگھ ندارد و خونم را در حرم بریزد 
 .اگر از این لحاظ بیم دارى پس بھ یمن یا سرزمین دیگرى برو كھ بتو دسترسى نیابند: مـحمد
در این باره فكر مى كنم ، و چون سحرگاه ھشتم ذیحجھ امام حسین آماده حركت گردید و مـحمـد حنفیھ باخبر : امـام 

برادر قرار بود : بود گریست و نزد امام آمد و مھار ناقھ اش را گـرفـت و گـفـت شد در حالیكھ مشغول وضو 
 درباره سخنانم اندیشھ كنى چرا اینك در حركت شتاب مى كنى ؟

ْج فَاِّن ّهللا قَْد شاَء یا حسیُن اُخرُ : بَلى َولكن اَتـانى َرُسوُل ّهللا صلّى ّهللا َعلیھ َو آلِھ بَْعَد ما فارْقتَُك فَقالَ : قـاَل عـَلَیِھ الّسالم 
 .اءْن یُراَك قَتِیالً 

اى حسین حركت كن كھ : بعـد از آنكھ از تـو جدا شدم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بخوابم آمد و فرمود ))
 .خدا مى خواھد تو را كشتھ ببیند

ُد بُن اْلَحنَفیِّة اِنّا 㭘 و انا اِلیھ راجُعون فَما  َمْعنى َحْملَِك ھؤ الء النَّسوِة َمَعَك َو اَْنَت تَْخُرُج َعلى ِمثل ھذا فـَقـاَل مـَُحمَّ
 .الحال 

در صورتیكھ براى كشتھ شدن مى روى چرا زنان را ھمراه مى : مـحمد حنفیھ پس از كلمھ استرجاع عرض كرد ))
  ((برى ؟ 

 .(126) (( د آنھا را اسیر ببیندخدا مى خواھ .)) اّن ّهللا قد شاء ان یراھن سبایا: فـقـال عـلیھ السالم 
 ابن عمر بوسھ گاه پیامبر را مى بوسد

امـام حسین عـلیھ السالم صبح روز ھشتـم ذى حجھ با اھل بیت و اصحاب از مكھ حركت فرمود و عبدهللا بن عمر 
محض اطالع از حركت امام سوار شد و با سرعـت ھر چـھ تـمـامـتر در منزل اول ، خود را بھ امام رسانید و بھ 

  ((اراده كجا دارید فرزند پیامبر خدا؟  ))این تُرید یا بن رسول هللا ؟ : عرض كرد
 . عراق: امام فرمود
  ((برگرد؟  بھ حرم جدت مدینھ طیبھ ))مـَْھالً اَرجع الى حرم جدك : ابن عـمـر

حسین علیھ السالم نپـذیرفـت ابن عـمـر وقـتـى دید امام از تصمیم خود بر نمى گردد گفت اى ابا عـبدهللا جائى را كھ 
رسول خـدا بوسیده است بھ من بنما، حضرت ناف مبارك را آشكار ساخـت و پـسر عمر آنرا سھ بار بوسید و 

 .(127)تو كشتھ خواھى شد گریست و گفت ترا بھ خدا سپردم و مى دانم كھ
 حسین علیھ السالم و عبدهللا بن جعفر

عـبدهللا بن جعـفـر طیار پـسر عموى امام حسین و ھمسر زینب كبرى از خبر رفتن حسین بھ كوفـھ ناراحت گـردید، 
ج غم و اندوه سراسر وجودش را فرا گرفت لذا نامھ اى براى حسین علیھ السالم نوشت و با دو فرزندش و امـوا

 :عون و محمد خدمت امام فرستاد، متن نامھ چنین بود
تـرا بھ خـدا سوگـند مى دھم كھ چون نامھ ام را خواندید از این سفر منصرف گـردید كھ مـن در این راه . امـا بعـد

مى كنم و مى ترسم جان خود را از دست بدھى و خانواده ات را مستاءصل نمائى و اگر شما كشتھ احساس خـطر 
شوید نور زمین خاموش مى گردد كھ شما شاخـص ھدایت یافتگان و امید و پناھگاه مؤ منانى ، در رفتن شتاب مكن 

 .و من خود نیز شخصا خدمت خواھم رسید
مشوش بود نزد عمروبن سعید حاكم   قواى خود را از دست داده و فكرش عبدهللا بن جعفر كھ از فرط ناراحتى ، 



مكھ رفت و از او نامھ امان براى حسین علیھ السالم گرفت و یحیى بن سعـید برادر حاكم مكھ را نیز براى اطمینان 
پیشنھاد اقامت  بیشتر با خود ھمراه ساخت و شتابان خود را بھ امام رسانید و نامھ امان را خدمت امام عرض كرد و

مكھ را نمود، لیكن حسین عـلیھ السالم نپذیرفت عبدهللا شروع كرد بھ التماس و ضجھ و نالھ كردن تا شاید بتـواند 
جدم رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم را در خواب : حسین را مـنصرف سازد حسین عـلیھ السالم فـرمـود

 . توانم مخالفت نمایممالقات كردم و مرا دستورى داده كھ نمى 
 عبدهللا بن جعفر پرسید چھ خواب دیدید؟

 . تـاكنون براى كسى نقـل نكرده ام و ھرگـز براى احدى نقل نخواھم كرد تا خدا را مالقات كنم: امـام فـرمـود
اشند عـبدهللا بن جعفر با اندوه فراوان از حسین خداحافظى كرد و فرزندانش را سفارش نمود كھ در خدمت حسین ب

 .(128)و در ركابش جان بازى نمایند
 حسین علیھ السالم و عبدهللا بن زبیر

بھ مكھ آمد عـبدهللا بن زبیر كھ داعـیھ خـالفـت و حكومـت داشت و بھ ھمـین دلیل از بیعـت با یزید سرپیچى كرد و 
و مردم را بھ خود دعوت مى نمود و براى جلب مـردم عـوام تـظاھر بھ زھد و عبادت مى كرد و لباس خشن مى 

دام دین گسترده تا دنیا را  )) .ینصب حبالة الذین الصطفاء الدنیا :پوشید كھ على عـلیھ السالم در وصف او مـى گـوید
  (( .صید و قبضھ كند

ـكھ بر این زبیر گران مى آمد زیرا با وجود حسین ھیچكس بھ او گـرایش پـیدا نمى كرد لیكن و لذا بودن حسین در م
از دنیا نزد ابن زبیر : گاھى براى رفع تھمت حسین را از رفتن بھ عراق منع مى كرد حسین علیھ السالم فرمود

 .من بھ حساب نمى آورندمحبوب تر از این نیست كھ من حجاز را ترك كنم زیرا مى داند مردم او را ھمتاى 
لذا مـى بینیم كھ عبدهللا بن عباس پس از آنكھ از منصرف نمودن حسین ماءیوس مى شود بھ ابن زبیر خـطاب مـى 

  ((چشمت روشن باد پسر زبیر  ))لقد قرت عینك یا بن الزبیر : كند
 :مى گردد كھ حسین بھ عراق مى رود و حجاز را براى تو مى گذارد، سپس بھ این ابیات مترنم

يا لك مـن قـبّرة بمعمر 
خاللك الجوّ فبیضى و اصفرى و نّقرى ما شیئت اءن تنّقرى

  (( . اى قُبّره آبادى براى تو خالى شد پس تخم بگذار و صفیر بكش ))
  .(129) (( و ھرچھ مى خواھى بخوانى آواز بخوان)) 

 منازل بین راه مكھ تا كربال
مورخین منازل بین راه مكھ تا كربال را كھ حسین علیھ السالم در این سفر پیموده است سى و ھفـت منزل بحساب 

نیمھ روز در آورده اند، و منازلى كھ در تاریخ از آن یاد شده ھمھ آنھا منازلى نیست كھ حسین علیھ السالم شب یا 
آنجا متوقف شده باشد بلكھ جاھائى كھ سر راه مـسافرین چاھى حفر شده كھ مسافران مى توانستند وقتى را در آنجا 

بگذرانند و استراحت كنند چـھ شب یا روز مـنزل بحساب آمـده ، و فـواصل این مـنازل ھم مـتـفـاوت است از 
 .كیلومتر مى شود 68سى و چـھار میل كھ شروع شده تـا ) دو كیلومـتـر(فـاصلھ یك مـیل 

 .و در بعـضى از مـنازل حوادثى رخ داده و مالقاتھائى انجام گرفتھ است كھ در البالى كتاب مى خوانید
خـطیب عـلى بن الحسین الھاشمـى نجفـى مـنظومـھ اى سروده كھ در آن مـنازل بین راه مـكھ و عـراق را بنظم 

بیت است و چـون براى اھل ذوق و ادب از  56در عـین حال كوتـاه و در حدود  كشیده كھ حقـا بسیار جالب و
 . دوستان و شیعیان سرور آزادگان حسین بن على علیھ السالم تحفھ اى است گرانبھا لذا بھ نقل آن مى پردازیم

  ((الحسین فـى طریقة الى الشھادة  ))این مـنظومـھ مـقـصوره و شرح آن كتـاب 
 : ھد و اینك مقصوره را شروع مى كنیمرا تشكیل مى د

سار الحسین تاركا اّم القرى
ينحوا العراق بمیامین الورى

وقد اءتى بسیره منازال
حصبائھا قد فاخرت شھب الّسما

فالمنزل االوّل بستان ابن عا
مر و للتّنعیم مسرعا اتى

و مرّ بالصّّفاح باالھل وبا
الحظى لصّحب و يتبع الخطى اثرا

ثّم الى وادى العقیق بعدھا



وافى و ذات عرق ھصبھا عال
و غمرة مرّ بھا و مسلح

ثّم افیعیّة فیھا ما ونى
و بعدھا جاء لمعدن الّذى

لصّحب و يتبع الخطى اثرا الحظى
تحّفه كانّھم اسدا الثّرى

قیل الى بنى سلیم ينتمى
و واصل الّسیر بركبه الى

ّسلیلّة و حاديه حدىماء ال
و راح بالمسرى مجّذا قاصدا

مغیثة فالنّقرة ثّم الفضا
والحاجر المـعـروف مـنه سیّر

الرّسول قیسا ذاك رائد الھدى
و سار قاصدا سمیراء و من

ثّم اءتى توز و فید ما عدى
و حّل باالجفر و ھو منزل

تنزله طّى لوافر الكال
ان اتى و للخزيمیّه لّما

يوما و لیلة عن المسرى ونى
و حّدثته زينب بما وعت

من ھائف لّما نعى عند الّدجى
و بعدھا وافى زرود و بھا

وافاه ناعى مسلم ينعى الحجى
تنّفس الحسین ثّم الصعدا

و دمعه على ابن عّمه ھمى
ثّم اتى للثّعلبیّة الّتى

بطان بعدھا و من ثّم سرى
الّسقوق و بھا القى الّذىحیث 

حّدثه بما بكوفان جرى
حتّى اتى زبالة حطّ الّسرى

و جائه الكوفى فى جنح الّدجى
نعى له ابن يقطر رسوله

فیاله على الحسین من نباء
و راح للقاع يوالى سیره

و بعده الى العقبة انتحى
و ثـّم قـد نّحب بالّسیر الى

ھول و الرّبىواقـصة يطوى السّ 
ثّم الى القرعاء وافى و الى

مغیثة غوث الورى حّث الّسرى
و مذ اتى الّشراف فى طريقة



و حطّ ظعن المجد فى تلك الفال
قال اءيا احبّتى تزوّدوا

من مائد و اكثروا من الرّوى
ثّم سرى و صحبه فى اثره

بشرى اذا ھم باءسنّة القنا
ذى حسم فمال بالرّكب الى

و جائه الحرّ فكان الملتقى
قابلھم بخلقه الّسامى كما

سقاھم من غّب ذلك الظّما
و عندھا اسمعھم خطابه

و اعلم الحرّ بما به اتى
اجابه الحرّ بلطف و غدى

كالعبد من مواله يطلب الرّضا
صلى الحسین الظّھر فاتّم به

الجیشان و الحرّ بمواله اقتدى
حین بالبیّضة حّل و غدا و

يخطب بالجمع و كلّھم صغى
فعندھا نادوا جمیعا انّنا

تكون يوم الملتقى لك الفدا
انت ابن بنت المصطفى و خیر من

طاف ببیت هللا و طوعا و سعى
و خامس االشباه من قد وجبت

طاعته بامر جبّار الّسماء
مـزّوا جمـیعـا بالعـذيب و الرّدى

للّه يطوف بالخـامـس مـن آل العبا
ثّم سرى و الحرّ يسرى جانبا

واتّفق الكّل على ھذا السرى
و صوت حاديه يدوى فـى الفـضا

و الكّل للحادى و للرّجر صغى
يا ناقتى ال تذعرى بل شّمرى

للّسیر فى ركب شقیق المجتبى
ھذا االمام بن االمام من به

ين و الّشرك انمحىاستقام ھذا الدّ 
يا مالك النّفع و للّضرّ معا

ايد حسین الّسبط خیره المال
و اخذل يزيد الجور و العھر الّذى

اولده الشرك و غذاه الخنا
و مـرّ باالقـساس لم يقـل بھا

و كان جل القّس منه للرّدى
و مـذ اتـى عـین الرّھیمـة التـقـى



اءد الضّحىبالرّجل الكوفّى فى ر
حتى اتى قصر بنى مقاتل

رآبه الجعفى ضاربا خبا
ناشده الحسین امرا فابى

و الفتح مع سبط النّبّى ما ھوى
و لم يفارقه الرّياحّى الى

ان وقف الطّرف بسبط المصطفى
فـضیّق الحرّ عـلیه قـائال

حطّ عـصى التّرحال يابن المرتضى
ر غـلوةفـقـال و رعـنا ان نسی

فقال ال تنزل االّ بالعرا
فـسئل الحسین مـا اسم ھذه ال

ارض فقال القوم تدعى نینوى
اءغیر ذا اسم لھا قالوا بلى

العقر فاستعوذ من كّل بال
قـال اجل فھل تسّمى غیر ذا

قالوا بلى ھذى تسّمى كربال
و ھھنا تشّب نیران الوغى

رّدىو ھھنا اءحبّتى تلقى ال
قال انزلوا ھنا ارى مجّدال

و ھیھنا ينھب رحلى و الخبا
ھم المغاوير اذا حّم القضا

ھم المصالیت اذا اشتّد الوغى
ضمنا از برادر ارجمند و بسیار عزیزمان فاضل و ادیب گرانمایھ حجة االسالم جناب آقاى علیرضا رازینى كھ این 

 : آورده و ما را از ترجمھ بى نیاز فرمودند صمیمانھ تشكر مى كنیمقصیده را بنظم فارسى سلیس و زیبا در 
چون حسین از مكه با صد اشتیاق

 
شد روان با دوستان سوى عراق

برگذشت آن سرور از ھر رھگذر

 
سنگ راھش شد بر انجم مفتخر

بوستان ابن عامر در رھش

 
افتخار اولین منزلگھش 

رشته جمله عاليق را گسست

 
ند احرام خود از تنعیم بستب

ھمـچـنان ياران به دنبالش روان

 
كرد منزل در صفحاح آن كاروان

بعد از آن با خون دل با سوز و آه

جايگاه  گشت وادى عقیقش  
ذات عـرقـش با جبال سربلند

گشت منزلگاه بر آن ارجمند 
ھر سه را) افـیعـیه ( غـمـره و مـسلح افـیعـه 



 
وقف كرد پشت سر رھابى ت

معدنى با نام ابناء سلیم

گشت منزلگاه آن وفد كريم 
بر ُعَمق بگذشت آن ساالر دين

جمله ياران به گردش چون نگین 
آمدند آن ساقیان سلسبیل

 
تشنگان دجله بر ماء التسلیل

منزل بعدى مغیثه نام داشت

بعد از آنجا پاى در نقره گذاشت 
ران راه ھدىقیس پیك رھب

 
گشت در حاجر ز ھمراھان جدا

در ُسمـیراء برگـزيد آنكه مـكان

سوى تـوز و فـید ز آنجا شد روان 
راه ياران تا به اْجَفر گشت طى

 
سرزمین سبز و منزلگاه طى

در خزيمیه چو آن سرور رسید

 
يكشب و يك روز آنجا رمید

مرگشان را زينب از ھاتف شنفت

 
را با برادر باز گفت ماجرا

در مكان ديگرى نامش زرود

 
كاروان كربال آمد فرود

چـون امـام حق بدان مـنزل رسید

مـاجراى قتل مسلم را شنید 
دود آھش شعـله زد تـا آسمـان

سیل اشك از ديدگانش شد روان 
ثعلبیه بود و بعد از آن بطان

جايگاه آن شتابان كاروان 
سید آزاد مرد در شقوق آن

ماجراى كوفه را دريافت كرد 
در زباله قـصه درد آورى

 
گـشت واصل ماجراى ديگرى

اين خبر را سرور خوبان شنید

 
پیك او فرزند يقطر شد شھید

كاروان زاده خیر البشر

 
گشت اندر قاع و عقبه مستقر

كوه صحرا را ھمى پیمود زود

 
بود  واقصه منزلگه بعديش 

بعـد از آنجا پـاى در قـرعـا گـذاشت

 
منزل بعدى مغیثه نام داشت

بر شراف آن اشرف عالم رسید



 
خیمه مجد و شرافت بر كشید

گفت برگیريد آب اى دوستان

ھم به مركبھا دھید آب روان 
گشت ناگه منزلى ديگر عیان

نخلھا پیدا شد از نوك سنان 
الجرم اينك عیان شد ذى حسم

 
پیش پاى زاده خیراالمم

حر در اينجا راه بر احرار بست

صحبت اھل طريقت را شكست 
اندر آن برخورد، آن قوم لئیم

 
روبرو گشتند با خلق عظیم

پس حسین آن تشنگان را آب داد

پرده از اھداف سیر خود گشاد 
چون غالمى حر ستاده در برش

 
با ادب دادى جواب سرورش

از ظھر چون آن مقتدابر نم

 
بست قامت جمله كردند اقتدا

كاروان تا بیضه پیمودند راه

 
جمله را سوى حسین گوش و نگاه

باز فرزند على لب باز كرد

 
بازگو با محرمانش راز كرد

گفتنش اى پور دخت مصطفى

جان مادر مقدمت بادا فدا 
بھترين پروانه شمع حرم

تو محترماى صفا و مروه از  
اى جھانى را تو پنجم رھنما

طاعتت با امر حق واجب به ما 
جمله ياران به گرد آن حبیب

بار بگشودند آنگه در عذيب 
ھمچنان آنكاروان بودى روان

 
سوى مقصد با حدى ساربان

اشتـر مـن تـرس بر دل ناروا است

 
راكبت اينكه شقیق مجتبى است

بن االمام اين حسین است و امام

 
كفر از او نابود و دين از او تمام

اى خداى مالك ھر نفع و ضرّ 

 
ياورى كن اى خداى دادگر

خوار كن يا رب يزيد بى حیا

 
خورده اندر دامن فحشا غذا

راه او آنگه به اقساس اوفتاد



 
با شتاب آن را پشت سرنھاد

منزل عین الرّھیمه چون رسید

ه وقت ظھر ديدمرد كوفى را ب 
قصر ابنا مقاتل بعد از آن

گشت منزلگاه بر آن كاروان 
اى دريغا اندر اين منزل به او

 
شد عبید هللا جعفى روبرو

داد پندش لیك بى حاصل فتاد

نداد  داد سوگندش ولى سودش  
لحظه اى ننمود حرّ او را رھا

 
بست ره بر روى سبط مصطفى

ا بھر نزولگـفـت بگـذاريد تـ

جاى امـنى يابد اين آل رسول 
داد پاسخ حر به آن خیراالنام

 
در بیابان بايدت كردن مقام

پـس حسین پرسید اين صحرا كجاست

 
نینوا است  پاسخش دادند نامش 

چون شنید عقر است نام ديگرش

 
استعاذت كرد سوى داورش

نام ديگر غیر عقر و نینوا

 
به نام كربال ھست اينجا را

آرى اينجا سرزمین كربالست

بار بگشائید كاينجا آشنا است 
بار بگشائید پايان ره است

سالكان را آخرين منزلگه است 
نى خـطا شد آخـرين مـنزل نبود

اشتـران را پـاى اندر گل نبود 
گرچه سیرش ظاھرا در خاك بود

باطنا چون شمس بر افالك بود 
ش بدون اضطرابكشتى قلب

 
بود ھر دم در دنوّ و اقتراب

اندر اين معراج آن با عزّ و جاه

 
كس نداند تا كجا پیمود راه

جمله ھمراھان بخون كردند رنگ

 
دامن و سجاده خود بى درنگ

قـافـله ساالرشان نبود

 
بى خـبر از راه و از منزل نبود

عالمى را سوى حق شد رھنمون

 
انّا الیه راجعون: گفت چون 



 امام حسین مورد تعقیب ماءمورین یزید قرار مى گیرد
امـام علیھ السالم وقتى از مكھ خارج شد امیر الحاج عمروبن سعیدبن عاص اندیشید كھ با خـروج حسین از مـكھ 

اینرو برادرش  اجراى دستور یزید در رابطھ با ترور حسین علیھ السالم خنثى مى گـردد و زمینھ منتفى مى شود از
یحیى بن سعید را با سپاھیانى بھ تعقیب امـام فـرستـاد كھ حضرت را بھ مكھ باز گرداند و چون دو گروه بھ یكدیگر 
تالقى نمودند ماءمورین یحیى سعى در بازگرداندن امام و یاران آن حضرت داشتند و امام و یاران او از بازگـشتـن 

شدیدى بین دو گروه با تازیانھ صورت گـرفـت لیك ھیچ یك دست بھ شمشیر و بھ مـكھ امـتـناع نمودند و برخورد 
 .از خدا بترس و خروج مكن و بین امت اختالف و تفرقھ مینداز: سالح نبردند، و بھ امام علیھ السالم گفتند

یعنى عمل  مّما تعملون لى عـمـلى و لكم عـمـلكم ، انتـم بریئون مـمـّا اعمل و اءنا برى ء :امـام عـلیھ السالم فـرمـود
 . و كار مرا از من مؤ اخذه مى كنند و كار شما را از شما، شما از كار من بیزارید و من ھم از عمل شما بیزارم

و چون درگیرى با حسین علیھ السالم با وجود حجاج و زوار زیاد خانھ خدا آسان نبود، لذا فرستادگان بیش از این 
 .(130)ندسختگیرى نكردند و مراجعت نمود

 مصادره ھدایاى یمن
امـام حسین عـلیھ السالم ھنگـامـى كھ بھ تـنعـیم رسید شتـران چـندى دید كھ حامـل ھدایائى از سوى بجیر بن ریسان 

عـاویھ مـى باشد، امـام عـلیھ السالم آن امـوال را تـصرف نمـود زیرا تـعـلق بھ حمـیرى عـامـل یمـن براى یزید بن مـ
مـسلمـانان داشت و بیت المال مسلمین بود و امام پیشواى راستین مسلمانان و مرجع امور آنھا است نھ یزید بن 

قمار و شراب مـى شد، معاویھ كھ بناحق مـقـام خـالفـت را غـصب كرده و اگر اموال بدست یزید مى رسید مصرف 
ھر یك از شما كھ مایل است با ما باشد ھمراه ما بھ : امـا پـس از تصرف اموال بھ حاملین ھدایا و شتربانان فرمود

عراق بیاید تمام كرایھ را بھ او خواھم پرداخت و ھركس میل بھ ھمراھى ندارد و مى خواھد برگردد كرایھ تا اینجا 
ـوافـقـت كردند و با امـام بطرف عـراق حركت نمـودند و برخـى كھ میل بھ بازگشت را دریافت نماید، پس بعـضى م

 .(131)داشتند كرایھ خود را دریافت و مراجعت نمودند
 گفتگوى فرزدق شاعر با امام علیھ السالم

مادرم را  60در سال : حسین عـلیھ السالم در صفـاح با فرزدق شاعر معروف برخورد نمود فرزدق مى گـویدامـام 
بھ حج مى بردم موقعى كھ وارد حرم شدم دیدم قافلھ اى از حرم خـارج مـى شود پـرسیدم این قافلھ كیست ؟ گفتند از 

و گفتم خدا بھ درخواست و آرزویت آنچنان كھ حسین بن على علیھ السالم است پـیش رفـتم و بر او سالم كردم 
دوست دارى جامـھ عـمـل بپـوشاند پـدر و مـادرم بھ فـدایت اى پـسر رسول خدا چرا با این سرعت از حج برگشتى 

 ؟
 اگر شتاب نمى كردم مرا دستگیر مى كردند، از كجا مى آئى ؟: فرمود
 از كوفھ: گفتم 

 از مردم كوفھ چھ خبر؟: فرمود
 .عـلى الخـبیر سقـطت قـلوب النّاس مـعـك و اسیافـھم عـلیك و القـضاء ینزل من الّسماء و ّهللا یفعل ما یشاء : گـفـتـم

از شخص مطلعى پرسش فرمودید، دلھاى مردم با تو است اما شمشیرھایشان علیھ تو و مقدرات الھى از آسمان  ))
  (( .نازل مى گردد و خدا ھرچھ بخواھد مى كند

راست گـفـتـى كار دست خـداست چـھ قـبل و چـھ بعـد و ھر روز قـضا نازل مـى شود اگـر مـقـدرات الھى : فـرمـود
موافق خواستھ ما بود او را سپاس مى گوئیم و اگر برخالف خواستھ ما شد بھ آنكھ نیت او حق است و تقوى پیشھ 

 .كند ضرر نمى رساند
امام پرسیدم و مرا آگاه ساخت و مركبش را بھ حركت درآورد و سپـس درباره نذورات و مناسك حج مسائلى را از 

 .(132)خداحافظى نمود
 حسین و بشربن غالب 

ت عـرق نزول اجالل فرمود، مردى از امـام عـلیھ السالم بھ راه خـود ادامـھ داد تـا بھ وادى عـقـیق رسید و در ذا
 . قبیلھ بنى اسد بنام بشر بن غالب كھ از عراق مى آمد بخدمت امام شرفیاب شد، امام از مردم خبر گرفت



 .خلّفت القلوب معك و الّسیوف مع بنى امیّة  : بشر گفت
  (( . امیھآنھا را پـشت سر گذاشتم در حالیكھ دلھایشان با تو بود و شمشیرھایشان با بنى  ))

راست گفتى برادر اسدى خدا ھر چھ بخواھد مى كند و بھ آنچھ كھ اراده اش تعلق پذیرد حكم مى : امـام فـرمـود
 .(133)كند

 قیس بن مسھر صیداوى
 یداوىالّسالم على قیس بن مسھر الصّ 

قیس فرزند مسھر فرزند خالد صیداوى تیره اى از قبیلھ بنى اسد است ، او مردى شجاع و از مـخـلصین دوستـان 
اھل بیت و رسول خدا است ، او دومین قاصدى بود كھ نامھ ھاى مردم كوفـھ را در مـكھ بھ حسین علیھ السالم 

 .را بھ حسین علیھ السالم رسانید گفتھ شده كھ متجاوز از پنجاه نامھ از مردم كوفھ. رسانید
قیس یكى از كسانى است كھ حسین علیھ السالم او را ھمراه مسلم بھ كوفھ اعزام فرمود، و ھمـچـنین پـس از آنكھ 

راه را گـم كردند و راھنمـایانشان كشتـھ شدند مـسلم بن عـقـیل نامـھ استـعـفـاء را توسط قیس براى امام حسین علیھ 
، و حسین علیھ السالم نیز جواب رد و عدم قبول آنرا بوسیلھ قیس براى مسلم فرستاد و ھم چنین نامھ السالم فرستاد

 .(134)مسلم بھ حسین و اخـبار از بیعـت ھیجده ھزار نفرى او دعوت بھ كوفھ را قیس خدمت حضرت برد
 نامھ امام حسین علیھ السالم بھ مردم كوفھ

امـام حسین علیھ السالم در مسیر كوفھ بھ حاجر از بطن الرمھ نامھ اى بھ شیعیان كوفھ نوشت و بوسیلھ قیس بن 
بنام خداوند بخشنده و مھربان از حسین بن على بھ برادران مؤ من و : مسھر ارسال داشت مضمون نامھ چنین است 

سلمان ، سالم بر شما و سپاس خدائى را كھ جز او خدائى نیست اما بعد نامھ مسلم بن عقیل كھ حاكى از اتحاد و م
اتفاق و اجتماع راءى شما بر یارى ما و گرفتن حق ما بود بھ من رسید از خدا براى شما پاداش بزرگ مسئلت مى 

آیم با رسیدن فرستاده ام نزد شما كار خود را پنھان  نمـائیم ، من روز ھشتم ذیحجھ از مكھ خارج و بھ سوى شما مى
دارید و در پیشرفت آن سرعت و جدیت نمائید كھ انشاءهللا ھمین روزھا بھ شما ملحق مى شوم ، سالم و رحمت و 

 .بركت خدا بر شما باد
بل از شھادتش بھ امام روز قـ 27امام علیھ السالم قبل از آگاھى از شھادت مسلم این نامھ را نوشتھ بود و مسلم نیز 

 .(135)حسین علیھ السالم نامھ نگاشتھ و از اتحاد و اتفاق مردم كوفھ و بیعت آنان سخن گفتھ بود
 كیاست قیس بن مسھر صیداوى

كت كرد و شب و روز راه مى رفت تا بھ قادسیھ رسید چون ابن زیاد از قـیس با عـجلھ و شتاب بسوى كوفھ حر
حركت امام حسین علیھ السالم بسوى عراق باخبر شد بھ حصین بن نمـیر رئیس پلیس دستور داد تا راه را بر حسین 

قتى قیس بھ علیھ السالم ببندد و حصین با نگھبانان بسیار در قـادسیھ فـرود آمد و كلیھ راھھا را مسدود كرد، و
قادسیھ رسید، حصین در صدد بازرسى بدنى او برآمد و قیس نامھ امام را پاره كرد تا بدست دشمن نیفتد لذا او را 

 .دستگیر نموده و دست بستھ نزد ابن زیاد بردند
 كیستى ؟: ابن زیاد

 . ـ من از شیعیان امیرالمؤ منین حسین بن على مى باشم
 ـ چرا نامھ را پاره كردى ؟

 . راى آنكھ از مضمون آن اطالع پیدا نكنىـ ب
 ـ نامھ از كى بود و براى چھ كسانى نوشتھ شده بود؟

ـ نامھ از امام حسین بود و براى گروھى از اھل كوفھ نوشتھ بود كھ اسامى آنھا را نمى دانم ابن زیاد خشمگین شد و 
ت مـعـرفـى كنى یا بھ منبر بروى و حسین بن على بخدا قسم ترا رھا نمى كنم تا كسانى را كھ نامھ بنام آنھا اس: گفت 

 !و پدرش و برادرش را دشنام گوئى در غیر این صورت ترا قطعھ قطعھ خواھم كرد
 .ـ تـرا از نامـھاى آنھا مطلع نخواھم ساخت ولى در مورد سب حسین و پدر و برادرش آنچھ گفتى خواھم كرد

 .(136)نند تا گفتار قیس را علیھ حسین و خاندانش بشنوندابن زیاد اعـالن كرد مـردم در مـسجد اجتـماع ك
 شھامت و شھادت قیس 



سالم از مـردم در مـسجد اجتماع كردند و قیس بر فراز منبر شد و پس از حمد و ثناى پروردگار و درود بر پیامبر ا
على و حسن و حسین علیھم السالم تعریف و تمجید فراوان نمود و بر ابن زیاد و پدرش و طواغیت بنى امیھ لعنت 

 : فرستاد سپس گفت
ایھا النّاس اّن ھذا الحسین بن عـلّى خـیر خـلق ّهللا ابن فـاطمـة بنت رسول ّهللا صلّى ّهللا علیھ و آلھ اءنا رسولھ الیكم و 

 .الحاجر فاجیبوه قد خلّفتھ ب
مـردم این حسین پـسر عـلى بھتـرین مـخـلوق خـدا و پـسر فـاطمـھ دخـتـر رسول ّهللا است كھ مرا بسوى شما  ))

  (( .فرستاده و در حاجر از او جدا شده ام پس او را اجابت كنید
 .(137)انداختند و شھیدش كردندابن زیاد دستـور داد قـیس را گـرفتند و باالى قصر حكومتى بردند از پشت بام بزیر 

وقـتـى خـبر شھادت قیس بھ امام علیھ السالم رسید آن چنان اندوھناك شد كھ نتوانست جلو ریزش اشك چشمانش را 
 : بگیرد و پس از استرجاع آیھ شریفھ

 .م من قضى نحبھ و منھم من ینتظر و ما بّدلوا تبدیالفمنھ
 :را تالوت كرد و فرمود

 .اللّھم اجعل لنا و لشیعتنا منزال كریما عندك و اجمع بیننا و ایّاھم مستقّر رحمتك انّك على كّل شى ء قدیر

 

 

 

و دوستان ما در مقر رحمت  بار خـدایا براى مـا و شیعـیان ما مقام و منزلت بزرگى نزد خود قرار ده و بین ما ))
  .(138) (( خود جمع فرما كھ تو بر ھمھ چیز قادرى

 حسین علیھ السالم و عبدهللا بن مطیع
ر و سمـیراء با عـبدهللا بن مـطیع عـدوى كھ در حسین عـلیھ السالم در مـسیر بسوى كوفـھ در فـاصلھ بین مـنزل حاج

آنجا منزل كرده بود برخورد نمود، عبدهللا كھ امام را دید بھ استقبالش شتافت و حضرت را در برگرفت و از مركب 
 پدر و مادرم فداى تو باد چرا بھ این دیار قدم نھادى ؟: پیاده نمود و عرض كرد

 .ھ چـنانكھ مـى دانى اھل عراق براى من نوشتھ اند و مرا بسوى خود خوانده اندپـس از مـرگ مـعـاوی: امـام فـرمـود
ترا بخدا حرمت اسالم و قریش و حرمت عرب را كھ بتو بستگى دارد نگھدار كھ ھتك حركت قریش : عبدهللا گفت 

طلب )  حكومت و خالفت(و عرب و در نتیجھ ھتك حرمت اسالم است اگر آنچھ را كھ در دست بنى امـیھ است 
كنى ترا مى كشند و چون تو كشتھ شوى بھ احدى رحم نخواھند كرد و احترام اسالم و قریش و عرب از بین مى 

بھ دستور ابن زیاد راھھائى كھ بھ كوفھ و شام و . رود پس این كار را مكن و بھ كوفھ مـرو و جانت را بخطر مینداز
گذارند كسى وارد یا خارج شود تا اخبار كوفھ انتشار بصره مـنتـھى مـى شود از واقـصھ مسدود كرده و نمى 

 .(139)نیابد
 زھیر بن قین حسینى مى شود

شده و بھ ھنگام زھیر بن قـین بجلى از طرفـداران پـر و پـا قـرص عـثـمـان بود و در آن سال بھ حج مشرف 
مراجعت مسیر او و امام حسین علیھ السالم یكى بود و در نتـیجھ امام در منزل زرود با زھیر بن قین برخورد كرد 

نزد ما چیزى بدتر و مغبوض تر از آن : و چنانكھ گروھى از قبیلھ فزاره و بجیلھ كھ با زھیر بودند حكایت نموده اند
ل نمـائیم ھرگـاه حسین در مـحلى منزل مى كرد ما حركت مى كردیم و ھر وقت نبود كھ در یك مـكان با حسین مـنز

او حركت مى نمود ما توقف مى كردیم تا در یكى از مـنازل كھ حسین فـرود آمـده بود مـا ھم ناگزیر شدیم كھ فرود 
خوردن بودیم  آئیم و لذا حسین در یكطرف مـنزل كرده بود و مـا در طرف دیگـر و ھنگـامـیكھ مـشغـول غذا

یا زھیر اباعبدهللا ترا مى طلبد لقمھ ھا از دستھا افتاد : فرستاده حسین بر ما وارد شد و سالم كرد و بھ زھیر گفت 
مجلس در سكوت عجیبى فرو رفت و ھیچـكس جواب فـرستاده حسین را نمى داد ھمسر زھیر كھ دلھم نام داشت 

 .بھ سوى او نمى روى برو ببین چھ مى گوید سبحان هللا پسر پیغمبر ترا مى خواھد و: گفت 
زھیر با ناراحتـى تمام برخاست و نزد حسین رفت اما دیرى نپائید كھ با چھره گشاده و خـوشحال برگـشت و 

ترا از قید زوجیت خود رھا : دستـور داد چـادرھایش را در كنار خیمھ ھاى امام نصب نمودند و بھ ھمـسرش گفت 



كھ دوست ندارم بخاطر من بزحمت بیفتى بلكھ خیر و خوبى ترا طالبم زیرا من تصمیم گرفتھ نمودم برو نزد كسانت 
 . ام كھ از حسین جدا نشوم تا روح و جانم را فداى او كنم

 (! آرى من حسینى شده ام)
با  سپس اموالى بھ او داد و او را بھ عموزادگانش سپرد كھ بھ كسانش برسانند ھمسر زھیر گـریھ كنان ضمن وداع

 . خدا ترا خیر دھد از تو تقاضامندم كھ در روز قیامت نزد جد حسین علیھ السالم از من یاد كنى: شوھرش گفت 
ھر كھ دوست دارد با من باشد بیاید واال این آخرین مـالقـات مـن است با : زھیر بھ یاران و ھمراھان خود گفت 

 : ھ شما مى گویمشمـا و ضمـنا حدیثى را كھ از سلمان فارسى شنیده ام ب
كھ یكى از شھرھاى خـزر است مـشغـول جنگ بودیم و خـدا آن شھر را بدست ما فتح كرد و (140) مـا در بلنجر

وقـتـى سید جوانان آل مـحمد صلى : ى بمـا گـفـت غنائم زیادى بدست آوردیم و خـوشحال شدیم پـس سلمـان فـارس
هللا علیھ و آلھ و سلم را درك نمودید و در معیت ایشان بھ كارزار پرداختید از غـنائمـى كھ امـروز نصیب شمـا شده 

خوشحال تر خواھید بود آنگاه زھیر با یاران و بستـگـان خـود وداع نمـود و مـلتـزم ركاب حسینى شد تـا در روز 
 .(141)عاشورا بھ شھادت رسید

 زینب در خزیمیّھ
امام علیھ السالم از آن منزل حركت فرمود تا بھ خزیمیّھ رسید و یك شب و روز در خزیمیھ تـوقف فرمود چون 

آنچـھ در شب شنیدم برایت بگویم ؟  ! برادرم: خدمت برادر آمد و عرض كرد صبح شد زینب سالم هللا علیھا
 : براى حاجتى از خیمھ بیرون آمدم ھاتفى را شنیدم كھ مى گفت: حضرت فرمود چیست ؟ عرض كرد

االيا عین قاحتفلى بجھد
و من يبكى على الّشھداء بعدى

على قوم تسوقھم المنايا
بمقدار الى انجاز وعدى

اى چـشم با شتـاب مجلس عزا برپا كن زیرا چھ كسى بعد از من بر شھدا گریھ مى كند گریھ بر قومى كھ مرگ  ))
  (( .آنھا را بھ محل مقدرشان مى راند

 .(142) (( ھر چھ بخواھد انجام مى گیرد))  كّل ما قضى ّهللا فھو كائن خواھرم: حسین علیھ السالم فرمود
 گفتگو با اباھره ازدى

امـام پـس از یك شبانھ روز استراحت در خزیمیھ از آنجا حركت نمود تا وارد ثعلبیھ شد و شب را در آنجا بھ صبح 
بود بھ حضور امام شرفیاب شد و پس  رسانید و چـون روز باال آمـد مـردى از اھل كوفھ كھ كنیھ اش اباھره ازدى

 فرزند رسول خدا چھ چیز ترا وا داشت كھ از حرم خدا و حرم جدت خارج شوى ؟: از سالم عرض كرد
فـقـال الحسین علیھ السالم ویحك یا اباھّرة اّن بنى امیّة اخذو امالى فصبرت و شتموا عـرضى فـصبرت و طلبوا دمى 

الباغیة و لیلبسھم هللا ذالّ شامال و سیفا قاطعا و لیسلّطّن هللا علیھم من یذلّھم حتّى یكونوا  فھربت و ایم ّهللا لتقتلنى الفئة
 .اءذّل من قوم سباء اذا ملكتھم امراءة فحكمت فى اموالھم و دمائھم 

ینكھ مى واى بر تـو اباھره ، بنى امـیھ مالم را تصرف نمودند صبر كردم ، مرا ناسزا گفتند شكیبائى پـیشھ نمودم ، ا
خواھند خون مرا بریزند پس ناچار بھ فرار شدم ، بخدا سوگند وقتى گروه ستمكار مرا بكشند خدا مردم را بر آنان 
مسلط گرداند و آنچنان ذلیل و خوار شوند كھ پست تر از مردم سباء گردند آن موقع كھ زنى پادشاه آنان شد و بر 

  .(143)جان و مالشان حكومت داشت
 وصول خبر شھادت مسلم و ھانى بھ امام

پـس از اعـمـال حج كوشش مـا بر این بود كھ : عـبدهللا بن سلیم اسدى و مـنذربن مـشعـل اسدى روایت مـى كنند كھ 
ارش بكجا مى انجامد و لذا با سرعت ھر چھ تمامتر حركت كرده تا بھ خود را بھ حسین برسانیم تا ببینیم عاقبت ك

رسیدیم ، مشاھده نمودیم كھ مردى از كوفھ مى آید و چون امام حسین را دید راه خود را كج  ( نزدیكى ثعلبیھ(زرود 
مام حركت كرد، امـام توقف نمود مثل اینكھ مى خواست از آن مرد چیزى بپرسد وقتى دید راه خود را كج كرد ا

فرمود ما با خود گفتیم برویم از این مرد اخبار كوفھ را كسب كنیم لذا نزد او رفـتـیم و گفتیم از چھ طایفھ اى ؟ پاسخ 
داد از قبیلھ بنى اسدم ، گفتیم ما نیز از قبیلھ شمـائیم و از كوفھ و مردم آن پرسیدیم ، گفت از كوفھ خارج نشدم مگر 

 .ھانى را كشتھ بودند و پاھایشان را بریسمان بستھ و در بازار مى كشاندنداینكھ دیدم مسلم بن عقیل و 
سپـس بھ حسین عـلیھ السالم پیوستیم تا در ثعلبیھ فرود آمد نزد او رفتیم و گفتیم خـدایت رحمـت كند خبرى داریم 

 . اگر میل دارى آشكارا بگوئیم و اگر مى خواھى در پنھانى بھ عرض برسانیم
 . من چیزى را از یارانم پنھان نمى كنم: لسالم نگاھى بھ ما و نگاھى بھ یارانش كرد و فرمودامـام عـلیھ ا

 سوارى را كھ دیروز شما او را دیدید بیاد دارید؟: گفتیم 



 . آرى مى خواستم از او سئوال كنم: فرمود
ى از مـا است و صاحب نظر و مـا آنچـھ را كھ شمـا مـى خـواستـید بپـرسید سئوال كردیم و او مـرد: عـرض كردیم 

عـقـل و راستگو است او گفت از كوفھ خارج نشدم مگر آنكھ دیدم مسلم و ھانى را كشتھ اند و پاھاى آنھا را گرفتھ و 
 .در بازار مى كشانند

تـرا بھ : ـود عـرض كردیم و چند بار این جملھ را تكرار فـرمانّا 㭘ِِّ و انّا الَیِھ راِجُعون َرْحَمةُ ّهللاِ َعلیھُما  :امام فرمود
خـدا جان خـود و اھل بیتـت را حفـظ كن و از ھمـین جا برگرد كھ در كوفھ یار و یاورى ندارى بلكھ مى تـرسیم بر 

 عـلیھ شمـا باشند امـام بھ فـرزندان عقیل نگریست و فرمود نظر شما چیست ؟
فَاَْقبَل َعلَْینا مسلم را بگیریم و یا راه او را دنبال كنیم  بھ خدا سوگند ما بر نمى گردیم تا اینكھ انتقام خون: گـفـتند

 .َال َخیَر فى الَعْیِش بَْعُد ھؤ ِالء: الُحسیُن علیھ السالم َو قالَ 
بعد از اینھا خیرى در زندگى نیست آنگاه فھمیدیم كھ امام از تصمیم : امـام حسین عـلیھ السالم بھ ما رو كرد و گفت 

یم خدا آنچھ خیر است برایت پیش آورد و او ھم درباره ما دعا فرمود و براى كشتھ شدن مسلم خود برنمى گردد، گفت
 :گریست چندانكھ اشكھایش سرازیر شد و این اشعار را زمزمھ كرد

َساَءْمضى َو بِاْلَمْوتِ عاُر َعلى اْلَفتى

ا َو جاَھَد ُمْسلِما  اذا مانَوى َحّقً
ِعْشُت لَم اَُلمْ  َفاْن ِمتُّ لَْم انَْدم َو انْ 

َكفى بَِك عارا اْن تَِذّل َو ُتْزَغَما 
بھ راه خود ادامھ مى دھیم و مرگ بر جوانمرد عار نیست ھرگاه در مسیر حق باشد و جھاد در راه خدا كند در  ))

 . حالیكھ مسلمان است
  (( .گرفت زیرا اگـر كشتـھ شدم پشیمان نیستم و اگر زنده بمانم مورد مالمت قرار نخواھم 

  (( .ولى عار و ننگ وقتى است كھ خوار گردى و بینى ات بھ خاك مالیده شود
و چـون سحر فـرا رسید امام بھ جوانان و غالمان فرمود كھ چھارپایان را آب دھید و آب زیاد با خود بردارید و 

 .(144)سپس از آنجا كوچ نمودند تا بھ زبالھ رسیدند
 حسین علیھ السالم و دختر مسلم

چنانكھ گذشت مسلم بن عقیل داماد امیرمؤ منان علیھ السالم و ھمسر دخترش بنام رقیھ است كھ عـبدهللا بن مـسلم 
یخ بر مـى آید كھ مـسلم از رقـیھ داراى دخترى یكى از شھداى كربال از دختر امیرمؤ منان علیھ السالم است از توار

نیز بوده كھ در مسیر مكھ و كربال ھمراه امام حسین علیھ السالم بود، و در منزل ثعلبیھ پس از آنكھ شھادت خبر 
مسلم را شنید بھ خیمھ زنان تشریف برد، دختر كوچك مسلم را طلبید و روى زانوى محبت نشانید و دست یتیم 

 .مى فرمود  فل مى كشید و او را نوازش نوازى بر سر ط
پدرم چھ شده : دختر پرسید! دخـتـر مـسلم احساس كرد كھ این نوازش مـانند ھمـیشھ نیست مـثـل اینكھ یتیم شده است 

یا بُنَیَة انَاَ اَبُوك ، دخترم من پدر توام اشك حضرت سرازیر شد، دختر مسلم گریان شد، زنان حرم با : ؟ امام فرمود
 .(145)ھ حسین و یتیمى دختر مسلم گریستند و ماتم برپا كردندگری

 شھادت عبدهللا بن یقطر برادر رضاعى امام علیھ السالم
و بعضى گفتھ اند كھ او برادر رضاعى نبوده امام حسین علیھ السالم برادر رضاعى داشت بنام عبدهللا بن یقطر 

منتھا چون مادرش حضانت امام حسین علیھ السالم را بھ عھده داشتھ از این لحاظ او را برادر رضاعى امام مى 
گفتند، بھ ھر صورت بھ روایت طبرى امام حسین عـلیھ السالم عـبدهللا بن یقـطر را بھ سوى مـسلم بن عـقـیل 

كھ مـسلم بھ شھادت رسیده بود، عبدهللا در قادسیھ گرفتار ماءمورین حصین شد، سپاھیان حصین فـرستـاد ھنگـامـى 
او را دستگیر و نزد ابن زیاد بردند، عبیدهللا بن زیاد او را گفت بھ منبر برو و دروغگوى پسر دروغگو را لعنت 

م را از آمدن امام حسین با خبر ساخت و كن تا آنگاه ببینم نظرم درباره ات چـیست عـبدهللا برفراز منبر شد و مرد
 .عبیدهللا و پدرش زیاد را لعن نمود

بھ دستـور ابن زیاد او را بھ بام قصر حكومتى بردند و از آنجا بھ زیر انداختند كھ استـخـوانھایش در ھم شكست و 
: گرفتند عبدالملك گفت  از او ایراد) سرش را برید)ھنوز رمقى داشت كھ عبدالملك بن عمیر لخمى او را ذبح نمود 

  خواستم راحتش كنم ، و بعضى گفتھ اند شخصى كھ شبیھ عبدالملك بن عمیر بوده او را شھید كرد نھ شخص 
  .(146)عبدالملك

 ددنیاپرستان از اطراف امام پراكنده شدن
حسین علیھ السالم در منزل زبالھ بود كھ خبر شھادت عبدهللا بن یقطر بھ او رسید، امام اصحاب و یاران را جمـع 

 : نمود و نامھ اى را بیرون آورد و براى آنان قرائت نمود بدین شرح



نى بن عروة و عند هللا بن بسم هللا الرحمـن الرحیم امـا بعـد فـانھ قـد اءتـانى خـبر فـظیع قـتـل مـسلم بن عقیل و ھا
 .یقطر و قد خذلنا شیعتنا فمن احب منكم اال نصراف فلینصرف فى غیر حرج لیس علیھ دمامُ 

بنام خـداوند بخـشنده مـھربان اما بعد خبر دردناك شھادت مسلم و ھانى و عبدهللا بھ من رسیده و شیعیانمان ما را 
 . حرجى نیست كھ من بیعتم را از او برداشتمرھا ساختند، پس ھر كھ دوست دارد برگردد بر او 

مـردم با شنیدن این پیام از اطراف امام پراكنده شدند و بھ چپ و راست رفتند مگر یارانى كھ با او از مـدینھ حركت 
نموده بودند و چند نفرى كھ در مسیر بوى پیوستھ بودند و حال آنكھ در مدت توقف در مكھ معظمھ گروھى از مردم 

جمعى از اھالى بصره بھ آن حضرت پیوستھ بودند كھ بھ نقل مسعودى حسین علیھ السالم را پانصد سوار حجاز و 
 .و یكصد نفر پیاده ھمراھى مى كردند

چـون گـمان دنیاپرستان این بود كھ مردم شھرى كھ امام وارد مى شود بھ اطاعت او خواھند بود و از او 
میدند ھر كھ با امام باشد باید تن بھ مـرگ دھد لذا كسانى كھ زندگـى ذلت فـرمـانبردارى خواھند كرد و اینك كھ فھ

 .(147)بار را بر مرگ شرافتمند و افتخارآمیز ترجیح مى دادند از اطراف امام پراكنده شدند
 لوذان با امام علیھ السالمگفتگوى عمرو بن 

امـام حسین عـلیھ السالم بھ مسیر خود ادامھ داد و چون بھ عقبھ رسید و در آنجا فرود آمد یكى از شیوخ بنى عكرمھ 
 بنام عمرو بن لوذان بھ خدمت امام شرفیاب و از مقصد حضرت سئوال نمود و پرسید بھ كجا مى روید؟

 . بھ كوفھ مى روم: حضرت فرمود
تـرا بھ خـدا سوگند برگرد زیرا بھ خدا قسم بھ طرف نوك نیزه ھا و تیزى شمـشیرھا مى روى و كسانیكھ ترا : شیخ 

دعوت كرده اند اگر جنگ را تمام مى كردند و زمینھ را آماده مى نمودند و شما تشریف مى بردید مناسب بود اما با 
 . وضع موجود صحیح نیست

ت لكن بر امر الھى نمى توان غالب شد بھ خدا قسم مـرا رھا نمـى كنند تا این آنچھ گفتى بر من پوشیده نیس: امام 
لختھ خون را از درونم بیرون نكشند و ھرگاه چنین كنند خداوند كسى را بر آنان مسلط مى كند كھ آنان را خوار 

 .(148)سازد
 حسین در تمام مسیر بھ یاد یحیى بن زكریا بود

پدرم حسین در منازل بین راه مدینھ و : روایتى از امام سجاد حضرت على بن الحسین علیھ السالم رسیده كھ فرمود
یكى  مكھ و عراق در منزلى فرود نمى آمد یا از منزلى حركت نمى كرد كھ از حضرت یحیى بن زكریا یاد نكند، در

ْنیا عـَلَى ّهللا تـَعـالى اءن َراءس اُھدى بغـى مـن بغـایا بنى اسرائیل  :از روزھا فرمود  .ان من ھَُو ھَُو ان الدُّ
یعنى از بى اعتبارى دنیا نزد خداى متعال این است كھ سر یحیى بن زكریا این پیغمبر بزرگ بنى اسرائیل را  ))

 .(149) (( بھ ھدیھ مى برندبراى زناكارى از زناكاران بنى اسرائیل 
دلیل یاد كردن حسین از یحیى اشتراك در سرنوشت حسین و یحیى و اشتراك در ھدف این دو بزرگ مـرد : نكتھ 

دت رسیدند و سرھاى ایشان را براى حاكم جائر و ستمكار بھ تـاریخ بود كھ ھر دو بھ جرم امر بھ معروف بھ شھا
 .ھدیھ بردند

 ِطرّماح بن عدى
در حدود ثـعـلبیھ با حسین عـلیھ السالم   طرمـاح فـرزند عـدى بن حاتـم طائى در مـراجعـت از كوفھ بھ سوى منزلش 

ى بینم ، اگر فقط ھمین یاران حر با یابن رسول هللا با شمـا جمعیت زیادى نم: برخـورد، خـدمـت امـام عـرض كرد
شما بجنگند شمـا را نابود خـواھند كرد در حالیكھ یك روز قبل از حركتم از كوفھ در كنار كوفھ جمـعیتى مشاھده 

سپاھى است كھ باید سان بھ بیند : كردم كھ ھرگز چنین جمعیتى در یك جا ندیده بودم ، از علت اجتماع پرسیدم گفتند
سین بروند، ترا بھ خدا اگر مـى تـوانى یك قـدم بھ جلو نرو و اگر مى خواھى جائى بروى كھ ترا و سپس بھ جنگ ح

حمایت كنند تا بتـوانى تـصمیم بگیرى با من بیائید تا شما را بھ كوھھاى آجا، قبیلھ خودمان ببرم كھ پـناھگـاھى است 
كرده است و ھرگـز فـشارى بر مـا وارد نشده و كھ در تاریخ گذشتھ از تھاجم غسان و حمیر و نعمان بن منذر حفظ 

در آنجا از قبایل طى ، كمك مى گیرى ، من بھ شما اطمینان مى دھم ده روز از ورود شما نخواھد گذشت كھ مردان 
طى ، سواره و پیاده بھ خدمت شما خواھند آمد، و تا ھر وقت كھ راءى مبارك باشد در قبیلھ ، خواھید ماند، و اگر 

ش آید، بیست ھزار نفر شمشیر زن بھ خدمت شما آماده خـواھم كرد، تـا پـلك چـشمانتان حركت مى كند از مشكلى پی
 .یارى شما دست نخواھند كشید كھ ھمھ از شیعیان شمایند

خداوند بھ تو و اقوامت جزاى خیر دھد لیكن مرا با مردم كوفھ عھدى است كھ نمى توانم از آن دست : امـام فـرمـود
 .و نمى دانم انجام كار ما با آنھا بھ كجا خواھد كشیدبردارم 

من براى خانواده ام آذوقھ مى برم انشاءهللا آنرا بھ منزل : طرمـاح از حسین عـلیھ السالم خداحافظى كرد و گفت 
 .زودتر برگرد: برسانم بھ كمك شما خواھم آمد، امام فرمود



رشھاى الزم را نمود و برگشت ، چون نزدیك عذیب ھجانات طرمـاح بھ خانھ رفت و كارھایش را انجام داد و سفا
  .(150)بازگشت  رسید خبر شھادت امام حسین علیھ السالم را دریافت كرد، با یك دنیا تاءثر بھ خانھ اش 

 راف حسین و حربن یزید در ش
امـام حسین عـلیھ السالم از بطن عـقـبھ حركت فـرمـود مـنازل و اقـصھ و قـرعـاء و مـغـیثھ را كھ فواصل بین آنھا 

كھ : كم بود پشت سر نھاد تا بھ مـنزل شراف رسید و شب را در آنجا بیتوتھ كرد و بھ ھنگام سحر دستور فرمود
اءكید فراوان كرد، اصحاب ابى عبدهللا عـلیھ السالم عـالوه بر یاران آب زیاد با خود بردارند و در این زمینھ ت

مـشكھا ھر چـھ ظروفـى با ایشان بود كھ مى شد با آنھا آب حمـل كنند پر كردند، امام علیھ السالم از شراف حركت 
 اكبر، چرا هللا: نمود و تا نزدیك ظھر بھ راه خود ادامھ داد، در این موقع یكى از یاران تكبیر گفت ، امام فرمود

ما در این مكان ھرگز درخت : تكبیر گفتى ؟ عـرض كرد از دور نخـلستـانى را دیدم ، بعضى از یاران گفتند
 دقیق بنگرید چھ مى بینید؟: خرمائى ندیده ایم ، امام فرمود

كھ مـن نیز بھ خدا نیزه ھا و گوشھاى اسبان را مى بینیم ، امام ھم فـرمـود : اصحاب چون نیك نظر كردند گفتند
چنین مى بینم آیا جائى را سراغ دارید كھ پناھگاه خود سازیم كھ اگر بخواھند با ما وارد جنگ شوند از خود دفاع 

 نماییم ؟
 . آرى در اینجا كوھى است بھ نام ذوُحَسم: گفتند

 .(151)پـس بجانب كوه روان شدند و در سمـت چـپ كوه فـرود آمـدند و خـیمـھ ھا را برپـا نمودند
 حسین دشمن را سیراب مى كند

زمـانى نگـذشت كھ حربن یزید ریاحى تـمـیمـى با ھزار سوار رسیدند و مـقـابل امـام ایستـادند، امـام حسین و 
برابر آنھا صف كشیدند، امام علیھ السالم آثار تشنگى را در آنھا مشاھده یارانش ھم شمـشیرھا را حمـایل نموده و 

فـرمـود و بھ جوانان خـود دستور داد تا آنھا را سیراب كنند و اسبھایشان را ھم آب دھند یاران امام علیھ السالم 
را ھم سھ بار و چھار ظرفھا و طشت ھا را پر از آب نمودند و اسبھاى آنھا   سربازان حر را سیراب كردند و سپس 

 .بار و پنج بار آب دادند
من آخرین فرد سپاھیان حر بودم كھ بھ آنجا رسیدم و تـشنگـى مرا و اسبم را از : عـلى بن طعـان محاربى مى گوید

یعنى شترى كھ آب بار دارد . انخ الراویة  :پاى در آورده بود امام حسین وقتى حالت مرا مشاھده كرد فرمود
ن سخن حضرت را درك نكردم چون مـا راویھ را بھ مـشك آب مـى گـوییم و در لسان اھل حجاز راویھ بخوابان ، م

انخ الجمل پسر برادر، شتر را بخوابان ، من شتر را : بھ شتـر نر حامـل آب گـفـتـھ مـى شود، سپـس امـام فـرمـود
دھانھ مشك را برگردان ، : ریخت ، فرمودآب بیاشام ، خواستم آب بخـورم از اطراف مشك مى : خواباندم ، فرمود

ندانستم چھ كنم ، حضرت خود آمد و سر مشك را برگردانید و آب آشامیدم و اسبم را ھم آب دادم آنگاه امام علیھ 
 السالم از حر پرسید كھ با مائى یا علیھ ما؟

 . بلكھ علیھ شمائیم اى ابا عبدهللا: حر گفت 
  .(152)با㭘ّ ال حول و ال قوة اال : امام فرمود

 امام براى دو سپاه امامت مى كند
وقتى ظھر فرا رسید امام حسین علیھ السالم بھ حجاج بن مسروق فرمود اذان بگو و ھنگام اقامھ امام علیھ السالم با 

 :ن خارج شد و چنین آغاز سخن فرمودعبا و ازار و نعلی
پس از حمد و ثناى پروردگار، مردم من در نزد خدا و شما معذورم براى آنكھ بھ سوى شمـا نیامـدم مگر پس از  ))

دریافت نامھ ھاى شما و آمدن فرستادگانتان كھ ما امامى نداریم نزد مـا بیا شاید خدا بوسیلھ تو ما را براه راست 
ا من ھم بسوى شما آمدم حال اگـر بر عـھد و پـیمان خود باقى ھستید با تجدید عھد و میثاق مرا ھدایت سازد و لذ

مطمئن سازید، و اگـر از قـول و عـھد خـود برگشتھ اید و آمدنم خوشایند شما نیست بھ ھمان مكانى كھ از آنجا آمده 
 . ام برمى گردم

عت كرده و براى امام نامھ نوشتھ بودند امـام بھ مـؤ ذن فـرمـود اطرفـیان حر سكوت نمودند زیرا اكثرشان با مسلم بی
نھ شما بخوانید ما ھم بھ : مى خواھى با یارانت نماز بخوانى ؟ حر گفت : اقـامھ بگو، و پس از اقامھ بھ حر فرمود

 . شما اقتداء مى كنیم
 .(153)ندامام حسین علیھ السالم بھ نماز ایستاد و ھر دو گروه بھ امام اقتداء نمود

 حر با حسین علیھ السالم درگیر مى شود
پـس از پایان نماز ظھر ھر دو گروه بھ جایگاه خود بازگشتند و بھ ھنگام عصر نیز امام دستـور فـرمـود براى 

شوند و سپاھیان حر نیز در جماعت شركت نمـود و بھ امـام عـلیھ السالم اقتداء نمودند و اقـامھ نماز جماعت حاضر 
 :پس از پایان نماز امام حسین علیھ السالم خطبھ دیگرى بدین شرح ایراد فرمود



را بشناسید خدا را خوشنود كرده   پـس از حمـد و ثـناى پروردگار، اى مردم ، اگر از خدا بپرھیزید و حق اھلش 
اید، و ما اھلبیت پیامبر سزاوارتریم بھ والیت امر شما از این گروھى كھ بنا حق مدعى آنند و در میان شما بھ جور 

و ستم حكمروائى مى نمایند، و اگر از آمدن ما ناخـشنودید و حق ما را نمى دانید و نمى شناسید و راءى شما از 
ما غیر از آن است كھ فرستادگانتان بما رسانده اند بھ جاى خود آنچھ كھ براى ما نوشتھ اید برگـشتـھ و اینك راءى ش

 . برمى گردیم
بھ خدا قسم كھ من از این نامھ ھا و فرستادگانى كھ شما مى گوئید اطالعى ندارم امام علیھ السالم بھ : حر گـفـت 

 .خورجین نامھ ھا را بیاور: عقبة بن سمعان فرمود
مـھ ھا را از خـورجین بدر آورد و در مـقـابل حر قرار داد حر با تعجب تمام از عـقـبھ خـورجین را آورد و امـام نا

من از كسانى نیستم كھ با شما : زیادى نامھ ھا و كسانى كھ این ھمھ نامھ نوشتھ اند و امـام را یارى نكرده اند گفت 
جدا نشوم تا شما را بھ كوفھ نزد مكاتبھ نموده اند و بھ مـن دستـور داده شده وقتى بھ شما برخورد نمودم از شما 

 .الموت ادنى الیك من ذلك  : عبیدهللا ببرم فقال الحسین علیھ السالم
  (( .مرگ بھ تو نزدیك تر است از انجام اینكار )) :امام علیھ السالم فرمود

فرمود  سوار شوید، و چون اصحاب سوار شدند و زنان را ھم سوار كردند، امام: سپـس امـام دستـور فـرمـود
 .برگردید، وقتى خواستند بھ طرف حجاز برگردند سپاھیان حر مانع شدند و راه مراجعت را بر امام و یاران بستند

 ثكلتك امك ما ترید؟:فقال الحسین علیھ السالم للحر
 مادر بھ عزایت گریھ كند چھ مى خواھى ؟: امام بھ حر فرمود

 : امام كرد و گفت حر سر را فرود آورد و پس از اندكى تاءمل رو بھ
اگر غیر از تو ھر كس دیگرى از عرب در ھر مقامى كھ باشد نام مادرم را مى برد من ھم نام مـادرش را بھ 

 . زشتى یاد مى كردم اما درباره مادرت جز بھ نیكوترین وجھى كھ قادر بھ بیان آن باشم یاد نمى كنم
 اراده دارى ؟ ـ مى خواھم تو را نزد امیر عبیدهللا زیاد ببرم چھ: با برخورد مؤ دبانھ حر خشم امام آرام شد و فرمود

. 
 . ـ من از تو بیعت و پیروى نمى كنم

 . ـ من ھم از تو دست برنمى دارم
مـن مـاءمـور : حر احساس كرد اگر گفتگوى با حسین بھ این سبك ادامھ یابد ممكن است بھ جنگ بیانجامد لذا گـفـت 

تم فقط آن است كھ از شما جدا نشوم تا شما را بھ كوفھ برسانم و اینك كھ از آمدن بھ جنگ با شما نیستم و ماءموری
كوفھ خوددارى مى نمائید پس راھى را انتخاب كنید كھ نھ بھ كوفھ منتھى شود و نھ بھ مدینھ تا از ابن زیاد كسب 

و لذا امام طرف چپ راه عـذیب تكلیف كنم شاید خدا رستگارى را روزى من فرماید و مبتال بھ جنگ با شما نشوم ، 
و قادسیھ را برگزید و حركت فرمود و حر با سپاھیانش ھمراه امام حركت نمودند و كامال مراقب حضرت 

 .(154)بودند
 حسین و طرماح

الم با حر بھ توافق رسیدند كھ راھى را انتخاب كنند كھ نھ بھ كوفـھ برود و نھ بھ مدینھ پس از آنكھ حسین علیھ الس
آیا در میان شما كسى ھست كھ راه بسوى كوفھ را از غیر جاده بلد : برگردد، حسین در میان یارانش اعالم كرد

 باشد؟
 . آرى من بلدم: طرماح عرض كرد

 .ئى نماپس جلو حركت كن و جمعیت را راھنما: امام 
طرماح با یكدنیا غم و اندوه بر احوال حسین جلو موكب ھمایونى امام حركت كرد و با این رجز براى شتـران حدى 

 .مـى خـواند تـا ھر چـھ زودتـر آنان را بھ سر منزل مقصود برساند
يا ناقـتـى ال تـذعـرى مـن ضجر

وامـصى بنا قبل طلوع الفجر
بخـیر فـتـیان و خـیر سفـر

آل رسول هللا اھل الفخر
عمره هللا بقاء الدھر

يا مالك النفع معا و الضر
امدد حسینا سیدى بالنصر

على الطغاة من بقايا الكفر



  (( . اى ناقـھ ام از رنج و فـشار مـن ناراحت مـشو و مـا را قبل از طلوع فجر و اھل فخر برسان ))ـ  1
  (( . دان و بھتـرین ھمـسفـران خـاندان رسول خدا و اھل فخر ھمراھمكھ با بھتـرین جوانمـر ))ـ  2
  (( .كھ خدایا عمرش را بھ درازى روزگار، طوالنى نما اى مالك نفع و ضرر ))ـ  3
  (( . حسین آقاى مرا كمك كن و بر سركشان از بقایاى كفر پیروز گردان ))ـ  4

ى طرماح بھ سرعت حركت مى كردند و چـشمـان یاران حسین از شتـران قـافـلھ ابى عـبدهللا با نغمھ ھاى دلربا
شنیدن زمزمھ ھاى وى اشكبار و گریان و بر دعاھاى طرماح امین مى گـفـتـند ھمـینطور ادامـھ طریق دادند تـا بر 

 .(155)خـالف پـیشنھاد حر بھ منزل بیضھ رسیدند
 سخنرانى امام در منزل بیضھ

وقـتـى امـام و یارانش در مـنزل بیضھ فـرود آمـدند و در این منزل امام در برابر حر و سپاھیانش خطبھ دیگرى 
 :ایراد فرمود

راءى سلطانا جائرا مـستـحال لحرم  مـن: قـال بعـد الحمـد و الثـناء ایھا الناس ان رسول هللا صلى هللا عـلیھ و الھ قـال 
هللا ناكثـا لعـھد هللا مـخـالفـا لسنة رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم یعمل فى عباد هللا باءالثم و العدوان فلم یغیر 

وا عن عـلیھ بفـعـل و ال قـول كان حقـا عـلى هللا ان یدخلھ مدخلھ ، اءال و ان ھؤ الء قد لزموا طاعة الّشیطان و تول
طاعة الرحمن و اظھروا الفساد و عطلوا الحدود واستاثروا بالفى و احلو حرام هللا و حّرمـوا حاللھ و انى احق بھذا 

االمـر لقـرابتـى مـن رسول هللا صلى هللا عـلیھ و آلھ و قـد اتتتى كتبكم و قدمت على رسلكم ببیعتكم انكم ال تسلمونى و 
كم فقد اصبتم خظكم و رشدكم و انا الحسین بن على ، ابن فاطمة بنت رسول هللا صلى ال تخذلونى فان و فیتم لى ببیعت

هللا علیھ و آلھ و نفسى مع انفسكم و ولدى مع اھالیكم و اوالدكم و لكم فى اسوة و ان لم تفعلوا و نقضتم عھدى و خلفتم 
ـى مـسلم بن عـقـیل فـالمـعـزور من اغتربكم بیعتى فلعمرى مـاھى مـنكم بنكر لقـد فـعـلتـمـوھا بابى و اخـى و ابن عـم

 .فحظكم اخطاءتم و نصیبكم ضیعتم و من نكث فانما ینكث على نفسھ و سیغنى هللا عنكم والسالم 
اگر : امـام عـلیھ السالم بعـد از حمـد و ثـناى الھى فـرمـود مـردم ، رسول خـدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود ))

رگوئى را كھ حرام خـدا را حالل مـى شمـارد و عـھد و پـیمـان الھى را مـى شكند و با سنت كسى ببیند حاكم زو
رسول خدا مخالفت مى كند و با بندگان خدا بھ ستم و بیدادگرى رفتار مى نماید و با گـفتار و كردار در مقابلش 

در برابر سلطان ستمگر و زورگو ایستادگى نكند و او را از این روش باز ندارد بر خدا است چنین شخصى را كھ 
 .سكوت و خاموشى را برگزیده است او را با ھمان سلطان ستمكار محشور گرداند

از شیطان تبعیت و پیروى مى نمایند و از اطاعت و بندگى خداى ) بنى امیھ و اتباعشان (آگاه باشید كھ این قوم 
اھر و آشكار ساختھ و حدود الھى را تعطیل نموده و بخشنده روى گردان و سرپیچى نموده اند و فساد و تباھى را ظ

بھ لحاظ قـرابت و نزدیكى با ) خـالف والیت مـسلمـین (سرمایھ ھاى ھمگانى را بھ خود اختصاص بھ این امـر 
رسول خـدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، نامھ ھاى شما بھ من رسید و فرستادگان شما نزد من آمدند و گفتند و نوشتید 

با من بیعت كردید و مرا تسلیم دشمن نمى كنید و خوار زبون نمى سازید پس اگر نسبت بھ بیعت خود وفا دارید كھ 
بھ رشد و صالح مى رسید و بھره مـند مـى شوید و مـنم حسین پـسر عـلى و فـاطمـھ دخـتـر رسول خدا كھ جانم با 

پس اگر با من نیستید و عھد و (156) ما اسوه و الگویم شما است و فرزندانم با خانواده و فرزندان شما و من براى ش
پیمان خود را نقض كردید و بیعت مرا شكستید بجانم قسم كھ این اولین بار نیست كھ بیعت شكنى مى كنید، بلكھ با 

پسر عمویم مسلم بن عقیل نیز چنین كردید، كسى كھ فریب شما را بخورد، فریب خورده است ؛ ھر  پدر و برادرم و
  .(157)كھ پیمان شكنى كند بھ خود ضرر زده است

 تھدید حر و عكس العمل امام علیھ السالم
ترا بھ خدا جانت را حفـظ كن كھ اگر با این قوم : پس از پایان سخنرانى امام علیھ السالم حر بھ حضرت عرض كرد

مرا از كشتھ شدن مى ترسانى و تصور كردى سخنرانیھایم بھ : نبرد كنى كشتھ مى شوى ، امام علیھ السالم فرمود
را كھ برادر اوسى بھ پسر عمویش گفت ھنگامى  خاطر ترس از كشتھ شدن است پـس بھ تـو مـى گویم ھمان چیزى

 :كھ بیارى رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و پسر عمویش او را از كشتھ شدن مى ترسانید
ساءمصى و ما بالموت عار على الفتى

اذا ما نوى حقا و جاھد مسلما
و واسى الرجال الصالحین بنفسه

و فارق مثبورا و ودع مجرما
 اريد بقاءھااقدم نفسى ال

لتلقى خمیسا فى الوعى و عرمرعا



فان عشت لم اندم و ان مت لم الم
كفى بك ذال ان تعیش و ترغما

بھ راھم ادامھ مى دھم كھ مرگ براى جوانمرد عار نیست ھنگامیكھ از حق پیروى كند و در راه اسالم جھاد  ))ـ  1
  (( .نماید

 . ((یستـھ نثـار كند و از افـراد مـجرم و گـناھكار دورى گزیند و جانش را در راه مـردان شا ))ـ  2
 . جانم را تقدیم مى دارم تا شجاعان را در روز جنگ مالقات كنم و این برخورد را بر زندگى ترجیح مى دھم ))ـ  3
))  
انسان زنده بماند و پس اگر زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر كشتھ شدم مالمت نخواھم شد، ذلت در آن است كھ  ))ـ  4

 .(158) (( خوار و زبون باشد
حسین علیھ السالم درستى راه و ھدفش را كامال تشخیص داده كھ مى داند چھ كشتھ شود و چـھ زنده بماند نھ : نكتـھ 

ھ مورد مالمت قرار مى گیرد و ھر انسانى باید در زندگى چنین باشد كھ قبل از حصول علم بھ پشیمان مى شود و ن
 .درستى ھدف قدم از قدم برندارد

 یاران امام از كوفھ مى رسند
: امـام عـلیھ السالم بھ حركت خـود ادامھ داد تا بھ عذیب ھجانات رسید در اینجا عده اى از كوفـھ بیارى امام آمدند

ھالل مرادى ، عمروبن خالد صیداوى ، مجمع بن عبدهللا عـائدى و فـرزندش عـائدبن مـجمـع ، سعـد مـولى  نافع بن
عـمـرو بن خـالد و غـالم نافـع بن ھالل ھم سوار بر شتـر درحالیكھ اسب نافـع بن ھالل را كھ نامش كامل بود یدك 

از آنھا حمایت : م جلوگـیرى نمـاید، امام فریاد زدمى كشید حر مى خواست آنان را از پیوستن بھ حسین علیھ السال
 .مى كنم ھمانطور كھ از جان خود حمایت مى كنم كھ اینان انصار منند

و تـو ھم شرط كردى كھ متعرض من و یارانم نشوى تا نامھ ابن زیاد بھ تو برسد حر از آنان دست برداشت و 
 .از موضع مردم كوفھ سئوال فرمود خـدمـت امـام رسیدند و امام بھ آنان خوش آمد گفت و

اشراف كوفھ رشوه ھاى كالن گرفتند و كیسھ ھایشان را پر كردند و خالصھ آنھا : مـجمع بن عبدهللا اظھار داشت 
 .(159)را خریدند و یك پارچھ علیھ شمایند و اما سایر مردم دلھایشان با شما است و شمشیرھایشان علیھ شما

 سرپیچى عبید هللا بن حر جعفى در حمایت از حسین
چـون كاروان امـام بھ قصر بنى مقاتل رسید پیاده شدند و خیمھ ھا را برافراشتند، حسین علیھ السالم خیمھ اى را 

نشانگر شجاعت صاحب خیمھ است و اسبى نیز در جلو خیمھ  مشاھده كرد كھ نیزه اى در جلو خیمھ نصب شده كھ
ایستاده است امام پرسید خیمھ از كیست ؟ گفتند از آن عـبیدهللا بن حر جعـفـى است حسین علیھ السالم حجاج بن 
مسروق جعفى را كھ افتخار التـزام ركاب داشت بھ سراغ عـبیدهللا فـرستـاد عبیدهللا از دیدن حجاج یكھ خورد و 

 چھ خبر؟: رسیدپ
 . خداوند كرامتى را نصیب گردانیده: حجاج بن مسروق 
 ـ ھان چھ كرامتى ؟

ـ این حسین بن على است كھ ترا بھ یارى مى طلبد، اگر در كنار او جھاد كنى اجر مجاھدان در راه خدا دارى ، و 
 . اگر كشتھ شوى شھید در راه خدا شده اى
اینكھ حسین وارد كوفھ گردد و من او را یارى نكنم زیرا در كوفھ یاورى ـ مـن از كوفھ خارج نشدم مگر از ترس 

 .ندارد كھ ھمھ از او برگشتھ و بھ دنیا روى آورده اند مگر كسى را كھ خدا حفظ كرده باشد
 .حجاج بھ خدمت امام برگشت و گفتھ ھاى عبیدهللا را بازگو كرد

كند تا در پیشگاه خدا عذر و بھانھ اى نداشتـھ باشد نعـلین  حسین علیھ السالم براى اینكھ بر عبیدهللا اتمام حجت
مـبارك پـوشیده و بسوى خیمھ عبیدهللا حركت كرد، عده اى از انصار و اھل بیتـش نیز ھمراه حضرت رفتند عبیدهللا 

 . كھ چشمش بھ امام افتاد از حضرت استقبال كرد و با حضرت گرم گرفت
من در عمرم : ه بود كھ تـا آخـر عـمـر این داستـان را بھ این شكل بازگو مى كردآنچـنان ھیبت امـام او را جذب كرد

كسى را بھ زیبائى حسین ندیدم كھ این چنین چشم را پر كند و در دل جاى گـیرد، و در عـمـرم براى ھیچ كس دلم 
رافش در حركتند، نسوخت آنچنانكھ براى حسین رقت كردم ھنگـامـیكھ دیدم حسین راه مى رود و اطفالش در اط

محاسنش را مشاھده كردم كھ مـانند بال غراب سیاه و مشكى بود، پرسیدم این سیاھى طبیعى است یا خضاب كرده 
پسر حر، پیرى زود بھ سراغم آمد، فھمیدم كھ خضاب كرده است ، آنگاه مسائل سیاسى را بھ این : اید؟ فرمود

 : صورت با عبیدهللا بن حر در میان گذاشت
ر ھمشھریان شما برایم نامھ نوشتند كھ براى یارى من ھمگى ھم عقیده اند و از من خـواستـھ اند كھ بھ پـسر ح

شھرشان بروم و از ھمین جھت بھ این صوب آمده ام ، لیكن معلوم شد كھ روى حرفـشان نایستـادند كھ در كشتن 



 .پسر عمویم كمك كردند و بھ ابن مرجانھ پیوستند
اى مـتـعـال تـو را از گناھان گذشتھ ات مؤ اخذه مى كند، ترا بھ تـوبھ اى دعـوت مـى كنم كھ پـسر حر بدان كھ خـد

بخدا قسم مى دانم ھر : ھمـھ گـناھانت را بشوید و آن یارى كردن مـا اھل بیت رسول خدا است عبیدهللا عرض كرد
بتوانم شخصا از شما دفاع نمایم زیرا كھ از شما پیروى كند در آخـرت سعـادتـمـند مـى گـردد و فكر نمى كنم كھ 

شمـا در كوفـھ یاورى ندارید، ترا بخدا مرا بھ این راه تكلیف مكن كھ آماده مرگ نیستـم ، لیكن این اسبم را كھ در 
جلو خیمھ آماده است تقدیم مى كنم كھ نشده با این اسب ھدفـى را تـعـقـیب كنم و بھ آن نرسیده باشم و یا كسى مرا 

 .ده باشد و بھ من رسیده باشدتعقیب كر
ما براى اسب و شمشیرت نیامده ایم بلكھ آمده ایم تا از تو یارى بخواھیم ، و چـون از جان خـود بر مـا : امام فرمود

 . دریغ مـى كنى مـا را نیازى بھ مال تو نیست و من از گمراھان كمك نمى طلبم
ى استغاثھ ما را نشنوى و ما را در حال جنگ نبینى و لیكن ترا نصیحت مى كنم كھ در محلى قرار گیر كھ صدا

بخدا قسم ھر كھ صداى ما را بشنود و مرا یارى نكند خدا او را بھ رو در آتـش جھنم مـى افـكند عبیدهللا از شرم سر 
 .(160)انشاءهللا چنین نخواھد شد  :بھ زیر افكند و با صداى ضعیفى گفت

 عبیدهللا از یارى نكردن حسین پشیمان مى شود
در زندگـى ھر كس فرصتھائى دست مى دھد كھ استثنائى است اگر از آن فرصت استفاده نكند براى ھمیشھ افسوس 

نست استفاده كند و لذا بعد از شھادت حسین مى خورد براى عبیدهللا بن حر جعفى این فرصت استثنائى بود كھ نتـوا
علیھ السالم تا آخر عمر افسوس مى خـورد كھ چـرا حسین را یارى نكرد و از حیات و زندگى خود بیزار بود كھ 

 : در این زمینھ اشعارى سروده است
فیالك حسرة مادمت فیھا

تردّد بین خلقى و التّراقى
حسین حین يطلب بذل نصرى

ل الضّاللة و النّفاقعـلى اھ
غداة يقول لى بالقصر قوال

اتتركنا و تزمع بالفراق
مع ابن المصطفى روحى فداه

توّلى ثّم ودّع بانطالق
 

 

 

 

فلو فلق التّلّھف قلب حىّ 

لھّم الیوم قلبى بانفالق 
لقد فاز االولى نصروا حسینا

و خاب اال خرون ذو والنّفاق 
  (( . وس و پشیمانى در میان گلو و گلوگاھم تردد خواھد كرد تا در دنیا زنده امچقدر افس ))ـ  1
  (( .وقـتـیكھ بیاد مـى آورم كھ حسین از مـن طلب یارى علیھ گمراھان و منافقان مى كرد ))ـ  2
  (( . در صبحگاھى كھ در قصر بنى مقاتل بھ من مى فرمود آیا مرا وامى گذارى و رھا مى كنى ))ـ  3
  (( . موقعیكھ پسر محمد مصطفى كھ جانم بھ فدایش باد با من وداع كرد و رفت ))ـ  4
  (( .اگر بنا بود كھ بھ راستى قلب انسان زنده اى از تاءثر منفجر گردد حتما قلب من منفجر مى شد ))ـ  5
 .ر وجودشان زیانكار شدندآنھائى رستـگـار شدند كھ حسین را یارى كردند ولى دیگـران بھ دلیل وجود نفاق د ))ـ  6
))  

 .(161)و نیز اشعار دیگرى كھ حكایت از حزن و اندوه فراوانش در شھادت حسین مى كند



 خواب حسین علیھ السالم
بودیم كھ امام علیھ السالم را در حال سوارى خواب ربود و پس از مـا در حال حركت : عـقـبھ بن سمـعـان گـوید

 .انّا 㭘 و انّا الیھ راجعون و الحمد 㭘ّ رّب العالمین  :آنكھ بیدار شد فرمود
 فدایت شوم سپاس گفتى و كلمھ استرجاع بر زبان راندى ؟! پدر: على اكبر گفت 

این گروه مى روند و مرگ در تعقیب آنھا است ، دانستم : گفت بھ خواب رفتم سوارى را دیدم كھ مى  )) :امام فرمود
  (( .كھ خبر مرگ ما را مى دھد

 یا ابة ال اءراك ّهللا سوءا اءلسنا على الحّق ؟: فقال لھ 
  ((خدا بدى را از شما دور گرداند مگر ما بر حق نیستیم ؟ ! پدر )) :على اكبر

 بلى والّذى الیھ مرجع العباد: قال 
  (( . بھ خدائى كھ بازگشت بندگان بھ سوى او است ما بر حقیم آرى ))ـ 

 اذا ال نبالى اءن نموت محقین: قال 
  (( . وقتى ما بر حقیم از مردن باكى نداریم: على اكبر

 .جزاك ّهللا یا بنّى خیر ما جزى بھ ولد عن والده : امام 
  .(( (162)رزند داده مى شود عطا فرمایدخـدا تـرا بھترین پاداشى كھ از ناحیھ پدر بھ ف)) فـرزندم ؛ 

از نظر على بن الحسین علیھماالسالم و ھمھ كسانیكھ خدا را شناختھ و با خدا ارتباط دارند مـھم مـرگ با : نكتھ 
 . یا دیررس زیرا انسان را از مرگ گریزى نیستسعـادت است چـھ زودرس باشد 

 نامھ ابن زیاد بھ حر
حسین عـلیھ السالم بھ سیر خود ادامھ مى داد گاھى بھ سمت راست و گاھى بھ سمت چپ مـنحرف مـى شد و 

سپاھیان حر مى كوشیدند تا حسین را بھ طرف كوفھ سوق دھند در این مـوقـع سوار مـسلحى را دیدند كھ كمان بر 
وش افكنده و با سرعت زیاد از كوفھ بھ سوى آنھا مـى آید و او مالك بن نسر كندى فرستاده ابن زیاد بود، وقتى د

سالم كرد بھ امام علیھ السالم و یارانش سالم نكرد سپس نامھ ابن زیاد را بھ حر   نزدیك حر آمد بھ او و اصحابش 
 :تسلیم نمود كھ در آن چنین رقم رفتھ بود

فـجعـجع بالحسین حین یبلغك كتابى و یقدم علیك رسولى فال تنزلھ االّ بالعـراء فـى غـیر حصن و عـلى غیر امـا بعـد 
 .ماء و قد امرت رسولى اءن یلزمك فال یفارقك حتى یائیتنى بانفاذك امرى والسالم 

خـت بگـیر و او را در یعنى وقتى نامھ ام را دریافت نمودى و فرستاده ام نزد تو آمد بر حسین علیھ السالم س ))
زمـین بى آب و علف و دور از آبادى فرود آورد و بھ فرستاده ام دستور داده ام كھ مالزم و مراقبت تو باشد و از تو 

  (( .جدا نشود تا امر مرا انجام دھى والسالم 
شد و در ھمانجا امام و حر بن یزید ریاحى نامھ ابن زیاد را براى امام و یارانش قرائت نمود و از حركت آنان مانع 

 آیا ما را از رفتن باز مى دارى ؟: اصحابش را مجبور بھ فرود آمدن كرد، امام فرمود
آرى ابن زیاد در نامـھ اش مـرا چـنین دستـور داده كھ بر شما تنگ بگیرم و جاسوسى ھم بر من گماشتھ : حر گـفـت 

 . است
 را واگذار تا در این قریھ یعنى نینوا یا غاضریھ یا شفیّھ فرود آئیم واى بر تو ما: امام حسین علیھ السالم بھ حر گفت 

. 
 . نمى توانم زیرا این مرد جاسوس ابن زیاد است كھ بر من گماشتھ است: حر گفت 

اجازه بده با این گروه بجنگیم كھ نبرد با اینھا آسانتر است از نبرد با كسانیكھ : زھیر بن قین بھ امام عرض كرد
بس ما را بھ این قریھ : زھیر گفت . من ابتدا بھ جنگ نمى كنم : یند و بھ این گروه مى پیوندند امام فرمودبعدھا مى آ

ببر كھ ھم پناھگاه است و ھم كنار شط فرات است و از نظر آب در مضیقھ نخواھیم بود، آنگاه اگر مانع شدند با آنھا 
عقر بخدا پناه مى برم پس از : عقر، امام فرمود: ت نام آن قریھ چیست ؟ زھیر گف: خواھیم جنگید حضرت فرمود

 اسم این مكان چیست ؟: اصرار حر درباره نزول ، امام فرمود
 .نینوا: گفتند
 .آیا نام دیگر ھم دارد؟ آرى العقر: امام 
 (( .(163)اللّھّم انى اعوذبك من العقر   :)) امام

 آیا نام دیگرى دارد؟: امام فرمود
 .آرى كربالیش نامند: گفتند

 .اللّھّم انّى اءعوذبك من الكرب و البالء :چشمان امام پر از اشك شد و فرمود
   .(( (164)خدایا بھ تو پناه مى برم از اندوه و گرفتارى)) 



 میعادگاه عاشقان
از شنیدن نام كربال حسین عـلیھ السالم   وارد كربال شد كھ پس  61حسین در روز پـنجشنبھ دوم محرم الحرام سال 

این : را برافرازند و فرمود دانست كھ بھ مـیعادگاه عاشقان رسیده است دستور داد تا اھل بیت فـرود آیند و خیمھ ھا
ھمراه پدرم امیرالمؤ منین از : زمینى است كھ در آن كشتھ مى شوم و در آن مـدفـون مـى گـردم و اضافھ فرمود

ھاھنا مـحطّ :اینجا عبور كردیم ، در این نقـطھ مـتـوقـف شد و از نام این زمـین پـرسید و پس از شنیدن پاسخ فـرمـود
 دمـائھم ركابھم وھھنا مـھراق 

  ((اینجاست مـحل فـرود آمـدن كاروان آنھا و اینجا است محل ریختن خون آنان  )) .
 حضار عرض كردند یا امیرالمؤ منین این فرمایش شما درباره چھ كسانى است ؟

 .جماعتى از خاندان محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در این زمین بشھادت مى رسند: امـام فـرمـود
ھنا ارى مجّدال  قال انزلوا

و ھھنا اءجبّتى تلقى الرّدى
و ھھنا تشّب نیران الوعى 

(165)و ھھنا ينھب رحلى و الخیا

ن حق است اینجا وعده گاه مـالقـات دوست است آرى این سرزمـین مـحل محنت و بال است ، اینجا میعادگاه عاشقا ))
، در اینجا عـاشقـان بیقـرار و شوریده حال بوصال مـحبوب مـى رسند، اینجا لب تـشنگـان مـجروح و داغـدار از 

  (( .جام وصال دوست سیراب مى گردند اینجا وعده گاه عشاق راه حق و حّریت و آزادى و عدالت است 
 لسالمدعا و شكوه حسین علیھ ا

پـس از آنكھ خـیمـھ برافـراشتـھ شد حسین عـلیھ السالم اھل بیت و افـراد خـانواده و یارانش را جمع كرد و تصور 
قطعھ قطعھ شدنشان را از ذھن گـذرانید، اشك چشمان مباركش را فرا گرفت و دست بھ دعا برداشت و با خداى 

 :و فرمودخود بھ راز و نیاز پرداخت و از گرفتاریھا شكوه كرد 
اللّھّم انّا عـتـرة نبیّك محّمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم قد اخرجنا و طردنا و ازعجنا عن حرم جّدنا و تعّدت بنو امیّة 

 .علینا اءللّھّم فخذ لنا بحقّنا و انصرنا على القوم الظّالمین 
ون كردند و از حرم جدمان رانده شدیم ، بار خدایا مائیم عترت پیامبرت محمد كھ ما را از خانھ و كاشانھ مان بیر ))

  (( . بنى امیھ بر ما ستم كردند، خدایا تو خود حق ما را بستان و ما را بر مردم ستمكار پیروز گردان
 .و نیز براى اینكھ یاران ابى عبدهللا موقعیت خود را بدانند و در تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند

النّاس عبید الّدنیا و الّدین لعق على السنتھم یحوطونھ ما دّرت معایشھم  :ودبھ یاران و انصارش خطاب كرد و فرم
 .فاذا مّحصوا بالبالء قّل الّدیّانون 

مردم بنده و برده دنیایند و دین لقلقھ زبان آنھا است از ھر سو كھ زندگیشان تاءمین شود بھ ھمـان سو مـى  ))
   .(( (166)دینداران تقلیل خواھند یافتچـرخـند ھرگـاه بھ گـرفـتـاریھا مـبتـال شوند 

 اولین سخنرانى امام در كربال
 :پـس از آنكھ حسین علیھ السالم و یارانش در كربال مستقر شدند اولین سخنرانى خود را بھ این ترتیب ایراد كرد
حمدّهللا و اثنى علیھ ثّم قال انّھ قد نزل بنا من االمر ما قد ترون ، و اّن الّدنیا تغیّرت و تـنكّرت و ادبر معروفھا و 
استمّرت حّذا و لم یبق منھا االّ صبابة كصبابة االناء و خسیس عـیش كالمـرعـى الوبیل ، اال تـرون الى الحق ال 

ھ ، لیرغب المؤ من فى لقاء ربّھ محقّا، فانّى ال ارى الموت االّ سعادة و الحیاة مع یعـمـل بھ و الى الباطل ال یتناھى عن
 .الظّالمین االّ برما

بطوریكھ مى بینید كار ما باینجا رسیده و دنیا تـغـییر یافـتـھ بدیھایش بھ ما : پس از حمد و ثناى پروردگار فرمود ))
ت و زندگـى مـا باقـى نمانده است مگر جرعھ كمى ھمانند روى آورده و نیكى ھایش بھ ما پشت كرده و از حیا

رطوبتى كھ در تھ كاسھ بعد از تـخـلیھ مـى مـاند و زندگـى پـستـى مـانند چـراگـاه خـشك آیا نمـى بینید كھ بحق 
د عـمـل نمـى شود و از باطل جلوگیرى بعمل نمى آید، در چنین حالتى مؤ من حقا باید مشتاق لقاى پروردگار باش

 (.یعنى مرگ را آرزو مى كند(
پـس بدرستى كھ من مرگ را جز سعادت و رستگارى نمى دانم و زندگى با ستمكاران را جز محنت و رنج و 

   .(( (167)ماللت و ذلت نمى یابم
حسین علیھ السالم از این سخنرانى این بود كھ یاران را بھ مسئولیتى كھ بر عھده دارند توجھ دھد  ھدف امام: نكتـھ 

 .تا در انجام آن بكوشند
 پاسخ دلنشین یاران حسین

یاران حسین حقـا ھدف امـام را درك كردند و ھر یك پـاسخ مـثـبت دادند قـبل از ھمـھ زھیر بن قـین برخـاست و 



ھدایت كند اى فـرزند رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم سخنانت را شنیدیم ، اگر دنیا براى ما  خـدا تـرا: گـفـت 
الى االبد باقى بود و ما در آن زندگى جاودانھ و ھمیشگى داشتیم جنگ و كشتھ شدن در ركاب تو را بر زندگى 

 . ھمیشگى در این جھان ترجیح مى دادیم
) شمـا از رو گـرداندن مـردم ناراحت نباشید(یابن رسول هللا : ت و عـرض كردسپـس نافـع بن ھالل بجلى برخـاس

كھ جدتـان رسول خدا نتوانست محبتش را در دل ھمھ مردم جاى دھد كھ گروھى منافق بھ او وعده نصرت مى 
خفاء سخت دادند ولى در باطن با او مكر و حیلھ كردند، در برخورد با پیامبر بسیار گرم و جذاب بودند ولى در 

ترین دشمنى را انجام مى دادند تا آنكھ خدا او را بھ جوار رحمت خویش خواند، و نیز پدر شما در یك چنین 
موقعیتى قرار داشت یك گروه و جمعیت تصمیم بر یاریش گـرفـتند و در كنار او با دشمنانش جنگیدند و سھ گروه 

ھم در چنین موقعیتى قرار دارید، ھر كھ عھدشكنى كند و فرا رسید و امروز شما   دیگر با او جنگیدند تا اجلش 
بیعت خود را نقض نماید جز بھ خودش لطمھ نمى زند و خداوند از بندگانش بى نیاز است ما در اطاعـت شمائیم ما 

را بھر سو مى خواھى اعزام فرما بھ شرق یا بھ غرب ، بخدا قسم از مـقـدرات الھى ناراضى نیستیم و از لقاء 
گار ھم خوشحالیم نیت و عقیده ما آن است كھ دوست بداریم ھر كھ را كھ شما دوست دارید و دشمن بداریم پرورد

 .ھر كھ را كھ شما دشمن دارید
 .(168)بیشتـر یاران حسین عـلیھ السالم ھمانند نافع سخن گفتند و امام علیھ السالم از آنان تقدیر و تشكر كرد

 نامھ ابن زیاد بھ حسین علیھ السالم
حربن یزید ریاحى جریان نزول حسین علیھ السالم را بھ كربال بھ ابن زیاد گزارش نمود و عبیدهللا كھ از جریان 

 : ھ السالم نوشتنزول حسین در كربال واقف گردید نامھ اى بدین شرح بھ امام حسین علی
ان ال اتـوّسد الوثـیر و ال اشبع من ! امـا بعـد فـقـد بلغنى یا حسین نزولك بكربالء و قد كتب الّى امیرالمؤ منین یزید

 .الخمیر او الحقك باللّطیف الخبیر او ترجع الى حكمى و حكم یزید والّسالم 
بھ مـن نوشتھ است كھ در ! و امیرالمؤ منین یزیدحسین ، بھ من گزارش رسیده كھ تو در كربال فرود آمده اى  ))

یا اینكھ ) یعنى بكشم (جاى نرمى استراحت نكنم و از نان سد جوع ننمایم تا ترا بھ خداى لطیف و خـبیر برسانم 
  (( . بحكم من و حكم یزید تسلیم شوى

ال  :ھ را بھ زمـین انداخت و فرمودابن زیاد نامھ را بوسیلھ پیكى براى امام حسین فرستاد و امام پس از خواندن نام
مردمى كھ خریدار خشنودى مخلوق در مقابل غضب و  ))، افلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق 

  (( .نارضایتى خالق و آفریدگار باشند رستگار نخواھند شد
ك ابن زیاد ماوقع را بھ عبیدهللا این نامھ جواب ندارد پی: فرستاده ابن زیاد از امام مطالبھ پاسخ نمود و امام فرمود

گزارش نمود و او خشمناك گشت و بھ مسجد رفت و خطبھ خواند و از یزید و پدرش تعریف و تمجید نمود و مردم 
را بھ جنگ با حسین علیھ السالم تحریك و تحریص كرد و وعده داد كھ پاداش و عطاى آنرا صد چندان خواھد 

 .(169)كرد
 ابن سعد در سر دوراھى

بھ نوشتـھ مورخین ابن زیاد قبال عمر بن سعد بن ابى وقاص را بھ حكومت رى منصوب نمـود ضمـنا چـھار ھزار 
مردم دیلم بپردازد و چون امام  سپاھى تجھیز شده بودند كھ عمر بن سعد ضمن ایفاء ماءموریت مـحولھ بھ جنگ با

 حسین علیھ السالم وارد كربال گردید و حر گزارش آنرا براى ابن زیاد فرستاد عبیدهللا بن زیاد بھ عمر بن سعد گفت
 .سر الیھ فاذا فرغت فسر الى عملك  :
) رى (خدمت خود  یعـنى اول برو كار حسین علیھ السالم را تمام كن وقتى از او فارغ شدى آنگاه بھ سوى محل ))

  (( .برو
 مرا از این كار معاف دار؟: عمر سعد 

 بسیار خوب فرمان حكومتى را بھ ما رد كن ؟: ابن زیاد
عمر سعد كھ چنین انتظارى نداشت و فكر انصراف از حكومت رى در مخیلھ اش خطور نمى كرد دچار حیرت شد 

 .اخت ھمھ او را منع كردندو لذا یك شب مھلت خواست و با اطرافیان خود بھ مشورت پرد
 : حمزه پسر مغیرة بن شعبھ خواھرزاده ابن سعد بھ وى گفت

انشدك ّهللا یا خال ان تسیر الى الحسین فتاءثم عند ربّك و تقطع رحمك فو هللا الن تخرج من دنیاك و مالك و سلطان 
 .االرض كلّھا لو كان خیر لك من ان تلقى ّهللا بدم الحسین 

مبادا بسوى حسین بروى كھ نزد پروردگارت گنھ كار و قطع كننده رحم خواھى بود بخدا سوگند ! ى ترا بخدا دائ ))
اگر تمام دنیا از آن تو باشد و پادشاه ھمھ جھان باشى و از آن دست بكشى بھتر است از اینكھ خدا را مالقات كنى 



  (( . در حالیكھ خون حسین را بھ زمین ریختھ باشى
 :ءهللا آنچھ گفتى خواھم كرد و تمام شب را در فكر بود و این اشعار را مى خواندانشا: ابن سعد گفت 

دعانى عبیداللّه من دون قومه

 
للّه الى خطّة فیھا خرجت لحینى

فو اللّه ال ادرى و انّى لواقف

 
افكّر فى امرى على خطرين

اءاتـرك مـلك و الرّى مـنیتـى

 
ام اءرجع مـذمـومـا بقتل حسین

و فى قتله النّار الّتى لیس دونھا

حجاب و ملك الرّّى قرّه عین 
  (( .حكومت داد) رى (عبیدهللا از میان ھمھ اقوام مرا انتخاب و بھ سرزمین  ))ـ  1
  (( . پس بخدا قسم متحیرم كھ كدام یك از این دو امر خطیر را برگزینم ))ـ  2
من است رھا كنم یا دست بھ خون حسین بیاالیم و با مذمت فراوان بھ آیا رى را كھ مورد اشتیاق و آروزى  ))ـ  3

  (( . خانھ برگردم
   .(( (170)جزاى كشتن حسین آتش جھنم است كھ گریزى از آن نیست اما حكومت رى ھم نور چشم من است)) ـ  4

 ابن سعد كشتن حسین را مى پذیرد
حكومت رى را بھ من سپرده اى و مـردم ھم شنیده اند، : عـمـر بن سعـد صبح روز بعد نزد ابن زیاد رفت و گفت 

اگر فرمان حكومتى رى را تنفیذ نمائى و از اشراف كوفھ بھ جنگ حسین بفرستى بھتر است و نام چند نفر را ھم 
 .ذكر نمود
مـن در تمام مقام مشورت با تو نیستم اگر حاضر نیستى كھ با سپاھیان بھ جنگ حسین بروى : گـفـت  ابن زیاد

 . فرمان حكومتى را بھ من بازگردان
مـى روم و با چـھار ھزار نفر سپاھى كھ قرار بود بھ جنگ دیلم برود بسوى كربال روان شد و : عـمـر سعـد گـفـت 

 .(171)ھ حر و سپاھیانش پیوست بھ جنگ پـسر پیغمبر خدا آمد و ب
 اعزام نیرو بھ كربال

با اینكھ ابن زیاد تعداد یاران حسین را مى دانست مع ذلك تا آنجا كھ مى توانست نیرو اعـزام كرد، مـبادا حادثھ غیر 
رخ دھد و جنگ با حسین بھ نتیجھ نرسد لذا پس از اعـزام عـمر سعد مرتبا تجھیز سپاه مى كرد و بھ مترقبھ اى 

یك روز قبل از آنكھ از كوفھ خارج شوم بھ ظھر كوفھ عبور كردم : كربال روانھ مى نمود چنانكھ طرماح مى گوید
 این تجمع براى چیست ؟ :جمعیتى را دیدم كھ ھرگز چنین جمعیتى را در یك جا ندیده بودم پرسیدم 

جمع شده اند تا سان ببینند و سپس بھ جنگ حسین اعزام گردند اسامى فرماندھان و تعداد تحت فرماندھى آنان : گفتند
 : بدین شرح است

ـ  4ـ یزید بن ركاب كلبى با دو ھزار نفر  3ـ عمر سعد با چھار ھزار نفر  2ـ حربن یزید ریاحى با ھزار نفر  1
ـ كعب  7ـ نصر بن خرشھ با دو ھزار نفر  6ـ مازنى با سھ ھزار نفر  5سكونى با چھار ھزار نفر  حصین بن تمیم

ـ یزیدبن حارث بن  10ـ حجاربن ابجر با ھزار نفر  9ـ شبث بن ربعـى با ھزار نفر  8بن طلحھ با سھ ھزار نفر 
 .ھ تجھیز سپاه و ارسال مى نمودـ شمـر بن ذى الجوشن با چـھار ھزار نفـر و پـیوست 11رویم با ھزار نفـر 

 .تا تعداد سپاھیان سواره و پیاده اعزامى بھ كربال بھ سى ھزار نفر رسید
گـرچـھ گـفتار دیگرى در تعداد سپاھیان عمر سعد در تاریخ آمده لیكن عدد سى ھزار نفر صحیح تـرین اقـوال است 

 .(172)چـنانكھ از امام صادق علیھ السالم نیز چنین روایت شده است 
 فرار سپاھیان كوفھ

در نامـھ اى كھ مـردم كوفـھ بھ امام حسین علیھ السالم نوشتند كھ ذكر آن گذشت اظھار داشتـند صدھزار نفـر نیرو 
سد كوفھ چنین استعدادى نداشتھ و خالى از مبالغھ نیست ولى با اصرار در انتظار شما است ، ھر چند بھ نظر مى ر

زیادى كھ ابن زیاد براى اعزام نیرو داشت مـى باید بیش از سى ھزار نفر اعزام شده باشد چنانكھ بعضى از 
ست كھ از مورخین پـنجاه ھزار نفـر و برخـى ھشتـاد ھزار نفـر نیز ثـبت كرده اند ولى جمـع بین اقـوال بھ این ا

 .كوفھ این تعداد اعزام شدند لیكن چون بیشترشان حاضر بھ جنگ با حسین نبودند فرار مى كردند
فرماندھى را با ھزار نفر از كوفھ اعزام كردند ولى بیش از سیصد : چنانكھ از بالذرى در انساب االشراف نقل شده 

زیاد عمرو بن حریث را در كوفھ بھ جاى خود  یا چـھارصد نفـر بھ كربال نمـى رسیدند و نیز نقل شده كھ ابن



گماشت و شخصا بھ نخیلھ كھ لشكرگاه بود آمد و در آنجا احساس كرد افراد یك نفره و دو نفره و سھ نفره از طریق 
فـرات بھ كربال مى روند و بھ حسین ملحق مى گردند، لذا دستور داد جسر را ببندند و بر آن مراقب بگمارند تا 

 .(173)عبور كندكسى نتواند 
 سیاست ظالمانھ در جمع آورى نیرو

ابن زیاد براى اینكھ ھم مردم كوفھ را بسیج كند و از فرار افراد جلوگیرى نماید از ھیچ جنایتى كوتاھى نمى كرد، و 
 !نى را مرتكب مى شدھر عمل غیر انسا

ھر كھ در شھر بماند و بھ جنگ حسین : ابن زیاد دستور داد منادى در شھر اعالن كند: در این داستان دقت كنید
 . نرود خونش بر ما حالل است

او را نزد ابن زیاد بردند، ابن زیاد از وضع او پـرسید، گـفـت مـن . پس از این اعالمیھ شخص غریبى را یافتند
 . ریب و اھل شامم از یك نفر عراقى طلب داشتم آمده ام طلبم را وصول كنممـردى غـ

او را بكشید تا براى كسانى كھ بھ جنگ حسین نمى روند عبرتى باشد دستور ابن زیاد اجراء شد و : ابن زیاد گـفت 
 .(174)او را كشتند

 تصمیم بھ ترور ابن زیاد
یاران وفـادار حسین عـلیھ السالم براى نابود كردن دشمنان آن حضرت از پاى نمى نشستـند و آنچھ كھ بھ فكرشان 

مى رسید اعمال مى نمودند چنانكھ عمار بن ابى سالمھ داالبى كھ یكى از شجاعان كوفھ بود و جزء سپاھیان 
ھ اعزام شده بود تـصمـیم گرفت عبیدهللا ابن زیاد را ترور نماید لیكن در اثر محافظت شدید و اعزامى بھ نخیل

مقدور نشد لذا كوشید تا از نخیلھ فرار كرد و بھ حسین علیھ السالم پیوست و جز   مراقبین فـراوان این كار برایش 
 .(175)شھداى كربال بھ حساب آمد

 پیك عمر بن سعد بسوى امام علیھ السالم
عـمر بن سعد روز ششم محرم رؤ ساى قبائل و عشایر كوفھ را جمع نمود و از آنان خواست كھ یك نفر بسوى امام 

ین عـلیھ السالم شرم داشتند زیرا حسین برود و از علت آمدن حضرت جویا شود، ھمگى معذرت خواستند و از حس
آنھا نامھ نوشتھ و امام را دعوت كرده بودند فـقـط كثـیربن عبدهللا كھ مردى شجاع و بیباك و سفاك بود برخاست و 

 . گفت من مى روم و اگر بخواھى او را ناگھانى مى كشم
 ھ اینجا آمده اى ؟عـمر سعد گفت نمى خواھم او را بھ قتل برسانى برو و از او بپرس براى چھ ب

این مرد بدترین  :كثیر حركت كرد چون نزدیك حسین رسید ابو ثمامھ صائدى او را دید خدمت امام عرض كرد
نھ بھ : شمشیرت را بینداز، كثیر گفت  : مردم روى زمین و خونریز و تروریست است و بلند شد و بھ كثیر گفت

 . گوش فرا دارید ابالغ رسالت كنم واال بازگردمخدا چنین نخواھم كرد من فرستاده اى ھستم كھ اگر 
 .من دستھ شمشیر تو را مى گیرم آنگاه سخن بگو: ابو ثمامھ گفت 

 . نمى گذارم شمشیرم را لمس كنى: كثیر گفت 
پیامت را بھ من بگو تا بھ حضرت برسانم و تو را كھ مرد فاجرى ھستـى نمـى گذارم بھ حضور : ابو ثـمـامھ گفت 

، پس بھ یكدیگر بد و ناسزا گفتند و كثیر برگـشت و عمر سعد را از ماوقع مطلع ساخت ابن سعد ھم قرة امام برسى 
آیا این مرد را : بن قیس حنظلى را بھ سوى امـام روانھ نمـود وقـتـى نزدیك امام رسید حضرت بھ اصحاب فرمود

 مى شناسید؟
اھر ما است و خوش نیت است و من تـصور نمى كردم بلى او از حنظلھ تمیم و پسر خو: حبیب بن مـظاھر گـفـت 

كھ در سپاه عمر سعد و در این جنگ حضور یابد قرة بن قیس حضور امام رسید و سالم كرد و پـیام عـمـر بن سعـد 
كتب الى اھل مصركم ھذا اءن اقدم فاما اذا كرھتمونى فانى انصرف  :را بھ حضرت رسانید امـام عـلیھ السالم فرمود

 .عنكم 
  ((مـردم شھر شمـا بھ مـن نامـھ نوشتـھ اند كھ بھ سوى شمـا بیایم حال اگر از آمدنم ناخوشایندید برمى گردم  ))

حسین علیھ السالم (واى بر تو قـرة چـرا بھ این گروه ستم پیشھ پیوستھ اى بیا این مرد : حبیب بن مظاھر او را گفت 
نزد عمر سعد بروم و پـاسخ پـیامـش را : بھ كرامت فرماید قرة گفت را یارى كن كھ خـدا بوسیلھ جدش ترا مؤ ید ) 

 .برسانم سپس در این باره اندیشھ خواھم كرد و رفت نزد ابن سعد و پاسخ امام را رسانید
امیدوارم خداوند مرا از جنگ با حسین علیھ السالم نجات دھد و جریان را براى ابن زیاد : عـمر بن سعد گفت 

 . نوشت
 : د وقتى نامھ ابن سعد را خواند گفتابن زیا

االن اذ علقت مخالبنا به 
يرجو النجاة والت حین مناص



اكنون كھ چنگالھاى ما بھ او بند شده و او را فرا گرفتھ در صدد رھائى خود بر آمده است و حال آنكھ راھى براى  ))
  (( ! نجات او نیست

بیعـت یزید را عرضھ كن اگر قبول نمودند آن وقت راءى نظر ما  سپـس بھ ابن سعـد نوشت كھ بھ حسین و یارانش
 .اعالم مى شود

امـا ابن سعد نامھ ابن زیاد را بھ اطالع امام نرسانید زیرا مى دانست كھ حسین پیشنھاد ابن زیاد را نمى پذیرد و 
 .(176)ھرگز با یزید بیعت نخواھد كرد

 مذاكره امام علیھ السالم با پسر سعد وقاص 
امـام حسین علیھ السالم عمروبن قرظھ انصارى را نزد عمر بن سعد فرستاد كھ مى خواھم با تـو سخن گویم امشب 

ت نفر حركت نمودند وقتى بھ محل بین دو سپاه مرا مالقات كن شبانگاه ابن سعد با بیست نفر و امام ھم با بیس
شمـا ھمـین جا باشید، و خود باتفاق قمربنى ھاشم و على : مالقات نزدیك شدند امام علیھ السالم بھ اصحابش فـرمـود

 .اكبر بھ محل مالقات رفتند
امام عـمـر بن سعد نیز قبل از رسیدن بھ محل ھمراھان خود را ترك گفت و بھ اتفاق پسر خود حفص و غالمش بھ 

 . پیوست
واى بر تو اى پسر سعد از خدا نمى ترسى كھ بازگشت تو بھ سوى او است ، مـى خواھى : امـام بھ ابن سعـد گفت 

مرا بكشى و حال آنكھ مى دانى من پسر كیستم ، این قوم را رھا كن و بھ نزد من بیا كھ نزدیكى تو بھ خدا در این 
 . است كھ با من باشى

 .نھ ام را خراب كنندمى ترسم خا: ابن سعد
 . من براى تو خانھ مى سازم: امام 

 .مى ترسم امالكم را بگیرند: ابن سعد
 . من از امالكم در حجاز بھترینش را بھ تو مى دھم: امام 

 . من ھمسر و خانواده دارم بر آنھا مى ترسم: ابن سعد
 غفرلك یوم حشرك فو هللا انى ال رجو فـانصرف عـنھ الحسین و ھو یقول مالك ذبحك هللا على فراشك عاجال و ال

 .اءن ال تاكل من بر العراق اال یسیرا
خدا تو را بھ زودى در رختخواب بكشد و تو را : امـام از او روى گـردانید و برخـاست و در اینحال مى فرمود ))

 .نیامرزد بھ خدا قسم امیدوارم از گندم عراق بھ جز اندكى نخورى 
 .(177)جو ھم مرا كفایت مى كند: عمر سعد با مسخره گفت 

 حائل شدن بین آب و امام علیھ السالم
ابن زیاد در تعقیب نامھ قبلى نامھ دیگرى براى ابن سعد فرستاد مشعر بانكھ بین حسین و یارانش و بین آب حائل 

 .(178)عثمان بن عفان را از آب منع كردند!! شو و مگذار قطره آبى بنوشند چنانكھ تقى زكى 
یارانش را از عـمـر بن سعد بالفاصلھ عمرو بن حجاج را با پانصد سوار بر شریعھ فرات گماشت تـا امـام و 

استـفـاده آب و بردن آن بھ خیام حسینى جلوگیرى نمایند و چون تـشنگـى بر امـام و یاران فـشار آورد امـام بھ قـمـر 
برو قدرى آب بیاور، حضرت عباس با سى نفر سوار و بیست نفـر : بنى ھاشم جناب ابى الفـضل العـباس فرمود

دوش گرفتھ و پیشاپیش حركت مى نمود بھ شریعـھ فـرات نزدیك شدند عمرو پـیاده درحالیكھ نافع بن ھالل پرچم را ب
نافـعـم ، پـرسید براى چـھ آمـدى ؟ گـفـت براى آشامـیدن آبى كھ شمـا  :كیستى ؟ پاسخ داد: بن حجاج بھ نافع گفت 

لیكھ حسین و یارانش بھ خدا نمى آشامم در حا: بخور گوارایت باد، نافع گفت : بین ما و آن حائل شدید، عمرو گفت 
ما را اینجا نگھبان قرار داده اند كھ نگذاریم آب را ببرند نافع اعتنائى بھ گفتار آنان : تـشنھ اند اطرافـیان عمرو گفتند

مشكھا را پـر كنید عمرو بن حجاج و سپاھیانش آمدند كھ نگذارند، جناب عباس و نافع بھ : ننمود و بھ پیادگان گفت 
متفرقشان ساختند وقتى پیادگان ظرفھا را پر از آب نمودند عمرو و سپاھیانش راه را بر آنان  آنھا حملھ نموده و

بستند جناب عباس و ھمراھان با آنان بھ نبرد برخاستند و آنھا را بھ جاى خود بازگـرداندند و آبرا بھ خـیام رساندند 
 .(179)فتادو این جریان سھ روز قبل از شھادت امام حسین علیھ السالم اتفاق ا



 پستى تا كجا و چھ قدر
مـردم كوفـھ سالھا تحت حكومت عدالت گستر على علیھ السالم قرار داشتند و رفتار با مـعـاویھ را در صفین پس از 

بزرگوارانھ   معاویھ ھنگامیكھ آب در اخـتـیار آنان بود دیده اند و روش  سلطھ بر فرات و ممانعت سخت و شدید
حسین علیھ السالم را با حر و سپاھیانش آنھم در بیابانى دور از آب كھ اگر حسین آنان را سیراب نمى كرد شاید 

براى مـدت  اكثر آنھا از تـشنگى ھالك مى شدند و یا اقال براى بھ دست آوردن آب مجبور مى شدند حسین را
زمـانى بھ حال خـود رھا كنند و در پى رفع تشنگى بر آیند، مشاھده كرده بودند گـویا در كربال با مشاھده قدرت و 

كثرت جمعیت مسخ گشتھ كھ نھ تنھا از جلوگیرى آب شرمنده نشدند بلكھ بھ آن افتخار ھم مى نمود كھ داستانھاى 
 : زیر گواه بر آن است

حسین آب را مى بینى چگونھ موج مى زند بھ خدا قسم نمى : مى با صداى بلند فریاد مى كشیدـ مھاجرین اوس تمی 1
 !! گذارم مزه آب را بچشى تا بمیرى

 :امام علیھ السالم فرمود
 .انى الرجو ان یوردنیھ هللا و یحلئكم عنھ 

  (( .امیدوارم خدا مرا سیراب گرداند و شما را از آشامیدن منع نماید ))
و بن حجاج كھ خود از كسانى بود كھ كھ با حسین علیھ السالم مكاتبھ نموده و او را دعـوت بھ آمـدن بھ ـ عـمر 2

فرات را مى بینى ! حسین : كوفھ كرده و اكنون مسئول شریعھ فرات است نزدیك لشكرگاه امـام آمـد و فـریاد كشید
د لیكن شما یك قطره از آن نخواھى آشامید تا سگھا در آن غوطھ مى خورند و االغھا و خـوكھا از آن مـى آشامـن

 !! آنكھ حمیم جھنم را بیاشامى
آب را مـى بینى كھ مانند ! حسین : ـ عـبدهللا بن حصین ازدى بسوى خیمھ گاه امام مى دوید و فریاد مى كشید 3

 !! آسمان كبود موج مى زند بھ خدا قسم یك قطره از آن نخواھى چشید تا آنكھ از تشنگى بمیرى
سوزاننده تر بود شنید دستھا را بھ نفرین   امـام عـلیھ السالم كھ این زخم زبان را كھ از شمشیر برنده تر و از آتش 

 .اللھم اقتلھ عطشا و ال تغفرلھ ابدابھ طرف آسمان بلند كرد و گفت 
  (( .خدایا او را با تشنگى بكش و ھرگز او را نیامرز ))

 :حمید بن مسلم گوید
عـھ كربال عـبدهللا مریض شد بھ عبادتش رفتم بھ خدائى كھ جز او خدائى نیست او را دیدم كھ آنقدر آب پـس از واقـ

مى خورد كھ شكمش ورم مى كرد، سپس قى مى نمود و صداى العطش العطش بلند مى كرد باز آب مى خورد تا 
 .(180)ورم مى كرد ھمچنین بود تا مرد

اینھا براى خود شیرینى نزد عبیدهللا بن زیاد با بى شرمى این كلمات زشت و ركیك را بر زبان مى آوردند كھ گویا 
 . حسین نھ فرزند پیامبر آنھا است و نھ مسلمان

ند و آب را در برابر خود مـشاھده مى كنند، انگیزه اینھا درحالیكھ مى دیدند اطفال حسین از تشنگى مشرف بھ مرگ
اى براى آنھا در این عمل ناجوانمردانھ جز پستى و وحشیگرى نمى تـوان تـصور نمـود البتـھ در برابر اینھا افرادى 

بھ  ھم در میان سپاھیان بودند كھ این عمل وحشیانھ و غیر انسانى را تقبیح نموده و بر عمر سعد ایراد گرفتند لیكن
 .او اثر نكرد

 انتقاد یزید بن حصین از عمر بن سعد
اجازه : ھنگامى كھ تشنگى بر حسین و اھل بیت و یارانش فشار آورد یزید بن حصین ھمدانى بھ امام عـرض كرد

 . خود دانى: مـى دھى با عمر سعد در مورد آب سخن بگوییم ؟ حضرت فرمود
برادر ھمدانى چرا بر من سالم نكردى مگر مرا : سعد گفت  ھمدانى بر ابن سعد وارد شد و سالم نكرد، عمر

 . مسلمان نمى دانى ، من خدا و رسولش را مى شناسم و بھ آن معتقدم
اگر مسلمان بودى بھ قتل فرزند پیامبر اقدام نمى كردى ، گذشتھ از این آب فـرات را سگـھا و خـوكھا : ھمـدانى 

ان و خانواده اش از تـشنگـى مـى مـیرند و آب را از آنان دریغ مـى كنى مـى آشامـند اما حسین پسر فاطمھ و برادر
 و خیال مى كنى خدا و پیامبر را مى شناسى ؟



برادر ھمدانى ابن زیاد حكومت رى را بھ من سپرده : عـمـر سعـد مـدتـى سر بھ زیر افكند آنگاه سربرداشت و گفت 
 . كشمو ھر چھ مى اندیشم نمى توانم از حكومت رى دست ب

یابن رسول هللا عـمـر سعـد تـصمـیم گـرفـتـھ بھ : یزید ھمـدانى بھ خـدمـت امـام عـلیھ السالم بازگـشت و عـرض كرد
 .(181)خـاطر حكومـت رى تـو را بھ قتل برساند

 لسالم و چشمھ آب حسین علیھ ا
چـون آب در خـیمـھ گـاه ابى عـبدهللا علیھ السالم نایاب شد صداى زنان و كودكان از تـشنگـى بلند گشت ، حسین 
علیھ السالم كلنگى برگرفت و پشت خیمھ ھاى زنان آمد و نوزده قدم بھ طرف قبلھ بر شمرد سپس شروع كرد بھ 

ھان چـشمـھ آب گـوارائى نمـودار شد حسین عـلیھ السالم و تـمـام یاران كندن زمین ، ھنوز چیزى نكنده بود كھ ناگـ
 .و اھل بیت آب نوشیدند و ظرفھا را پر كردند آنگاه آب فروكش كرد و اثرى از آن باقى نماند

 .خبرگزاران داستان چشمھ را بھ ابن زیاد گزارش نمودند
 : نوشت بدین مضمون عبیدهللا زیاد از این خبر بر آشفت و نامھ اى بھ عمر سعد

بھ مـن رسیده است كھ حسین چاه حفر مى كند و بھ آب مى رسد و خود و اصحابش آب مى نوشند ھمینكھ نامھ اى 
بھ تو رسید تا آنجا كھ مى توانى او را از كندن چاه بازدار و بر آنھا منتھى درجھ سخت بگیر و آنھا را از نوشیدن 

 .آب بازدار
دار كوفھ رسید مراقبت ھا را تشدید كرد و نگھبانان فرات را مضاعف گردانید كھ مبادا یكى نامـھ ابن زیاد كھ بھ سر

 .(182)از یاران حسین از فرات آب بیاشامد
 حبیب بن مظاھر و جمع نیرو

عـمـر سعد كمك و نیرو مى فرستاد ولى بر یاران حسین افزوده نمـى شد، حبیب بن مـظاھر ابن زیاد ھر روز براى 
یاین رسول هللا طایفـھ اى از قـبیلھ بنى اسد در این نزدیكى مـنزل دارند اجازه مـى : اسدى خـدمـت امـام عـرض كرد

ن بال را از شما برطرف گرداند؟ امام فرمائید بروم و آنان را بھ كمك شما بخوانم امید است كھ خدا بھ وسیلھ آنا
 .فرمود اجازه دادم برو

 چھ حاجتى دارى ؟: حبیب نیمھ ھاى شب بصورت ناشناس بر بنى اسد وارد شد پس از معرفى خود گفتند
من بھترین ھدیھ اى كھ ممكن است انسانى براى بستگانش بیاورد براى شما آورده ام ، آمده ام تا شما را بھ : حبیب 
سر دختر پیامبرتان حسین بن على بخوانم كھ او در میان عده اى از مؤ منان خالص كھ ھر یك از آنان از یارى پ

نظر ارزش و ایمان بھ ھزار نفر برترى دارند قـرار دارد كھ ھرگـز او را رھا نمى كند و دست از یارى او نمى 
ن منید و سزاوارترین انسانھا بھ نصحیت و كشند، عمر سعد با سپاه انبوھى او را مـحاصر كرده است ، شما بستگا

خیرخواھى من ، اگر او را یارى كنید شرف دنیا و آخرت نصیب شما خواھد شد، بھ خدا قسم ھر كھ از شمـا با 
 .پـسر پـیغـمـبر كشتـھ شود در آخـرت رفـیق و ھم نشین رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم خواھد بود

بدهللا بن بشیر برخاست و اظھار داشت من اولین كسى ھستم كھ بھ این دعوت پاسخ مثبت مردى از بنى اسد بھ نام ع
 . مى دھم

پـس از او جمـاعـت زیادى اعـالم آمـادگى كردند تا آنكھ شماره آنان بھ نود نفر رسید این جماعت بھ سوى حسین 
و یا آنكھ خدا خواستھ حسین مظلوم شھید  علیھ السالم حركت نمودند ولى از آنجا كھ یاران شیطان در ھمھ جا ھستـند

گردد، یكنفر از این قبیلھ با شتاب خود را بھ عـمـر سعـد رسانید و داستان را بازگو كرد عمر سعد ھم ارزق را با 
چھارصد نفر ماءمور كرد كھ بھ طرف قبیلھ بنى اسد بروند و آنان را از حركت و رسیدن بھ حسین باز دارند، 

 .از ساحل فرات بھ نزدیكى حسین رسیده بودند با سپاه ازرق برخورد و با ھم درگیر شدند ھمـانطور كھ آنان
چرا مانع ما مى شوى ما را واگذار و خود را گرفتار : حبیب بن مظاھر، ازرق را مورد خطاب قرار داد و گفت 

 عذاب الھى مگردان ؟
ین برسند جماعت بنى اسد كھ قدرت مقاومت من ماءمورم كھ نگذارم این جمعیت بھ حس: ازرق نپـذیرفت و گفت 

نداشتند بھ طرف قبیلھ خود باز گشتند و ھمھ جمعیت نیمھ شب از قرارگاه و منزل خودشان كوچ كردند كھ مبادا 
 .عمر سعد بھ آنھا شبیخون بزند



 .حبیب تنھا بھ حضور امام رسید و واقعھ را گزارش نمود
  .(( (183)ھر آنچھ خدا بخواھد مى شود . )) ال حول و ال قوة اال با㭘: امام فرمود

 پیام ابن سعد براى ابن زیاد
تھاى امـام حسین عـلیھ السالم پـس از مـالقـات نخـست با عـمـر سعـد كھ نتـیجھ اى حاصل نگـردید تـرتـیب مـالقـا

دیگرى را مى دھد و این مالقاتھا سھ یا چھار بار صورت مى گیرد و سخنان زیاد گفتھ مى شود، سرانجام ابن سعد 
جنگ را خاموش ساخت و اتحاد و   بدرستى كھ خدا آتش : نامھ اى بدین مضمون بھ عـبیدهللا بن زیاد مى نویسد

حسین بھ مـن قول داده است كھ برگردد بھ مكانى كھ از  وحدت كلمـھ بوجود آمـد و امـر امـت بھ اصالح گـرائید و
آنجا آمده یا برود بیكى از سرحدات و مرزھا و مـانند یكى از مسلمانان باشد و یا برود نزد یزید و دست در دست او 

 !!گذارد تا ھر چھ او خواست انجام دھد
 . و این امر براى تو مایھ خشنودى است و صالح امت ، ھم در آن است

عـمـر سعـد براى اینكھ مـبتـال بھ جنگ با حسین نشود بھ دروغ از قـول امـام حسین عـلیھ السالم نقل كرده : ـوجھ ت
كھ حاضر است نزد یزید برود و دست در دست او واگـذارد یا بھ یكى از سرحدات برود و مانند یكى از مسلمانان 

من از مدینھ تا مكھ و از مكھ : بھ بن سمعان است كھ مى گویدبھ زندگى ادامھ دھد، و دلیل اثـبات این امر روایت عق
تا كربال با حسین علیھ السالم بودم و تمام سخنان او را در این مسیر شنیدم لیكن بھ خدا قـسم حسین علیھ السالم 

ھ نگفتھ بود كھ حاضرم دست در دست یزید بگذارم ، یا بروم بھ یكى از سرحدات كھ آن كذب محض است بلكھ گفت
  .(184)مرا رھا كنید تا بجائى كھ از آنجا بھ سوى شما آمده ام برگردم یا در این زمین پھناور بھ گوشھ اى بروم: بود

 شمر مفسده مى آفریند
ید و مـالحظھ كرد كھ مـشكل حل شده و اتـحاد كلمھ حاصل گردیده با تعجبى وقـتـى نامـھ پـسر سعـد بھ ابن زیاد رس
ھذا كتاب ناصح مشفق ، این نامھ فردى خیرخواه و دوست است ، من ھم : كھ نشانگر خشنودى و رضا بود گفت 

 . پذیرفتم

 

 

امیر از : د گـفـت در این وقـت شمـر بن ذى الجوشن كھ نزد ابن زیاد بود و بر موقعیت ابن سعد حسد مى ورزی
حسین این پیشنھاد را مى پذیرى درحالیكھ بھ سرزمین تو آمده و در پـھلوى تـو قـرار گـرفـتـھ است ، اگر از اینجا 

برود و دست در دست تو نگذارد، او بھ عـزت و قـدرت خـواھد رسید و تو دچار ضعف و زبونى و ناتوانى خواھى 
سلیم حكم تو شوند آنگاه اگر خواستى آنھا را عقوبت مى كنى كھ شایستھ ت  شد پس دستور بده كھ او و یارانش 

عقوبتند و اگر خواستى عفو كنى آن ھم بھ دست تو است بھ عالوه من شنیده ام كھ حسین و سعـد بیشتر شبھا را بین 
را بھ عمر بن  راءى تـو پـسندیده است حركت كن و نامھ ام : ابن زیاد گفت. دو لشكر مى نشینند و صحبت مى كنند

 .سعد برسان تا دستور مرا بھ حسین و یارانش عرضھ نماید
اگـر تـسلیم حكم من شدند آنھا را سالما نزد من بفرستند و اگر خوددارى نمودند با آنھا بجنگند، اگر ابن سعد بھ 

را بزن و  دستور من عمل كرد، از او اطاعت كن و فرمانش را اجرا نما و اگر سرپـیچى كرد، گردن عمر سعد
 .سرش را براى من بفرست و تو خود فرمانده سپاه خواھى بود

 : و در نقلى آمده كھ ابن زیاد گفت
االن و قد علقت مخالبنابه 

يرجو النجاة والت حین مناص 
 (( .ردو امید نجات دارد كھ دیگر راه فرار وجود ندا) چنین اظھار مى كند(یعـنى حاال كھ چنگال ما بر او بند شده  ))

(185) 
 آخرین تصمیم

ابن زیاد پس از گفتگوى با شمر نامھ ابن سعد را بھ این مضمون پاسخ داد من ترا بھ سوى حسین نفـرستادم كھ با او 
ى و یا تمناى سالمـت و بقاى او را نمائى و یا از جانب او عذر خواھى مماشات و مدارا كنى و بھ مماطلھ بگذاران

كنى و نخواستھ ام كھ از او نزد من شفاعت كنى ، ببین اگر حسین و اصحابش حكم مرا مى پذیرند و تسلیم من مى 



ھ قـتـل برسان و شوند آنھا را صحیح و سالم نزد من بفرست و اگر امتناع و خوددارى نمودند بر آنھا بتاز و آنان راب
مـُثـلھ كن كھ مستحق آنند و چون حسین را كشتى اسبھا را بر پشت و سینھ او بتاز، گر چھ مى دانم اینكار پس از 

مردن زیانى بھ مرده نمى رساند ولى چون گفتھ ام كھ چـنین خواھم كرد باید اینكار صورت پذیرد، پس اگر فرمان 
و شنوا را خواھى داشت و اگر خوددارى نمودى از سمت فرماندھى  مرا اجرا نمودى پاداش مـاءمور فرمانبر

 معزولى و از سپاه كناره گیر و لشكر را بھ شمربن ذى الجوشن واگذار كھ او امر ما را اجرا خواھد نمود والسالم
(186). 

 شمر وارد كربال مى شود
شمربن ذى الجوشن كھ در شرارت و خبث باطن سر آمد زمان بود، بھ امید اینكھ عمر سعد حاضر بھ جنگ با 

حسین نمى شود با شتاب فراوان وارد سرزمین كربال شد و از عمر سعد خبر گرفت ، گفتند در فرات آب تنى مى 
: بھ دست آورد، جویریة بن بدر تمیمى را ماءمور ساخت كھ كند، شمر از بس شتاب داشت كھ نظر عمر سعـد را 

لیكن قـبل از آنكھ جویریھ ابن سعد را !! برو بھ بین اگر ابن سعـد جنگ با حسین را پـذیرا نیست او را گـردن بزن 
 . مالقات كند مردى از سپاھیان عمر سعد برایش خبر آورد كھ داستان از این قرار است

رو بھ شمـر كرد و گفت  !آب خارج شد و لباس پوشید و چون فھمید كھ شمر چھ كرده است ابن سعد بھ سرعت از 
را كھ آورده اى ، گـمـان مى كنم كھ تو ) حكمـى )واى بر تو خدا خانھ ات را خراب كند و زشت گرداند آنچھ : 

مى كنى كھ حسین تسلیم  راءى ابن زیاد را زدى و آنچھ را كھ من اصالح كرده بود، بھ فساد كشانیدى ، اگر فكر
امر ابن زیاد مـى شود اشتباه است ، حسین ھرگز فرمان ابن زیاد را نمى پذیرد كھ قلب و روح پدرش على در كالبد 

 . او نھفتھ است
بگو امر امیرت را اجراء مى كنى و با دشمن او مى جنگى ؟ وگرنھ لشكر را بھ من واگذار و خود را از : شمـر

 . سپاه كنار بكش
  .(187)این مـوقـعـیت و كرامـت براى تـو نیست من خود انجام خواھم داد و تو فرمانده پیادگان باش: مـر سعـدعـ

 !عجبا كھ كشتن پسر پیغمبر را كرامت و افتخار بھ حساب مى آورند: نكتھ 
 شمر براى حضرت ابى الفضل و برادران امان نامھ مى گیرد

شمـر كھ از قـبیلھ كالب است و ام البنین نیز از ھمین قبیلھ است براى آنكھ جنگ ساده تر و آسان خاتمھ پذیرد بھ 
عـبدهللا  خواھرزاده ھاى ما با حسینند اگر امان نامھ اى براى آنان بدھى بجا و شایستـھ است: ابن زیاد پیشنھاد كرد

بن ابى المـحل نیز كھ برادرزاده ام البنین مـادر حضرت ابى الفضل بود برخاست و خواستھ شمر را تكرار و تاءیید 
 .نمود

ابن زیاد براى حضرت ابى الفضل العباس و برادرانش امان نامھ نوشت و تسلیم شمر نمود شمر در برابر سپاه 
 . ن بنو اختنا العباس و اخوهای :حسین علیھ السالم ایستاد و فریاد كرد

  ((كجایند خواھرزاده ھاى ما عباس و برادرانش ؟  ))
 .از ما چھ مى خواھى ؟ـ شما در امانید: حضرت ابى الفضل و برادرانش نزدیك شمر شدند، و پرسیدند

 . آیا ما در امانیم و براى حسین پسر پیغمبر امان نیست! ـ خدا تو را و امانت را لعنت كند
 (188)ـن خـدا مـى خـواھى كھ برادر و سید و سرورمان را رھا كنیم و بھ اطاعت لعین فرزند لعین در آئیم ؟ـ دشم

 تاسوعاى حسینى
تاسوعا پنجشنبھ نھم محرم بود چنانكھ در یكى از روزھائى كھ بر حسین و اھل بیتش بسیار سخت گذشت روز 

 : روایتى از امام صادق علیھ السالم در وصف تاسوعا آمده است
تـاسوعـا یوم حوصرفـیھ الحسین علیھ السالم و اصحابھ بكربال واجتمع علیھ خـیل اھل الشام و انا خـوا عـلیھ و فـرح 

و استضعفوا فیھ الحسین علیھ السالم و اصحابھ و ایقنو انھ  ابن مـرجانة و عـمـربن سعـد بتـواقـر الخـیل و كثـرتـھا
 . الیاتى الحسین علیھ السالم ناصرو ال یمده اھل العراق بابى المستضعف الغریب

یعـنى روز نھم محرم حسین و اصحابش در كربال در محاصره قرار گرفتند و سپاھیان شامى او را احاطھ كردند  ))
این روز پسر مرجانھ و عمر سعد با كثـرت سپاھیانشان خوشحال شدند، حسین را  و در فشار قرار دادند، و در

ضعیف شمردند و مطمئن شدند كھ دیگر براى حسین یاورى نخـواھد آمـد و مردم عراق دست از یاریش كشیدند، 
  (( .پدرم فداى مستضعف غریب 

لھ داشت لذا عـمـر سعـد با این جمـلھ و این زمـانى بود كھ شمر وارد صحراى كربال شد و اصرار بھ شروع حم
 !! یا خیل هللا اركبى و بالجنة ابشرى :فـرمـان حمـلھ را صادر كرد

  (( !!سپاھیان خدا سوار شوید كھ شما را مژده بھشت باد ))
سپاھیان ابن سعد بھ طرف خیمھ گاه ابى عبدهللا ھجوم آوردند، حسین جلو خیمھ شمشیر را در بغل گرفتھ و سر بر 



برادر صداى نیروھا را نمى شنوى كھ نزدیك : انوى غم نھاده و بخواب رفتھ بود كھ زینب سالم هللا علیھا صدا زدز
انى راءیت رسول هللا الساعة فى المنام لى  : خیام رسیده اند، حسین بیدار شد و با یك دنیا وقـار و طمـاءنینھ فـرمـود

  (( .بھ زودى نزد ما خواھى آمد: یدم بھ من فرموداالن پیامبر را در خواب د )) .انك تروح الینا
خـواھرم آرام كھ ویل از آن تو نیست ، خدا ترا : واویال، حسین فـرمـود: زینب لطمـھ اى بصورت زد و گـفـت 

 .رحمت كناد
ت برادر، جانم بقربان :برادرم جمعیت بھ خیمھ گاه آمدند حسین فرمود: عـباس نیز خـدمـت برادر آمد و عرض كرد

 ، سوار شو و با آنھا مالقات كن و بپرس چھ شده و براى چھ آمده اند؟
عباس با بیست نفر سوار كھ زھیر بن قین و حبیب بن مظاھر در میان آنان بودند جلو جمعیت را سد كردند و سئوال 

 كردند چھ تصمیم دارید؟
وگرنھ با شما خـواھیم جنگـید حضرت ابى  امیر دستور داده تا بر شما عرضھ كنیم كھ بھ حكم امیر تن دھید: گـفتند

شتاب نكنید تا گفتھ ھایتان را بھ حضرت ابى عبدهللا عرض كنم و بھ سوى امام حسین علیھ السالم : الفضل فرمود
 .رھسپار شد

شما با اینھا : اصحاب امـام حسین كھ در برابر سپاھیان كفر ایستاده بودند، حبیب بن مظاھر بھ زھیر بن قین گفت 
 ن مى گوئید یا من بگویم ؟سخ

 .ھمانطور كھ شروع كردید ادامھ دھید: زھیر گفت 
بخدا قسم بدترین جمعیت مردمى ھستند كھ فرداى قیامت بر خدا وارد شوند در حالیكھ ذریھ : حبیب بن مظاھر گفت 

ا بھ شھادت مى پیامبر و اھلبیتش را مى كشند و بندگان خاص خدا و شب زنده دارن و سحرخیزان و ذاكرین خدا ر
 .رسانند

 ! چھ قدر خود را مى ستائى! حبیب : عزرة بن قیس گفت 
 .و نصیحت ما را بپذیر  خدا او را تزكیھ كرده و ھدایت نموده است از خدا بترس ! عرزه : زھیر گـفت 
 ! ھان زھیر تا كنون تو از شیعیان عثمان بودى و از پیروان این خاندان نبودى: عزره گفت 

ن كھ موضع مرا مى بینى و ھمین كافى است كھ بدانى از شیعیان حسینم آرى بخدا قـسم مـن نامـھ اى اال: زھیر
روانھ نكردم و وعده نصرت و یارى بھ او ندادم ، تا اینكھ راه بین مكھ و   براى حسین ننوشتم و قاصدى بسویش 

سول خدا صلى هللا علیھ و آلھ افتادم و موقعیت عراق ما را بھم نزدیك كرد، اما ھمینكھ چشمم بھ حسین افتاد بھ یاد ر
او را نسبت بھ پیامبر بیاد آوردم و دانستـم كھ دشمـنانش با او چھ معاملھ خواھند كرد لذا تصمیم گرفتم او را یارى 

 . كنم و جانم را فداى حسین نمایم تا حقوق خدا و رسولش را كھ شما تضییع كرده اید رعایت نمایم
 . ین رسید و او را از تصمیم جمعیت آگاه ساختعباس بھ خدمت حس

برگرد، اگر مى توانى از آنھا امشب را مھلت بخواه تا شب را در نماز و راز و نیاز با : حسین علیھ السالم فرمود
خدا بپردازیم كھ خدا مى داند نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار را دوست مـى دارم ، عباس بھ سوى جمعیت 

خن برادرش را بھ آنان ابالغ كرد عـمـر بن سعد كھ احساس كرده بود شمر مراقب حركات او است و برگشت و س
كارھایش را بھ ابن زیاد گـزارش مـى دھد از تـرس آنكھ مبادا سعایت كند با او بھ مشورت پرداخت و مصلحت 

فقت منتھى مى شد كھ ناگھان خواھى نمود، شمر ھم بھ خواست عمر سعد موكول كرد سرانجام گفتگوھا بھ عدم موا
سبحان هللا بخدا قسم اگـر از مـردم دیلم بودند و یك شب از ما : عمروبن حجاج زبیدى میان حرف آنان دوید و گفت 

: مھلت مى خواستند آنھا را اجابت مى كردیم ، محمد بن االشعـث نیز گفتھ عمرو را تاءیید كرد و ابن سعد را گفت 
 .بخدا قسم فردا با شما خواھند جنگیدخواستھ شان را بپذیرد، 

 .(189)ابن سعد باالجبار بھ حسین و یارانش مھلت داد
 شب عاشوراى حسینى

ادرزادگان و كلیھ بستگان و اصحاب چون شب عاشورا فرا رسید امام حسین علیھ السالم فرزندان و برادران و بر
 .را جمع نمود

با آنكھ بیمار بودم نزدیك رفتم ببینم پدرم چھ مى گوید، پس از آنكھ خدا را بھ : امـام سجاد علیھ السالم مى گوید
 :بھترین وجھ و نیكوترین ثنائى ستایش كرد فرمود

ن و فقّھتنا فى الّدین و جعلت لنا اءسماعا و ابصارا و افئدة اللّھّم اّن احمـدك عـلى ان اكرمتنا بالنّبّوة و علّمتنا القرآ
 . فاجعلنا من الّشاكرین

خـداوند تـرا سپـاس مـى گـویم كھ مـا را بھ نبوت گرامى داشتى و تعلیم قرآن فـرمودى و ما را در دین فقیھ  ))
  (( . شكرگزاران خود قرار دهگردانیدى و بھ ما گوش شنوا و دیده بینا و دلى آگاه عطا فرمودى پس ما را از 

حسین علیھ السالم فضائل خود و خاندانش را با ارتباط بھ مقام نبوت و داشتن علوم قـرآنى و احكام دینى و : نكتھ 



اینكھ خدا بھ آنان گوش شنوا و دیده اى بصیر و دلى بیدار داده است بیان مى كند كھ در آن اشاره است بھ اینكھ 
 .فاتنددشمنانشان فاقد این ص

امـّا بعـد فـانّى ال اعـلم اصحابا او فـى و ال خـیرا مـن اصحابى و ال اھل بیت اءبّر و ال اوصل من اھل بیتى فجزاكم 
 . هللاّ عنى خیرا و انّى ال اظن یوما لنا من ھؤ الء االّ و انى قد اذنت لكم فانطلقوا جمیعا فى حّل لیس علیكم منّى ذمام

ا وفـاتـر و نیكوتر از اصحاب و یاران خود سراغ ندارم و خـانواده اى بھتر از خانواده مـن اصحاب و یارانى ب ))
خود نمى یابم ، خدا از طرف من بھ شما پاداش نیك دھد، ھمانا گمان مى كنم با این قوم برخوردى داشتھ باشم پس 

  ((بیعتم را از شما برداشتم و شما را بھ اخـتیار خودتان گذاشتم 
رسیده است از تاریكى شب استفاده كنید و ھر یك از شما دست یكى از مردان اھل بیتم را بگیرید و  اینك شب فرا

متفرق شوید و بھ ھر سو كھ مى خـواھید بروید و مـرا با این قـوم تـنھا گـذارید كھ اینھا بجز من با كسى كارى 
 .(190)ندارند

 دنیاپرستان حسین را رھا مى كنند
پس از بیان امام علیھ السالم آنھائى كھ بھ طمع پیروزى حسین و رسیدن بھ حكومت ھمراه آن حضرت آمـده بودند 

ن كھ اوضاع را بھ امـید اینكھ در ظّل حكومـت حسینى دست آنان ھم بھ قـول مـعـروف بھ دم گـاوى بند شود اكنو
 .موافق دلخواه خود نیافتند از فرصت استفاده كرده و دستھ دستھ خارج شدند و حسین را تنھا گذاشتند

شما بھ تـصور اینكھ بر جمـاعـتـى وارد : از سكینھ خـاتـون نقـل شده كھ پدرم بھ كسانیكھ ھمراھش آمده بودند فرمود
و اكنون مى بینید كھ شیطان بر آنھا مسلط شده و خدا را فراموش  مـى شوم كھ با جان و دل با مـن بیعت كرده اند

كرده اند و جز كشتـن مـن ھدفـى ندارند، مـكر و خـدعـھ در قـامـوس مـا اھل بیت وجود ندارد، بنابراین ھر كھ 
ا آمادگى نصرت و یارى ما را ندارد، شب تیره را سپر خود قرار دھد و بھر كجا كھ خواھد برود و شرم و حی

 .مانعش نشود
با شنیدن سخن امام گروه ھاى ده نفره و بیست نفره از حضور رفتند و حسین را با عده : سكینھ خـاتـون مى گوید

 .(191)قلیلى باقى گذاردند
 عباس پیشقدم اھلبیت و یاران

شما ھم بروید و مـرا با این جمعیت واگذارید : قـتـى كھ جمعیت رفتند حسین علیھ السالم خطاب بھ بنى ھاشم فرمودو
كھ با غیر من كارى ندارند ھنگامیكھ سخنان امام علیھ السالم بپایان رسید ابى الفضل العباس آغاز سخن نمود و 

كھ بعد از شما زنده بمانیم ؟ خدا ھرگز آن روز را نیاورد كھ براى چھ برویم و شما را رھا كنیم آیا براى این: گفت 
 . بعد از تو زنده باشیم

ھمـسر زینب (سپـس سایر برادران و پسران و برادرزادگان امام حسین علیھ السالم و پسران عبدهللا ابن جعـفـر 
 .ھم از جناب عباس پیروى نمودند و ھمانند سخنان او بیان داشتند) كبرى 

 . الى بنى عقیل فقال حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم اذھبوا قد اذنت لكمثّم نظر 
شھادت مسلم شما را بس است بھ شما : آنگـاه امـام حسین عـلیھ السالم بھ فـرزندان عقیل توجھ نموده و فرمود ))

  (( .اجازه مى دھم بروید
آنھا چھ بگوئیم آیا بگـوئیم كھ مـھتر و آقا و سرور  سبحان هللا مردم بھ ما چھ مى گویند و ما بھ: فـرزندان عقیل گفتند

خود و پسر عموھاى خود را كھ بھترین عموھا، ھستند رھا كردیم و براى نصرت و یارى و نجات آنان تیرى رھا 
نكردیم و نیزه اى نیفكندیم و شمـشیرى نزدیم و نفھمیدیم كھ چكار كردند، نھ بخدا چنین كارى نمى كنیم بلكھ جان و 

و خانواده خود را فداى تو خواھیم كرد و با تو بھ نبرد خواھیم پرداخت تا بر ما وارد شود آنچھ بر شما وارد  مال
 .(192)مى شود كھ خدا زندگى بعد از تو را زشت گرداند

 عوسجھوفادارى مسلم بن 
آیا تنھایت گزاریم در حالیكھ دشمن ترا احاطھ : پـس از سخـنان فرزندان عقیل ، مسلم بن عوسجھ برخاست و گفت 

كرده است ، در پیشگاه الھى چھ عذرى خواھیم داشت كھ حق ترا ادا نكردیم ، خدا ھرگز چنین روزى را پیش 
ام را در سینھ ھاى آنان فرو برم و با شمشیرم آنھا را بزنم نیاورد بلكھ با این دشمن بھ نبرد خواھیم پرداخت تا نیزه 

، تا زمانى كھ دست شمـشیر در دست من است كارزار خواھم كرد و اگر ھیچ سالحى نداشتھ باشم با سنگ بھ 
  .(193)مبارزه مى پردازم و از تو جدا نخواھم شد تا ھمراه تو مرگ را دریابم

 سعید بن عبدهللا حنفى
نھ بخـدا اى فـرزند رسول خـدا ھرگـز تـرا تـنھا نمى گذاریم تا : آنگـاه سعـید بن عـبدهللا حنفـى بپـا خـاست و گـفـت 

حفظ كردیم ، بخدا سوگند اگر بدانم كھ در خدا بداند كھ سفارش فرستاده اش محمد صلى هللا عـلیھ و آلھ را درباره تو 
راه تو مرا مى كشند بعد زنده مى كنند آنگاه مرا مى سوزانند و خاكسترم را بباد مى دھند و ھفتاد مرتبھ این كار را 



با من انجام دھند از تو جدا نخواھم شد تا مرگ را در حضور تو دریابم و چـگـونھ اینكار را نكنم و حال آنكھ یك بار 
 .(194)شتھ شدن بیش نیست و دنبالش كرامتى است كھ ھرگز پایانى نداردك

 ایثار زھیر
كھ كشتھ زھیر بن قـین برخـاست و گـفـت بخـدا سوگـند اى فـرزند رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ دوست دارم 

شوم سپس زنده گردم آنگاه كشتھ شوم و این كشتـھ شدن و زنده گـشتـن ھزار بار تـكرار شود و خـداوند مـتـعـال 
 .بدین وسیلھ از كشتـھ شدن تـو و این جوانان از اھل بیت تو جلوگیرى و دفع نماید

شاھا من ار بعرش رسانم سرير فضل
مملوك آن جنابم و محتاج اين درم

بركنم دل از تـو و برادرم از تـو مـھرگـر 
اين مـھر بر كه افكنم آن دل كجا برم

 .(195)بقـیھ اصحاب و یاران باوفاى حضرت ھم ھر یك سخنانى نظیر و مانند گفتار یاد شده بیان داشتند
 مقاومت محمد بن بشیر

در ھمـین حال مردى وارد خیمھ گاه ابى عبدهللا شد بھ محمد بن بشیر حضرمى خبر داد كھ پـسرش در سرحد رى 
او را در پیشگاه خدا بحساب مى آورم دوست نداشتم كھ فرزندم اسیر گردد و من زنده : اسیر دیلمیان شده است گفت 

 . بمانم
شنید و درباره او دعاى خیر نمود، و فرمود بیعت خود را از تو برداشتم برو پسرت را امام علیھ السالم سخنانش را 

 . آزاد كن
پس : درندگان بیابان مرا زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شوم امام حسین علیھ السالم فرمود: مـحمـد بن بشیر گفت 

ا از قـید اسارت برھاند و پـنج دست لباس بُرد این جامھ ھاى یمنى را بھ این پسرت بده كھ ببرد و با آن برادرش ر
را كھ بھاى آن مـعـادل ھزار اشرفى بود بھ محمد بن بشیر اعطاء فرمود ھم بھ پسرش كھ ھمراھش بود داد تا براى 

 .(196)نجات برادرش اقدام نماید
 نظر قاسم بن الحسن درباره مرگ با عزت 

حسین سالم هللا علیھ كھ استقامت و پایدارى كسان و بستگان و یاران خود را آزموده و دانست كھ در یارى اش 
من فردا شھید : استـوار و پایدارند و معھذا براى رفع ھرگونھ ابھام و آگاھى ھمگان بھ سرنوشت آینده خـود، فرمود

 .و ھمھ شما كھ با من ھستید بھ شھادت مى رسید و یك نفر از شما زنده و باقى نمى ماندمى شوم 
خدا را سپاس مى گوئیم كھ ما را با یارى شما گرامى داشت و بھ شھادت در راه خـود مـشرف : یاران عـرض كردند

 . آیا خوشحال نباشیم كھ با شما و در درجھ شما باشیم! گـردانید، پـسر پـیغـمـبر
 .خدا بھ شما جزاى خیر دھد: حسین علیھ السالم فرمود

قـاسم بن الحسن كھ ھنوز بھ سن بلوغ نرسیده بود با خود اندیشید كھ چون سن من قـانونى نیست نباشد كھ این خبر 
 آیا من ھم جزء شھدا ھستم ؟: شامل حال من نشود لذا از عموى بزرگوارش پرسید

 :یا بنّى كیف الموت عندك ؟: فرمودحسین علیھ السالم بر او رقت كرد و 
  ((پسرم مرگ در نظر تو چگونھ است ؟  ))

  (( . عموجان از عسل شیرین تر است )) . قال یا عّم احلى من العسل
آرى بخدا قسم عمویت بقربانت : حسین فرمود )) . فـقـال اى وّهللا فـداك عـمـّك انّك الحد مـن یقـتـل مـن الّرجال مـعـى

  .(( (197)از كسانى ھستى كھ با من كشتھ مى شوند تو ھم یكى
آرى قاسم با آنكھ جوان نورسى بود درس آموزنده اى بھ نوجوانان آزاده داد كھ مرگ با عـزت از عـسل شیرین تـر 

 .ا ھم در جنگ تحمیلى از این تز پیروى نمودند و افتخار آفریدنداست و جوانان نورس م
 پیشگیرى از تھاجم احتمالى دشمن

حسین عـلیھ السالم بھ اضافھ آنكھ از پیش تلّون و تغییرپذیرى مردم كوفھ را مى دانست در این چـند روزى كھ با 
ھرگونھ ضربھ اى كھ بر آن قدرت یابند و یا ھر از حد آنان آگاه گـردید لذا   آنان روبرو شد از پستى و رذالت بیش 

امانتى را از سوى آنان احتـمال مى داد، از این رو براى پیشگیرى از تھاجم احتمالى نسبت بھ زنان حرم دستور داد 
خـیمـھ ھا را نزدیك ھم نصب كنند و با طناب آنھا را بھم مـتـصل سازند تـا عبور از بین خیمھ ھا ممتنع و غیر 

 .اشد و فقط از یكسو راه ورود و خروج داشتھ باشدممكن ب
بعالوه دستور فرمود تا اطراف خیمھ ھا خندق حفر كنند و در آن ھیزم و نى بریزند و آتش برافـروزند تـا اراذل و 

  .(198)اوباش سپاه كوفھ نتوانند بھ حرمسراى حسینى حملھ نمایند، و این دستور انجام گرفت
 .این ھم یكى از تاكتیكھاى جنگ است كھ امام حسین آنرا بكار گرفت تا از خطرات احتمالى پیشگیرى نماید: نكتـھ 



 امام از مرگ خود خبر مى دھد
شد من در خیمھ خود بودم و عمھ ام زینب از  شبى كھ پدرم در صبح آن شھید: امـام سجاد علیھ السالم مى فرماید

من پرستارى مى كرد پدرم بھ خیمھ خود رفت و جون غالم ابوذر كھ در تـعـمـیر اسلحھ استاد بود شمشیر پدرم را 
 :صیقل مى داد و شنیدم پدر بزرگوارم این اشعار را زمزمھ مى كرد

يا دھر اّف لك من خلیل
كم لك باالشراق و االصیل

احب و طالب قتیلمن ص
عـلى اھل الضّاللة و النّفاق

الّدھر ال يقنع بالبديل
ما اقرب الوعد من الرّحیل

و انّما االمر الى الجلیل  
اى روزگـار اف بر دوستى تو باد كھ از طلوع آفتاب تا غروب ، چھ بسیار دوستان را مى كشى و در كشتن ھم  ))

  (( . عوض و بدل نمى پذیرى
زنده اى رونده این راه است ، چـھ نزدیك است وعـده كوچ كردن و فرود آمدن در این مـنزلگـاه ، و عـاقـبت  و ھر

  .(199) (( كار بھ سوى پـروردگـار جلیل است
 ابى تابى زینب سالم هللا علیھ

چـون پدرم این اشعار را تكرار فرمود دانستم كھ بال نازل شده و پـدرم تـن بھ شھادت : امـام سجاد عـلیھ السالم گـوید
داده لذا گریھ گلویم را گرفت اما سكوت را رعایت نمودم لكن عمھ ام زینب كھ این را شنید چون شاءن زنان رقت و 

و اثكاله لیت  : مـین كشیده مى شد خود را بھ برادر رسانید و گفتجزع است بیتابانھ در حالى كھ پـیراھنش بھ ز
 .2)(00 صدا را بھ واثـكاله.المـوت اعـدمـنى الحیاة الیوم ماتت اّمى فاطمة و ابى علّى و اخى الحسن یا خلیفة الماضین 

اى كاش مرده بودم و امروز را نمى دیدیم امروز روزى است كھ مادرم فاطمھ و پدرم على و  )) : بلند كرد و گفت
  (( .برادرم حسن را از دست دادم اى جانشین گذشتگان و یادگار آنھا

ن حلم و بردبارى مواظب باش شیطا )) ! خواھرم. یا اخیّة ال یذھبّن حلمك الّشیطان :امام حسین بھ خواھرش فرمود
  (( .ترا از تو نگیرد

پدرم و مادرم فداى تو كاش من فداى تو مى شدم آماده شھادت شده اى ؟ حسین علیھ السالم ناراحت شد : زینب گفت 
 :حلقھ زد و فرمود  و اشك در چشمانش 

  (( . واب مى رفتبخ  اگر مرغ قطا را وامى گذاشتند در آشیانھ اش )) : یعنى. لو تـرك القـطا لیال لنام 
  ((یا ویلتاه  )) : جناب زینب سالم هللا عـلیھا گفت

از اینكھ راه چاره بر تو مسدود گـشتـھ و تـن بھ مرگ داده اى بیشتر قلبم را جریحھ دار و جانم را مى سوزاند و 
 .لطمھ بصورت زد و گریبان چاك نمود و بیھوش شد

 :ـاشید و او را بحال آورد و فرمودامـام حسین عـلیھ السالم آب بصورت خـواھر پ
یا اخـیّة اتـّقـى ّهللا و تـعـّزى بعـزا هللا و اعـلمـى اّن اھل االرض یموتون و اّن اھل الّسماء ال یبقون و اّن كّل شى ء 

 ... ھالك االّ وجھھ
ل آسمان ھم باقى خـواھرم از خـدا بتـرس و شكیبایى و بردبارى پـیشھ كن و بدان كھ اھل زمین مى میرند و اھ ))

نابود مى شود مگر خـداى كھ بھ قدرت الیزال خود مخلوق را آفریده و برانگیختھ   نمى مانند و ھمھ چیز و ھمھ كس 
مى شوند و بھ سوى او باز مى گردند و او تنھا فرد واحد و بى ھمتائى است كھ مرگ ندارد، جد و پدر و مادرم از 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم براى من و ھر مسلمان دیگرى الگو و اسوه است ،  مـن بھتـر بودند و رفتند و رسول خدا
خواھرم ترا سوگند مى دھم و باید قسم مرا تحقق بخشى كھ وقتى : و بدینگونھ او را دلدارى مى داد و بھ او فرمود

  (( . من بھ شھادت رسیدم گریبان چاك نزنى و رخ نخراشى و صدا را بھ گریھ و نالھ بلند نكنى
بعـد از آنكھ زینب سالم هللا عـلیھا صدا را بھ واثـكاله بلند نمود زنان حرم ھمگى بگـریستند و گریبانھا دریدند و 

 وا مـحمـداه و وا عـلیّاه و وا امـامـاه و وا اخاه و وا حسینا لطمھ بصورت زدند و ام كلثوم سالم هللا علیھا صدا را بھ



یا اختاه یا اّم كلثوم یا فاطمة یا رباب انظرن اذا قتلت فال تشققن  :بھ زنان فـرمـود بلند نمودند آنگاه امام با خـطاب
 .علّى جیبا و ال تخمشن و جھا و ال تقلن ھجرا

خـواھرم ام كلثـوم ، دخترم فاطمھ ، ھمسرم رباب خویشتن دار باشید ھرگاه كشتھ شدم گریبان چاك نزنید و  ))
 .(201) (( ارى نكنیدصورت نخراشید سخن ناروا بر زبان ج

 عبادت در آخرین ساعت زندگى
حسین و یارانش شب عاشورا را كھ مى دانستند آخرین شب زندگى آنھا است بھ عبادت و راز و نیاز بھ درگـاه بى 

 .و لھم دوى كدوّى النّحل ما بین راكع و ساجد و قائم و قاعد : كھ در روایت آمده استنیاز پـرداخـتـند چـنان
  ((پـیوستـھ در حال قـیام و قـعـود و ركوع و سجود بودند و ھمـھ آنھا مانند زنبور عـسل زمـزمـھ مـى كردند  ))

را بھ عـبادت و قرائت قرآن آرى حسین یك شب را مھلت گرفت تا بھ عبادت بپردازد، او و اصحابش تـمـام شب 
پرداختند، و خواب را بر خود تحریم كردند و تمام ساعات شب را بھ دعا و استغفار و راز و نیاز با معبود سپرى 

 .(202)كردند
 سعادت و شقاوت 

ز حق یا باطل و درست یا نادرست در انسان اثر مى گذارد اما براى درك حقیقت تـشخیص قابلیت تبلیغات اعم ا
الزم است ، اگر شخص قابل ھدایت بود و وجدان بیدار و ھشیارى داشت راه حق را از ناحق و صحیح را از سقیم 

رعكس كسانى كھ فاقد تشخیص مى دھد آن وقت است كھ دیگر تبلیغات سوء در چـنین شخصى اثر نمى كند و ب
وجدان بیدار باشند حتى اگر در شاھراه سعـادت قـرا گـرفـتـھ باشند ولى در اثر عدم قابلیت و جمود و خمودى 

 .وجدان ، سعادت ابدى را از دست مى دھند
 در شب عـاشورا دو حادثـھ رخ داد كھ حكایت از این مـعـنى مـى كند اول آنكھ گـروھى از لشكریان عمر سعد كھ
قابلیت ھدایت را داشتند بھ تعداد سى و دو نفـر ضمـن گشت بھ حرم حسینى نزدیك شدند زمزمھ امام و یاران در 

نماز و دعا و استغفار آنان را جذب نمود و بھ سپاه امام پیوستند و راه حق و شھادت ابدى را در پیش گرفتند، دوم 
ش بودند و از خوان نعمتش بھره مـند گـردیده در گـروھى از سپاھیان حسینى كھ شاید ماھھا در ركاب حضرت

 .آخـرین ساعاتى كھ نسیم سعادت مى وزید امام را رھا كرده متفرق شدند
 خواب سحرگاه حسین علیھ السالم

 :از بیدار شدن فرمود  بھ ھنگام سحر چشمان امام حسین علیھ السالم را خواب فرا گرفت و پس 
ى و فیھا كلب اءبقع راءیتھ اشّدھا علّى و اءظّن اّن الّذى یتولّى قتلى رجل ابرص راءیت كاءّن كالبا قد جھدت لتنھشن

(203). 
بین آنھا سگى  در خـواب سگـانى چند را دیدم كھ براى دریدن و درھم شكستن استخوانھایم كوشش مى كنند و ))

است رنگارنگ كھ بیش از دیگران بر من مى تازد و گمان مى كنم كسى كھ متصدى كشتن من مى شود مرد 
  (( . است) مبتال بھ پیسى (ابرصى 

 . از روایات استفاده مى شود كھ شمر لعین بھ بیمارى برص مبتال بوده است
 روز وصال محبوب فرا رسید

ود سعى مى كند پاكیزه و مرتب باشد و كسیكھ بھ دیدار محبوبش مى رود و امید كسى كھ بھ میھمانى بزرگى مى ر
و آرزوى وصالش را در سر مى پروراند عالوه از پاكیزگى خـود را مـعـطر و خـوشبو مى سازد تا در دل محبوب 

ا خود را از بیشتر جاى باز كند و اینكھ حسین یكھ تـاز میدان عشق و شھادت در انتظار وصال محبوب است و لذ
 .ھر جھت آماده و مھیا مى سازد

 سرور و خوشحالى اصحاب حسین
اصحاب امـام حسین عـلیھ السالم در روز عـاشورا از اینكھ ساعـت وصال محبوب نزدیك است بسیار سرور و 

وى خوشحال بودند، حبیب بن مظاھر با آن كھولت ، شادان و خندان بر یاران وارد شد یزید بن حصین تمیمى بر 
 . خرده گرفت كھ حاال وقت خنده نیست

اگر حاال نخندم كى بخندم ، بخدا قسم ھمینكھ این جماعت با شمشیرھایشان بما حملھ كنند ما ھم : حبیب گفت 



حورالعین را در آغوش خواھیم گرفت بریربن خضیر ھمدانى و عبدالرحمن بن عـبدربھ انصارى بر در خیمھ 
 . آید و نوبت آنان فرا رسد بریر شروع كرد بھ شوخى كردن و مزاح گفتننطافت منتظر بودند، تا امام در

 . اكنون وقت شوخى نیست: عبدالرحمن گفت 
مـردم مـى دانند كھ مـن چـھ در جوانى و چـھ در پـیرى اھل شوخى و مزاح نبوده ام ولى اكنون از : بریر پـاسخ داد

ن گـروه با شمـشیرھاى خـود مـا را در برمـى گـیرند و آن جھت خوشحالم و شوخى ام گرفتھ كھ لحظات دیگـر ای
  .(204)پـس از ساعتى منھم پریرویان فراخ چشم بھشتى را در بر خواھم گرفت

ھد كھ مى دانند در تاریخ بشریت از گـذشتـھ و آینده چـھ در آرى این حركت از ایمـان عمیق یاران كربال خبر مى د
مرگى با این عزت و افتخار نصیبش نشده كھ نصیب یاران كربالى حسینى شده   بستر و چھ در میدان نبرد ھیچكس 

 . است
 صف آرایى سپاه توحید و كفر

سپـاه اندك ) دست راست (یمنھ م: حسین عـلیھ السالم طبق تشكیالت قشون آنروز نیروھایش را سازماندھى كرد
سمـت (نفر پیاده بودند بھ زھیر بن قین سپـرد و حبیب بن مـظاھر را بر مـیسره  40نفر سواره و  32خود را كھ كال 

گـمـاشت و خـود و اھل بیتـش در قـلب قـرار گـرفـتـند و پرچم بدست با كفایت برادر قمربنى ھاشم ابى ) چـپ 
یام حرم را در پشت سر قرار داد و دستور فرمود ھیزمھا و نى ھاى داخل خندق را آتش الفـضل العـباس داد و خـ

 .بزنند تا دشمن از پشت سر حملھ نكند و متعرض زنان و كودكان نشود
میمنھ را بھ عمروبن حجاج زبیدى و میسره را بھ شمر ملعون سپرد و : عمر بن سعد ھم سپاه كفر را تنظیم نمود

را بر سواران و شبث بن ربعى را بر پیادگان گـمـاشت و پرچم را بدست غالم خود درید داد عزرة بن قیس احمسى 
و عبدهللا بن زھیر ازدى را بر مردم مدینھ و قـیس بن اشعـث را بر مردم ربیعھ و كنده و عبدالرحمن جحفى را بر 

 .(205)مذحج و اسد، و حر بن یزید ریاحى را بر تمیم و ھمدان فرماندھى داد
 حسین علیھ السالم با دو سالح مى جنگد

قرآن مجید در شرح حال انبیاء مسئلھ دعا را مطرح مى كند و در روایات اسالمى ھم از دعا بھ عـنوان سالح انبیاء 
الّدعاء سالح المؤ من و امام : نانكھ رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم فرمودو اسلحھ مـؤ مـن یاد مـى كند چـ

  ((دعا سپر مؤ من است  )) . الّدعاء ترس المؤ من: صادق علیھ السالم ھم از امیرالمؤ منین روایت نموده كھ فرمود
. 

: نبیاء، فقیل و ما سالح االنبیاء؟ قال عـلیكم بسالح اال :و از امـام رضا عـلیھ السالم نیز روایت شده كھ فـرمـود
 .الّدعاء

بر شما باد كھ با اسلحھ پیامبران مسلح شوید، بھ حضرت عرض شد اسلحھ انبیاء چھ بود؟ امام رضا علیھ السالم  ))
  (( .فرمود دعا

لعـابدین حسین علیھ السالم نیز در صبح عاشورا از سالح دعا استفاده نمود چنانكھ حضرت على بن الحسین زین ا
علیھ السالم فرمود صبح روز عاشورا ھمینكھ سپاھیان عمر سعد بطرف خیام حسینى ھجوم آوردند، امام حسین قبل 

اءللّھّم انت ثقتى فى كّل شّدة و انت فى  : از آنكھ دست بھ قضیھ شمشیر ببرد دستھا را بطرف آسمان بلند كرد و گفت
وعدة كم من ھّم یضعف فیھ الفواد و تقّل فیھ الجیلة و یخـدل فـیھ  كّل كرب و انت رجائى فى كّل امر نزل بى ثقة

الصدیق و یشمت فى العدّو انزلتھ بك و شكوتھ الیك رغبة منّى الیك عّمن سواك فـفّرجتھ عنّى و كشفتھ فانت ولّى كّل 
 . نعمة و صاحب كّل حسنھ و منتھى كّل حسنة و منتھى كّل رغبة

بھ تو اتكا مى كنم ، و در ھمھ سختیھا امیدم توئى ، و در ھر مشكلى كھ بھ من روى خـداوندا در ھمـھ مـحنتھا  ))
آورد بھ نیروى تو تكیھ مى كنم ، چھ بسیار اندوھى كھ در برابر آن دلھا ضعیف مى گردد و چاره مسدود مى شود و 

كوه مى نمایم زیرا از ھمھ دوستان مرا رھا مى كنند و دشمنان شماتت مى كنند آنرا بر تو عرضھ مى كنم و بھ تو ش
ماءیوس و بھ تـو امـیدوار بوده ام و تـو آنرا برایم حل كردى و گشایش دادى كھ تو مالك ھر نعمت و صاحب ھر 

  .(206)حسنھ و نھایت ھر اشتیاقى
 فھھجوم لشكر كو



حسین عـلیھ السالم در حال تعقیب نماز صبح بود كھ صداى شیپور سپاه عمر سعد بلند شد و لشكر كوفھ سوار شدند 
و در اطراف خیام حرم حسینى بھ تاخت و تاز پرداختند و چـون با خـندق و آتـش درون آن مـواجھ شدن ، شمر 

 . قیامت بھ سوى آتش شتاب نمودى قبل از. یا حسین تعّجلت بالنّار: ملعون با صداى بلند گفت 
 . گفتند آرى. گویا شمر است : امام حسین فرمود

تو پسر زن بُز چران چنین مى گوئى تو  )) انت تقول ھذا یابن راعیة المغرى ، :امـام در پـاسخ شمـر فـرمـود
  (( . سزاوارتر بھ آتشى

: السالم ممانعت فرمود مـسلم عـرض كردمـسلم بن عوسجھ خواست تیرى بھ سوى شمر رھا كند كھ امام علیھ 
من دوست ندارم كھ : بگذار او را با تیر بزنم كھ او فاسق و از دشمنان خدا و از ستمكاران بزرگ است امام فرمود

  .(207)ابتدا بھ جنگ كنم
 بت دعاى حسین علیھ السالماستجا

یا حسین مژده باد : درون آن افتاد صدا زد  عبدهللا بن حوزه یكى از سپاھیان عمر سعد كھ چشمش بھ خندق و آتش 
 . ترا بھ آتش جھنم

من بر پروردگار مھربان وارد مى شوم آنگاه از نام این  . انى اقدم على رّب رحیم و شفیع مطاع :امـام فرمود
 . عبدهللا بن حوزه است: گفتندشخص پرسید، 

خدایا او را بھ آتش گرفتار نمـا، تـیر دعا بھ ھدف . رّب حّزه الى النّار: حضرت دست بھ دعا برداشت و گفت 
اصابت نمود و اسلحھ نیایش كار خود را كرد، اسب حوزه رم كرد و عبدهللا بھ زمین افتاد و پایش در ركاب ماند و 

د و بھ ھر سنگ و چـوب و درخـتـى مـى كوبید تـا داخـل خـندق آتـش افـتـاد و بھ جھنم اسب او را بھ زمین مى كشی
 .واصل شد

اللّھّم انا اھل بیت نبیك  : حسین عـلیھ السالم كھ استجابت سریع دعایش را مشاھده كرد سر بھ آسمان برداشت و گفت
 . و ذّریتھ فاقصم من ظلمنا و غصبنا حقّنا انّك سمیع قریب

الھا ما اھل بیت پیامبر تو و ذریھ اوئیم ھر كھ بھ ما ستم روا داشتھ و حق ما را غصب نموده نابودش گردان بار ))
  (( . كھ تو شنواى نزدیكى

مـسروق بن وائل یكى از سپاھیان عمر سعد كھ سوداى كشتن حسین علیھ السالم را براى گـرفـتن جایزه یزید در 
واب غفلت بیدار شد و بھ مـقـام خـاندان عـصمـت و طھارت واقف گردید و از سر مى پرورانید از دیدن حادثھ از خ

 .(208)نیت خود پشیمان گشت و كربال را ترك كرد
 اتمام حجت 

م بر اسب رسول خـدا كھ مـرتـجز نام داشت سوار شد و با صداى سپـس امـام حسین عـلیھ السال: شیخ مـفـید گـوید
 :بلند كھ ھمگى سپاه دشمن و یا اكثریت آنھا مى شنیدند در مقام معرفى خود و اتمام حجت چنین فرمود

صف ایّھا النّاس اسمعوا قولى و ال تعجلوا حتّى اعظكم بما یحّق لكم علّى و حتّى اعتذر الیكم فـان اعـطیتـمـونى النّ 
كنتم بذلك اسعد و ان لم تعطونى النّصف من انفسكم فاجمعوا امركم ثّم ال یكن امركم علیكم غّمة ثم اقضوا الّى و ال 

 . تنظرون
مـردم ، بھ سخنم گوش فرا دھید و شتاب نكنید تا شما را بھ آنچھ حق است پند دھم و مـوعـظھ نمـایم و راه عذر را  ))

مروت را درباره ام رعایت نمودید بھ سعادت و نیكبختى شما منتھى مى شود و اگر  بر شما ببندم پس اگر انصاف و
انصاف را رعایت نكردید پس در كار خـود فـكر كنید تـا چـیزى بر شما پوشیده نماند آنگاه بكار من بپردازید و 

  (( .منتظر نشوید
 . ولى نیكوكاران استبدرستیكھ ولى و سرپرست من خدائى است كھ كتاب را فرو فرستاده و او 

امـّا بعـد فـانسبونى فـانظروا من اءنا ثّم ارجعوا الى اءنفسكم و عاتبوھا فـانظروا ھل یصلح و یحّل لكم قتلى : ثـّم قـال 
و انتھاك حرمتى ، الست ابن بنت نبیّكم و ابن وصیّھ و ابن عّمھ و اّول المؤ منین با㭘ّ و المصّدق برسول ّهللا صلى هللا 

و آلھ و سلم و بما جاء بھ مـن عـند ربّھ اولیس حمـزة سیّد الّشھداء عّمى ، اولیس جعفر الطّیّر فى الجنّة بجناحین علیھ 
عّمى ، اولم یبلغكم ما قال رسول ّهللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم لى و الءخى ھذا ان سیّد اشباب اھل الجنّة ، فـان 



 مـا تعّمدت كذبا مذ علمت اّن ّهللا یمقت علیھ اھلھ و ان كّذبتمونى فاّن فـیكم صّدقـتـمـونى بمـا اقـول و ھوالحّق وّهللا 
مـن اذا سئلتموه ساءلتمھ عن ذلك اخبركم ، سلوا جابربن عبدهللا االنصارى و ابا سعید الخذرى و سھل بن سعد 

 صلى هللا علیھ و آلھ و سلم لى الّسعدى و زیدبن ارقم و انس بن مالك یخبروكم انّھم سمعوا ھذه المـقالھ من رسول هللا
 . و الءخى اما فى ھذا حاجز لكم عن سفك دمى

پـس در نسب مـن بنگرید كیستم و نسبم چیست آنگاه بھ نفس خود مراجعھ كنید و وجدان و شعـور باطن خود را  ))
ا شایستـھ حالل است بھ قضاوت بخوانید و خود را در محضر وجدان و شعور باطن محاكمھ نمـائید كھ آیا براى شمـ

كھ خـونم را بریزند؟ و بر شما حالل است كھ حرمتم را بشكنید؟ آیا من پسر دختر پیغمبر شما و پسر وصى او و 
 عموزاده او و اول مـؤ مـن و گـرونده بخـدا و تـصدیق كننده رسول او و آنچھ را كھ او از جانب خدا آورده نیستم ؟

 

 

ن نیست ؟ آیا جعـفـر كھ با دو بال در بھشت پـرواز مـى كند عـمـوى مـن نیست ؟ آیا آیا حمـزه سیدالشھدا عـمـوى مـ
این دو سید : فـرمـایش رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم درباره مـن و برادرم بھ شما نرسیده است كھ فرمود

ت و بخدا از وقتیكھ دانستم خدا آقاى جوانان بھشتند، اگر تصدیق گفتھ ھاى مرا نمودید كھ آنچھ مى گویم راست اس
دروغگویان را دشمن مى دارد دروغ نگفتھ ام ، و اگر گفتار مرا باور ندارید از آنچھ شما را باخبر ساختم از 

كسانیكھ در بین شما ھستند بپـرسید، از جابربن عـبدهللا انصارى و ابو سعـید خـدرى و سھل بن سعـدى ساعـدى و 
الك سئوال كنید آنھا بھ شما خواھند گفت كھ پیامبر درباره من و برادرم چنین فرمود پس زیدبن ارقـم و انس ابن مـ

 .(209)چرا آماده ریختن خون من شده اید
 . مى گوئى بخدا نمى فھمم چھ: در این موقع شمربن ذى الجوشن گفت 

ثـم قال لھم  راست گفتى زیرا خدا قلبت را مھر كرده و حق را نمى فـھمـى: حبیب بن مـظاھر در پـاسخ گـفـت 
فان كنتم فى شك من ھذا افتشكون فى انى ابن بنت نبیكم فوهللا ما بین المشرق و المغرب ابن : الحسین علیھ السالم 

 اتطلبونى بقتیل منكم قتلتھ او مال لكم استھلكتھ او بقصاص من جراحة بنت نبى غیرى فیكم و ال فى غیركم ، و یحكم
. 

اگر در آنچھ كھ گفتم شك دارید آیا در اینكھ من پسر دختر پیغمبر : سپـس امـام حسین علیھ السالم بھ آنھا فرمود ))
ه پیامبرى غیر از من نو) یعـنى در تمام كره زمین )شما ھستم نیز تردید دارید؟ بھ خدا سوگند در مشرق و مغرب 

 . وجود ندارد نھ در میان شما و نھ در بین سایر ملل جھان
واى بر شمـا آیا كسى از شما را كشتھ ام كھ خونش را از من طلب مى كنید یا مالى از شما برده ام یا كسى را 

  (( .مجروح ساختھ ام كھ در مقام تقاص و قصاص بر آمده اید
بن اشعث و اى یزید بن حارث مـگـر   ى شبث بن ربعى و اى حجاربن ابجر و اى قیس ا: آنگاه امام فریاد بر آورد

شمـا براى مـن نامھ نفرستادید كھ میوه ھاى ما بھ ثمر رسیده و باغھایمان سرسبز و شاداب است اگر بیائى سپاه 
 . آماده در اختیار تو است

نكھ او نوه پیغمبر است و ھیچ تـقصیر و گناھى ندارد جمـعـیت كھ در برابر سخنان امام جوابى نداشتند زیرا از ای
: شك و تردید نداشتند لذا سكوت نمودند و فقط قیس بن اشعث كھ بھ مـكر و خـدعـھ و خـیانت معروف است گفت 

 .چرا تسلیم حكم پسر عمویت نمى شوى كھ آنچھ دوست دارى بھ آن خواھى رسید
 .ال اعـطیكم بیدى اعـطاء الذلیل و ال افر فرار العبیدال وهللا : فـقـال لھ الحسین عـلیھ السالم 

نھ بخـدا مـانند اشخـاص خـوار و ذلیل دست در دست شما نمى گذارم و  )) :امـام عـلیھ السالم در جوابش فـرمـود
  ((مانند برده ھم فرار نمى كنم 

ى ایستادگى مى كنم و شھادت را بر بلكھ با شھادت و شجاعت با قامتى برافراشتھ در برابر ظلم و ستم و بیدادگر)
  .(210)ذلت تسلیم و خفت فرار، ترجیح مى دھم

 خطبھ دیگر امام علیھ السالم
د كھ بسیار مفصل است و در آخر خطبھ امـام حسین عـلیھ السالم در روز عـاشورا خـطبھ دیگـرى ھم ایراد فـرمـو

 : چنین فرموده است
اال و ان الدعـى بن الدعـى قـد ركزبین اثـنتین ، بین السلة و الذلة ، و ھیھات منّا الذلة یابى هللا ذلك لنا و رسولھ و 

الكرام ، اال المـؤ منون و حجور طابت و طھرت و انوف حمیة و نفوس ابیة مـن ان تـؤ ثـر طاعة الئام على مصارع 



 .قد اعذرت و انذرت اال و انى زاحف بھذه االسرة على قلة العدد و كثرة العدو و خذالن النّاِصر
تن بھ شھادت دھم و یا ذلت و خـوارى : آگـاه باشید كھ زنازاده پـسر زنازاده مـرا بین دو چیز میخكوب كرده است  ))

ز ما خـوارى و ذلت بدور است و ھرگـز تـن بھ ذلت نمى دھم كھ ا) یعنى با یزید بن معاویھ بیعت كنم (را بپـذیرم 
خدا و پیامبرش و مؤمنین و زنان پاك و پاكیزه اى كھ ما را پرورش داده و تربیت نموده اند و مردان با غیرت و 

دت حمیت و انسانھاى آزاده ھرگز اجازه نمى دھند كھ اطاعت و فرمانبردارى از مردان پست و فرومایھ را بر شھا
افتخار آفرین مقدم بداریم بدانید كھ آنچھ بھ شما مى گویم براى انذار شمـا و اتـمـام حجت است كھ عذرى براى شما 
باقى نماند واال من با خانواده ام وعده اندك یارانم با دشمـن زیاد مـى جنگم و ھدفم را دنبال مى كنم ھر چند امید بھ 

 : بھ اشعار فروة بن مسیك مرادى تمسك جستپیروزى وجود نداشتھ باشد، آنگاه امام 
فان نھزم فھز آمون قِْدما

و ان نغلب فغیر فغیر مغلبینا 
و ما ان طبنا جبن ولكن

منايانا و دولة آخرينا 
فافنى ذلكم سروات قومى

 
كما افنى القرون االولینا

فلو خلد الملوك اذن خلدنا

ولو بقى الكرام اذن بقینا 
متین بنا افیقوافقل للش

 
سیلقى التسامتون كما لقینا

اگـر دشمـن را شكست دھیم امرى بى سابقھ نیست كھ گذشتگان ما پیروز بودند و اگر مغلوب شویم باز ھم  ))ـ  1
  (( . شكست نخورده ایم

  (( . رانترس و جین در ما راه ندارد لكن اكنون قسمت ما گرفتارى و مصیبت است و حكومت از آن دیگ ))ـ  2
  (( .ھمـین برنامھ بزرگان ما را نابود ساخت چنانكھ ھمھ مردم قرون و اعصار گذشتھ نابود شدند ))ـ  3
  (( . اگـر پـادشاھان زندگى جاوید مى داشتند ما ھم داشتیم و اگر بزرگان باقى مى ماندند ما ھم باقى مى ماندیم ))ـ  4
  (( .ھ خود آئید كھ سرانجام شما ھم بھ ما ملحق خواھید شدپـس بھ شمـاتـت كنندگـان ما بگو ب ))ـ  5

بخدا سوگند بعد از این زندگى درازى نخواھید داشت و بیش از زمانى كھ پیاده سوار اسب شود زنده : سپـس فرمود
نخواھید ماند تا روزگار آسیاى مرگ را بر سر شما بگردش در آورد و شما مانند میلھ وسط سنگ آسیا پیوستھ در 
اضطراب و نگرانى بسر برید و این سخـنى است كھ پدرم از جدم رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم برآیم گفتھ 

است ، پـس ابتداء با ھمفكران خود مشورت كنید و تصمیم خود را بگیرید تا امر بر شما مشتبھ و پـوشیده نمـاند 
ھ من بھ خدا كھ پروردگار من و شما است توكل جستھ ام من كنید و مرا مھلت ندھید، بدرستیك) كشتن (آنگـاه قـصد 

و ھیچ جاندار و جنبنده اى از حیطھ و قبضھ قدرت و اقتدار او خارج نیست و بھ تحقیق پروردگار من بر صراط و 
  .(211)راه مستقیم عدالت است

 یورش سپاه كفر بر لشكر توحید
چـون بر خـالف انتظار سپاھیان كوفھ اولین فرمانده شان حربن یزید ریاحى بھ حسین پـیوست حالت تـزلزلى در 
سپاه كفر حاصل شد كھ عمر سعد ترسید اگر بیش از این تـاءمل نماید ممكن است سپاھش متالشى گردد لذا غالم 

پرچم را از او گـرفـت و سپـس تـیرى در كمـان نھاد و بھ سوى سپاه امام حسین علیھ السالم خود درید را صدا زد و 
 .نزد امیر گواھى دھید من اول كسى بودم كھ بسوى حسین تیراندازى نمودم : رھا كرد و سپاھیان را گفت 

نموده شروع بھ تـیراندازى با این اقدام و عمل ناجوانمردانھ پسر سعد، سپاھیان كفر، نیز از او تبعیت و پیروى 
كردند و تیرھا مانند باران بر سر و پیكر سپاه حسینى باریدن گرفت و كسى از یاران امام باقى نماند مگر آنكھ تیرى 

 !بھ او اصابت نمود
 . قوموا رحمكم هللا الى الموت الذى ال بدمنھ فان ھذه السھام رسل القوم الیكم :حسین عـلیھ السالم بھ اصحابش فرمود

خـدا شمـا را رحمـت كند مـھیاى مـرگ شوید كھ گـریزى از آن نیست چھ این تیرھا فرستادگان گروه ستمكار و  ))
  (( .سفیران مرگ اند بسوى شما

پس از آن حملھ دستجمعى سپاه كفر توحید شروع شد و نبرد ساعتى ادامھ یافت و یاران امام با شجاعت و شھامت 
دشمن پرداختھ و كارزار سختى نمودند ابن شھراشوب شھداء حملھ دستجمعى را چھل  ھر چھ بیشتر بھ دفع حمالت

و این كشتھ . و یك نفر ذكر نموده و اسامى آنان را ھم بیان كرده كھ جھت اختصار از نام آنھا صرفنظر مى كنیم 



 .(212)شدگان نسبت بھ سپاه امام بھ حدى زیاد بود كھ نقصان در سپاه حسین آشكار شد
 زیارت ناحیھ مقدسھ

مـرحوم عـالمـھ مـجلسى و سید بن طاوس در بحار و اقـبال و ھم چـنین دیگـران در كتـب زیارت و تـاریخ زیارتـى 
السالم بھ دست شیخ محمد بن غالب اصفـھانى صادر شده است  را نقـل كرده اند كھ از ناحیھ مـقـدسھ امام زمان علیھ

كھ در آن نام شھداى كربال و بعضى از حاالتشان بیان گـردیده است و مـا در شروع حاالت ھر یك از شھدا قسمتى 
  .(213)از زیارت كھ مربوطھ بھ آن شھید باشد ذكر مى كنیم

 شھداى حملھ اولى
چون درباره شھداى حملھ اولى مطالب قابل مالحظھ اى در تاریخ ذكر نشده لذا بھ منظور تجلیل از این شھیدان 

 :بزرگوار جمالتى كھ در زیارت ناحیھ مقدسھ آمده است ذكر مى كنم 
 . السالم على نعیم بن عجالن االنصارىـ  1
 . ـ السالم على قاسط و كرش ابنى ظھیر التعلبیین 3ـ  2
 . ـ السالم على ضرغامة بن مالك 4
 . ـ السالم على عامربن مسلم 5
 . ـ السالم على سیف بن مالك 6
 . ـ السالم على عبدالرحمان بن عبدهللا الكدر االرحبى 7
 . ـ السالم على مجمع بن عبدهللا العائذى 8
 . یح الماسور سواربن اءبى حمیر الفھمى الھمدانىـ السالم على الجر 9

 . ـ السالم على المرتب معھ عمروبن عبدهللا الجندعى 10
 .( الداالنى(ـ السالم على عماربن اءبى سالمة الھمدانى  11
 . ـ السالم على الزھر مولى عمروبن الحمق الخزاعى 12
 . ـ السالم على كنانة بن عتیق 13
 . بن على الشیبانى ـ السالم على جبلھ 14
 . ـ السالم على زھیر بن بشر الخثعمى 15
 . ـ السالم على على عبدهللا و عبیدهللا ابنى یزید بن ثبیط القیسى 17ـ  16
 . ـ السالم على زھیر بن سلیم االزدى 18
 . ـ السالم على سلیمان مولى الحسین بن امیرالمؤ منین و لعن هللا قاتلھ سلیمان بن عوف الحضرمى 19
 . ـ السالم على قارب مولى الحسین بن على علیھماالسالم 20
 . ـ السالم على منجح مولى الحسین بن على علیھ السالم 21

 . السالم على عبدهللا بن عمیر الكلبى: عبدهللا بن عمیر كلبى 
  ((سالم بر عبدهللا بن عمیر كلبى  ))

ردى از ما بنام عبدهللا بن عمیر مـكنى بھ ابو وھب از تـیره م: ابو حباب كھ یكى از افراد قبیلھ كلب است مى گوید
بنى عـُلَْیم در كوفـھ مـحلھ بئر َجعـْد از قـبیلھ ھمـدان مـنزل داشت و با ھمـسرش ام وھب دخـتـر عـبد زندگى مى 

ود، كرد، او مردى شجاع و برومند و بزرگـوار بود روزى بر نخـیلھ عـبور كرد جماعت بسیارى را مشاھده نم
اینھا آماده مى شوند تا بھ جنگ حسین پسر دخـتـر : این جمـعـیت براى چـھ اجتماع كرده اند؟ گفتھ شد: پرسید

من كھ مشتاق جھاد با كفارم چرا با این جماعت نجنگم بھ خانھ آمد و ھمسرش : عبدهللا با خود گفت ! پـیغمبر بروند
خدا ترا در كارت موفق : انجام تصمیمش تشویق كرد گفت را از تصمیم خود آگاه ساخت ، ھمسرش نیز او را بھ 

 .بدارد حركت كن و مرا ھم با خود ببر
عـبدهللا باتفاق ھمسرش شبانھ حركت نمود و شب ھشتم محرم خود را بھ حسین علیھ السالم رسانید و بھ كاروان 

بن سعد با پرتاب تیر بھ سوى  حسینى پیوست و تا روز عاشورا با امام حسین علیھ السالم بود پس از اینكھ عمر
حسین علیھ السالم جنگ را آغاز كرد و حملھ اولى بھ پایان رسید و جنگ تن بھ تن شروع شد، یسار غالم زیاد بن 
ابیھ و سالم غالم عـبیدهللا بن زیاد بھ مـیدان آمـدند و مـبارز طلبیدند حبیب بن مظاھر و بریربن خضیر برخاستند و 

 .اعالم آمادگى كردند
شما بنشینید، سپس عبدهللا بن عمیر كلبى كھ مردى بلند قامت سطبر بازو و چـھارشانھ : حسین علیھ السالم فرمود

: فـرمـود  بھ گـمـانم این مـرد حریف آنھا است ، سپـس : بود برخاست و اجازه مبارزه خواست ، امام حسین فرمود
 .اگـر مایل ھستى برو

كیستى ؟ عـبدهللا خود را معرفى كرد، : ھاد و در برابر آنان ایستاد یسار از او پرسیدعـبدهللا قـدم بھ مـیدان نبرد ن



پسر : گفتند ما ترا نمى شناسیم برگرد، باید حبیب بن مظاھر یا بریر یا زھیربن قین بھ مصاف ما بیایند، كلبى گفت 
بھ جنگ تو بیاید بھتر از تو است ، و زن زناكار ترا چھ كھ كى باید بیاید، ترا عار است كھ با من بجنگى ؟ ھر كھ 

مـانند شیر خروشان بر یسار حملھ كرد و شمشیرى بر او وارد كرد كھ درجا بھ جھنم واصل شد، كلبى بھ كار او 
مشغول شد تا سر از بدنش جدا سازد كھ سالم بر او حملھ نمـود، یاران امـام بر او بانگ زدند كھ غالم را بھ پا كلبى 

كار خود مشغول بود كھ سالم شمشیر را حوالھ او نمود عبدهللا دست چپش را سپر قرار داد و گوش نكرد و بھ 
شمشیر انگشتان دست چپش را برد سپس بھ سالم حملھ كرد و او را ھم بھ رفیقش ملحق ساخت ، آنگاه بھ سپاه 

 .دشمن حملھ ور شد و این رجز را میخواند
 ان تنكرونى فانابن كلب

علیم حسبىحسبى ببیتى فى 
 انى امرؤ ذومرة و عصب

و لست بالخوار عند النكب
  (( . اگـر مـرا نمـى شناسید من از قبیلھ كلبم و در افتخار مرا بس كھ خانواده ام از تیره علیم است ))ـ  1
  (( . من شخصى ھستم داراى قدرت و نیرو و در سختى ھا ترسو و ضعیف نیستم ))ـ  2

را در برابر دشمـن تـنھا دید نتـوانست تحمل كند عمود خمیھ را برداشت و بطرف دشمن  ھمـسر كلبى كھ شوھرش
پدر و مادرم فدایت باد، بجنگ در راه پاكان از ذریھ پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ : حملھ كرد و خطاب بھ شوھر گفت 

 . و سلم
نھ برنمى گردم تا با تو  : فت و مى گفتعبدهللا خواست ھمسرش را بھ خیمھ گاه برگرداند، زن جامھ شوھر را گر

 . كشتھ شوم
 .خدا ترا از ناحیھ خاندان پیامبر جزاى خیر دھد: حسین علیھ السالم او را صدا زد

 . ارجعـى رحمـك هللا الى النساء فـاجلسى مـعـھن فـانّھ لیس عـلى النّساء قتال
  (( . ر زنان جھاد نیستخـدا تـرا بیامـرزد برگرد نزد زنان و با آنان بنشین كھ ب ))

 . آنگاه بھ خیمھ گاه برگشت
 :عبدهللا رجز خود را ادامھ مى داد

انى زعیم لك ام وھب 
بالطّعن فیھم مقدما و بالضرب

و یا حمـلھ بھ لشكر دشمن نوزده سوار و دوازده نفر پیاده از شجاعان سپاه عمر سعد را كشت سرانجام بدست ھانى 
 .(214)یربن حى تمیمى بھ شھادت رسیدبن ثـبیت حضرمـى و بك

 شھادت ھمسر عبدهللا در جوار شوھر
ھنگـامـى كھ عبدهللا بن عمیر كلبى بھ شھادت رسید ھمسرش ام وھب بھ قتلگاه آمده و در مـیان كشتـگـان بھ 

  جوى جسد شوھرش پرداخت و در كنار بدن مطھر ھمسر نشست و شھادتـش را بھ وى تـبریك گـفـت و سپـس جستـ
 . ھنیئا لك الجنة اسئل هللا الذى رزقك الجنة ان یصحبنى معك . اظھار داشت

  ((بھشت بر تـو گـوارا باد از خـدا مـیخـواھم كھ مـرا در بھشت ھمنشین و مصاحب تو گرداند  ))
ھنگام شمر ملعون متوجھ این بانو شد و بھ غالمش رستم دستور داد تا او را بھ شوھرش مـلحق سازد، غالم  در این

آن خبیث ھم از پشت سر در آمد و ناگھان با عمود آھنین بر سرش كوفـت و او را بھ شھادت رسانید، او تنھا زنى 
 .(215)است كھ از لشكر امام حسین علیھ السالم بھ شھادت رسید

 وھب بن عبدهللا كلبى
وھب پـسر عبدهللا بن حباب كلبى با مادر و ھمسر خود در جمع سپاه حسین بودند، مادر وھب فـرزندش را بھ جنگ 

جالدت و رشادت خود را ظاھر و آشكار ساخت و جمعى  وھب بھ میدان كارزار قدم نھاد و. تـھیج و تحریص نمود
آیا از من راضى و : ، از سپاه كفر را بھ خاك ھالك افكند آنگاه نزد مادر و ھمسر خود بازگشت و بھ مادر گفت 

 خشنود شدى ؟
 غلبھ لذت معنوى بر لذائذ دنیوى
 . در پیش روى امام حسین كشتھ شوىاز تو راضى و خرسند نخواھم شد تا آنكھ : مادر وھب در پاسخ فرزند گفت 

مـادر وھب . ترا بھ خدا سوگند مى دھم كھ مرا بیوه نسازى و گرفتار مصیبت خـود نكنى : ھمـسر وھب او را گفت 
بھ سخن زن گوش مده و آنرا بھ دور انداز و در نصرت و یارى امام بكوش و جام شھادت سركش تا از : گـفـت 

 . شفاعت جدش برخوردار شوى



انتخاب : دو مـنطق با دو ھدف متضاد در برابر وھب قد برافراشتھ و خودنمائى مى كردند مـنطق ھمسر: تـھ نك
انتخاب شھادت و مرگ با افتخار و سرانجام  :زندگى و بھره گیرى از آن و گرفتار نشدن بھ مصیبت و منطق مادر

ان بكشت تـا خـود نیز جام شھادت نوشید، وھب بھ مـیدان بازگـشت و چـند. برخوردارى از شفاعت پیامبر رحمت 
مادر وھب عمود خیمھ را برداشت و بھ مـیدان تـاخـت امـا بھ امـر امـام بازگشت ، ھمسر وھب خود را بھ نعش 

 .(216)شوھر رسانید اما بدستور شمر ملعون غالمش با عمودى او را ھم شھید كرد
احتـمـال اینكھ داستان ھمسر وھب بن عبدهللا با ھمسر عبدهللا بن عمیر مشتبھ شده باشد وجود دارد زیرا : نكتـھ 

ـ چون ھمسر ابن  2ـ عنوان كلبى بودن است  1بسیارى از مـورخـین داستـان وھب را نقل نكرده اند و منشاء اشتباه 
 . وھب بوده از كنیھ این زن فرزندى بنام وھب پیدا شده است عمیر ام

 حملھ و شكست 
سپاه عمر سعد كھ مالحظھ كردند بیش از نیمى از سپاه حسین بھ شھادت رسیدند بھ قصد حمـلھ بھ خـیام ابى عـبدهللا 

نمردانھ آنان را عـلیھ السالم جمعیت كثیرى بسوى خیمھ گاه ھجوم آوردند، اصحاب ابى عبدهللا كھ ھدف ناجوا
دانستند در برابر آن جمعیت انبوه زانو بزمـین زدند و سپاه كوفھ را تیرباران نمودند، با مقاومت دلیرانھ اصحاب 

حسین علیھ السالم دشمن متحمل خساراتى شد و با دادن تعدادى كشتھ و تعداد زیادى مجروح ناچار بھ عقب نشینى 
 .(217)گردید

 بریربن خضیر
  ((سالم بر بریر فرزند خضیر  ))السالم على بریر بن خضیر ـ 

بریر بن خـضیر ھمـدانى مشرقى مردى بزرگ و عابد و قارى قرآن و از اساتید علوم قـرآنى و از اصحاب امـیر 
 .از رؤ ساء و بزرگـان اھل كوفھ بود مـؤ مـنان عـلیھ السالم و

بریر ھنگامیكھ شنید حضرت ابى عبدهللا علیھ السالم از بیعت یزید سرباز زده و بھ مـكھ ھجرت كرده است از كوفھ 
 .(218)بھ قصد مكھ معظمھ خارج شد، و از مكھ در خدمت امام علیھ السالم بود تا در روز عاشورا بھ شھادت رسید

 بریر و جنگ عقیده
 .روز عـاشورا ھویت و ماھیت ھركس بھ شكلى آشكار گردید كھ راستى روز آزمایش و امتحان بود

و بریر را مخاطب  یزید بن مـعـقـل بھ قـصد حملھ بھ سپاه حسین علیھ السالم بھ سوى حضرت شتافت و فریاد كشید
 كار خدا را درباره خود چگونھ یافتى ؟! بریر: ساخت 

 .وهللا لقد صنع بى خیرا و صنع لك شرا : بریر گفت
  (( . بخدا قسم درباره خود جز خوبى نمى بینم ولى كار ترا شر مى بینم ))

آیا : از گـمراھانى بریرپـیش از این دروغگو نبودى ولى اكنون دروغ مى گوئى ، گواھى مى دھم كھ ! ـ بریر
حاضرى مباھلھ كنیم و از خدا بخواھیم كھ دروغگوى از ما را بھ دست دیگـرى بھ قـتل برساند؟ یزید مباھلھ را 

پذیرفت و در برابر دو سپاه یكدیگر را لعنت كردند و از خـدا خـواستـند آنكھ بر حق است بر آنكھ باطل است پـیروز 
ـى رد و بدل كردند، یزید بن معقل ضربتى حوالھ بریر كرد كھ كارگر نشد، و بریر گـردد و او را بكشد، و ضربات

 .(219)شمشیر حوالھ یزید نمود كھ كاله خودش را برید و سر او را شكافت و بر زمین افتاد
 .شد بریر براى مباھلھ با طرف خود حكایت از قدرت ایمانى و خلوص عقیده او مى كندحاضر : نكتھ 

 شھادت بریر
 .بریر پس از آنكھ حریف خود را از پاى در آورد برخاست و چنین رجز مى خواند

انا برير و ابى خضیر
لیس يروع االسد عند الزاءر

يعرف فینا الخیر اھل الخیر
ضراضربكم و ال ارى من 

و ذاك فعل الحر من برير  
مـن بریر و پدرم خضیر است كھ از آواز شیر ھراس ندارد ـ مردم خیر ما را بخوبى مى شناسند و شمـا را مـیزنم  ))

  (( . و از آن دریغ ندارم كھ این فعل بریر آزاده است
با او ھراس داشتند و فرار مى بریر بھ حمالت خود ادامھ مى داد و سپاھیان روباه صفت عمر سعد از نزدیك شدن 

 .كردند
 . اقـتـربوا مـنى یا قتلة المؤ منین ، اقتربوا منى یا قتلة ابن بنت رسول العالمین :بریر فـریاد كشید

 .اى كشندگـان مـؤ مـنینى نزدیك مـن بیائید، اى قـاتـالن پـسر دخـتـر رسول پروردگار جھانیان بھ من نزدیك شوید ))
))  



عبدى نزدیك آمد و با بریر درگیر شد و ساعتى دست و پنجھ نرم كردند تا آنكھ بریر او را بر زمین رضى بن منقذ 
زد و روى سینھ اش نشست و مى خواست او را بكشد كھ كعب بن جابر ازدى از پشت سر بر آمد و نیزه خود را بر 

یكن بر اثر ضربات پى در پى كعب ، پشت بریر فرو كرد، بریر كھ احساس نیزه نمود با دندان بینى رضى را كند ل
 .بریر جان بھ جان آفرین تسلیم و شربت شھادت نوشید

متنفر گـردیده حتـى ھمـسر كعب   چـون بریر از فـقـھاء و قـراء و مورد عالقھ مردم كوفھ بود، لذا مردم از قاتلش 
ك كردى و بریر سید قراء را كشتى ، علیھ پـسر فـاطمـھ كمـ: سخن گفتن با او را بر خود تحریم كرد و بھ او گفت 

  :(220)بخدا قسم ھرگز با تو سخن نخواھم گفت
 عمرو بن قرظة انصارى

 السالم على عمر و بن االءنصارى
  ((سالم بر عمر و پسر قرظة انصارى  ))

بن كعـب انصارى حزرجى پـدر عـمـرو صحابى رسول هللا و از تیراندازان ماھر اصحاب پیامبر بھ حساب قـرظة 
آمده و نیز از اصحاب امیرالمؤ منین علیھ السالم بوده كھ در تمام جنگھاى زمان خالفت آن حضرت شركت داشتند 

گ صفین پیش آمد ھمراه حضرت و از طرف آن حضرت ھنگـامـیكھ عـازم جمل شد حاكم كوفھ گردید و چون جن
در كوفھ از دنیا رفت و او اولین كسى بود كھ در كوفھ پس از بناى آن شھر  51در صفـین شركت نمود و در سال 

 .برایش نوحھ سرائى شد
قرظھ داراى فرزندانى است كھ مشھورترین آنان ھمین عمرو است كھ از كوفھ بھ كربال آمـد و جزء یاران امـام 

السالم قـرار گرفت و چون مردى روشن و تیزبین و زباندار و سرشناس بود حسین علیھ السالم او را حسین عـلیھ 
بھ عنوان سفیر خود بھ سوى عمر سعد اعـزام مـى نمـود و مـطالب را مـطرح و پاسخ مى گرفت تا آنكھ شمر علیھ 

 .اللعنھ وارد كربال شد و رابطھ قطع گردید
ـام عـلیھ السالم اجازه میدان طلبید و در برابر سپاه ابن سعد قرار گرفت و این رجز در روز عـاشورا عـمـرو از ام

 :را مى خواند
قد علمت كتائب االنصار

 
انى ساحمى حوزه الذمار

فعل غالم غیر نكس شار

دون حسین مھجتى و دار 
ھ این كار جوانمردى است كھ جا و مال لشكریان انصار مـى دانند كھ مـن از تـمـام حیثیاتم حمایت و دفاع مى كنم ك

 .و خانھ اش را فداى حسین مى كند
 .طرح كردن خانھ اشاره است بھ عملكرد عمر سعد كھ بھ خاطر خانھ و ملك از حمایت حسین دست كشید: نكتھ 

 عـمرو جنگ نمایانى كرد و گروھى از سپاه عمر سعد را بھ جھنم فرستاد، و ھر تیرى كھ بھ سوى حسین عـلیھ
السالم رھا مـى شد او بجان مـى خـرید و با جان و دل از امـام حسین دفـاع كرد تـا در اثـر كثـرت جراحات وارده 

 . یابن رسول هللا اوفیت: از پـاى در آمـد در اینحال مـتـوجھ ابى عـبدهللا گـردید و عـرض كرد
  ((پسر پیامبر آیا بھ عھد و وظیفھ خود وفا كردم ؟  ))

نعـم انت امـامـى فـى الجنة اقـرا رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم عنى السالم و  :یھ السالم فـرمـودامـام عـل
 .اعلمھ انى فى االثر

  (( . آرى قبل از من وارد بھشت مى شوى پیامبر را از جانب من سالم برسان و بگو كھ من ھم در پى شما ھستم ))
  .(221)بھ لقاء هللا پیوستعمرو ھمچنان بھ نبرد ادامھ داد تا 

 آنجا كھ معیارھا تغییر مى كند
انسان تـا وقتى كھ خط و مسیرى براى خود انتخاب نكرده ارزشھا نزد او بى ارزش است زیرا معیار و بنائى ندارد 

ا با آن مالك بھ سنجد اما وقتى خطش مشخص شد آن وقـت بر مـبناى آن خط ارزشھا برآورد مى تا ارزشھا ر
گردد، اینجاست كھ با تغییر خط ارزشھا نیز مـتـغـیر مى گردد بھ عبارت دیگر اگر شخص در صراط حق و خط 

داشت اما اگر در راه ھدایت قرار گرفت بھ ارزشھاى واالى انسانى پى خواھد برد و در مسیر آن گام برخواھد 
باطل و گـمـراھى و ضاللت قدم نھد ضد ارزشھا را تعقیب و از آنھا بھ ارزش تعبیر مى نماید، عمروبن قرظھ 
برادرى دارد بنام على بن قرظھ انصارى كھ در سپاه عمر سعد است ، پس از شھادت عمر و برادرش على بھ 

یعنى  )) یا حسین یا كذاب بن الكذاب اءضللت اخى حتى قتلتھ :یاد زدلشكرگاه ابى عبدهللا علیھ السالم نزدیك شد و فـر
  (( ! برادرم را گمراه كردى تا او را كشتى) نعوذبا㭘 (حسین دروغـگـو پـسر دروغـگـو 

خدا او را گمراه نكرده بلكھ او را ھدایت فرموده و  ))ان هللا لم یضل اخاك و ال كنھ ھداه و اضلك  :امام پـاسخ فـرمود



   .(( (222)ترا گمراه ساختھ است
سوره )الذین آمـنوا یقـاتـلون فـى سبیل هللا و الذین كفروا یقاتلون فى سبیل الطاغوت  :قـرآن ھم مـى گـوید: نكتـھ 
 .(76نساء 

 ىشكست فاحش سپاه امو
حمـالت پـى در پى اصحاب ابى عبدهللا و مقاومتشان در برابر نیروھاى حكومت بنى امیھ روز را بر آنان شب و 
دنیا را بر آنھا تنگ كرد بطوریكھ صداى ضجھ و نالھ آنان از صدمـات و جراحات و كشتـار و بى حساب بلند شد 

كرد جنگ تن بھ تن با شمشیر و نیزه دمار از   س عـمـروبن حجاج زبیدى یكى از فـرمـاندھان سپاه عمر سعد احسا
روزگار آنان بر مى آورد زیرا مقاومت اصحاب حسین فوق العاده و اعتقاد بھ ھدفشان محكم و مستحكم و در راه 

رسیدن بھ اھداف خـود مرگ را بھ بازى و مسخره گرفتھ و بر آن لبخند مى زنند لذا بھ سپاھیان كوفھ با فریاد رسا 
 :داعالم كر

یا حمـقـاء اتـدرون مـن تـقـاتـلون ؟ تـقـاتـلون نقـاوة حرسان اھل المصر و قوما مستقلین مستمیتین فال یبرزن لھم 
 . منكم احد اال قتلوه و هللا لو لم ترموھم اال بالحجارة لقتلتموھم

زندگـى را بى ارزش مـى اى احمـقـھا مـى دانید با چھ كسانى مى جنگید؟ شما با نخبھ ھاى شجاعان و مردمى كھ  ))
دانند و از مـرگ استقبال مى كنند جنگ مى كنید، ھر كھ با آنھا روبرو شود كشتھ مى شود مگر آنكھ با سنگ با آنھا 

  (( .بجنگید و سنگ بارانشان كنید
عـمـر سعد نظر عمرو را پسندید و براى ھمھ قسمتھاى ارتش ھمین دستور را صادر كرد كھ ھیچكس با یاران 

 .(223)ن با سالح شمشیر و نیزه نجنگدحسی
 :از گفتار عمروبن حجاج فرماده نیروى عمر سعد حقایقى آشكار مى شود: نكتھ 

و لذا، ھیچ نیروئى تـاب مقاومت در برابر  ـ یاران حسین عـلیھ السالم با قدرت اراده و ایمان راسخ مى جنگند 1
آنان را ندارد و اگر دشمنانشان با شمشیر و نیزه با آنھا بجنگند اسلحھ شان مى شكند و دستشان خالى مى شود مگر 

 .سنگ بیابان كھ تمامى ندارد
بھ اھداف مقدسھ خود ـ آنان اھل معرفتند كھ حق را یافتھ اند و در انتخاب مسیرشان بر یقینند لذا براى رسیدن  2

 .سستى بھ خرج نمى دھند و این ایمان و عقیده در میان سپاھیان كوفھ وجود ندارد
ـ مـطلب مـھم اینكھ آنھا براى زندگـى ارزشى قائل نیستند و ھدف آنان رسیدن بھ مقام قرب پروردگار است لذا نھ  3

 .ندتنھا از مرگ ھراسى ندارند بلكھ مشتاقانھ از آن استقبال مى كن
 حربن یزید ریاحى

  (( . سالم بر حر پسر یزید ریاحى )) . السالم على الحربن یزید الریاحى
حر فـرزند یزید فـرزند ناحیھ قغب فرزند عتاب فرزند ھرمى فرزند ریاح فرزند یربوع است لذا گاھى از او تعبیر 

 .بھ یربوعى مى شود
، و در كوفھ نیز یكى از رؤ ساء قـبائل بود كھ بھمین دلیل حر در مـیان اقـوام و بستگانش بزرگ بھ حساب مى آمد

عبیدهللا بن زیاد او را براى معارضھ با حسین انتخاب كرد مرحوم شیخ ابن نما نقل كرده كھ چون حر بھ قصد جنگ 
 بھ پشت سر نگاه كرد كسى را. ابشر یا حر بالجنة : با حسین از قصر خارج شد از پشت سر ندائى بھ گـوشش رسید

بخدا قسم این بشارت خدائى نیست و لذا در این مسیر وعده بھشت بخود نمى داد لیكن وقتى كھ : ندید، با خود گفت 
   .(( (224)تو بھ اجر و خیر بزرگى نائل شدى .)) لقد اصبت اجرا و خیرا: توبھ كرد و حسینى شد امام بھ او فرمود

 . مـا داستـان برخـورد حر با امام و بستن راه بر امام حسین تا ورود بھ كربال را قبال ذكر كردیم
 حر بن یزید ریاحى توبھ مى كند

 در قـاموس قرآن و اسالم ، راه بھ سوى خدا ھرگز مسدود نمى شود و گناه ھر چند بزرگ و زیاد باشد مانع
بازگشت بھ خدا نمى گردد اما برخى از گناھان سبب سلب توفیق مى شود كھ در آن حالت انسان بیدار نمى شود و یا 

با كالم حق و دیدن حقیقت بخود نمى آید، قـلبش مـسخ مـى گـردد و پرده غفلت و ضاللت و گمراھى چشمانش را 
 .فرا مى گیرد كھ تشخیص حق و باطل برایش غیر ممكن مى گردد

حر گـناھكار بود زیرا راه را بر امام بر حق بستھ و او و یارانش را در سرزمین خشك و سوزان كربال فرود آورده 
بود اما وجدان آگاه و بیدارى داشت كھ راه بھ سوى خدا را بھ رویش باز كرد حر كھ مشاھده كرد زمینھ شروع 

آیا با این مرد مى  ))امقاتل انت ھذا الّرجل ؟ : فت جنگ آماده گردیده براى اطمینان بیشتر نزد عمر سعد آمد و گ
  ((جنگى ؟ 

 .آرى جنگى كھ سبكترینش آن است كھ سرھا جدا شود و دستھا قطع گردد: ابن سعـد بدون تاءمل گفت 
 ـ آیا پیشنھاداتى كھ حسین كرد ھیچیك از آنھا پذیرفتھ نشد؟



 .نمى پذیردـ اگر تصمیم گیرى با من بود مى پذیرفتم لیكن امیر تو 
حر كھ این پـاسخ را از عمر سعد شنید، خود را در میان بھشت و دوزخ مخیر دید لرزه بر اندامـش افتاد و بر خود 

چھ كنم آیا بسوى حسین بروم و دست از زندگـى بشویم و در نتیجھ بھشت را بخرم یا بھ : مى پیچید و فكر مى كرد
نم و مقرب دربار بنى امیھ شوم و آخرت را بدنیا بفروشم در ھمان فرماندھى قسمتى از سپاه عمر سعد باقـى بمـا

كار تو شك برانگیز است ! حر: حالیكھ تـمـام اعـضاء و جوارح حر مـضطرب و لرزان بود مھاجربن اوس گفت 
چھ كھ ھرگز در ھیچ موضع خطرناكى ترا چنین لرزان ندیدم ، اگر از من مى پرسیدند شجاعترین مردم كوفھ 

 !! ترا معرفى مى كردمكیست ؟ 
 .انّى وّهللا اخیّر نفى بین الجنّة و النّار و ال اختار على الجنّة شیئا : حر اظھار داشت

بخدا قسم خود را میان بھشت و جھنم مردد مى بینم لیكن چیزى را بر بھشت مقدم نمى دارم ھر چند قطعھ قطعھ  ))
  (( .شوم و سپس مرا بسوزانند

 .ام و زندگى و حیاة و متعلقات زندگى را بر بھشت ترجیح نمى دھم یعنى پست و مق: نكتھ 
حر پـس از بیان این مطلب عنان مركبش را بطرف خیمھ گاه ابى عبدهللا گردانید و چون نزدیك حسین رسید با 

سوى تو خدایا بھ  )) . اللّھّم الیك انیب فقد ارعبت قلوب اولیائك و اوالد نبیّك :خـداى خـود چـنین مناجات كرد
  (( . بازگشت مى كنم كھ دلھاى دوستان تو و فـرزندان پـیامبرت را ترساندم

و از اسب پیاده شد و سپر را وارونھ جلو صورت گـرفـت و بر حسین و اصحابش سالم كرد سپس در حالى كھ از 
 :شرمسارى سرش را بھ پائین افكنده بود صدا زد

 : یا ابا عبدهللا انّى تائب فھل لى من توبة
من از كرده خود نادم و پشیمانم كھ راه را بر تو بستم و بر تو سخت گـرفـتـم و دل اھل بیت تـرا ! پـسر پـیامـبر ))

لرزاندم ولى فـكر نمى كردم كار شما بھ اینجا بكشد آیا توبھ ام پذیرفتھ است ؟ امام كھ مظھر لطف و كرم الھى است 
 .فرمود نعم یتوب ّهللا علیك 

  .(225) (( وبھ ات را مى پذیرد، فرود آى و استراحت نماىآرى خدا ت)) 
حسین نمـى فرماید من توبھ ات را مى پذیرم تا كار خدا را بھ بندگان نسبت ندھند و موضوع مسیحیت و : نكتـھ 

 .اه بھ ذھنھا خطور نكندخرید و فروش گن
 حر خوابش را براى حسین بیان مى كند

یابن رسول هللا : حر براى اینكھ نظر حسین علیھ السالم را درباره رفتن بھ میدان جنگ جلب نماید عرض كرد
ھ سواره باشم و با این جماعت بجنگم و ساعتى بعد بھ فرود آمدن مـنتـھى گـردد بھتـر است ، چـون اول كسى بودم ك

 . دل اھل بیت شما را لرزانیدم اجازه دھید اول كسى باشم كھ در راه شما با دشمن بجنگم
آقاى من حسین جان دیشب پدرم را در خـواب دیدم ، از من : و در برخـى از تـواریخ نیز آورده اند كھ عرض كرد

 . كھ راه را بر او ببندم در راه با حسین بودم: فرزندم در این ایام كجا بودى و چھ كردى ؟ گفتم : پرسید
واى بر تو، ترا با حسین پسر پیامبر چھ كار؟، لذا مى خواھم كھ بھ من اجازه بدھید تـا اولین كشتـھ در : پدرم گفت 

  .(226)ركاب شمـا باشم چـنانكھ اول كسى بودم كھ بر شما خروج كردم
 حر سپاه كوفھ را نصیحت مى كند

چـون جنگ ھنوز شروع نشده بود امام حسین علیھ السالم اجازه میدان بھ حر نداد زیرا نمى خواست شروع كننده 
 جنگ باشد و لذا حر پس از آنكھ از اجازه جھاد ماءیوس شد از امام اجازه خـواست تـا با مردم كوفھ صحبت كند و

آنھا را انذار و پند دھد، امام اجازه فرمود و حر در برابر سپـاه كوفھ قرار گرفت و با صداى رسا مردم كوفھ را 
 : مخاطب قرار داد و چنین گفت

مادر، بھ سوگ شما نشیند و در عزایتان بگرید، حسین پسر پیغمبر را دعوت كردید و چـون شمـا را ! اھل كوفھ 
شمن نمودید، تصور شما این بود كھ جانتـان را فـدایش مـى كنید ولى امـروز كمـر بھ قتل اجابت كرد او را تـسلیم د

او بستھ اید، و حتى او را از رفتن بھ سایر كشورھا منع مى كنید، و مانند اسیر در دست شما گرفتار است و 
و ھمـراھانش دریغ داشتھ اید،  ھرگونھ حركتى را از او سلب كرده اید، از ھمھ اینھا كھ بگذریم آب فـرات را از او

درحالیكھ یھودى و نصرانى و مجوس از آن مـى آشامـند و خوكھاى بیابان و سگھا در آن غوطھ ورند لیكن حسین و 
 .خاندانش از تشنگى مى میرند، بد جورى با ذریّھ پیامبر عمل كردید، خدا شما را در روز قیامت سیراب نگرداند

  .(227)طقى او را تیرباران نمودند، حر نزد حسین علیھ السالم بازگشتسپـاه كوفـھ بھ جاى پاسخ من
 حر در میدان نبرد

پاه ابى عبدهللا پـس از آنكھ قـتال شروع شد و نوبت جنگ تن بھ تن بھ حر بن یزید ریاحى یربوعى رسید در جلو س
 :مى جنگید و این رجز را مى خواند



انّى انا الحرّ و ماءوى الضّیف

 
اضرب فى اعراضكم بالّسیف

عن خیر من حْل بالد الخیف

 
اءضربكم و ال ارى من حیف

  (( . من حر و خانھ ام جایگاه میھمان است و گردن شما را با شمشیر مى زنم ))ـ  1
  (( . كسى كھ در كشور خیف فرود آمده حمایت مى كنم و از كشتن شما دریغ ندارمو از بھتـرین  ))ـ  2

چون میان حربن یزید ریاحى و یزیدبن سفیان سابقھ عداوت و دشمنى وجود داشت و یزید ھمواره آرزوى كشتن حر 
ر او حملھ مى كردم و را داشت پس از آنكھ حر بھ حسین ملحق شد یزید گفتھ بود اگر مى دانستم موقع رفتن با نیزه ب

 . او را مى كشتم
تو ھمیشھ خیال كشتن حر را در فكر خود : و حصین بن تـمـیم كھ از این جریان آگـاه بود یزید بن سفیان را گفت 

مى پرورانیدى ، این حر است ، لذا یزیدبن سفیان در برابر حر قـرار گـرفـت و بھ او گفت حاضرى كھ باھم بجنگیم 
مـثـل اینكھ جان یزیدبن سفـیان در دست حر بود ھمـینكھ نزدیك شد حر او را مجال  :حصین گویدآرى : ؟ حر گفت 

 .نداد و بیدرنگ وى را بقتل رسانید
حر سوار بر اسب بود و بھر طرف جوالن مى داد و از كشتـھ پشتھ مى ساخت ، : ایوب بن مـسرح خـیوانى گوید

ن نھادم و اسب او را ھدف قرار دادم ، تیر شكم اسب را درید و اسب چون از عھده او برنمى آمدم تیرى بر چلھ كما
فریادى كشید و بدور خود چرخید و نقش بر زمـین شد لیكن حر ھمچون شیر نر از جاى برجست و شمشیر بدست 

 :پیاده بھ دشمن حملھ ور شد و این رجز را مى خواند
 ان تعقروا بى فانا بن الحرّ 

اشجع من ذى لبد ھزبر
  .(228) (( اگر اسب مرا پى كنید من فرزند حر و شجاعتر از شیر بیشھ ام)) 

 شھادت حر
ش مى آمد و در حربن یزید و زھیر بن قین ھمراه ھم با سپاه كوفھ مى جنگیدند، ھرگاه براى یكى از آنھا خـطرى پـی

محاصره قرار مى گرفت دیگرى بھ كمكش مى شتافت و او را از خـطر و مـحاصره نجات مى داد، مدتى بر این 
منوال جنگیدند تا آنكھ بین ایشان فاصلھ افكندند و گروھى از سپاه دشمن دستجمعى بھ حر حملھ كرده و او را بھ 

 .شھادت رساندند
 امام در بالین حر
مـین قـرار گـرفـت اصحاب ابى عبدهللا او را بھ خیمھ گاه آوردند در حالیكھ رمقى بھ تن داشت امام وقـتـى حر بر ز

انت كما سّمتك اّمك الحّر، حّرفى  :حسین علیھ السالم بر بالینش آمد و خون از چھره نورانى حر پاك كرد و فرمود
 . الّدنیا و سعید فى االخرة

  (( . ترا حر نامید، تو در دنیا آزاد مرد بودى و در آخرت ھم سعادتمندىتـو آزاد مـردى چـنانكھ مـادرت  ))
 .بعضى از یاران ابى عبدهللا در روز عاشورا براى حر این چنین مرثیھ مى خواندند

لنعم الحرّ حرّ بنى رياح
شبور عند مشتبك الرماح

و نعم الحرّ اذنادى حسینا
و جاد بنفسه عند الصّباح

  (( .خـوب آزاد مرد است حر فرزند ریاح ھنگامیكھ تیرھا مانند باران مى بارید و او صبور و پایدار بود چـھ ))ـ  1
چـھ خـوب آزاد مـردى است ھنگـامـى كھ خـود را فـداى حسین نمـود و اول صبح جان خود را در طبق  ))ـ  2

  (( .اخالص نھاده تسلیم كرد
د كھ بدن حر را تـحویل آنان بدھد تا دفن نمایند عمر سعد ھم پذیرفت لذا بدن بستـگـان حر از ابن سعـد تـقـاضا كردن

 .(229)او را در محلى كھ فعال بقعھ و بارگاه دارد دفن كردند و سر او را ھم از بدن جدا نكردند
 اعیل و نبش قبر حرشاه اسم

شاه اسماعیل صفوى پس از تصرف : مـرحوم سید نعـمـت هللا جزایرى در كتـاب انوارالنعـمـانیھ نقل كرده كھ 
عراق در سفرى كھ بھ زیارت امام حسین عـلیھ السالم مـشرف گـردیده بود درباره حر بھ اقـوال مـخـتـلف برخـورد 



ش را مقبول ندانستھ و برخى معتقد بودند كھ امام از او راضى شده و فرموده نمـود كھ بعـضى او را مـرتـد و تـوبھ ا
 . كھ خدا توبھ ات را پذیرفتھ است

 

 

شاه اسماعیل گفت اینك امتحان مى كنیم اگر توبھ اش پذیرفتھ شده باشد جسدش سالم خـواھد بود و اگر قبول نشده 
شھید فاسد نمى   رسیده است كھ جسد مؤ من بخصوص باشد جسدش فاسد شده است زیرا از ائمھ معصومین بھ ما 

شود، لذا دستور نبش قبر داد و چون قبر را شكافتند و خاكھا را از روى جسد برداشتند بدن حر را سالم دیدند و 
مشاھده كردند دستـمالى را كھ امام حسین علیھ السالم در روز عاشورا بر سر حر بستھ باقى است شاه اسماعیل 

دستمال را كھ دست مبارك امام حسین بھ آن رسیده است باز كنید تا براى تـبرك داشتـھ باشم ، دستـمـال این : گفت 
را باز كردند خـون تـازه از سر حر جارى شد، دستمال دیگرى بستند خون بند نیامد، دستمال دوم و سوم بستند 

ت كھ امام حسین علیھ السالم بھ حر اعطا این دستمال جایزه اى اس: جریان خون قطع نشد بھ شاه اسماعیل گفتند
نموده است تـا ھمـان دستـمـال بستـھ نشود خـون قـطع نمـى گـردد ناگـزیر ھمـان دستـمـال را بر سر حر بستـند و 
. خـون بند آمـد، و شاه اسماعیل دستور داد براى قبر حر بقعھ و بارگاھى بسازند و خادمى ھم براى آنجا تعیین نمود

  .(230)ى شود تا آن زمان قبر حر فاقد گنبد و بارگاه بوده استمعلوم م
 مسلم بن عوسجھ

عتذر عند انحن و نخلى عنك و بم ن: الّسالم على مسلم بن عوسجھ االسدى القائل للحسین و قد اذن لھ فى االنصراف 
هللا من اداء حقك ، ال و هللا حتّى اكسر فى صدورھم رمحى ھذا و اضربھم بسیفى ما ثبت قائمھ فى یدى ، و ال افارقك 

 . و لو لم یكن معى سالح اقاتلھم بھ لقذفتھم بالحجارة و لم افارقك حتّى اموت معك
الكعبة شكر ّهللا استـقـدامـك و مـواساتـك  و كنت اّول من شرى نفسھ و اول شھید شھد 㭘ّ و قضى نحبھ ففزت و ربّ 

یرحمـك ّهللا یا مسلم بن عوسجة و قراءفمنھم من قضى نحبھ و منھم من : امـامـك اذمـشى الیك و انت صریح فـقـال 
بن عبدهللا ینتظر و ما بّدلّوا تـبدیال لعـن ّهللا المـشتركین فى قتلك عبدهللا الّضیابى و عبدهللا بن خشكارة البّجلى و مسلم 

 . الّضبابى
سالم بر مسلم بن عوسجھ اسدى آنكھ بھ حسین گفت ھنگامیكھ بھ او اجازه بازگشت بھ وطن داد، آیا دست از تـو  ))

برداریم پس با چھ عذرى در پیشگاه خدا عذر آوریم كھ حق ترا رعـایت نكردیم ، نھ بخدا قسم برنمى گردم تا آنكھ 
ان فرو كنم كھ بشكند و آنگاه با شمشیر با دشمنان بجنگم تا دستھ شمشیر از دستم بیفتد آنقدر نیزه ام را در سینھ دشمن

و اگـر ھیچ سالحى نداشتھ باشم از تو جدا نمى شوم بلكھ با سنگ با دشمنان شما خواھم جنگید تا در ركاب شما 
 . بمیرم

دا بھ شھادت رسید و بھ عـھد خـود وفـا و تـو اولین كسى بودى كھ با خدا معاملھ كرد و اولین شھیدى كھ در راه خ
كرد، بھ پـروردگـار كعبھ سعادتمند شدى خدا اقدامات و مـواسات تـرا با امامت تشكر و تقدیر مى كند، ھنگامیكھ 

 .را خواند... خدا ترا رحمت كند و آیھ فمنھم من قضى نحبھ : حسین در بالینت آمد و فرمود
 و شركت كردند، عبدهللا ضبابى و عبدهللا بن خشكاره ، و مسلم بن عبدهللا ضبابىخدا لعنت كند كسانى را كھ در قتل ت

 )) (231). 
 در زیارت ناحیھ ؟: نكتھ 
 . عـوسجھ تجلیل و تقدیر نشده است در زیارت ناحیھ براى ھیچـیك از شھداء مـانند مـسلم بن: نكتـھ 

 مسلم بن عوسجھ در مقام اخذ بیعت از مردم
مسلم بن عوسجھ مردى شریف و از عباد و زھاد عصر خود بود و پیوستھ در پاى ستونى در مـسجد كوفـھ بھ نمـاز 

لى هللا علیھ و عـبادت پـروردگـار مـشغـول و در عـین حال از شجاعان نامى روزگار و از اصحاب رسول خدا ص
 .و آلھ و سلم و در جنگھاى اسالمى از نامداران بشمار مى آمد

وى براى امـام حسین نامـھ نوشت و او را دعـوت كرد و بر عـھد و میثاق خود باقى بود مـوقـعـیكھ مسلم بن عقیل 
یل براى امام از مردم نماینده امام حسین علیھ السالم وارد كوفھ شد مسلم بن عوسجھ بھ وكالت از طرف مسلم بن عق

بیعت مى گرفت و اسلحھ خریدارى مى نمود و امور مالى نماینده امام را بھ عھده داشت ، و ھنگام ورود ابن زیاد 
بھ كوفھ و قیام مسلم بن عـقـیل یكى از فرماندھان سپاه ، مسلم بن عوسجھ است كھ بر قبیلھ مذحج گماشتھ شد، وى 

الع از حركت امام حسین بجانب عراق ، از كوفھ خارج شد و بھ اتـفاق حبیب پـس از شھادت مسلم بن عقیل و اط
ه داستان مسلم بن عوسجھ در شب عاشورا را قبال درج كرد .(232) بن مظاھر بھ كربال آمد و بھ سپاه حسینى پیوست



 . ایم
 شھادت مسلم بن عوسجھ

زمانیكھ عمروبن حجاج با سپاھیانش از میمنھ سپاه عمر سعد بر میسره سپاه امام كھ زھیر بن قین فرمانده این 
قسمت بود حملھ ور شدند و دو لشكر مدتى با یكدیگر بھ نبرد سنگینى كھ سابقـھ نداشت پرداختند مسلم بن عوسجھ 

 :و این چنین رجز مى خواندزخم و جراحات سنگینى برداشت 
ان تساءلوا عنّى فانّى ذولبد

و اّن بیتى فى ذرى بنى اسد
فمن بغانى حائد عن الرّشد

و كافر بدين جبّار صمد
  (( . اگـر از مـن بپـرسید داراى شجاعـت شیرم و اگـر از نسبم سئوال كنید از قبیلھ بنى اسدم ))ـ  1
  (( . از حق منحرف و بھ دین خداى صمد كافر استھر كھ بر ما ستم كند  ))ـ  2

و با شمشیر بران بھر طرف حملھ مى كرد تا اینكھ مسلم بن عبدهللا ضبابى و عبدالرحمن بن ابى خشكاره بھ كمك 
یكدیگر مسلم بن عوسجھ را از پاى در آوردند، چون گرد و غبار حملھ فرو نشست مسلم بن عوسجھ را بر روى 

 .دزمین افتاده دیدن
 . امام علیھ السالم بھ سرعت ببالین وى آمد و مسلم ھنوز جان داشت

 .(233)امام فرمود خدا ترا رحمت كند و آیھ فمنھم من قضى نحبھ را تا آخر تالوت نمود
 در آخرین نفس سفارش رھبر

مـسلم بن عـوسجھ لحظات آخر عمر خود را مى گذرانید كھ حبیب بن مظاھر ھمراه امام علیھ السالم بر بالینش آمـد 
مـرگ تـو بر مـن گران است تو را بھ بھشت برین بشارت باد اگر نبود كھ من ھم پس از ساعتى بھ تو : و گـفـت 

ارى بھ من وصیت كنى تا رعایت حق قرابت و دین را ملحق خواھم شد دوست داشتم كھ بھ آنچـھ قصد انجام آنرا د
كرده باشم اما بھ یقـین مـى دانم كھ لحظھ دیگر منھم كشتھ خواھم شد و بھ تو ملحق مى گردم مسلم بن عوسجھ با 

 .بل انا اوصیك بھذا: صداى نحیفى گفت 
كھ تا جان ) حسین علیھ السالم نموداشاره بھ امام (خدا ترا بشارت بھ خیر دھد من تو را وصیت مى كنم بھ این مرد 

 . در بدن دارى او را یارى نمائى
بخداى كعبھ سوگند كھ جز این نكنم و دیدگانت را بھ انجام این وصیت روشن گـردانم ، در : حبیب بن مـظاھر گفت 

مھ شھیدان این ھنگام مسلم بن عوسجھ جان بھ جان آفرین تسلیم نمود، یاران امام نعش او را برداشتند و در خی
 .(234)گذاردند

 كنیز مسلم در سوگ موالى خود
در بین دو لشكر آمد و بھ گریھ و   مـسلم بن عـوسجھ كھ با اھل بیت بھ كربال آمده بود پس از شھادت ، كنیزش 

 .یاد وا سیداه یابن عوسجتاه برآوردشیون پرداخت و فر
 . مسلم را كشتیم: لشكر عـمـر سعـد كھ شیون این زن را شنیدند بھ وجد آمده و با افتخار گفتند

شبث بن ربعى كھ از كوفھ بھ اكراه بھ كربال آمده بود و حاضر بھ جنگ با حسین نبود و ھمواره از فرمان ابن زیاد 
د و گفت مادر بھ عزایتان بگـرید، نفـرات خـود را مـى كشید و خـود را براى سرپیچى مى كرد، رو بھ جمعیت نمو

حكومـت دیگـران ذلیل و خـوار مـى سازید، آیا با كشتن شخصیتى مانند مسلم بن عوسجھ خوشحالید، بھ خدائى كھ 
 . بھ او ایمان آورده ام چھ مواقف بزرگى از مسلم بن عوسجھ بھ یاد دارم

ـبل از آنكھ سپاھیان آماده رزم شوند او شش نفر از كفار را بھ ھالكت رسانید، باز ھم از در جنگ آذربایجان ق
 (235)كشتن او خوشحالید؟

 بیچارگى لشكر دشمن
بود، و اداره امور جنگ را بھ عھده داشت ، مـشاھده كرد كھ  عروة بن قیس كھ یكى از فرماندھان سپاه عمر سعد

مقاومت و پایدارى لشكر اندك حسین علیھ السالم بھ حدى است كھ نزدیك است ھمھ را نابود سازند، لذا نزد ابن سعد 
ر آنھا حملھ مگر نمى بینى كھ لشكر ما از این عده قلیل چھ مى كشند، دستور بده پیادگان و تیراندازان ب: آمد و گفت 

 .كنند
سبحان هللا بزرگ : عمر سعد بھ شبث بن ربعى دستور داد كھ فرماندھى تیراندازان را بھ عھده بگیرد شبث گفت 

 ! مگر ھیچ كسى غیر از من نیست! مصر و رئیس شھر را بھ فرماندھى تیراندازان ماءمور مى كنى ؟
ا مردم كوفھ را ھرگز موفق بھ خـیر نخـواھد كرد و خد: شبث مكرر چنین پاسخھا بھ ابن سعد مى داد و مى گفت 

آنھا را بھ سوى رشد ھدایت نمـى كند زیرا مـا بھ حمـایت از آل امیھ و آل سمیھ زناكار، بھترین مردم روى زمین را 



 .كشتیم چھ گمراھى آشكار
پـوش و پـانصد نفر  عـمـر بن سعد كھ شبث بن ربعى ماءیوس شد حصین بن نمیر را ماءمور كرد كھ با اسبان زره

 .از تیراندازان ، سپاه حسین بن على علیھ السالم را تیرباران كنند
این جمـعـیت كثـیر اصحاب حسین را بھ تیر بستند و ھمھ اسبان از پاى درآمدند و یاران باقـیمـانده امام علیھ السالم 

تر از پیش آماده مرگ شدند و در برابر دشمن ھمگى پیاده شدند، لیكن اینكار نھ تنھا آنان را سست نكرد بلكھ مقاوم 
 .(236)حماسھ آفریدند

 گشودن جبھھ دوم و آتش زدن خیمھ گاه
ص كرده و فـقـط از یكسو عـمـر سعد كھ مشاھده نمود حسین علیھ السالم راه ورود و خروج خیمھ گاه را مشخ

امـكان حملھ دارد و اصحاب ابى عبدهللا از ھمین سو مى جنگند قھرا زیادى جمـعـیت كوفھ بى اثر است و ضایعات 
جنگ براى آنھا بسیار، لذا اندیشید كھ جبھھ دومى تـشكیل داده و با حملھ بھ خیمھ گاه و بریدن ستون خیمھ ھا و قطع 

دھد اوال عـده اى را بھ این سو مى كشاند و جنگیدن با باقیمانده جمعیت آسان است و  طنابھاى خیام دو كار انجام
ثـانیا با خراب كردن خیمھ حصار و سدى را كھ اصحاب در پناه آن در امانند نابود خواھد شد از اینرو دستور داد 

 .ن بستھ بود بگشایندجمعیتى بھ خیام حرم ھجوم آورند و طنابھاى خیام كھ بھم پیوستھ و راه را بر آنا
 .سپـاھیان حضرت ابى عبدهللا كمین كرده و افرادى را كھ در مقام بریدن طنابھا برآمدند مى كشتند

 .ابن سعد كھ این كار را نیز بى نتیجھ دید دستور داد خیمھ ھا را آتش بزنند تا حملھ بر آنان امكان پذیر گردد
لیھ السالم فرمود بگذارید آتش بزنند كھ آتـش مـانع ھجوم آنان اصحاب امـام در مـقام ممانعت برآمدند، حسین ع

خواھد شد و چنین ھم شد زیرا وقتى كھ خیمھ ھائى را كھ بھ عنوان حصار ایجاد شده بود و كسى در آنھا سكونت 
 .(237)نداشت بلكھ با نى و ھیزمھائى كھ قبال بھ ھمین منظور مھیا شده بود آتش زدند سد دیگرى بوجود آمد

 . حسین علیھ السالم اینگونھ تاكتیك ھاى نظامى را در روز عاشورا زیاد بكار برده است: نكتھ 
 شمر و قصد آتش زدن خیمھ ھاى زنان

زنان حرم در آن منزل داشتند آتش بزند، نانجیب فریاد  شمـر تـصمـیم گـرفـت خـیمـھ مـخـصوص ابى عـبدهللا كھ
 . آتش بیاورید تا خیمھ ھا را بسوزانم: زد

تـاریخ درباره گـذشتـگـان تا روز عاشورا از ارائھ چنین حادثھ اى ناتوان است و چنین واقعھ اى را نسبت بھ گذشتھ 
 . بھ یاد ندارد، شمر خبیث این تصمیم خطرناك را گرفت

كھ صداى شمر را شنیدند ترسان و لرزان از خیمھ ھا بیرون ریختند و صداى گـریھ و شیون دختران زنان حرم 
 .رسول خدا بلند شد، صحنھ آنچنان دلخراش بود كھ ھر كس آنرا مى دید از غصھ ذوب مى شد

ام را بر سر زنان و  مى خـواھى خـانھ )) .انت تحرق بیتى على اھلى ؟ احرقك ّهللا بالنّار:حسین عـلیھ السالم صدا زد
  (( .اھل بیتـم آتـش بزنى خـدا تـرا بھ آتـش جھنم بسوزاند

این كار شایستھ نیست ! شمر: حمید بن مسلم كھ صداى ضجھ و شیون زنان را مشاھده كرد دلش بھ رحم آمد و گفت 
ـ زنان و بچھ  2. كنى ـ با آتش كھ عـذاب خـدائى است مـى خواھى عذاب  1: ، كھ در این كار دو گناه بزرگ است 

ھا را كشتن ھمان كشتن مردان براى خشنود كردن امیرت كافى است شمر كھ انتظار چنین انتقادى را نداشت پرسید 
خودم را معرفى نمى كنم شبث بن ربعـى نزد شمـر : كیستى ؟ حمید ترسید كھ از او نزد ابن زیاد سعایت كند، گفت 

 .كار منع نمود باالخره شمر برخالف میل باطنیش منصرف شدآمـد و او را تـوبیخ كرد و از این 
در این ھنگام زھیر بن قین با ده نفر افراد تحت فرماندھى خود بھ شمر حملھ كرده و او و ھمراھانش را مجبور بھ 

در كربال باالخره كسانى پیدا شدند كھ شمر را از سوزاندن زنان و اطفال باز دارند : نكتھ .(238) )عقب نشینى نمودند
 (.اما در زمان ما كسى پیدا نمى شود صدام خبیث را از سوزانیدن زنان و كودكان بوسیلھ مواد شیمیایى منع كند

 ابو ثمامھ صائدى
  (( . سالم بر ابى ثمامھ عمرو بن عبدهللا صائدى )) . دىالّسالم عـلى ابى ثمامة عمروبن عبدهللا الصائ

ابو ثـمـامـھ از بزرگـان تـابعـین و از شجاعان عرب و از چھره ھاى درخشان شیعھ و از اصحاب و انصار امیر مؤ 
 از امیر مؤ منان با حسن بن على علیھماالسالم بود، و پس از مرگ معاویھ  منان علیھ السالم شركت داشت و پس 

براى حسین علیھ السالم نامھ نوشت و او را دعـوت بھ كوفـھ نمـود، ھنگـامـیكھ مـسلم بن عـقـیل بھ كوفھ آمد از 
طرف جناب مسلم مـسئول خـرید و جمـع آورى اسلحھ بود كھ از شیعـیان پول مى گرفت و سالح مى خرید چون در 

 .شناخت اسلحھ بصیر بود
نى را دستگیر كرد، ابو ثمامھ یكى از فرماندھانى بود كھ بھ فـرمـان مـسلم بن و چـون ابن زیاد بھ كوفھ آمد و ھا

 .عقیل داراالماره را محاصره كردند و او فرمانده قبیلھ تمیم و ھمدان بود
پـس از شكست انقالب ، ابو ثمامھ مخفى گردید، ابن زیاد سخت مى كوشید تا او را بھ دست آورد اما اثرى از او 



شنید كھ حسین علیھ السالم بطرف كوفھ مى آید بھ استـقـبال حسین شتـافـت و در راه او و نافـع بن  نیافت ، و چون
 .ھالل بھ امام پیوستند

ابو ثمامھ ھمان است كھ كثیر بن عبد هللا شعبى را كھ مردى جسور و تروریست بود اجازه نداد خـدمت امام حسین 
 .ست بر قبضھ شمشیرش نھدبرسد مگر آنكھ سالحش را زمین گذارد یا او د

 .(239)و ھمـان است كھ در روز عـاشورا از نماز یاد كرد و حسین نماز خوف در ظھر عاشورا انجام داد
 ابو ثمامھ و نماز ظھر عاشورا
عاشقان هللا اند و ھمانطوریكھ بھ جھاد در راه خدا عشق مى ورزند بھ عـبادت  اصحاب ابى عبدهللا كھ ھمگى

پـروردگـار خـود نیز چنین اند روز عاشورا خورشید بھ نصف النھار رسید، مـؤ مـن مـجاھد ابو ثـمـامـھ صائدى 
ماز رسیده خدمت امام مـرتـب بھ آسمـان نگـاه مـى كرد گـویا دنبال گمشده اى مى گردید، ھمینكھ متوجھ شد وقت ن

جانم فـداى شمـا، مـى بینم كھ دشمن بھ شما نزدیك شده بھ خدا قسم شما بھ شھادت نمى رسید مگر آنكھ : عرض كرد
 . من قبل شما كشتھ شوم ، لیكن دوست دارم خدا را مالقات كنم در حالیكھ نماز ظھر را بجا آورده باشم

ذكرت الّصلوة جعلك ّهللا من المصلّین الّذاكرین نعم ھذا اّول :مھ فرمودامام سر بطرف آسمان بلند كرد و بھ ابى ثما
. یاد نماز كردى خدا ترا از نمازگزارانى قرار دھد كھ بھ یاد خدا ھستند آرى ھم اكنون اول وقت نماز است  )) .وقتھا

. فھ الھى خود را انجام دھیم از عمر سعد بخـواھید بھ مـقـدار اداء نماز بھ ما وقت دھند تا وظی: آنگاه امام فرمود
 !! این نماز قبول نیست: ھنگامیكھ اصحاب ابى عـبدهللا عـلیھ السالم پـیشنھاد كردند حصین بن تمیم گفت 

 !گـمـان كردى نمـاز پـسر پـیغـمـبر قبول نیست و نماز تو خّمار قبول است ؟: حبیب بن مـظاھر در پـاسخـش گـفـت 
ین و سعید بن عبدهللا را فرمود در جلو ایشان بایستند تا حسین با بقیھ اصحاب نماز خوف امام علیھ السالم زھیر بن ق

 .زھیر با نیمى از یاران امام حسین جلو ایستادند و امام با نیمھ دیگر بھ نماز ایستاد. بخوانند
 : نكتھ

ن بن تمیم بھ پسر پیامبر مى ـ اگـر دل سیاه و تـیره شد حقایق در نزد او وارونھ جلوه مى كند تا آنجا كھ حصی 1
 ! نمازت مقبول نیست: گوید

ـ مـوضوع مـھم اینكھ حسین كشتھ مى شود تا نماز برپا شود و لذا در آخرین لحظات زندگـى بھ فـكر نمـاز است  2
و ھمچنین اصحاب و یارانش ، در اینجا باید بھ عزاداران حسینى كھ در ایام عاشورا براى عزادارى سر از پا نمى 
شناسند تذكر داد كھ اگر مى خـواھند مورد عنایت و توجھ حسین علیھ السالم قرار گیرند باید بھ نماز اھمیت بدھند 

اشھد انّك قد اقّمت الّصلوة و آتیت : كھ عـزادارى از بى نمـاز قبول نیست چنانكھ در زیارت نامھ حسین مى خوانیم
  ((را برپا كردى و اداء زكات نمودى  گواھى مى دھم كھ با كشتھ شدنت نماز )) . الّزكاة

 .نكند خدا ناكرده عزادار حسین علیھ السالم نمازش قضا شود
 شھادت ابو ثمامھ

یا ابا عـبدهللا مـن تصمیم گرفتھ ام با : بعـد از آنكھ نمـاز بھ پـایان رسید ابو ثمامھ صیداوى خدمت امام عرض كرد
برو كھ ما ھم بھ ھمین : و شما را تنھا و كشتھ ببینم ، امام فرمودیاران ملحق شوم زیرا دوست ندارم زنده باشم 

 . زودى بھ كاروانیان مى پیوندیم
ابو ثـمـامھ بھ میدان رفت آنقدر جنگید كھ جراحات او را از پاى درآورد و قیس بن عبدهللا صائدى پسر عمویش كھ 

 .(240)با او سابقھ عداوت داشت شھیدش كرد
 سعیدبن عبدهللا الحنفى

الّسالم عـلى سعـیدبن عبدهللا الحنفى القائل للحسین و قد اذن لھ فى االنصراف ال و هللا ال نخـلّیك حتـّى یعـلم هللا اءنّا 
م اءنّى اقـتـل ثـّم احیا ثـّم احرق ثـّم اذرى و یفـعـل بى ذلك سبعـین قـد حفـظنا غـیبة رسول هللا فـیك ، و ّهللا لو اعـل

مـّرة مـا فـارقـتـك حتـّى القـى حمـامـى دونك و كیف افعل ذلك و انّما ھى موتة او قتلة واحدة ثّم ھى بعد الكرامة الّتى 
كرامة فى دار المقامة حشرنا ّهللا معكم فى ال انقضاء لھا ابدا فلقد لقـیت حمـامـك و واسیت امـامـك و لقـیت من ّهللا ال

 . المستشھدین و رزقنا مرافقتكم فى اعلى علّیین
نھ بخـدا : سالم بر سعید بن عبدهللا حنفى كھ حسین علیھ السالم ھنگامیكھ بھ او اجازه بازگشت بھ وطن داد گـفـت  ))

ه ات رعـایت كرده ایم بھ خدا سوگند اگر بدانم كھ قـسم تـرا رھا نمـى كنم تـا خـدا بداند كھ حق رسول خـدا را دربار
كشتھ مى شوم سپس زنده مى گردم آنگاه مرا مى سوزانند و خاكسترم را بھ باد مى دھند و ھفتاد بار با من چـنین 

كنند ھرگـز از شمـا جدا نمـى شوم تا آنكھ در خدمت شما بمیرم ، چرا چنین كنم و حال آنكھ مرگ با كشتھ شدن 
 .یش نیست و بعد از آن رسیدن بھ مقام كرامتى است كھ پایان نداردیكبار ب

بھ تحقیق كھ در راه حسین جان دادى و با حسین برابرى را رعایت كردى و از طرف خدا بھ كرامت رسیدى ، خدا 
.(241) ما را با شما در زمره شھداء قرار دھد و رفاقت و ھمنشینى با شما را در درجات اعالى بھشت نصیب فرماید

))  



 سعید و فعالیت براى حسین علیھ السالم
سعـید بن عبدهللا یكى از بزرگان و وجوه شیعھ كوفھ و مردى عابد و شجاع بود، وى آخرین قاصدى بود از طرف 

ھ السالم بھ مكھ معظمھ اعزام شد كھ امام در اولین نامھ اش بھ مردم كوفھ از او چنین مردم كوفھ بھ سوى حسین علی
 ...اما بعد ھمانا سعید و ھانى آخرین قاصد شما نامھ ھاى شما را آوردند: نام مى برد

لیھ و پس از ورود مسلم بھ كوفھ و بیعت كردن عده اى از شیعیان ، سعید بن عبدهللا نامھ مسلم را براى حسین ع
  .(242)گفتار سعید با امام در شب عاشورا قبال گذشت. السالم بھ مكھ برد و در خدمت امام بود تا در كربال شھید شد

 شھادت سعید بن عبدهللا
ین علیھ السالم سعید بن عبدهللا و زھیر را فرمود جلو حسین و نمازگزاران چنانكھ بیان گردید ھنگام نماز ظھر حس

بھ ایستند تا حضرت نماز ظھر را بجا بیاورد، سعید بن عبدهللا حنفى كھ در مقابل حضرت ایستاده بود تیرھائى كھ 
مى گرفت سعید ھم بھ طرف امام مى آمد بجان مى خرید و حسین عـلیھ السالم در حال نماز بھ ھر حالتى كھ قرار 

خود را در وضعـى قـرار مـى داد كھ با بدن خود جلو تیرھا را بگیرد، این وضع ادامھ داشت تا نماز خـاتـمـھ یافـت 
و ھمـواره تـیرھا را گـاھى با دست و گاھى بھ صورت و سینھ و پھلو تـحمـل مى كرد و مانع رسیدن آنھا بھ حسین 

الّھّم العنھم لعن عاد و ثمود، اللّھّم ابلغ : سعید در حال جان دادن چنین مى گفت. ادعلیھ السالم مى شد تا بر زمین افت
خدایا اینان را از  )) . نبیّك عنّى الّسالم و ابلغـھ مـا لقـیت مـن الم الجراح فانّى اردت ثوابك فى نصرة ذّریة نبیّك

مبرت را از طرف من سالم برسان و بھ او بگو رحمـت خـود دور فـرما چنانكھ با عاد و ثمود كردى ، بار خدایا پیا
  ((چھ صدماتى را در یارى ذریھ ات كشیدم و جز ثواب تـو ھدفـى نداشتـم 

  ((آیا بھ وظیفـھ ام عـمـل كردم ؟  ))اوفـیت یابن رسول هللا ؟ : آنگـاه مـتـوجھ امـام شد و گـفـت 
سعید با شنیدن پاسخ امام با خوشحالى تمام بھ لقاء هللا  .آرى تـو قـبل از مـن در بھشت خواھى بود: امـام فـرمـود

 .(243)پـیوست سعـید ھنگام شھادت سیزده تیر بر بدنش فرو رفتھ بود سواى جراحات نیزه و شمشیر
 حبیب بن مظاھر اسدى

 . علیك یا حبیب بن مظاھر االسدىالّسالم 
  (( . سالم بر تو اى حبیب پسر مظاھر اسدى ))

جبیب بن مـظاھر یا مـظھر اسدى فـقـعـسى مـكنى بھ ابوالقاسم از كسانى است كھ رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ 
علیھ السالم و از را درك كرده ، حبیب در كوفـھ منزل داشت و از خواص اصحاب امیر مؤ منان و امام حسن 

شرطة الخمیس بھ حساب آمده ، و در تمام جنگھاى آن حضرت شركت داشت و از حاملین علوم على علیھ السالم و 
حافظ قرآن بود كھ در یك شب ختم قرآن مى كرد، او داراى بصیرت و بینش خاصى بود، و در ایمـان قـوى ، و در 

خـوشحال تـر بھ نظر مـى رسید، از روضة الشھدا نقـل شده كھ  روز عـاشورا از ھمـھ یاران حسین عـلیھ السالم
  .(244)سال داشت 75حبیب داراى مـوقـعـیت خـاصى بود و در كربال 

 نامھ حسین علیھ السالم بھ حبیب بن مظاھر
خبر شھادت مسلم بن عقیل بھ امام حسین علیھ السالم رسید و از مكر و حیلھ و بى وفـائى مـردم كوفـھ پس از آنكھ 

آگـاه شد، دوازده پرچم ترتیب داد و ھر یك را بھ یكى از اصحاب تـحویل داد بھ جز یكى از آنھا كھ بر زمین ماند، 
خدا ترا جزاى خیر دھد، اما صاحب آن خواھد : یكى از یاران عرضھ داشت كھ آنرا بھ من بسپارید، امام فرمود

 !آمد
 : سپس امام این نامھ را براى حبیب بن مظاھر نوشت

من الحسین بن على بن ابى طالب الى الرجل الفقیھ حبیب بن مظاھر اما بعد یا حبیب فانت تعلم قرابتنا من رسول هللا 
و غـیرة فال تبخل علینا بنفسك یجاریك جدى رسول صلى هللا علیھ و آلھ و انت اعرف بنا من غیرك و انت ذو شیمة 

 . هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم یوم القیامھ
تو نزدیكى ما را با رسول ! یعـنى از حسین بن على بن ابى طالب بھ مرد فقیھ حبیب بن مظاھر اما بعد، حبیب  ))

شناسى ، و مردى غیرتمند و داراى اخالق و  خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مى دانى و ما را بھتر از دیگران مـى
روشن پسندیده اى ، پس از جان خود در راه ما دریغ مدار كھ جدم رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در روز 

 .24)(5 (( قیامت پاداش ترا خواھد داد
 كرامت و پیشگوئى حبیب 

عـلى عـلیھ السالم از علومى كھ از رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم كسب كرده بود گاھى براى اصحاب و 
یارانش بازگو مى كرد، و یاران على علیھ السالم نیز گاھى با ھم مذاكره مى كردند، چنانكھ نقل شده روزى میثم 

 :سوار بر اسب در محلھ بنى اسد با ھم مالقات و بھ گفتگو پرداختند تمار و حبیب بن مظاھر ھر دو
را مى بینم كھ داراى شكمـى بزرگ است و ) كسى كھ موى جلو سرش ریختھ باشد(پیرمرد اصلعى : حبیب گفت 



ر جلودار الرزق خـربزه مـى فـروشد، در راه دوستـى اھل بیت او را بھ دار مى آویزند و شكم او را روى چوبھ دا
 .مى شكافند
مرد سرخ روئى را مى بینم كھ داراى دو گیسو است ، براى یارى پسر پیغمبر قـیام مـى كند، او را مى : میثم گفت 

و از ھم جدا شدند، كسانى كھ این مـذكرات را شنیدند با خود گفتند از این . كشند و سر او را در كوفھ مى چرخانند
اینھا رفتند و چنین : ید ھجرى از راه رسید و از آن دو جویا شد، مردم گفتنددو نفر دروغگو ندیدم ، در این حین رش

 .و چنان مى گفتند
 .خدا میثم را بیامرزد، فراموش كرد بگوید بھ آنكھ سر حبیب را مى آورد صد درھم جایزه مى دھند: رشید گفت 

طولى نكشید : ا است راوى مـى گویدبھ خدا قسم این مرد دروغگوتر از آنھ: پـس از آنكھ رشید گذشت جمعیت گفتند
كھ دیدیم میثم را جلو خانھ عمروبن حریث بھ دار آویختند حبیب ھم با حسین كشتھ شد و سر او را بھ كوفھ آورده و 

 .(246)در كوچھ ھا مى گردانیدند
 الیتھاى حبیب بن مظاھرفع

موقعیكھ مسلم بن عقیل بھ كوفھ آمد، حبیب بن مظاھر و مسلم بن عوسجھ براى امام حسین علیھ السالم بیعـت مـى 
گـرفـتند، تا آنكھ ابن زیاد بر كوفھ مسلط شد و مسلم و ھانى كشتھ شدند این دو نفـر در خـفاء مى زیستند تا خبر 

اریكى شب استـفـاده كرده و خـود را بھ كربال رسانیدند حبیب در خدمت حسین علیھ ورود امام بھ كربال رسید از ت
السالم فعالیتھاى داشت از جملھ رفتن بھ قبیلھ اسد و دعوت آنان بھ یارى حسین و ھمچنین برخورد با كثیربن 

آنان در مـوارد مـتـعدد، عـبدهللا شعـبى و قـرة بن قـیس فرستادگان عمر سعد، و برخورد با سپاھیان كوفھ و نصیحت 
  .(247)و برخورد با شمربن ذى الجوشن و مذاكره او با مسلم بن عوسجھ ھنگام شھادتش

 شھادت حبیب 
ستور امام از سپاه عمر سعد مـھلت خـواستـند، حصین پس از اینكھ ابو ثمامھ صائدى نماز را یادآورى نمود و بھ د

گـمـان مـى كنى نمـاز پـسر پـیغـمـبر قـبول نیست و : حبیب بھ او فـرمـود! بن تـمـیم صدا زد نمـاز شمـا قـبول نیست 
نماز تو غدار خمار قبول است ، حصین بھ حبیب حملھ كرد و حبیب ھم بر او حملھ نمـود و شمـشیرى بر صورت 

ب حصین زد كھ اسب سقوط كرد و حصین بر زمین افتاد، یارانش او را نجات دادند و حبیب براى اینكھ او را اس
 .بدست آورد حملھ كرد و جنگ شروع شد

 :حبیب حملھ مى كرد و این رجز مى خواند
 انا حبیب و اءبى مظھر

فارس ھیجا و حرب تسعر
 انتم اعد عدة و اكثر

بررو نحن اوفى منكم و اص
 و نحن اعلى حجة و اظھر

حقا و اتقى منكم و اعذر
  (( . من حبیبم و پدرم مظھر است كھ سوار میدان و جنگى افروختھ است ))ـ  1
  (( . جمـعیت شما زیادتر است لیكن ما نسبت بھ انجام وظیفھ استوارتر و تحملمان بیشتر است ))ـ  2
  (( . تـقـواى ما بیشتر و عذرمان در پیشگاه خدا پذیرفتھ است دلیل و حجت بر حق بودنمـان روشن و ))ـ  3

حبیب حمـلھ مـى كرد و از كشتـھ پـشتـھ مـى ساخـت ، بدیل بن حریم از قبیلھ بنى تمیم بر او حملھ كرد و ضربتى بر 
حصین بن  او وارد ساخت و فرد دیگـرى از ھمـان قـبیلھ نیزه اى بر او زد كھ بھ زمین افتاد خواست برخیزد كھ

 .تمیم شمشیرى بر فرقش زد كھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد
مـن قاتل : من ھم در كشتن او شریكم ، تمیمى گـفـت : مـرد تـمـیمى سر حبیب را جدا كرد، حصین بن تمیم گفت 

بیاویزم و در جایزه سر حبیب طمعى ندارم لیكن چند لحظھ سر را بھ من بده تا بھ گردن اسبم : حبیبم ، حصین گفت 
جوالن دھم تا مردم بدانند كھ من شریك تو ھستم ، امـا تـمـیمـى نمـى پـذیرفـت تـا آنكھ بستـگـانشان مـیان آنھا بھ 

 .(248)ھمـین شكل اصالح كردند
  مرگ حبیب حسین را شكست

در روز عاشورا شھادت بعضى از افراد بر حسین خیلى گران آمد كھ یكى از آنان شھادت حبیب بن مـظاھر است 
عند هللا احتسب : لمـا قـتـل حبیب بن مـظھر ھد ذلك الحسین عـلیھ السالم و قال  : چـنانكھ ابو مـخـنف روایت كرده

جان خود و حامیان از یاران را بحساب  :و فرمودیعنى مرگ حبیب حسین را شكست  )) . نفسى و حماة اصحابى



  (( . خدا مى گذارم
 :و شاعر نیز در این زمینھ مى گوید

ان يھد الحسین قـتـل حبیب
فـلقـد ھد قـتـله كل ركن

اخذ النار قبل ان يقتلوه
سلفا من منیة دون من

قـتـلوا مـنه للحسین حبیبا
جامـعـا فـى فـعـاله كل حسن

  (( . قتل حبیب نھ تنھا حسین را شكست بلكھ ھمھ اركان را درھم شكست ))ـ  1
  (( .حبیب انتقام خود را گرفت قبل از آنكھ كشتھ شود ))ـ  2
  (( .با كشتن حبیب دوستى از حسین را كشتند كھ جامع جمیع محاسن یك انسان بود ))ـ  3

  ((لقد كنت فاضال تختم القران فـى لیلة واحدة  㭘 درك یا حبیب:در بعضى از مقاتل است كھ حسین فرمود
  .(249) (( حبیب خدا ترا جزاى خیر دھد كھ مرد فاضلى بودى و قرآن را در یك شب ختم مى كردى .)) 

 پسر حبیب و قاتل پدر
ـمـھ حادثھ جانگذار كربال و مراجعت سپاھیان عمر سعد بھ كوفھ مرد تمیمى سر حبیب بن مـظاھر را پـس از خـات

بر گردن اسب خود آویختھ و منتظر مالقات ابن زیاد بود قاسم پسر حبیب جوان نورسى كھ ھنوز بھ سن بلوغ 
رفت مى كشانید، مرد تمیمى متوجھ نرسیده بود وقتى سر پدر را دید جاذبھ پـدرى پـسر را بھ ھر سو كھ آن مرد مى 

شد كھ این جوان در تـعقیب او است و او را رھا نمى كند ھرگاه وارد قصر مى شود او ھم وارد مى شود و چون 
 :خارج مى گردد او نیز خارج مى شود لذا بھ او مشكوك شد و پرسید

 پسر چرا مرا تعقیب مى كنى ؟
 . چیزى نیست: قاسم 

 ھست بگو؟ چرا ھست ھر چھ: تمیمى 
 این سر پدر من است كھ بر اسب خود آویختھ اى ممكن است بھ من بدھى تا آنرا دفن كنم ؟: نوجوان گـفـت 
 . نھ پسرم امیر راضى نمى شود، و من ھم امیدوارم كھ از امیر در برابر آن جایزه خوبى بگیرم: تـمـیمـى گـفت 

 . ھ مردى بھتر از خود را كشتھ اى و شروع كرد بھ گریستنولى خدا بدترین پاداش بھ تو خواھد داد ك: قاسم گفت 
قـاسم نوجوان قاتل پدر را رھا كرد، اما ھمواره مترصد بود تا فرصتى بھ دست آورد و از قـاتـل پـدر انتـقـام 

بگـیرد، سرانجام در زمان مصعب بن زبیر كھ در با جمیرا نزدیك مـوصل بھ منظور جنگ با عبدالملك مروان 
ه كرده بود در نیمروزى كھ مرد تمیمى در خـیمـھ خـود در خواب قیلولھ بود قاسم وارد خیمھ اش شد و با لشكرگا

 .(250)شمشیر جانش را گرفت 
 مقام حبیب در خدمت حسین
چون از تحصیالت : ـعـالى عـلیھ از مـرحوم شیخ جعـفـر شوشتـرى نقـل مـى كند كھ مـرحوم نورى رضوان هللا ت

در حوزه نجف اشرف فارغ شدم بھ منظور خدمت بھ اسالم و مـسلمـین و امر بھ معروف و نھى از منكر بھ وطن 
رانى تفسیر صافى را برگشتم ، چون اطالع كافى از اخبار و آثار ائمھ نداشتم در مقام امر بھ معروف و منبر و سخن

دست مـى گرفتم و از آن مى خواندم و در ایام عاشورا ھم كتاب روضة الشھداء مال حسین كاشفى را دست مـى 
گـرفـتـم و از روى آن مـصیبت مـى خـواندم ، یك سال بدین منوال گذشت تا محرم نزدیك شد، شبى با خود مى 

از روى كتاب بخوانم چرا نباید از خود جوششى داشتھ باشم ، آنقدر آخر تا كى باید مـال كتابى باشم و : اندیشیدم 
فـكر كردم و راه چـاره را مـى جستـم كھ خستھ شدم و خوابم برد، در عالم خواب دیدم در كربال ھستـم و خـیمـھ 

یھ السالم ھاى ابى عـبدهللا نصب شده و دشمـنان مقابل خیمھ ھا صف آرائى كرده اند، من بھ خیمھ ابى عبدهللا عل
رفتم سالم كردم ، حضرت مـرا احتـرام كرد و نزدیك خود نشانید، آنگاه بھ حبیب بن مظاھر كھ در خدمت حسین 

شیخ مھمان ما است ، ھر چند آب در خیمھ گاه یافت نمى شود لیكن آرد و روغن ھست ، برخیز : بود، فرمود
 .طعامى تھیھ كن برایش بیاور

رد و نزد من گذاشت ، با قاشقى كھ ھمراھش بود چند قاشق خـوردم ، در ھمـین حبیب برخاست و طعامى آماده ك
حال بیدار شدم و بھ دقـایق و اشاراتـى در زمـینھ مـواعظ و مصائب اھل بیت آگاھى یافتم ، و ھر روز این بینش 

  .(251)توسعھ و وسعت مى یافت تا جائیكھ در وعظ و خطابھ بر ھمگان تقدم یافتم
 سؤ ال حبیب از حبیبش حسین



قـبل از آنكھ خـدا آدم را خـلق كند شمـا چـھ  : از حبیب بن مـظاھر نقـل شده كھ از حسین عـلیھ السالم پـرسیدم
 .، فـنعـلم المـالئكة التـسبیح و التھلیل و التمجید كنا اشباح نور، ندور حول عـرش الرحمـان: قـال بودید؟
ما شخصیت ھاى نورى بودیم ، گرد عرش پروردگار مى چرخیدم و فرشتگان را تسبیح و تھلیل و ذكر خدا : فـرمود

  .(252)مى آموختیم
 افع بن ھالل جملىن

 . السالم على ھالل بن نافع الجملى المرادى
  (( . سالم بر نافع بن ھالل جملى مرادى ))

نافـع بن ھالل مـردى شریف و بزرگـوار، آزاده ، شجاع از قـراء مـعـروف و حامـل احادیث و از یاران عـلى بن 
اشت ، قبل از شھادت مسلم بن عقیل بھ سوى حسین ابیطالب علیھ السالم است كھ در تمام جنگھاى زمان او شركت د

كرده بود كھ اسب او را بنام كامـل از پـشت   علیھ السالم حركت كرد و در بین راه بھ امـام مـلحق شد، و سفـارش 
 .كامل را ھمراه عمرو بن خالد آورد و بھ نافع رسانید  سر براى او بیاورند، لذا غـالمـش

و شركت او در آوردن بیست مشك آب  148علیھ السالم پس از برخورد با حر در صفحھ  گفتار نافع را براى امام
  .(253)گذشت 167  ھمراه حضرت ابى الفضل در ص 

 شھادت نافع بن ھالل
بھ شھادت رسید برادرش على در برابر حسین قرار گـرفـت و سخـنان تـوھین ھنگـامـیكھ عمروبن قرظة انصارى 

آمـیز بر زبان راند، نافـع بن ھالل بر او حملھ كرد و او را مجروح ساخت ، جمعیت على بن قرظھ را از چنگ 
 :نافع رھانیدند نافع بر سپاه كفر حملھ كرد و این رجز مى خواند

ان تنكرونى فانا بن الجملى

 
نى على دين حسین بن علىدي

ان اقتل الیوم فھذا املى

 
فذاك راءيى واالقى عملى

  (( . اگر مرا نمى شناسید من فرزند جملى ھستم دین من دین على و حسین است ))
  (( .اگر امروز كشتھ شوم ھمین آرزوى من است و عقیده ام بر آن است كھ نتیجھ اعمالم را خواھم دید ))

من بر دین فالنم ، نافع گفت تو بر دین شیطانى و بر مزاحم حمـلھ كرد و او خـواست فـرار : ث گفت مـزاحم بن حری
مگر نمى دانید : كند كھ شمـشیر نافـع او را فـرا گـرفـت و بھ جھنم واصل شد عمروبن حجاج بھ نیروھایش فریاد زد

ود، نافع چون دید كھ سپاه عمر سعد نزدیكش با چھ كسانى مى جنگید ھیچیك از شما تنھا با یاران حسین مواجھ نش
نمـى آیند و او تـیرانداز مـاھرى بود و نام خود را بر پیكان تیرھایش ثبت كرده بود، شروع كرد بھ تیراندازى بھ 

طرف دشمن و دوازده نفر را كشت سواى كسانى كھ مجروح شدند تا تیرھایش تمام شد آنگاه شمشیر كشید و حملھ 
ھى بھ او حملھ ور شده و با تیر و سنگ او را ھدف قرار دادند و آنقدر تیر و سنگ بھ طرفش پرتاب كرد، گروه انبو

 .كردند تا بازوانش را شكستند سپس او را دستگیر و نزد ابن سعد بردند
 نافع واى بر تو چھ چیز موجب شد كھ خود را بھ این روز انداختى ؟: ابن سعد

یكى از سپاھیان عمر سعد كھ دید خون از سر و دست ھاى نافـع جارى . دارم خدایم مى داند كھ چھ قصدى : نافع 
 نمى بینى چھ بر سرت آمده ؟: شده و تـمـام بدنش را رنگین كرده است گفت 

خـود را مـالمت نمى كنم كھ دوازده نفر از شما را كشتم بھ جز كسانى را كھ مجروح ساختم ، اگر : نافـع گـفـت 
 .ستید مرا اسیر كنیددست داشتم نمى توان

  (( . اصلحك هللا اقتلھ )) : شمر بھ عمر سعد گفت
  (( . او را بكش ))

 . تو او را آورده اى اگر مى خواھى او را بكش: عمر سعد گفت 
بخدا قسم اگر مسلمان بودى دست بھ خون ما آغشتھ نمى كردى ، خدا : شمر شمشیر كشید تا او را بكشد، نافع گفت 

وئیم كھ مرگ ما را بھ دست اشرار خلق قرار داده است ، سپس شمر او را بھ قتل رسانید و رضوان را سپاس مى گ
 . هللا تعالى علیھ

 زھیربن قین بجلى
السالم على زھیربن القین البجلى القائل للحسین و قد اذن لھ فى االنصراف ال وهللا الیكون ذلك ابدا اءترك ابن رسول 



 . اءنجوال ارانى هللا ذلك الیوم هللا اسیرا فى ید االعداء و
نھ بخدا قسم ھرگز چنین نخواھد : سالم بر زھربن قـین بجلى كھ بھ حسین گفت ھنگامیكھ بھ او اجازه بازگشت داد ))

  (( .شد كھ پسر پیغمبر را در دست دشمن اسیر بگذارم و خود را نجات دھم ، خدا چنین روزى را برایم پیش نیاورد
ھ اش در كوفھ مرد بزرگى بود، داراى شجاعت فوق العاده كھ در جنگھا آثـار زیادى از خـود زھیر در میان قبیل

با خـانواده اش بھ حج رفت و در مراجعت كوشش داشت كھ با حسین برخورد  60باقـى گـذاشتـھ است ، او در سال 
بود كھ داستان برخـورد او را با حسین  نكند زیرا قـبال از شیعـیان عـثـمـان و مـخـالف عـلى علیھ السالم و خاندان او

عـلیھ السالم در مـنزل زرود در صفـحات قـبل نگـاشتـیم و ھم چنین پیشنھاداتى كھ بھ امام در ارتباط با برخورد با 
حر داشتھ در صفـحات قـبل و گـفـتـارش در پـاسخ امـام در شب عـاشورا در صفـحات قـبل و سخـنرانى و نصحیت 

  .(254)ر عـصر تـاسوعـا در صفـحات قبل گذشتمـردم كوفـھ د
 زھیر اتمام حجت مى كند

زھیربن قـین در روز عـاشورا بھ قـصد نصیحت و مـوعـظھ كوفـیان مقابل لشكر عمر سعد قرار گرفت و با 
 : ن بھ سخن پرداختسپاھیان چنی
شما را از عذاب خدا بیم مى دھم كھ بر ھر فرد مسلمان خیر خواھى واجب است برادر مـسلمـانش را ! مـردم كوفـھ 

 .بیم دھد، ما و شما تا االن برادر و بر دین واحدیم و شما شایستھ و سزاوار نصیحت از ناحیھ مائید
ما و شما قطع مى شود، شما امتى و ما امت دیگـر خـواھیم بود، خدا  امـا ھرگـاه شمـشیر بھ میان آید ارتباط ایمانى

 . ما و شما را بوسیلھ خاندان پیامبرش امتحان مى كند تا بنگرد كھ درباره ذریھ رسول خدا چگونھ عمل مى كنیم
ناحیھ آنھا جز  اكنون شما را بھ یارى آنان و رھا كردن جنایتكار فرزند جنایتكار عبیدهللا زیاد دعوت مى كنم كھ از

بدى نمى بینید، آنھا چشمان شما را پر كرده اند لیكن دست و پـاى شما را قطع مى كنند و شما را بھ چوبھ ھاى دار 
مى آویزند شخصیت ھا و بزرگان شما مانند حجربن عدى و یارانش و ھانى بن عروه و نظایر آنان را بھ شھادت 

 .مى رسانند
د شروع كردند بھ ناسزا گفتن بھ زھیر و گفتند ما از تـصمـیم خـود برنمـى گـردیم كوفیان كھ پاسخى منطقى نداشتن

 !! تـا آنكھ حسین و اصحاب او را بكشیم یا او را نزد امیر عبیدهللا زیاد بفرستیم

 

 

 بندگان خدا فرزند فاطمھ سزاوارتر است بھ دوستى و یارى كردن تـا ابن سمـیھ ، اگـر آنان را: سپس زھیر فرمود
ساكت شو خدا : یارى نمى كنید پناه بر خدا از اینكھ آنھا را بكشید شمر تـیرى بطرف زھیر رھا كرد و گـفت 

 ! صدایت را خاموش كند كھ ما را با صحبت خود خستھ كردى
بندگان خدا این مرد جلف و اشباه او شما را در دینتان : زھیر پاسخ شمر را داد و سپس خطاب بھ جمعیت فرمود

 .كھ بھ خدا قسم بھ شفاعت رسولخدا نخواھد رسید جمعیتى كھ خون ذریھ و خاندان او را بریزند نفریبد
آنگـاه مـردى از سپـاه امـام عـلیھ السالم زھیر را صدا زد و گفت كھ امام حسین مى فرماید برگرد كھ ھمانند مؤ من 

 .(255)آل فرعون مردم را نصحیت كردى لیكن در آنھا اثرى ندارد
 شھادت زھیر بن قین

پـس از آنكھ امـام حسین عـلیھ السالم و یاران نماز ظھر را بھ كیفیتى كھ گذشت بھ جا آوردند زھیر بن قـین براى 
 :ان خدمت آن حضرت آمد و چنین وداع كردوداع با حضرت ابى عبدهللا علیھ السالم و رفتن بھ مید

فدتك نفسى ھاديا مھديا
الیوم القى جدك النبیا

و حسنا والمرتضى علیا
و ذالحبا حین الفتى الكمیا

و اسد هللا الشھید الحیا  



  (( . جانم بقربان شما ھدایت كننده و ھدایت شونده امروز جدت پیامبر را دیدار مى كنم ))
و على مرتضى و جعفر صاحب دو بال جوانمرد گمنام و حمزه سیدالشھدا شھید زنده یاد را مالقات با حسن  ))

  (( .خواھم نمود
پس از وداع با امام علیھ السالم بھ لشكر دشمن حملھ كرد و چنان جنگى كرد كھ چشمى ندیده بود و از ھیچ كس  ))

 :سابقھ نداشت و این رجز مى خواند
قینانا زھیر و انا بن ال

اذوركم بالسیف عن حسین
  (( . من زھیر فرزند قینم كھ با شمشیر از حسین دفاع مى كنم ))

تمیمى و كثـیربن عبدهللا شعبى متفقا بر   نوشتـھ اند كھ یكصد و بیست نفر را بھ درك فرستاده تا آنكھ مھاجرین اوس 
دنیا اندوه بھ بالینش آمـد و با دیدگـان حسرت بار بھ او او تاختند و او را بھ شھادت رساندند حسین علیھ السالم با یك 

 .ال یبعدنك یا زھیر و لعن هللا قاتلیك لعن الذین مسخوا قردة و خنازیر:مى نگریست و فرمود
خـدا تـرا از رحمتش دور ندارد و قاتالن ترا لعنت كند آنچنانكھ كسانى را كھ بصورت خوك و میمون مسخ شدند  ))

 .(256) (( لعنت كرد
 عابس بن ابى شبیب شاكرى

 . السالم على عابس بن ابى شبیب الشاكرى
  (( . سالم بر عابس فرزند ابى شبیب شاكرى ))

زنده دار و رئیس قـبیلھ بنى شاكر بود كھ عـابس یكى از رجال بزرگ شیعھ و مردى شجاع و سخنور و عابد و شب 
بنى شاكر تیره اى از قبیلھ ھمدان و قبیلھ ھمدان و مخصوصا تـیره بنى شاكر از مخلصین دوستان على علیھ السالم 

 :بوده اند كھ آن حضرت درباره آنان فرمود
ا آنطور كھ شایستـھ است پـرستـش اگر عده آنان بھ ھزار نفر برسد خد )) . لو تمت عدتھم الفا لعبد هللا حق عبادتھ

  (( .مـى شد
 .(257)و این طایفھ ھمگى از شجاعان عرب بودند

 عابس با مسلم بن عقیل
نامھ حسین علیھ السالم را براى مردم كوفھ  ھنگامى كھ مسلم بن عقیل نماینده امام وارد كوفھ و در خانھ مختار

 .قرائت كرد، جمعیت با شنیدن بیانات حسین بن على علیھ السالم گریان شدند
من از مردم چیزى نمى گویم زیرا نمى دانم در دل : عابس برخاست و پس از حمد و ثناى پروردگار اظھار داشت 

بخدا قسم : لى آنچھ خود را بر آن آماده كرده ام این است كھ چھ دارند، و ترا بھ وعده ھاى آنان مغرور نمى كنم و
ھرگاه مرا بخوانید شما را اجابت مى كنم ، با دشمن شما مى جنگم ، در خدمت شما شمشیر مى زنم تا خدا را 

  .(258)مالقات كنم ، و از كارم جز اجر خدائى نمى خواھم
 عابس نامھ رسان مسلم

فان : پـس از آنكھ ھیجده ھزار نفـر از كوفـیان با مـسلم بن عقیل بیعت كردند مسلم براى حسین علیھ السالم نوشت 
  (( .قاصد بھ خانواده خود دروغ نمى گوید )) . الّرائد الیكذب اھلھ

ھزار نفر با من بیعت كرده اند در آمـدن شتاب فرمائید كھ مردم ھمھ با شمایند و ، از مردم كوفھ تاكنون ھیجده 
 .نسبت بھ خاندان معاویھ نظر خوبى ندارند

را بحضرت برسانند كھ از جملھ آنھا   مـسلم ھیئتـى را بھ سرپرستى عابس بھ خدمت امام اعزام داشت تا نامھ اش 
 .(259)بود  شوذب آزاده شده عابس 

 عابس و آماده سازى نیرو
عـابس نھ تـنھا خود در راه حسین فداكارى مى كرد بلكھ مى كوشید تا براى حسین علیھ السالم نیرو تھیھ كند، 

مى خواھى چھ كنى : ت رسیدند، عـابس بھ شوذب گفت ھمینكھ جنگ تشدید شد و بیشتر اصحاب ابى عبدهللا بھ شھاد
 . چھ انتظار دارى كھ انجام دھم جز اینكھ با تو در ركاب حسین بجنگم تا كشتھ شوم: ؟ شوذب گفت 
آرى بجز این انتظارى نداشتم ، بنابراین برو خدمت ابى عبدهللا تا ترا بھ حساب شھدا آورد و من نیز : عـابس گـفـت 

ثواب برسم كھ اگر ھركس دیگرى از نزدیكانم با مـن بود دوست داشتم كھ قبل از من بھ شھادت در شھادت توبھ 
برسد تا در اجر آن شریك باشم كھ امروز روزى است كھ مى توان تحصیل ثواب نمود و بعد از این عملى نخواھیم 

  .(260)داشت
 شھادت عابس 

یا ابا عبدهللا در روى زمین از دور و نزدیك كسى محبوب تـر از شمـا نزد مـن : عـابس نزد امـام آمد و عرض كرد



نیست ، اگر مى توانستم قتل و ظلم را از شما بھ چیزى كھ از خون و جانم عزیزتر باشد دور سازم ھر آینھ انجام 
گواه باش كھ من بر طریقھ شما و پدر شمایم ، پس از سالم وداع با شمشیر . ّسالم علیك یا ابا عبدهللا مى دادم ، ال

 .كشیده بھ سوى میدان حركت كرد در حالیكھ ضربتى بر پیشانى داشت بھ میدان آمد و مبارز طلبید
او را دیده بودم كھ شجاع بى  ھمینكھ دیدم عابس بطرف میدان مى آید چون قبال در جنگھا: ربیع بن تمیم مى گوید

تنھا بھ   این شیر شیران است این پسر ابى شبیب شاكرى است ، ھیچكس ! مردم : مثل و نظیر است ، فریاد كشیدم 
 .میدان نرود كھ جان سالم در نمى برد

 عـابس صدا مى زد االرجل ، االرجل ، ولى ھیچكس بھ مصاف او نرفت عمر سعد كھ چنین دید صدا زد ویلكم
  (( .واى بر شما او را سنگ باران كنید ))ارضخـوه بالحجارة 

 .سپاھیان كوفھ ھم از ھر سو او را سنگ باران كردند
عابس كھ دید، ھیچكس بھ میدان او نمى آید كاله خود و زره را از سر و تن برگرفت و بھ پـشت سر پـرتـاب نمود، 

  بخـدا قـسم دیدم كھ بھ ھر سو حملھ مى كند بیش : مى گـوید و با بدن بدون سالح بھ دشمن حملھ كرد ربیع بن تمیم
از دویست نفر فرار مى كنند و بھ روى یكدیگـر مـى ریزند، تا آنكھ لشكر از چھار طرف او را محاصره كردند و 

از بسیارى جراحات سنگ و زخم نیزه و شمشیر سرانجام از پاى درآمد و بھ شھادت رسید و سر او را بریدند، 
كھ مـن او را كشتـھ ام اخـتـالف را پـیش  : عتى اطراف سر را گرفتھ و بھ نزاع پرداختند و ھر یك مى گفتجما

 .(261)عابس را یك نفر نكشتھ است بلكھ ھمھ شما دست جمعى او را كشتید: عمر سعد بردند، ابن سعد گفت 
جوشن زبر فـكند كه ما ھم نه ماھیم

مغفر ز سر فكند كه بازم نیم خروس
بى خود و بى زره بدر آمد كه مرگ را

در بر برھنه مى كشم اينك چه نو عروس
وقت آن آمد كه من عريان شوم

جسم بگذارم سراسر جان شوم
آنچـه غـیر از شورش و ديوانگى است

اندر اين ره روى بر بیگانگى است
آزمودم مرگ من در زندگیست

چون رھم زين زندگى پايندگى است
 شوذب مولى شاكر

 .الّسالم على شوذب مولى شاكر
  (( .سالم بر شوذب آزاد شده قبیلھ شاكر ))

امیرالمؤ منین علیھ شوذب از بزرگـان و سرشناسان شیعـھ و از سواران كم نظیر و حافظ احادیث و حامـل علوم 
مى نشست و مردم از او استفاده مى كردند، و بھ ھمین جھت داراى وجھھ و موقعیت   السالم بود كھ در جلسھ درس 

 .خاصى بود
شوذب ھمراه عابس كھ نامھ مسلم بن عقیل را از كوفھ براى حسین مى برد بھ مكھ عزیمت و از مكھ ھمراه ابى 

 .عبدهللا بھ كربال آمد
جنگ و حملھ اولى شركت داشت و قبل از عابس بھ میدان رفت و شجاعانى از سپاه كوفـھ را بھ جھنم  شوذب در

 .(262)فـرستـاد تـا سرانجام بھ درجھ رفـیعـھ شھادت نائل شد
 جون مولى ابى ذر

 .على جون بن حوى مولى ابى ذر السالم
  (( .سالم بر جون فرزند ُحوى آزاد كرده ابى ذر ))

جون آزاد شده ابوذر غفارى یكى از شھداى كربال است كھ بعد از وفات ابوذر در خدمت امام حسن و سپس مالزم 
كربال در ركاب امام علیھ خدمت امام حسین علیھ السالم بوده است لذا در حركت امام از مدینھ بھ مكھ و از مكھ تا 

 . السالم بوده است
 جون اجازه میدان مى طلبد

: موقعى كھ بیشتر یاران حضرت بھ شھادت رسیدند، جون بھ حضور امام آمد و اجازه میدان خـواست ، امـام فرمود
بوده  جون تو مجازى بھر كجا كھ خواھى بروى زیرا پیروى تو از ما و بودن در خانھ بھ منظور كمك و آسایش

 .است لذا در گرفتارى ما خود را مبتال مساز



یابن رسول هللا انا فـى الّرخـاء الحس قصاعكم و فى :جون خـود را بھ قـدمـھاى حضرت انداخـت و عـرض كرد
  ((پسر پیامبر در خوشیھا كاسھ لیس خانھ شما بودم حاال در گرفتارى دست از شما بردارم ؟  )) . الّشدة اخذلكم

ریحى لمـنتـن و اّن حسبى للئیم و اّن لونى السود فتفّس علّى بالجنّة لطیب ریحى و یشرف حسبى و یبیّض  وّهللا انّ 
 . لونى ال وّهللا ال افارقكم حتّى یختلط ھذا الّدم االسود مع دمائكم

از من دریغ  بخدا مى دانم كھ بویم بد و حسب و نسبم پست و چھره ام سیاه است ولى شمـا بھشت را! پـسر پیغمبر ))
مدارید تا خوشبو و شرافتمند و روسفید گردم نھ بخدا دست از شما خاندان برنمى دارم تا خون سیاھم با خون شما 

  (( .آمیختھ گردد
 شھادت جون

 :سپـس حسین عـلیھ السالم اجازه میدان داد، جون بھ میدان رفت و سپاه دشمن حملھ كرد و این رجز مى خواند
رب االسودكیف ترى الفّجار ض

بالمشر فى والقنا المددّ 
يذّب عن آل النّبى احمد

ارجوبه الجنّة يوم المورد
  (( .اى پـست فـطرتـان زشت كردار ضربات شمشیر و نیزه غالم سیاه را چگونھ مى یابید ))ـ  1
  (( . كھ از خاندان پیامبر دفاع مى كنید و با این عملش امیدوار بھ بھشت است ))ـ  2

نفـر را بھ درك واصل كرد تـا آنكھ خـود بھ درجھ رفـیعـھ شھادت  25جون پـس از نشان دادن ضرب شصت خـود 
 .نائل آمد

حسین علیھ السالم در روز عاشورا فقط بر بالین ھشت نفر آمد كھ یكى از آنان ھمین غالم سیاه است ، ھنگامیكھ در 
 :كنار جسد جون نشست فرمود

 .یّب ریحھ و احشره مـع االبرار و عـّرف بینھ و بین محّمد و آل محّمداللّھّم بیض وجھھ و ط
خدایا چھره اش را سفید گردان و بویش را نیكو و او را با ابرار و نیكان محشور فرما و میان او و محمد و  ))

  (( .خاندانش معارفھ برقرار ساز
م روایت نموده كھ پس از ده روز از گـذشت عاشورا امـام باقر علیھ السالم از پدرش امام زین العابدین علیھ السال

 :بدن جون را یافتند درحالیكھ بوى مشك از او استشمام مى شد و شاعر درباره اش مى گوید
خلیلى ماذا ثرى الطّّف فانظرا

اجونة طیب تبعث المسك ام جون 
و من ذالّذى يدعوا الحسین الجله

 
اذلك جون ام قرابته عون

  (( . ستان من نگاه كنید در خاك كربال چھ مى بینید آیا نافھ مشك است كھ مى بوید یا بدن جوندو ))ـ  1
  .(263) (( این كیست كھ حسین برایش دعا مى كند آیا جون غالم ابى ذر است یا عون خواھرزاده حسین)) ـ  2

 .ھم نشینى با اولیاء هللا انسان را از حضیض ذلت و پستى بھ اوج عزت و بزرگى مى رساند: نكتـھ 
 حسین در بالین یاران

در روز عـاشورا حسین عـلیھ السالم بر بالین ھشت نفر از یاران كھ بھ درجھ شھادت رسیدند حاضر شد كھ حضور 
 : ت او استحسین در بالین شھید دلیل بر عظم

ـ مسلم بن عوسجھ پس از آنكھ بر زمین افتاد حسین علیھ السالم بھ اتفاق حبیب بن مظاھر بھ بالینش آمـد و  1
  (( .خدا ترا بیامرزد )) . رحمـك ّهللا یا مسلم: فـرمـود

 . فھمنھم من قضى نحبھ الخ: و این آیھ را خواند
 . انت حّر كما سّمتك اّمك: ـ در بالین حّربن یزید ریاحى حاضر شد و فرمود 2
ـ اسلم غـالم حسین علیھ السالم ھنگامیكھ بر زمین افتاد حسین بر بالینش آمد در حالیكھ ھنوز رمقى داشت بھ  3

سوى حسین اشاره مى كرد و اظھار عالقھ مى نمود، حسین او را در آغوش گـرفـت و صورت بصورت غـالم 
كیست مثل من كھ حسین صورت بصورتم مى نھد و جان بھ جان آفرین : غـالم تـبسمـى نمـود و گـفـت .(264) نھاد

 .تسلیم كرد
 . اللّھّم بیّض وجھھ و طیّب ریحھ: ـ جون غالم ابوذر كھ حسین علیھ السالم بر بالینش آمد و فرمود 4
 . االن انكسر ظھرى و قلّت حیلتى: ـ عـباس بن عـلى عـلیھماالسالم كھ امام بر بالینش رفت و فرمود 5
 . الخ...على الّدنیا بعدك العفا: ـ على اكبر كھ حسین در كنار نعش على آمد و فرمود 6



 . الخ...بعدا لقوم قتلوك : ـ قاسم بن الحسن كھ امام بر بالینش آمد و فرمود 7
 . الخ...ال یبعدنّك یا زھیر: بن القین در بالینش فرمود ـ زھیر 8

 . كھ شرح ھر یك در جاى خـود گـذشتـھ یا خـواھد آمـد و نیاز بھ تفصیل نیست
 حنظلة بن اسعد الشبامى

 . الّسالم على حنظلة بن اسعد الّشبامى
  (( . سالم بر حنظلھ فرزند اسعد شبامى ))

 ( ام یكى از تیره ھاى قبیلھ ھمدان استشب(حنظلة بن اسعد بن شبام ھمدانى 
از بزرگان و چھره ھاى درخشان شیعھ و مردى سخنور و فصیح و شجاع و از قّراء معروف بود، و بھ دلیل 

فصاحت و سخنوریش سفیر حسین علیھ السالم بھ سوى عمر سعد بود او را فرزندى است بنام على بن حنظلھ كھ در 
 . تاریخ ثبت است
شورا بھ حضور امـام آمـد و اجازه مـیدان طلبید و پـس از كسب اجازه مقابل سپاه دشمن قرار گرفت حنظلھ روز عـا

 :و آنان را با این بیان موعظھ كرد
یا قوم انّى اخاف علیكم مثل یوم االخراب مثل داءب قوم نوح و عاد و ثمود والّذین من بعدھم و مـا ّهللا یرید ظلما 

علیكم یوم التّناد یوم تولّون مدبرین ما لكم مـن ّهللا من عاصم و من یضلل ّهللا فما لھ من ھاد للعباد، یا قوم انّى اخاف 
 . یا قوم ال تقتلوا حسینا فیسحتكم ّهللا بعذاب و قد خاب من افترى) 32ـ  28سوره غافر آیھ (

ثـمـود و قـوم صالح كھ پس از  اى مـردم ، بر شمـا از مـثـل روز احزاب مـى تـرسم مـثـل روز قـوم نوح و عـاد و ))
ایشان بودند، خداوند براى بندگانش ستم نخواستھ است ، اى بستگان ، من بر شما از روزى مى ترسم كھ یكدیگر را 

بھ بیچارگى بخوانید، روزى كھ بخواھید فرار كنید لیكن پناھى نخواھید یافت ، ھر كھ را خـدا گمراه كند ھدایت 
دم حسین را نكشید كھ عذاب خدا شما را فـرا گـیرد، و زیانكار است آنكھ بر خدا دروغ بھ كننده اى نخواھد یافت مر

  (( .بندد
پسر اسعد اینان مستوجب عذاب شدند ھنگامیكھ خواستھ ترا كھ آنانرا بحق دعوت كردى رد  :امام علیھ السالم فرمود

ھ رسد كھ اكنون برادران صالح شمـا را كردند و بر شمـا و یارانتان شوریدند و خون شما را مباح شمردند چ
یعنى اینھا : كشتـند، حنظلھ عـرض كرد راست گـفـتـى آیا بروم بسوى پـروردگـارم و بھ برادران مـلحق شوم نكتھ 

 . از زمانى كھ حق را رد كردند و شماھا را كشتند موجب عذاب شدند نھ آنكھ با كشتن حسین استحقاق خواھند یافت
الّسالم عـلیك یا :بسوى آنچھ كھ از دنیا و مافیھا بھتر است بسوى زندگى ابدى حنظلھ عـرض كرد برو: حسین فرمود

 . ابا عـبدّهللا صلّى ّهللا عـلیك و عـلى اھل بیتك و عّرف بینك و بیننا فى الجنّة
حاطھ نموده تا آمین آمین ، حنظلھ با اجازه مجدد شمشیر كشیده بر دشمن حملھ كرد و دشمن او را ا: فقال الحسین 

 .(265)شھیدش كردند
 حجاج بن مسروق الجعفى

 . الّسالم على الحجاج بن مسروق الجعفى
  (( . سالم بر حجاج فرزند مسروق جعفى ))

ى از شیعیانى است كھ در كوفھ سكونت گـرفـت و در ركاب امیر حجاج فـرزند مـسروق فـرزند جعف مذجحى جعف
مؤ منان در جنگھا شركت كرد و چون شنید كھ حسین علیھ السالم از بیعـت با یزید امتناع و سرپیچى نموده و بھ 

 .مكھ كوچ كرده است حجاج ھم از كوفھ بھ قصد یارى حسین بھ مكھ آمد و از آنجا در جوار حضرت بود
امـام بود كھ در اوقات نماز اذان مى گفت چنانكھ در ذى حسم ھنگام ظھر امام علیھ السالم دستـور داد وى مـؤ ذن 

حجاج ھمـان كسى است كھ در قـصر بنى مـقـاتـل . حجاج اذان بگوید، سپس امام با دو سپاه نماز را برگزار كرد
 . قصر بنى مقاتل گذشتامام او را براى دعوت عبیدهللا بن حر جعفى فرستاد كھ داستانش در 

چـون روز عاشورا فرا رسید حجاج بھ حضور امام آمد و اجازه میدان خواست امام اجازه فرمود و بھ مـیدان رفـت 
 :و پس از ساعتى نبرد درحالیكھ تمام بدنش با خونش خضاب شده بود برگشت و خطاب بھ امام عرض كرد
قدتك نفسى ھاديا مھديّا

 
بیاالیوم القى جّدك النّ 

ثّم اباك ذاالنّدى علیّا

ذاك الّذى نعرفه الوصیّا 
  (( .جانم بھ قربانت كھ ھدایت كننده و ھدایت شده اى امروز جدت پیامبر را دیدار مى كنم  ))ـ  1
  (( . سپس پدرت على بزرگوار را مالقات خواھم كرد كھ او را وصى بر حق پیامبر مى دانم ))ـ  2

حجاج بھ میدان برگشت و جنگید تا بھ . من ھم پشت سر شما ایشان را مالقات مى كنم : رمودحسین عـلیھ السالم ف



 .(266)شھادت رسید
 ابو الشعثاء الكندى

 . السالم على یزید بن زیاد بن مھاصر الكندى
  (( . بر یزید فرزند زیاد فرزند مھاصر كندىسالم  ))

یزید بن زیاد مـكنى بھ ابو الشعثاء مردى شریف و شجاع و جسور بود، ابو الشعثاء ھمـراه عـمـر سعـد بھ كربال آمد 
تا ھنگامیكھ امام شروطى را بھ ابن سعد پیشنھاد كرد و پذیرفتھ نشد از لشكر كوفھ جدا شد و بھ حسین پیوست ، در 

عاشورا سواره جنگید تـا آنكھ اسبش را پى كردند، زانوھا را بر زمین نھاد و صد تیر كھ در كنانھ اش داشت روز 
ھمھ را بسوى سپاه عمر سعد شلیك كرد و بھ جز پنج عدد از تیرھا ھمگى بھ ھدف اصاب كرد و ھر تیرى كھ رھا 

 : مى كرد و بھ ھدف مى رسید مى گفت
انابن بھدله 

هفرسان العرجل
 . اللھم سّدد رمـیتـھ و اجعل ثوابھ الجنّة:امـام حسین عـلیھ السالم ھم دعـا مـى فـرمـود

  (( . خداوندا تیرش را بھ ھدف برسان و ثواب او را بھشت قرار ده ))
فقط پنج تیر خطا كرد سپس با شمشیر بھ دشمن حملھ كرد و این رجز : چـون تـیرھایش تمام شد برخاست و گفت 

 :دمى خوان
انا يزيد و ابى مـھاصر

اشجع مـن لیث بغیل خادر
يا رّب انّى للحسین ناضر

والبن سعد تارك و ھاجز
  (( .مـن یزیدم و پـدرم مھاصر است شجاعتر از شیرى كھ در آشیانھ اش جاى گرفتھ است  ))
  (( . پروردگارا من یاور حسینم و از ابن سعد بریده و او را رھا كرده ام ))

  .(267)و پیوستھ جنگید تا بھ لقاء هللا پیوست رضوان هللا تعالى علیھ
 عمروبن جناده

 . السالم على عمرو بن جنادة بن كعب االنصارى
  (( . سالم بر عمروبن جنادة بن كعب انصارى ))
ادة بن كعـب پـدر این جوان از كسانى است كھ از مكھ معظمھ با خانواده اش خدمت ابى عبدهللا رسید و در روز جن

 .عاشورا در حملھ اولى شھید شد
عـمـروبن جناده كھ جوانى نورس بود از مادرش دستور یافت تا خدمت امام آمده و اجازه میدان كسب نماید، امام بھ 

پدر : ان مرتبھ دوم بحضور امام آمد و اجازه خواست امام حسین باز ھم اجازه ندار و فرموداو اجازه میدان نداد، جو
مادرم بھ  ))ان اّمى ھى الّتى امرتنى : این جوان در جنگ شھید شده شاید مادرش راضى نباشد نوجوان عرض كرد

  (( . من اجازه داده
 .آنگاه امام اجازه فرمود

 :مى خواند عمرو بھ میدان رفت و این رجز را
 امیرى حسین و نعم االمیر

سرور فواءد البشیر النّذير
 على و فاطمة والداه

فھل تعلمون له من نظیر
 له طلعـة مـثـل شمـس الضّحى

له غـرّة مثل بدر منیر
  (( . پـیشوایم حسین است و چـھ خـوب پـیشوائى است خوشحال كننده دل و قلب پیامبر بشیر و نذیر است ))ـ  1
  (( .على و فاطمھ پدر و مادر اویند آیا براى او نظیر و ھمتائى نشان دارید ))ـ  2
  (( .طلعتش مانند خورشید نیمروز و چھره اش مانند ماه شب چھارده مى درخشد ))ـ  3

سر و بھ نبرد پرداخت تا بھ شھادت رسید، سرش را بریدند و بھ طرف خیمھ گاه حسینى پرتاب نمودند مادر كھ 
جوانش را دید برداشت و بوسید و با ھمان سر بطرف دشمن حمـلھ كرد و چـنان بر سر دشمـن كوبید كھ مردى را 



بھ ھالكت رسانید آنگاه بھ خیمھ برگشت و عمود خیمھ را برگرفت و خواست بھ سوى دشمن حملھ كند اما امام او را 
 .(268)بھ خیمھ گاه برگردانید

ھر رزمـنده اى كھ بھ مـیدان مـى رفت رسم بود كھ خودش را با نام و قبیلھ اش مـعـرفى مى كرد لیكن این : نكتـھ 
 .نوجوان از خود و قبیلھ اش نامى نبرد، بلكھ از رھبرش حسین بن على نام برد

 الزنان رزمنده در كرب
 :روز عاشورا در كربال یك زن شھید شد و دو زن جنگیدند

 . ـ زن شھیده ھمسر عبدهللا بن عمر كلبى بود كھ تفصیلش در صفحات قبلى گذشت 1
ـ یكى از زنانى كھ در كربال بھ میدان رزم قدم نھاد و بھ كارزار پرداخت بحریھ دختر مسعود خزرجى ھمسر  2

ھ پس از شھادت فرزندش دشمن سر او را برید و بطرف مـادر كھ جلو خـیمـھ جناده و مادر عمروبن جناده است ك
بود پرتاب كرد، مادر سر فرزند را برداشت و بھ سینھ چسبانید و احسنت و مرحبا گفت و سپس سر را با شدت و 

 . ى گیرمنم  سرى را كھ در راه خدا دادم پس : ِحّدت ھر چھ تـمـامـتـر بسوى دشمـن پـرتاب نمود بدین معنى 
 :و با سر یك نفر از دشمن را كشت ، آنگاه ستون خیمھ را گرفت و بھ دشمن حملھ كرد و این رجز را مى خواند

انا عجوز فى النّساء ضعیفة

بالیة خاوية نحیفة 
اضربكم بضربة عنیفة

دون بنى فاطمة الّشريفة 
سست و ساختمان وجودم فرو ریخـتـھ و اندامـم ضعـیف پیر زنى ھستم كھ در میان زنان ھم ناتوانم كھ استخوانم  ))

  (( . است اما ضربات مھلكم را بر شما وارد مى سازم و از فرزندان فاطمھ دفاع مى كنم
 .حسین علیھ السالم آمد و زن را بھ خیمھ باز گردانید

مـن حمـلھ كند، حسین علیھ ـ مـادر وھب بن عبدهللا كلبى پس از كشتھ شدن فرزندش عمود خیمھ را گرفت تا بھ دش 3
 .ارجعى رحمك هللا فقد وضع ّهللا عنك الجھاد :السالم او را برگردانید و فرمود

  .(269) (( یعنى خدا ترا بیامرزد برگرد كھ خدا جھاد را از تو برداشتھ)) 
 فرار ضحاك بن عبدهللا مشرفى

راستـى روز عـاشورا روز مـحك و آزمـایش انسانھا بود، كھ افراد واقع بین و وقت شناس حداكثـر استـفاده را 
كردند و در لحظاتى كوتاه از حضیض ذلت و آتش قھر الھى و دوزخ رستند و بر اریكھ عزت و بھشت برین 

زندگى و عائلھ باشند سعادت عظیمى را از دست دادند ضحاك بن عبدهللا از نشستند و افرادى ھم بدون آنكھ پاى بند 
كھ من و مالك بن النظیر : افراد گروه اخیر است كھ خـود را از سعـادت ابدى مـحروم كرد وى شخـصا نقل مى كند

كھ مقصودتان  االرحبى بر حسین وارد شدیم ، سالم كردیم ، حضرت بھ مـا خـوش آمـد گـفـت ، و سپس از ما پرسید
كھ براى عـرض سالم و تـجدید دیدار و شمـا را در جریان اخبار روز قرار دھیم ، كھ : از مالقات چیست ؟ گفتیم 

بھ  ))حسبى هللا و نعم الوكیل  :حسین فرمود. مردم كوفـھ تـصمـیم بھ جنگ با شما گرفتھ اند لذا تصمیم خود را بگیرید
  (( . امید خدا كھ او بھترین اتكاء است

 . آنگاه براى حسین دعا كردیم و از حضرت اجازه خواستیم
 چھ مى شود كھ مرا یارى كنید؟: حسین فرمود

 . من عیالوارم و از سوى دیگر مقروض: مالك گفت 
گر چھ داراى عیال نیستم و لیكن مقروض ھستم منتھا اگر بھ من اجازه دھید تا وقتى كھ براى شما : مـن ھم گفتم 
ر خدمت باشم و ھرگاه احساس كردم یاورى ندارید و وجود من براى شما مفید نیست مجاز باشم كھ مفید باشم د

 . دنبال كار خود بروم ، در خدمت ھستم
 . ھرگاه چنین شد بیعتم را از تو برمى دارم: حضرت فرمود

عاشورا را نقل  ضحاك تا آخرین ساعات زندگى حسین در روز عاشورا در كربال بود و بعضى از حوادث و وقایع
 . كرده است

در روز عاشورا ھنگامى كھ دیدم اسبان با تیراندازى دشمن ھالك مى شوند، مـن اسب خود را در : او مـى گـوید
پشت خیمھ ھا بستم و پیاده مى جنگیدم و دو نفر را ھم كشتم و دست یكى از سپـاھیان عمر سعد را قطع كردم ، تا 

ز یاران حسین باقى نمانده اند و دشمن بر حسین و اھل بیتش چیره شده ، عرض وقتى كھ دیدم بیش از چند نفر ا
 .پسر پیغمبر میان من و شما عھدى بوده است و اكنون فكر مى كنم كھ دیگر وجود من اثر ندارد: كردم 

بروى آرى چـنین است و تـو آزادى اگـر مى توانى برو و خود را نجات ده اما چگونھ مى توانى : حضرت فـرمـود
 ؟



اسبم تازه نفس است مى روم ، سپس سوار بر اسب شدم و چند ضربھ تازیانھ بر اسب نواخـتـم كھ اسب : گفتم 
سرعت گرفت و راه بیابان را پیش گرفتم پانزده نفر مرا تعقیب كردند تا بھ شفیّھ روستائى نزدیك كربال رسیدم دیدم 

م كثیربن عبدهللا شعبى و ایوب بن مشروح خیوانى و قیس بن سواران بھ من نزدیك شده اند، بھ طرف آنان برگـشتـ
ھان ضحاك بن عبدهللا از بنى اعمام ما است از او دست بدارید، آنھا ھم از من : عـبدهللا مـرا شناخـتـند و گـفـتـند

 .(270)دست كشیدند و خدا مرا نجات داد
 یزید بن ثبیط و فرزندان

 . الّسالم عـلى یزید بن ثبیط القیسى الّسالم على عبدهللا و عبید ّهللا ابنى یزید بن ثبیط القیسى
  (( . سالم بر یزید پسر ثبیط قیسى ، سالم بر عبدهللا و عبیدهللا فرزندان یزید پسر ثبیط قیسى ))

 .از شیعیان بصره و در میان قبیلھ اش از بزرگان و محترمین بود) قیسى (عـبدى بصرى ) یطثـب(یزید بن ثـبیت 
در بصره زنى بود بنام مـاریھ دخـتـر مـنقـذ عـبدى كھ خـانمـى با كمـال و داراى مـوقعیت و خانھ اش مركز شیعیان 

 .و مى پرداختندبصره بود كھ در آنجا اجتماع مى كردند و درباره مسائل روز بھ بحث و گفتگ
مـوقـعـیكھ ابن زیاد ھنوز در بصره بود ھمـھ راھھا را كنترل مى كرد، یزید بن ثبیط تصمیم گرفت از بصره خارج 

كدامتان حاضرید با : شده و بھ حسین بپیوندد، او صاحب ده پسر بود لذا تصمیم خود را با آنان در میان نھاد و گفت 
 حسین كنید؟ من بھ مكھ بیایید و جانتان را نثار

عبدهللا و عبیدهللا دو نفر از فرزندانش اعالم آمادگى كردند، سپس یزید بھ خانھ ماریھ عـبدیھ آمد و تصمیمش را با 
ما از ماءموران ابن زیاد مى : شیعیان در میان گذاشت تا شاید بتواند آنھا را با خود ھمراه سازد لیكن آنھا گفتند

 .دترسیم كھ مبادا ما را دستگیر كنن
اگـر تـمـام جاده ھا را با سم اسبان پر كنند من از تصمیم خود برنمى گردم و از تعقیب : یزید بن ثـبیط گـفـت 

 . ماءمورین ابن زیاد نمى ترسم
یزید بھ اتفاق دو فرزندش عازم شد، و از مردم بصره نیز عامر و غالمش و سیف بن مالك و ادھم بن امیھ با او 

 .(271)ا ھفت نفر راھى مكھ شدندھمراھى مى كردند و جمع
 ابن ثبیط در تعقیب حسین و حسین دنبال ابن ثبیط

، یزید مـنزل داشت  ( یكى از محالت مكھ(یزید و ھمراھان وقتى وارد مكھ شدند كھ حسین علیھ السالم در ابطح 
شب را در مـنزل خـود سپـرى كرد، و اول روز عـازم مـنزل امـام گردید، و از طرفى حسین علیھ السالم شنید كھ 

یزید خدمت شما رفتھ است امام حسین : یزید بن ثبیط بھ مكھ آمده عازم منزل او شد و چون بھ جایگاه او آمد گفتند
زید كھ فھمید حسین بھ سراغ او آمـده شتابان بھ جایگاه خود در ھمانجا توقف فرمود و منتظر برگشت یزید شد ی

اشاره بھ قـل بفـضل ّهللا و رحمـتـھ فـبذلك فـلیفـرحوا:برگشت و حسین را در آنجا دید با صداى بلند این آیھ را خـواند
اید بھ این اینكھ آمدن حسین و نزول اجاللش در مـنزل یزید فـضل و رحمـت خـدا است كھ شامـل حال او شده و ب

تـفـضل الھى خوشحال بود سپس بر حسین سالم كرد و در حضور امام نشست و ھدف از آمدن خدمت او را بیان 
 .كرد، و حسین ھم درباره اش دعا فرمود

 .آنگاه وسائل خود را بھ جایگاه امام منتقل و بھ حضرت پیوست و در محضر آن جناب بود تا روز عاشورا
 .(272)زندان یزید در حملھ اولى شھید شدند و یزید بن ثبیط در حمالت بعدى بھ شھادت رسیدعـبدهللا و عبیدهللا فر

 .آنان مى كشاند جاذبھ حسین براى انصار و یاران یك طرفھ نیست بلكھ جاذبھ یاران نیز حسین را بھ سوى: نكتھ 
 شھید بعد از حسین سوید بن عمرو

سوید بن عـمـرو بن ابى المـطاع خـثـعـمى پیرمردى بزرگوار، عابد، كثیرالصلوة و شجاعى آزموده در میدان جنگ 
 .بود

رجز بنا بھ نقل طبرى و دیگر ارباب مقاتل سوید با كسب اجازه از امام علیھ السالم بھ میدان كارزار قدم نھاد و این 
 :را خواند

 اقدم حسین الیوم نلقى احمدا
و شیخك الحیر علیا ذالنّدى

 و حسنا كالبدر وافى االسعدا
و عّمك القرم الھمام االرشدا

 حمزة لیث اللّه يدعى اسدا
و ذالجناحین تبوّ اءمعقدا

  فى جنّة الفردوس يعلوا صعدا



علیھ و آلھ و سلم و پدرت على و برادرت حسن و عـمـوھایت قدم پیش نھادم اى حسین تا جدت احمد صلى هللا 
 . حمـزه شیر خـدا و جعـفـر صاحب دو بال را كھ در بھشت برین در مقام و مرتبھ واالى آن ھستند مالقات نمایم

و بھ كارزار پرداخت تا در اثر جراحات بسیار از پاى درآمد و بھ صورت بر زمین افتاد و آنچـنان بیحال بود كھ 
قدرت حركت از او سلب شده بود سپاه دشمن بھ تصور اینكھ سوید جان داده است مـتعرض او نشدند پس از آنكھ 

حسین كشتھ شد غیرتش بھ جوش : حسین علیھ السالم بھ شھادت رسید، سوید در حال جان دادن شنید كھ مى گویند
ن گرفتھ بودند كاردى كھ در ساق پـا زیر آمد و حركتى بھ خود داد و از جاى برخاست ، و چون شمشیرش را دشمنا

چـكمـھ جاى داده بود گـرفـت و با كارد با دشمـن جنگـید، با این حال دشمنان دیدند كھ تنھا از عھده او بر نمى آیند 
 .(273)دستجمعى بر او حملھ كردند و عروة بن بكار تغلبى و زید بن ورقاء جھنى او را شھید نمودند

 چھار نفر بعد امام حسین علیھ السالم بھ شھادت رسیدند
 :بعد از شھادت حضرت ابى عبدهللا الحسین علیھ السالم چھار نفر بھ شھادت رسیدند

 . قبل گذشتـ سوید بن عـمـرو بن ابى المـطاع خـثـعـمـى چـنانكھ در صفـحھ  1
ـ سعـدبن حارث انصارى عـجالنى و برادرش ابوالحتـوف اھل كوفھ كھ جزء سپاھیان عمر سعد بودند  3و  2

ھنگامى كھ حسین علیھ السالم كشتھ شد و زنان و اھل حرم حسینى صدا را بھ گریھ و زارى بلند كردند، سعد و ابو 
 .شدند و جماعتى را كشتند تا بھ فوز شھادت نائل شدندالحتوف شمشیر كشیدند و بھ سپـاه عـمـر سعـد حملھ ور 

چون حسین علیھ السالم كشتھ شد پسر بچھ : ـ مـحمـد بن ابى سعـید بن عقیل بن ابى طالب ، حمید بن مسلم گوید 4
اى از خیمھ گاه بیرون آمد و ترسان و لرزان بھ این سو آن سو نگاه مى كرد و من كامال متوجھ او شدم كھ پیراھن 

شلوارى پوشیده و عمود خیمھ اى در دست دارد و دو گـوشواره اش در اثـر حركت طفل حركت مى كرد ناگاه  و
سوارى بھ سوى او تـاخـت و چـون بھ او رسید از اسب پیاده شد و با شمشیر او را دو نیمھ كرد از نام پسر بچـھ 

لقیط بن ایاسى جھنى است در زیارت ناحیھ : ندمحمد بن ابى سعید، و از نام قاتلش جویا شدم گفت: پـرسیدم گفتند
 . الّسالم على محّمد بن ابى سعید بن عقیل و لعن هللا قاتلھ لقیطبن یاسر الجھنى : مقدسھ آمده

 .(274) (( سالم بر مـحمـد پـسر ابى سعید بن عقیل خدا قاتلش لقیط جھنى را لعنت كند)) 
 دو نفر با فاصلھ بھ شھادت رسیدند

دو نفر از یاران حسین علیھ السالم مجروح شدند و آنھا را اسیر كردند و پس از شش ماه و یك سال بھ شھادت 
ت رسید، و در زیارت ـ سواربن ابى عمیر النھمى پس از مجروح شدن اسیر شد و شش مـاه بعـد بھ شھاد 1: رسیدند

سالم بر مجروح اسیر سوار  )) السالم على الجرح المـاسور سواد بن ابى عـمیر النھمى الھمدانى: ناحیھ مى خوانیم
  (( .بن ابى عمیر

ـ مـرقع بن ثمامة صیداوى وى پس از آنكھ بر زمین افتاد اقوامش او را بھ كوفھ بردند و دور از چشم ابن زیاد  2
دند تا آنكھ ابن زیاد اطالع یافت و فرستاد تا او را بكشد بستگانش وساطت كردند تا از كشتنش نگھدارى مى كر

صرفنظر كرد اما او را دربند نموده و بھ زاره از تـوابع عـمـان تـبعـید نمـوده و در زاره پـس از گـذشت یكسال از 
  .(275)واقعھ عاشورا بھ لقاء هللا پیوست

 امام یاران را بھ استقامت مى خواند
حسین علیھ السالم ھنگامیكھ مشاھده كرد یاران یكى پس از دیگرى بھ شھادت مى رسند و مـمـكن است این وضع 

 :نھا را بھ صبر و استقامت دعوت كرددر آنان سستى ایجاد نماید با جملھ اى كوتاه ولى پرمغز و عمیق آ
صبرا بنى اكرام فما الموت اال قنطرة تعبر بكم عن البوس و الضراء الى الجنان الواسعـة و النعـم الدائمـة فـایكم یكره 

ان الدنیا سجن المؤ من و جنة الكافر و الموت : ان ینتقل من سجن الى قصر ان ابى حدثنى عن رسول هللا انھ قال 
 . الء الى جنانھم و جسر ھؤ الء الى جھیمھمجسر ھؤ 

تـحمـل و بردبارى پـیشھ كنید اى فرزندان آزاده ، كھ مرگ پلى است كھ شما را از سختیھا و مرارتھا بھ بھشت  ))
برین عبور مى دھد و بھ نعمتھاى پایدار مى رساند، كیست كھ از زندان بھ قـصر باشكوھى منتقل شود و ناراحت 

دنیا براى مؤ من زندان است و براى كافر : رم على بن ابیطالب از جدم رسول خـدا نقل كرده كھ فرمودباشد ھمانا پد
  .276)( (( بھشت ، و مرگ پلى است فاصلھ میان آنھا با بھشتشان و میان اینھا با جھنمشان

حسین عـلیھ السالم در این جمـالت كوتـاه اصحاب خود را بھ سرنوشت آینده نزدیكشان تـوجھ مى دھد تا از : نكتـھ 
مرگ نھراسند كھ مرگ در راه خدا و شھادت در راه دین و ایمان ، زندگى جاوید و ابدى بھ انسان میدھد و مومن با 

 .و رھائى یافتھ و بھ بھشت جاویدان وارد مى شود انتخاب چنین مرگ از ھمھ سختیھا و ناراحتى ھا
 اسلم بن عمر و غالم تركى

اسلم بن عمر و غالم امام حسین علیھ السالم كھ پدرش ترك زبان بود این غالم نویسنده و اھل قلم بود و نوشتھ اند 
 :كھ وقتى قدم بھ میدان كارزار نھاد این رجز را مى خواند



البحر من طعنى و ضربى يصطلى
و الجو من سھمى و نبلى يمتلى

اذا حسامى و يمینى ينجلى
ينشق قلب الحاسد المبجلى

  (( .دریا از ضربات شمشیر و نیزه ام متالطم و فضا از تیر پیكانم پر مى شود ))ـ  1
  (( .مى شكافد  ھنگامیكھ دست و شمشیرم بھ حركت درآید قلب حسود از ترس  ))ـ  2

ھ كرد و عـده زیادى را بھ جھنم فرستاد كھ بعضى از مورخین تعداد كشتگان او را ھفتاد نفر بھ سپـاه كفـر حمـل
 .بحساب آورده اند

پس از آنكھ بزمین افتاد حسین علیھ السالم بر بالینش آمد در وقتى كھ ھنوز رمقى بر تن داشت ، حضرت مشاھده 
م امام را گـریان ساخت در كنارش نشست و كرد كھ غالم نسبت بھ موالیش اظھار عالقھ مى كند، محبت غال

صورت بر جبین غالم گذاشت ، اسلم كھ از این ھمھ محبت مـوالیش بھ وجد آمـده بود گویا روح تازه اى در بدنش 
 . من مثلى و ابن رسول هللا واضع خده على خدى:دمید و فریاد زد

  (( . كیست مـثـل مـن كھ پـسر پیغمبر صورت بر صورتم نھاده ))
 .(277)با گفتن این جملھ از شوق ، جان بھ جان آفرین تسلیم كرد

 شھادت دو نفر جابرى
 . السالم على سیف بن احارث ابن سریع السالم على مالك بن عبدبن سریع

  ((سر سریع سالم بر سیف پسر حارث پ ))
 . ((سالم بر مالك پسر عبد پسر سریع  ))

سیف بن حارث بن سریع ھمدانى جابرى و مالك بن عبد بن سریع كھ با ھم برادر مادرى و پسر عمو بودند، در 
كربال بحضور امام علیھ السالم رسیدند و شبیب آزاد شده آنان ھم كھ مـردى شجاع بود ھمـراه ایشان بود، این دو 

فرزندان برادرم چرا : ر روز عاشورا وقتى حسین علیھ السالم را غـریب دیدند گریان شدند حسین فرمودبرادر د
 .گریھ میكنید بخدا قسم امیدوارم ساعتى دیگر خوشحال گردید

بخدا سوگند براى خود نمى گرییم بلكھ گریھ ما براى شما است كھ مـى بینیم دشمن شما را احاطھ : عـرض كردند
 . ت دفاع از شما را نداریم بھ جز آنكھ جان خود را فداى شما كنیمكرده و قدر

 . جزاكم هللا احسن جزاء المتقین:حسین علیھ السالم فرمود
  (( .خدا بھ شما بھترین پاداش پرھیزگاران عطا فرماید ))

با او خداحافظى . هللا السالم علیك یابن رسول : آن دو برادر در حالیكھ توجھشان بھ حسین علیھ السالم بود با جملھ 
 . و علیكما السالم و رحمة هللا و بركاتھ:نمودند و امام در جوابشان فرمود

 .(278)و بھ سوى مـیدان رھسپار شدند و بھ مسابقھ پرداختند و از یكدیگر حمایت مى كردند تا بھ شھادت رسیدند
 انس كاھلى پیرترین یاران حسین
 . السالم على انس بن كاھل االسدى

 (( . سالم بر انس پسر كاھل اسدى ))

 

 

 

انس بن حارث بن بنیھ بن كاھل اسدى یكى از یاران رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم كھ از پـیامبر احادیثى نقل 
 . حدیثى در شھادت حسین علیھ السالمكرده است كھ از آن جملھ است 

سمـعـت رسول هللا یقـول و الحسین عـلیھ السالم فـى حجره ان ابنى ھذا یقتل بارض من ارض العراق االفمن : قـال 
 . شھده فلینصره



م این فرزند: از پـیامـبر شنیدم در وقتى كھ حسین در دامن رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم نشستھ بود، فرمود
  (( .در قسمتى از زمین عراق كشتھ مى شود، آگاه باشید ھر كھ او را دریابد باید او را یارى نماید

و نیمھ شبى بھ حضور مبارك  .بھ ھمین دلیل بود وقتى كھ شنید حسین علیھ السالم بھ كربال آمده از كوفھ حركت كرد
 .امام شرفیاب شد

د بخدمت امام آمد و اجازه میدان طلبید، امام اجازه فـرمـود، چـون در روز عـاشورا چـون نوبت جانبازى بھ او رسی
سنش باال بود و كمرش خمیده لذا شالى بر كمر بست خمیدگى پشت نمودار نباشد و ابروھاى خود را با دستمالى بھ 

 .پیشانى بست تا مانع دیدش نگردد
شكر هللا سعیك یا  :كش جارى شد و فرمودامـام كھ این حركت پیرمرد مخلص را مشاھده كرد اشك از چشمان مبار

  (( .خدا سعى و كوشش ترا تقدیر نماید )) . شیخ
 :انس بھ میدان آمد و مانند شجاعان جوان رجز مى خواند

قد علمت كاھلھا و دودان
وخنذ فیون و قیس عیالن

بان قومى آفة لالءقران  
  (( .ى دانند كھ قـبیلھ ما نابود كننده ھمرزمانندتـیره ھاى كاھل و دودان و خـندف و قـیس ھمـگـى مـ ))

گـفـتـھ شده ھیجده نفـر را كشت تـا بھ درجھ رفـیعـھ شھادت نائل و روحش با ارواح طیبھ انبیاء و صدیقین و شھدا 
  .279)(پیوند یافت

 عبدهللا و عبدالرحمان غفاریان
 . السالم على عبدهللا و عبدالرحمان ابنى عروة بن حراق الغفاریین

  (( . سالم بر عبدهللا و عبدالرحمان پسران عروه پسر حراق غفاریان ))
عرب  این دو برادر از اشراف و بزرگـان كوفـھ بودند كھ داراى موالى و ھم پیمانانى از سایر قبایل عرب و غیر

این دو برادر در كربال . حراق جد آنان از یاران على علیھ السالم بود كھ در جنگھاى سھ گانھ شركت داشت . بودند
 .بھ حسین علیھ السالم پیوستند

چون اصحاب ابى عبدهللا دیدند كھ دشمن زیاد شده و تاب و توان مقابلھ و دفاع از جان حسین و خـود را ندارند 
دشمـن ما را . السالم عـلیك یا ابا عـبدهللا : دو برادر غفارى بھ حضور امام آمدند و عرض كردند آمـاده شھادت شدند

مرحبا : محاصره كرده و دوست داریم كھ در برابر شمـا كشتـھ شویم و با شھادتمان از شما دفاع كنیم ، امام فرمود
  ((آفـرین بر شما  ))بكما 

 :كردند و این رجز را مى خواندند و یكدیگر را پاسخ مى دادندنزدیك شوید، آن دو بھ سوى دشمن حملھ 
قد علمت حقا بنو غفار

و خندف بعد بنى نزار
لنضر بن معشر الفجار

بكل غضب صارم تبار
يا قوم ذودوا عن بنى االطھار

بالمشر فى والقنا الخطار
با شمشیر بران بر گروه فجار و كفار ضرباتمان را وارد بنو غـفـار و تیره خندف و نزار بھ راستى دانستھ اند كھ ما 

 . مى كنیم
  (( .از فرزندان پاك پیامبر با شمشیر و نیزه دفاع كنید! مردم 

 .(280)آنقـدر جنگیدند تا بھ شھادت رسیدند، برخى از مورخین نوشتھ اند كھ عبدهللا در حملھ اولى شھید شد
 جانبازى جوانان ھاشمى

تـا وقـتـى كھ حتى یك نفر از اصحاب ابى عبدهللا علیھ السالم بودند بھ افراد بنى ھاشم كھ از بستگان و نزدیكان 
ام بھ شھادت رسیدند در این حسین علیھ السالم بودند اجازه جنگ و جھاد نمى دادند تا آنكھ آخرین نفر از یاران ام

مى گرفتند و بوسھ نثار مى كردند چون بسوى   ھنگام جوانان ھاشمى آماده شھادت شدند یكدیگر را در آغوش 
بھشت جاوید رھسپـار بودند خـندان و شادان اما ھمینكھ چشمشان بھ ابى عبدهللا مى افتاد بر غربت و تـنھائیش مى 

شیون زنان علویات را مى شنیدند بى طاقت مى شدند امام علیھ السالم درباره گریستند مخصوصا وقتى كھ گریھ و 
بعضى از جوانان بھ دالیلى اجازه میدان نمى داد و تـحمـل كشتـھ شدنشان بر او گران مى آمد و لذا آنان بھ دست و 

 .(281)پاى حضرت مى افتادند و دست و پایش را بوسھ مى زدند تا اجازه جانبازى بگیرند



 على اكبر در زیارت ناحیھ مقدسھ
 : در زیارت ناحیھ مقدسھ امام زمان درباره حضرت على بن الحسین على اكبر چنین مى خوانیم

: اھیم الخـلیل ، صلى هللا عـلیك و على ابیك اذ قـال فـیك السالم علیك یا اول قـتـیل مـن نسل خـیر سلیل مـن ساللة ابر
قـتـل هللا قـومـا قـتـلوك یا بنى ما ااءجراءھم على الرحمان و على انتھاك حرمة الرسول ، عـلى الدنیا بعـدك العـفـا، 

 :كانى بك بین یدیك ماثال و للكافرین قاتال، قائال
انا على بن الحسین بن على

 اولى بالنبىنحن و بیت اال 
اطعنكم بالرمح حتى ينثى

اضربكم بالسیف احمى عن ابى 
ضرب غالم ھاشمى عربى

 
وهللا ال يحكم فینا بن الدعى

حتـى قـضیت نحبك و لقیت ربك ، اشھد انك اولى با㭘 و برسولھ و انك ابن رسولھ و حجتھ و اءمینھ حكم هللا على 
دى لعنھ هللا و اخزاه و من شركھ فـى قـتلك و كانوا علیك ظھیرا اصالءھم هللا جھنم قاتلك مرة بن منقذ بن النعمان العب

و سائت مصیرا و جعلنا هللا من مـالقـیك و مرافقى جدك و ابیك و عمك و اخیك و امك المظلومة و ابرء الى هللا من 
 . اعدائك اولى الجحود والسالم علیك و رحمھ هللا و بركاتھ

  (( . شھید از نسل بھتـرین نسلھا كھ از نسل ابراھیم خلیلىسالم بر تـو اى  ))
كھ خدا بكشد قومى را كھ تـرا كشتـند، پـسرم : درود خدا بر تو و بر پدرت ھنگامى كھ درباره دشمنت نفرین كرد

اینان چـقـدر نسبت بھ خـدا و بھ ریخـتـن احتـرام رسول خدا جسورند على جان پس از تو خاك بر سر دنیا و 
 .دگانى دنیازن

مـن عـلى : گـویا مـى بینیم وقتى را كھ در برابر دشمن ایستاده جنگ مى كردى و این چنین رجز مى خـواندى 
فـرزند حسین بن عـلى ھستـم بھ خـانھ خـدا قـسم كھ ما بھ پیامبر سزاوارتریم در حمایت از پدرم شما را با نیزه و 

جوان ھاشمى عربى را ببینید كھ بخدا سوگند زنازادگان بر ما حكومت شمشیر آنقدر مى زنم تا بشكند تا شما ضربھ 
 . تا آنكھ وظیفھ ات را بھ پایان رساندى و خداى خود را مالقات نمودى. نخواھند كرد

آرى گـواھى مـى دھم كھ تو بھ خدا و رسولش نزدیكتر و سزاوارترى كھ تو فرزند رسول خـدا و فـرزند حجت و 
ـلیھ قاتل تو مرة بن منقذ عبدى و ھر كھ با او كمك كرد حكم فرماید و آنھا را لعنت كند و خوار امـین اوئى ، خـدا ع

و زبون سازد و آنان را عـذاب جھنم بچشاند كھ بد جایگاھى است ، و خدا ما را از كسانى قرار دھد كھ با تو مالقات 
اشیم و از دشمنان تو در پیشگاه خدا بیزارى مى كنیم و از ھم نشینان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومھ ات ب

 .(282) (( جوئیم كھ منكر حق و حقیقتند و سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد
 : تعلى اكبر چند موضوع مھم را در رجز گنجانیده اس: نكتھ 

 . این حمالت و ضربات را بھ عنوان حمایت از پدرم كھ امام من است بكار مى گیرم: ـ حمـایت از رھبر 1
تا جان در بدن و نفس در سینھ دارم زیر بار حكومت ظالمانھ : ـ عـزت نفس و امتناع از پذیرش ظلم و جور 2

 . فرزند زنا و ناشایست نمى روم
 . متناع از پذیرش ظلم و ستم را از پدر بارث برده استعلى اكبر حقا عزت نفس و اباء و ا

 . نكتـھ دیگـر اینكھ از زیارت ناحیھ مقدسھ استفاده مى شود كھ مادر على اكبر در كربال بوده است
 شخصیت على اكبر

حضرت عـلى اكبر دو سال پس از شھادت جدش حضرت على بن ابیطالب متولد گردید بنابراین نقـل كھ مـشھور 
ت در كربال ھیجده سال داشتھ است اما در سرائر این ادریس آمده كھ در زمان خالفت عثمان متولد گردیده و ھم ھس

 . از جدش على علیھ السالم روایت نموده است
مـادرش لیلى دخـتـر ابى مـرة بن عـروة بن مـسعـود ثـقـفـى است كھ در مـیان اھل منبر بھ ام لیلى معروف است و 

 . یمونھ دختر ابوسفیان بوده استمادر لیال ھم م
عـلى اكبر در خـلقـت و اخـالق و گـفـتار شبیھ جدش رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بوده است ابوالفرج 

 .شما: چھ كسى بھ خالفت شایستھ و سزاوارتر است ؟ گفتند: اصفھانى نقل مى كند كھ معاویھ از اطرافیانش پرسید
ست كھ شما مى گوئید بلكھ على بن الحسین سزاوارتر است كھ جدش رسول خدا است و نھ چنین ا: مـعـاویھ گفت 

 . داراى شجاعت بنى ھاشم و سخاوت بنى امیھ و زیبائى ثقیف است
كنیھ اش ابوالحسن اما لقب اكبر با . مـعـاویھ در این گفتارش مى خواھد بنى امیھ را بھ سخاوت تعریف كند: نكتـھ 



تر بوده شاید از این جھت باشد كھ سھ نفر از فرزندان امام حسین علیھ السالم على نام اینكھ حضرت سجاد بزرگ
امام زین العابدین و على اكبر و عـلى اصغـر كھ در میان دو نفر شھید از فرزندان امام حسین علیھ السالم : داشتند

  .(283)او بزرگتر از على اصغر بوده لقب اكبر بھ خود گرفتھ است
 شھادت على اكبر

ھنگامیكھ حضرت على اكبر مشاھده كرد كھ انصار و یاران ھمگى بھ شھادت رسیدند و جز افراد بنى ھاشم كسى 
زه مـیدان خـواست ، حسین بھ قد و قامت باقى نمانده و حسین تنھا است سوار بر ذوالجناح بھ خدمت امام آمد و اجا

و . على نگریست كھ زیباترین و خوش خلقترین انسانھا است اشك از دیدگانش سرازیر شد اما بى مھابا اجازه داد
  (( .محاسن شریفش را بطرف آسمان گرفت و آنگاه فرمود ))فـقـال . رفع شیبتھ نحو السمـاء

خلقا و خلقا و منطقا برسولك و كنا اذا اشتقنا الى نبیك   الیھم غالم اشبھ الناس اللھم اشھد على ھؤ الء القوم فقد برز:
 ... نظرنا الیھ

خـدایا بر این قـوم گـواه باش كھ بھ جنگ ایشان مـى رود جوانى كھ از نظر شكل و شمایل و خلق و خوى و بیان  ))
 (( . ق دیدار پیامبرت مى شدیم او را نگاه مى كردیمو گفتار و شبیھ ترین انسانھا بھ پیامبر تو است كھ ما ھرگاه مشتا

 
خدایا بركت خود را از آنان بازدار و در میان آنان تفرقھ بینداز و ھرگز حكومت را از آنان خـشنود مـساز كھ اینان 

 .مـا را دعوت كردند تا یاریمان كنند لیكن بر ما تاختند تا ما را بكشند
هللا رحمـك كمـا قطعت رحمى و لم تحفظنى فى رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و یابن سعـد مـالك قـطع : ثـم صاح 

 . سلم
پـسر سعـد تـرا چھ مى شود كھ خدا ریشھ ات را قطع كند چنانكھ ریشھ مرا قطع كردى و قرابت : سپـس فـریاد زد ))

  (( . مرا بھ رسول خدا رعایت نكردى
على اكبر سواره  :عد این چنین سخن مى گوید؟ نھ ظریفى مى گفت آیا حسین از جلو خیمھ گاه با عمر س: نكتھ 

بطرف میدان روان شد، حسین ھم بى اختیار پیاده از عقب سر على بھ راه افتاد تا بھ سپاه عمر سعد نزدیك شد آنگاه 
 .این جمالت را بیان فرمود

و جنگ سختى نمود كھ ) گذشت  رجز على اكبر ضمن زیارت ناحیھ(عـلى اكبر بھ دشمن حملھ كرد و رجز خواند 
نالھ دشمن از كثرت كشتار بلند شد، نوشتھ اند یكصد و بیست نفر را بھ خاك ھالك افكند و خود جراحات زیاد 

یا ابة العـطش قـد قـتـلنى و ثـقـل الحدید قـدا  :برداشت و تشنگى بر او فشار آورد لذا نزد پدر بازگـشت عـرض كرد
 .مـن سبیل اتقوى بھا على االعداء جھدنى فـھل الى شربة مـاء

پـدر تشنگى مرا كشت و سنگینى اسلحھ مرا بھ زحمت افكند آیا مى شد كھ شربت آبى بھ من برسانى تا با آن در  ))
 جنگ با دشمن نیرو بگیرم ؟

ن تـدعـوھم فـبكى الحسین و قال و اغوثاه انى لى الماء یا بنى یعز على محمد و على على بن ابى طالب و عـلى ابیك ا
فـال یجیبوك و تـستـغـیث بھم فـال یغـیثـوك ، قاتل یا بنى قلیال و اصبر فما اسرع الملتقى بجدك محمد صلى هللا علیھ و 

 .آلھ و سلم فیسقیك بكاسھ االوفى شربة ال تظماء بعدھا ابدا
لب و من دشوار است بر جدت محمد مصطفى و على بن ابى طا: حسین از ناراحتى فرزندش گریان شد و فرمود ))

كھ نتوانیم خواستھ ات را برآوریم پسرم صبر پیشھ كن و اندكى بھ جنگ كھ نزدیك است جدت را مالقات كنى و با 
  (( . كاسھ لبریز آنچنان سیرابت كند كھ ھرگز تشنھ نشوى

  (( .فرزندم زبانت را بیرون آر ))یا بنى ھات لسانك 
على اكبر احساس كرد كھ كام حسین از زبان او خشك تر است سپس و زبان على را در دھان گرفت و مكید، 

 .انگشتر در دھان خود نگھدار: انگشتر خود را بھ على داد و فرمود
مگر حضرت على اكبر نمى دانست كھ در خیمھ گاه آب وجود ندارد چرا از پدر تمناى آب كرد گـویا : نكتھ 

ھ كرده ، و حسین ھم با گرفتن زبان فرزند در كام خود خواست تا لبان خـواستـھ با پـدر تـجدید دیدار كند آب را بھان
 .على اكبر را ببوسد

على مرتضى مى جنگید حمید بن مسلم   عـلى اكبر بھ میدان بازگشت و بھ دشمن حملھ كرد و ھمانند پدر و جدش 
كوفھ حملھ مینمود و بھر سو رو ایستاده بودم و نبرد على اكبر را تماشا مى كردم كھ بر یمین و یسار لشكر : گوید

گناه ھمھ عرب بر من باشد كھ : میكرد جمعیت انبوھى از جلو او میگریختند؟ مرة بن منقذ در كنار من بود گفت 
اگر این جوان از نزدیكم عـبور كند پـدرش را عزادار نسازم ، گفتم مره چنین مگو كھ این جمعیت او را كفایت مى 

نین خواھم كرد، على اكبر در حالیكھ جمعیتى را تعقیب مى كرد بھ ما نزدیك شد، مرة بن كنند، قـسم یاد كرد كھ چـ
منقذ با نیزه از پشت بر او حملھ كرد كھ على اكبر روى قربوس زین افـتـاد و مـره با شمـشیر بر فـرق عـلى زد و 



با  )) .طعوه بسیوفھم اربا اربافق. سرش را شكافت ، على دست بھ گردن ذوالجناح افكند، دشمن اطرافش را گرفتند
  (( .شمشیرھا على را قطعھ قطعھ نمودند

یا ابتـاه السالم عـلیك ھذا جدى رسول هللا قـد سقـانى بكاسھ االوفـى و یقـرئك :در این ھنگـام عـلى اكبر صدا زد
 .السالم و یقول عجل القدوم الینا فان لك كاسا مذ خورة و شھق شھقة فارق الدنیا

سالم بر تـو اینك جدم رسول خـدا مـرا سیراب گردانید و بھ شما سالم مى فـرستد و مى فرماید بھ سوى ما  پـدرم ))
 .(284) (( شتاب كن كھ كاسھ اى براى شما ذخیره نموده ام سپس نالھ اى كرد و جان بھ جان آفرین تسلیم نمود

 يم فاطمى در سرمدى
گل احمدى مه ھاشمى

 ز سرادقات محمدى
طلعت ظھور و جاللتى

 به سما قمر به نبى ثمر
به فاطمه در به على گھر

 به حسن جگر به حسین پسر
به چه قامتى و قیامتى

 به ملك مطاع به خدا مطیع
به مرض شفا به جزا شفیع
 ه مقام بندگیش منیعچ
به چه بندگى و اطاعتى

 ز قفا دو زن شده نوحه گر
يكى عمه گفت و يكى پسر

 كه نما بجانب ما نظر
به اشارتى و نظارتى

 حسین و زینب در كنار نعش على
دید كھ  ھمـینكھ صداى وداع على بگوش پدر رسید مانند باز شكار خود را در كنار نعش فرزند رسانید، عـلى را

قـتـل هللا قـومـا قـتـلوك یا بنى فـمـا اجراھم عـلى هللا :بدنش قـطعـھ قـطعـھ شده جاى سالمى در بدن ندارد، صدا زد
 .على الدنیا بعدك العفا: عـلى اءنتـھاك حرمـھ رسول ّهللا ، ثّم استھلت عیناه بالدموع و قال 

بھ خدا و ھتك احترام رسولخدا جسور شدند و با چشمانى پر از خـدا بكشد مـردمـى را كھ تو را كشتند چقدر نسبت  ))
  (( .على جان بعد از تو خاك بر سر دنیا باد: اشك فرمود

وا : در ھمین حال دیدم زنى سراسیمھ از خیمھ ھا خارج شد و فریاد مى كشید: راوى حمـید بن مـسلم مـى گـوید
 . حبیبا یابن اخیاه

دختر فاطمھ (زینب دختر على بن ابى طالب : د، پرسیدم این زن كیست ؟ گفتنددوان دوان بطرف قـتـلگاه مى آم
است آمد و خود را روى نعش على انداخت ، حسین دست او را گرفت و بھ خیمھ برگردانید، ) دختر رسولخدا

 :دوباره بھ كنار نعش على آمد و فرمود
 .یا فتیان بنى ھاشم احملو اخاكم الى الفسطاط

  (( .اشم بیائید و برادرتان را بھ خیمھ ھا ببریدجوانان بنى ھ ))
 .(285)على را بھ خیمھ شھدا بردند  سپس نعش 

 (.اذا النبالى بالموت در صفحات پیشین گذشت : داستان خواب امام حسین و پاسخ على اكبر)
 ایثار خاندان عقیل

عـقـیل برادر امیرالمؤ منین است فرزندان عقیل در كربال در یارى حسین علیھ السالم عالقھ خـاصى نشان دادند و 
ایثـار و از خـود گـذشتـگـى عـجیبى بخـرج دادند، مـسلم بن عـقـیل بجاى خـود بلكھ فرزندان و برادران او نیز با 

یف و تـمـجید حسین عـلیھ السالم قـرار گـرفـتند، حسین علیھ السالم در روز عاشورا مقاومت فوق العاده مورد تعر
صبرا آل عقیل ان موعدكم الجنة ، اللھم اقتل :وقتى ایستـادگـى و جانبدارى خـاندان عـقـیل را مـشاھده كرد فـرمـود

 . قاتل آل عقیل
ى نشان مى داد و آنان را بر دیگـران حتـى بر افراد امـام زین العـابدین علیھ السالم بھ خاندان عقیل عالقھ خاص



 انى اذكر یومھم مع ابى عبدهللا فارق لھم:خانواده جعفر طیار مقدم مى داشت ، وقتى علتش را مى پرسند، مى فرماید
  (( .یعنى من ھرگاه ایثار آنان را با ابى عبدهللا بخاطر مى آورم دلم بر آنھا مى سوزد )) .

: نفر از فرزندان و نواده ھاى عقیل را یاد كرده اند كھ در خدمت امام حسین بھ شھادت رسیده اند مـورخـین كال نھ
ـ  6ـ جعـفـر بن عـقـیل  5ـ محمد بن عـقـیل  4ـ محمد بن مسلم  3ـ عـبدهللا بن مسلم  2ـ مـسلم بن عـقـیل  1

  .(286)ـ مـحمـد بن ابى سعـید بن عقیل 9 ـ عـلى بن عـقـیل 8ـ عـبدهللا بن عـقـیل  7عـبدالرحمـان بن عـقـیل 
 .( داستان بنى عقیل و حمایت آنان از حسین در شب عاشورا گذشت)

 عبدهللا بن مسلم بن عقیل
 . و لعن هللا قاتلھ و رامیھ عمروبن صبیح الصیداوى السالم عـلى القـتـیل عـبدهللا بن مسلم بن عقیل

سالم بر شھید فـرزند شھید عـبدهللا فـرزند مـسلم بن عقیل ، خدا لعنت كند قاتل او و عمرو بن صبیح صیداوى را  ))
  ((كھ او را با تیر زد 

 . ن استعبدهللا بن مسلم خواھرزاده امام حسین علیھ السالم و مادرش رقیھ دختر امیرالمؤ منی
. بعـضى از مـورخـین او را اول شھید از بنى ھاشم مى دانند لیكن صحیحتر آن است كھ على اكبر اولین شھید است 

 :عبدهللا بن مسلم پس از كسب اجازه بھ میدان رفت و چنین رجز مى خواند
الیوم القى مسلما و ھو ابى

و عصبة باذوا على دين النبى 
لیسوا بقوم عرفوا بالكذب

 
لكن خیارو كرام النسب

امـروز پـدرم مـسلم را دیدار مى كنم و ھمھ قبیلھ ام را كھ بر دین پیامبر مرده اند، اینان جمعیتى ھستند كھ بھ  ))
  (( .دروغ شناختھ نشده اند بلكھ مردمى بزرگوار و صاحب نسبند

ى بجانب او رھا كرد در حالى كھ دست نفر را كشت تا آنكھ عمرو بن صبیح تیر 98عـبدهللا در سھ حملھ پیاپى 
عبدهللا بر پیشانیش بود دست را بھ پیشانى دوخت و ھر چھ تالش كرد نتوانست دست را جدا كند آنگاه بر این قوم 

 :چنین نفرین كرد
 .اللھم انھم استقلونا و استذلونا فاقتلھم كما قتلونا

  (( .چنانكھ ما را كشتند  خـدایا آنھا را بكش خـدایا اینان مـا را اندك شمـردند و خـوار ساخـتـند  ))
  .(287)سپس اسد بن مالك تیرى بھ قلب او نواخت كھ بھ لقاء هللا پیوست

 جعفر بن عقیل بن ابیطالب 
 . قاتلھ و رامیھ بشربن حوط الھمدانى السالم على جعفر بن عقیل لعن هللا

 :جعفر بن عقیل قدم بھ میدان كارزار نھاد و این رجز را مى خواند
انا الغالم االبطحى الطالبى

من معشر فى ھاشم و غالب
و نحن حقا ساده الذوائب

ھذا حسین سید االطائب
قبیلھ ھاشم و غالبم بھ راستى كھ ما بزرگ بزرگانیم و از نسل ابوطالب از ) سرزمـین مـكھ (مـن جوانى از ابطح  ))

  (( . و در حمایت از حسین سرور پاكان مى جنگیم
 .(288)پـس از آنكھ جعفر جنگ نمایانى كرد و پانزده نفر را بھ ھالكت رسانید بشربن حوط او را بھ شھادت رسانید

 عبدالرحمان بن عقیل
 . السالم عـلى عـبدالرحمـان بن عـقـیل لعـن هللا قـاتلھ و رامیھ عثمان بن خالد بن اءشیم الجھنى

 :عبدالرحمان فرزند دیگر عقیل قدم بھ صحنھ كارزار نھاد و این رجز را مى خواند
ابى عقیل فاعر فوا مكانى

خوانىمن ھاشم و ھاشم ا
كھول صدق سادة االقران

ھذا حسین شامخ البنیان
اگـر مـى خـواھید جایگـاه مـرا بشناسید پـدرم عـقـیل است از نسل ھاشم و بنى ھاشم برادران ما مردان جا افتاده و  ))

 صادق و ھم طراز بزرگانند، و این حسین است كھ از مقام و موضع شامخى برخوردار است عبدالرحمان جنگ



سختى نمود و حدود ھفـده نفـر را بھ درك فـرستـاد تـا آنكھ عـثـمـان بن خـالد جھنى و بشربن حوط قاتل برادرش 
 .(289)جعفر او را از پاى درآوردند

 عون بن عبدهللا بن جعفر
عـلى عـون بن عـبدهللا بن جعـفـر الطیّار فـى الجنان حلیف االیمـان و مـنازل االقـران النّاصح للّرحمان التّالى الّسالم 

 . للمثانى و القرآن لعن ّهللا قاتلھ عبدهللا بن قطبھ النّبحانى
ه ھمر زمان خیرخواه سالم بر عون فرزند عبدهللا بن جعفر پرواز كننده در بھشت ھمراه با ایمان از پاى در آورند ))

 ... پروردگار نمونھ سوره حمد و قرآن
  (( .خدا عبدهللا بن قطبھ نبھانى قاتلش را لعنت فرماید

 . عـون فـرزند عـبدهللا بن جعفر، مادرش حضرت زینب دختر امیرالمؤ منین و سپھساالر اسراى كربال است
 :عون بھ سپاه كفر حملھ كرد و این رجز مى خواند

فانا بن جعفر ان تنكرونى
شھید صدق فى الجنان ازھر

يطیر فیھا بجناح اخضر
كفى بھذا شرفا فى المحشر

  (( .اگر مرا نمى شناسید من فرزند جعفر شھید راستین در راه خدا ھستم كھ در بھشت مى درخشد ))ـ  1
  (( . ما كافى است در بھشت بوسیلھ بالھاى سبز پرواز مى كند كھ این افتخار در محشر براى ))ـ  2

عـون جنگ نمـایانى كرد و سھ نفـر سوار و ھیجده نفر پیاده را بھ جھنم فرستاد تا سرانجام بدست عبدهللا بن قطبھ 
 .(290)بنھانى شربت شھادت نوشید

  بن جعفرمحمد بن عبدهللا
 . الّسالم على محّمد عبدهللا بن جعفر الشاھد مكان آبیھ و التّالى الخیھ واقیھ ببدنھ لعن ّهللا قاتلھ عامر بن نھشل التّمیمى

سالم بر مـحمـد فـرزند عـبدهللا بن جعفر كھ بجاى پدر در كربال حضور یافت و نمـونھ برادر خـود كھ او را با  ))
  (( .د، خـدا عـامـر بن نھشل تمیمى قاتلش را لعنت كندجان خـود حمـایت مـى كر

برخـالف آنچـھ كھ مـعروف است كھ دو فرزند عبدهللا بن جعفر بھ طفالن حضرت زینب سالم هللا علیھا معرفى شده 
چون نوبت جانبازى بھ محمد رسید بھ دشمن حملھ  . اند، مادر محمد، خوصاء دختر حفصة بن ثقیف بن ربیعھ است

 :این رجز مى خواند كرد و
اشكو الى هللا مـن العـدوان

 
فعال قوم فى الرّدى عمیان

قد بّدلوا معالم القرآن

 
و اظھروا الكفر مع الطّغیان

  (( . از تجاوز و كردار قومى كھ كوركورانھ بھ انحراف گرائیدند بھ خدا شكایت مى كنم ))ـ  1
  (( .ل را تغییر دادند و كفر و طغیان و سركشى را آشكار ساختندكھ مـعـارف قـرآن و بیان محكم تنزی ))ـ  2

مـحمـد در حمـالت پـیاپـى ده نفـر را كشت تـا آنكھ عـامـر بن نھشل تمیمى با شمشیر او را شھید كرد و بدن شریفش 
 .(291)در خاك گرم كربال افتاد
 عبدهللا در سوك فرزندان

چـون خـبر شھادت حسین و فرزندان عبدهللا بن جعفر بھ مدینھ رسید مردم مدینھ براى تـسلیت و تعزیت بھ خانھ 
 این گرفتاریھا از ناحیھ حسین بر ما وارد شد: غالم عبدهللا بن جعفر گـفـت   عبدهللا تردد مى كردند ابواللّسالس 

اى پـسر كنیز متعض درباره حسین چنین مى گوئى ؟ بخدا سوگند اگر : عبدهللا با كفش بر غالم حملھ كرد و گـفـت 
من ھم با او بودم از او جدا نمـى شدم تـا جانم را قربانش كنم ، و این مواردى است كھ باید از جان گذشت ، 

ویم شھید شدند و با او مـواسات كردند آنگاه خطاب مصیبتشان بر من آسان مى گردد كھ در یارى برادر و پسر عم
خدا را سپاس مى گویم كھ مرا در شھادت حسین عـزیز و گـرامـى داشت كھ اگـر خـود نبودم تـا : بحاضرین گفت 

 .(292)جانم را نثار او كنم اما فرزندانم این مقام را درك كردند و با حسین مواسات نمودند
 قاسم بن الحسن

الّسالم عـلى القـاسم بن الحسن بن على المضروب على ھاّمتة المسلوب ال متھ حین نادى الحسین عـمـّھ فـجلّى عـلیھ 
 ك و من خصمھم یوم القیامة جّدك و ابوكبرجلیھ التّراب و الحسین یقول بعدا لقوم قتلو  عـمـّھ كالّصقـر و ھو یفـحص 

. 



عّزو ّهللا على عّمك ان تدعوه فال یجیبك او یجبیك فا ینفعك ھذا و ّهللا یوم كثر و اتـره قـل ناصره جعلنى هللا : ثـّم قال 
اعّدلھ معكما یوم جمعكما و بّواءنى متّبواء كما و لعن ّهللا قاتلك عمر بن سعد بن نفیل االزدى و اءصاله جحیما و 

 .عذابا الیما
سالم بر قاسم بن الحسن بن على علیھم السالم كھ شمشیر بر فرقش وارد شد و زره اش را بھ غـارت بردند،  ))

ھنگامیكھ عمویش حسین را صدا زد، حسین مانند باز شكارى خود را بھ قاسم رسانید مشاھده كرد قاسم در حال 
ز رحمت خدا دور باد مردمى كھ ترا كشتند و در قیامت جد و پدرت ا: جان دادن پاھا را بر زمین مى ساید فرمود

بر عـمـویت دشوار است كھ او را بخوانى و نتواند ترا اجابت كند یا اجابت كند در وقتى  :دشمنشان باد، سپس فرمود
با شما كھ فـایده نداشتھ باشد بخدا قسم امروز روزى است كھ دشمنان عمویت بسیار و یارانش اندكند خدا مرا 

محشور گرداند در روزى كھ شما را با ھم محشور مى گرداند، و مرا در جایگـاه شمـا قـرار دھد و خـدا عـمـرو بن 
 .(293) (( سعـد بن نفـیل قـاتـلت را لعـنت كند و او در آتـش جھنم وارد نماید و عذاب دردناكى برایش مھیا سازد

 شخصیت قاسم بن الحسن
قـاسم فـرزند امـام حسن مجتبى علیھ السالم مادرش رملھ مكنى بھ ام ابى بكر بود قاسم بیش از سیزده سال از عمر 

یعنى چھره  )) .قّة قمركاّن وجھھ ش: شریفش نگدشتھ بود جوانى بسیار زیبا و رعنا بود چنانكھ مـورخـین گـفـتـھ اند
  (( .اش مانند پاره ماه بود

 .و در طراوت ھمـچـون گل نوشكفتھ و در این سنین كم داراى خردى چون لقمان و ایمانى راسخ و قوى بود
و چرا چنین نباشد كھ او در دامن حسین عم بزرگوار خود نشو و نما كرده و عزت نفس حسین و عـظمـت روحى 

زریق و تغذیھ شده است در روز عاشورا كھ عمویش را تـنھا مـشاھده كرد با خـود زمـزمـھ مـى ابى عبدهللا در او ت
تـا وقـتـى كھ شمـشیر در دست مـن است عمویم بھ شھادت نخواھد  )) . ال تـقـتـل عـمـّى و انا احمـل الّسیف:نمـود
 .(294) (( رسید

 قاسم اجازه جھاد مى طلبد
قـاسم بن الحسن براى رفتن بھ میدان بھ حضور عمو آمد و اجازه نبرد خواست ، حسین كھ مـشاھده كرد قـاسم آمـاده 

ر دو بیحال تا ھ )) .حتّى غشى علیھما. شھادت است دست در گـردن او انداخت و عمو و برادرزاده آنقدر گریستند
  (( .شدند

عموجان چگونھ اجازه میدان بدھم كھ تو یادگار برادر : آنگاه قاسم اذن میدان طلبید، حسین از اجازه امتناع مى نمود
 .(295)منى قاسم آنقدر دست و پاى عمو را بوسید تا اجازه گرفت و با چشم گریان بھ سوى میدان روان گردید

 شھادت قاسم
 :قاسم وقتى قدم بھ میدان كارزار نھاد این رجز مى خواند

ان تنكرونى فانا بن الحسن
سبط النّبى المصطفى المؤ تمن

ھذا حسین كاالسیر المرتھن
بین اناس ال سقوا صوب المزن

د من فرزند حسن سبط پیامبر برگزیده و امینم در حمایت از حسین مـى جنگـم كھ مـانند اسیر اگـر مـرا نمى شناسی ))
  (( .در مـیان مـردمـى است كھ خدا آنھا را از باران رحمتش سیراب نگرداند

 نوجوانى بسوى لشكر آمد كھ چھره اش مانند ماه مى درخشید و پیراھن و شلوار پوشیده بود با: حمید بن مسلم گوید
شمشیر بھ دشمن حملھ كرد، گردن مى زد و سرھا را درو مى كرد گـویا مـرگ در اخـتیار او است جان ھر كھ را 

بخواھد مى گیرد، در این میان بند كفش قاسم برید كھ فراموش نمى كنم پاى چپش بود، ایستاد بند كفش را محكم كند 
نفیل ازدى فرصت یافت و بر او حملھ كرد و شمشیرى بر كھ قـاسم پـا برھنھ بود، عمروبن سعد بن  :تا دشمن نگوید

 . یا عّماه: فرق مباركش زد قاسم بھ زمین افتاد و صدا زد
حسین علیھ السالم با عجلھ خود را بھ میدان رسانید و چون شیر خشمناك بر عمروبن سعد حمـلھ كرد، نانجیب دست 

 .شد و لشكر عمر سعد او را نجات دادند خود را جلو آورد تا شمشیر را دفع كند دستش از مرفق قطع
وقـتـى گـرد و غـبار مـیدان فـرونشست دیدند حسین در كنار قاسم نشستھ و قاسم در حال جان دادن پاھا را بھ زمین 

 .مى ساید
  (( .مـرگ بر آن مـردمـى كھ تـرا كشتـند )) . بعـدا لقـوم قـتـلوك: حسین فـرمـود

 . عّز على عّمك ان تدعوه فال یحییك او یجیبك فال تنفعك اجابتھ.بادرسول خـدا در قیامت دشمنشان 
  (( .سخت است بر عمویت كھ او را بخوانى و نتواند ترا اجابت نماید یا اجابت كند اما بھ تو نفعى نرساند ))



او را در خیمھ حسین نعش قاسم را در بغل گرفت تا او را بھ خیمھ گاه برساند اما پاھاى قاسم بر زمین مى كشید تا 
 .شھدا كنار نعش على اكبر قرار داد

اتراه حین اقام يصلح نعله
بین العدى كیال پروه بمحتفى

غلبت علیه شامة حسنیّة
ام كان باالعداء لیس بمجتفى

پابرھنھ  قاسم بن الحسن: آیا فـكر مـى كنى كھ قـاسم در میان دشمن مى ایستد بند كفش را ببندد تا دشمن نگوید ))ـ  1
  ((بود؟ 

  ((یا آنكھ روحیھ پدرش امام حسن در او آشكار شد كھ بھ دشمن اھمیت نمى دھد؟  ))ـ  2
 :اینجا بود كھ حسین بستگانش را امر بھ صبر و بردبارى فرمود

 .صبرا یا بنى عمومتى صبرا یا اھل بیتى ال راءیتم ھوانا بعد ھذا الیوم ابدا
دبارى ، اى خاندان من اندكى بردبارى كنید كھ بعد از این روز ھرگز خوارى و عـمـوزادگانم كمى تحمل و بر ))

 .(296) (( ناراحتى نخواھید دید
 عبدهللا بن على بن ابى طالب علیھ السالم

لمؤ منین مبلى البالء و المنادى بالوالء فى عرصة كربالء المضروب مقیال و مدبرا لعن الّسالم على عبدهللا بن امیرا
 . هللا قاتلھ ھانى بن ثبیت الحضرمى

سالم بر عبدهللا فرزند امیرالمومنین آنكھ در راه حسین خود را بھ گرفتارى افكند و مـردم را در صحنھ كربال بھ  ))
و و پشت سر مورد حمالت دشمن قرار گرفت كھ خدا قاتل او ھانى بن والیت اھل بیت دعوت فرمود و از پیش ر

  (( .ثبیت حضرمى را لعنت كند
عـبدهللا ھشت سال بعـد از برادرش حضرت ابى الفـضل مـتـولد گـردید بنابراین شش سال با پـدر بزرگوارش زیست 

لیھ السالم ، بنابراین عبدهللا در سن و شانزده سال با برادرش امام مجتبى و بیست و پنج سال با حسین بن على ع
 .بیست و پنج سالگى در كربال شركت كرد

پـس از آنكھ اصحاب امـام ھمـگى شھید شدند و بعضى از افراد بنى ھاشم بھ شھادت رسیدند حضرت ابى الفضل 
بروید جان : دبرادران مادرى خود را كھ عبدهللا و عثمان و جعفر بن على بن ابى طالب بودند احضار كرد و فرمو

 . خود را فداى برادر و امام خود نمائید تا شما را در پیشگاه خدا بحساب آورم و انتقام شما را از دشمنان بستانم
 :عبدهللا كھ از دیگران بزرگتر بود بھ میدان رفت و این رجز خواند

انا بن ذى النّجدة و االفضال
ذاك علّى الخیر فى االفعال

النّكالسیف رسول اللّه ذو
فى كّل يوم ظاھر االھوال

  (( .مـن فـرزند بزرگـوار صاحب فضیلت على بن ابیطالبم كھ پیشقدم در خیر است  ))ـ  1
  (( .و رعب ایجاد مى كرد  و شمـشیر رسول خدا بود در سختیھا و ھر روزه براى دشمنان ترس  ))ـ  2

تا آنكھ ھانى بن ثبیت حضرمى بر او حملھ كرد شمشیرى بر  عبدهللا جنگ سختى نمود و عده اى را بھ جھنم فرستاد
 .(297)سرش وارد كرد و شھید شد

 عثمان بن على بن ابى طالب 
، لعن هللا رامیھ بالّسھم خولى بن یزید االءصبحى الّسالم عـلى عـثـمـان بن امـیرالمؤ منین سمّى عثمان بن مظعون 

 . االءیادى و االبانّى الّدارمى
سالم بر عثمان فرزند امیرالمؤ منین ھمنام عثمان بن مظعون خدا خولى بن یزید اصبحى كھ او را با تـیر ستم  ))

  (( .ھدف قرار داد و آنكھ از بنى ابان بن دارم در شھادتش كمك نمود لعنت كند
 . ـمـان چـھار سال از عـبدهللا كوچـكتـر بود و در كربال بیست و یكسال داشتعـث

 . از على علیھ السالم روایت شده كھ او را بنام برادرم عثمان بن مظعون نامیدم
 :عـثـمـان بعـد از عـبدهللا بھ فـرمـان برادر بزرگـش حضرت ابى الفضل بھ میدان رفت و این رجز مى خواند

ـمـان ذوالمـفـاخـرانّى انا عـث
شیخـى عـلّى ذوالفعال الطّاھر



  (( . من عثمان صاحب فخرھایم كھ بزرگ و سرورم على صاحب كردار پاكیزه است ))
عـثـمان پس از حمالت پى درپى مورد ھدف تیر خولى بن یزید اصبحى قرار گرفت كھ از پاى درآمد و مردى از 

 .(298)نش جدا كردبنى ابان بن دارم پیش آمد و سر از بد
 جعفر بن على بن ابى طالب 

الّسالم على جعفر بن امیرالمؤ منین الّصابر بنفسھ محتسبا، و النّائى عن االوطان مغتربا المـستـلم للقـتـال المـستـقـدم 
 . لمـكثـور بالّرجال لعن هللا قاتلھ ھانى بن ثبیت الحضرمىللنّزال ، ا

سالم بر جعـفـر فـرزند امـیرالمؤ منین كھ جانش را بھ حساب خدا گذاشت و غربت را برگـزیده و آمـاده قـتـال  ))
بیت گـردید و ھمـرزمان را بر زمین مى افكند، و در میان دشمن زیاد محاصره گردید كھ خدا قاتل او ھانى بن ث

  (( .حضرمى را لعنت نماید
امیرالمؤ منین علیھ السالم جعفر را بنام برادرش طیار نامگذارى كرد چون عالقھ فراوانى بھ برادرش داشت ، 

جعـفر دو سال از عثمان كوچكتر بود بنابر مشھور در كربال نوزده سال داشت وى با تـوصیھ برادرش حضرت ابى 
 :واندالفضل بھ میدان رفت و این رجز خ

 انّى انا جعفر ذوالمعالى
ابن علّى الخیر ذى االفضال

 حسبى بعّمى شرفا و الخال
احمى حسینا ذى النّدى المفضال

مـن جعـفـرم كھ داراى مـفـاخـر و فـرزند عـلى نیكو خصال و با فضیلتم و از حیث شرف كافى است كھ بھ عمو و  ))
  (( . ست كھ از حسین كھ در یارى كرم است حمایت مى كنمدائیم ببالم و باالتر از ھر چیز این ا

 .(299)جنگید تا بھ روایت ابى مخنف ھانى بن ثبیت بر او تاخت و او را شھید نمود
 عباس بن على قمر بنى ھاشم

الفـضل العـباس بن امیرالمؤ منین المواسى اخاه بنفسھ االخذ لعذه من امسھ ، الفادى لھ ، الواقى  الّسالم عـلى ابى
 . الّساعى الیھ بمائھ المقطوعة یداه لعن ّهللا قاتلھ یزید بن الّرقاد الجھنى و حكیم بن الطّفیل الطّائى

سات و از دنیایش براى آخـرت استـفـاده كرد و سالم بر ابى الفضل فرزند امیرالمؤ منین كھ با جانش با برادر موا ))
خـود را فـداى برادر نمـود، و براى تـحصیل آب تمام كوشش خود را بكار برد تا دستھایش در این راه قطع شد خدا 

 .(300) (( یزید بن رقاد جھنى و حكیم بن طفیل طائى قاتالنش را لعنت كند
 شخصیت حضرت ابى الفضل

ھجرت از ام البنین فـاطمـھ بنت حزام  26حضرت ابى الفـضل العـباس فـرزند امـیر مـؤ مـنان عـلیھ السالم در سال 
در ركاب پدر  بن خالد بن ربیعھ متولد گردیده مدت چھارده سال با پدر بزرگوارش زندگى كرد و در جنگ صفین

حضور داشت لیكن بھ او اجازه مـیدان داده نمـى شد و مـدت بیست و چـھار سال با برادرش حضرت امام مجتبى 
 .زیست و با برادرش حسین علیھ السالم سى و چھار سال زندگى كرد

رى تنومند كھ مردى قوى ، شجاع سوا  حضرت ابى الفضل از بس زیبا بود او را قمر بنى ھاشم مى نامیدند، عباس 
كان  :بر اسبان قوى ھیكل سوار مى شد پاھایش بھ زمین مى كشید از امام صادق علیھ السالم روایت شده كھ فرمود

 )) .عمنا العباس نافذ البصیرة ، صلب االیمان جاھد مع ابى عبدهللا علیھ السالم و ابلى بالء حسنا و مضى شھیدا
ر ایمان استوار بود ھمراه حضرت ابى عبدهللا الحسین علیھ السالم جھاد عموى ما عـباس با بصیرت و آینده نگر و د
  (( .كرد و امتحان خوبى داد تا بھ شھادت رسید

روزى حضرت عـلى بن الحسین امام سجاد علیھ السالم چشمش بھ عبیدهللا پسر حضرت ابى الفضل افتاد با دیدنش 
 :گریان شد و فرمود

حمزه سیدالشھدا شھید شد و بعد از آن   ز احد نگذشت كھ در آن روز عمویش بر پـیامـبر روزى سخـت تر از رو
و ال یوم كیوم الحسین عـلیھ السالم ازدلف الیھ ثـالثـون اءلف رجل  .جعفر شھید شد  روز موتھ بود كھ پسر عمویش 

 㭘ّفال یتّعظون حتّى قتلوه بغیا یزعـمـون انّھم مـن ھذه االّمة كّل یتقّرب الى ّهللا عّزوجّل بدمھ و ھو یذّكرھم با. 
لیكن ھرگـز مـانند روز عاشوراى حسینى پیش نیامده كھ سى ھزار نفر او را محاصره كردند و ھمـھ خـود را از  ))

امت جدش رسول خدا بحساب مى آوردند و با كشتن فرزند پیامبر تقرب بخدا مى جستند و حسین ھر چند خدا را بھ 



  (( .كردند  تا آنكھ بھ ظلم و ستم شھیدش  آنان تذكر داد متنبھ نشدند
رحم ّهللا عّمى العباس فلقد آثر و اءبلى و فدى اءخاه بنفسھ حتّى قطعت یداه فـاءبدلھ ّهللا عـّزوجّل  :سپـس فرمود

عندهللا   مـنھمـا جناحین یطیر بھمـا مـع المـالئكة فـى الجنّة كما جعـل لجعـفـر بن ابى طالب علیھ السالم و اّن للعباس 
 . تبارك و تعالى منزلة یغبطھ بھا جمیع الّشھداء یوم القیامة

 

 

 

سپـس فـرمـود خدا عباس را مشمول رحمت خویش گرداند كھ ایثار كرد و خود را بھ مشقت افكند تا جان خود را  ))
و عنایت فرمود فداى برادرش كرد و در این راه دستھایش قطع شد، خداوند بجاى دو دست ابى الفـضل دو بال بھ ا

كھ در بھشت با فرشتگان پرواز مى كند چنانكھ براى جعفر طیار قرار داد و براى عباس نزد خداوند تبارك و تعالى 
 .(301) (( مقامى است كھ تمام شھداء در روز قیامت غبطھ مقام او را مى خورند

 قمر بنى ھاشم در میدان كارزار
جناب ابوالفضل العباس وقتى برادران خود را بھ میدان فرستاد و بھ شھادت رسیدند و امـام عـلیھ السالم دیگـر یار 

تو  )) . انت حامل لوائى: و یاورى نداشت بخدمت برادر آمد و اجازه میدان خواست ، امام عـلیھ السالم فرمود
  ((پرچمدار منى 

 .اگر كشتھ شوى دشمن بر من چیره مى شود
 . برادر سینھ ام تنگ شده و از زندگى سیر گشتھ ام: ابى الفضل عرض كرد

حال كھ عـزم رفـتـن بھ مـیدان كارزار دارى قـدرى آب براى این اطفال كھ از شدت عطش فریادشان : امـام فـرمـود
 .بلند است بیاور

ب بدوش افـكند و سوار بر اسب شد و در مقابل لشكر دشمن ایستاد و پس از نصیحت مردم ، بھ سقـاى كربال مـشك آ
 :ابن سعد خطاب كرد و فرمود

این حسین و پـسر دخـتـر رسول خـدا است كھ شمـا ھمـھ یاران و اھل بیت او را كشتـید، زنان و ! پـسر سعـد
مرا رھا سازید تا بھ : ن از تـشنگى مى سوزد و مع ذلك مى گویدفرزندانشان تشنھ اند آنھا را آب بدھید كھ دلھاى آنا

 . روم یا ھند بروم و عراق و حجاز را بھ شما واگذارم
پسر ابو تراب اگر ھمھ دنیا را آب بگـیرد و در اخـتـیار مـا : ھمـھ سپـاه در سكوت فرو رفتند، شمر ملعون صدا زد

قـمـر بنى ھاشم از آنان ماءیوس شد و بھ نزد . یزید را بپـذیرید باشد یك قـطره بھ شما نمى دھیم مگر آنكھ بیعت
برادر برگشت و طغیان و سركشى دشمـن را بھ عـرض امـام رسانید ولى در ھمـین حال صداى العـطش العـطش ، 

شك و المـاء المـاء كودكان بلند شد، ابى الفـضل نگاھى بھ چھره كودكان افكند مشاھده كرد لبھا از كثرت تشنگى خ
چھره ھا تـغـییر كرده آب بدنشان تـمـام شده و مـشرف بھ مـرگـند لذا بدون تاءمل شتابان بسوى شریعھ برگشت و 

چون برابر نگھبانان شریعھ فرات رسید بھ آنان حملھ كرد و آنھا را از شریعھ دور گردانید و وارد شریعھ فرات شد 
و اعترف مـن المـاء :ست بنوشد كھ بیاد تشنگى برادر افتادو مشك را پر آب كرد سپس كفى از آب برگرفت و خوا

 : غـرفـة ثـّم ذكر عـطش الحسین عـلیھ السالم فـرمـى بھا و قال
يا نفس من بعد الحسین ھونى 

 
و بعده ال كنت ان تكونى

ھذا الحسین وارد المنونى 

 
. و تشربین بارد المعین

  (( . است مبادا بعد از او زنده بمانىعباس زندگى بعد از حسین خوارى  ))ـ  1
  (( . حسین از تشنگى نزدیك بھ مرگ است و تو آب گوارا مى آشامى ))ـ  2

آب را بر روى آب ریخـت و از شریعھ خارج شد، نگھبانان و موكلین شریعھ اطرافش را گرفتند و قمر بنى ھاشم 
 :در حالیكھ بھ آنھا حملھ مى كرد این رجز را مى خواند

ارھب الموت اذا الموت زقا ال 



حتى اوارى فى المصالیت لقى
نفسى لسبط المصطفى الطھر وقا 

انّى انا العباس اغدو بالّسقا
و ال اخاف الّشرّ يوم الملتقى  

  (( .وقتى كبوتر مرگ باالى سرم پرواز كند از مرگ نمى ھراسم تا شمشیرھاى كشیده مرا در بر گیرند ))ـ  1
را جانم را فداى سبط پیامبر برگزیده پاكیزه مى كنم ، من عباسم كھ لقب سقا بھ من داده شده است و از زی ))ـ  2

  (( . سختى جنگ ترس و واھمھ اى ندارم
در این ھنگـام كھ دشمـن از برابر ابى الفـضل العـباس مـى گـریخـت و تـاب تحمل ضرب شصت او را نداشت ، 

درخت كمین كرده بود دست راست قـمر بنى ھاشم را قطع نمود و آن جناب پرچم زید بن ورقاء حنفى كھ در پشت 
 :و شمشیر را بدست چپ گرفت و چنین رجز خوانى نمود

و هللا ان قطعتم يمینى 
عن دينى ((دائما  ))انى احامى ابدا 

و عن امام صادق الیقین 
نجل النبى الطاھر االمین

ستم را قطع نمودید من پیوستھ از دینم حمایت مى كنم و ھمـچـنین از امـام راستـین كھ بخدا سوگند اگر چھ دست را ))
  (( .بحق و یقـین فرزند پیامبر پاكیزه و امین است حمایت خواھم كرد

آنگاه حكیم بن طفیل سنبسى از كمین بر آمد و دست چپ عباس علیھ السالم را قطع كرد قـمر بنى ھاشم پرچم را بھ 
و این رجز را مى ) چنانكھ جعفر طیار در موتھ پس از قطع دستھایش پرچم را بھ سینھ چسباند(ید سینھ چسبان

 :خواند
يا نفس ال تخشى من الكفار 

و اءبشرى برحمة الجبار
مع النبى السید المختار 

قد قطعوا ببغیھم يسارى
فاصلھم يا رّب حرّ النّار  

ھ باش كھ ترا بھ رحمت پروردگار جبار و ھمنشینى با پـیامبر بزرگ و برگزیده عباس از كفار بیم و ھراسى نداشت ))
  (( . بشارت باد، خدایا اینان بھ ستم دستم را قطع نمودند پس حرارت آتش را بھ آنھا بچشان

ى در بعضى از مقاتل آمده كھ ابى الفضل بعد از آنكھ دستھایش قطع شد مشك را بھ دندان گـرفت و بھ مركب فشار م
آورد كھ سریع حركت كند و تمام ھمش این بود كھ آب را بھ لب تـشنگـان حرم برسان كھ ناگاه تیرى بر مشك آب 

اصابت كرد و آب بر روى زمین ریخت در این موقع كھ ابى الفضل ناامید شد متحیر در وسط میدان ایستاده بود كھ 
 .نین بھ فرق مباركش نواخت كھ از اسب بھ زمین افتادمردى از قـبیلھ تمیم از فرزندان ابان بن دارم با عمود آھ

 . ادركنى یا اخى: و نادى باعلى صوتة 
  (( . برادر مرا دریاب: با صداى بلند فریاد زد ))

امـام عـلیھ السالم خـود را بھ نعـش برادر رسانید و او را دست بریده و چھره مجروح و شكستھ و چشمان تیر 
 . خورده یافت
 . االن انكسر ظھرى و قلت حیلتى: ھ مـنحنیا و جلس عـند راءسھ یبكى حتـّى فـاضت نفـسھ و قال فـوقـف عـلی

امـام با كمـر خمیده كنار نعش برادر ایستاد و چون قدرت ایستادن نداشت در كنارش بر زمـین نشست و شروع  ))
االن كمرم شكست و چاره ام از ھم  )) :مودكرد بھ گـریھ كردن تـا ابى الفـضل جان بھ جان آفرین تسلیم كرد آنگاه فر

  (( . گـسست
حسین كھ نمـى تـوانست بدن حضرت ابى الفـضل را بھ خـیمـھ گـاه ببرد با حالتى افسرده و چشمانى اشكبار بسوى 

 .شھید گردید: این عّمى ؟ عمویم چرا نیامد؟ فرمود: خیمھ ھا برگشت ، سكینھ بھ استقبال پدر آمد، پرسید
م هللا عـلیھا كھ این خبر را شنید غمھاى دنیا بر او ھجوم آورد و دستھا را بر سینھ نھاد و فریاد مى زینب سال

  .(302) (( برادر عباس پس از تو ما دیگر احترامى نداریم . )) واخاه ، وا عبّاساه وا ضیعتنا بعدككشید،
 على علیھ السالم براى روز عاشورا زمینھ سازى مى كند

در كتـاب عـمـده سید داودى آمـده است كھ امـیرالمـؤ مـنین عـلیھ السالم بھ برادرش عـقـیل كھ عالم بھ انساب عرب 



واده شجاعان باشد تا از او زنى برایم در نظر بگـیر كھ فـرزند و ن: بود و زن و مرد عرب را مى شناخت فرمود
 .پسرى شجاع و دالور نصیبم گردد

چـرا از فـاطمـھ دختر حزام بن خالد كالبیھ غافلى كھ در میان عرب از پـدران او شجاعـتـر و : عـقـیل عـرض كرد
 :نیرومـندتر وجود ندارد چنانكھ درباره پدران او لبید در برابر نعمان منذر پادشاه حیره مى گوید

و ام البنین االربعة نحن بن

 
و نحن خیر عامر بن صعصعة

الضاربون الھام وسط المجمعة  
یعنى ما فرزندان ام البنین چھارگانھ ایم و ما بھترین مردان عامر بن صعصعھ ایم كھ در وسط اجتماع دشمن  ))

  (( . شمشیرھایمان را بر فرق دشمنان وارد مى كنیم
ست و مالعب االسنھ از قبیلھ اوست كھ در عرب اشجع از او دیده نشده است و و ھیچكس ادعاى او را رد نكرده ا

 .عامر مزنوق از این قبیلھ اند  طفیل فارس قرزل و فرزندش 
عـلى عـلیھ السالم فـاطمھ كالبیھ را تزویج كرد و فرزندانى شجاع بوجود آورد كھ ابى الفـضل اولین فـرزند ام البنین 

ركار ماھرى بود و از نظر ظاھر ھم بسیار زیبا و رشید بود كھ بر اسبھاى قوى پیكر است كھ شجاع و قوى و سوا
 .(303)سوار مى شد پاھایش بھ زمین مى كشید

 عباس ناجى یاران حسین
ن دو لشكر بھ شدت خود رسید عمر بن خالد و غالمش سعد و مـجمـع بن مورخین نقل كرده اند چون جنگ میا

عـبدهللا و جنادة بن الحارث از یاران حسین علیھ السالم چھار نفرى بھ سپاه عـمـر سعـد حمـلھ كردند، سپـاه دشمن 
 .آنھا را محاصره كرد و در میان آنان تفرقھ افكند و نزدیك بود ھمھ را یك جا بھ شھادت برسانند

حسین عـلیھ السالم برادرش ابى الفضل را خواند و او را فرمود برو آنان را نجات ده حضرت یك تنھ بھ دشمن 
حملھ كرد و یاران امام را درحالیكھ جراحاتى بر تن داشتند از چـنگ دشمـن نجات داد و خـواست آنھا را بھ 

ودند و بھ جنگ پـرداخـتـند و ابى الفـضل نیز از آنان خـدمـت امـام بیاورد ایشان از برگـشتن از قـتـال امـتـناع نمـ
  دفـاع مـى كرد تـا بھ شھادت نائل شدند، آنگـاه حضرت ابى الفـضل بخدمت برادر بازگشت و واقعھ را گزارش

 .(304)نمود
 ین در سوك فرزندانام البن

ام البنین مـادر حضرت ابى الفضل بعد از واقعھ عاشورا ھر روز دست عبیدهللا فرزند قمر بنى ھاشم را مى گرفت 
و بھ بقیع مى رفت و آنچنان گریھ میكرد كھ در و دیوار را بھ گـریھ مـى آورد حتى مروان حكم با آن شقاوت و 

مـى گـذشت در اثـر مـرثـیھ مـادر ابى الفـضل مى ایستاد گریھ مى كرد از  عداوتى كھ با خاندان پیامبر داشت بر او
 : جملھ اشعـارى كھ بھ ام البنین نسبت مـى دھند اشعـار ذیل است

يا مـن راى العـباس كر عـلى جمـاھیر النقـد 

و وراه مـن ابناء حیدر كل لیث ذى لبد 
انبئت ان ابنى اصیب براءسه مـقـطوع يد 

ى عـلى شبلى امال براسه ضرب العمدويل 
لو كان سیفك فى يديك لما دنى منه احد  

اى كسانیكھ دیده اید عباس را كھ بر گلھ گوسفندان حملھ مى كرد و پشت سرش فرزندان حیدر كرار كھ ھر  ))ـ  1
  (( .یك شیرى شجاع اند

لھا براى شیر بچھ ام بسوزد كھ عمود را وقتى بر بھ مـن خـبر دادند كھ عـمود آھنین بر سر فرزندم زده اند د ))ـ  2
  (( .سرش زدند كھ دستھایش قطع شده بود

  (( . كھ اگر شمشیر در دستت بود ھیچ كس جرئت نزدیك شدن با تو را نداشت ))ـ  3
 : و این اشعار نیز از اوست

ال تدعونى ويك ام البنین 
تذكرينى بلیوث العرين

كانت بنون لى ادعى بھم 
الیوم اصبحت و ال من بنین

اربعة مثل نور الربى 



قدوا صلوا الموت بقطع الوتین
يا لیث شعرى اءكما اخبروا 

بان عباسا قطیع الیمین
  (( .دیگر مرا ام البنین مخوانید كھ مرا بھ یاد شیر بچھ ھایم مى افكنید ))ـ  1
ودم ولى امروز دیگر پسرانى ندارم كھ كنیھ ام البنین بر من استوار تـا وقـتى كھ چھار پسر داشتم ام البنین ب ))ـ  2

  (( .باشد
  (( .چھار پسر داشتم كھ مانند ستارگان مى درخشیدند و ھمھ با قطع رگھاى گردنشان بھ مرگ پیوستند ))ـ  3
 (( (305)اى كاش مـى فـھمـیدم ھمـانطور خـبر دادند آیا دست راست عـباس قطع شده است ؟ )) ـ  4
مـوضوع امـان نامـھ اى كھ براى حضرت ابى الفـضل و برادرانش آوردند ھمـچـنین داستـان وساطت ابى الفـضل )

یكھ پـیشنھاد رفـع بیعـت از امـام حسین در گـرفـتـن مـھلت براى شب عـاشورا و پـاسخ حضرت ابى الفـضل ھنگـامـ
 (.مـطرح شد در صفـحات قبل آورده شد

 تھاجم مصائب بر حسین علیھ السالم
 :پس از شھادت حضرت ابى الفضل انواع مصائب بر حسین علیھ السالم ھجوم آورد

دشمن قرار گرفتھ ـ وضعـیت زنان حرم كھ لحظھ بھ لحظھ با بدن شھیدى روبرو مى شوند، و عالوه در محاصره  1
  و نمى دانند سرانجام كارشان بھ كجا مى انجامد، فقط حسین آنھا را بھ صبر و بردبارى در برابر مصائب سفارش 

 .مى كند
ـ از سوى دیگـر صداى اطفال بھ العطش بلند است كھ مى بیند كودكان و نونھاالن از بى آبى مشرف بھ ھالكتند و  2

 .حسین چاره اى جز سوختن ندارد
ـ دشمـنان خـدانشناس نھ تـنھا بھ مـردان رحم نمـى كنند بلكھ از اطفال صغیر ھم كھ قدرت بر مبارزه و جنگ را  3

 .ندارند نمى گذرند و آنان را بھ شھادت مى رسانند
ـ شدت تـشنگـى شخص ابى عبدهللا را از پاى در آورده لبھاى مبارك آنچنان خشك كھ ھمانند دو چوب بھم مى  4

 .چشمھا تار شده آسمان را مانند دود مشاھده مى كند خورد،
 . ـ از دست دادن یاران و بستگان تنھائى و بى كسى حضرت 5

اینھا مصائبى بود كھ یكى از آنھا براى نابودى شخص كافى است لیكن حضرت ابى عـبدهللا محكم و استوار ایستاد و 
 . سى ندیده مگر پدرش على بن ابیطالب علیھ السالمحتى آنچنان جنگى نمود كھ چشم روزگار چنین قدرتى در ك

 استغاثھ امام
وقتیكھ حسین ابدان مطھره شھداء را مشاھده كرد كھ مانند گوشت قربانى روى خاك كربال بر زمـین ریخـتـھ اند و 

و در برابر دشمن قرار گرفت . كسى نمـانده كھ از حسین حمـایت كند و زنان اھل حرم جز گریھ كارى ندارند
 :فریادش بلند شد

ھل مـن ذاب یذب عـن حرم رسول ، ھل مـن مـوحد یخـاف هللا فـینا، ھل من مغیث یرجوا هللا فى اغاثتنا ھل من 
آیا كسى ھست كھ از حرم رسول خـدا دفـاع كند، آیا خداپرستى ھست كھ درباره ما  )) .معین یرجو ما عند هللا اعانتنا

فـریاد رسى ما بھ خدا امیدوار گردد آیا كسى ھست كھ در كمك بھ ما امید بھ  از خدا بترسد، آیا كسى ھست كھ در
  (( .اجر و ثواب الھى داشتھ باشد

استـغـاثـھ و یارى خـواستـن امـام در روح قـاسى و جنایت پـیشھ و سنگ دل مردم كوفھ اثر نداشت بلكھ بر چیرگى 
 .(306)و بى شرمى آنھا افزود

 پاسخ حضرت سجاد بھ استغاثھ حسین
ھمینكھ صداى استغاثھ حسین بگوش امام سجاد رسید، عصا طلبید و با زحمت زیاد بر عصا تـكیھ و تصمیم بھ رفتن 

یدان مـى رود خـواھرش ام كلثـوم را صدا زد و میدان نمود، حسین علیھ السالم كھ مشاھده كرد بیمار كربال بھ مـ
 . احبسیھ لئال تخلو االرض من نسل آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم:فـرمـود

  .(( (307)خـواھرم عـلى را نگـھدار و مـگـذار بیرون بیاید تـا زمـین از نسل آل محمد خالى نشود)) 
 شھادت على اصغر

السالم على عبدهللا الحسین الطفل الرضیع ، المرمى الصریع المتشحط دما المصعد دمھ فـى السمـاء المـذبوح بالسھم 
 . فـى حجر ابیھ ، لعـن هللا رامـیھ حرمـلة بن كاھل االسدى و ذویھ

، طفل شیر خوار كھ با پیكان تیر دشمن از پاى در آمد و بھ خـونش آغـشتھ شد  سالم بر عبدهللا فرزند حسین ))
ھمانكھ خونش بطرف آسمان باال رفت و در دامن پدر با تیر دشمن ذبح گردید خدا تیر انداز او حرملة بن كاھل 

  (( .اسدى و ھمدستانش را لعنت كند



ختر امرءالقیس بن عدى است كھ امام حسین علیھ عـبدهللا رضیع كھ بھ على اصغر مشھور گشتھ مادرش رباب د
 .السالم نسبت بھ او عالقھ وافرى داشت و رباب ھم شیفتھ امام بود

آه ، چـھ مـصیبت بزرگ و جانگذارى است شھادت على اصغر، مخصوصا بر حسین چھ قدر دشوار بود و چگونھ 
ایستـاده و نھ با زبان با دشمن بھ گفتگو چنین مصیبت دردناكى را تحمل كرد كھ نھ با شمشیر در برابر دشمن 

 .پرداختھ آخر جرم على اصغر شیر خوار چھ بود كھ باید ھمانند مردان جنگنجو بھ شھادت برسد
ھنگامیكھ حسین استغاثھ مى نمود اھل حرم صداى حسین را شنیدند ھمگى صدا را بھ گریھ و زارى بلند كردند 

فرزند صغیرم را  )) . ناولینى طفلى الّصغیر حتّى اوّدعھ:بھ زینب فرمود حسین براى آرام كردن زنان بھ حرم آمد و
  (( .بیاور تا او را ببینم و با او وداع كنم 

زینب عـبدهللا را از مادرش رباب گرفت و بخدمت حسین آورد، حسین فررندش را در آغـوش گـرفـت و غـرق 
و گـلوى عـلى را شكافـت حسین طفـل را بھ خواھرش داد  بوسھ نمـود كھ در ھمـین حال تـیرى از جانب دشمـن آمـد

 :و دستھا را زیر گلوى على گرفت و چون از خون پر شد بطرف آسمان پاشید چنانكھ شاعر مى گوید
و منعطف اھوى لتقبیل طفله 

فقبّل منه قبله الّسھم منحرا
  (( .ز حسین گلوى على را بوسھ زدیعـنى چـون خـم شد تـا كودكش را ببوسد كھ تـیرى آمـد و قبل ا ))

و نقل شده كھ چون حسین مشاھده كرد چشمھاى على بھ گودى فرو رفتھ و لبھا خشك شده و از شدت تـشنگـى بھ 
حالت اغماء درآمده او بھ طرف دشمن آورد تا شاید بتواند عواطف آنان را نسبت بھ طفل شیرخوار برانگیزد و او 

 .را سیراب كنند
شیرخـوارش را بھ جھت گـرمـاى آفـتـاب در زیر عـبا گرفتھ بود در مـقـابل دشمـن سر دست بلند  حسین كھ طفـل

 )) . یا قوم ان لم تـرحمـونى فارحموا ھذا الطفل اما ترونھ كیف یتلظّى عطشا :كرد تـا ھمـھ دشمن ببینند، آنگاه فرمود
  ((ینید از تشنگى آرام ندارد و مى سوزد؟ مردم اگر بھ من رحم نمى كنید بھ این طفل رحم كنید مگر نمى ب

لیكن در دلھا سخت تر از سنگ مردم كوفھ نھ تنھا اثرى نداشت بلكھ حرملھ ملعون تیرى بھ چـلھ كمـان و عـلى 
گلوى على را گـوش تـا گـوش برید، على كھ سوزش تیر را . فذبحھ من االذن الى االذن . اصغـر را ھدف قرار داد

مرغ سربریده روى دست پـدر پر و بال مى زد، حسین دو دست زیر گلوى على گرفت و مشتھا احساس كرد مانند 
 .یك قطره از آن بھ زمین برنگشت : لبریز از خون بھ طرف آسمان پاشید، امام باقر علیھ السالم فرمود

ود بین ما و مردمیكھ ما را دعوت خدایا تو خـ )) .اللّھّم احكم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا:آنگاه امام فرمود
  (( .كردند تا یارى كنند و ما را كشتند قضاوت فرما

حسین على را واگذار كھ در بھشت او را  )) . دعھ یا حسین فاّن لھ مرضعا فى الجنّة :از طرف آسمـان ندائى شنید
  (( . شیر دھنده اى است

 :سپس فرمود
ى اللّھّم ال یكون اھون عـلیك مـن فـصیل اللّھّم ان كنت حبست عـنّا النّصر فـاجعلھ ھّون مـا نزل بى انّھ بعـین ّهللا تـعـال

 . لما خیر منھ و انتقم لنا من الظّالمین و اجعل ما حّل لنا فى العاجل ذخیرة فى االجل
وار من یعـنى آنچھ بر ما وارد مى شود بر من گوارا است كھ در حضور خدا و براى خدا است ، بار خدایا شیرخ ))

 (. كھ بھ علت كشتن آن بر قوم صالح غضب فرمودى(در پیشگاه تو كمتر از ناقھ صالح نیست 
ال حول و ال : حسین علیھ السالم با نوك غالف شمشیر قبرى كند و عبدهللا را با بدن و قنداقھ آغشتھ بخون دفن كرد

 ّ㭘(308)قّوة االّ با.  
 استجابت دعاى امام سجاد درباره حرملھ

 . در مراجعت از سفر حج در مدینھ خدمت حضرت على بن الحسین علیھ السالم رسیدم: مـنھال بن عمرو گوید
 منھال ، حرملة بن كاھل اسدى چھ شد؟: امام فرمود

اللّھّم :امام دستھا را بطرف آسمان بلند كرد و فـرمـود. وفھ بیرون آمدم زنده بودمـوقـعـى كھ من از ك: عـرض كردم 
خدایا حرارت آھن را بھ او بچشان ، خدایا حرارت  )) .اذقـھ حّر الحدید، اللّھّم اذقھ حّر الحدید، اللّھّم اذقھ حّر النّار
  (( . آھن را بھ او بچشان ، خدایا حرارت آتش را بھ او بچشان

ھ كوفھ بازگشتم ، مختار خروج كرده بود او دوست من بود پس از گذشت چند روز از ورودم كھ آمد و رفت چون ب
 . مردم قطع شد، بھ قصد دیدار مختار سوار شدم

: او را در خـارج از خـانھ اش دیدم ، پرسید منھال ، از وقتى كھ حكومت را در اختیار گرفتیم نزد مـا نیامدى ؟ گفتم 
االن بھ قصد زیارت شما بیرون آمدم ، با ھم صحبت كردیم تـا بھ كناسھ كوفھ رسیدیم ، مختار توقف مكھ بودم و 

 .كرد گویا انتظارى داشت معلوم شد كھ از محل اختفاى حرملھ آگاه شده و در تعقیب او ھستند



ستـگـیر كردیم ، چون مژده كھ حرملھ را د! امیر: طولى نكشید كھ گـروھى مى دویدند و نزد مختار آمدند و گفتند
جالد، جالد، شخصى : خدا را شكر كھ مرا بر تو مسلط گـردانید، سپس صدا زد: چشم مختار بھ حرملھ افتاد گفت 

پاھایش : دستھایش را ببر، دستھاى حرملھ قطع شد، سپس گفت : در برابر مختار ایستاد و اداى احترام كرد، گـفـت 
آتش ، آتش ، نى بسیار آماده كردند، روى بدن : صدا زد. را قطع كردندرا قطع كن ، پس از آنكھ دست و پایش 

 . سبحان هللا: حرملھ آتش افروختند دعاى امام سجاد علیھ السالم بخاطرم آمد و گفتم 
امـیر، در : منھال ، تسبیح خداوند متعال خوب است ، لیكن بھ چھ مناسبت تسبیح گفتى ؟ گـفـتـم : مـخـتـار گـفـت 

ـدمـت حضرت عـلى بن الحسین عـلیھ السالم رسیدم ، احوال حرملھ را پرسیدم عرض كردم زنده است ، مـدینھ خ
خـدایا حرارت آھن را بھ او بچشان ، حرارت آھن را بھ او بچشان ،  :حضرت دستھا را بھ دعا برداشت و فرمود

 . حرارت آتش را بھ او بچشان
بھ خدا قسم ھمینطور شنیدم ، از مـركب پیاده شد و : شنیدى ؟ گفتم  راستى از على بن الحسین چنین: مـخـتـار گفت 

دو ركعت نماز با سجده طوالنى بجاى آورد آنگاه سوار شد و من ھم با او سوار شدم و حركت كردیم تـا نزدیك 
و مزین فرمائید  اگـر افـتـخـار بدھید و خـانھ ما را مشرف: خـانھ ام رسیدیم او را تـعـارف بھ مـنزل نمـودم گـفـتـم 

 .طعامى میل كنید
منھال ، از استجابت سھ دعاى امام سجاد بھ دست من خبر دادى ، آنگاه دعوت مى كنى كھ غذا : مـخـتار گفت 

 .(309)امروز روز شكرگذارى خداوند است و بھ من بھ شكرانھ این توفیق امروز روزه خواھم بود! بخورم 
 مادران نظاره گر شھادت فرزند

در كربال مادر نھ نفر از شھداء در خیمھ گاه حسینى حضور داشتند و نظاره گر شھادت و جان دادن فرزندشان 
 :بودند

ا القیس جلو خیمھ گاه شھادت و طفل شیرخوار حسین مادرش رباب دختر امر) على اصغر(ـ عـبدهللا بن الحسین  1
 .جان دادن على اصغرش را تماشا مى كرد

ـ عون فرزند عبدهللا جعفر كھ مادرش زینب دختر امیرالمؤ منین جلو خیمھ ایستاده و شھادت فرزندش را تماشا  2
 .مى نمود

 .بود  ـ رملھ مادر قاسم بن الحسن نظاره گر جنگیدن و شھادت فرزندش  3
الحسن كودك یازده سالھ امـام حسن مـادرش بنت الّسلیل بجلیّھ در خیمھ ایستاده و شھادت فرزندش را  ـ عـبدهللا بن 4

 .در دامن عمو مشاھده مى كرد
ـ رقـیھ دخـتـر امـیرالمـؤ مـنین خـواھر ابى عـبدهللا ھمـسر مـسلم بن عقیل شھادت فرزندش عبدهللا بن مسلم را  5

 .نظاره گر بود
ى سعـید بن عقیل مادرش در خیمھ نظاره مى كرد كھ فرزندش ھراسان از خیمھ بیرون دوید ترسان ـ مـحمـد بن اب 6

 .و لرزان بھ این طرف و آنطرف نظر مى كرد كھ ناگاه لقیط یا ھانى بن ثبیط او را دو نیمھ كرد
مـن پـس از نظاره گر بود كھ دش  ـ عـمـرو بن جناده كھ بھ امر مادر در جنگ دشمنان حسین رفت مادرش  7

فـرزندش سر او را بھ طرف مـادر پـرتاب نمود و او سر فرزندش را برداشتـھ و یكى از سپـاھیان عـمـر سعـد را 
 .ھدف قـرار داد و او را بھ جھنم واصل كرد

ـ مـادر عـبدهللا بن عمیر كلبى فرزندش را بھ جھاد تشویق مى كرد و او مى جنگید تا بھ شھادت رسید و مادر  8
 .شا مى كردتما
ـ بنابھ گفتھ بعضى از مورخین مادر حضرت على اكبر در كربال حضور داشتھ و نظاره گر شھادت فرزندش  9

  .(310)على اكبر بوده است
 پدران و فرزندانیكھ با ھم شھید شدند

 .نفر در كربال شھید شدند كھ پدرانشان نیز با آنھا بھ شھادت رسیدندھفت 
 .ـ حضرت على اكبر 1
 .ـ جناب عبدهللا بن الحسین على اصغر 2
 . ـ عمرو بن جناده و پدرش جنادة بن حارث سلمانى 3
 . گذشت ـ عـبدهللا و عـبیدهللا فـرزندان یزید عبدى با پدرشان شھید شدند چنانكھ در صفحات قبلى 5و  4
ـ عـبدالرحمـان بن مـسعـود پـدرش مـسعود بن حجاج تمیمى ، این پدر و پسر از معاریف شیعـیان كوفـھ و از  6

شجاعـیان بنام بودند كھ از كوفھ با سپاه عمر سعد بھ كربال آمدند، و قبل از روز عاشورا بھ حسین پیوستند و صبح 
 .عاشورا در حملھ اولى شھید شدند

ن عـبدهللا عائذى و فرزندش عائذبن مجمع ، عبدهللا پدر مجمع از صحابھ رسول خدا صلى هللا علیھ و ـ مـجمـع ب 7



آلھ و سلم بوده و مجمع از اصحاب امیرالمؤ منین علیھ السالم بوده كھ پـدر و پسر بھ ھمراه نافع بن ھالل و عمرو 
  .(311)بن خالد صیداوى در عذیب ھجانات خدمت امام رسیدند كھ شرحش گذشت

 پنج نفر قبل از بلوغ بھ شھادت رسیدند
 :در روز عاشورا پنج نفر اطفال كھ ھنوز بھ سن بلوغ نرسیده بودند شھید شدند

 .ارگى بھ شھادت رسیدـ حضرت عـبدهللا بن الحسین عـلى اصغـر كھ در حال شیرخو 1
 .ـ عبدهللا بن الحسین در سن یازده سالگى شھید شدد 2
 . ـ محمد بن ابى سعید بن عقیل 3
 . ـ قاسم بن الحسن كھ در سن سیزده سالگى بوده است 4
  .(312)ـ عمرو بن جناده كھ داستانش گذشت 5

 مقاومت امام حسین علیھ السالم
با تمام مصائب گذشتھ حسین علیھ السالم با یك دنیا وقار و عظمت یكھ و تنھا در برابر انبوه دشمن ایستاد كھ گویا 

و  این فجایع بر استقامت و صبر امام افزوده چنانكھ بر ایمانش افـزوده است ، نھ كشتھ شدن اوالد و برادران
آنچنانى ، چنانكھ از فرزندش امام   برادرزادگان و اصحابش توانست او را مـتـزلزل سازد و نھ تـشنگـى و عطش 

انظروا كیف ال : كلّمـا یستـّذ االمـر یشرق لونھ و تـطمـئّن جوارحھ فـقـال بعـضھم  :زین العابدین نقـل شده كھ فـرمـود
عبدهللا سخت تر مى شد چھره اش درخشنده تر و اعضاء و جوارحش  یعنى ھرچند كار بر ابى )) : یبالى بالموت

ببینید كھ چطور اصال از مرگ : مطمئن تر مى گردید تا جائیكھ بعضى از سپاھیان عمر سعد بھ دیگران مى گفتند
  (( . باكش نیست

مـحاصره كرده بودند حسین را دیدم ھنگامیكھ او را از ھر طرف : عبدهللا بن عمار یكى از سپاھیان كوفھ مى گوید
بھ جمعیتى كھ در طرف راست بودند حملھ مى كرد ھمانند روباه فرار مى كردند و چون بھ سمت چپ حملھ مى 

 .كرد ھمچنان فرار مى كردند
 .فـو ّهللا مـا راءیت مكثورا اقّد قتل اوالده و اصحابھ اربط جاشا منھ و ال امضى جنانا منھ 

كھ جمـعیت انبوھى او را محاصره كرده باشد و اوالد و اصحابش كشتھ شده باشند  بخـدا قـسم كسى را ندیده ام ))
  (( .چون حسین با قلبى محكم و استوار بر دشمن بتازد
 :و چون بر میمنھ حملھ مى كرد این رجز مى خواند

المـوت اولى مـن ركوب العـار 
والعـار اولى مـن دخول النّار

  (( .بھ ننگ دادن و پذیرش ننگ شایستھ تر از ورود بھ جھنم  مـرگ سزاوارتر است از تن ))
 :و چون بر میسره دشمن حملھ مى كرد این رجز مى خواند

انا الحسین بن علّى 

 
آلیت ان ال انثنى

احمى عیاالت ابى 

 
امضى على دين النّیىّ 

  (( . من حسین فرزند على ھستم و قسم خورده ام كھ از تصمیم برنگردم ))
  .(313) (( و از عیاالت پدرم حمایت مى كنم و بر دین پیامبر از دنیا مى روم)) 

 دوستان بى اراده
ھ آنھا وعـده كمـك و مـساعـدت چنانكھ گفتھ شد مردم كوفھ دوازده ھزار نامھ بھ حسین علیھ السالم نوشتند و در ھم

دادند مـع ذلك ھمـھ آنھا بھ جز عده قلیلى نھ تنھا دست از یاریش برداشتـند بلكھ با دشمـن ابى عـبدهللا ھم دست و در 
 .ریختن خون آن حضرت شركت ورزیدند

حسین بپیوندند اما این اینھا عجیب نیست بلكھ عجیب آنست كھ عده اى كھ بھ اجبار تا كربال آمدند و مى توانستند بھ 
عده اى از شیوخ و بزرگان كوفھ در باالى تپھ اى ایستاده بودند : كار را ھم نكردند، چنانكھ سعد بن عبیده مى گوید

اللّھمـّ انزل عـلیھ النّصر : و بر مظلومیت حسین گریھ مى كردند و براى پـیر و زنان دعـا مـى كردند و مـى گـفـتـند
اى دشمـنان خـدا : ز گردان ، سعد كھ خود در سپاه عمر سعد بود برآشفـت و بھ آنھا گـفـت خـدایا حسین را پیرو

 !!.(314)چـرا فـرود نمـى آئید و او را یارى نمى كنید
 حسین وارد شریعھ مى شود

ى بى نھایت بھ حسین فشار آورد بھ طرف فرات روان شد و چھار ھزار نفر كھ مـوكل بر شریعھ بودند چـون تـشنگ



در برابر حسین ایستادند، حسین با حملھ حیدرى ھمھ جمعیت را مـتـفـرق ساخـت وارد شریعھ شد دشمن مى بیند 
ا از آب پر كرده و قصد آشامیدن اگر حسین آب بنوشد دمار از روزگار آنان برمـى آورد در حالیكھ حسین مشت ر

 اتلتّذ بالماء و قد ھتكت حرمك ؟ :آنرا داشت مردى صدا زد
  (( .آب مى آشامى در حالیكھ بھ حرم و اھل بیتت اھانت مى شود ))

حسین كھ غیرت على در وجود او است آب را بھ روى آب ریخت و از شریعھ خارج شد و چون بھ خیمھ گاه رسید 
 .(315)وده و این ھم كید و مكر دشمن بوده كھ از آشامیدن آب جلوگیرى نمایندمعلوم شد خبرى نب

 ھجوم ارازل كوفھ بھ خیمھ گاه ابى عبدهللا علیھ السالم
و خود را بھ قلب لشكر زده و از ھر سو با دشمـن مـى جنگید،  مـوقـعـیكھ حسین علیھ السالم سرگرم جنگ با دشمن

ارازل كوفھ بھ منظور سست كردن حضرت ابى عبدهللا علیھ السالم و انصراف از حملھ بھ دشمن جمعى را بسیج 
 !كردند و بھ طرف خیمھ گاه حسینى ھجوم آوردند تا خیمھ گاه و البسھ زنان و كودكان را غارت كنند

 :فریاد زدحسین بھ آنان 
یا شیعة آل ابى سفیان ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنیاكم و ارجعوا الى احسابكم ان 

 . كنتم عربا كما تزعمون
اى شیعیان آل ابوسفیان اگر دین ندارید و از عذاب آخرت نمى ترسید اقال در دنیا آزاد مرد باشید، و بھ كیان خود  ))

  (( .ردید اگر عرب ھستید چنانكھ گمان مى كنیدبازگ
امام كھ اینان را بھ پیروى از آل ابى سفیان نسبت مى دھد مى خواھد آنھا را از اسالم و مـسلمین جدا كند كھ : نكتھ 

 اگر مسلمان بودید با پسر دختر پیامبر نمى جنگیدید و اگر خود را عـرب مـى دانید غـیرت عـربیت تـان چـھ شده كھ
 پسر فاطمھ چھ مى گوئى ؟: در این میان شمر ملعون صدا زد. مـزاحم زنان و اطفال مى شوید

 . انا الّذى اقاتلكم و تقاتلوننى والنّساء لیس علیھّن جناح:امام فرمود
  ((من با شما مى جنگم و شما با من جنگ دارید زنان گناھى ندارند  ))

 .سركشان خود را از تعرض بھ حرمم باز دارید
شمر فریاد زد برگردید كار حسین را بسازید كھ او مرد كریمى است اھانت بھ حرمش را تـحمل نمى كند، جمعیت 

حسین را احاطھ كردند گروھى با شمشیر و عده اى با نیزه جراحات كثیرى بر حضرت وارد كردند از آن جراحات 
 .(316)خون مانند فواره فوران مى كرد

 امام پیراھن كھنھ مى طلبد
اتیونى بثوب خلق ال :امام كھ مى بیند لحظھ بھ لحظھ بھ شھادت نزدیك مى شود بھ خیمھ گاه تشریف آورد و فرمود

 .یرغب فیع احد
  ((د جامھ كھنھ اى برایم بیاورید كھ ھیچكس بھ آن رغبت نكن ))

جامھ اى آوردند كھ تنگ بود حضرت نپذیرفت و . تا زیر جامھ ام بپوشم تـا پـس از شھادت از بدنم خارج نكنند
  ((این لباس یھودیان است كھ قلم ذلت بر آنان جارى شده است ،  )) . ذلك لباس مـن ضربت علیھ الّذلّھفـرمـود

رد و در زیر لباسھایش پوشید لیكن دشمن از آن ھم چشم پوشى جامھ دیگرى آوردند و امام نیز چند نقطھ آنرا پاره ك
نكرد ابجر بن كعب آنرا از بدن حضرت خـارج نمـود و حسین را برھنھ گذاشت ، خداى قھار او را مورد خشم خود 
قرار داد، دستـھاى ابجر در تابستان مانند چوب خشك مى شد و در زمستان تازه مى گشت لیكن مرتب چرك و خون 

 .(317)ن جارى بوداز آ
 وداع ابى عبدهللا با امام سجاد علیھ السالم

امـام حسین عـلیھ السالم در آخـرین ساعـات حیاة با تـك تـك اھل بیت وداع نمود طبیعتا اولین وداع حضرت با امام 
 . د استسجا

امـام حسین بھ خـیمـھ عـلى بن الحسین امـام سجاد آمـد در حالیكھ امـام سجاد بى حال و مـریض در بستر قرار 
داشت ، اسم اعظم و مواریث انبیاء را بھ او سپرد و تذكر داد كھ صحف و كتب و سالح كھ از مواریث انبیاء است 

دھد در روایت دیگرى است كھ حسین علیھ السالم در ظاھر  بھ ام سلمھ سپرده تا در مراجعت بھ آن حضرت تحویل
 .بھ حضرت زینب وصیت فـرمـود لذا امـام سجاد عـلومـى را كھ بیان مـى كرد از عـمـھ اش زینب نقل مى فرمود

در روز عاشورا پدرم نزد من آمد و مـرا در آغـوش : از امـام زین العابدین علیھ السالم روایت شده كھ فرمود
فـرزندم دعـائى را كھ مـادرم فـاطمـھ بھ  :ت در حالیكھ خـون از رگـھاى بن مباركش فوران مى كرد فرمودگـرفـ

مـن آمـوخـت حفـظ كن كھ او را از رسول خـدا فـرا گـرفـت و پـیامـبر از جبرئیل امین ، در سختیھا و حوائج از آن 
 :بگو: غفلت مكن ، فرمود

الحكیم و بحّق طاھا و القرآن العظیم یا من یقدر على حوائج الّسائلین یا من یعلم ما فى بحّق یاسین و القـرآن ) اللّھمّ )



الّضمیر یا منفّسا عن المكروبین یا مفّرجا عن المغمومین یا راحم الّشیخ الكبیر یا رازق الطّفل الّصغیر یا من ال یحتاج 
  .(318)خواهخواستھ ات را ب  سپس . الى التّفسیر صّل على محّمد و آل محّمد

 وداع حسین با اھل حرم
نفر از فرزندان و برادران و برادرزادگان و بنى اعـمـام و انصار  72در بعـضى از مقاتل آمده پس از شھادت 
یا سكینة ، یا فاطمة ، یا زینب ، یا اّمكلثوم علیكّن :خیمھ ھا آمد و صدا زدحسین علیھ السالم براى آخرین وداع بھ 

 .زنان و دختران از خیمھ ھا بیرون دویدند و گرد ابى عبدهللا اجتماع كردند. منّى الّسالم
ھ و تـرا ب )) .خواھرم من بھ سوى این مردم مى روم و اوصیك بنفسك خـیرا: امـام بھ خـواھرش امـّكلثـوم فرمود

  (( . خـوبیھا وصیت مى كنم
زنان شیون كنان صدا را بھ واویال بلند كردند و صورتھا را مى ) در این مسیر صبر و بردبارى پیشھ نمـائید)

خراشیدند جدشان رسول خدا را صدا مى زدند و استغاثھ مى كردند و حسین آنان را امر بھ سكوت و صبر و تـحمـل 
ـھ شود كھ در روز عـاشورا بر اھل بیت زمـانى سخـت تـر از این زمـان نبود سخـن مـى نمـودند راستـى اگـر گـفـت

گـزافـى نیست زیرا زنان حرم رسول خدا مى بینند ھمھ انصار و یاران و برادران و برادرزادگان بھ شھادت 
د دیگـر كسى رسیدند و تـنھا حسین مـظھر عزت و شوكت و پناھگاه آنھا است بھ راھى مى رود كھ بازگشت ندار

ندارند كھ ھنگام تعدى دشمن بھ او پناه ببرند و كیست كھ آنھا را تسلى دھد پـس چـاره اى ندارند بھ جز آنكھ دور 
ابیعبدهللا را بگیرند و ضجھ و نالھ كنند حسین ھم در این مـیان اطفـالى را مـى بیند كھ نالھ مى كنند، و زنانى را 

نان را از خود بیخود نموده ، كودك عقل رسى طلب امنیت مى كند، صداى مشاھده مى كند كھ مصیبت فراوان آ
 . دیگرى بھ العطش بلند است

 بر شخصیتى ھمچون حسین كھ غیرت الھى در وجود او است چھ مى گذرد؟
 :چھ خوب گفتھ است شاعر

فـلو اّن ايّوبا راى بعـض مـا راى 
لقال بلى ھذا العظیمة بلواه

ا تمام صبرش قسمتى از مصیبت حسین را مى دید اعتراف مى كرد كھ این مصیبت عظیمى یعنى اگر ایوب ب ))
  (( . است

آئید تـا بگـريیم چـون ابر در بھاران 
كز سنگ ناله خـیزد وقت وداع ياران

با كاروان بگـوئید احوال اشك چـشمـشم 
تـا بر شتـر نبندد محمل بروز باران

  ((پدر آماده شھادت شده اى ؟  ))یا ابة استسلمت للموت ؟ : دسكینھ جلو آمد و عرض كر
 . كیف ال یستسلم للموت من ناصر لھ و ال معین:امام فرمود

  (( .آخر چگونھ تسلیم مرگ نشود كسى كھ یار و یاورى ندارد ))
 .یا ابة رّدنا الى حرم جّدنا: فقالت 

 ر دست دشمن رھا مكن ، بھ حرم جدمان برگردان ؟حاال كھ آمـاده مرگ شده اى پس ما را در این صحرا و د
 . ھیھات لو ترك القطا لنام: امام فرمود

 .مى خوابد  فرزندم مرا امان نمى دھد اگر مرغ قطا را بحال خود واگذارند در النھ اش 
 .زنان از این سخن امام سخت ناراحت شدند و شیونشان تشدید شد حسین زنان را ساكت كرد

ھمـھ ناراحت بود و ساكت نمى شد حسین او را بھ سینھ چسباند و اشكھایش را از صورتش پاك  سكینھ كھ بیش از
 :كرد و فرمود

سیطول بعدى يا سكینة فاعلمى 

 
منك البكاء اذا الحمام دھانى

ال تحرقى قلبى بدمعك حسرة 

 
مادام منّى الرّوح فى جسمانى

فاذا قتلت فانت اولى بالّذى 

 
خیرة النّسوانتاءتینه يا 



  (( . سكینھ جانم بدان كھ بعد از مرگ من گریھ زیادى خواھى داشت ))ـ  1
  (( . ولى تا جان در بدن دارم با اشك خود قلب مرا آتش مزن ))ـ  2
  ((امـا پـس از كشتھ شدنم تو از ھركس سزاوارتر بھ گریھ كردن در عزاى منى اى بھترین زنان  ))ـ  3
 .(319)(ر عزاى پدر سوز دیگرى داردزیرا گریھ دختر د)

 دقایق آخر زندگى امام حسین علیھ السالم
در ھمـان دقـایقـى كھ حسین با اھل بیتـش وداع مـى نمـود ارازل كوفھ از فرصت استفاده كرده و حضرت را 

یرباران نمودند كھ بعضى از تیرھا بھ لباس بعـضى از مـخـدرات حرم اصابت كرد و زنان را ترس فرا گرفت و ت
بھ داخـل پـناه گـرفـتـند حسین بر دشمـن حمـلھ نمود و دشمن چاره اى نداشت جز آنكھ او را تیرباران نماید در این 

 :وقت چند تیر بر بدن مبارك امام اصابت كرد
بر دھان مـبارك اصابت كھ خون مانند چشمھ آب جارى شد و در این موقع با خـداى خـود چـنین  ـ یك تـیر 1

 . اللّھّم اّن ھذا فـیك قلیل: مـناجات مـى كرد
  (( . بار خدایا این صدمات چون در راه تو و براى تو است اندك است ))
خدایا : ھا را بھ سوى آسمان بلند كرد و فرمودـ تـیرى بھ پـیشانى مبارك اصابت كرد كھ حضرت در این موقع دست 2

اللّھّم احصھم عددا و اقتلم بددا و ال تذر على وجھ  تو خود شاھدى كھ از دست بندگان معصیت كارت چھ مى كشم
بار خـدایا عـددشان را كم گردان و بینشان تفرقھ بینداز و ھالكشان كن ، در  )) .االرض منھم احدا و ال تغفر لھم ابدا

 ((زمین یك نفر از آنانرا باقى نگذار و ھرگز آنان را نیامرز؟  روى

 

 

 

اف بر شما كھ چھ بد رفتار كردید با رسول خدا در مورد ذریھ اش ، : سپـس با صداى رسا بھ جمـعـیت خطاب كرد
دا پس از كشتن من دیگر آدم كشى براى شما آسان مى شود و از كشتن ھیچكس باك نخواھید داشت امیدوارم كھ خ

 .مرا بھ شھادت گرامى دارد و از شما انتقام بگیرد بطورى كھ نفھمید
ـ بدتـرین تـیرى كھ بر بدن ابى عبدهللا اصابت كرد موقعى بود كھ حضرت در وسط مـیدان اندكى تـوقـف كرد تا  3

اینكھ خون  استراحت كند نانجیبى سنگى بھ پیشانى امام زد كھ پـیشانى را مـجروح و خون جارى شد، امام براى
پیشانى جلو چشمھا را نگیرد پـیراھن عـربى را باال زد تا خون از پیشانى پاك كند، ملعونى تیر سھ شعبھ اى بر قلب 

مبارك و مملو از محبت امام زد كھ امام دیگر آماده مرگ شد چشمھا را بھ آسمان خیره كرد و دعائى كھ ھنگام 
 :قربانى خوانده مى شود تالوت فرمود

 .  و با㭘ّ و على ملّة رسول ّهللا اللّھّم انّك تعلم انّھم یقتلون رجال لیس على وحھ االرض ابن بنت نبّى غیرىبسم ّهللا 
بنام خدا و بر دین رسول خدا، پروردگارا تو مى دانى اینھا كسى را مى كشند كھ جز او در روى زمین نوه  ))

  (( .پیامبرى وجود ندارد
و از پشت بیرون آمد، چون حسین نتوانست تیر را از جلو بیرون آورد از پـشت سر این تیر از جلو اصابت كرد 

بیرون كشید معلوم است كھ چنین تیرى بر بدن امام چھ مى كند، دستھاى مـبارك را جلو خون گرفت بھ آسمان پاشید 
ون نمود و بصورت و فرمود این مصیبتھا بر من آسان است كھ در حضور خدا است و بار دیگر مشتھا را پر از خ

بھ ھمـین حال ھستم تا خدا و جدم رسول خدا را مالقات كنم و سر و صورتم بھ : و محاسن شریف مالید و فـرمـود
 .(320)خونم خضاب شده باشد

 عبدهللا بن الحسین
سالم بر عـبدهللا بن  )) . ـلى عـبدهللا بن الحسن الّزكى لعـن هللا قـاتـلھ و رامـیھ حرمـلة بن كاھل االسدىالّسالم ع

  (( .الحسن زكى كھ خـدا قاتل او حرملة بن كاھل اسدى كھ او را با تیر ھدف قرار داد لعنت كند
، عبدهللا كھ حدود یازده سال بیش نداشت  عبدهللا فرزند امام حسن مجتبى مادرش دختر شلیل بن عبدهللا بجلّى است

ھنگـامـیكھ عـمـوى بزرگـوارش را مـشاھده كرد كھ از قـتـال بازمانده و در گودال قتلگاه روى زمین در محاصره 
دشمن قرار گرفتھ ناراحت شد بھ عـزم مـالقـات عـمـو بطرف مـیدان حركت كرد، حسین كھ لحظھ اى از خـیمـھ گاه 

شاھده كرد عبدهللا شتابان بطرفش مى آید زینب ھم در تعقیبش كھ مانع از حركت او شود، عبدهللا از غـافـل نبود مـ



 .جلو و زینب در تعقیب او تا در كنار حسین رسیدند
  ((خواھرم او را ببر  )) . احبسیھ یا اختى: امـام بھ خـواھرش فـرمـود

جدا كند، عبدهللا خود را سخت بھ عمو چسبانید و مى ولى زینب ھر چھ تالش كرد نتوانست عبدهللا را از حسین 
  (( . نھ بھ خدا قسم از عمویم جدا نمى شوم )) . ال و ّهللا ال افارق عّمى: گفت 

در این ھنگام ابجربن كعب یا حرملھ با شمشیر بھ حسین علیھ السالم حملھ كرد، عبدهللا در حالیكھ دست خـود را 
فرزند زن بدكاره مى خواھى  ))یابن الخبیثة اتقتل عّمى ؟ : دفـاع كند مـى گفت جلو شمـشیر آورد تـا از عـمـو 

  ((عمویم را بكشى ؟ 
حسین او را در آغوش گرفت و ! مادر! مادر: شمـشیر فـرود آمـد و دست طفـل بھ پـوست آویزان شد، طفل صدا زد

ـرا بھ پـدرانت رسول خدا و على و حمزه و پسر برادرم صبر كن و اجر خـود را از خـدا بخـواه كھ خـدا ت: فرمود
 .جعفر و حسین ملحق مى سازد

آنگاه حسین دست  .در ھمـین حال حرملھ تیرى بھ سوى عبدهللا رھا كرد و او را در دامن عمویش شھید گردانید
 .بسوى آسمان بلند كرد و بر جمعیت نفرین نمود

لّھّم فان متّعتھم الى حین ففّرقھم بددا واجعـلھم طرائق قـددا و ال اللّھّم امـسك قـطر الّسماء و امنعھم بركات االرض ال
 .تـرض الوالة عنھم ابدا فانّھم دعونا لنیصرونا ثّم عدوا علینا فقتلونا

خـدایا باران رحمتت را از آنان دریغ دار، و بركات زمین را از آنان باز دار بار خدایا اگـر آنان را مھلت مى  ))
راكنده ساز و آنھا را دستھ دستھ و گروه گروه گـردان و فـرمـاندارانشان را ھرگز از آنھا دھى جمعیتشان را پ

 .(321) (( راضى مگردان كھ اینھا ما را دعوت كردند تا یارى كنند اما بر ما تجاوز نموده و ما را كشتند
 مناجات با خدا و اعالن رضایت 

 .حسین علیھ السالم در سخت ترین حاالت با خداى خود مناجات مى كند و كیفر و عذاب دشمن را از او مى خواھد
 :او در مناجات خود چنین فرمود

وتى ، یا قائما على كّل نفس صبرا عـلى قـضائك ، ال الھ سواك ، یا غـیاث المـستـغـیثین یا دائما ال نفادلھ یا محیى الم
 . احكم بینى و بینھم و انت احكم الحاكمین

پـروردگـارا بر مـقـدرات تو صبر مى كنم كھ جز تو معبودى وجود ندارد، اى فریاد رس دادخـواھان ، اى كسیكھ  ))
، میان من و اینھا ھمیشھ ھستى و پایانى براى وجود تو نیست ، اى زنده كننده مـردگـان ، اى قـیّم ھمھ موجودات 

 .(322) (( حكم فرما كھ تو بھترین حكم كنندگانى 
 چھ زیبا است حسین علیھ السالم

در حال جان دادن است ، بخدا قسم كنار قـتـلگـاه ایستـاده بودم حسین را تماشا مى كردم كھ : ھالل بن نافـع گـوید
ھرگز كشتھ اى ندیدم كھ بھ خون خود آغشتھ و تمام خون بدنش رفتھ باشد و این چنین زیبا و نورانى ، آنچنان در 

 . نور جمالش خیره شدم كھ نمى توانستم در زمینھ شھادتش فكر كنم
 .حسین در ھمین حال تقاضاى آب كرد ولى كسى آبش نداد

من : و از حمیم جھنم بیاشامى ، امام فرمود) نعوذ با㭘ّ (آب نیاشامى تا وارد جھنم گردى : ا گفت نانجیبى حسین ر
 !وارد جھنم مى شوم ؟

و انّمـا ارد عـلى جّدى رسول ّهللا و اسكن معھ فى داره فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر و اشكو الیھ ما ارتكبتم منّى و 
 . فعلتم بى

خدا وارد مى شوم و در خانھ او در جایگاه صدق و نزد خداى مقتدر ساكن مى شوم و نزد نھ بلكھ بر جدم رسول  ))
  (( .او شكایت مى كنم از جنایاتى كھ بر من وارد كردید

  .(323)با این سخـن ابى عـبدهللا خـشم دشمـنان باال گـرفـت آنچـنانكھ گـویا خـدا در دل اینان رحم نیافریده است
 مصیبت عظمى شھادت ابى عبدهللا

در آخـرین دقـایق زندگى ابى عبدهللا ارازل و اوباش كوفھ كھ مرد میدان ابى عبدهللا نبودند در حالت ضعـف حسین 
ركس با ھر وسیلھ اى كھ در اختیار داشت بھ از ھر طرف ضربات مھلك بر پیكر آن حضرت وارد مى ساختند، ھ

حسین علیھ السالم حملھ مى كرد، عده اى با شمشیر و عده اى با نیزه زرعة بن شریك تمیمى ضربھ بر دست چپ 
نیزه و شمـشیر  : حضرت وارد ساخـت ، نانجیب دیگرى ضربھ اى بھ شانھ حسین ، سنان بن انس پلید با دو سالح

 .وارد ساخت و با چنین حركت شرم آور افتخار مى كرد  یگر با شمشیر ضرباتى بر حضرتش گـاھى با نیزه و بار د
 :حسین مدتى روى زمین افتاده بود مع ذلك كسى جرئت نمى كرد حضرت را شھید كند حمید بن مسلم گوید

یا عمربن سعد  خـرجت زینب بنت عـلّى و ھى تـقـول و اخـاه وا سیّداه لیت الّسماء انطبقتت على االرض ، فقال
 . اءیقتل ابو عبدهللا و انت تنظر الیھ



اى كاش ! آه سید و سرورم ! زینب دخـتـر امـیرالمـؤ مـنین از خـیمھ خارج شد و فریاد مى كشید، آه برادرم  ))
عمر سعد، حسین را مى كشند و تو تماشا  :آسمان بر زمین فرود مى آمد، آنگاه بھ عمر سعد خطاب كرد و فرمود

  (( !ى ؟مى كن
 .اشكھاى عمر سعد از مظلومیت زینب جارى شد و صورت را از او برگردانید

راستـى زینب دخـتـر امـیر عـرب چـقـدر تـنھا و بیكس شده كھ بھ دشمـن مـتـوسل مـى گـردد شمر ملعون بھ : نكتـھ 
 .ین را بكشیدواى بر شما چھ انتظار مى كشید مادر بھ عزایتان بنشیند حس: لشكر خطاب كرد و گفت 

عـمـر سعد بھ مردى كھ در كنارش بود دستور داد فرود آى و حسین را خالص كن خولى بن یزید اصبحى پیش 
 . رفت تا سر از بدن حسین جدا سازد لرزه بر اندامش افتاد و بھ عقب برگشت

از بدنت جدا مـى كنم ترا مى كشم و سر : سنان بن انس نزدیك شد و شمشیرى حوالھ گلوى ابى عبدهللا كرد و گفت 
سپس سر حسین را از بدن جدا !! در حالى كھ مـى دانم تـو پـسر رسول خدایى و پدر و مادرت بھترین خلق خدایند

 .كرد
راستى عالقھ بھ دنیا و ریاست انسان را بھ كجا مى برد با اینكھ معترف است كھ فـرزند پـیغمبر است و پدر : نكتھ 

مى ھستند مع ذلك بھ خاطر تقرب بھ حاكم كوفھ بزرگترین جنایت تاریخ را مرتكب و مادرش در چنین رتبھ و مقا
 .مى شود

در روایت دیگر شمر بن ذى الجوشن حضرت را شھید كرد و چون مبتال بھ برص و پیسى بود حسین علیھ السالم 
 :فرمود  با دیدن او تكبیر گفت و سپس 

 . الى كلب ابقـع یلغ فـى دم اھل بیتىصدق ّهللا و رسولھ قـال رسول ّهللا كانّى انظر 
 .(324) (( در خون اھل بیتم مى غلطد  گویا مى بینم كھ سگى پیس : رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم فـرمود)) 

 اسب سوارى ابى عبدّهللا 
سب حیوان باھوشى است و در تاریخ و كتب داستانھائى از ھوش اسبان ذكر شده است ، پس از آنكھ حسین از ا

اسب حسین را بگیرند كھ از اسبان خـوب پـیغمبر خدا است سپاه عمر : اسب بر زمین افتاد عمر سعد دستور داد
واست تسلیم دشمنان خدا شود با دندان و سعد اسب را محاصره كردند تا دستگیرش كنند، لیكن این حیوان كھ نمى خ
 .او را بحال خود گذارید تا چھ مى كند: لگد دشمن را از خود مى راند تـا عـده اى را ھالك كرد، ابن سعـد صدا زد

اسب حسین عـلیھ السالم پـس از شھادت حضرت گـویا احساس كرد كھ اھل بیت حسین در خـیمـھ گـاه مـنتـظر 
اھل حرم را از انتـظار برھاند پـس از آنكھ از چـنگـال مـردم كوفـھ نجات یافـت كاكل خود را  حسین اند براى اینكھ

 .با خون حسین رنگین ساخت و در حالیكھ شیھھ مى كشید دوان دوان بطرف خیام حرم روان شد
 : اسب ابى عبدهللا در شیھھ اش مى گفت: امام باقر علیھ السالم فرمود

 .ّمة قتلت ابن بنت نبیّھاالظّلیمة الظّلیمة من ا
  (( .امام از ظلم و ستم جماعتى كھ پسر دختر پیامبر خود را مى كشند ))

زنان حرم از آمـدن مـركب بدون راكب دریافتند كھ حسین را شھید كرده اند مركب حسین علیھ السالم جلو خیام 
 . ال حول و ال قّوة االّ با㭘ّ العلّى العظیم.ادحسینى شیھھ مى كشید و مى نالید و آنقدر سر را بر زمین كوفت تا جان د

یك حیوان آنچـنان عـالقـھ بھ صاحبش دارد و حسین را مـى شناسد كھ تـحمل فراق او را ندارد و این چنین : نكتـھ 
اما مردم كوفھ كھ خود را امت جدش مى دانستند نھ تنھا متاءثر نشدند بلكھ بر شقاوت و !! خود را ھالك مى كند

 .حمى و سنگدلى آنان افزودبیر
زنان و خـواھران و دختران ابى عبدهللا كھ دیدند مركب سوارى پدر و سرورشان از میدان برگشتھ و حسین سوار 

 .آن نیست صداھا را بھ گریھ و شیون بلند كردند
وا ! وا عـلیّاه ! ا القـاسمـاه وا اب! وا نبیّاه ! وا جداه ! وا محّمداه : فـوضعـت امـّكلثـوم یدھا عـلى اّم راسھا و نادت 

ھذا حسین بالعراء، صریع بكربال، مجزور الّراءس من القفا، مسلوب العمامة و ! وا حسناه ! وا حمـزتـاه ! جعـفـراه 
 .الّرداء،غشى علیھا

ا حمزه یا حسن یا مـحمـد یا جداه یا رسول هللا یا عـلى یا جعـفـر ی: امـّكلثـوم دستـھا را روى سر نھاد و فـریاد زد ))
این حسین است كھ در خاك كربال روى زمین افـتـاده سرش را از پشت جدا كردند، عبا و عمامھ اش را بھ غارت 

  (( .كھ بیھوش شد (آنقدر نالھ كرد(بردند 
 در زیارتـى كھ از ناحیھ مـقـدسھ امام زمان علیھ السالم رسیده است در مورد مركب ابى عبدهللا علیھ السالم چنین

 : آمده
و اسرع فرسك شاردا الى خیامك قاصدا مھمھما باكیا فلّما راین النّساء جوادك مخزیّا و نظرن سرجك علیھ ملویّا 

برزن من الخدور ناشرات الّشعور على الخدود ال طمات والوجوه سافرات و بالعویل داعیات و بعد العزمذ لالّت و 



 . الى مصرعك مبادرات
كھ از تسلیم شدن بھ دشمن سركشى مى كرد شیھھ كشان و نالھ كنان با سرعت تمام بھ مـركب سواریت در حالی ))

طرف حرم حركت كرد، زنان كھ اسب بى صاحبت را با زین واژگـون و یال غـرقـھ خـون دیدند از خـیمـھ ھا 
ند كردند و خود بیرون دویدند با موى پریشان و چھره گـشاده لطمـھ بصورت مى زدند و صدا را بھ گریھ و شیون بل

 .(325) (( را در برابر دشمن خوار مى دیدند و بطرف قتلگاه شتافتند
 :شاعر عرب داستان اسب ابى عبدهللا را با اھل بیت چنین تعریف مى كند

فواحدة تحنو علیه تضمه 

و اخرى علیه بالزداء تضلل 
و اخرى بفیض النحر تصبغ وجھھا 

و اخرى تفديه و اخرى تقبل 
و اخرى على خوف تلوذ بجنبه 

 
تعقل  و اخرى لما قد ناله لیس 

زنان اطراف اسب را گـرفـتـند یكى از كثـرت عـالقـھ اسب را در بغـل مـى گـرفت و دیگرى با چادر خود بر  ))
مى افكند كھ خستھ و تشنھ است ، سومى صورت خود را با خون كاكل اسب رنگین مى كرد، یكى قربان اسب سایھ 

دشمن در كنار اسب پناه مى گرفت ، دیگرى از   صدقھ اسب مى رفت و دیگـرى اسب را مى بوسید، یكى از ترس 
 .(326) (( كثرت مصیبت خود را گم كرده و نمى دانست چھ كند

 غارت سالح و لباسھاى حسین علیھ السالم
لشكر كوفـھ پس از شھادت حسین علیھ السالم بھ غارت سالح و البسھ ابى عبدهللا پـرداخـتـند، و حتـى برخـى آنقـدر 

ز شھادت امام علیھ السالم نیز بھ غارت پرداختند، مردى از قبیلھ كنده رذالت و پـستـى از خـود نشان دادند كھ قـبل ا
بنام مالك بن بسر ضمـن توھین و ناسزا بھ پسر پیغمبر حملھ كرد و شمشیرى بر ابى عبدهللا وارد كرد كھ كاله آن 

: د كندى گفت حضرت كھ از خز بود افتاد مرد كندى كاله ابى عبدهللا را بھ خانھ برد و آنرا شست ، ھمـسر مـر
اموال پسر پیغمبر را غارت مى كنى و بھ خانھ من آورده اى از نزد من بیرون برو كھ خدا قبرت را از آتش پر 

كند، این مرد تا زنده بود با فقر و تنگدستى بسر برد و دستھایش خشك شد و در زمستان خون و چرك از آن جارى 
 .بود

فت و پوشید بحمدهللا مبتال بھ برص گـردید روایت شده كھ در پـیراھن حضرت را اسحاق بن حویھ حضر مى گر
پیراھن حضرت یكصد و ھفده سوراخ از آثار شمشیر و نیزه و تیر وجود داشت شلوار حضرت را ابجر بن كعب 

تمیمى گرفت و پوشید و روایت شده زمین گـیر شد عـمـامـھ امـام را اخـنس بن مـرثـد حضرمـى برداشت و بھ نقـل 
عمامھ حضرت را جابربن یزید اودى گرفت و بر سر نھاد و دیوانھ شد و در روایتى مبتال بھ جذام گردید زره دیگر 

 .حضرت را مالك بن بشیر كندى گرفت و دیوانھ شد
كفـشھاى حضرت را اسودبن خـالد برداشت ، انگـشتـر امـام را بجدل بن سلیم كلبى با قطع انگشت حضرت بدست 

او را گرفت و دستـھا و پـاھایش را برید آنقـدر خـون از او رفـت تـا بھ جھنم واصل شد حولھ آورد، گویند مختار 
خز حضرت را قیس بن اشعث گرفت ، زره مخصوص حضرت كھ فقط جلو را مى پوشانید و پشت نداشت عمر بن 

 .شیدسعد گرفت و پس از آنكھ عمر سعد كشتھ شد مختار این زره را بھ ابوعمره قاتل عمر سعد بخ
  .(327)شمشیر حضرت را جمیع بن خلق ازدى یا اسودبن حنظلھ گرفت

 غارت اھل حرم ابى عبدهللا
دستور داد وارد خیمھ سپـاه عـمـر سعد بھ سركردگى شمر بن ذى الجوشن خیمھ گاه را محاصره كردند شمر ملعون 

جمعیت وارد خیام و حرم رسول خـدا شدند و ھرچـھ بود بھ غارت ! شوید و زینت و زیور زنان را غارت كنید
بردند حتى گوشواره حضرت ام كلثوم دختر امـیرالمـؤ مـنین را از گـوشش كشیدند و گـوشھاى مـخـدره را پـاره 

 .(328)مى كشیدند تا از بدنشان بیرون آورندكردند، ارازل كوفھ جامھ زنان را از پشت سر 
 یك زن از آل هللا حمایت مى كند

ل بیت در برابر بى شرمـى مـردم كوفـھ و جسارتـى كھ نسبت بھ آل هللا روا داشتـند فـقـط یك زن بھ حمایت از اھ
برخاست و او زنى از قبیلھ بكر بن وائل بود كھ ھمـراه شوھرش بھ كربال آمده بود، ھنگامیكھ مشاھده كرد مردان 

كوفھ با تمام قساوت زنان حرم را غارت مى كنند بھ غیرت آمد و شمشیر برداشت و بھ طرف خیمھ گـاه ابى عـبدهللا 
یا آل بكر اتـسلب بنات رسول هللا ال حكم اال 㭘 یا :حمایت مى خواندحمـلھ كرد و ضمـنا قبیلھ اش را با این جملھ بھ 

حكم و فـرمـانى جز  !اى قـبیلھ بكر، دختران رسول خدا غارت مى شوند و شما نگاه مى كنید؟. لثـارات رسول هللا



  (( .مایت كنیداى خـونخـواھان ذریھ رسول خدا ح) یعـنى از دستـور آل امـیھ نباید اطاعـت كرد(براى خـدا نیست 
 .(329)برگردانید  شوھرش آمد و او را بھ جایگاھش 
 فاطمھ دختر ابى عبدهللا علیھ السالم

جلو خیمھ ایستاده : هللا نقل كرده كھ مـرحوم مـجلسى رضوان هللا تـعـالى عـلیھ از فـاطمـھ صغـرى دخـتـر ابى عـبد
بودم و بر بدن پدرم و اجساد اصحاب كھ مانند قربانى روى زمـین افـتـاده بودند نگاه مى كردم كھ دشمن از بدنھاى 

بیجان ھم دست بر نداشتھ و اسب بر بدنشان مـى تـازند و در این فكر بودم كھ پس از شھادت آنان بر سر ما چھ 
ما را ھم مى كشند یا اسیر مى كنند، ناگاه متوجھ شدم كھ مردى سوار بر اسب زنان را با نیزه تعقیب خواھد آمد؟ آیا 

وا جداه وا :مى كند و زنان بھ یكدیگر پناه مى بردند و تمام لباسھا و زینت ھاى آنانرا ربوده اند و فریاد مى كردند
با دیدن این صحنھ ھوش از سرم .رنا، اما من زائد یذود عناابتاه وا علیاه وا قلة ناصراه وا حسناه ، امـا من مجیر یجی

و بدنم بھ لرزه افتاد، بھ طرف راست و چپ مى دویدم تا عمھ ام ام كلثوم را بیابم زیرا مى ترسیدم آن مـرد بھ 
ھ سراغم آید، در ھمین حال متوجھ شدم كھ آن مرد بھ سوى من مى آید، چاره اى جز فـرار نداشتـم گمان مى كردم ك

مى توانم از دست او خالصى یابم ، ناگھان سوزش سر نیزه را در پشتم احساس كردم برو، بر زمین افتادم ، 
گوشھایم را درید و گوشواره را از گوشم خارج كرد و چادر را از سرم گرفت ، خون از گوشھا بصورتم جارى 

 :عمھ ام در كنارم نشستھ گریھ مى كند، فرمود بود، با سر برھنھ بیھوش بر زمین افتادم یك مرتبھ بھ خود آمدم دیدم
دخـتـر برادرم برخـیز تـا ببینم بر سر دخـتـران و بیمـار علیل چھ آمده ، گفتم عمھ جان ھل من خرفة استربھا 

  ((آیا چیزى دارى كھ سرم را بپـوشانم ؟  ))راءسى ؟ 
  (( . ثـل تـو استدخـتـرم عـمـھ ات ھم مـ )) . یا بنتـاه عـمـتـك مـثـلك: فـرمـود

دیدم عمھ ام نیز سر برھنھ است و مشاھده كردم كھ تمام بدن عمھ ام از ضربات دشمـن سیاه شده است و چـون بھ 
خیمھ برگشتم ھمھ چیز را بھ غارت برده بودند، برادرم عـلى بن الحسین علیھ السالم با صورت روى زمین افتاده 

ال . دارد، ما بھ وضع او گریھ مى كردیم و او از وضع ما مى گرییدكھ از كثرت گرسنگى و تشنگى قدرت حركت ن
  .(330)الھ اال هللا

 !از كشتن بیمار ھم نمى گذرند
در عـمل غارت خیمھ ھا بھ : قـل كرده است كھ مـرحوم شیخ مـفـید از حمـید بن مـسلم خـبرنگـار صحراى كربال ن

آیا این : خیمھ على بن الحسین رسیدیم كھ در بستر آرمـیده و سخـت بیمـار است ، عده اى از پیادگان شمر را گفتند
بیمار را نكشیم ؟ گـفـتـم سبحان هللا ھمـین مـرض او را كافـى است با اصرار آنھا را مانع شدم ، در ھمین حال 

سعد آمد، زنان حرم با گریھ و خشم بر او اعتراض كردند و از رفتار سپاھیان شكایت نمودند، عمر سعد عـمـر 
 .ھیچكس وارد خیمھ ھاى زنان نشود و متعرض این جوان بیمار نگردد: اصحابش را گفت 

ھر كھ از : سعد گفت  زنان از عـمـر سعـد خـواستـند كھ لباسھایشان را بھ آنان برگردانند تا خود را بپـوشانند، ابن
 .اموال ایشان چیزى گرفتھ بھ آنھا برگرداند، اما بخدا قسم یك نفر ھم آنچھ برده بود برنگردانید

آنگاه عمر سعد جماعتى را بر خیمھ گاه زنان گماشت تا ایشان از خیمھ گاه خارج نشوند و كسى ھم متعرض آنان 
 .(331)نگردد

 اگر من نبرم دیگرى مى برد
در : عـبدهللا بن الحسن بن حسن على علیھ السالم از مادرش فاطمھ دختر امام حسین علیھ السالم نقـل مـى كند كھ 

فـھ چـشمـش بھ خـلخـال پـایم كربال دخترى كوچك بودم وقتى كھ سپاه عمر سعد وارد خیمھ گاه شدند، مـردى از كو
 !افـتـاد كھ از طال بود خلخال را از پایم بیرون مى آورد و گریھ مى كرد

پس : گفتم !! چرا گریھ نكنم كھ دختر پسر پیغمبر را غارت مى كنم : دشمن خدا چرا گریھ مى كنى ؟ گفت : گـفـتـم 
 . چرا ما را غارت مى كنى

 !!(332)ببردمى ترسم اگر من نبرم دیگرى : گفت 
 خولى و سر ابى عبدهللا علیھ السالم

عـمر سعد براى اینكھ ھر چھ زودتر سر ابى عبدهللا بھ ابن زیاد برسد و از پیروزى ظاھرى كفر بر ایمان آگاھى 
بن یزید اصبحى را ماءمور كرد تـا بھ اتـفـاق حمید بن مسلم سر حسین را بھ ابن زیاد یابد عصر عاشورا خولى 

برسانند، خولى با عجلھ و شتاب خـود را بھ كوفـھ رسانید و جلو داراالمـاره آمـد مـشاھده كرد كھ در قـصر بستھ 
سرش نوار حضرمیھ كھ نوبت است مـاءیوسانھ بھ خـانھ اش برگشت و سر حسین را زیر طشتى قرار داد بھ نزد ھم

 . او بود رفت
چھ خبر؟ گفت : از نوار دخـتـر مـالك بن عـقرب حضرمى روایت شده كھ چون خولى در بستر قرار گرفت پرسیدم 

  ((ثروت دنیا را برایت آوردم  )) .جئتك بغنى الدھر: 



 ! سر حسین در خانھ است .
 . ر پـسر دخـتـر رسول خدا را آورده اىعـجبا مـردم با طال و نقـره برمـى گـردند و تـو س

 .ال و هللا یجمع راءسى و راءسك بیت ابدا
  (( .نھ بخدا قسم ھرگز سر من و تو در یك خانھ جمع نخواھد شد ))

از اطاق بیرون آمـدم دیدم نور از زیر طشت بطرف آسمـان مـانند ستـون متصل است و مرغان سفیدى اطراف 
 .زندطشت و در مسیر نور در پروا

 .فرداى آن روز خولى سر امام علیھ السالم را بھ داراالماره نزد عبیدهللا برد
  .(333)اال لعنة هللا على القوم الظالمین

 تقسیم سرھا بین قبائل
بدهللا حسین بن على علیھماالسالم را وسیلھ خولى بن یزید اصبحى و حمیدبن عـمـر سعد عصر عاشورا سر ابى ع

مسلم نزد ابن زیاد فرستاد و بقیھ روز عاشورا و روز یازدھم تا حدود ظھر بھ دفن اجساد پلید كوفیان پرداخت ولى 
بقـیھ سرھا را مـیان  پیكر شریف فرزندان پیامبر و ابدان مـطھر صحابھ ابى عـبدهللا در زیر آفـتـاب قـرار داشت

قـبائل تـقـسیم كرد تـا بدین وسیلھ نزد ابن زیاد تـقرب بجویند حامالن رؤ س بھ فرماندھى شمر ملعون روانھ كوفھ 
 .شدند

 .ـ قبیلھ كنده بھ سركردگى قیس بن اشعث با سیزده سر 1
 . ـ ھوازن بھ سركردگى شمر ملعون دوازده راءس 2
 .سر 17ـ قبیلھ تمیم با  3
 .سر 9بنى اسد با  ـ 4
 . راءس 7ـ قبیلھ مذحج با  5
 .سر 72سر و با سر حضرت ابى عبدهللا  71راءس كھ جمع این اعداد  13ـ بقیھ قبائل با  6

تـكمـیل مـى گـردد، و حرم اھل بیت را كال اسیر نمودند و بھ جز شھربانو كھ خود را در فـرات افـكند و غرق 
  .لیكن بھ اتفاق مورخین جناب شھربانو ھنگام والدت امام سجاد وفات كرد و در كربال نبوده است.(334) نمود

 بدن ابى عبدهللا پایمال ُسم ستوران
نوع ھتك حرمت خـوددارى نكردند، و از مـردم كوفـھ بھ خـاطر تـقـرب نزد ابن زیاد و یزید بن معاویھ از ھیچ 

ارتـكاب ھیچ گـناھى كوتـاھى ننمـودند، عـمر سعد بھ جھت امـتـثـال دستـور ابن زیاد كھ فرمان داده بود بدن حسین 
 :را پس از كشتن زیر سم ستوران قرار دھد صدا زد

 من ینتدب للحسین فیوطى الخیل صدره و ظھره ؟
  ((كر حسین اسب بتازد تا زیر سم اسبان سینھ و پشت حسین خورد گردد؟ كیست كھ دواطلب باشد بر پی ))

شمـر خـبیث پـیشقـدم شد و مـنتـظر كسى نماند و اسب بر بدن حضرت تاخت و ده نفر از فرزندان زنان ناپاك از او 
ـ اسد بن مـالك  4ـ ادلم بن ناعـم  3ـ ھانى بن ثـبیت حضرمـى  2ـ اسحاق بن یحیى حضرمى  1تبعیت كردند كھ آنھا 

ـ صالح بن  9ـ رجاء بن منقذ عبدى  8ـ عمرو بن صبیح مذحجى  7ـ اخنس بن مرئد  6ـ حكیم بن طفیل طائى  5
ـ سالم بن خـیثـمـھ الجحفـى ، بودند اینھا بدن فرزند پیغمبر را با اسبانشان آنقـدر لگـدمـال نمـودند كھ  10وھب یزنى 

چسبید، این ارازل نھ تـنھا از این عمل شرمنده نشدند بلكھ افتخار ھم مى كردند پـیكر مـقدس ابى عبدهللا بھ زمین 
 :چنانكھ اسد بن مالك در برابر ابن زیاد چنین مى گوید

نحن رضضنا الصدر بعد الظّھر 
بكّل يعبوب شديد االسر

  (( . او را لگدمال نمودیمما با اسبان قـوى ھیكل سینھ حسین را شكستـیم و خـورد كردیم بعـد از آنكھ پشت  ))
ابن زیاد پرسید شما كیستید و چھ كردید؟ گفتند ما كسانى ھستیم كھ با اسبانمان آنچنان بر بدن حسین تاختیم كھ 

 .استخوانھاى او را آرد كردیم ، ابن زیاد جایزه بى ارزش بھ آنھا داد
ا را زنازاده یافتیم ، مـخـتـار این افـراد را چون از نسب این افراد تحقیق كردیم ھمھ آنھ: ابوعـمـرو زاھد گـوید

دستـگـیر كرد و دست و پاى آنھا را بر زمین میخكوب نمود و اسب بر بدنشان تاختند تا بھ جھنم واصل شدند الحمد 
㭘(335).  

 ر قتلگاهاھل بیت د
پـس از آنكھ سپـاه كوفـھ از دفـن اجساد پلید افراد خود خالص شدند و آماده حركت بھ كوفـھ گـشتـند، عـمر سعد 

دستور داد زنھا را از خیمھ گاه بیرون كنند و خیمھ ھا را آتش زنند، زنان از خـیمھ ھا بیرون آمدند در حالیكھ 
بھ غارت رفتھ بود، احساس كردند كھ بھ اسارت مى روند بھ پوشش كافى و مناسبى نداشتند كھ ھمھ چیزشان 



 .شما را بھ خدا ما را بھ قتلگاه ابى عبدهللا ببرید، و چنین كردند :سپاھیان گفتند
بخـدا : ھمینكھ چشم زنان بھ كشتھ ھا افتاد فریادشان بھ شیون بلند شد و لطمھ بصورت مى زدند راوى مـى گـوید

میكھ زینب دختر على را كھ بر حسین نوحھ سرائى مى كرد با حالتى افسرده و قلبى قـسم فراموش نمى كنم ھنگا
وا مـحمـداه صلّى عـلیك مـلیك الّسمـاء ھذا حسین مـرمـل بالدمـاء مـقـطع :شكستھ و صداى محزون فریاد مـى كرد

بالعـراء مـجزور الراس مـن  االعضاء، یا محمداه بناتك سبایا و ذّریّتك مقتلة ، تسفى علیھم ریح الصبا، ھذا حسین
القـفا مسلوب العمامة و الرداء، یاءبى من اءضحى عـسكره یوم االثنین نھبا، بابى من فسطاطھ مقطع الغرى ، بابى 

فابكت وهللا  . من ال ھو غائب فیرتجى و ال جریح فیداوى ، باءبى المھموم حتى قضى ، باءبى العطشان حتى مضى
 . كل عدو و صدیق

مـد كھ درود پروردگار خدا بر تو باد، این حسین تو است كھ بھ خون آغشتھ و اعـضایش قـطعـھ قـطعـھ اى مـح ))
گـشتـھ است ، اى رسول خـدا دخـتـرانت اسیر و ذریھ ات ھمگى مـقـتول ، باد صبابر آنھا مى وزد، این حسین تو 

 .ھ او را بھ غارت بردنداست كھ روى خاك افتاده و سرش را از قفا بریدند عمامھ ورداء و البس
پـدرم فـداى آنكھ خیمھ گاھش در روز دوشنبھ تاراج شد، پدرم فداى آنكھ طنابھاى خیمھ اش بریده شد و فـرو نشست 

، پـدرم فـداى آنكھ نھ بھ سفرى رفتھ كھ امید مراجعتش باشد و نھ زخـمـى برداشت كھ مـرھم پـذیر باشد، پـدرم 
 .نیا رفت ، پدرم فداى آنكھ با لب تشنھ جان سپردفـداى آنكھ با دل پر غصھ از د

پروردگارا این قربانى را از  :زینب آنقـدر نالھ كرد و نوحھ سرائى نمود كھ دوست و دشمن را گریانید آنگاه فرمود
  (( .آل محمد قبول فرما

 . ثّم ان سكینة اعتنقت جسد الحسین علیھ السالم فاجتمع عّدة من االعراب حتى جروھا عنھ
سپـس سكینھ دختر ابى عبدهللا نعش پدر را در آغوش گرفت ھر چھ كردند پدر را رھا كند مـمـكن نشد تـا آنكھ  ))

از سكینھ خـاتـون نقـل شده است كھ در .عـده اى اعـراب آمدند و بھ عنف و جبر او را از بدن بابایش جدا كردند
 :ھمـین حال شنیدم پدرم فرمود

اء عذب فاذكرونى شیعـتـى مـا ان شربتـم مـ
او سمعتم بشھید او غريب فاندبونى

لیتـكم فى يوم عاشورا جمیعا تنظرونى 
كیف استسقى لطفلى فابوا ان يرحمونى

  (( .شیعیانم ھرگاه آب گوارا مى نوشید مرا یاد كنید یا اگر غریب و شھیدى را دیدید بر من بگریید ))ـ  1
ودید و مـى دیدید چـگـونھ براى طفل شیر خوارم آب طلب مى كردم و بر من اى كاش در روز عـاشورا ب ))ـ  2

  .(( (336)رحم نكردند
 اسارت اھل بیت

مید بن بكیر احمـرى دستـور داد كھ عمر سعد كھ از كار دفن كشتگان خود فارغ گشت حدود ظھر روز یازدھم بھ ح
سوار   حركت بھ كوفـھ را بھ ھمـگـان اعـالم كند، اھل بیت حسین را با صورتھاى باز بر جھاز شتران بدون پوشش 

كردند و ودایع نبوت و ذریھ رسول خـدا را ھمانند اسراى جنگى غیر مسلمان حركت دادند و بسوى كوفھ رھسپار 
 .شدند

در : م زین العـابدین و زنان بنى ھاشم كھ بیست نفر بودند گماشت ابن عبد ربھ در عقدالفرید گویدمـردان را بر امـا
میان اسرا دوازده نفر پسر بچھ و نوجوان بود كھ از جملھ محمد بن الحسین و على بن الحسین علیھم السالم 

 .(337)بودند
 امام زین العابدین در كنار قتلگاه

چون پدر و برادران و انصار پدرم در كربال شھید شدند، حرم : از امـام زین العـابدین عـلیھ السالم روایت شده 
كھ قطعھ قطعھ اھلبیت را با آن وضع اسیر كردند و بطرف كوفھ مى بردند از قتلگاه عبور كردیم كشتھ ھا را دیدم 

بھ روى زمین افتاده اند و اجساد سپاه ابن اسعـد دفـن شده اند و این پاكان ذرارى رسول خدا دفن نشده اند سینھ ام 
 .تنگ شد و قلبم گرفت و نزدیك بود جان از كالبدم خارج شود

چـھ مـى شود تـرا كھ  )) .مالى اراك تجود بنفسك یا بقیة جدى و ابى و اخوتى :عـمـھ ام زینب مـتـوجھ شد صدا زد
  (( !مـى ببینم با جانت بازى مى كنى اى یادگار جد و پدر و برادرم ؟

عمھ چگونھ بى تابى نكنم در حالیكھ سرورم ابى عبدهللا و برادران و عموھا و پـسر عـموھا و افراد خاندانم : گفتم 
ارت گشتھ نھ كفن شدند و نھ دفن گردیده اند، را مى بینم كھ بھ خون غلتیده و سر از بدنشان جدا شده و لباسشان غ

پـسر برادرم ناراحت مـباش كھ این پـیمـانى است رسول خدا از : احدى بھ آنھا نزدیك نمى شود عـمـھ ام فـرمـود
جدت امیرالمؤ منین و پدرت حسین و عمویت حسن بن على علیھم السالم گرفتھ است و آنان ھم پـذیرفـتـھ اند خـدا 



مى از این امت كھ فراعنھ زمان آنھا را نمى شناسند و نزد اھل آسمان معروفند پیمان گرفتھ كھ این ھم از مـرد
اعضاء قطعھ قطعھ را جمع كنند و دفـن نمـایند و براى این شھدا بارگاھى بسازند كھ با گذشت زمان از بین نمى 

 .(338)رود ھر چند ستمكاران در محو آن بكوشند
 دفن اجساد مطھره

پـیكرھاى پـاك و ابدان طاھره شھدا بنابر قول مشھور بین علماء سھ روز در روى زمین افـتـاده بود آفـتـاب بر آنھا 
انید تا آنكھ جماعتى از مؤ منین كھ دستشان مى تابید و باد بر اجساد پاكشان از خار و خاشاك بیابان كفـن مـى پـوش

بھ خون ابى عبدهللا و یارانش آغـشتـھ نگـشتـھ بھ دفن اجساد پرداختند، آنان طایفھ اى از قبیلھ بنى اسد بودند كھ در 
غـاضریھ نزدیك كربال منزل داشتند، پس از آنكھ سپاه عمر سعد از كربال كوچ كرد این طایفھ بھ كربال آمدند و 

د مطھره را در میان خاك و خون مشاھده كردند زن و مرد گریھ و شیون بپـا كردند، آنگـاه تـصمیم گرفتند اجسا
شھدا را دفن كنند لیكن چون سر در بدن نداشتـند نتـوانستـند شناسائى كنند متحیر و سرگردان ناگاه امام زین العابدین 

، قبل از ھمھ بدن پدرش حسین را آورد و در محل دفن علیھ السالم حاضر شد و شھدا را بھ آنان مـعـرفـى كرد
مقدار كمى خاك را كنار زد قبرى ساختھ و پـرداخـتـھ ظاھر شد، دستـھا را زیر بدن قـرار داد و بھ تـنھائى بدن را 

با من كسانى ھستند كھ مرا یارى كنند، چون بدن را در قبر نھاد صورت مـباركش را بر : داخـل قـبر گذاشت فرمود
 :گلوى بریده ابى عبدهللا نھاد و در حالیكھ اشك ھمچون قطرات باران بھارى بر گونھ ھایش جارى بود فرمود

 . طوبى الرض تضمنت جسدك الطّاھر فان الّدنیا بعدك مظلمة و االخرة بنورك مشرقة
با نور جمال تو  چھ مبارك است زمینى كھ بدن مطھر ترا دربرگرفتھ است دنیا بعد از تو تاریك است و آخـرت ))

  ((روشن و نورانى 
ھذا قـبر الحسین بن على بن ابى طالب الذى قتلوه : آنگاه قبر را پوشانید و با انگشت مبارك روى قـبر حسین نوشت

  ((این قـبر حسین بن على است كھ او را تشنھ و غریب كشتند  )) .عطشانا غـریبا
امام   ھداء بنى ھاشم و اصحاب را در یك قبر دفن كردند، سپـس على اكبر را پـائین پاى حسین دفن كردند بقیھ ش

سجاد علیھ السالم بنى اسد را بھ نھر علقمھ ھدایت فرمود و قمر بنى ھاشم ابى الفـضل العـباس را در مـحل 
ك منى على الدنیا بعدك العفا و علی:شھادتـش دفـن نمـودند و ھنگـام دفـن ابى الفـضل گـریھ سوزناكى داشت و فرمود

  (( .بعد از تو خاك بر سر زندگى دنیا )) .السالم 
(339) 

 ( و مسلم جصاص(اھل بیت جلو دروازه كوفھ 
مى آورد و لذا در كوفـھ زیاد تـبلیغ  ابن زیاد كشتـن پـسر پیغمبر را پیروزى بزرگ براى یزید و پیروانش بھ حساب

كردند كھ مردم براى تماشاى اسراء و سرھاى شھدا بیرون دروازه اجتـمـاع كنند، منتھى در اعالناتشان حسین را با 
نام معرفى نمى كردند كھ اگـر چـنین مـى كردند اكثر مردم قاتلین او را مورد لعن و شتم قرار مى دادند و چون در 

روھى بنام خـوارج وجود داشت كھ از زمـان خـالفـت عـلى عـلیھ السالم تـشكیل شده بود و امیر مؤ آن زمـان گـ
منان با آنھا جنگید و جمعیت بسیارى از آنھا را كشت و انحراف و فـسق این گـروه مـورد قـبول ھمـگـان بود، لذا 

غاتشان مى گفتند یك نفر خارجى یعنى از حسین پـسر دخـتـر رسول خدا را بھ این گروه منتسب كردند و در تبلی
خـوارج بر حكومـت یزید خـروج كرده است ورود اھل بیت پـیغـمـبر بھ كوفھ ھمراه با ذلت و خوارى و انواع 

این حقیقت را بخوبى بیان مى كند مسلم جصاص مى ) گچ كار(مصیبت و اندوه بود چنانكھ داستان مسلم جصاص 
ـواست تـا اطاقـھاى دارلحكومـھ را تـعـمـیر نمـایم ، در حال گـچ كارى بودم كھ سر و عـبیدهللا زیاد مـرا خ :گوید

یكى از خدام ابن زیاد بر من ! صداى عـجیبى شنیدم كھ گـویا كوفھ یك پارچھ تـبدیل بھ ھلھلھ و شادى شده است 
 .ید خروج كرده مى آورنداالن سر یك نفر خارجى را كھ بر یز: این سرو صدا چیست ؟ گفت : عبور كرد پرسیدم 

 ! خارجى كیست ؟ـ حسین بن على
چـون خـادم از من گذشت آنچنان لطمھ بھ صورت زدم كھ ترس آن بود چشمھایم كور شده باشد، سپـس دستم را 

شستم و بطرف دروازه كوفھ رفتم مردم منتظر آمدن اسرا بودند، طولى نكشید كھ چـھل شتـر كھ زنان و اطفـال را 
كرد با سرھاى شھدا در باالى نیزه ھا در كنار اسرا وارد شدند در این میان چشمم بھ عـلى بن الحسین حمـل مـى 

افـتـاد كھ روى شتـرى بدون پـوشش سوار است و غـل جامعھ دست و گردن امام را بھم بستھ و از رگھاى گردن 
 :وفھ مى فرمودامام زین العابدین با چشمى گریان خطاب بھ مردم ك. امام خون جارى است 

يا اّمة السوء ال سقیا لربعكم 

 
يا اّمة لم تراع جدنا فینا

لواننا و رسول هللا يجمعنا 

يوم القیامة ما كنتم تقولونا 



تسیرونا على االقتاب عارية 

 
كانّنا لم نشیّد فیكم دينا

  (( .مورد ما جدمان را رعایت نكردید اى امـت بدسیرت خدا بھار شما را سیراب نگرداند، اى امتى كھ در ))ـ  1
  (( .اگر در روز قیامت میان ما و رسول خدا را جمع كند شما چھ جواب خواھید داد ))ـ  2
   .(( (340)مـا را بر چـوبھاى بدون پـوشش جھاز شتـر حمل مى كنید مثل اینكھ براى شما دینى نیاورده ایم)) ـ  3

 صدقھ بر ما اھل بیت حرام است 
مـوقـعـیكھ اسراى اھل بیت وارد كوفھ شدند، زنى از زنان كوفھ از وضعیت اسراء تعجب كرد كھ اینھا اسراى كفار 

 :باشند لذا یكى از اسرا پرسید روم و ایران نیستند بلكھ عربند و جزیرة العرب جائى نمانده كھ مسلمان نشده
ما اسیران  )) ! نحن اسارى اھل البیت: در پـاسخ گفتھ شد))) شمـا از كدام اسیرانید؟(((مـن اى االسارى انتـن ؟ 

  (( !! خاندان پیامبریم
شیون  زن ھمـینكھ شنید این اسراء اھل بیت پیامبرند فریادش بھ گریھ بلند شد و سایر زنان نیز صدا را بھ گریھ و

بلند كردند، بھ خانھ رفت و ھر چھ لباس داشت جمع كرد و آورد در مـیان اسراء تقسیم كرد تا اھل پیغمبر خود را 
اّن الّصدقة حرام :زنى دیگر مقدارى طعـام و خـرمـا آورد در مـیان اطفـال تقسیم كرد، ام كلثوم صدا زد. بپوشانند

  ((پـیغـمـبر حرام است  صدقـھ بر مـا اھل بیت )) . علینا اھل البیت
عمھ ام مى گوید : اطفـال كھ سخن ام كلثوم را شنیدند خرماھا را از دھانشان بیرون ریختند و بھ یكدیگر مى گفتند

  .(341)صدقھ بر ما حرام است
 عبدهللا علیھ السالم زینب و سر ابى

ساكت ، مـردم : ام كلثوم سر از محمل بیرون آورد و خطاب بھ مردم كوفھ كرد و فـرمـود: مـسلم جصاص گـوید
 . حاكم بین ما و شما در روز رستاخیز خدا است! مردانتان ما را مى كشند و زنانتان بر ما مى گریند! كوفھ 

ناگھان ضجھ و نالھ مردم بلند شد، از این شیون ناگھانى تعجب كردم كھ در حالیكھ ام كلثـوم با مردم سخن مى گفت 
سرھاى شھدا را مشاھده در حالیكھ سر ابى عبدهللا مقدم بر آنھا بود وارد جمـعـیت شد سر حسین مـانند ماه شب 

ھا از خضاب جدا چھارده شبیھ ترین انسانھا بھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بود با موھاى مشكین كھ بن مو
شده و سفـید بود، باد محاسن شریفش را بھ چپ و راست حركت مى داد چشم زینب بھ سر بریده برادر افـتـاد و 
ناراحت گـردید و بى اخـتـیار سر بھ چـوبھ مـحمـل زد كھ خـون از زیر مقنعھ اش جارى شد و با اشاره بھ سر 

 :گردیدمقدس با سوز و گداز عجیبى بھ این اشعار مترنم 
يا ھالال لّما استتم كماال 

غاله خسفه و اءبدى غروبا
ما تو ھمت يا شفیق فواءدى 

كان ھذا مقدرا مكتوبا
يا اخى فاطم الصغیرة كلّمھا 

فقد كاد قلبھا ان يذوبا
يا اخى قلبك الّشفیق علینا 

ما له قد قسى و صار صلیبا
يا اخى لو ترى علیا لدى اال 

رمع الیتم ال يطیق جواباس
 

 

 

 

يا اخى ضّمه الیك و قرّبه 
و سكّن فواده المرعوبا



ما اذّل الیتیم حین ينادى 
بابیه و ال يراه مجیبا

اى ماه یكشبھ زینب ھنوز وقتى بر تو نگذشتھ و زمان خسوف فرا نرسیده ، چھ شده كھ منخسف گشتھ و  ))ـ  1
  (( !غروب نمودى ؟

 (.ماه رخ مى دھد 15و  14و  13ف در شبھاى زیرا خسو)
لیكن تصور نمى كردم كھ مقدر شده باشد سرت را باالى نیزه ) شھادت ترا فكر مى كردم (اى برادر زینب  ))ـ  2

  (( .كنند
  (( .بگدازد  با فاطمھ كوچكت حرف بزن كھ نزدیك است قلبش ! ـ برادر 3
  (( . ز ما جدا شده و بر سر نیزه بھ دار آویختھ شدهبرادر چـھ شده كھ قـلب مھربان تو ا ))ـ  4
  (( . برادر اگـر عـلى را ببینى خـواھى یافت كھ اسارت و یتیمى چگونھ قدرت سخن گفتن را از او گرفتھ است ))ـ  5
  (( .برادر او را در آغـوش گـیر و بھ خـود نزدیك گـردان تـا قـلب لرزانش آرام گیرد ))ـ  6
 (( (342)ندھد   در بر یتـیم سخـت مـى گـذرد كھ پـدرش را بخـواند و او پـاسخـشچـھ قـ)) ـ  7

 خطبھ زینب كبرى در جلو دروازه كوفھ
جمعیت انبوھى بھ گمان خود براى تـمـاشاى زینب كبرى دخـتـر امـیر مؤ منان جلو دروازه كوفھ مشاھده كرد 

اسراى خـارجى آمـده اند، لذا براى ارشاد مـردم و مـعـرفـى حسین و اھل بیت پیغمبر و یادآورى آنان از حكومت 
عدل على علیھ السالم در كوفھ و مفتضح ساختن ابن زیاد و امـیرش یزید بن مـعـاویھ بھ سخـنرانى پـرداخـت و قبل 

 .ساكت شوید: سخنرانى فرموداز شروع بھ 
تـاءثـیر این صدا و تصرف والیتى زینب آنچنان اثرى گذاشت كھ نفس در سینھ ھا حبس شد و زنگ شتران از صدا 

 .افتاد
اھل كوفـھ با صداى دلنشین على علیھ السالم آشنائى داشتند و لذا وقتى فرمود ساكت شوید مردم كوفھ صداى 

 .شنیدند امیرالمؤ منین علیھ السالم را
بخـدا قـسم زنى با : آرى این صداى عـلى عـلیھ السالم بود كھ از حلقوم دخترش زینب خارج مى شد راوى مى گـوید

 .چـنین حیا ندیدم كھ مـثـل زینب سخـن گـوید مثل اینكھ سخن از زبان امیرالمؤ منین خارج مى شود
الحمد 㭘ّ و الّصلوة عـلى ابى :چنین آغاز سخن فرمود وقـتـى سكوت كامل حكم فرما شد، زینب سالم ّهللا علیھا این

مـحمـد و آلھ الطّیبین االخـیار، امـا بعـد یا اھل الكوفـة یا اھل الخـتل و الغدر اتبكون ؟ فال رقاءت الدمعة و ال ھالت 
خـال بینكم اال و ھل فـیكم اال الّرنّة انّما مثلكم كمـثـل التـى نقـضت غـزلھا مـن بعـد قـّوة انكاثـا تـتـّخـدون ایمـانكم د

الّصلف و النّطف و الصدر و الشنف و ملق االماء و غمز االعداء او كمرعى على دمـنة او كفـّضة على ملحوده ، اال 
 . ساء ما قّدمت لكم انفسكم ان سخط ّهللا علیكم و فى العذاب انتم خالدون

 .د تا مردم را توجھ دھد بھ اینكھ ایشان فرزندان پیامبرندزینب كبرى پـس از حمـد خدا بر پدر خود درود مى فرست ))
درود مى فرستم و بعد اى مردم كوفھ ؛   خـدا را سپـاس مى گویم و بھ پدرم محمد و برگزیدگان و پاكان از دودمانش 

 !اى نیرنگ بازان و بیوفایان ، بر ما مى گریید؟
انند آن زنى ھستید كھ رشتھ ھاى خـود را پـس از تـابیدن ھرگز اشكتان خشك نشود و نالھ تان آرام نگردد كھ شما م

مگر (پـنبھ مى كرد، شما ھم ایمانتان را وسیلھ زندگى و مكر و فریب قـرار داده اید و ارزشى برایش قـائل نیستـید 
ھا و مانند كنیزان تملق گو از آن) نھ این است كھ بخاطر دنیا اطراف كسانى را مـى گـیرید كھ شخصیتى ندارند

كھ بھ نفع دنیا و آخرت شما ھستید چون با منافع مـادیتـان تـضاد (تعریف و تمجید بى مورد مى كنید و بھ كسانى 
نسبت ناروا مى دھید، در شما جز خودخواھى و دروغ و دشمنى بیجا و پستى و خوارى و تھمت و افتراء ) دارند

و یا مانند ) كھ ظاھرى فـریبنده و باطنى مسموم دارد) وجود ندارد و یا مانند گیاھى ھستید كھ در مزبلھ مى روید
 . نقره اى كھ بر تابوت مردگان مزین شده درخشندگى كنید ولى در داخل آن تعفن و مردار است

مـگـر سبزه اى كھ در نجاسات روئیده و عصاره پلیدیھا را مكیده قابلیت چھ را دارد؟ و یا نقـره اى كھ بر قـبر )
  قـدر و جالل و شاءن و كمـال مـرده را مـى افـزاید؟ و از بدیھایش مى كاھد و بر نیكى ھایش  مـردگـان نقـش شده

 (.مى افزاید؟ ھرگز
كھ خشم خدا را بر خود خریدید و براى ) یا بد سابقھ اى براى خود ساختید(آگـاه باشید كھ بد توشھ اى پیش فرستادید 

 .ھمیشھ در عذاب الھى جاى گرفتید
نتـحبون ؟ اى وهللا فابكوا كثیرا و اضحكوا قلیال، فلقد ذھبتم بعارھا و شنارھا و لن تـرحضوھا بغـسل اتـبكون و تـ

بعـدھا ابدا، و انّى تـرحضون قـتـل سلیل خـاتـم النّبّوة و مـعـدن الّرسالة و سید شباب اھل الجنّة و مالء ذخیرتكم و 
ما تزرون و بعدا لكم و سحقا، فلقد خاب الّسعى و تبت االیدى و  مفزع نازلتكم و منار حجتكم و مدرة سنّتكم ، اال ساء



 . خسرت الّصفقة و بؤ تم بغضب من ّهللا و ضربت علیكم الدلّة و المسكنة
آیا گـریھ و شیون مـى كنید؟ آرى بخدا قسم زیاد بگریید و كم بخندید كھ عار و ننگـى در زندگـى مرتكب شدید كھ  ))

مع بشرى را پوشانید و ھرگـز نمـى تـوانید آنرا بشوئید، آخر چگونھ مى توانید عار و ھمھ ننگھاى روزگار و جوا
ننگ كشتن پسر پیغمبر خاتم ، و معدن رسالت و سید جوانان اھل بھشت را بزدائید شما كسى را كشتید كھ پناه بى 

پیشواى امـت و حجت پـناھان و طبیب دردمندان و گنجینھ دین و دانش و نور ھدایت انسانھا بھ سوى حق و 
بھ وسیلھ او بھ راه راست ھدایت مى شدید و در سایھ ھمت بلندش از قزع و جزع حوادث و سختى . پـروردگـار بود

 .ھا تسكین مى یافتید و بھ نور والیت او از گمراھى و ضاللت نجات پیدا مى كردید
ور باشید سعى و كوشش شما بى فایده ماند، آگاه باشید كھ گناه زشت و ناپسندى را مرتكب شدید كھ از رحمت خدا د

و دستھاى شما از درگاه خدا قطع شد، و در معاملھ تان زیان كردید، و بھ حسرت و ندامت گرفتار و خشم غضب 
  (( .الھى دامنگیرتان شد و ذلت و مسكنت گریبانگیرتان گردید

لھ سفكتم و اى كریمة لھ ابرزتم و اّى حرمة لھ  ویلكم یا اھل الكوفـة ؛ اتـدرون اى كبد لرسول ّهللا فریتم و اى دم
 !انتھكتم ؟

 .و لقد جئتم بھا صلعاء عنقاء فقماء خرقاء شوھاء كطالع االرض و مالء السماء
افـعـجتـم ان قـطرت اسماء دما و لعذاب االخرة اءخزى و اءنتم ال تبصرون ، فال یستخفّنكم المھل فانّھ ال یحفزه البدار 

 .ثار و ان ربّكم لبالمرصادو ال یخاف فوت ال
واى بر شمـا اى اھل كوفـھ آیا مـى دانید چـھ جگـرى از رسول خـدا بریدید و چھ خونھائى بر زمین ریختید و چھ  ))

 .پرده نشینان بزرگوارى را از پرده بیرون افكندید
ید از كشتـن ذرارى پـیغـمـبر ھتـك حرمـتـش نمودید و اھل بیتش را بھ اسیرى كشاندید، از آنچھ كھ بر ما وارد نمود

و آتـش زدن خـیام و غـارت امـوال و اسیرى زنان و اطفـال آنچـنان فـضیع و فجیع بوده كھ جا دارد آسمانھا شكافتھ 
 .و زمین پاره پاره شود كوھھا از ھم متالشى گردند

عت زمین و آسمان بیشتر شمـا كار شرم آور و احمقانھ و بسیار زشتى مرتكب شدید كھ قباحت و زشتى آن از وس
است ، آیا تعجب كردید كھ آسمان خون بارید بلكھ عذاب آخرت خوار كننده تـر است ولى شمـا چشم بصیرت ندارید، 
پس از مھلتى كھ خدا بھ شما داده است مـوضوع را كوچك نشمارید و خوش دل نباشید كھ او در مكافات شتاب نمى 

  (( .ز دست برود بدرستى كھ پروردگار شما پیوستھ در كمین است كند زیرا بیم ندارد از اینكھ فرصت ا
انت . عمھ جان آرام باش: چـون زینب سالم ّهللا عـلیھا سخـنان خود را بھ پایان رسانید امام سجاد علیھ السالم فرمود

 . بحمد هللا عالمة غیر معلّمة و فھیمة غیر مفّھمة
رفتھ اند و انگشت حسرت بھ دندان مى گزند در كنارم پـیرمـردى را  مـردم را دیدم كھ در بھت فرو: راوى گـفـت 

بابى انتـم و امـّى :جارى است ، دستھا را بھ طرف آسمـان بلند كرده مـى گـوید  دیدم كھ اشك چـشمش از محاسنش 
انتـان كھ پـیرانتـان پدر و مادرم بھ قـرب.كھو لكم خـیر الكھول و شبابكم خـیر اّشباب و نسلكم ال یبور و ال یخزى ابدا

  .(( (343)بھتـرین پـیران و جوانانتـان بھتـرین جوانان و نسل شما ھرگز خوار و زبون نمى شوند
 سخنرانى فاطمھ دختر ابى عبدهللا

سخنرانى فرمود و خطبھ ) س )زینب كبرى   دختر ابى عبدهللا علیھ السالم نیز پس از عمھ اش (344) جناب فـاطمـھ 
 :اش را چنین شروع كرد

بھ و اتو ّكل عـلیھ و اشھد ان ال الھ اال ّهللا  الحمـد 㭘 عـدد الّرمـل و الحصى ، وزنة العـرش الى الثـّرى احمـده و اومن
 ... وحده ال شریك لھ و ان محمدا عبده و رسولھ و ان اوالده ذبحوا بشط الفرات من غیر ذحل و ال تراث

خـدا را بھ عدد سنگریزه ھا و شماره ماسھ ھا حمد مى گویم ، و بھ وزن عرش تا زمین سپـاس مـى گـویم ، و بھ  ))
و . رم و بر او تـوكل مـى كنم ، و گواھى مى دھم خدائى جز ّهللا وجود ندارد كھ یكتا و بى ھمتا است او ایمـان دا

شریك ندارد، و شھادت مى دھم كھ محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بنده و فرستاده او است ، و گـواھى مى دھم كھ 
 .ختھ یا كینھ سابق داشتھ باشندفرزندانش را در كنار فرات تشنھ سر بریدند بدون اینكھ خونى ری

 ... خـدایا بھ تـو پـناه مـى برم از اینكھ دروغـى بھ تـو نسبت دھم و یا بر خالف آنچھ فرستاده اى بگویم
امـا بعـد اى اھل كوفـھ ، اى اھل حیلھ و مـكر، خـدا مـا اھل بیت را بھ وسیلھ شما و شما را بھ وسیلھ ما آزموده و 

جر براى ما قرار داد، و علم خود را بھ ما سپرد و ما خزینھ علم و حكمت خدائیم ، و حجت گرفتارى ما را سبب ا
خدا در روى زمین ، خـدا مـا را بھ كرامت خود گرامى داشت و ما را بھ وسیلھ پیامبرش بر بسیارى از خلق خدا 

 .برترى داد
ل دانستـید و امـوال مـا را غـارت كردید كھ گـویا لیكن شمـا مـا را تـكذیب كردید و كافـر شمـردید، كشتـن مـا را حال

اوالد تـرك یا كابل بوده ایم ، چـنانكھ دیروز جدمان امیر مؤ منان را كشتید و خون ما از شمشیر شما مى چـكد، و با 



 تاین كار چشمتان روشن و دلتان خنك شد و اینھا جز مكر و افتراء بر خدا نیست ولى خدا بھترین مكر كنندگان اس
... 

واى بر شمـا آیا مى دانید چھ دستى شما را علیھ ما شورانید، و چھ كسى شما را بھ جنگ با ما خوانده است و با چھ 
پائى بھ سوى ما آمدید؟ دلھاى شما بھ قساوت گرائیده ، خدا بر دلھاى شما مھر زده و بر گوشھا و دیدگان شما پرده 

 .كشیده است و ھرگز ھدایت نمى شوند
شمـا اى اھل كوفھ ، چھ خونى از رسول خدا طلب دارید، و با چھ بھانھ اى با برادرش على بن ابى طالب  مـرگ بر

دشمنى مى كنید و فرزندانش را مى كشید آنگاه بر كشتن آنھا افـتـخـار مـى كنید و مى گویید ما على و فرزندانش را 
 !! ر كردیمبا شمشیرھاى ھندى و نیزه كشتیم و زنانشانرا ھمانند ترك اسی

اى خـاك بر دھنت گـوینده سخن كھ با كشتن كسانیكھ خداوند آنان را پاك و منزه ساختھ و رجس و پلیدى را از آنھا 
   .(( (345)دور ساختھ افتخار مى كنى ، آیا حسد مى ورزید بر چیزى كھ خدا ما را بھ آن فضیلت داده است

بس است اى دختر پاكان : در نتـیجھ سخـنرانى فاطمھ بنت الحسین صداى مردم بھ گریھ و نالھ بلند شد و مى گفتند
 . كھ دل ما را آتش زدى و در درون ما آتش افكندى

 سخنرانى ام كلثوم دختر امیر مؤ منان
سالم ّهللا عـلیھا موقع را مناسب دانستھ بھ منظور تذكر و تـوضیح و بیدار ساخـتـن مـردم (346) حضرت ام كلثـوم 

را مى  ساكت شوید مردان شما ما )) :كوفھ در حالیكھ با صداى بلند گریھ مى كرد بھ سخـنرانى پرداخت و فرمود
  (( .كشند و زنان شما بر ما مى گریند

یا اھل الكوفة سوئة ما لكم خذلتم حسینا و قتلتموه و انتھبتم اموالھ و ورثتتموه و سبیتم نسائھ و نكبتـمـوه فـتبالكم و 
و اّى كریمة ! و اى دمـاء سفـكتـمـوھا؟! سحقا ویلكم اتدرون اى دواه دھتكم و اى وزر على ظھوركم حمـلتـم ؟

قتلتم خیر رجاالت بعد النبّى و نزعت الرحمة من ! و اى امـوال انتـھبتموھا؟! و اى صبیة سلبتموھا؟! اصبتموھا؟
 . قلوبكم ، اال ان حزب ّهللا ھم الغالبون و حزب الّشیطان ھم الخاسرون

و امـوالش را بھ واى بر شمـا اى اھل كوفـھ براى چـھ حسین را یارى نكردید و او را خوار شمردید و كشتـید  ))
غـارت بردید و زنانش را اسیر نمودید، مرگ بر شما، رویتان سیاه باد، واى بر شمـا آیا مـى دانید چھ مصیبت 
بزرگى بھ وجود آوردید؟ و چھ بار سنگینى را بر دوش كشیدید؟ و چھ خونھائى ریختید، چھ عزیزانى را خوار 

 !و چـھ امـوالى را چپاول نمودید؟ساختید و چھ دخـتـر بچـھ ھائى را غـارت كردید 
بھتـرین مـردان خـدا پـس از پـیامـبر را كشتـید و رحم و شفـقـت از دل شمـا خـارج شده ، آگـاه باشید كھ حزب خـدا 

  ((پـیروز و رستـگـار و حزب شیطان زیانكارند 
ونھ ھا را با پنجھ مى خراشیدند و از سخـنان ام كلثوم صحنھ یك پارچھ ضجھ و نالھ شد، زنان موھا را پـریشان و گ

لطمھ بھ صورت مى زدند و خاك بر سر مـى ریخـتند و صدا را بھ وا ویال وا ثبورا بلند كردند و مردان گریھ مى 
 .(347)كردند و ریشھا را مى كندند كھ چنین گریھ و شیونى را كسى تا آن روز ندیده بود

 سخنرانى امام زین العابدین علیھ السالم
حضرت على بن الحسین علیھماالسالم كھ بر شترى الغر و بد راه سوار و دستھایش بھ گـردن بستـھ بود، اشاره بھ 

 :اه فرمودسكوت كرد، و چون ساكت شدند بر خدا حمد و ثنا و بر پیامبر درود فرستاد و آنگ
ایّھا النّاس من عرفنى فقد عرفنى و من لم یعرفنى فانا على بن الحسین بن على بن ابى طالب انا بن مـن انتـھكت 

حرمـتـھ و سلب نعمتھ و انتھب ما لھ و سبى عیالھ ، انا بن المـذبوح بشطّ الفـرات مـن غـیر ذحل و ال تـراث ، انا بن 
 .مـن قتل صبرا و كفى بذلك فخرا

ھر كھ مرا مى شناسد كھ مى شناسد و ھر كھ نمى شناسد من على فرزند حسین بن على بن ابى طالبم من ! مـردم  ))
فرزند كسى ھستم كھ بھ او بى حرمتى كردند و لباسش را از برش ربودند و اموالش را بھ غارت بردند و عیالش را 

از بدنش بریدند بدون آنكھ كسى را كشتھ باشد یا فـسادى اسیر نمودند، منم فرزند آنكھ در كنار فـرات با لب تشنھ سر 
  (( . كرده باشد، مـن فـرزند آنم كھ او را با شكنجھ كشتند و براى افتخار ما ھمین كافى است

ة ایّھا النّاس ناشدتـكم ّهللا ھل تعلمون انّكم كتبتم الى ابى وخدعتموه و اءعطیتموه من انفـسكم العـھود و المـیثـاق و البیع
قتلتم عترتى : و قاتلتموه ، فتبا لكم لما قدمتم النفسكم و سواءة لراءیكم بایّة عـین تـنظرون الى رسول هللا اذ یقول لكم 

 . ھلكتم و ما تعلمون: و انتھكتم حرمتى فلستم من امتى فار تفعت اال صوات بالبكاء و قالوا
نوشتید و با او خدعھ كردید و عـھد و مـیثـاق بستـید كھ  شما را بھ خدا قسم آیا مى دانید بھ پدرم نامھ! مـردم  ))

چھ زیان كردید با آنچھ كھ انجام دادید، زشت باد عـقـیده شمـا، با چـھ چـشمـى بھ ! یاریش كنید اما او را كشتید؟
مـن  خاندان مرا كشتید و احترام مرا بردید پـس شمـا از امـت: رسول خـدا مـى نگرید ھنگامى كھ بھ شما بگوید

  (( .ھالك شدید و نفھمیدید: نیستید صداى گریھ مردم بلند شد و بھ ھم مى گفتند



خـدا بیامـرزد كسى را كھ نصیحت مرا بپذیرد و سفارش مرا درباره خدا و رسول و اھل بیتـش بھ : سپـس فـرمـود
: مردم یكپارچھ گفتند. ھ است كار بندد كھ مـا ھمـان راھى مـى رویم كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم رفت

پسر پیغمبر ما ھمـھ گـوش بھ فـرمان توئیم و آماده اطاعت دستوریم كامال از شما حمایت مى كنیم از شما روگـردان 
نیستـیم ، اوامر خود را صادر فرما كھ ما در جنگیم با كسى كھ با شما در جنگ است و صلحیم با كسى كھ تسلیم 

 . شما است
یھات اى مردم فریبكار و مكار كھ مكر و فریب در جان شما جاى گرفتھ و با گـوشت و پوست شما ھ: امام فرمود

آمیختھ است ، مى خواھید با من نیز ھمان كنید كھ با پدرم كردید؟ نھ بخـدا كھ ھنوز جراحتھا بھبود نیافتھ ، دیروز 
 .(348)داغ پدرم گلویم را مى فشارد پدرم كشتھ شد، ھنوز عزاى جدم و پدرم و برادرانم فراموش نشده و ھنوز

 ابن زیاد و سر مبارك ابى عبدهللا
چون اسراء و سرھاى شھدا را وارد كوفھ كردند ابن زیاد بار عام داد مردم در قصر اجتماع كردند، سر حسین بن 

ى علیھ السالم در داخل سپر كنار ابن زیاد قرار داشت ، با چوب بر لبان و دندان ثـنایاى ابى عبدهللا مى زد و مى عل
خندید زید بن ارقم كھ از صحابھ رسول خـدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بود در جلسھ حضور داشت وقتى كھ 

خود را بر لب و دندان ابى عبدهللا عـلیھ السالم وارد  مشاھده كرد ابن زیاد مـرتـب و بھ شدت مـانند باران ضربان
چوب را از لبان حسین بردار كھ بخدا قسم مـكرر در مـكرر رسول خـدا را دیدم این لبھا ! مى كند، صدا زد ابن زیاد

 خدا ھمواره چشمانت را گریان بدارد كھ: را مى بوسید و مى مكید، و شروع كرد بھ گـریستـن ، ابن زیاد گـفت 
براى پیروزى خدا گریھ مى كنى اگر نبود كھ پیر و خرف شده و عقلت را از دست داده اى گردنت را مى زدم ، 

رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و  ! حدیثى برایت بگویم تا بیشتر بھ زشتى اعمالت پى ببرى! پسر زیاد: زید گفت 
اللّھّم انّى :و دستھا را روى سر آنان گذاشت و فرمودسلم را دیدم كھ حسن و حسین را روى زانوھاى خود نشانیده 

  ((خدایا این دو را نزد تو و مؤ منان صالح بھ امانت مى سپارم  )) . استودعك ایّاھما و صالح المـؤ مـنین
شمـا مردم  : زید بن ارقم از مجلس خارج شد و مى گفت! ، پسر زیاد با ودیعھ و امانت رسول خدا چھ كردى ؟

روز ھمگى برده خواھید بود كھ پسر پیغمبر را كشتید و پسر مرجانھ را بر خـود امـیر گردانیدید تا عرب از ام
نیكان شما را بكشد و اشرار را برده قرار دھد، مرگ بر كسانیكھ بھ ذلت راضى مـى شوند و در تـذكره سبط ابن 

اشت و با چوب بھ لب و دندان حضرت ھنگـامـى كھ سر حسین در طشتى جلو ابن زیاد قرار د: الجوزى نقـل شده 
چھ زیبا است دھن ابى عبدهللا ، انس بن مالك كھ یكى از صحابھ رسول خـدا است گـریست و : مى زد و مى گفت 

آرى حسین شبیھ رسول خـدا است و رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم را دیدم كھ دھان حسین را مى : گـفـت 
 .(349)بوسد

 زینب در مجلس ابن زیاد
زینب دختر امیر مؤ منان در حالیكھ پست ترین لباسھا در برداشت در گوشھ اى از مجلس ابن زیاد نشست ، زنان و 

این چـنین گوشھ گیرى اختیار كرده كیست ؟ زنان این زن كھ : كنیزان اطرافش را گرفتند، ابن زیاد سھ بار پرسید
این زینب دخـتـر فـاطمـھ دخـتـر رسول خدا : حرم اعتنا نكردند و جوابش را ندادند تـا آنكھ یكى از زنان پـاسخ داد

 . است
 . الحمـد 㭘 الّذى فـضحكم و قـتـلكم و اءبطل احدوثتكم: ابن زیاد با زبان شمـاتـت گـفـت

  ((اس كھ شمـا را رسوا ساخـت و كشت و حركتـتـان را باطل گردانید خـدا را سپـ ))
الحمد 㭘 الّذى اكرمنا بنبیّھ و طھّرنا من الّرجس ، انّما یفتضح الفاسق و یكذب الفاجر و ھو غیرنا :زینب كبرى فرمود

 . یابن مرجانھ
یھا پاك ساخت ھمانا فاسق رسوا مى شود خـدا را حمد مى كنم كھ ما را بھ وسیلھ پیامبرش گرامى داشت و از پلید ))

  (( . و فاجر دروغ مى گوید و او غیر ما است اى پسر مرجانھ
  ((دیدى خدا با برادرت چھ كرد؟  ))كیف رایت فعل ّهللا باخیك ؟ : ابن زیاد

د، و روزى جز خوبى ندیدم اینھا جماعتى بودند كھ خدا بر ایشان شھادت را مقدر كرده بود بھ قتلگاه آمدن: زینب 
خدا میان تو و ایشان جمع مى كند و با تو محاجھ و مخاصمھ مى كنند آنگاه خواھى دید كھ پیروز كیست ، مادرت بھ 

 . عزایت بنشیند اى پسر مرجانھ
 .ابن زیاد از نحوه پاسخ زینب بھ خشم آمد و تصمیم گرفت او را بكشد

احت است و بعالوه زن را نباید در برابر گفتارش مؤ این زن از مصیبت نزدیكانش نار: عـمـرو بن حریث گـفـت 
 .اخذه كرد
 .خدا قلب مرا شفا داد و راحت نمود از طرف برادر سركش تو و پیروان سركش او: ابن زیاد

 . لعمر لقد قتلت كھلى و ابدت اھلى و قطعت فرعى و اجتثثت اصلى فان یشفك فقد اشتفیت : زینب



خاندان مرا نابود ساختى و شاخھ ھاى مرا بریدى و ریشھ ھاى مرا كندى اگر اینھا بجانم قسم بزرگان مرا كشتى و  ))
  (( . شفاى تو است پس شفا یافتى

این زن سخنور است و پدرش نیز  )) .ھذه سّجاعة و كان ابوھا سّجاعا شاعرا: ابن زیاد با مغالطھ كارى گـفـت
  (( .سخنور و شاعر بود

 (350)كار، اصوال زن را با سخنورى چھ ؟مرا با سخنورى و شاعرى چ: زینب 
 ابن زیاد و امام زین العابدین علیھ السالم

ن الحسین علیھ كیست این ؟ على ب: عبیدهللا بن زیاد نظرى در میان اسراء افكند امام زین العابدین را دید پرسید
 . السالم

 مگر خدا على بن الحسین را در كربال نكشت ؟: ابن زیاد
برادرى داشتم كھ او را نیز على مى نامیدند و شما او را كشتید و در روز قیامت شما را مؤ اخذه : زین العـابدین 

 .مى كند
 ! با وقاحت تمام فریاد كشید كھ نھ خدا او را كشت: ابن زیاد

  .(351)ّهللا یتوفى االنفس حسین موتھا، و ما كان لنفس ان تموت االباذن ّهللا :فرمود زین العابدین
  ((آرى خدا جان ھر كس را بھ ھنگام مرگ مى گیرد، و ھیچكس نمى میرد مگر با اذن خدا  ))

و حاضرجوابى امام خشم ابن زیاد را مشتعل كرد كھ یك جوان اسیر در برابر حاكم زورمند چنین جواب  جسارت
ترا چنین جراءتى است كھ جواب مـرا مـى دھى و ھنوز نفـس شما قطع : مى دھد و استدالل مى كند، فریاد كشید

پـرید و عـلى بن الحسین را در بغل  زینب با شنیدن این سخـن از جا!! نشده جالد؟ این جوان را ببر گردن بزن 
خونھائى كھ از ما ریختى ترا كافى است ، ببین غیر از این جوان كسى را براى مـا ! پسر مرجانھ : گرفت و گفت 

 : ابن زیاد نانجیب شرمنده شد و با تعجب گفت! باقـى نگـذاشتـى ، اگـر مـى خـواھى او را بكشى اول مـرا بكش ؟
  ((رحم و خـویشاوندى چھ مى كند بھ راستى حاضر است كھ با او كشتھ شود  )) . ن تـقـتـل مـعـھعجبا للّرحم وّدت ا

(352). 
 : عزادارى در كوفھ

زه كوفھ و گفتگوھاى مـجلس ابن زیاد احساسات برخـورد ابن زیاد با اسراء مـخـصوصا سخنرانیھا بیرون دروا
مردم را برانگیخت ، ابن زیاد احساس كرد اگر مانع برخورد مـردم نشود مـمـكن است آشوبى رخ دھد، بھ شرطھ 

دستـور داد اھل بیت را در خـانھ اى جنب قصر حبس كنند تا مردم با آنھا مواجھ نگردند، مردان و زنان كوفھ دستھ 
جز زنانى كھ طعـم اسارت را چشیده اند بھ : آنھا مى رفتند و گریھ و شیون مى كردند، زینب فرمود دستھ بھ منزل

 .(353)دیدن ما نیایند زیرا آنھا مى دانند بر ما چھ مى گذرد
 عبدهللا عفیف 

مردم در مسجد اجتماع كنند سپس بھ مـنبر رفت تا سخنرانى كند :  بن زیاد پس از قضایاى گذشتھ اعالن كردعـبیدهللا
الحمـد 㭘 الّذى اظھر الحّق و اھلھ و : و موضوع پیروزى سپاه كوفھ را یادآورى نماید شروع كرد بھ خـطبھ و گـفـت

یعنى حمد مى كنم خدائى را كھ حق و رھروان حق را  )) . بنصر امیرالمؤ منین و اشیاعھ و قـتـل الكّذاب بن الكّذا
  (( . و پیروانش را یارى كرد و دروغگوى پسر دروغگو را كشت) یزید! (پیروز گـردانید و امـیرالمؤ منین 

عـبدهللا بن عـفـیف ازدى كھ از برگـزیدگـان شیعـھ و از زھاد بود و چـشم چـپ او در جمل و چشم راستش را در 
اى پسر مرجانھ تو : از دست داده بود و ھمواره اوقاتش را در مسجد مى گذرانید از جاى برخـاست و گفت صفین 

و پدرت و كسى كھ ترا حكومت داده و پدر او كذاب فـرزند كذاب است ، اى دشمـن خـدا فـرزندان پـیامبر را مى 
 !! كشى و بر منبر چنین سخنانى مى گوئى

 !گوید؟كیست كھ سخن مى : ابن زیاد
منم اى دشمن خدا نسل پاك پیغمبر را كھ خدا رجس و پلیدى را از آنان دور ساختھ است مـى كشى و : ابن عفیف 

خـیال مى كنى كھ ھنوز مسلمان و بر دین خدائى ؟ كجایند اوالد مھاجرین و انصار تـا از این مـرد طغـیانگـر انتـقـام 
 !ندبگـیرند كھ او و پـدرش لعـنت شده رسول خدای

او را نزد من بیاورید مـاءمـورین ابن زیاد خـواستـند : ابن زیاد كھ از خـشم رگـھاى گـردنش ورم كرده بود صدا زد
 .او را دستگیر كنند، قبیلھ ازد او را از دست ماءمورین خالص كردند و بھ خانھ اش بردند

فیف حملھ ور شده در خـانھ را شكستند و ابن زیاد گروھى را ماءمور دستگیرى وى نمود، آنھا بھ خانھ عبدهللا ع
پدر دشمنان خدا آمدند ابن عفیف گفت شمـشیر مـرا بھ من برسان ، شمشیر را : وارد خانھ شدند، دخترش صدا زد

 .گرفت و اطراف خود چرخانید و از خود دفاع مى كرد
از قاتالن نسل پاك پیغمبر انتقام كاش مرد بودم و در پیش روى تو مى جنگیدم و ! پدر: دخـتـر عـبدهللا مـى گـفت 



 . مى گرفتم
دشمـن از ھر سو بھ عـبدهللا حملھ مى كرد دخترش او را آگاه مى ساخت و او حملھ دشمن را دفع مى نمود، 

سرانجام با تالش و كوشش زیاد او را دستگیر كردند و بھ نزد ابن زیاد بردند ھمینكھ عبیدهللا بن زیاد او را دید گفت 
 . را كھ ترا خوار ساخت حمد خدا: 

دشمن خدا، چگونھ مرا خوار ساخت بخدا قسم اگر چشمم باز بود روزگار را بر تو تنگ مى كردم ، ابن : عبدهللا 
 .زیاد دستور داد گردن او را بزنند

ترین خلق قبل از آنكھ تو بھ دنیا بیائى از خدا خواستم كھ شھادت نصیبم فرماید و شھادتم را بھ دست بد: عبدهللا گفت 
خود قرار دھد و چون چشمھایم را از دست دادم از استجابت دعـایم مـاءیوس شدم و اكنون خدا را سپاس مى گویم 

بھ دستور ابن زیاد عبدهللا عفیف را شھید . و شكر مى كنم كھ شھادت نصیبم فـرمود بعد از آنكھ ماءیوس شده بودم 
 .(354)كردند و در سبخھ بھ دار آویختند

 سر حسین در كوچھ ھاى كوفھ
ابن زیاد بھ مـنظور پـیاده كردن قدرت خود و خوار و زبون ساختن شیعیان امام حسین و پـیشگـیرى از حركت 

م و سایر شھدا را در كوچھ ھاى كوفھ بگردانند، منادى احتمالى مردم علیھ حكومت دستور داد سر حسین علیھ السال
 :ھم اعالن مى كرد

 . قتل الكّذاب بن الكّذاب
 : دعبل خزاعى در این زمینھ چنین سروده است

راءس بن بنت محّمد و وصیّه 
للنّاظرين على قناة يرفع

والمسلمون بمنظر و بمسمع 
ال منكر منھم و ال متفّجع

عیون عماية كحلت بمنظرك ال
و اصّم رزؤ ك كّل اذن تسمع

ما روضة االّ تمنّت انّھا 
لك حفرة و لخطّ قبرك مضجع

ايقظت اءجفانا و كنت لھا كرى 
و انمت عینا لم يكن بك تھجع

  (( .سر پـسر دخـتـر مـحمـد و وصى او براى دیدن بینندگان بر سر نى بلند مى شود ))ـ  1
  (( .ن مـى بینند و مـى شنوند نھ كسى ایراد مى كند و نھ شیون و زارى مى نمایدمـسلمـانا ))ـ  2
  (( . با دیدن سر تو چشمھا سرمھ كورى كشیدند و مصیبت تو ھمھ گوشھا را كر كرده) پـسر پـیغـمـبر) ))ـ  3
  (( .ھیچ نقـطھ اى از زمـین نیست كھ آرزو مـى كند كاش محل قبر و خوابگاه تو بود ))ـ  4
خـواب بر چـشمـھائیكھ با وجود تو بخواب ناز مى رفتند حرام شد و آنانكھ از ترس تو بخواب نمى رفتند آرام  ))ـ  5

  (( .گرفتند
البتھ تا یك زمان كوتاھى این حالت در مردم حكمفرما بود ولى طولى نكشید كھ بھ خود آمدند و ریشھ ظلم : نكتـھ 

 .یزیدى را كندند
در غرفھ خود نشستھ بودم دیدم سر حسین باالى نیزه در كوچھ ھا مى گـردانند، ھمینكھ محاذى  :زید بن ارقم گوید

 .(355)ام حسبت اّن اصحاب الكھف و الّرقیم كانوا من ایاتنا عجبا: غرفھ ام رسیدند شنیدم كھ مى خواند
  ((آیا گـمان مى كنى كھ داستان اصحاب كھف و رقیم از آیات عجیب ما است  ))

 : از شنیدن این آیھ از سر بریده ابى عبدهللا موى بر تنم راست شد و بى اختیار صدا زدم
  (( . آرى سر تو از زنده شدن اصحاب كھف عجیب و عجیبتر است. راءسك یابن رسول ّهللا اعجب و اعجب

  .(356)انّا 㭘ّ و انّا الیھ راجعون
 آنجا كھ مجرمین پشیمان مى شوند

پـس از آنكھ اسراى كربال وارد كوفـھ شدند از سوى مـردم كوفـھ كھ مـدت پـنج سال عـلى بن ابى طالب با آن 



الت بى نظیر در این شھر بر آنھا حكومت كرده و فـضائل اھل بیت پیغمبر را زیاد شنیده بودند از ھر طرف عـد
صداى طعن و لعن بر كشندگان فـرزند پیغمبر بلند شد و بھ گوش دشمنانشان مى رسید، دشمنان ابى عبدهللا بدتر از 

چنان پشیمان بود كھ یكى از بستگانش از او سگـان پشیمان شدند چنانكھ عمر سعد پس از مراجعت از كربال آن
ھیچكس نزد خانواده اش برنگشتھ كھ بدتـر باشد از وضعى كھ من برگشتھ ام ، از مرد : احوالپرسى كرد پاسخ داد

فاسق و فاجرى چون ابن زیاد اطاعت كردم و خـداى حكیم را معصیت و مرتكب امر بزرگى شدم و رحم و 
 . خویشاوندى شریفى را قطع كردم

اینجا است كھ ھر یك از مجرمین مى خواھد جرم قتل حسین را بھ گردن دیگرى بیندازد ابن زیاد اندیشید كھ نامـھ 
مدركى خواھد بود كھ تمام جرائم را ) در صفحات پـیشین گذشت (اى را كھ بوسیلھ شمر بھ عمر سعد نوشتھ است 

 . آن نامھ را بھ من برگردان:  بھ گردن او مى افكند لذا عمر سعد را خواست و اظھار داشت
 ! از پى اطاعت دستور تو بودم نامھ را گم كردم: عمر سعد
 . باور نمى كنم باید نامھ را بیاورى: ابن زیاد

 . عـمـر سعد كھ اصرار ابن زیاد را مشاھده كرد خواست بھ او بفھماند كھ نقشھ او را خوانده است
اى قـریش بخـوانند تـا مـرا در قـتـل حسین مـعذور بدارند، من در زمینھ آنرا فـرستـادم تـا براى پـیرزنھ: گـفـت 

كشتن حسین ترا چنان اطاعتى كردم كھ اگر از پدرم سعدبن ابى وقاص این چنین اطاعت مى كردم حق او را ادا 
  .(357)كرده بودم

 انتقاد بر كشندگان حسین علیھ السالم
پـس از شھادت ابى عبدهللا انتقادات و ایرادات مردم بر كشندگان پسر پیغمبر سرازیر شد حتى از سوى نزدیكترین 

 : بستگان آنھا چنانكھ
ان زیاد تا روز قیامت بخدا قسم دوست داشتم كھ بر بینى تمام فرزند: ـ عثمان بن زیاد بھ برادرش عبیدهللا گفت  1

 . عالمت بردگى مى زدند و حسین كشتھ نمى شد و این لكھ ننگ بر چھره فرزندان زیاد نمى نشست
یا : ـ از تـذكره سبط ابن الجوزى نقل شده كھ مرجانھ مادر عبیدهللا زیاد بر فرزند خبیثش خـشم گـرفـت و گـفـت 2

یعـنى اى پست فطرت پسر رسول خدا صلى هللا علیھ و  )) .جھ هللا ابداخـبیث قـتـلت ابن رسول ّهللا و هللا ال راءیت و
  (( .آلھ و سلم را كشتى بخدا قسم ھرگز خدا را با روى خوش مشاھده نخواھى كرد

ـ معقل بن یسار بھ شدت از ابن زیاد انتقاد مى كرد و از او كناره گرفت و پس از واقعھ كربال از ھمنشینى و  3
 .ارى نمودمصاحبت با او خودد

ـ مـردم ھرگـاه عـمـر سعد را مى دیدند او را لعنت مى كردند، و ھرگاه وارد مسجد مى شد مردم مسجد را ترك  4
 .مى كردند

چـون خـبر قتل حسین بھ ما رسید سھ روز بحالت بھت و رنگھاى متغیر : ـ حصین بن عـبدالرحمـان سلمـى گـوید 5
 . شیده شده استگذراندیم كھ گویا خاكستر بر سر ما پا

بیست سال سكوت اختیار كرده بود وقتى خبر شھادت حسین را شنید رنگش ) خواجھ ربیع (ـ ربیع بن خـثیم  6
 :آیا راستى حسین را كشتند؟ و این آیھ را خواند: متغیر شد و گفت 

اى خدائیكھ  )) . یھ یختلفوناللّھّم فـاطر الّسماوات واالرض عالم الغیب و الّشھادة انت تحكم بین عبادك فیما كانوا ف
  ((آسمان و زمین را آفریدى و بھ آشكار و پنھان آگاھى ، تـو بین بندگانت در موارد اختالف حكم مى كنى 

جوانمردانى را كشتند كھ رسول خـدا آنان را دوست مـى داشت و با دست لقمھ بر دھانشان مى گذاشت : سپس فرمود
 . اره بھ سكوت برگشت تا از دنیا رفتو آنھا را روى زانو مى نشانید دوب

و اذالّه : ـ حسن بصرى ھنگامیكھ شنید حسین را شھید كرده اند، آنقدر گریھ كرد كھ پھلوھایش ورم كرد و گـفـت 7
 . المـّة قتل ابن رعیّھا ابن نبیّھا و ّهللا لینتقمّن لھ جّده و ابوه من ابن مرجانھ

را بكشد بخدا قسم جد و پدر حسین   ى كھ فرزند زنازاده فرزند پیغمبرش چـھ ذلت و خـوارى است براى امت! آه  ))
  (( .از پسر مرجانھ انتقام مى گیرد

مـطالب در این زمینھ زیاد است حتى عده اى كوفھ را ترك كردند بخاطر كشتھ شدن حسین بھ جاى دیگـر رفـتـند 



ر شھرى كھ پسر پیغمبر در آن شھر شھید مى شود د: مـانند عـبدالرحمـن قـضاعـى بھ بصره نقل مكان كرد و گفت 
 .(358)سكنى نمى كنم 

 انتقال سرھاى شھیدان بھ شام
ھ گـردانید فـرداى آن روز سر در اخـبار آمـده كھ ابن زیاد بعـد از آنكھ یك روز سرھا را در كوچھ ھا و محالت كوف

 چھ خبر؟: حسین و بقـیھ سرھا را بھ وسیلھ زحربن قیس بھ شام فرستاد، ھنگامیكھ زحر وارد شد، یزید پرسید
بشارت بھ فتح و پیروزى خدا، كھ حسین با ھجده نفر از بستگان و شصت نفر از شیعیان بر ما وارد شدند، : زحر

حكم امیر عبیدهللا زیاد تن دھند یا بجنگند، آنھا جنگ را اختیار كردند، با طلوع از آنھا خواستیم تسلیم شوند و بھ 
آفتاب بر آنھا تاختیم و از ھر سو آنان را مـحاصره كردیم تـا وقـتیكھ جنگ شدت گرفت آنھا بھ بیشھ ھا و گودالھا 

ھ اندازه كشتن و پوست كردن فرار مى كردند چنانكھ كبوتر از باز فرار مى كند بخدا سوگند یا امیرالمؤ منین ب
شترى بیش نگذشت كھ ھمھ را كشتیم و اكنون بدنھا روى زمین افتاده و جامھ ھاشان خون آلود و صورتھا خاك آلود 

 .و آفتاب بر آنھا مى تابد و باد بر آنھا مى ورزد
ر از كشتن حسین ، اگر من از شما خشنود مى شدم بھ كمـت: یزید مدتى سر بھ زیر افكند و آنگاه سر برداشت و گفت 

من خود با او طرف مى شدم از او مى گذشتم ، خدا حسین را رحمت كند، سپس او را بیرون كرد و جایزه اى بھ او 
 .(359)نداد

 انتقال اسراء بھ شام
دهللا زیاد سرھاى شھدا را بھ شام فرستاد، اسرا را آماده ساخت و بھ سرپـرستـى مـخـفـربن ثـعـلبھ پـس از آنكھ عـبی

عائذى و شمر بن ذى الجوشن بھ شام روانھ كرد، وى دستـور داد امـام سجاد علیھ السالم را با غل جامعھ دستھا را 
 .دندبھ گردن بستند و سوار بر جھاز شتر بدون روپوش بسوى شام حركت دا

 : امام زین العابدین علیھ السالم در طول مسیر با ھیچیك از ماءموران سخنى نگفت
كھ ابن زیاد پس از واقعھ كربال نامھ اى بھ یزید بن مـعـاویھ : و در نقـل دیگرى كھ طبرى ذكر كرده است آمده 

اھل بیت ناگھان مشاھده كردند  نوشت و كسب دستـور كرد و در این مـدت اھل بیت در زندان عبیدهللا بودند یك روز
قاصدى در مورد شمـا : نامھ اى ھمراه سنگى از بیرون بھ داخل زندان افتاد وقتى نامھ را خواندند چنین نوشتھ بود

بھ شام رفتھ و در فالن روز برمى گردد، در آن روز اگر صداى تكبیر شنیدید بدانید كھ ھمگى كشتھ خواھید شد و 
در امانید دو یا سھ روز قـبل از موعد سنگى ھمراه نامھ داخل زندان پرت شد كھ در این  اگر صداى تكبیر نشنیدید

 .اگر وصیتى دارید انجام دھید كھ در فالن روز قاصد برمى گردد: نامھ یادآور شده بود
 .(360)در روز مـوعد تكبیر شنیده نشد و نامھ یزید رسید كھ اسرا را بھ شام روانھ كنید

 . اال لعنة ّهللا على القوم الظالمیناین اعمال را نیز بھ منظور ایجاد ترس و وحشت انجام مى دادند : نكتھ 
 سھ نفر با خانواده ھمراه حسین بودند

ھ ابى عبدهللا علیھ السالم فقط سھ نفر بودند كھ با خانواده شان از خـانواده ھاى بنى ھاشم كھ بگذریم در میان صحاب
 :ھمراه امام حسین بھ كربال آمدند

ـ جنادة بن حارث سلمانى كھ با خانواده آمد و بھ حسین علیھ السالم پیوست و خانواده اش با حرم حسینى بودند و  1
داد كھ در ركاب حسین بجنگد پسر جناده چون جناده كشتھ شد ھمسر جناده فرزندش عمروبن جناده را فرمان 

این پسر پدرش را در جنگ از دست داده شاید : خدمت امام آمد و اجازه میدان خواست ، امام اجازه نداد و فرمود
  (( . مادرم مرا امر كرده است )) . اّن امـّى ھى الّتـى امـرتـنى: ناراضى باشد، پسر عـرض كرد  مادرش 

 .ن فرمودآنگاه امام اجازه میدا
ـ عـبدهللا بن عمیر كلبى است كھ از بئر جعد بھ حسین پیوست و ھمسرش او را سوگند داد كھ وى را نیز ھمراه  2

 . ببرد كھ داستان شھادتش در صفحات قبلى گذشت
ـ مـسلم بن عـوسجھ است كھ با خانواده بھ حسین علیھ السالم ملحق شد و خانواده اش ضمیمھ اھل بیت حسین  3

 . كھ شرح حال این سھ تن در صفحات پیشین گذشت .شدند
اما این خانواده ھا بھ اسارت نرفتند، زیرا وقتى كھ اسرا وارد كوفھ شدند بستگان این خـانواده ھا نزد ابن زیاد 



 ال حول.وساطت كردند و آنھا در كوفـھ مـاندند و یا بھ منزلشان بازگـشتـند، فـقـط اھل بیت حسین را بھ اسارت بردند
 㭘ّ(361)و ال قّوة االّ با.  

 گزارش كشتھ شدن حسین بھ مدینھ منوره
عبیدهللا بن زیاد پس از آنكھ سرھاى شھدا را بھ شام فرستاد عبدالملك سلمى را خواست و گـفـت بھ مـدینھ برو و 

بشارت قـتـل حسین را بھ امیر مدینھ عمروبن سعیدبن العاص برسان ، عـبدالمـلك مـى خـواست عذر بیاورد لیكن 
ابن زیاد نپذیرفت كھ انعطاف پذیر نبود، مبلغى بھ او داد و گفت اگر مركبت در راه ماند مركب دیگرى بخر و 

 .رساندسریع خود را بھ مدینھ برسان مبادا قبل از تو دیگرى خبر را ب
 چون وارد مدینھ شدم مردى از قریش مرا دید و پرسید چھ خبر؟: عبدالملك گوید

  (( . خبر نزد امیر است )) !الخبر عنداالمیر: گفتم 
 .حسین بن على علیھ السالم كشتھ شد. انّا 㭘ّ و انّا الیعھ راجعون : قریشى گفت 

 خبر؟ھان چھ : عبدالملك بر حاكم مدینھ وارد شد، حاكم پرسید
 !خبرى كھ امیر را خوشحال كند، حسین كشتھ شد: عبدالملك گفت 

 . پس برو در كوچھ ھا اعالن كن: والى مدینھ گفت 

 

 

وقـتى صداى اعالن من بلند شد چنان نالھ و شیونى از خانھ ھاى بنى ھاشم برخـاست كھ ھرگز : عـبدالمـلك گـوید
 : ارش كار را بھ عمروبن سعید دادم خوشحال شد و خندید و گفتاین چنین نالھ اى از كسى نشنیده بودم ، وقتى گز

عّجت نساء بنى زياد عّجة 
(362)كضجیج نسوتنا غداة االرنب 

 .ارنب ضجھ و نالھ نمودندزنان بنى زیاد نالھ كردند ھمانطور كھ زنان ما در روز 
  (( . ھذه واعیة بواعیة عثمان: سپس گفت 

 .(363) (( یعنى امروز بنى ھاشم بھ تالفى روزى است كھ عثمان كشتھ شد)) 
 : حوادث بین راه شام
مـقـدس حسین بھ شام مى رفتند در اولین منزلى كھ فرود آمدند در حالیكھ ماءمورین مشغول  كسانیكھ ھمـراه سر

صرف غذا و شرب خمر و سرگرمى و خوشحالى بودند مشاھده كردند كھ ناگھان دستى آشكار شد و بر دیوار 
 : نوشت

اترجو اّمة قتلت حسینا 
شفاعة جّدة يوم الحساب 

  (( .كشند امید شفاعت جدش را در روز حساب و قیامت دارند آیا امتى كھ حسین را مى ))
ھمـراھان مـضطرب و ھراسان شدند، بعضى ھا خواستند دست را بگیرند نتوانستند و دست غایب شد، سپس 

 : ماءمورین بھ غذا خوردن مشغول شدند، دوباره دست ظاھر گشت و این بیت را نوشت
فال و اللّه لیس لھم شفیع 

القیامة فى العذاب  و ھم يوم
  (( .نھ چنین است بخدا قسم كھ اینھا شفیعى ندارند و در روز قیامت معذب خواھند بود ))

 : مـجددا خواستند دست را بگیرند ناپدید شد و چون بھ غذا خوردن نشستند دست پدیدار شد و نوشت
و قد قتلوا الحسین بحكم جور 

و خالف حكمھم حكم الكتاب 
  (( . را بھ حكم حاكم جور كشتند و حكم آنھا مخالف حكم خدا استحسین  ))

 .(364)خوردن غذا بر ھمھ ناگوار شد و از آنجا كوچ كردند
 راھب نصرانى و سر ابى عبدهللا



زل بین راه سر حسین را از صندوق بیرون مى آوردند و بر سر نیزه نصب مـى كردند مـاءمـورین ابن زیاد در منا
و عـده اى از آن مـخـالفـت مـى نمـودند تـا آن منزل را ترك كنند، بھ منزلى رسیدند كھ راھبى در آنجا دیرى داشت 

مد مشاھده كرد كھ نور از ، نیمھ شب راھب متوجھ شد از بیرون دیر نورى از زمین تا آسمان مى درخشد، بیرون آ
 شما كیستید؟! سر حسین است ، نزد ماءمورین آمد و گفت 

 .ماءمورین ابن زیاد
 این سر كیست ؟

 سر حسین بن على
 ـ كدام على ؟

 . على بن ابیطالب
 ـ مادرش كیست ؟

 .فاطمھ دختر رسول خدا
 ـ دختر پیامبرتان ؟

 ! بلى
مسیح فرزندى داشت او را روى مژه چشممان نگـھدارى مـى كردیم اگـر . ـ واى بر شمـا چـھ بد مـردمـى ھستـید

 مـمـكن است ده ھزار دینار بھ شما بدھم این سر را تا صبح بھ من بسپارید؟
مـانعى ندارد، راھب دینار را داد و سر را تحویل گرفت و آنرا شستشو داد و معطر گردانید و روى زانو گـذاشت و 

اى سر مقدس من جز اختیار خود را : بح سر حسین را مخاطب قرار داد و گفت تمام شب را گریھ مى كرد تا ص
گواھى مى دھم كھ  )) . و انا اشھد ان ال الھ االّ ّهللا و اّن جّدك محمدا رسول ّهللا و اشھد انّنى مـوالك و عبدك. ندارم

  (( . دین جد توام جز خداى یكتا خدائى نیست و گواھى مى دھم كھ محمد جد تو رسول خدا است و من بر
بیائید دینارھا را تقسیم كنیم مبادا یزید از مـا بستـاند، وقـتـى كیسھ ھاى : نزدیك شام ماءمورین سر ابى عبدهللا گفتند

و ال تـحسبّن :زر را گشودند مشاھده نمودند كھ دینارھاى طال بھ خزف تـبدیل شده بود كھ یك طرف آن مـكتـوب بود
  .(365)و سیعلم الّذین ظلموا اّى منقلب ینقلبون:و در طرف دیگر .یعمل الظّالمونّهللا غـافـال عـمـّا 

 مشھدالراءس 
كھ سر حسین علیھ ابن شھر آشوب در مـناقـب مـواضعـى را بین كوفھ و شام بھ عنوان مشھدالراءس یعنى جائی

موصل و نصیبین و حماة و حمص و عسقالن و  :السالم در آنجا قرار گرفتھ است نام برده كھ آنھا عبارت است از
 . و اما مشھدالراءس در شام معروف است و ھر كس بھ سوریھ رفتھ در دمشق اسجا را زیارت كرده است. شام 

الن سر ابى عـبدهللا بھ مـوصل رسیدند از حاكم مـوصل وسائل ھنگـامـى كھ حامـ: و امـا مـشھدالراءس در مـوصل 
و نیازمـندیھاى خـود را خـواستـند، مـردم مـوصل از ورود آنھا بھ شھر مـانع شدند در خارج شھر سر امام علیھ 
ى السالم را روى سنگـى قـرار داده بودند، یك قطره خون از سر ابى عبدهللا بر سنگ چكید و در روزھاى عاشورا
ھر سال خون مى جوشید و مردم اجتماع مى كردند و عزادارى پرشورى برپا مى نمـودند و تـا ایام عـبدالمـلك 

مـردم در محل آن قبھ اى . مـروان این مـراسم ھر سال برپـا مـى شد، عـبدالمـلك دستـور داد سنگ را از آنجا بردند
 .(366)ساختند و مراسم روز عاشورا را برپا مى كردند

 مشھدالسقط در جوشن
جوشن كوھى است در طرف غربى شھر حلب كھ از آنجا مـس استـخـراج مـى : در مـعـجم البلدان حموى آمده است 

زنان ابى عـبدهللا در این نقـطھ بچـھ سقـط كرد از  كردند زمـانیكھ اسراى اھل بیت از آنجا عبور كردند یكى از
كارگـران مـعدن آب و طعام خواستند در اثر تبلیغات سوء بنى امیھ نھ تنھا آب و غذا ندادند بلكھ بھ آنھا توھین ھم 

ا كردند و ناسزا گفتند، ھمسر ابى عبدهللا بر آنھا نفرین كرد و از آن تاریخ دیگر معدن سوددھى نداشت و نتیجت
تعطیل شد، در قبلھ این كوه بارگاھى است معروف بھ مشھدالسقط و بچھ سقط شده امام حسین را محسن نام نھادند و 

 .(367)مشھد دكھ ھم گفتھ مى شود
 شام را زینت مى كنند

چـون نزدیك شام رسیدند مردمشان از زن و مرد و كوچك و بزرگ براى تـمـاشاى اھل بیت و اسراى اھل بیت 
اظھار شادمـانى از پـیروزى یزید بھ استـقـبال شتـافـتـند، بھ مـنظور تـكمـیل تـزئین شھر سھ روز اھل بیت را در 

ھ و جواھرات زینت كردند مردم با خـارج شھر متوقف ساختند و شھر را با انواع پارچھ ھاى حریر و زربفت و آئین
طبل و شیپور و ساز و ضرب و آالت لھو بھ رقص و پـایكوبى پرداختند، جمعیتى در خارج شھر اجتماع كرده بود 

  .(368)كھ ھرگز كسى چنین جمعیتى را در یك جا ندیده است
 ورود اھل بیت بھ شام



اھل بیت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم وارد دمشق شدند، این روز را بنى امیھ عید مى گیرند و براى شیعیان 
 : روز عزا است چنانكھ شاعر گفتھ است

كانت ماَّتم بالعراق تعّدھا 
امويّة بالّشام من اءعیادھا

  (( .برپـا مـى كنند ولى بنى امـیھ در شام آن روزھا را عـید مى گیرنددر عـراق مـجالس عـزا  ))
از ابى مـخـنف روایت شده كھ از سر ابى عبدهللا بوى خوشى مى وزید كھ بر ھر بوى خـوشى برتـرى داشت چون 

ھ مى چ: حاجتى دارم ممكن است انجام دھى ؟ شمر پرسید: اھل بیت نزدیك شھر رسیدند، ام كلثوم شمر را گفت 
 خواھى ؟

ما را از دروازه اى وارد كنید كھ جمعیت تماشاچى كمتر باشد و بھ كسانى كھ سرھا را حمـل مـى : ام كلثوم فرمود
 . كنند بگـو سرھا را از مـحامـل زنان دور كنند كھ از كثرت نظر تماشاچیان خوار شدیم

ر كنار محملھاى زنان حركت دھند و آنھا را شمـر پـست فطرت دستور داد سرھا را باالى نیزه ھا نصب كردند و د
  .(369)ال حول و ال قّوة االّ با㭘ّ . از در بزرگ شھر وارد كردند
 سھل بن سعد و اھل بیت حسین

لمقدس رفتھ بودم عبورم بھ شام افتاد شھرى آباد داراى اشجار زیاد و براى زیارت بیت ا: سھل بن سعد ساعدى گوید
باصفـا دیدم ولى مـشاھده كردم كھ با پارچھ ھاى رنگارنگ شھر را آذین كرده اند و مردم غرق سرور و شادى اند، 

است كھ از آن  زنان را دیدم كھ با ساز و آالت لعـب مـى زنند و مى رقصند، با خود گفتم آیا براى مردم شام عیدى
براى شما در شام عیدى است كھ ما خبر : بى خـبریم ، در گوشھ اى عده اى را دیدم كھ باھم صحبت مى كنند گفتم 

 پیرمرد گویا غریبى ؟: نداریم ؟ گفتند
 . آرى من سھل بن سعد از صحابھ رسول خدایم: گفتم 

 را فرو نمى برد؟  زمین اھلش  تـعـجب نمى كنى كھ چرا آسمان خون نمى بارد و! سعـد: گـفـتـند
 مگر چھ شده ؟: گفتم 
 !سر حسین فرزند پیغمبر را از عراق براى یزید ھدیھ مى آورند: گفتند
 !اى واى سر حسین را مى آورند و مردم این چنین خوشحالى مى كنند؟: گفتم 

 .پرسیدم از كدام دروازه وارد مى كنند؟ بھ دروازه ساعات اشاره كردند
ه آمدم ، پرچمھا را دیدم كھ ردیف شده ، سوارى را دیدم كھ نیزه اى در دست دارد سرى بر آن نصب جلوى درواز

است كھ شبیھ تـرین انسانھا بھ رسول خدا است ، در تعقیب زنان اھل بیت را دیدم كھ بر شتران بدون پوشش 
 دختر تو كیستى ؟: سوارند، نزد یكى از زنان رفتم پرسیدم 

 ! ختر حسینممن سكینھ د: فرمود
 . آیا حاجتـى دارى كھ بتـوانم انجام دھم كھ مـن سھل بن سعد از اصحاب جد شمایم: گـفـتـم 
اى سھل بھ كسى كھ این سر را حمل مى كند بگو قدرى سر را جلوتر ببرد تا مـردان كمـتـر بھ مـا نگـاه : فـرمـود

 برآورى تا چھارصد دینار بھ تو بدھم ؟ممكن است حاجت مرا : كنند، بھ آنكھ سر را حمل مى كرد گفتم 
 پرسید چھ حاجتى دارى ؟

این سر را از جلو زنھا ببر تا حرم پیغمبر از نظاره گر مصون باشند، آن مرد خواستھ ام را انجام داد و : گـفـتـم 
  .(370)منھم چھارصد دینار بھ او دادم

 مرد شامى و امام سجاد علیھ السالم
پـیرمـردى از مـردم شام كھ تـحت تـاءثیر تبلیغات سوء بنى امیھ قرار گرفتھ بود، ھنگامى كھ در میان جمعیت 

یھ السالم چشمش بھ امام زین العابدین علیھ السالم افتاد صفوف جمعیت را در ھم شكافـت و خـود را بھ امام عل
 . الحمد 㭘 الّذى اھلككم و امكن االمیر منكم و قطع قرون الفتنھ: رسانید سر را بسوى حضرت بلند كرد و گفت

  (( . سپـاس خـداى را كھ شما را ھالك كرد و امیر را بر شما مسلط گردانید و شاخ فتنھ را شكست ))
ھ شد كھ فریب خورده و حق بر او مـشتـبھ شده است ، امام زین العابدین علیھ السالم نظرى بر او افكند و متوج

  ((پیرمرد آیا قرآن خوانده اى ؟  ))یا شیخ ھل قراءت القرآن ؟ : فرمود
 . بلى

  .(371)قـل ال اسئلكم علیھ اجرا االّ الموّدة فى القربى:!ـ آیا این آیھ را خـوانده اى ؟
  (( . از شما اجر و مزد رسالت نمى خواھم بھ جز دوستى با خویشان ))

 . ـ بلى خوانده ام
 . مـائیم خـویشانى كھ دوستـى مـا اجر رسالت رسول خداست: امـام فـرمـود



  .(372)ّن 㭘 خـمـسھ و للّرسول و لذى القربىواعـلمـوا انّمـا غـنمـتـم مـن شى ء فـا:ـ آیا این آیھ را خـوانده اى ؟
  (( . ھر چـھ غـنیمـت بدست آوردید پـس خـمـس آن براى خـدا و رسول او و خویشان رسول خدا است ))

 . بلى: پیرمرد
 . ر خمس با خدا و رسولش شریكند مائیمخویشانى كھ د: امام 

 .(373)انّمـا یرید هللا لیذھب عـتـكم الّرجس اھل البیت و یطھّركم تطھیراـ آیا این آیھ را خـوانده اى ؟
  (( .ھل بیت رجس و پلیدى را ببرد و شما را پاك سازدھمانا خدا مى خواھد كھ از شما ا ))

 . بلى: ـ گفت 
 . مائیم اھل بیتى كھ خدا آنھا را پاك و منزه ساختھ است: امام فرمود

  .(374) (( حق خویشان را بده  .)) ـ آیا این آیھ را خوانده اى ؟ و آت ذالقربى حقھ
 . آرى: ـ گفت 
 .مائیم كسانى كھ خدا سفارش كرده كھ پیغمبر حق ما را ادا كند: فرمود

 شما را بخدا قسم ذى القرباى این آیات شمائید؟: پیر مرد مات و مبھوت از گفتھ خود پشیمان شد و پرسید
بخدا قسم آنھا مائیم بدون شك پیرمرد گـریان شد عـمـامـھ از سر  )) .شكّ  تـا㭘ّ انّا لنحن ھم من غیر: امـام فـرمـود

ھل لى  :خدایا از دشمنان آل پـیغـمـبر بیزارى مـى جویم سپـس عـرض كرد: افـكند و سر بھ آسمان بلند كرد و گفت 
  ((آیا راھى براى توبھ دارم ؟  ))من توبة ؟ 

 .توبھ ات را مى پذیرد و با ما محشور خواھى شدبلى اگـر تـوبھ كنى خداوند : حضرت فـرمـود
  (( . من توبھ نمودم )) . تبت الى ّهللا : عرض كرد

 !چـون داستـان پـیرمـرد بھ یزید رسید دستـور داد او را بھ قتل رسانیدند
  .(375)اال لعنة ّهللا على القوم الظّالمین

 اھل بیت رسول خدا در مجلس یزید
از حضرت عـلى بن الحسین علیھ السالم روایت شده ھنگامیكھ ما را بر یزید وارد كردند دوازده نفـر جوانان و 

انشدك با㭘ّ یا یزید مـا : اطفـال ذكور كھ ھمـھ را بھ ریسمـان بستـھ بودند، چـون مـقـابل یزید قـرار گـرفـتـیم ، گـفـتـیم
یزید ترا بخدا چھ فكر مى كنى اگر پیامبر  )) . ظنّك برسول ّهللا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم لورانا عـلى ھذه الحال

  ((صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ما را بھ این حالت ببیند؟ 
 !آنگاه دستور داد بند را از ما برداشتند

: دختران رسول خدا و اسیرى ؟ یزید گفت ! یزید )) .یا یزید بنات رسول ّهللا سبایا:  گـفـت فـاطمـھ دخـتـر ابى عـبدهللا
را پـر   دختر برادرم من این را دوست نداشتم مردم حاضر در مجلس آنچنان گریھ كردند كھ صداى گریھ مجلس

یتـش آگـاه گـردید بر حسین ندبھ مى كرد زنى از بنى ھاشم در خـانھ یزید بود وقـتـى كھ از داستـان حسین و اھل ب
وا حبیباه یا سیّد اھل بیتـاه ، یابن مـحمـداه یا ربیع االرامـل و الیتـامـى ، یا قـتـیل اوالد :كرد و فریاد مى كشید

اى حبیبم حسین اى سید اھل بیت رسول خـدا، اى پـسر رسول خـدا، اى پـناھگـاه ایتام و بى سرپرستان ،  )) .االدعـیا
  ((كشتھ اوالد زنا اى 

 .ندبھ و گریھ این زن ھمھ اھل مجلس را گریانید
ھنگامیكھ آل ّهللا : طبرى مى گوید. بھ نقل تاریخ ابن اثیر این زن را ھند دختر عبدهللا بن عامربن كرنیز ذكر مى كند

دن و ولولھ اى ایجاد بر یزید وارد شدند زنان یزید و دختران معاویھ و ھمھ زنان حرم یزید فریاد زدند و گریھ كر
 .(376)و تمام زنان بنى امیھ بھ خدمت مخدرات آل ّهللا مى آمدند و مجلس عزا برپا مى كردند. نمودند

 فاطمھ دختر امام حسین و مرد شامى
پیغمبر را از خوارج بحساب مى آوردند و یا اسراى رومى فكر مى كردند لذا مردى از مردم شام اسراى اھل بیت 

 .اھل شام در مجلس یزید فاطمھ دختر امام حسین علیھ السالم را دید و از یزید خواست كھ این دختر را بھ او ببخشد
یتیم  )) . مھ جان اوتمت و استخدمع: دختر ابى عبدهللا علیھ السالم از سخن مرد شامى لرزه بر اندامش افتاد صدا زد

  (( . شدم كم نبود حاال باید كنیزى كنم
دعوى دروغ كردى و پـست تـر از آنى كھ : زینب دخـتـر عـلى عـلیھ السالم بھ مرد شامى پرخاش كرد و فرمود

ادعاى : گفت چـنین خواھشى كنى كھ نھ براى تو و نھ براى امیرت جایز نیست یزید از گفتار زینب بھ خشم آمد و 
چنین نیست خدا چنین اختیارى بھ تو نداده است مگر آنكھ از : دروغ مى كنى اگر بخواھم مى توانم زینب فـرمـود

 . دین ما خارج شوى و بھ دین دیگرى در آئى
 !این چنین با من سخن مى گوئى ؟ پدرت و برادرت از دین خارج شدند: یزید سخت خشمگین شد و گفت 

 .ھ دین خدا و جد و پدر و برادرم تو و پدرت و جدت ھدایت شده اید اگر مسلمان باشیدب: زینب فـرمـود



 .دروغ مى گوئى اى دشمن خدا: یزید گفت 
تـو امـیرى بھ ظلم و ستـم دشنام مـى دھى و با قـدرتـت بھ طرفـت تحمیل مى كنى یزید از سخن : زینب فـرمـود

 .زینب خجالت كشید و سكوت كرد
 . این دختر را بھ من ببخش: ره سخنش را تكرار كرد و گفت مرد شامى دوبا

 .(377)خفھ شو خدا مرگ حتمى بھ تو ببخشد: یزید گفت 
 یزید و سر ابى عبدهللا علیھ السالم

 .ارد كردند از كثرت ازدحام حدود ظھر سرھا وارد مجلس یزید شدروزى كھ سرھاى شھدا را بر یزید و
كاخ یزید در آن روز بھ انواع زینت آراستھ بود، براى یزید تخت مرّصعى نھاده و اطراف آنرا صندلیھاى طال و 

 نقره چیده و شخصیتھاى داخلى و خارجى ھر یك در جاى خود قـرار گـرفـتـھ بودند، مـاءمـورین ابن زیاد وارد
بھ عزت امیر سوگـند كھ خاندان ابوتراب را كشتیم و آنھا را ریشھ كن نمودیم ، شرح واقعھ را : شدند و فریاد كشیدند

 .بیان كردند و سرھا را نزد یزید گذاشتند
سر حسین در طشت طال قرار داشت ، سكینھ و فاطمھ دختران ابى عبدهللا علیھ السالم قدمى كشیدند تا سر را در 

 .ببینند، ھمینكھ چشمشان بھ سر پدر افتاد صداى شیونشان بلند شدداخل طشت 
یوم بیوم بدر امروز از جنگ بدر انتقام گرفتیم و این اشعار : یزید با چوب دستى بر لبھاى حسین مى زد و مى گفت 

 :را مى خواند
لیست اشیاخى ببدر شھدوا 

جزع الخزرج من وقع االسل
فاھلّو واستھلّوا فرحا 

ّم قالوا يا يزيد ال تشلث
قد قتلنا القوم من ساداتھم 

و عدلناه ببدر فاعتدل
لعبت ھاشم بالملك فال 

خبر جا و ال وحى نزل
لست مـن خـندف ان لم انتـقـم 

(378)مـن بنى احمـد مـا كان فعل 

 : شاعر پارسى زبان ترجمھ این اشعار را بھ فارسى بھ شعر آورده
پدرانم كه به بدر از خزرج 

ناله ھا ازدم شمشیر شنید
كاش بودند و بگفتندى شاد 

دست تو درد مبیناد يزيد
آنقدر سرور از آنان كشتیم 

تا كه با بدر برابر گرديد
است و جز اين بازى ھاشم و ملك 

خبرى نامد و وحیى نرسید
نیم از خـندف اگـر نستـانم 

كینه ام ز ال نبى بى ترديد
 :ابو برزه اسلمـى كھ در مـجلس حضور داشت و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم درك كرده بود صدا زد

و سلم را دیدم كھ این لبھا و لبھاى برادرش لبھاى حسین را چوب مى زنى ؟ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ ! یزید
انتما سیّد شباب اھل الخنة قتل ّهللا قاتلكما و لعنھ و اعدلھ جھنم و سائت :حسن را مى بوسید و مى مكید و مى فرمود

 .مصیرا
ده سازد كھ بد شمـا دو نفـر آقـاى جوانان بھشتـید خـدا بكشد قـاتـل شمـا را و او را لعـنت كند و جھنم را برایش آمـا ))

  .(( (379)جایگاھى است 
 زینب در مجلس یزید



ـ آرزو مى كند حضور كشتھ ھاى بنى امیھ را كھ  1یزید بن مـعـاویھ در اشعارش مسائلى را مطرح كرد از جملھ 
ـ تـصور مـى كند كھ حكومـتـش  3ـ بھ كشتن فرزند پیغمبر افتخار مـى كند  2جھنم واصل شدند در جنگ بدر بھ 

لذا ! ـ منكر اصل دین و قیامت و رسالت و وحى و تمام مسائل الھى مى شود 4تـثـبیت شده و مخالفى نخواھند داشت 
اما با یك شجاعت بى نظیر و شھامت  زینب مظلومانھ با اینكھ در دست یزید اسیر است و حامى و پشتیبانى ندارد،

من ترا انسانى بى قدر و : بى مـانند بیاناتى ایراد مى فرماید كھ بینى یزید را بھ خاك مى مالد تا آنجا كھ مى فـرمـاید
بى ارزش مى دانم و سخت تو را مى كوبم و بسیار تـرا تـوبیخ و سرزنش مـى كنم ، تو ھر چھ تالش كنى و مكر و 

محبت ما را از دلھا خارج كنى و احكام دین را از بین . رى نمى توانى نام ما را از سر زبانھا بردارى حیلھ بكار ب
 .ببرى ، لیكن عار و ننگ كار تو ھرگز و با ھیچ آبى شستھ نمى شود

ر راستـى عجیب شجاعانھ ، یزید را با خاك یكسان مى كند، آرى او دختر امیر مؤ منان على بن ابیطالب است لذا د
اظننت :برابر ھمھ حضار مجلس بپا خواست و پس از حمد و ثناى پروردگار و درود بر پیامبر و دودمان او فرمود

یا یزید حیث اخذت علینا اقطار االرض و آفاق اّسمـا فـاصبحنا نساق كما تساق االسارى اّن بنا على ّهللا ھوانا و بك 
بانفك و نظرت فى عطفك جذالن مسرورا حین راءیت الّدنیا  علیھ كرامة ؟ و ان ذلك لعـظم خـطرك عنده ؟ فشمخت

و : لك مـستوثقھ و االمور متسقة و حین صفى لك ملكنا و سلطاننا فمھال مھال ال تطش جھال انسیت قـول ّهللا تـعـالى 
 . ال تـحسبن الّذین كفـروا انّما نملى لھم خیر النفسھم انّما نملى لھم لیزدادوا اثما و لھم عذاب الیم

یزید گـمـان مـى كنى از اینكھ ھمھ راھھاى زمین و آسمان را بھ روى ما بستى و ما را مانند اسیران شھر بھ شھر  ))
مى گردانى ، نزد خدا خوار و بى مقدار مى شویم و تو مورد عـنایت الھى گردیده اى و مقاومت نزد خدا فزون 

الى و شادمانى مى كنى ؟ چون مى بینى دنیا بھ كام تو است و گشتھ كھ این چنین باد بھ دماغ افكنده و اظھار خـوشح
كارھا بر وفـق مرادت جریان دارد؟ و حكومت ما در دست تو قرار گرفتھ ؟ نھ چنین نیست ، آرام باش ، بھ جھل و 

آنھا است كفار گمان نكنند كھ مـھلت دادن بھ آنھا بھ خـیر : نادانى اتـكا مـكن ، مگر گفتھ خدا را فراموش كرده اى 
  (( . بلكھ بھ آنھا مھلت مى دھیم تا بر گناھانشان بیفزایند كھ براى آنان عذابى دردناك است

 .امـن العـدل یابن الطلقـا تـخـدیرك حرائرك و امـاءك و سوقـك بنات رسول ّهللا سبایا
آیا از عـدالت است كھ زنان و كنیزان خود را در پس پرده نگھدارى و دختران رسول (380) اى پـسر آزاد شدگـان )) 

خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بھ اسارت بسر برند و پـرده حجاب آنھا دریده و صورتھاشان در برابر دشمنان باز تا 
  (( !د در حالیكھ مرد و محرمى ندارند تا از آنھا حمایت كند؟افراد دور و نزدیك چھره آنان را بنگرن

را بھ دندان مى كشد و گـوشت او از خون (381) آرى چگونھ انتظار حمایت داشتھ باشیم از كسى كھ جگر پاكان 
است ، و چگونھ ممكن است از دشمنى با ما كوتاھى كند كسى كھ از روى بغـض و كینھ بھ ما نگاه مى شھدا روئیده 

 :كند و در مقام افتخار بھ كشتن مردان الھى مى گوید
و اھلوا و استھلوا فرحا 

 
ثّم قالوا يا يزيد ال تشل
ا چـنین نگـوئى كھ بھ خـیال خـود فـتـنھ را و با چـوب خـیزران بر لبان و دندان سید جوانان اھل بھشت مـى زند چـر

با كشتـن ذریھ رسول خـدا و ستارگان زمین ریشھ كن كرده اى ، آنگاه پدران خود را مى خوانى ، بزودى بھ آنان 
مـلحق خـواھى شد در حالیكھ آرزو مـى كنى كاش فـلج بودم و الل مى شدم و چنین جمالتى را نمى گفتم و چنان 

ام نمى دادم ، خدایا حق ما را بستان و انتقام ما را از دشمنان بگیر و آنھا را كھ خون ما را ریختند كارھائى را انج
 ...مورد غضب خود قرار ده 

ھر چند سخن گفتن با تو مصیبتم را تشدید و اندوھم را افزون مى سازد لیكن باید ترا از این گردن فرازى فرود 
خ و مالمت بسیار گویم ، ھر چند چشمھا اشكبار و سینھ سوزان است و آورم و ترا كوچك سازم و بكوبم و توبی

 .چقدر شگفت آور است كھ افراد حزب ّهللا بھ دست آزاد شدگان حزب شیطان كشتھ شوند
فـكد كیدك وسع سعـیك و ناصب جھدك فو ّهللا ال تمحوا ذكرنا و ال تمیت و حینا و ال تـرحض عـنك عـارھا و ھل 

 . یامك اال عدد و جمعك اال بدد یوم ینادى المنادى اال لعنة ّهللا على الظالمینراءیك اال فند و ا
مكر خود را بكار گیر و كوشش خود را انجام ده ولى بخدا قسم نمى توانى یاد ما را از مـیان مـردم مـحو و نابود  ))

رگـز شستھ نمى شود، زیرا راءى كنى ، و احكام الھى را نمى توانى از بین ببرى اما عار و ننگ عـمـل زشت تـو ھ
آگاه : تو ضعیف و مدت زندگانیت كوتاه و جمعیت و ھمدستانت اندك و در روز قیامت منادى پروردگار ندا مى دھد

  .3)(82باش كھ لعنت خدا بر ستمكاران محقق است
 یزید مجاب مى شود

ھنگامى كھ حضرت على بن الحسین علیھماالسالم : مـرحوم مـحدث نورى قـدس سره از دعـوات راوندى نقل كرده 
را بر یزید وارد كردند یزید با حضرت سخـن مى گفت و در صدد بود بھانھ اى بھ دست آورد تا او را شھید كند امام 



این چـھ كارى : بیح كوچكى در دست داشت و آنرا مى چرخانید یزید گـفـت سجاد ھم پـاسخ مى داد در حالیكھ تس
ادب مجلس و سخن را : است كھ من با تو سخن مى گویم و تو با تسبیح بازى مى كنى ؟ یعنى مى خواست بگوید

 . رعایت نمى كنى
ا بھ دست مى گرفت و پدرم از جدم برایم روایت كرد كھ چون نماز صبح را انجام مى داد تسبیح ر: حضرت فرمود

 : مى گفت
 .اللھم انى اصبحت اسبحك و احّمدك و اھلّلك و اكبّرك و امّجدك بعدد ما ادیر بھ سبحتى 

: و مى فرمود. و تسبیح را با دست مى چرخانید و سخن مى گفت و كارش را انجام مى داد بدون آنكھ ذكرى بگوید
ا در رختخواب جاى گیرد، و چون در رختخواب مى رفت چرخیدن تسبیح ذكر بھ حساب مى آید و آن امان است ت

و من از . ھمین اذكار را تكرار مى كرد و تسبیح را زیر سر قرار مى داد و مى فرمود تا صبح تسبیح ذكر مى كند
 . جدم پیروى مى كنم

 .(383)با ھر یك از شما سخن مى گویم پاسخى مى دھد كھ در گفتار پیروز مى گردد: یزید گـفـت 
 سخنرانى امام زین العابدین علیھ السالم در مسجد اموى دمشق

روز جمـعـھ امـام زین العـابدین در مسجد اموى شام حضور داشت یزید بھ خطیب مخصوص دستور داد تا بھ منبر 
تعریف و از حسین علیھ السالم انتقاد نماید، خطیب یزید نسبت بھ درود و ثناء بر یزید و معاویھ از رفتھ از بنى امیھ 

حد اغراق گذشت و از امیر مؤ منان و حسین علیھ السالم تا توانست انتقاد و سب و لعن نمود تا جایزه بیشترى از 
 .یزید بگیرد

ویلك ایّھا :و دروغ پردازى بھ تنگ آمد بر خطیب فـریاد زدامام سجاد علیھ السالم از این ھمھ انحراف و حق كشى 
واى بر تـو اى خـطیب خـشنودى  )) .الخـاطب اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبّواء مقّعدك من النّار

  (( .باد  مـخـلوقـى را با خـشم خـالق متعال خریدى جایگاھت پر از آتش 
 :سپس بھ یزید توجھ كرد و فرمود

ازه مى دھى تا بر این چوبھا باال رفتھ و سخنانى بگویم كھ در آن رضایت خدا و اجر و ثواب براى حاضرین آیا اج
 باشد؟
اگر سخنران ھمچون خطیب یزید بر منبرى سخنرانى كند منبر نخواھد بود و اگر سخـنران در مـسیر خدا و : نكتھ 

بر این چوبھا : خواھد بود لذا امام سجاد مى فرماید ھدفش از سخنرانى تحصیل رضاى خدا و ارشاد باشد آنگاه منبر
بھ منبر بروم زیرا منبر مسجد اموى چوب و تختھ پاره است كھ براى سوزانیدن  :و تختھ پاره ھا باال روم نمى گوید

 . شایستھ است
ھ مى خواھد حضار از پـیشنھاد زین العـابدین تـعـجب كردند و در بھت فرو رفتند كھ این جوان عـلیل و بیمار چ

 .بگوید و چھ مى تواند بكند لذا با اینكھ یزید جواب رد داد مردم اصرار كردند كھ اجازه دھد تا ببینند چھ خواھد كرد
انھ من اھل بیت قدزقوا العلم اگـر بھ مـنبر برود جز با افـتـضاح مـن و بنى امیھ پائین نخواھد آمد زیرا: یزید گـفـت 

  ((است كھ دانش با شیر بھ آنھا تعذیھ شده است كھ او از خاندانى  )) .زقا
 .، باالخره با اصرار زیاد مردم اجازه داد

امـام از پـلھ ھاى مـنبر باال رفـت و بر عـرشھ آن قـرار گـرفـت ، پـس از حمـد و ثـناى پروردگار خطبھ اى ایراد 
 :فرمود كھ چشمھا گریان و دلھا لرزان شد و از جملھ فرمود

س اعطینا ستا و فضلنا بسبع ، اعطینا العلم و الحلم و الّسماحة و الفصاحة و الّشجاعـة و المحبة فى قلوب المؤ ایّھا النّا
منین و فضلنا بان منّا النّبى المختار محمد صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم و مـنّا الّصدیق و مـنا الطّیار و منا اسد هللا و 

 . ن فـاطمـة البتـول و مـنّا سبطا ھذه االمـة و سیدا شباب اھل الجنةاسد رسولھ و منّا سیدة نساءالعـالمـی
 . مردم خدا بھ ما شش امتیاز داد و بھ ھفت چیز بر سایرین برترى یافتیم ))

بھ مـا عـلم و حلم و بزرگوارى و فصاحت و شجاعت و محبت در دلھاى مؤ منان داده است و بھ ھفت امر بھ ما 
از ما است محمد مصطفى صلى هللا علیھ و آلھ و سلم و از مـا است صدیق این امـت  افتخار و فضیلت بخشید كھ

عـلى كھ خـلیفـھ و جانشین رسول خـدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم است و از ما است جعفر طیار و از ما است شیر 
ا است دو سبط این امت حسن خدا و رسولش حمـزه سیدالشھدا و از مـا است سیده زنان جھانیان فـاطمـھ بتول و از م

 .و حسین كھ دو سید جوانان بھشتند
انا بن مكة و منى انا بن زمـزم و صفا، انا بن من : فـمـن عـرفـنى فقد عرفنى و من لم یعرفنى انباتھ بحسبى و نسبى 

خیر من طاف  حمل الركن باطراف الرداء، انا بن خیر من ائتزر و ارتدى ، انا بن خیر من انتعل و احتفى ، انا بن
وسعى ، انا بن خیر من حج و لبى انابن من حمـل عـلى البراق فـى الھواء، انابن من اسرى بھ من المسجد الحرام الى 

مسجد االقصى فـسبحان مـن اسرى ، انابن من بلغ بھ جبرئیل الى سدرة المنتھى ، انابن من دنى فتدلّى فـكان قـاب 



ئكة الّسمـاء، انابن من اوحى الیھ الجلیل مـا اوحى ، انا بن محمد المصطفى ، قـوسین او ادنى انابن مـن صلّى بمـال
انابن على المرتضى ، انابن من ضرب خراطیم الخـلق حتـى قـالوا ال الھ اال هللا ، انابن مـن ضرب بین یدى رسول 

اتـل ببدر و حنین و لم یكفر با㭘 ّهللا بسیفین و طعن برمحین و ھاجر الھجرتین و بایع البیعتین و صلّى القبلتین و قـ
طرفة عین انابن صالح المؤ منین و وارث النبیین و قاطع الملحدین و یعسوب المسلمین و نور المجاھدین و زین 

العابدین ، ذاك جدى على بن ابى طالب انابن فـاطمـة الزھراء، انابن سیدة النّساء، انابن الطّھر البتـول ، انابن بضعة 
نابن المرّمل بالدماء، انابن ذبیح كربال، انابن من بكى علیھ الجّن فى الظّلماء و ناحت علیھ الطیر فى الّرسول ، ا

 .الھواء
من فرزند مكھ و : ھر كھ مرا مى شناسد كھ مى شناسد و آنكھ نمى شناسد از حسب و نسبم آگاه مى كنم تا بشناسد ))

جراالسود را با گـوشھ ھاى عبایش بجاى خود نصب نمود، منم منایم ، من فرزند زمزم و صفایم ، منم فرزند آنكھ ح
فرزند بھترین كسى كھ حج كرد و تـلبیھ گفت ، منم فرزند آنكھ بر براق سوار شد و بھ آسمان رفت ، منم فرزند آنكھ 

 .در شب او را از مسجدالحرام بھ مسجد اقصى بردند، پس منزه است آنكس كھ او را سیر داد
 .برئیلش بھ سدرة المنتھى رسانیدمنم فرزند،آنكھ ج

 .منم فرزند كسى كھ بر فرشتگان امامت كرد
 .منم فرزند آنكھ خداى بزرگ بھ او وحى فرستاد

 . منم فرزند محمد مصطفى
 . منم فرزند على مرتضى

و بھ دو و دو بار بیعـت كرد . مـنم فـرزند آنكھ با دو شمشیر جنگید و با دو نیزه مبارزه كرد و دو بار ھجرت نمود
 .قبلھ نماز خواند، و در بدر و حنین با كفار جنگید و لحظھ اى بھ خداى متعال كافر نشد

مـن فـرزند صالح مـؤ مـنین و وارث پیامبران و ریشھ كن كننده منكران خدا و سید و سرور مـسلمانان و رھبر 
فـرزند فـاطمـھ زھرا، مـنم فـرزند سیده مجاھدان و زینت دھنده عبادت كنندگانم این است جدم على بن ابى طالب منم 

 . زنان ، مـنم فـرزند پـاك بتول
 . منم فرزند پاره تن رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

 .من فرزند آنم كھ بخون آغشتھ گردید
 .من فرزند كسى ھستم كھ در كربال ذبح كردید

 .كردند من فرزند آنكسى ھستم كھ پریان و پرندگان ھوا در سوگ او گریھ
چـون سخـن امـام بھ اینجا رسید مردم صدا را بھ گریھ و نالھ بلند كردند و مسجد یك پارچھ ضجھ و نالھ شد، یزید از 

 .مؤ ذن اذان بگو: ترس شورش مردم صدا زد
 .ّهللا اكبر: مؤ ذن 

 . هللا اكبر و اعلى و اجل و ال شیى ء اكبر من هللا: زین العابدین
  (( . یز و برتر از ھر چیز و چیزى بزرگتر از خدا نیستخدا بزرگ است و عز ))

 . اشھد ان ال الھ اال هللا: مؤ ذن 
 . شھدبھا شعرى و بشرى و لحمى و دمى:امام سجاد

  (( .پوست و گوشت و خون و مویم شھادت بھ یكتائى خدا مى دھد ))
 اشھد اّن محمدا رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم: مؤ ذن 
مؤ ذن ترا بھ حق محمد قسم مى دھم اندكى سكوت كن ، آنگاه متوجھ : ـابدین عمامھ از سر گرفت و فرمودزین الع

 محمدى كھ نامش را با این عظمت مى برید جد من است یا جد تو؟! یزید: یزید گردید و فرمود
وئى ، و اگر مى دانى اگـر بگوئى كھ جد من است دروغ گفتھ و كافر شده اى و ھمھ مردم مى دانند كھ دروغ مى گ

كھ جد من است چرا عترت و ذریھ اش را كشتى و چرا پدرم را بھ ظلم و ستم شھید كردى و اموالش را غارت 
بخدا قسم اگر : نمودى و زنان او را بھ اسارت كشاندى ، آنگاه دست برد و جامھ بر تن درید و گریان شد و فرمود

یر از من نیست ، پس چرا این مرد پدرم را كشت و ما را اسیر در دنیا كسى باشد كھ جد او رسول خدا است غ
مـحمـد رسول ّهللا و رو بھ قبلھ مى كنى ، : این كارھا را مـى كنى و باز ھم مـى گـوئى ! یزید: نمود، سپـس فـرمـود

 .واى بر تو از روز قیامت كھ جد و پدرم دشمن تواند
 .(384)مؤ ذن اقامھ نماز بگو: یزید صدا زد

 اھل بیت در خرابھ
در تـواریخ آمـده است كھ یزید اھل بیت پـیامـبر را در خـرابھ بدون سقـفـى مـنزل داد كھ از سرمـا و گـرمـا آنان را 

 .صورتشان پوست انداخت و مجروح گردیدحفـظ نمـى كرد، آنقـدر بر اھل بیت سخت گذشت كھ 



زین العابدین علیھ السالم را دیدم تكیھ بر عصا داده و پاھایش مانند دو نى خشك و خون از : مـنھال بن عمرو گوید
 كیف امسیت یابن رسول ّهللا ؟: آنھا جارى بود، رنگ شریفش زرد شده احوالش را پرسیدم 

مت فرعون وقت مى گذرانیدند پسرھاشان را مى كشتـند و دخـتـرھا را ھمانطور كھ بنى اسرائیل در حكو: فرمود
زنده نگـھ مـى داشتـند، چـگـونھ خـواھد بود حال كسى كھ اسیر دست یزید بن مـعـاویھ است ، زنھاى مـا تـا بحال از 

 .شتن ما را داردطعام سیر نشده و سرھاشان پوشیده نگردیده است ، ھرگاه یزید ما را مى طلبد گمان مى كنم قصد ك
عرب بر عجم افتخار مى كند كھ محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم عربى است ، قـریش بر سایر قبایل ! مـنھال 

افتخار مى كند كھ محمد از ما است ، ولى ما خاندان مردانمان كشتھ مـى شوند و زنان و اطفـالمـان اسیر مـى 
جائى كھ مـا را مـنزل داده اند سقف ندارد آفتاب ما : مـى روید؟ فـرمـودپـرسیدم بھ كجا : مـنھال مـى گـوید .گـردند

را گداختھ است ، جھت ضعف بدن بیرون آمده ام تا قدرى استـراحت كنم و زود برگـردم از جھت تـرس بر زنان ، 
: م ؟ پرسیدم نور دیده ام بھ كجا مى روى ؟ برگرد كھ از دشمن بر تو مـى ترس! در ھمـین حال صداى زنى بلند شد

 . گفتند زینب دختر على مرتضى است ، زین العابدین مرا گذاشت و بھ خرابھ برگشت. این زن كیست 
 : این شاعر عرب چھ خوب گفتھ است

يعظّمون له ما اعود منبره 
و تحت ارجلھم اوالدھم وضعوا

باى حكم بنؤ ه يتّبعونكم 
و فخركم انّكم صحب له تبع

مـنبر او را كنند لیك  تـعـظیم چـوب
اوالد او فـتـاده به بین زير پايشان

اوالد او چـسان ز شمـا پـیروى كنند 
(385)فخر شما است صحبت جد گرامشان 

 مرگ رقیھ در خرابھ شام
ئى نقل شده كھ اھل بیت حسین در حال اسارت از كودكانى كھ پدرشان در كربال شھید شده بوده خبر از كامل بھا

: شھادت پدر را پنھان مى داشتند، دختركى چھار سالھ از حسین شبى از خـواب بیدار شد و بھانھ پدر گرفت و گفت 
كجا رفـت ، اھل بیت كھ از خواب رقیھ آگاه بابایم حسین االن در كنارم بود و مرا در آغـوش خـود گـرفـتـھ بود بھ 

شدند یكباره صداى ضجھ و نالھ شان بلند شد، صداى شیون بھ خانھ یزید رسید از خواب بیدار شد، پـرسید در 
سر پدر را برایش : خرابھ چھ خبر است ؟ گفتند طفلى از حسین پدر را در خواب دیده و بھانھ پدر گرفتھ است گفت 

 .در طشتى نھاده و پارچھ اى روى آن پـوشیدند و بھ خـرابھ آوردند و جلو اھل بیت نھادند ببرید، سر حسین را
از شما طعام نخـواستـم ، من بابایم حسین ! عمھ جان : رقـیھ خـاتـون بتـصور اینكھ طعـام برایش آورده اند صدا زد

 با دستھاى كوچكش روپوش را ھر چھ مى خواھى در میان طشت است دختر ابى عـبدهللا: را مى خواھم ، گفتند
برداشت چشمش بر سر بریده پدر افتاد، سر را در آغـوش گـرفـت و با سر پـدر درد دل مـى كند كھ شاعـر زبانحال 

 : او را چنین بھ نظم آورده است
پدر بعد از تو محنتھا كشیدم 

بیابانھا و صحراھا دويدم
ھمى گفتندمان در كوفه و شام 

خارجند از دين اسالمكه اينان 
مرا بعد از تو اى شاه يگانه 

پرستارى نَُبد جز تازيانه
ز كعب نیزه و از ضرب سیلى 

تنم چون آسمان گشته است نیلى
به آن سر جمله آن جور و ستمھا 

بیابان گردى و درد و آلمھا
بیان كرد و بگفت اى شاه محشر 

تو برگو كى بريدت سر ز پیكر



مرا در خوردسالى دربدر كرد 
اسیر و دستگیر و بى پدر كرد

ھمى گفت و سر شاھش در آغوش 
بناگه گشت از گفتار خاموش

اھل بیت حسین دیدند كھ سر بھ یك طرف و رقیھ بطرفى بر زمین افتاد او را حركت دادند دیدند جان بھ جان آفرین 
  .(386)تسلیم كرده است

 تعمیر قبر رقیھ خاتون
عـالم جلیل شیخ محمد على شامى كھ از علماى نجف اشرف است براى مرحوم حاج شیخ ھاشم خـراسانى نقـل كرده 

رسد سھ دختر داشت ، شبى دختر كھ جد او مـرحوم سید ابراھیم دمشقى كھ نسبش بھ علم الھدى سید مرتضى مى 
كھ قبرم را آب گرفتھ و : بھ پدرت بگو بھ والى بگوید: بزرگش ، رقیھ بنت الحسین را در خواب مى بیند كھ فرمود

آنكھ خـواب صحیح   در اذیتم بیاید قبر مرا تعمیر نماید، دختر خواب خود را براى پدر بازگو كرد اما سید از ترس
بگیرند و مسخره نمایند ترتیب اثر نداد، شب دوم دخـتـر وسطى ھمین خواب را دید و بھ نباشد و اھل تسنن دست 

پدر بازگو كرد، باز ھم سید اعتنا نكرد، شب سوم دخـتـر كوچك و شب چھارم سید شخصا خواب دید كھ مخدره بھ 
سراغ والى رفت و  چـرا والى را خـبردار نكردى ؟ سید بیدار شد و صبح اول وقت بھ :طور عتاب آمیز فرمود

 .داستان را بازگو كرد

 

 

والى امـر كرد عـلمـاء و صلحاء شام از شیعـھ و سنى بروند غسل كنند و لباسھاى نظیف بپوشند و درب حرم 
شریف بھ دست ھر كس باز شد ھمان شخص قـبر را نبش كرده و تـعـمـیر نمـاید ھمـھ غـسل كردند و نظافـت 

ھمھ كلنگ بدست گرفتند و الكن   ھیچكس باز نشد مگر بھ دست محروم سید، سپس نمـودند لیكن قـفـل بھ دست 
كلنگ ھیچیك اثر نكرد مگر معول سید ابراھیم دمشقى ، حرم را خلوت كردند و لحد را شكافتند بدن و كفن مخدره 

رد و سھ روز را صحیح و سالم یافتند اما لحد را آب فرا گرفتھ بود، سید بدن شریف را روى زانوى خـود گـذا
نگھداشت و مرتب گریھ مى كرد تا آنكھ لحد مخدره را از بنیاد تعمیر نمودند، سید در اوقات نماز بدن را روى چیز 

 .نظیفى مى گذاشت و بعد از نماز برمى داشت و روى زانوى خود قرار مى داد
سید محتاج بھ آب و غذا و  پس از سھ روز لحد آماده شد و بدن شریف را در جاى خود قرار داد و در این مدت

 .تجدید وضو نشد
مـرحوم سید ابراھیم اوالد ذكور نداشت ھنگام دفن دعا كرد تا خدا بھ او فرزند ذكور عنایت فـرمـاید، با آنكھ سنش 

از نود سال تجاوز كرده بود دعایش مستجاب شد و خداوند پسرى بھ او عنایت نمود كھ او را سید مصطفى نام 
  .(387)ین قضیھ در حدود سنھ ھزار و دویست و ھشتاد قمرى بوده استنھادند، گویا ا

عـاشقان قبر من اين شام عبرت خانه است 

مدفنم آباد و قصر دشمنم ويرانه است 
و بى پـدر دخـتـرى بودم سه ساله دستـگـیر 

 
مـرغ بى بال و پرى را اين قفس كاشانه است

بود سلطانى ستمگر صاحب قدرت يزيد 

فخر مى كرد او كه مستم در كفم پیمانه است 
داشت او كاخـى مـجلل دستـگـاھى باشكوه 

 
خود چه مردى كز غرور و سلطنت ديوانه است

داشتم من بسترى از خاك و بالینى ز خشت 

 
چو مرغى كو بسا محروم ز آب و دانه استھم

تـكیه مـى زد او به تـخـت سلطنت با وجد و كبر 



 
اين تكبر ظالمانرا عادت روزانه است

مـن به ديوار خـرابه مـى نھادم روى خـود 

ز آن ھمیشه رو سفیدم شھرتم شاھانه است 
بر تـن رنجور من شد كھنه پیراين كفن 

را اين خرابه النه استپر شكسته بلبلى  
مـحو شد آثـار او تـابنده شد آثار من 

 
ذلت او عزت من ھر دو جاويدانه است 

گـفـت شاعـر چـشم عـبرت باز كن بیدار شو 

ھر كه از اسرار حق آگه نشد بیگانه است 
 نصرانى در مجلس یزید

میگسارى ترتیب مى داد و سر مـبارك پـدرم   مجلس  یزید: از امام زین العابدین علیھ السالم روایت شده كھ فرمود
را در مـقـابل خود مى گذاشت و بھ میخوارگى مى پرداخت ، روزى سفـیر پادشاه در مجلس یزید حضور داشت 

چون بھ نزد پادشاه روم برمى : تـرا با این سر چھ كار، گفت : اى شاه عرب این سر از كیست ؟ یزید گـفـت : پرسید
 !چھ دیده ام از مـن مـى پـرسد، مـى خـواھم داستان این سر را بیان كنم تا در شادى تو شریك باشدگردم از ھر 

فاطمھ دختر : كیست ؟ یزید گـفـت   مادرش : این سر حسین بن على بن ابى طالب است ، نصرانى گفت : یزید
ین تـو كھ دین مـن بھتـر از دین تو نفرین بر تـو و بر د: نصرانى گفت !! رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

است زیرا میان من و حضرت داود پدران بسیارى فاصلھ است نصارى مرا بزرگ مى شمارند و خاك زیر پاى 
مرا بھ تبریك مى گـیرند و شما پسر دختر پیامبر خود را مى كشید با اینكھ میان شما و پیامبرتان بیش از یك مادر 

داستان كلیساى حافر را شنیده اى ؟ گفت بگو تا بشنوم ، نصرانى گـفت در میان دریا یزید : فاصلھ نیست سپس گفت 
جزیره اى است و در آن جزیره كلیسائى است بنام كلیساى حافر و در محراب آن حلقھ اى آویزان است و در آن 

است و ھر سال حقھ سم دراز گوشى در حریر پـیچـیده است كھ نصارى گـمـان مـى كنند سم دراز گـوش عـیسى 
جمعیت انبوھى براى زیارت بھ آنجا مى روند و گرد آن حقھ طواف مى كنند و آنرا مى بوسند و حاجات خود را از 
خدا مى خواھند، این رفتار مسیحیان است نسبت بھ سم دراز گوش عیسى بن مریم ولى شما پسر دختر پیامبر خود 

 .را شھید مى كنید
ید تا مرا در كشورش رسوا نسازد، وقتى كھ نصرانى مـطمـئن شد كھ یزید قصد یزید گـفـت این نصرانى را بكش

یزید بدان كھ دیشب پیامبر شما را در خـواب دیدم و بھ من فرمود تو اھل بھشتى از سخن : كشتن او را دارد گفت 
ده او است آن حضرت در شگفت شدم اكنون شھادت مـى دھم كھ خدائى جز خداى یكتا وجود ندارد و محمد فرستا

سپس از جاى پرید و سر حسین را بھ سینھ چسباند و مى بوسید و گریھ مى كرد تا كشتھ شد و بھ درجات رفیعھ 
 .(388)بھشت نائل آمد

 خواب سكینھ خاتون در خرابھ شام
ھنگامى كھ در خرابھ شام بودیم شبى در خواب دیدم پنج نفر بر مـركبھائى از نور : نقل مى كندحضرت سكینھ 

سوارند و فرشتگان آنھا را احاطھ نموده و خادمى نیز با آنھا است براھى مـى روند، مـركبھا گذشتند ولى خادم بر 
ند، گفتم بر رسولخدا سالم باد، تو سكینھ جدت رسولخدا ترا سالم مى رسا :طرف من آمد و چون نزدیك شد فرمود

این مردانى كھ بر مركبھاى نور سوارند كیستند و بھ كجا مـى : كیستى ؟ گـفـت خادمى ھستم از خدمھ بھشت گفتم 
اول آدم صفـى هللا ، دومـى ابراھیم خـلیل هللا سومـى كلیم هللا چـھارمـى عـیسى روح هللا ، گفتم آنكھ : روند؟ گـفـت 
كجا  : او جد تو رسولخدا است ، گفتم: ر دست گـرفـتـھ گـاھى مى افتد و برمى خیزد كیست ؟ فرمودمحاسنش را د

براى زیارت پدرت حسین بھ كربال مى روند، ھمینكھ نام جدم شنیدم دویدم تـا خـود را بھ رسولخدا : مى روند؟ گفت 
گران درباره ما چھ كردند كھ در این میان برسانم و از مصائبى كھ بر ما گذشتھ او را خبر دھم و بگـویم كھ ستم

دیدم پنچ ھودجى از نور فرود آمـدند در ھر ھودجى خانمى نشستھ ، پرسیدم این خانمھا كیستند؟ گفت اولى حوا ام 
البشر، دومى آسیھ بنت مزاحم سومى مریم دختر عمران ، چھارمى خدیجھ خویلد، گفتم خانم پنجمى كھ دست بر سر 

مى : گفتم . او جده تو فاطمھ دختر محمد رسولخدا است : افتد و گاھى برمى خیزد كیست ؟ فرمودنھاده گـاھى مـى 
روم و او را از آنچھ بر ما وارد كرده اند آگاه مـى سازم ، دویدم جلو فـاطمـھ زھرا را گرفتم و شروع كردم بھ گریھ 

شملنا یا امتاة استباحوا وهللا حریمنا، یا امتاة قتلوا وهللا یا امـتاة جحدوا وهللا حقنا، یا امتاة بددوا وهللا :كردن و گفتم 
 .الحسین ابانا

مـادر مـادر بخـدا قـسم حق ما را منكر شدند، مادر، مادر بخدا جمعیت ما را پراكنده ساختند مـادر، مـادر بخـدا  ))



  ((قـسم حریم ما را مباح ساختند، مادر، مادر بخدا قسم حسین پدرم را شھید كردند 
. 

سكینھ جان دیگر بس است كھ نالھ ات جگرم از آتش زد و بندھاى قلبم را قطع كرد این پـیراھن آغشتھ : فـرمـود
  .(389)بخون پدرت حسین است كھ از خود جدا نمى كنم تا خدا را مالقات نمایم كھ ناگھان از خواب بیدار شدم

 محل دفن سر ابى عبدهللا علیھ السالم
در مـحل دفـن سر حضرت امام حسین علیھ السالم اختالف است و ھفت مورد ذكر شده است كھ ما بطور اجمال بھ 

 : آنھا اشاره مى كنیم
السالم رسیده گـفـتـھ اند كھ سر مقدس امام  ـ برخـى از عـلمـاى شیعھ بھ استناد اخبار و روایاتى كھ از ائمھ علیھم 1

 .حسین علیھ السالم را در نجف اشرف كنار مرقد مطھر امیر مؤ منان علیھ السالم دفن نموده اند
ـ مـشھورترین اقوال علماى شیعھ این است كھ سر مطھر را بھ كربال آوردند و بھ بدن مقدسش ملحق ساختند  2

 .وس و شیخ ابن نما و سید مرتضى و شیخ طوسى این قول را ذكر كرده اندچنانكھ عالمھ مجلسى و سید بن طا
 . ـ در روایتى ھم آمده كھ در بیرون كوفھ در غیر مرقد امیرالمؤ منین دفن شده است 3
ـ یزید سر مـبارك را براى حاكم مدینھ عمروبن سعید بن العاص فرستاد و او را در بقیع كنار قبر مادرش زھرا  4

 .علیھا دفن نمود سالم ّهللا 
مؤ لف . ـ اخـبارى ھم وجود دارد كھ سر مطھر امام را در باب الفرادیس دمشق بخاك سپردند جلو برج سوم  5

ظاھرا باب الفرادیس و برج سوم كھ از آن یاد شده ھمین مكانى است كھ متصل بھ : معظم اعیان الشیعھ مى گوید
ا مشھدالحسین و مسجد راءس الحسین مشھور است و زیارتگاه مسجد اموى است و مشھور بھ مقام راءس الحسین ی

 . ظاھرا این قول بھ حقیقت نزدیكتر و با اعتبار سازگارتر است: نگارنده . مى باشد
ـ گفتھ شده كھ یزید سر مطھر را براى آل معیط كھ در رقھ بودند فرستاد و آنان سر را در یكى از منازل مسكونى  6

 . جد قرار گرفت كھ معروف است بھ مسجد رقھدفن كردند و سپس جزء مس
ـ گـفـتـھ شده خـلفـاى فاطمى سر مقدس را از باب الفرادیس بھ عقالن كھ بین شام و مـصر است بردند و از آنجا  7

  .(390)بھ مصر منتقل نمودند و در مشھدى كھ معروف است دفن نمودند كھ آنجا زیارتگاه است
 مقبره رؤ س سایر شھدا

در باب الصغیر شام كھ قبرستان بسیار بزرگى است مقبره اى است معروف بھ مشھد رؤ س الشھداء كربال كھ نام 
 . بسیارى از شھداء در آن مقبره درج شده است

ھجرى قمرى مقبره اى را دیده ام كھ سنگى  1321بعـد از سال : ى نویسدلیكن مـؤ لف مـعـظم اعـیان الشیعـھ مـ
  ھذا مدفن راءس العباس بن على و راس على بن الحسین االكبر و راس : باالى آن نصب و در آن نوشتھ شده بود

ر ضریحى حبیب بن مظاھر، دو سال بعـد از آن كھ آن بنا را تخریب و تجدید بنا نمودند آن سنگ را برداشتند و د
كھ داخل مقبره نصب نموده اند اسامى بسیارى از شھدا كربال را بر آن نقش كرده اند و بعـید نیست كھ این رؤ س 

در آنجا دفن شده باشد زیرا وقتى كھ سرھا را بھ شام فرستادند و آنھا را در خیابانھا گردانیدند و یزید قدرت خود را 
 .(391)ود و در آن محل دفن شده اندبھ نمایش گذاشت چاره اى جز دفن آنھا نب

 عزادارى حسین در مھد حكومت اموى
نتوانست محبت اھل بیت را از دلھا خـارج   پـس از آنكھ یزید دریافـت برنامھ قتل حسین برخالف تصورات قبلیش 

و نھ تـنھا حكومت اموى را مستحكم نساخت بلكھ با واكنش قـتـل حسین عـلیھ السالم مـواجھ گـردیده و  كند
حكومـتـش را مـتزلزل مى بیند در مقام ترضیھ خاطر اھل بیت حسین بر آمد و آنان را در مجلسى خصوصى 

ید و ھمواره مـشمول الطاف و شما دوست دارید در شام بمانید و معزز و محترم زندگى كن: احضار كرد و گفت 
 جوائز حكومتى باشید یا بھ مدینھ برگردید و سھ حاجت شما برآورده گردد؟

ما براى حسین علیھ السالم عزادارى نكردیم فعال مى خواھیم عزادارى كنیم ، یزید اجازه داد و خانھ : اھل بیت گفتند
ومت بنى امـیھ بھ عـزادارى پرداختند، تمام زنان مجللى در اختیارشان قرار داد و ھفت روز در دمشق پایتخت حك

قریشى و ھاشمى كھ در شام زندگى مى كردند حتـى زنان بنى امیھ و خانواده یزید لباس سیاه پوشیدند و در عزا 
 .)(392خانھ حسینى شركت كردند

 .آرى حقیقت آشكار مى شود و از طریق ظلم و گناه ھیچكس بھ ھدف نمى رسد: نكتھ 
 مراجعت اھل بیت بھ مدینھ

پـس از آنكھ مـردم شام خـاندان رسول خـدا را شناخـتـند و مخصوصا سخنرانى امام زین العابدین در مسجد دمشق 
كرى در مـردم شام بھ وجود آورد، یزید امـام سجاد را یزید و حكومت بنى امیھ را بھ افتضاح كشانید و انقالب ف

خدا لعنت كند پسر مـرجانھ را بخـدا قـسم اگـر مـن با پـدرت روبرو مـى شدم تـمام : طلبید و اظھار داشت 



پیشنھادات او را مى پـذیرفـتـم و با تـمام قدرت مرگ را از او دور مى ساختم لیكن مقدرات الھى است كھ مى باید 
 . م گیرد، اكنون ھر حاجتى دارى بخواهانجا

حاجت اول من آن است كھ سر بابایم حسین را بھ من نشان دھى تا او را دیدار و با او : امام زین العابدین فرمود
وداع نمایم ، دوم آنكھ دستور بده آنچھ را كھ از اموالمان غارت كردند بھ مـا برگـردانند، سوم آنكھ اگر قصد كشتنم 

 .را ھمراه این زنان بنما تا ایشان را بھ حرم جدشان برگردانددارى كسى 
سر پـدر را ھرگـز نخـواھى دید و از قـتـل تو گذشتم تو خود آنھا را بھ وطن مى رسانى و بھ جاى : یزید گـفـت 

 .آنچھ كھ از شما گرفتھ اند چند برابر بھ شما خواھم داد
نداریم بلكھ در مـیان این امـوال لباسھائى است كھ جده ام فـاطمـھ  چـشم داشتـى بھ مـال تـو: امـام سجاد فـرمـود

زھرا دخـت رسول خـدا آنرا رشتـھ و بافـتـھ است و مـخصوصا روسرى و پیراھن و گوشواره ھاى فاطمھ دختر 
 . رسولخدا در آنھا است

ن آنرا میان فقرا و مساكین تقسیم یزید دستور داد آنھا را برگردانند و دویست دینار بر آنھا افزود كھ زین العابدی
 .كرد

آنگـاه یزید نعـمـان بن بشیر را كھ صحابھ رسول خـدا بود مـاءمـور كرد تا وسیلھ حركت اھل بیت را فراھم نماید و 
شخص امینى ھمراه آنان نموده ایشان را محترمانھ بھ مدینھ برساند فرستاده یزید ھمراه سى نفر نیرو با اھل بیت 

السالم بسوى مـدینھ حركت كردند و در مـسیر جلودار كاروان اھل بیت بودند و در ھر منزلى كھ فرود  حسین عـلیھ
 .مى آمدند در رفع نیازھاى آنان كوشش داشتند تا وارد مدینھ شدند

این مرد بھ ما خدمت كرده شایستھ : كرد  در نزدیكى مـدینھ فاطمھ دختر على علیھ السالم بھ خواھرش زینب عرض 
 ت كھ از او تقدیر كنیم ؟اس

بخدا قسم چیزى نداریم كھ بھ او بدھیم مگر زیور آالت خود را من دستبند و گـوشواره ام را بیرون : زینب فرمود
آوردم و خواھرم زینب نیز دستبند و گوشواره خود را بیرون كرد و بھ نزد او فرستادیم و از كمى آن عذر خواھى 

 . نمودیم
رم براى دنیا بود بھ كمـتـر از این خـوشحال مـى شدم لیكن جز خـدا ھدفـى نداشتـم كھ بخـاطر اگـر كا: دلیل گـفـت 

 .(393)خـویشاوندى شما بھ رسول خدا خدمت كردم و ھدایا را بھ ما برگردانید
 (كربال(ت بھ میعادگاه عاشقان ورود اھل بی

ھنگـامـى كھ اھل بیت ابى عبدهللا علیھ السالم در مسیر بھ سوى مدینھ بھ سرزمین عراق رسیدند بھ دلیل و راھنمـا 
 . مـا را از طریق كربال ببرید كھ در روز عاشورا نتوانستم عزادارى كنیم: گـفـتـند

م رسیدند جابر بن عبدهللا انصارى و جمـاعتى از بنى ھاشم و مردانى از و چـون بھ قـتـلگـاه ابى عـبد هللا عـلیھ السال
خاندان پیامبر را مالقات كردند كھ براى زیارت حسین بن عـلى علیھماالسالم آمده بودند این دو گروه در یك زمان 

رى بلند كردند، لطمھ بھ وارد كربال شدند، مردم مدینھ كھ چشمشان بھ خاندان ابى عبدهللا افتاد صدا را بھ شیون و زا
صورت مـى زدند و عـزاى حسین را برپـا كردند و آنچـنان عـزاخـانھ اى تـشكیل شد كھ زنان قبایل نزدیك اجتماع 

 .(394)كردند و سھ روز عزادارى ادامھ داشت و پس از آن بھ قصد مدینھ حركت كردند
 یزید از خدمات ابن زیاد تقدیر مى كند

بر خـالف آنچھ تصور مى شود یا برخى از نویسندگان بھ قلم مى آورند كھ یزید از كردار خود پشیمان گردیده ، 
زه بزرگى بھ او و چنین نیست ، زیرا اگر پشیمان شده بود از ابن زیاد این چنین تشكر و تقدیر نمى كرد و چنین جای

 :خاندانش نمى داد
یزید در نامـھ اى كھ براى ابن زیاد فرستاده ، از او مى خواھد كھ بھ شام بیاید تا جایزه خود را بستاند، و از او چنین 

 .تعریف مى كند
 : تو تا بى نھایت بزرگ شدى و مقام واالئى بھ دست آوردى و تو چنانى كھ شاعر گفتھ است

ّسحاب و فوقه رفعت و جاورت ال
مقعد  فمالك اال مرتقى الّشمس 

یعـنى باال رفتى و از ابر گذشتى و مراحل پس از ابر را پشت سر گذاشتى دیگر جائى براى باال رفتنت نمانده  ))
  (( !! مگر آنكھ بر باالى خورشید بنشینى

 . بر كارى كھ انجام داده اى بدھم ھمـینكھ نامھ ام را دریافتى سریع حركت كن و بھ نزد من آى تا پاداش ترا
ابن زیاد با تـمـام اعـضاء استاندارى بھ قصد شام حركت كرد، یزید دستور داد تمام افراد خاندان بنى امیھ از او و  0

  ھمراھان استقبال كنند، و چون بر یزید وارد شد یزید او را در آغـوش گـرفـت و سخـت فـشرده و مـیان پیشانیش 



در كنار خود روى تخت سلطنتـى نشانید، بھ آواز خـوانان دستـور آواز و بھ ساقى دستور مى داد و  را بوسید، و
 :خود با خوشحالى تمام بھ وجد آمده ، این اشعار را مى خواند

اسقـنى شربة تـروى فـواءدى 

 
ثـمـّ صل واسق مثلھا ابن زياد

موضع السرّوّ االمانة عندى 

 
ھادىو على ثغر مغنمى و ج

  (( . شرابى بھ مـن ده كھ قـلبم را سیراب نمـاید و مثل آنرا بھ ابن زیاد بخوران ))ـ  1
  (( . كھ او مركز اسرار و امین من در جھاد و غنائم جنگى است ))ـ  2

ابن ! یزید مـلعـون از كشتن امام حسین علیھ السالم تعبیر بھ جھاد مى كند كھ یكى از واجبات اسالمـى است : نكتـھ 
بھ او و ھمین مقدار بھ ) مـعـادل شصت مـیلیون تومان )زیاد را یك مـاه پـیش خـود نگـھداشت و یك مـیلیون درھم 

عمر سعد جایزه داد، و بھ اضافھ مـالیات عراق را بھ ابن زیاد بخشید و در اندرون و كنار زنان و عیاالتش از او 
 .پذیرائى مى كرد

محبت و دوستى شما بر آل ابى : ابن زیاد نزد یزید آمد او را زیاد احترام كرد و گفت و مـوقـعـى كھ مـسلم برادر 
 .سفیان واجب است ، و او را بر استان خراسان حكومت داد

 .(395)آرى یزید این چنین از قاتل پسر پیغمبر تقدیر مى كند
 جابر و زیارت كربال در اربعین

با جابر بن عبدهللا انصارى بھ قصد زیارت قـبر حسین خارج : عطیھ عوفى كھ از رواة حدیث است نقل مى كند كھ 
شدیم چون بھ كربال رسیدیم روز بیستم ماه صفر بود، جابر نزدیك فرات رفت و غسل كرد و با سعد خود را معطر 

دست : بھ جانب قبر روان شد و قـدمـى برنمـى داشت مگر با ذكر خدا، چون در كنار قبر رسیدیم گفت  گردانید و
شد و روى قبر   و بیھوش .هللا اكبر، هللا اكبر، هللا اكبر: مرا بر قبر بگذار، ھمینكھ دستش بھ قبر رسید سھ بار گفت

حبیب ال : سپس گفت ! یا حسین ! یا حسین ! سین یا ح: آب بھ صورتش پاشیدم تا بھوش آمد، سھ بار گفت . افتاد
  ((آیا دوست جواب دوستش را نمـى دھد؟  )) . یجیب حبیبھ

چگونھ مى توانى جواب دھى در حالى كھ میان سر و بدنت فـرسنگـھا جدائى افتاده ، شھادت مى دھم : آنگـاه گـفـت 
تقوائى ، خامس اصحاب كساء و فرزند فاطمھ زھرا كھ تو پسر خاتم النبیین و فرزند سرور مؤ مـنان و ھم سوگند 

یافتى و از   سیده زنان ، چرا چـنین نباشى در حالى كھ از انگـشتان رسول خدا تغذیھ شدى و در دامن متقین پرورش
پستان ایمان شیر خوردى و با اسالم از شیر بریدى ، زندگى سعادتمند و مرگ شرافتمندانھ داشتى ، آنگاه زیارتى 

گواھى مى دھم بھ راھى رفتى كھ برادرت : كھ بھ جھت اختصار از ذكر آن صرفنظر مى كنیم سپس فرمود خواند
قسم بھ : یحیى بن زكریا بھ آن راه رفـت ، سپس زیارت سایر شھدا سالم ّهللا علیھم اجمعین بجا آورده و بعد فرمود

 . دادید شریكیم آن كسى كھ محمد را بھ پیامبرى برانگیخت با شما در كارى كھ انجام
چگونھ با آنھا شریكیم در حالى كھ كوھى را باال نرفتیم و بھ ھیچ وادى فرود نیامدیم و شمشیرى : عـطیھ گـفت 

نزدیم ؟ در حالى كھ این جماعت میان سر و بدنشان جدائى افتاد و ھمـسرانشان بیوه شدند و فـرزندانشان یتـیم 
مـن احب قـومـا كان مـعـھم و مـن احّب عـمـل قـوم  :ا شنیدم كھ فـرمـوداز حبیبم رسول خـد: گـردیدند جابر فرمود

 )) . اشرك فى عملھم والّذى بعث محمدا بالحق نبیا اّن نیّتى و نیّة ـ اصحابى على ما مضى علیھ الحسین و اصحابھ
در اجر با آنھا  یعنى كسى كھ قومى را دوست بدارد با آنھا محشور مـى شود و ھر كھ عمل قومى را دوست بدارد

شریك است قسم بھ آنكھ محمد را بھ پـیامـبرى مـبعوث گردانید نیت من و یارانم بر آن چیزى است كھ حسین و 
  .(( (396)اصحابش انجام دادند

 ورود اھل بیت بھ مدینھ
ن امـام سجاد و اھل بیت ابى عبدهللا علیھ السالم نزدیك مدینھ رسیدند دستور فرمود خـیمـھ ھا را سرپا نمایند و چـو

خدا پدرت را رحمت : زنان و اھل بیت در خیمھ ھا جاى گرفتند و بھ بشیر بن جذلم كھ یكى از ھمـراھان بود فرمود
 . عرض كرد آرى یا بن رسول هللا كند مرد شاعرى بود آیا تو ھم از شعر بھره اى دارى ؟

بشیر وارد مدینھ شو و مردم را از شھادت ابى عبدهللا و آمدن ما خبر كن ؟ بشیر وارد مـدینھ شد ھر كھ او : فـرمـود
بھ   خبر در كنار قبر رسول خدا است چون وارد مسجد شد صدایش : را مـى دید و خـبر مـى پـرسید جواب مى داد

 : گریھ بلند شد و گفت
ال مـقـام لكم بھا (397) يا اھل يثـرب 

 
قتل الحسین فادمعى مدرارا



الجسم منه بكر بال مّضرج 

 
و الرّاءس منه على الّقناة يدار

يثـربیان رخـت زين ديار ببنديد 

 
ه حسین كشته گشت و گريه كنم زارزانك

پـیكر پاكش به كربال شده در خون 

بر سر نى شد سرش بكوچه و بازار 
اى مرد اندوه ما را در ماتم ابى عـبدهللا تازه كردى زخمھائى : كنیزى با گـریھ و شیون بشیر را خطاب كرد و گفت 

مـن بشیر بن جذلم فـرستاده امام سجاد، : كند گـفـتـم  را كھ ھنوز بھبود نیافتھ بود خراشیدى كیستى ؟ خدا رحمتت
على بن الحسین با عمھ ھا و خـواھرانش بیرون دروازه مدینھ اند و مرا فرستاده تا مكانش را بھ شما معرفى ! ھان 
شان بھ مـردم شتـابان بھ خارج مدینھ ھجوم آوردند، زنى در مدینھ نماند كھ بیرون نیامده باشد ھمـگـى صدای . نمایم

مردم . نالھ و شیون بلند بود، مدینھ یكپارچھ ضجھ و نالھ شد كھ كسى تا آن روز این چنین گریھ و زارى را ندیده بود
مرا گذاشتند و از من پیشى گرفتند بھ اسبم ركاب زدم دیدم خیابان را جمعیت پر كرده و راه عبور ندارم از اسب 

  .(398)امام زین العابدین رساندم پیاده شدم از روى دوش مردم خود را بھ خیمھ
 سخنرانى امام سجاد علیھ السالم در بیرون شھر مدینھ

ـد در حالیكھ گریان وقـتـى مردم شھر مدینھ نزدیك خیمھ ھاى اھل بیت رسیدند امام زین العابدین از خیمھ بیرون آم
بود و دستمالى در دست داشت كھ اشكھایش را پاك مى كرد، غالمى از پـشت سر صندلى با خـود حمل مى كرد تا 

 .جلو جمعیت رسید صداى مردم بھ گریھ و شیون بلند شد و حضرت را تعزیت و تسلیت مى گفتند
خروش مردم فرو نشست امام سجاد ضمن  امام روى كرسى قرار گرفت سپس با دست اشاره كرد كھ ساكت شوید،

امتحان و   خدا را حمد و سپاس مى گویم كھ ما را با ابتالء بھ مـصیبتھاى بزرگ در معرض : ایراد خطبھ فرمود
حسین و افراد اھل بیتش را كشتند و : آزمایش قرار دارد، مصائبى كھ در برگیرنده شكست بزرگ در اسالم بود

دند و سر بریده اش را شھر بھ شھر باالى نیزه ھا گردانیدند و این مصیبتى است كھ زنان و كودكانش را اسیر كر
 .مثل و مانند ندارد

كدام یك از شما مى تواند پس از كشتھ شدن حسین شاد و خرم باشد و كدام قلبى است كھ براى او اندوھگـین ! مـردم 
و دریاھا با امـواج و فـرشتـگـان خـدا و اھل آسمان  نباشد، با اینكھ آسمانھاى ھفتگانھ براى كشتھ شدنش گـریستـند

 .ھمھ و ھمھ گریھ كردند
از شھر خـود رانده شدیم و مـا را در بیابانھا گـردانیدند كھ گـویا اھل تـركستان و كابلیم بدون آنكھ جرمى ! مـردم 

بر بھ جاى سفارش بھ نیكى بھ اینان بھ خدا سوگند اگر پیغم. مرتكب شده باشیم یا شكافى در اسالم پدیده آورده باشیم 
پیشنھاد جنگ با ما را مى داد بیشتر و بدتر از آنچھ با ما رفتار كردند انجام نمى دادند، چھ مصیبت بزرگ و 

  .(399)جانسوز و رنج دھنده اى بود كھ بما رسید، و ما بھ حساب خدا مى گذاریم كھ او عزیز است و انتقام گیرنده
 ورود اھل بیت بھ مسجد رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

طبیعتا اھل بیت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم پس از یك سفر طوالنى و پر ماجرا ھنگـام ورود بھ شھر 
كنار قـبر مـطھر رسول خـدا مـى روند تـا گـزارش سفـرشان را خـدمـت رسول قـبل از رفـتـن بھ مـنازلشان در 

خـدا بدھند و مـسلمـا جناب زینب و سایر زنان حرم با رسول خدا گفتگوھائى داشتند و درد دلھا نمودند اما تاریخ از 
 :بیان ھمھ آنھا ساكت است و آنچھ در تاریخ آمده این است 

یا جداه انى :ـھا را بھ دو طرف درب مـسجد قـرار داد و سر را داخـل مـسجد و صدا زدزینب سالم ّهللا عـلیھا دست
یا جداه :سكینھ با صداى بلند فریاد كشید! یا جداه خـبر قـتل برادرم حسین را آورده ام  . ناعـیة الیك اخـى الحسین

یت پیش تو آورده ام ، بھ خدا قسم اى جد گرامى از آنچھ بر ما گذشتھ است شكا )) .الیك المشتكى بما جرى علینا
سنگدل تر از یزید ندیدم و كافر و مشركى بدتر از او نشنیدیم و خشن تر از او سراغ ندارم ، با چـوب خـیزران بر 

 ((حسین چوبھا را چگونھ مى بینى ؟  ))كیف راءیت الضرب یا حسین ؟ : لب و دندان پدرم حسین مى زد و مى گفت 
(400) 

 فرزندان ابى عبدهللا علیھ السالم
در تـعـداد فـرزندان حضرت ابى عـبدهللا الحسین علیھ السالم میان مورخین اختالف است مـرحوم شیخ مـفـید و عـده 

ـ حضرت عـلى بن الحسین  1: ر پسر و دو دخـتـر، پـسران نفر دانستھ اند چھا  اى فرزندان آن حضرت را شش 
ـ على بن الحسین  2دخـتـر یزد جرد آخرین پادشاه ساسانى ) شھربانو)االكبر زین العابدین ، مادرش شاه زنان 

ـ جعـفـر  3االصغر، كھ در كربال ھمراه پدر بھ شھادت رسید مادرش لیلى دختر ابین مرة بن مسعود ثقفى مى باشد 



ـ عـبدهللا بن  4الحسین ، كھ در زمـان حیات امام حسین وفات كرد مادرش زنى از قبیلھ بین قـضاعـھ است  بن
 .كھ در حال شیر خوارگى در كربال بھ شھادت رسید) عـلى اصغـر(الحسین ، 
عدى كلبى رباب دختر امرءالقیس بن ) على اصغر(ـ سكینھ بنت الحسین كھ مادر او و عبدهللا رضیع  1: دخـتـران 

ـ فاطمھ بنت الحسین ، مادرش ام اسحاق دختر  2است كھ شرح حال مادر و دختر در وقایع روز عاشورا گذشت 
طلحة بن عبیدهللا تیمى است كھ در روز عاشورا امام وصیتنامھ خود را بھ او سپرد تا بھ على بن الحسین 

 .علیھماالسالم بسپارد
ده فـرزند براى امـام ذكر كرده كھ در مقابل تفصیل از نھ نفر نام برده است  و دیگـران مـانند كمـال الدین بن طلحھ

ـ جعفر و از  6ـ عبدهللا  5ـ مـحمد  4ـ عـلى اصغـر  3 (زین العابدین (ـ على اوسط  2ـ على اكبر  1شش پسر 
نیز در آغوش پدر ـ فاطمھ كھ عـلى اكبر در كربال جنگید تا كشتھ شد على اصغر  3ـ زینب  2ـ سكینھ  1دختران 

  .(401)بود كھ با تیر دشمن شھید گردید و گفتھ شده كھ عبدهللا نیز شھید شده است
ت اما اینكھ آیا على اكبر شھید در اینكھ میان فرزندان امام حسین سھ نفر بنام على بوده اند تردیدى نیس: تـوضیح 

است و امام زین العابدین على اوسط است چنانكھ ابن طلحھ گفتھ است یا عـلى اكبر زین العابدین است چنانكھ 
مرحوم مفید و بعضى دیگر گفتھ اند اختالف است و چـنانكھ اشاره كردیم على اكبر را از آن جھت اكبر گفتھ اند كھ 

بوده است در حقیقت بین دو شھید او اكبر است و دیگرى اصغر و اینكھ در بیشتر  بزرگتر از على اصغر شھید
تـواریخ نام طفـل شیر خـوار را عبدهللا ذكر كرده اند دلیلش ھمین است زیرا كسانى كھ براى حضرت چھار پسر نام 

ند على اصغر را شیر خوار برده اند چاره اى ندارند كھ بگویند رضیع عبدهللا بوده و آنھا كھ شش پـسر ذكر كرده ا
بحساب آورده اند و شھادت عـبدهللا را بصورت احتـمـال بیان داشتـھ اند، و محتمل است كھ زینب دختر ابى عبدهللا 

 . ھمان رقیھ خاتون باشد كھ در شام مدفون گردیده است
 ھمسران ابى عبدهللا علیھ السالم

) یزد گـرد سوم (ن علیھ السالم شھربانو دختر یزد جرد یكى از ھمسران عالى مقام حضرت ابى عبدهللا الحسی
آخـرین پادشاه ساسانیان است كھ مادر حضرت امام زین العابدین عـلیھ السالم مـى باشد و این مـوضوع را عـده اى 

 :از مـورخـین نقل كرده اند
س را بھ مدینھ نزد عمر بن ھنگامى كھ اسراى فار: در كتاب ربیع االبرار آورده است  538ـ زمـخشرى متوفاى  1

الخطاب بردند در میان ایشان سھ نفر از دختران یزد جرد بودند، خلیفھ تصمیم گرفت كھ آنھا را ھمانند سایر اسراء 
با دخـتـران سالطین مانند سایر اسیران نباید رفتار كرد، : بفروشد، حضرت على بن ابیطالب عـلیھ السالم فـرمـود

باید آنان را بھ قیمت رسانید و در انتـخـاب ھمـسر آزاد : كرد؟ على علیھ السالم فرمودپس چھ باید : عمر پرسید
گـذاشت ھر كھ را اختیار كردند آن شخص قیمت را مى پردازد، پس از تـقـویم على قیمت ھر سھ را پرداخت و آنان 

گردید دومى را بھ عقد محمد بن ابى را در اختیار گرفت ، یكى از بعقد عبدهللا بن عمر در آورد و سالم از او متولد 
بكر در آورد و قاسم از او مـتـولد شد، شھربانو را كھ نام اصلیش شاه زنان است با حسین علیھ السالم كابین بست و 

زیاد احتـرام مـى كرد، حتى   از او حضرت امـام زین العـابدین متولد گردید حضرت زین العابدین نسبت بھ مـادرش 
مـى تـرسم دستم بھ لقمھ اى دراز شود كھ مادرم : ادرش در یك ظرف غذا نمى خورد و مى فـرمـودگفتھ شده با م
و امام زین العابدین در دامـن لیكن عـلمـاى تاریخ اتفاق دارند كھ شھربانو ھنگام زایمان وفات كرد .(402) آنرا بخواھد

خـالھ اش پـرورش یافت ، ظاھرا نحوه رفتار حضرت با خالھ اش بوده است كھ او را بجاى مادر بھ حساب مى 
 .آورد

چـون دختر یزد جرد را بھ نزد عمر آوردند، مسجد : ـ در اصول كافـى این داستـان بدین تـرتـیب نقـل شده است  2
اف : ـشان شد، عـمـر خـواست صورت او را ببیند او صورت خود را پوشانید و گفت مدینھ از پرتو جمالش درخ

بیروج بادا ھرمز، عمر گفت مرا دشنام مى دھید؟ و در مقام تصمیم گیرى براى فروش وى بر آمـد، امـیرالمـؤ 
انان را بھ ھمسرى این كار درباره بزرگان درست نیست بلكھ او را آزاد بگذارید یك نفر از مسلم: مـنین فـرمـود

انتخاب كند و قیمتش را از سھم او بحساب آور، عـمـر او را در انتـخـاب ھمسر مختار گردانید، او دست بر سر 
 نامت چیست ؟: على علیھ السالم فرمود  حسین علیھ السالم گذاشت ، سپس 

این زن فـرزندى بھ تـو كرامـت خدا از : نھ شھربانویھ است ، سپس بھ حسین فرمود: شاه زنان ، فـرمـود: گـفـت 
خـواھد كرد كھ بھتـرین اھل زمـین باشد حضرت عـلى بن الحسین متولد گردید از اینرو على بن الحسین را ابن 

ان 㭘ّ عباده خیرتین فخیرتھ منھ العرب قریش و من العجم : الخـیرتین مى گفتند كھ چون رسول خدا فرموده است
 . فارس

  (( .نش دو گزیده دارد گزیده اش از عرب قریشى است و از عجم فارس خدا در میان بندگا ))
 : روایت شده كھ ابواالسود دئلى درباره امام زین العابدین گفتھ است



و ان غالما بین كسرى و ھاشم 
الكرم من نیطت علیه التمائم

  (( .م زخم بر او آویختھ اندپـسرى كھ از كسرى و ھاشم متولد شده گرامى ترین انسانى است كھ آویزه چش ))
(403) 

خولھ دختر یزد جرد پادشاه ) امام سجاد(  در كتاب موالیداالئمھ گفتھ است مادرش  430ـ حافظ ابونعیم متوفاى  3
 .(404)زنان نامیدفارس كھ امیر مؤ منان او را شاه 

و در بحث (405) دختر كسرى است ،  مادرش : ـ و نیز از كتـاب یواقیت ابو عمر زاھد نقل شده كھ گفتھ است  4
 اوالد حضرت از ارشاد مـفـید نقل شد كھ مادر حضرت زین العابدین علیھ السالم شاه زنان دختر یزدجرد بوده است

. 
ھمـانند ربیع االبرار نقـل كرده مـنتـھى با این تـفـاوت كھ عـلى عـلیھ السالم از  588ـ ابن شھر آشوب مـتـوفـاى  5

 . اكرموا كریم قوم و ان خالفوكم:ا روایت نمودرسول خد
  (( .یعـنى بزرگ ھر قومى را احترام كنید ھر چند در عقیده مخالف شما باشند ))

 . من سھم خود و بنى ھاشم را از اسرا آزاد ساختم: و سپس فرمود
ھ السالم پـیشنھاد پاسخ بھ آنگاه على علی. مـھاجر و انصار نیز بھ تبعیت از على علیھ السالم از سھم خود گذشتند

 .(406)خواستگاران فرمود، شھربانو حسین علیھ السالم را انتخاب نمود
دش زین العـابدین امام بعد از امام حسین فرزن: در ارشاد آورده است  413ـ مـرحوم شیخ مفید متوفاى  6

مى   عـلیھمـاالسالم است ، مادرش شاه زنان یا شھربانو دختر یزد جرد فرزندش شھریار فرزند كسرى است ، سپس 
 :گوید

امیر مؤ منان حریث بن جابر حنفى را حكومت بخشى از مشرق زمین داد او دو نفر از دختران یزد جرد را براى 
نان را بھ حسین بخشید كھ امام زین العـابدین از او مـتـولد شد و دیگرى را حضرت فـرستاد، على علیھ السالم شاه ز

ار داشت اینھا مداركى بود كھ در دسترس نویسنده قر(407) بھ محمد بن ابى بكر بخشید و قاسم از او مـتـولد گـردید
واال مدرك زیاد است بنابراین در اینكھ شھربانو دختر یزد جرد، ھمسر حضرت ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم بوده 

 .است تردیدى وجود ندارد
 البكاؤ ن خمسھ

 ـ حضرت آدم علیھ 1: در تاریخ آنھا كھ بسیار گریستند پنج نفرند: از امـام صادق عـلیھ السالم روایت شده كھ فرمود
ـ امام زین  5) س (ـ زھراى مرضیھ  4ـ حضرت یوسف علیھ السالم  3ـ حضرت یعقوب علیھ السالم  2السالم 

العابدین علیھ السالم ، اما حضرت آدم در فراق بھشت آنقدر گریست كھ در چھره اش بر اثر سوزش اشك مانند دو 
مانش نابینا شد و خانواده اش بھ او اعـتـراض نھر گود افتاد، و امـا یعـقـوب در فـراق یوسف آنقدر گریست كھ چش

بخدا سوگند آنقدر یوسف  .(408) )) تـا㭘ّ تـفـتـوا تذكر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الھالكین:كردند و گـفـتـند
  (( . مى ترسیم مریض شوى مشرف بھ مرگ ، یا بمیرىیوسف مى كنى كھ 

یا روز گریھ كن و یا شب آرام بگیر و یا : امـا یوسف در زندان آنقدر گریھ كرد كھ زندانیان بھ تنگ آمدند و گفتند
 . شب گریھ كن و روز آرم باش

تـو مـا را آزرده است لذا  گریھ: آنچنان گریھ كرد كھ مردم مدینھ بھ تنگ آمدند و گفتند) س (امـا حضرت زھرا 
زھرا بھ مـقـابر شھدا مى رفت و گریھ مى كرد و شب بھ خانھ بازمـى گـشت امـا عـلى بن الحسین عـلیھ السالم 

چـھل سال در عزاى پدر گریست وقتى نبود كھ غذا برایش آورند و او با دیدن غذا گریھ نكند تا آنكھ غالمش عرض 
ھرگاه كشتار فرزندان فاطمھ را بھ یاد مى آورم گریھ گلویم : ا ھالك كنى ؟ فرمودپسر پیغمبر مى ترسم خود ر: كرد

 .(409)را مى فشارد
 گریھ ھاى امام سجاد در طول زندگى

چنانكھ سید بن طاووس در لھوف . خشك نشد  آخر عمر اشك چشمش امام سجاد علیھ السالم پس از واقعھ كربال تا 
از امـام صادق عـلیھ السالم روایت شده است كھ زین العـابدین حدود چـھل سال بر پدر بزرگوارش : آورده است 



گریست در حالى كھ روزھا را روزه مى گرفت و شبھا را بھ عبادت مى پرداخت ، ھنگام افطار غالم آن حضرت 
 .غذایتان را میل فرمائید: را حاضر مى ساخت و عرض مى كرد غذایش

 .قـتـل ابن رسول ّهللا جائعـا قـتـل ابن رسول ّهللا عطشانا:امـام فـرمـود
  ((پسر پیغمبر را با شكم گرسنھ و لب تشنھ شھید كردند  ))

 .آنقدر تكرار مى فرمود و گریھ مى كرد تا غذا با اشك چشمش مخلوط مى گردید
امام سجاد روزى راه صحرا را پیش گرفت ، من در پى اش رفـتـم دیدم روى : ز غـالمـان حضرت گفت یكى ا

ال الھ اال ّهللا حقا حقا ال الھ اال هللا تعبدا :سنگ خشنى بھ سجده افتاده و صداى گریھ اش بلند است ، و مكرر مى گـوید
 .ورقا ال الھ اال هللا ایمانا و تصدیقا و صدقا

 ! بار اذكار حضرت را بر شمردم من تا ھزار
موالى من آیا وقت : آنگاه سر از سجده برداشت صورت و محاسن شریفش را دیدم كھ گویا با آب شستھ شده گـفـتم 

واى بر تـو یعقوب پیغمبر و پسر پیغمبر بود و : آن نرسیده كھ اندوھتان تمام شود و گریھ تان پایان پذیرد؟ فـرمـود
یكى از آنان را پـنھان داشت موى سرش از اندوه سفید شد و كمرش از غم خمید و دیدگانش  دوازده پسر داشت خدا

را بھ سبب گریھ از دست داد در حالیكھ مى دانست فرزندش زنده است ، لیكن پدر و مادر و ھفده نفر از بستگانم را 
 .(410)ریھ ام بكاھددیدم كھ بھ خون آغشتھ بھ روى زمین افتاده اند چگونھ اندوھم پایان یابد و گ

 ثواب زیارت ابى عبدهللا علیھ السالم
 : در مورد ثواب زیارت حضرت سیدالشھدا حسین بن على علیھ السالم روایات بسیار زیاد است از جملھ

مروا شیعتنا بزیارة الحسین بن على علیھ السالم فاّن اتیانھ مفترض : الم لمحّمد بن مسلم قال ابو جعفر علیھ السـ 1
 .على كل مؤ من یقّر للحسین باالمامھ من ّهللا عّزوجلّ 

بھ شیعیان ما امر كنید حسین بن على را زیارت كنند كھ زیارت : امـام باقـر علیھ السالم بھ محمد بن مسلم فرمود ))
 . نى كھ بھ امامت او اقرار دارد واجب استاو بر ھر مؤ م

اگر كسى در تمام عمرش ھر سالھ حج كند و حسین را زیارت نكند ھر آینھ : ـ امـام صادق عـلیھ السالم فرمود 2
حقى از حقوق رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را ترك كرده زیرا رعایت حق حسین بر ھر مسلمانى فریضھ 

 . الھى است
یابن رسول ّهللا خیلى  :كى حسین را زیارت كردى ؟ عرض كرد! ابان : ام صادق بھ ابان بن تغلب فرمودـ امـ 3

 . وقت است كھ حسین را زیارت نكرده ام
شما از رؤ ساى شیعھ باشید و حسین را زیارت نمى كنید، ھر كھ حسین . سبحان ربى العظیم و بحمده : امام فرمود

محو   مى كھ بر مى دارد خداوند حسنھ اى برایش مى نویسد و گناھى از نامھ عملش را زیارت كند در برابر ھر قد
 .غفر لھ ما تقّدم من ذنبھ و ما تاخر.مى كند و گناھان گذشتھ و آینده اش را مى آمرزد

مـقصود از آمرزش گناھان آینده آن است كھ زیارت امام حسین علیھ السالم موجب ترك بعضى از : تـوضیح 
است كھ اگر حسین را زیارت نكرده بود چھ بسا گناھانى را مرتكب مى شد   گردد و ھمین معنى آمرزش  گناھان مى

 .كھ آمرزیده نمى شد
روزى حسین در دامـن رسول خـدا صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم بود با او بازى : ـ امـام صادق عـلیھ السالم فـرمـود 4

اى رسول خدا چقدر این .یا رسول الھ مـا اشّد اعـجابك بھذا الصبىّ :كرد مى كرد و او را مى خندانید، عـایشھ عـرض
 كودك را دوست مى دارى ؟

 . واى بر تـو چـگـونھ دوست نداشتـھ باشم كھ او مـیوه دل و نور چشم من است: پـیامـبر فـرمـود
حج از حجھاى مرا  بدان كھ امت من او را مى كشند، ھر كھ او را پس از مرگش زیارت كند خداوند ثواب یك

 .برایش مى نویسد
 ثواب یك حج تو را؟: عایشھ تعجب كرد و گفت 

 .آرى ثواب دو حج مرا بھ او مى دھند: رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود
 دو حج ؟: تعجب عایشھ زیاده شد و عرض كرد



 

 

 .عمره رسانیدو پیامبر ھمچنین زیاد مى كرد و مضاعف مى گردانید تا بھ نود حج و نود 
خیلى مشتاق زیارتتان بودم ، و سخت بھ : بھ امـام صادق علیھ السالم عرض كردم : ـ ابن ابى یعـفـور مـى گـوید 5

 . زحمت افتادم تا خدمت رسیدم
  ((از خدایت شكایت مكن  ))حضرت فرمود ال تشك ربّك 

 ، چرا بھ زیارت كسى كھ حق او بزرگتر از حق من است نرفتى ؟
از خدا شكایت مكن  : حق او از من بیشتر است ، آنچنان بر من گران آمد كھ جملھ: این جملھ حضرت : ـویدراوى گ

 .، آنقدر گران نیامد
 كیست آنكس كھ حق او بر من بیش از حق شما است ؟: گفتم 

خود را از او حسین علیھ السالم ، چرا بھ حرم حسین نرفتى تا خدا را در آن مكان مقدس بخوانى و حاجات : فرمود
  .(411)بخواھى

بدرستیكھ : ـ محمد بن مسلم كھ از اصحاب اجماع است از امام صادق علیھ السالم روایت مى كند كھ مى فـرمود 6
ر دارد و از آنجا بھ مـحل لشگرگاه خود و جایگاه فرود آمدن حسین بن على علیھ السالم نزد پروردگارش قرا

شھدائى كھ با او بودند نظر مى كند و زائران خـود را ھم مـى نگرد و آنھا را با نام و نشان و اسامى پدرانشان مى 
ھر یك از شناسد و مقام و درجھ ایشان را نزد خداى عزوجل مى داند و شناسائى او نسبت بھ آنان بیشتر از آشنائى 

شما نسبت بھ فرزندانتان مى باشد و آن حضرت مشاھده مى كند كسانى را كھ براى او گریھ مى كنند پس براى آنھا 
طلب مغفرت مى نماید و از پدران گرامى خود امیرالمؤ منین و پـیامـبر اكرم صلى هللا عـلیھ و آلھ و سلم ھم مسئلت 

 .مى نماید كھ درباره آنان طلب مغفرت كنند
اگر زائرینم بدانند كھ خـدا چـھ چیزى براى آنان آماده : حسین علیھ السالم مى گوید: سپـس امام صادق اضافھ فرمود

از جزع آنھا خواھد بود و بھ تحقیق زائر او برمى گردد در حالى كھ براى او گناھى   كرده است خوشحالیشان بیش 
 .(412)باقى نخواھد ماند

ـ عـبدهللا بن بكیر ھم كھ از اصحاب اجماع است روایت مى كند كھ با امام صادق علیھ السالم بھ حج مشرف شده  7
 بودم و از حضرتش پرسیدم كھ اگر قبر امام حسین را نبش كنند چیزى بدست مى آید؟

چھ سؤ ال بزرگى نمودى حسین بن على با پدر و مادر و برادرش در مـنزل رسول خدایند و با  :امـام صادق فرمود
 . یا رب انجزلى ما وعدتنى: رسول خدا روزى مى خورند و او طرف راست عرش را گرفتھ و مى گوید

  (( .یعنى پروردگارم آنچھ را كھ وعده فرمودى بھ من عنایت فرما ))
قـبر خـود و او مـى شناسد آنانرا و مى داند نامشان و نام پـدرانشان و آنچـھ را كھ از زاد و نظر مـى كند بھ زائران 

 .(413)و تـوشھ با خـود دارند حتـى بھتر از پدر نسبت بھ فرزندش آنھا را مى شناسد
 ار قبر حسین امان نامھ از آتش مى دھندبھ زو

: در كوفھ ھمسایھ اى داشتم كھ گاھى با او مى نشستم ، شب جمعھ اى بود از او پـرسیدم : سلیمان اعمش گوید
بدعت است و  )) .بدعة و كّل بدعة ضاللة و كّل ضاللة فى النّار: عـقـیده ات درباره زیارت قبر حسین چیست ؟ گفت

  (( ! ست و ھر گمراھى در آتـش استھر بدعتى گمراھى ا
سحرگـاه مـى روم و از فـضائل امیرالمؤ منین  : ناراحت شدم و خـشمـناك از نزد او خـارج گـشتـم ، و با خود گفتم

برایش آنقدر مى گویم تا خدا چشمش را با اشك گـرم كند مـوقـع سحر رفـتـم و در را كوبیدم ، از پـشت در جواب 
بھ زیارت حسین بن على رفتھ است ، تعجب كردم و بھ سرعت بھ حرم حسینى رفـتـم دیدم در حال اوائل شب  :دادند

اول شب معتقد بودى كھ زیارت حسین بدعت  : سجده است ، و از ركوع و سجود خـستـھ نمـى شود، او را گفتم
 است چھ شد كھ خود بھ زیارت آمدى ؟

امت این خاندان نبودم لیكن دیشب خواب دیدم كھ سخت مرا تكان سلیمان مرا سرزنش مكن كھ من معتقد بھ ام: گفت 
 .داد

 چھ خواب دیدى ؟: گفتم 
در خـواب مـردى بسیار زیبا و با عظمت دیدم كھ نمى توان حسن و زیبائى او را تـوصیف كرد، افراد : گـفـت 

این : ـراھانش پـرسیدم زیادى اطراف او را گرفتھ و سوار مردى در جلو او در حركت است از یك نفـر از ھم
عـلى بن ابیطالب عـلیھ : آن سوار كیست ؟ گـفـت : محمد بن عبدهللا ، پـرسیدم : شخـصیت بزرگ كیست ؟ گفت 
ناگـھان متوجھ شدم ناقھ اى از نور میان زمین و آسمان در حركت است و ھودجى : السالم وصى رسول خـدا است 



آن كیست ؟ گـفـتـند مـال خـدیجھ بنت خویلد و فاطمھ دختر رسول خدا است  این ناقـھ از: بر آن بستـھ اند پـرسیدم 
كجا مى روند؟ بھ زیارت شھید مظلوم كربال حسین بن على . آن جوان كیست ؟ گفتند او حسن بن عـلى است : گفتم 

كره لزّوار الحسین بن امانا من ّهللا جّل ذ :مى روند، دیدم از ھودج نامھ ھایى بر زمین مى ریزد كھ در آن نوشتھ بود
آگاه باشید كھ ما و شیعیانمان در درجات باالى بھشتـیم ، سلیمان من از این : سپس منادى ندا در داد. علّى لیلة الجمعة

 .(414)مكان خارج نمى شوم تا روح از بدنم مفارقت كند
 اولین بناء و تحوالت بعدى بارگاه حسینى

اولین بناى قبر منور سیدالشھداء ابا عبدّهللا الحسین علیھ السالم بدست قوم بنى اسد انجام گـرفـت ، در آن ھنگام كھ 
چـنانكھ بھ آن اضافـھ شد، و ) سایبان یا اطاق كوچـك )اجساد پاك و مطھر شھدا را دفن مى كردند سپس سقیفھ اى 

آن اطاق داراى دربى بوده كھ بھ باب الحائر . عـلى بن طاووس در اقـبال از حسین بن ابى حمزه روایت نموده است 
و از روایتـى كھ . مـعروف بوده است ، و راوى خود براى زیارت قبر امام حسین علیھ السالم از آن در وارد شد

فاذا اءتیت الباب الّذى :مام صادق علیھ السالم بھ ابوحمزه ثمالى فرمودابن قـولویھ در كامـل الزیارة نقـل نمـوده كھ ا
  (( ...ھنگامى كھ بھ درب شرقى رسیدى بایست و چنین بگو )) ... یلى الّشرق فـقـف عـلى الباب و قـل

 ھنگامى كھ بھ باب حائر: و ھمچنین از روایت صفوان بن مھران كھ در كتاب مزار شیخ مفید مذكور است آمده 
آنگاه از درى كھ زیر ... سپس وارد بارگاه مى شوى و طرف سر حضرت ابى عـبدهللا بایست ... رسیدى بایست 

پاى على بن الحسین علیھ السالم است خارج شو سپـس شھدا را زیارت مـى كنى و بعـد بھ زیارت قـبر حضرت ابى 
 . الفضل مى روى

ھر سیدالشھدا درھاى متعددى داشتھ و ھمـچنین حرم جناب ابى از این روایات بھ خوبى مستفاد مى شود كھ حرم مط
الفضل العباس داراى ساختمان كوچك بوده و درى ھم داشتھ است ، و مسجدى نیز در كنار قبر امام علیھ السالم در 

مام اواخر حكومت بنى امیھ احداث گردیده بود تا آنكھ ھارون الرشید بھ خالفت رسید، دستور داد بقعھ و بارگاه ا
 .حسین علیھ السالم را خراب كردند و درخت سدرى ھم آنجا بود كھ آنرا نیز قطع نمودند

وقـتـى مـاءمـون بھ خـالفـت رسید دوباره تـجدید بناء نمـود، تا آنكھ مـتـوكل عـباسى بر مـسند خـالفـت : دومـین بناء
بارگـاه امـام را خـراب نمـود كھ تفصیل آن زوار را از زیارت مـنع كرد و گـنبد و  236قـرار گـرفـت ، در سال 

 .خواھد آمد
منتصر پسر متوكل كھ بھ خالفت رسید قبر مطھر امام و حائر آن را تجدید بنا نمود و مناره اى نیز : سومـین بناء

براى حرم حسینى احداث كرد و مردم را بھ زیارت قبر آن حضرت امر نموده و نسبت بھ علویین خدمت شایانى 
 .كرد

محمد بن زید بن حسن معروف بھ داعى صغیر كھ سلطنت طبرستـان بعـد  289تا  279بین سالھاى : ھارمین بناءچ
قبر منور امیرالمؤ منین و قبر (از برادرش حسن مـلقـب بھ داعـى كبیر بھ او انتـقـال یافـت ساخـتمانھائى بھ مشھدین 

 .افزود و بازسازى كرد (مطھر سیدالشھدا
در مقام تعمیر و تزئین و نوسازى و بازسازى مشھدین برآمد و ) ابن بویھ (عـضدالدولھ دیلمـى  :پـنجمـین بناء

 .موقوفاتى براى آنھا قرار داد
 14حسن بن فـضل مـعـروف بھ ابومـحمـد رامـھرمـزى وزیر سلطان آل بویھ بھ علت آتش سوزى كھ : ششمـین بناء

ن علیھ السالم رخ داده بود تجدید بنا نمود و دیوارى نیز اطراف در بقعھ مباركھ امام حسی 407ربیع االول سال 
 . وجود داشتھ است 588حایر حسینى بنا كرد كھ تا سال 

بنا نموده كھ تاریخ آن  767عـمـارتـى كھ ھم اكنون مـوجود است سلطان اویس ایلخـانى در سال : ھفـتـمـین بناء
اویس نیز تـكمـیل بنا كرده است و شاه اسمـاعـیل صفـوى در احمد بن   باالى محراب قبلھ موجود است و پسرش 

سلطان مـراد عـثـمـانى آخـرین قـبھ را بنا كرده و  1048صندوق بدیعـى اھداء نمـوده و باالخـره در سال  930سال 
ل ھمـسر نادرشاه افشار مبالغ ھنگفتى صرف تعمیر روضھ مباركھ نمود و در سا 1135گـچـكارى نمـود و در سال 

  .(415)فتحعلى شاه قاجار بقعھ شریفھ را طال كارى كرده است 1232
 متوكل و قبر امام حسین علیھ السالم

اف آن را خراب كنند و زمین آن امر كرد قبر حسین علیھ السالم و ساختمانھاى اطر 236مـتـوكل عـباسى در سال 
 .را شخم بزنند و بذر بكارند و مردم را از زیارت منع نمایند

بعد از سھ روز ھر كھ را در اطراف قبر بیابم او را زندانى خواھم كرد، : متوكل اعالن كرد) پلیس (رئیس شرطھ 
 .(416)مردم فرار كردند و اطراف حرم خالى از سكنھ شد

گـفـتـھ شده است سبب تـخـریب قـبر حسین عـلیھ السالم این بود كھ زن آوازه خوانى قـبل از خـالفـت مـتـوكل 
آوازه خوانى مى  دخـتـران آوازه خـوان از شاگـردان خـود را براى مـتـوكل مـى فـرستاد، ھنگام شرب خمر برایش



از رسیدن بھ مـقام خالفت سراغ زن آوازه خوان فرستاد، خبر شد كھ در شھر نیست و زن بھ زیارت   كردند، پس 
قبر حسین عـلیھ السالم رفـتـھ بود در كربال بھ او خـبر دادند كھ مـتـوكل وى را طلبیده است ، زن بھ بغـداد 

 .آوازخوانى او خوشش مى آمد نزد او فرستادبازگـشت و یكى از دخـتـرانى كھ متوكل از 
 .استادم بھ حج رفتھ بود و ما را با خود برده بود: در این مدت كجا بودید؟ دخترك گفت : مـتـوكل پرسید

 ـ شما در ماه شعبان كجا حج كردید؟
 . ـ در كنار قبر حسین علیھ السالم

دستور داد آن !! عـبدهللا زیارت او را معادل حج مى دانندبا این پـاسخ دود از كلھ مـتـوكل برآمـد كھ شیعـیان ابى 
خانم را بھ زندان بیفكنند و اموالش را مصادره كرد، یكى از ماءمورانش را بھ نام دیزج كھ قبال یھودى بود و اسالم 

ان اختیار كرده بود ماءمور كرد تا قبر را شخم زد و خانھ ھاى اطراف آن را خراب كرد و آب بست ، و ماءمور
 .(417)مسلح در اطراف گماشت تا احدى نتواند بھ زیارت محل قبر برود

 حیوانات بھ قبر حسین احترام مى گذارند
 :عبدهللا بن رابیھ چنین حكایت مى كند

اق رفتم و امیرالمؤ منین علیھ السالم را زیارت نمودم و براى زیارت حسین از حج برگشتم بھ عر 247در سال 
عـلیھ السالم راھى كربال شدم ، وقتى بھ كربال رسیدم مشاھده كردم بارگـاه حضرت را خراب كرده اند و زمین را 

وھا مـشغـول شخـم زمینند آبیارى نموده و گاوھا را براى شخم زمـین آمـاده ساخـتـھ اند، و با چـشم خـود دیدم كھ گـا
و چون نزدیك قبر مى رسیدند ھر چھ بر آنھا فشار مى آوردند اطاعت نمـى كردند و بھ طرف چپ و راست 

منحرف مى شدند، و چون زیارت حسین علیھ السالم برایم مـقـدور نشد بھ بغـداد رفـتـم وقـتـى وارد شدم وضع شھر 
  .(418)مـتـوكل بھ جھنم واصل شده ، خدا را شكر گفتم: گـفـتـند را دگرگونھ دیدم پـرسیدم چـھ خـبر است ؟

 المنتصر با㭘 پدرش متوكل را مى كشد
سرش را كھ طاس بود برھنھ مـى متوكل دلقكى داشت بنام عبادة المخنث كھ بالشى در زیر لباس بر شكم مى بست و 

و تقلید . قـد اقـبل االصلع ابطین خـلیفة المسلمین:كرد و در برابر مـتـوكل مـى رقـصید و خـواننده ھا مـى خـواندند
 㭘امیر مؤ منان علیھ السالم را درمى آورد و مـتـوكل ھم شراب مـى نوشید و مـى خـندید یك روز كھ مـنتـصر با

را شروع كرد، منتصر اشاره اى بھ دلقك نمود و او را تـھدید كرد، دلقـك   اضر بود دلقـك كارش فـرزند مـتـوكل ح
 .ساكت شد، مـتـوكل دلیل سكوتش را پرسید دلقك داستان را براى متوكل بیان كرد

ى شما و یا امیرالمؤ منین كسى را كھ این سگ تقلید او را درمى آورد و مردم مى خندند پـسر عـمو: مـنتـصر گفت 
 . بزرگ خاندان شما و افتخار شما بھ او است ، اگر تو گوشت او را مى خورى بھ این سگ و امثال او مخوران

 :بگوئید: متوكل آوازه خوانان را گفت 
غار الفتى البن عّمه 

والفتى فى حرّ اّمه
  (( . جوان براى پسر عمویش بھ غیرت آمده ، جوان در فالن مادرش )) : یعنى

 .(419)این عمل موجب شد كھ منتصر پدرش متوكل را بكشد و
و در نقـل دیگر آمده كھ منتصر شنید پدرش بھ فاطمھ زھرا سالم ّهللا علیھا دشنام مى دھد از دانشمندى حكم قضیھ 

كشتن این شخص واجب است اما ھر كھ پدر خـود را بكشد عـمـرش كوتـاه خـواھد بود، : شمند گفت را پرسید، دان
بگذار براى اطاعت امر خدا عمرم كوتـاه گـردد، پـدر را كشت و خـود نیز ھفـت مـاه بیش بعـد از : منتصر گفت 

 .(420)متوكل زنده نماند
 با این ھمھ تخریب چگونھ قبر را یافتند؟

مـنتـصر با㭘 بعد از متوكل عھده دار خالفت شد و تصمیم گرفت قبر را تجدید بنا كند، اما كیفیت پیدا كردن محل 
 : قبر بھ این ترتیب بوده است
م و خوف نتوانستم بھ زیارت حسین عـلیھ السالم بروم تا آنكھ مدتى گذشت كھ از بی: مـحمدبن حسین آشنانى گوید

سرانجام خود را آماده خطر نمودم و یك نفر از عطرفروشان نیز مـوافقت كرد با من بیاید، روزھا پنھان مى شدیم و 
و نفر شبھا راه مى رفتیم تا نیمھ شبى بھ حدود غـاضریھ رسیدیم ، در دل شب از كمینگاه خارج شدیم و از وسط د

نگھبان مـسلح كھ خـواب بودند گـذشتـیم تـا بھ حدود مـحل قـبر رسیدیم لیكن نتوانستیم مـحل قـبر را تـشخـیص دھیم 
تـا اینكھ بوسیلھ بوى عطر خاصى كھ استشمام كردیم محل قبر را تشخیص داده خود را روى محل قبر انداختیم و 

 . ت بخدا قسم ھرگز چنین عطرى استشمام نكرده امزیارت كردیم ، بھ عطار گفتم این بوى چیست ؟ گف
پـس از وداع با قـبر عـالمـاتـى چـند در اطراف قـبر قـرار دادیم و چـون مـتـوكل كشتـھ شد با جمـعـى از شیعـیان 

  .(421)آمـدیم و با خـارج كردن عـالئم محل و حدود قبر را مشخص كردیم



الحمد 㭘 و بھ فضل پروردگار كتاب حسین نفس مطمئنھ پایان یافت در اینجا مناسب مى بینیم كھ شمھ اى از فجایع و 
یھ السالم شرارتھا و بى بند و بارى ھاى یزید و گزیده اى از تـاریخ مـخـتـار و انتـقـام گیرى از قاتالن امام حسین عل

 :را باز گوئیم تا بر جامعیت كتاب افزوده و خوانندگان نیز تا حدودى از این قسمت تاریخ آگاه گردند
 یزیدبن معاویھ

بھ  64صفر سال  17ربیع االول یا  14ھجرى متولد و در  26یا  25یزید فـرزند مـعـاویة بن ابى سفـیان در سال 
 .ھالكت رسید

 :و بیست و دو روز حكومتش سھ فاجعھ بزرگ براى اسالم و مسلمانان آفرید در مـدت سھ سال و ھفـت مـاه
 . ـ شھادت حضرت حسین بن على سبط رسول گرامى اسالم 1
 . ـ قـتـل عـام مـدینھ منوره و كشتن زن و مرد و بسیارى از اقراء و صحابھ رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 2
 . ب آنـ بھ آتش كشیدن خانھ كعبھ و تخری 3

 فسق و فجور یزید
مـسعودى مى نویسد، یزید عیاش و خوشگذران بود و ھمواره بھ لھو و لعب مى پرداخت ، او داراى پـرندگـان و 
سگـھاى شكارى و یوزپـلنگ و میمونھاى بسیارى بود كھ بیشتر اوقاتش را بھ آنھا مى گذرانید و ھم نشینانى در 

 . شرابخوارى داشت
نشست در حالیكھ ابن زیاد در طرف راست او بود، و این داستان پـس از شھادت امـام روزى بر بساط شراب 

 : حسین عـلیھ السالم واقـع شد، در این حال بھ ساقى بزم شراب رو كرد و گفت
اسقـنى شربّة تـروى مـشاشى 

ثـمـّ مل فاسق مثلھا بن زياد
صاحب الّسر و االمانة عندى 

ىو لتديد مغنمى و جھاد
شرابى بھ مـن بیاشام كھ از درون سیرابم سازد، سپـس مـثـل آنرا بھ ابن زیاد بیاشام كھ او صاحب اسرار و امین من 

 . در جھاد و بھ دست آوردن غنائم است
 .آنگاه آواز خوانان را دستور داد تا این اشعار را با غنا بخوانند

نش رواج داشت ، و غنا در مكھ و مدینھ رایج شد، و وسائل در حكومـت یزید اعمال ناپسند او در میان ھمھ كاركنا
 !لھو و لعـب را ھمـگـان بكار گـرفـتـند و استـفاده مى كردند، مردم شرابخوارى را علنى انجام مى دادند

او را مـیمـونى بود كھ ابوقـیس نام نھاده و در مـجالس رسمـى او را در كنار رجال مـى نشانید و برایش تخت و 
ى مخصوصى قرار داده بود، و آن میمون خبیثى بود كھ كارھاى زشت انجام مى داد، و خر وحشى را رام متكا

كرده بودند و بر آن زین و یراق نھاده و این میمون بر آن سوار مى شد و با اسبھا مسابقھ مى داد، و بر او قبایى از 
كھ داراى رنگھاى مختلف بود، و براى االغ  ابریشم سرخ و زرد مـى پوشانید و كاله ابریشمى بر سرش مى نھاد

 .نیز زین ابریشمى رنگارنگ ساختھ بودند كھ انسانھا بر آن لباسھا و زین و برگ غبطھ مى خوردند
 :یكى از روزھا ابوقیس برنده مسابقھ شد، یكى از شعراى شام چنین سرود

تمّسك ابا قیس بفضل عنانھا 
فلیس علیھا ان سقطت ضمان

اءى القردّ الّذى سبقت به اال من ر
اءتان! جیاد امیرالمؤ منین 

 . اى ابوقیس عنان مركبت را محكم نگھدار كھ اگر بیفتى االغ ضامن جان تو نیست
 .(422)چـھ كسى دیده است كھ میمونى بر ماده االغى سوار باشد و بر اسبھاى امیرالمؤ منین سبقت بگیرد

آرى از كسى كھ از حكومت بر مسلمین جھان این چنین چھره بھره بردارى مى كند كشتن فرزند پیامبر ھم بعید 
 .نیست ، شگفت تر اینكھ كسى را با چنین اعمالى جانشین پیامبر معرفى كنند

 ردند؟چرا با حسین علیھ السالم دشمنى مى ك
یكى از دالئل دشمـنى زمـامـداران عـمـوما با اولیاء خدا ترس ازدست دادن حكومتشان وسیلھ اولیاء ّهللا بوده و این 

معنى از اول خلقت تا امروز صادق است اما این معنى مالزم با دشمنى درونى نیست بلكھ ھرگاه احساس مى كردند 
 .با او بھ ستیز بر مى خواستندكھ وجود كسى براى حكومت و سلطنتشان مضر است 

امـا عـداوت برخـى از انسانھا با اولیاء خـدا ذاتـى و درونى است و این نوع عـداوت مخصوصى افراد حرامزاده 
 .است چنانكھ در روایات بسیارى آمده است ولدالزنا دوستدار على و اوالدش نخواھد بود



 قال على علیھ السالم ال یحبّنى كافر و ال ولدزناء
 .(423)كافر و زنازاده نمى تواند مرا دوست بدارد: على علیھ السالم فرموده 

ابو سعید .(424)منّاكنّا نختبر اوالدنا بحّب على بن ابى طالب علیھ السالم فمن احبّھ عرفنا انّھ  :قـال ابو سعـید الحدرى
فرزندانمان را با دوستى على بن ابیطالب علیھ السالم امتحان مى كردیم ، ھر یك كھ على را دوست : خدرى گفت 

 . مى داشت مى دانستم كھ فرزند ما است
  .(425)مـا كنّا نعـرف المـنافـقـین عـلى عـھد رسول هللا االّ ببغضھم علیّا و ولده: نصارى قـال جابر اال

منى على و اوالدش مى ما در زمان رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم منافقان را با دش: جابر انصارى گوید
و یكى از دالئل دشمنى یزید با خاندان پیامبر ھمین معنى است ، كھ محدث بزرگ مرحوم حاج شیخ عباس ! شناختم 

میسون مادر یزید غالم پدر خود را بھ خود تمكین داد و بھ یزید حاملھ  :قمى در كنار كتاب تتمة المنتھى مى گوید
 .(426)شد

 بنى امیھ تحملفضائل امامان را نداشتند
یكى دیگر از دالئل دشمنى بنى امیھ و سایر خلفاء با امامان علیھم السالم این بود كھ امامان داراى فضائل بى 

مام قـدرت و امـكانات را در اخـتـیار داشتـند اما مى دیدند شمارى بودند كھ دیگران فاقد آن بودند و با وجود آنكھ ت
كھ مردم عالقمند امامان اند برایشان گـران مـى آمـد و تـحمـلش را نداشتـند و برایشان حسد مـى بردند فـضائل ائمـھ 

ـى كھ عـلیھم السالم كتابھا را پر كرده ، مخصوصا تاریخ حضرت رضا و امام جواد عـلیھمـاالسالم و جلسات
مـاءمـون عـباسى تـشكیل داد و این بزرگـواران مـناظراتـى با عـلمـاى ادیان داشتـند تـا حدى پرده از فضائل اھل 

 .بیت علیھ السالم برمى دارد
و در كتاب بحاراالنوار مجلسى رضوان هللا تعالى علیھ در باب زندگى ھر یك از ائمھ علھیم السالم ابوابى از 

 .مى شودفضائل ھر یك دیده 
 یزید و قتل عام مردم مدینھ

پـس از شھادت حضرت سیدالشھداء جمـاعـتـى از مردم مدینھ از جملھ عبدهللا بن حنظلھ غسیل المالئكھ بھ شام رفتند 
و با یزید دیدار كردند، یزید جوائز فراوان بھ آنھا داد، چون فرستادگان بھ مدینھ برگشتند در میان مردم بدگوئى او 

مـا از نزد كسى مى آئیم كھ دین ندارد، شراب مى آشامد و آوازخوانان و نوازندگان ھمواره  :ردند، و گفتندرا آغاز ك
در مـجلس او بھ نواختن تار و طنبو و آوازخوانى مشغولند، او سگ باز است و آنقدر شراب مى خورد و در مستى 

 . او را از خالفت عزل كردیممى گذراند كھ از نماز غفلت مى ورزد، شما را گواه مى گیریم كھ 
مـردم مـدینھ حاكم یزید را عزل نمودند و با عبدهللا بن حنظلھ بیعت كردند، و بنى امیھ را از مـدینھ بیرون كردند، و 
آنھا داستان را بھ یزید نوشتھ و از وى استمداد نمودند، یزید، عمروبن سعید را خواست بھ او پیشنھاد رفتن بھ مدینھ 

ھمھ جا در تـحت فـرمـان تـو بوده ام و ھمـھ جا را امـن ساختم اگر بنا باشد كھ خون افراد قریش : گفت نموده عمرو 
ریخـتـھ شود حاضر نیستم ، یزید كھ از جانب عمرو ماءیوس گردید بھ سراغ عبیدهللا زیاد فـرستاد و بھ او پیشنھاد 

وّهللا ال جمـعـتـھمـا : مـحاصره نمـاید، ابن زیاد گـفـتكرد كھ مدینھ را امن ساختھ سپس بھ مكھ رود و ابن زبیر را 
یعـنى كشتن پسر پیغمبر و جنگ با كعبھ را براى فـاسقـى تـواءمـا  . للفـاسق قـتـل ابن رسول ّهللا و غـزو مـكھ

اد آخراالمر مسلم بن عقبھ را خواست و با دوازده ھزار نفر بھ طرف مـدینھ فرستاد و دستور د. مرتكب نمى شوم 
سھ روز بھ آنھا مھلت بده اگر مطیع نشدند با آنھا بجنگ ولى متعرض على بن الحسین علیھ السالم مشو كھ او 

 . خاندان مروان را پناه داده است
مـوقـعـیكھ خبر حركت مسلم بن عقبھ بھ مردم مدینھ رسید بر بنى امیھ سخت گرفتند و بھ آنھا پیشنھاد كردند كھ یا با 

بر كسى از ما ستم نكنید و كسى را بر علیھ مـا راھنمـائى نكنید و بھ دشمن ما كمك ننمائید و یا با ما عھد كنید كھ 
شما مى جنگیم و شما را مى كشیم ، بنى امـیھ شرایط پیشنھادى را پذیرفتند و راه شام را در پیش گرفتند، تا وقتیكھ 

از وضع مدینھ جویا شد، ولى او بر طبق پیمانى كھ  بھ مـسلم بن عقبھ برخوردند، ابن عقبھ پسر عثمان را خواست و
اگر پسر خلیفھ نبودى ترا گردن : مـسلم گـفـت . من نمى توانم چیزى بگویم زیرا پیمان سپرده ام : سپرده بود گفت 

نزد مـسلم برو شاید مرا نخواھد تا مجبور شوم برخالف پیمان بگویم : مى زدم ، مروان بھ پسرش عبدالملك گـفـت 
مى روى تا وقتى بھ نخـلھ رسیدى در : چھ خبر؟ و چھ باید كرد؟ عبدالملك گفت : دالملك نزد مـسلم رفت ، پرسیدعب

سایھ درخـتـان استـراحت مـى كنى اول آفـتـاب از جانب حره طرف شرقى مدینھ شروع بھ جنگ مى كنى تا وقتى 
ایشان بر اثر تابش آفتاب بر زره ھا و خودھا و  كھ آفتاب بر پـشت شما و بر صورت مردم مدینھ بتابد آن وقت چشم
خدا پدرت را خیر دھد از این فرزندى كھ : سرنیزه ھا و شمشیرھاى شما خیره خواھد شد، مسلم بن عقبھ گفت 

 !دارد
گمان مى ! مسلم بن عقبھ طبق دستور عبدالملك پیش رفت تا با مردم مدینھ روبرو شد بھ آنھا گفت كھ امیرالمؤ منین 



شما اصل و ریشھ اسالمید و دوست ندارد خون شما ریختھ شود بنابراین سھ روز بھ شما مھلت مى دھیم اگر كند 
توبھ كردید و تسلیم شدید از شما مى پـذیرم و من ھم بھ مكھ مى روم ولى اگر سرپیچى كنید از ما رفع عذر نموده 

ید آیا تسلیم مى شوید یا مى جنگید؟ مردم چھ مى كن: پس از سھ روز پرسید. آن وقت بھ حساب شما خواھم رسید
 . بلكھ با شما مى جنگیم: مدینھ گفتند

روز چـھارم مردم مدینھ بھ فرماندھى عبدهللا بن حنظلھ آماده نبرد شدند مسلم بن عقبھ ھم از طرف شرقـى مـدینھ 
. ادند و بر آن نشست مھیاى كارزار شد، براى مسلم كھ پیرمرد و مریض بود كرسى در وسط دو جمـعـیت قـرار د

لشكر شام حملھ را آغاز كردند تا اكثر مردم مـدینھ شكست خـوردند، ولى عبدهللا بن حنظلھ با عده قلیلى كھ در 
اطرافش بودند حملھ سختى نمود و لشكر شام را بھ عقب نشینى مجبور ساخت تا نزدیك بود خود را بھ كرسى مسلم 

 .ریك نمود و دوباره جنگ درگیر شدبرساند كھ او لشكر شام را تھدید و تح
در این مـیان فـضل بن عـباس بن ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب با بیست نفر بھ كمك عـبدهللا شتـافت و بھ او گفت 

بھ ھر طرف كھ من حملھ كردم شما ھم بھ ھمان طرف حملھ كنید كھ تصمیم گرفتھ ام تا خود را بھ مسلم فرمانده : 
كشم یا او را مـى كشم یا خـود كشتـھ مـى شوم ، حمـلھ نمـودند تـا فـضل خـود را بھ شامیان نرسانم دست ن

پـرچـمـدار شام رسانید و او را بھ خـیال مـسلم كشت و آواز برداشت كھ مسلم را كشتم ، مسلم پاسخش داد كھ اشتباه 
ضل كشتـھ شد، عـبدهللا پـس از كشتـھ مـى رفـت تـا فـ  كردى ، مسلم خـود پـرچـم شامـیان را بدست گـرفـت و پـیش 

شدن فـضل با عـده كمـى كھ ھمـراه داشت مشغول جنگ شد و مردم را بھ جنگ تحریك مى نمود تا برادر مادریش 
محمدبن ثابت بن قیس كشتھ شد، ھشت پسر داشت ھر یك پس از دیگرى شھید شدند و سرانجام عبدهللا بن حنظلھ بھ 

 .ف مسلم و لشكر شام درآمدشھادت رسید و مدینھ بھ تصر
مـسلم سھ روز جان و مـال و نوامـیس مـردم مـدینھ را بر شامـیان حالل كرد چـھ خونھائى كھ نریختند و چھ اموالى 

كھ بھ غارت نرفت و چھ نوامیسى كھ ھتـك نشد پس از سھ روز مسلم از مردم مدینھ بیعت گرفت كھ ھمگى برده 
طعمھ شمشیر مى شد فقط حضرت سجاد علیھ السالم محفوظ ماند و چھارصد  زرخرید یزیدند ھر كھ نمى پذیرفت

 .خانواده اى كھ در خانھ خود پناه داده بود نیز از این مھلكھ نجات یافتند
كھ افرادى را با سخت ترین شكنجھ ھا از بین بردند ھزار و : از ابن قتیبھ در كتاب االمامة و السیاسة نقل شده 

و مھاجرین و قریش و وجوه مردم كشتھ شد، و مـجمـوع كشتـگـان بجز زنان و كودكان بھ  ھفتصد نفر از بزرگان
كھ آنچھ مسلم بن عقبھ در مدینھ كشت از آنچھ بسر بن ارطاة در : ده ھزار نفـر رسید، از ابن ابى الحدید نقل شده 

 .سفر حجاز و یمن كھ در حدود سى ھزار نفر را ھالك كرد كمتر نبود
ل شام بر زنى كھ تـازه وضع حمـل نمـوده و بچـھ اش را در بغـل گـرفـتـھ شیر مـى داد وارد شد، گفت مـردى از اھ

چیزى بھ من بده : چیزى براى ما باقى نگذاشتند، شامى گفت  : ھر چھ دارى براى من حاضر كن ، زن گفت: 
: یار رسول خـدا است ، سپس گفت  واى بر تـو این پـسر ابى كبشھ انصارى: وگرنھ بچھ ترا مى كشم ، زن گـفـت 

فرزندم اگر چیزى داشتم فداى تو مى نمودم ، مرد شامى پـاى طفـل را گـرفـت در حالى كھ پـستـان در دھن داشت 
چـنان بھ دیوار كوبید كھ مغز طفـل مـتالشى و بر زمین پخش شد، ولى آن مرد ھنوز از خانھ خارج نشده بود كھ 

 .صورتش سیاه شد
خـدرى در خـانھ پنھان شده بود كھ چند مرد شامى وارد خانھ شدند و نامش را پرسیدند؟ پاسخ داد؟ من ابو  ابو سعـید

آرى نامت را زیاد شنیده ایم خـوب كارى كردى كھ در خـانھ نشستـى و با مـا : سعید خدرى یار پیامبرم ، گفتند
را كندند و او را چندین بار زدند و ھر چھ  نجنگـیدى حال ھرچھ دارى بیاور، گفت چیزى ندارم ، موھاى صورتش
 .یافتند بردند حتى از سیر و پیاز و یكجفت كبوتر كھ در خانھ بود نگذشتند

در واقعھ حره ھفتصد نفر از قراء و حافظین قرآن كشتھ شدند بحدى از مردم مـدینھ كشتھ شد كھ مى : انس گـوید
تھ شدند دو نفـر از پـسران زینب دخـتـر ام سلمـھ ھمـسر مـكرمـھ توان گفت یك نفر باقى نماند، از جملھ كسانیكھ كش

 .(427)رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مى باشد
 یزید و سوزاندن خانھ كعبھ

مردم مدینھ فارغ شد عازم مكھ مكرمھ گردید، اما چـون بھ قـدیر رسید جان  پس از آنكھ مسرف بن عقبھ از سركوبى
 .بھ مالك دوزخ تسلیم كرد، حصین بن نمیر كھ جانشین مسرف بود بھ فرماندھى سپاه شام وارد مكھ شد

و او شھر مكھ را محاصره نمود، عبدهللا بن زبیر كھ قدرت جنگیدن با وى را نداشت بھ خانھ كعـبھ پـناھنده شد، 
 .العائذ بالبیت مى نامید، و بھ ھمین لقب مشھور شد حتى شعرا در اشعار او را با این لقب نام مى بردند: خود را

حصین بن نمیر از باالى كوھھاى مسجدالحرام و دره ھاى اطراف منجنیق ھا نصب كردند و بھ وسیلھ آن سنگ و 
 .آنكھ خانھ را خراب كرده و سوزانیدند آتش و نفت و چیزھاى سوزنده بھ خانھ كعبھ مى ریختند تا

و خـداوند بزرگ نیز قدرت نمائى كرد و در حمایت از خانھ اش صاعقھ اى فرستاد كھ یازده نفـر از كسانیكھ با 



منجنیق كار مى كردند طعمھ حریق شدند و این حادثھ در سوم ربیع االول یازده روز قبل از مرگ یزید اتفاق افتاد، 
 : ھ و ابن زبیر سخت شد، كھ ابو وجزة مدنى در اشعارش چنین سروده استفشار بر مردم مك

ابن نمیر بئس ما تولى 
قد احرق المقام والمصلّى

 .(428)پـسر نمـیر چـھ كار زشتـى را مـرتـكب شد كھ مـقـام ابراھیم و محل نماز را سوزانید
 بى شرمى یزید

یزید در زمـان معاویھ بھ عنوان امیر حاج بھ حج رفت ، در مراجعت بھ مدینھ برگشت ، و در آنجا بساط شراب 
وارد شوند، : بگسترانید در این حال امام حسین علیھ السالم و عبدهللا بن عباس خواستند بر او وارد شوند یزید گفت 

 !حسین را اجازه دھید و ابن عباس را اجازه ندھید: گفت . ابن عباس بوى شراب را مى فھمد: گفتنداو را 
چھ عطر : حضرت فرمود . حسین عـلیھ السالم كھ وارد شد بوى شراب را ھمراه بوى عطریات فراوان دریافت

 .این عطرى است كھ در شام تھیھ مى شود: خوبى ، این عطر چیست ؟ یزید گفت 
ه كاسھ شراب طلبید و خود آشامید، كاسھ دیگر طلبید، چون حاضر كردند بھ امام حسین علیھ السالم حوالھ آنگـا
 !!كرد

 :یزید اشعارى با این مضامین خواند  شرابت مال خودت اى شخص . عـلیك شرابك ایّھا المـرء: حضرت فـرمـود
نمى كنى و بھ زنان جوان و شھوات و شادى  اى رفـیق ، عـجب است كھ ترا دعوت بھ شراب مى كنیم و تو اجابت
 .و شرابى كھ بزرگان عرب بر آن نشستھ اند دلت را تر و تازه مى كند

 .(429)بلكھ دل ترا تر و تازه مى سازد اى پسر معاویھ : امـام عـلیھ السالم برخاست و فرمود
این عمل یزید نشان مى دھد كھ آنقدر شراب خورده كھ عقلش را از دست داده بود وگرنھ با توجھ بھ مذاكرات او با 

 .نمایش قبل از حضور امام این رفتار تناسب ندارد
قـاصر و ناتوان خـالصھ زشتـیھاى یزید و اعـمـال ناشایست او بقدرى است كھ زبان از بیان و قلم از تـحریر آن 

 .است ، تاریخ ننگین زندگى كوتاه یزید بشریت را بھ شرمندگى و سرافكندگى وا مى دارد
رفـتـار مـعـاویھ پـسر یزید كھ پـس از مـرگ پـدرش او را بھ خالفت برگزیدند، و استـعـفـایش ، واكنش رفتار یزید 

ـى باعث شرمسارى ھر انسان عاقل است ، وگرنھ است ، او اندیشید پدرش آبروى خالفت را برده و چنین خـالفـت
 . فعلیھ لعنة ّهللا و المالئكة و النّاس اجمعین.در تاریخ سابقھ ندارد كھ كسى از حكومت روى گردان باشد

 مختار بن ابى عبید ثقفى
ست ، مـادرش او فـرزند ابوعـبید ثـقـفـى است كھ از صحابھ و یاران پیامبر اسالم و سرداران بنام اسالمـى بوده ا

دومـھ دخـتـر وھب بن عـمـر مـى باشد، مـخـتـار در سال اول ھجرت متولد گردید بنابراین ھنگام رحلت پیامبر 
 . اسالم یازده سالھ بوده است بھ ھمین مناسبت در شمار اصحاب و یاران رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ آمده است

حاضر جوابى ید طوالئى داشت و در فطانت و زیركى شھره آفاق و مـخـتار مردى عاق و با خرد و مدبر بود، در 
در حدسش خطا نمى كرد، او شجاعى بى پروا و داراى ھمتى عالى بود، كھ ھمـواره بھ كارھاى بزرگ اقدام مى 

نمود، و در فنون و امور جنگى استاد، و در جوانمردى و بخشندگى بى مانند، و بھ دلیل سیاست و فطانتش بود كھ 
مدت كوتاه حكومـتـش كھ از ھجده ماه تجاوز نكرد چھ موفقیتھائى نصیبش گردید و در این مدت كوتاه دشمـنان  در

امـام حسین عـلیھ السالم را كیفـرى بسزا داد و بر زخـم دل خـاندان پـیغـمـبر صلى ّهللا عـلیھ و آلھ مـرھم نھاد تـا 
كشتھ شد و در طرف غربى گورستان كوفھ دفن گردید، و سالگـى بدست مصعب بن زبیر  67در  67آنكھ در سال 

 . داراى قبھ و بارگاه بوده است
از ابن بطوطھ مـتوفاى قرن ھشتم نقل شده كھ نزدیك كوفھ قبھ و بارگاھى را مشاھده كردم كھ گفتھ شد قبر مختار بن 

 . ابى عبید ثقفى است
رگاه مختار بن ابى عبید مانند ستاره تابان مقابل باب مسلم با: مى گوید 726چـنانكھ رسالھ شرح الثار ابن نما متوفى 

 .(430)مى درخشید
 والدت مختار

صیتـى بوجود آید، براى پیدایش رجال بزرگ نوعا عواملى دست بھ ھم مى دھند و مقدماتى آماده مى كرد تا یك شخـ
مى گویند : بنابراین بعـید نیست آنچـھ را كھ درباره والدت مـختار نقل شده بھ وقوع پیوستھ و صحت داشتھ باشد

ھنگامیكھ ابوعبید پدر مختار تـصمـیم گـرفـت ھمـسرى براى خـود انتـخـاب كند در صدد تـحقـیق از حال زنان 
و بستگانش را یادآورى كردند او ھیچیك از آنان را نپسندید تا آنكھ در شایستـھ برآمد، دوشیزگانى از قبیلھ ثقف 

خواب دید كسى او را گفت دومھ دختر زیباى وھب را بھ ھمسرى اختیار كن زیرا در زمینھ او ھیچكس ترا مالمت 
 .نخواھد كرد و در زندگى با او نگرانى نخواھى دید



تر را پسندیدند با دومھ ازدواج كرد، چون ھمسر ابوعبید بھ خـوابش را با نزدیكان در میان گذاشت ھمھ این دخ
 :مختار حاملھ گردید، در خواب دید كسى این اشعار را برایش سرود

اءبشرى بالولد 

 
اءشبه شیى ء باالسد

اذا الرجال فى كبد 

 
تقاتلوا على بلد

كان له الحظّ االشد  
یر است ، ھنگامیكھ مردان سختى جنگ را تحمل مى كنند براى او یعـنى تـرا مـژده باد بھ فـرزندى كھ ھمانند ش

 .باالترین لذت است 
قبل از آنكھ بجنبد و بیش از آنكھ كامش  : چـون وضع حمـل نمـود باز ھمـان كس بخـواب دومـھ آمـد و او را گـفـت

شاید مـناسبت كنیھ ابوجبر با مختار از آن جھت .(431) را بردارید او را مختار نام گزارید و ابوجبر كنیھ اش دھید
باشد كھ شكستگى دل اھل بیت پیغمبر را جبران كرد و با انتقام و خونخواھى حزن و اندوھشان را بھ سرور و 

 .خوشى تبدیل نمود
 مختار از دیدگاه امام

البالى روایات بسیارى بر میاید كھ امامان و پیشوایان مذھبى ھمواره نسبت بھ مختار اظھار عالقھ فراوان مى از 
: كردند و از عملیات او و خونخواھى حسین بن علیھمالسالم مسرور بوده اند، چنانكھ امام باقر علیھ السالم فرمود

خـون مـا را گـرفـت ، و زنان بیوه مان را بھ شوھر رسانید  مختار را بد نگوئید كھ او دشمنان ما را كشت و انتـقـام
 .در ھنگام شدت احتیاج اموالى در میان ما تقسیم كرد

و در روایات دیگـرى كھ جمـاعتى خدمت امام پنجم حضرت باقر علیھ السالم بودند كھ مـردى از اھل كوفـھ وارد 
 كیستى ؟: مانع شد، سپس پرسیدشد خواست دست امام را ببوسد، امام دست خود را كشید و 

مـن ابوالحكم فرزند مختار بن ابوعبید ثقفى ھستم ، امام با فاصلھ زیادى كھ با او داشت دست خـود را دراز كرد و 
او را نزدیك خـواند انمـرد قدرى جلو آمد، فرمود پیشتر بیا با اصرار و تـاكید امـام آنقـدر بھ حضرت نزدیك شد 

ـى خـواھد او را روى زانوى خود جاى دھد، پس از تفقد و دلجوئى فراوان فرزند مختار عرض مـثـل اینكھ امـام م
 :كرد

قـربانت گردم مردم درباره پدرم مختار زیاد حرف مى زنند، نظر شما درباره اش چیست ؟ كھ گفتار شما را ھر چھ 
 باشد درباره پدرم مى پذیرم ؟
 ـ درباره مختار چھ مى گویند؟

 . او مردى دروغگو بوده است: ـ مى گویند
ـ سبحان هللا ، چھ نسبتھاى ناروا بھ او مى دھند، با آنكھ چقدر بما خدمت كرد، از پدرم امام زین العـابدین شنیدم 

صداق و مھریھ مادرم از پولھائى بوده كھ مختار برایش فـرستـاده بود، مـگر مختار نبود كھ خانھ ھاى : فرمود
د و دشمنان ما را نابود ساخت و انتقام خونھاى ما را گرفت و از كشتھ ھامان خونخواھى خراب ما را تجدید بنا كر

 كرد؟
 خدا پدرت را بیامرزد، خدا پدرت را بیامرزد، خدا پدرت را بیامرزد، حق ما را از ھر كھ بر او حقى داشتیم گرفت

(432). 
 مختار و امام زین العابدین

ھر سال كھ بھ حج مى رفتم در مراجعت حضرت على بن الحسین عـلیھمـاالسالم را زیارت : ابوحمـزه ثـمالى گوید
مـى كردم ، در یكى از سالھا كھ خدمتش رسیدم او را دیدم كھ كودكى را روى زانوى خود نشانیده و نوازش مى 

ودك برخاست و رفت جلو درب اتاق بر زمین افتاد، سرش شكست و خون جارى شد، امام از جارى پرید و كند، ك
یعنى ترا بھ . انى اغیذك ان تكون المصلوب فى الكناسة:او را بلند كرد و خون از سرش پاك مى كرد و مى فرمود

 . خدا مى سپارم از اینكھ در كناسھ بدار آویختھ شوى
 م بھ قربانت ، كدام كناسھ ؟پدرم و مادر: گفتم 



 . كناسھ كوفھ: فرمود
 ـ آیا این موضوع واقع خواھد شد؟

ـ آرى بھ خدائیكھ محمد را بھ حق برانگیخت اگر پس از من زنده باشى خواھى دید كھ این جوان در ناحیھ اى از 
آورده در كوچھ ھاى نواحى كوفھ كشتھ مى شود و دفن مى گردد و سپس قبرش را مى شكافـند و جسدش را بیرون 

كوفھ بر زمین مى كشند و آنگاه بھ دار آویخـتـھ و پـس از مدتى طوالنى از دار فرود آورند و بدنش را بسوزانند و 
 !!خاكسترش را بر باد دھند

 قربانت گردم نام این پسر چیست ؟
 . ـ او فرزندم زید است

 

 

در یكى از شبھا از كثـرت عـبادت و خستھ : را برایت بگویم  پس داستان این پسر: چـشمـان امـام پر از اشك شد و فرمود
گى خوابم ربود، در خواب دیدم كھ در بھشتم و در آنجا پـیامبر و على و حسن و حسین علیھم السالم حوریھ اى از حوریان 

ل كردم ، ھمین كھ بھشتى را با من تزویج كردند، در بھشت با حوریھ ھمـبستـر شدم و در پـاى درخـت سدرة المـنتـھى غس
 .زید برایت مبارك باشد: از غسل فارغ شدم آوازى شنیدم كھ مرا گفت 

از خـواب بیدار شدم وضو ساخـتـھ و بھ نماز صبح پرداختم ، پس از نماز صداى در بگـوشم رسید، عـقـب در رفتم مردى 
 . چادر بصورت افكنده استرا دیدم كھ دخترى ھمراه دارد كھ از حیا دست ھا را در آستین پنھان كرده و 

 چھ مى گوئى ؟: مرد را گفتم 
 . على بن الحسین را مى خواھم: گفت 

 . گفتم على بن الحسین منم
مـن فـرستـاده مـخـتار بن ابى عبید ثقفى ھستم ، شما را سالم رسانید و گفت این را براى فـروش بھ سرزمـین مـا : گـفـت 

و بھ ششصد اشرفى خریدم ، و این ھم ششصد اشرفى است كھ براى مخارج شما فرستاده آوردند او را الیق مقام شما دانستم 
 . است ، نامھ مختار را بھ من داد آنرا گشودم و خواندم و جواب او را نوشتم

 : از نام كنیز پرسیدم ؟ گفت
زنان دخـتـر را آماده زفاف نامم حوراء است ، دانستم حوریھ اى كھ در بھشت با من تزویج كردند ھمین حوراء بوده است ، 

كردند شب با او زفاف كردم بھ این پسر آبستن گردید، از این جھت او را زید نام نھادم ، بھ زودى خواھى دید كھ ھر چھ 
 !گفتم واقع خواھد شد

 . اھد كردمبخدا قسم تمام آنچھ را كھ امام فرموده بود در زندگى زید بن على بن الحسین با چشم مش: ابوحمـزه ثمالى گفت 
مـخـتـار از زمانیكھ بھ حكومت رسید نسبت بھ على بن الحسین علیھ السالم خدمت فراوان مى كرد، از جملھ یكبار بیست 

ھزار اشرفى براى امام فرستاد كھ از آن خانھ ھائى كھ از بنى ھاشم خراب شده بود از جملھ خانھ عقیل بن ابى طالب برادر 
 .(433)ا تجدید بنا كردامیرالمؤ منین علیھ السالم ر

 مختار انگیزه قیام را از كجا الھام گرفت 
ه گـاھى اوقات براى افراد بیدار و روشن از شنیدن یك جملھ كوتاه و یا دیدن یك منظره اى كھ بھ چـشم مى بینند انگیز

كارھاى شگفت و بزرگى پیدا مى شود كھ ھمین منظره و یا این سخن را دیگران مى بینند و مى شنوند ولى در روح آنان 
 .كوچكترین اثرى نمى گذارد

عـمـوى مـخـتار از جانب امیرالمؤ منین علیھ السالم حاكم مدائن شد، مختار ھمراه عموى خود بھ مدائن رفت ، تا اینكھ 
ز طرف معاویھ استاندار كوفھ شد، مختار بھ مدینھ كوچ كرد و با محمد بن حنفیھ مى نشست و كسب علم و مغیره بن شیعھ ا
 .حدیث مى نمود

سپـس مختار شھر كوفھ را براى زندگى خود انتخاب كرد، در یكى از روزھا كھ باتفاق مـغـیرة استاندار كوفھ از بازار كوفھ 
من یك نكتھ اى مى دانم كھ اگر كسى ! ت و گفت عـجب جمـعـیت و اتحادى است عبور كردند، مغیره نظرى بھ بازار انداخ

با آن سخن تكلم كند و مردم را بھ آن بخواند تمام این جمعیت باالتفاق از او پیروى مى كنند خصوصا مردمان عجم كھ ھر 



 .چھ پایشان القاء شود مى پذیرند
 آن نكتھ چیست ؟: مختار گفت 

 .مردم را بسوى خاندان پیغمبر بخوانند، ولى كسى نیست كھ بان معتقد باشد آنكھ: مـغـیرة گـفـت 
مـخـتـار كالم مغیره را در ضمیر خود ثبت كرد و در انتظار فرصت بود تا زمینھ اى برایش پـیش آید و عـقـیده اش را 

تبلیغ مى نمود، و مناقب و افتخارات عـمـلى كند، و از آن پـس ھمـواره فـضائل خاندان پیغمبر را بر زبان مى راند و از آن 
ایشان بھ حكومت و خالفت از ھمـھ سزاوارترند بلكھ : امـام على و حسن و حسین علیھ السالم را انتشار مى داد و مى گفت 

 .(434)حق ثابت ایشان مى باشد و از مصائبى كھ بر ایشان رسیده تاءسف مى خورد
 انگیزه اش با گفتار اھل كتاب تائید مى شود

مـثـل اینكھ اھل كتاب نیز از قیام شخصى با صفات مخصوصى بھ خونخواھى مظلومین خبر داده اند چـنانكھ نقـل شده 
در كتـابھاى خـود خوانده ایم كھ : كتـاب مـى گـویند اھل : مـخـتـار، مـعـبد بن خـالد جدلى را مـالقـات كرد و او را گفت

مردى از قبیلھ ثقیف قیام مى كند ستمكاران را مى كشد و ستمدیدگان را یارى مى كند و انتقام ضعفاء را از اقویا مى ستاند، 
مى ! نیست و صفـات و خـصوصیات او را ذكر مى كنند و من تمام آن صفات را در خود مى یابم جز دو صفت كھ در من 

گویند آن شخص جوان است و من از شصت گذشتھ ام و دیگر آنكھ آن مرد دید چشمانش ضعیف است و چشمان من از 
 . عقاب تیزتر است

تـو ھم جوانى زیرا مرد شصت و ھفتاد سالھ در زبان كتاب ھاى پیشین جوان مـحسوب مى شود، و درباره : مـعـبد گـفـت 
: مى شود شاید بعدا پیش آمدى كند و چشمانت ضعیف گردد، مختار امیدوار گردید و گفت  دید چشمانت چھ مى دانى كھ چھ

 .(435)ممكن است تغییر یابد
 چشمان مختار آسیب مى بیند

السالم ماءموریت كوفھ یافت در كوفھ بھ خانھ مختار بن ابى عبید وارد شد و در مسلم بن عقیل كھ از طرف امام حسین علیھ 
اى پسر : آنجا شیعیان كوفھ با او مالقات مى كردند، پس از كشتھ شدن مـسلم عـبیدهللا زیاد مختار را طلبید و او را گفت 

 عبید تو براى دشمنان ما بیعت مى گرفتى ؟
رده باشد و عمروبن حریث ھم بھ نفع مختار گواھى داد كھ او بھ مسلم كمك نكرده است مـخـتار منكر شد كھ بھ مسلم كمك ك

اگر شھادت عمرو نبود ترا مى كشتم آنگاه شروع كرد بھ دشنام دادن بھ مختار، و با چوبى كھ در دست : ، عبیدهللا گفت 
یوب شد و دستور داد او را بھ داشت بر سر و صورت مـخـتـار مى زد تا آنكھ صورتش را مجروح كرد و چشمانش مع

 .(436)زندان ببرند
 میثم تمار ھم بھ مختار نوید مى دھد

منان نیز در زندان بود،  چون مختار بھ زندان عبیدهللا رفت ، عبدهللا بن حارث بن عبدالمطلب پسر عموى پیغمبر و امیر مؤ
و ھمچنین میثم تمار كھ از خواص شاگردان امیر مؤ منان است با ایشان زندانى شد، عـبدهللا از زندانیان تیغى خواست 

مـى تـرسم ابن زیاد مرا بكشد و بدنم چنین باشد، پس چھ بھتر كھ موھاى : تاموى بدنش را پاك كند و ھمـراھان را گـفـت 
 . پاك سازم تا اگر كشتھ شوم تمیز باشم زیادى را از بدن

 !بھ خدا قسم ترا نمى كشد و مرا نیز نخواھد كشت و بھ زودى متصدى حكومت بصره خواھى شد: مـخـتـار او را گـفـت 
تو نیز بھ خونخواھى حسین بن على علیھ السالم قیام خواھى كرد، و ھمـین كسى را كھ اراده : مـیثـم تـمـار مختار را گفت 

تن ما را دارد خواھى كشت ، و حتى سر بریده اش را زیر پـاى خـود قـرار خـواھى داد امـا شاید میثم تمار این موضوع كش
 .(437)را از گفتار امیر مؤ منان علیھ السالم كھ درباره آینده سخن مى فرمود استفاده كرده باشد

 مسلم بن عقیل و مختار
ھنگـامـیكھ حضرت امام حسن علیھ السالم ضربت خورد و بساباط مدائن رفت در آنجا بر سعدبن مسعود عموى مختار كھ 

دى كنم كھ مى خواھى پیشنھا: از طرف امیر مؤ منان علیھ السالم حاكم مدائن بود وارد شد، مـخـتـار عـمـوى خـود را گـفت 
 تو را بھ ثروت بى پایان و موقعیت عالى برساند؟

: سعد گفت ! حسن بن عـلى را دست بستـھ تـحویل معاویھ بدھیم : چـیست آن پـیشنھاد؟ مـخـتـار اظھار داشت : سعـد گـفـت 
  .(438)خدا تو را لعنت كند پسر دختر پیغمبر را در بند كنم ؟ چھ زشت مردى بوده اى

مى نمودند تا آنكھ مـسلم بن عـقـیل از جانب امام   از آن تـاریخ بھ بعد شیعیان مختار را لعن مى كردند و او را نكوھش 
شد، مختار با او بیعت كرد، و براى پیشرفت او  حسین علیھ السالم ماءموریت كوفھ یافت و بھ خانھ مختار بن ابوعـبید وارد

فعالیت مى كرد و مردم را بھ بیعت با او دعوت مى نمود، مھماندارى مسلم و ھمكارى با او لكھ پیشین را از دامن مختار 



 .(439)زدود
 ھنگام خروج مسلم مختار

تـصادفـا روزى كھ مـسلم قیام كرد، مختار با عده اى از بردگان بھ مزرعھ خود بھ نام لقفا رفتھ بود زیرا قیام مسلم بى سابقھ 
بود و ھنوز با اصحاب و یاران خود وعده قیام نگذاشتھ بود، بلكھ دستگیر شدن ھانى بن عروه ثقفى سبب این قیام بى سابقھ 

ـع ظھر بود كھ مختار از قیام مسلم باخبر شد، ھمان ساعت با بردگان خود بھ كوفھ برگـشت مـغرب گذشتھ بود مـوق .گردید
كھ جلو باب الفیل با قسمتى از لشكریان عمروبن حریث كھ بھ فرمان ابن زیاد شھر كوفھ را حكومت نظامى اعالن كرده بود 

اینجا چھ مى كنى ؟ وضع تو مشكوك است زیرا نھ : مختار را گفت  برخورد كرد، ھانى ابى حّیھ فـرمـانده ھنگ جلو آمد و
 در خانھ ات بسر مى بردى و نھ در میان جمعیت مخالف و موافق ؟

حواست را جمع كن بھ خدا قسم با این گفتار خورد : ھانى گفت : از بزرگى خطاى شما افكارم مشوش شده : مختار پاسخ داد
 . را بھ كشتن مى دھى

او را بگوئید كھ : ه وضع او را بفرمانده كل قواى انتظامى ابن زیاد عمرو بن حریث گزارش داد، عـمـرو گفت فرمانده سپا
 . ابن زیاد از وضع تو بى اطالع است كارى نكن كھ خود را بھ كشتن دھى

 اگر بیاید در امان است ؟: زائدة بن قدامة ثقفى كھ در لشكر عمرو بود اظھار داشت 
از ناحیھ مـن در امـان است و اگر كارش بھ پیش عبیدهللا بكشد بھ نفع او گواھى مى دھم ، زائده امیدوار شد : عـمـرو گـفـت 

 . بنابراین راه نجاتى ھست: و گفت 
زائده با بعـضى دیگـر پـیش مـخـتـار آمـدند و گـفـتـھ ھا را نقل كردند و سپس او را سوگند دادند كارى نكن كھ ابن زیاد را 

 . تسلط دھى كھ جز كشتھ شدن در پیش نیستبر خود 
مـختار بھ نزد عروبن حریث آمد و شب را در زیر پرچم او صبح كرد، عماره بن عقبھ وضع مـخـتـار را بھ ابن زیاد 

گزارش داد، چون آفتاب باال آمد درب داراالماره باز شد و اذن عام داده شد مختار ھم در میان جمعیت بر ابن زیاد وارد 
 .شد
 ختار بزندان میرودم

: تـو با جمـعـیت آمـده بودى تـا پـسر عقیل را یارى كنى ؟ مختار گفت : ابن زیاد مـخـتـار را پـیش خـواند و او را گـفـت 
خیر؛ چنین نیست بلكھ من خارج كوفھ بودم و شب وارد شدم و شب را زیر پرچم عمروبن حریث بودم و اكنون ھم نزد شما 

 . آمده ام
با ھمھ اینھا ابن زیاد با قضیبى كھ  .حریث نیز گفتھ مختار را تایید و تصدیق كرد و بر صحت گفتارش گواھى داد عـمـروبن

اگر شھادت : در دست داشت بر سر و روى مختار نواخت آنقدر زد كھ صورتـش مـجروح و چـشمش آسیب دید و گفت 
 .(440)، و مختار را بھ زندان بردندعمرو نبود ترا گردن میزدم ، سپس حكم زندانى او را صادر كرد

 مختار از زندان آزاد مى شود
از وقـتـیكھ مـسلم كشتھ شد تا روز عاشورا كھ حسین علیھ السالم شھید گردید مختار در زندان بھ سر مى برد، پس از 

ھادت امام تصور نھضت و قیام در مخیلھ اش قوت گرفت زیرا زمـینھ را آمـاده تـر مى دید، لذا بفكر چاره ئى افتاد تا خود ش
صفیھ خواھر مختار ھمسر عبدهللا عمر بود، و از طرفى عبدهللا نیز پیش امویان محترم بود و  .را از زندان آزاد سازد

 .ھ با دست عمر خطاب پایھ گزارى شده بودحرفھایش را مى خریدند زیرا حكومت معاوی
مـخـتـار بھ وسیلھ زائده بن قـدامـھ نامھ اى بھ خواھرش صفیھ نوشت و از او خواست تا عبدهللا را وادار نموده نامھ اى بھ 

 .یزید بنویسد و آزادى مختار را از او بخواھد
گذاشت ، عبدهللا كھ چـنین دید نامھ اى ھمراه زائده بھ صفیھ كھ از حبس برادر با خبر شد ناراحت گردید بناى گریھ و زارى 

 .یزید فرستاد و نوشت كھ چون مختار با ما بستگى دارد اگر صالح مى دانید بھ ابن زیاد بنویسید تا او را از زندان آزاد كند
پذیرفتھ ) عبدهللا عمر(الرحمان شفاعت ابوعـبد: زائده نامـھ عـبدهللا بھ یزید رسانید، یزید نامھ را خواند و لبخندى زد و گفت 

 .است ، نامھ اى بھ ابن زیاد نوشت و دستور داد مختار را آزاد كند
تو آزادى بھ شرط آنكھ بیش از سھ روز در : زائده نامھ یزید را بھ عبدهللا زیاد رسانید، عبیدهللا مختار را خواست و گفت 

 .كوفھ نمانى وگرنھ ترا گردن خواھم زد
ما ابن زیاد از زائده بن قدامھ كھ براى نجات مختار این اندازه كوشش كرده است ناراحت گـردید، زائده مختار آزاد شد ا

  .(441)مـتوارى شد تا باالخره قعقاع بن شور و مسلم بن عمرو باھم نزد ابن زیاد شفاعت كردند تا از او در گذشت
 پیشگوئى مختار از انتقام



چشمت را چھ رسیده ؟ خدا بال را از : مختار بھ سوى حجاز حركت كرد، در واقصھ پسر زھیر ازدى را دید، از او پرسید
قـطعـھ نكنم ،  تو دور سازد، عبیدهللا زیاد چنین كرده است خدا مرا بكشد اگر او را نكشم و اعـضاء و جوارحش را قـطعـھ

 . مـن باید در مـقـابل خـون حسین ھفـتـاد ھزار نفـر بھ شمـاره كسانیكھ در مقابل خون یحیى بن زكریا كشتھ شدند بكشم
والّذى انزل القـرآن ، و یبّین الفرقان ، شرع االدیان ، و كره العصیان ، القـتـلّن العـصاة مـن ازدعـمـّان ، و : سپـس گـفـت

و ثـعـل نبھان ، و عـبس و ذبیان ، و قبائل قیس عیالن ، غضبا البن بنت . ان ، و نھد و خـوالن و بكرو ھّزان مـذحج و ھمـد
یابن زھیرة و حّق الّسمـیع العـلیم ، العـلى العـظیم ، العـدل الكریم ، العـزیز الحكیم ، الرحمان الرحیم ،  ! نبى الرحمان ، نعم

یعنى سوگند بانكسیكھ قرآن را فرستاد، و فرقانرا آشكار . سلیم ، و االشراف مـن تـمیم العر كن عرك االدیم ، بنى كندة و
ساخـت ، و ادیان را تشریع و وضع نمود، و گناه را ناخوش دارد، كھ سركشان و گـناھكاران از ازدعـمـان ، و قـبیلھ مـذحج 

نبھان و عبس و ذبیان و قیس عیالن را مى كشم ، و این و ھمـدان ، و قـبیلھ نھد و خـوالن ، و قـبایل بكر و ھزان و ثعل و 
از خشمى است كھ بھ جھت كشتـن امـام حسین پـسر دخـتـر پـیغـمـبر خـدا در دل جاى كرده است ، آرى اى پـسر زھیر، بھ 

ده طایفھ بنى حق خداى شنوا و دانا، خداى بلند مرتبھ و بزرگ ، آن خـداى عـادل و كریم ، عزتمند با خرد، بخشنده بخشاین
 .(442)كنده و سلیم و اشراف از تمیم را بھ خاك و خون خواھم كشید

تار از علم اكثر مطالبى كھ از زبان مختار نقل شده ھمانند عبارت فوق مسجع و مقفى است و این نشان مـى دھد كھ مخ
كھانت ھم بى بھره نبوده است ، كسیكھ با عبارات و سخنان كاھنان مانند شق و سطیح و امثال آنان آشنا باشد تصدیق خواھد 

 . كرد مختار نیز از آنان پیروى مى كند و معلوم است كھ نزد آنان تلمذ كرده است
 .بنابراین بعید نیست كھ از این راه نیز از آینده مطلع شده باشد

چـنانكھ قبال نقل شد مختار پس از آزادى از زندان و تصمیم ابن زیاد بھ خروج از كوفھ بھ حجاز رفت ، و با ابن زبیر بیعت 
 .كرد

 مختار بھ كوفھ برمى گردد
 مـخـتار با آنكھ در جنگھائیكھ میان ابن زبیر و لشكریان شام رخ داد بیش از حد جانفشانى كرد ولى از طرف ابن زبیر از او

 .قدردانى نشد
حكومت حجاز و عراق با ابن زبیر بود، اما حجاز از پیش با او بیعت كرده بودند و كوفھ و بصره ھم پـس از مـرگ یزید با 

عـامر بن مسعود بیعت كردند تا كارھا یكسره شود چند روزى عـامـر بر مردم كوفھ نماز مى خواند تا باالخره خود او و 
 .عت كردندمردم كوفھ با ابن زبیر بی

تـا پـنج ماه پس از مرگ یزید مختار با ابن زبیر بود و چون او بھ ھر یك از اطرافیانش حكومت و شغلى واگذار كرد بھ جز 
 . مختار كھ او را بھ كار نگماشت

كرد، تـا  مـخـتـار در صدد برآمد از ابن زبیر كناره گیرد از كسانیكھ از كوفھ بھ مكھ مى آمدند از وضع كوفـھ تـحقـیق مـى
مردم در اطاعت عبدهللا بن زبیر جز یك : آنكھ ھانى بن ابى حیھ وارد مكھ شد از وى جویاى حال مردم كوفھ شد؟ او گفت 

عده بى شمار كھ از نظر عـقـیده با وى مخالفند و اگر كسى ھم عقیده آنھا باشد و آنھا را جمع كند مى تواند حكومت كره 
 .زمین را بھ چنگ آورد

مـرا ابو اسحاق مـى خـوانند و منم كھ آنرا خواھم گرد آورد تا با ایشان باطل را نابود كنم و ستمكاران را : ر گـفـت مـخـتـا
 . ریشھ كن نمایم

 .از آنجا كھ بھ خانھ رفت و سوار بر مركب خود گردید و بھ سوى كوفھ رھسپار شد
و او مردى عابد و اشجع مـردم عـرب بود با وى گرم  چـون بھ مـنزل قرعاء رسید سلمة بن مرثد ھمدانى را دیدار كرد

 گرفت و بھ صحبت پرداختند، مختار وضع حجاز را برایش تشریح كرد و از او وضع كوفھ را جویا شد؟
من شبانى ھستم كھ آنھا را خوب چرا خواھم داد، : مردم كوفھ ھم چون گوسفندانى بدون شبانند، مختار گفت : سلمـھ گـفـت 

ولى بدان كھ خواھى مرد و سپس برانگیختھ شوى مسئول خواھى بود و بر طبق عمل خود چھ خوب و چھ بد  :سلمھ گفت 
 . پاداش داده مى شوى

مـخـتـار از او گـذشت روز جمـعـھ بود كھ بھ نھر حیره رسید در آنجا فـرود آمـد و غـسل كرد و بدن را معطر ساخت و 
 .(443)و شمشیر حمایل نمود و سوار مركب گردید تا وارد كوفھ شدجامھ نو بر تن پوشید و عمامھ بر سر بست 

 مختار مردم كوفھ را نوید مى دھد
ده پـیروزى بھ آنان مـى داد، ابتدا مـخـتـار كھ وارد شھر شد بھر كس و ھر جمعیتى كھ مى رسید بر آنھا سالم مى كرد و مژ

شما را مژده باد بھ نصرت و پیروزى بر آنچھ را كھ : بھ مسجد سكون و میدان كنده عبور كرد بر ایشان سالم كرد و گـفـت 



دوست مى دارید، از آنجا عـبور كرد و بھ محلھ بنى ذھل دبنى حجر رسید در آنجا كسى را ندید زیرا بھ نماز جمـعھ رفتھ 
ند، از آنجا كھ گذشت و بھ محلھ بنى بداء رسید در آنجا كسى را ندید زیرا بھ نماز جمعھ رفتھ بودند، از آنجا كھ گذشت و بود

ترا مژده باد بھ كمك و : بھ محلھ بنى بداء رسید در آنجا عـبیدة بن عـمـرو بدى را مـالقـات كرد بر او سالم كرد و گفت 
خوبى دارى كھ خداوند با این عقیده ات ھیچ گناھى برایت باقى نخواھد گذاشت و ھمھ  پیروزى ؛ خوشا بھ حال تو كھ عقیده

كھ او از دوستان على بن ابى طالب علیھ السالم و مردى شاعر  : آنھا را خواھد آمرزید، از آن جھت این جملھ را بھ او گفت
 . و شجاع نیز بوده است ، اما مبتال بھ شرب خمر بوده است

آرى شب بمـنزل بیا تا برایت  :ا ترا خوشحال كند، آیا ممكن است این بشارت را برایم شرح دھى مختار گفت خد: عبید گفت 
بگویم ، و این مطلب را بھ قوم و قبیلھ ات نیز برسان كھ خدا از ایشان پیمان گرفتھ او را اطاعت كنند و خون فرزندان انبیاء 

 .را خونخواھى كنند
اجازه بده تا ترا راھنمائى كنم او اسب خود را بیرون كشید و : بنى ھند مى روند؟ عبیده گفت  از كجا بھ قبیلھ: سپس گفت 

خـانھ اسمـاعـیل بن كثـیر را نشانم بده ، او را جلو خـانھ  : سوار شد و با مختار بھ محلھ بنى ھنھ رفتند در آنجا گفت
امشب تو و برادرت و ابوعمرو مرا : ، مختار او را گفت اسمـاعـیل بردم و اسمـاعـیل را آواز دادم از خـانھ بیرون آمد

 ! مالقات كنید كھ آنچھ دوست دارید برایتان آورده ام
از آنجا گـذشت بھ مـسجد كوفـھ رسید جلو باب الفـیل شترش را خوابانید و وارد مسجد شد مردم كھ مختار را دیدند با یكدیگر 

ست نماز جمعھ را با جمعیت خواند و سپس بھ گوشھ رفت و نمـاز عـصر را مـخـتـار براى امـر مـھمى آمده ا :مى گفتند
خبر خوشى براى شما آورده ام ، از : در راه بھ جمعیت ھمدان رسید، ایشان را گفت . فـرادى خواند و از مسجد خارج شد

 .(444)ایشان ھم گذشت تا وارد خانھ خود كھ بھ خانھ سلم بن مسیب معروف بود وارد گردید
 مختار خود را نماینده مھدى مى خواند

شیعیان كوفھ : شب فـرا رسید جمعیت و قبایل كوفھ بھ خانھ مختار ھجوم آوردند، مختار از وضع كوفھ پـرسش كرد؟ گفتند
 .ه در ھمین نزدیكى بخونخواھى امام حسین علیھ السالم خروج مى كنندزیر پرچم سلیمان بن صرد در آمد

مـخـتـار برخاست و بھ سخنرانى پرداخت پس از حمد و ثناى پروردگار اظھار داشت مھدى فـرزند وصى پـیغـمـبر یعـنى 
خونخواھى شھیدان راه  محمد بن الحنفیھ مرا بھ عنوان نماینده خود بسوى شما گـسیل داشتـھ و بھ جنگ دشمنان اھل بیت و

 . حق و دفاع از ستمدیگان ماءمورم ساختھ است
عـبیدة بن عـمـرو اسمـاعـیل بن كثیر قبل از ھمھ با مختار بیعت كردند، پس از ایشان سایر افراد براى بیعت نمودن بھ طرف 

 .(445)مختار ھجوم كردند
 مختار دعوت و تبلیغات را شروع مى كند

پس از آنكھ بیعت با مختار تمام شد، مبلغین و دعوت كنندگان خود را در كوفھ منتشر ساخت آنان با تـمـام قـوا و از ھر 
و كسانى را كھ با سلیمان وعده وسیلھ اى بھ نفع تبلیغى استفاده مى كردند حتى در مجلس سلیمـان بن صرد مـى رفـتـند 

ھمكارى داشتند بھ بیعت مـختار دعوت مى كردند، و مخصوصا با حربھ دعاوى مختار و انتقاد اینكھ علیھ سلیمان از او 
آمـوخـتـھ بودند شیعـیان را از گرد سلیمان بسوى مختار مى كشانیدند، گاھى اوقات شخـص مـخـتار در مجلس سلیمان حاضر 

 :مى گرفت و آنان را با این كلمات تبلیغ مى نمود  فراد از نزدیك تماس مى شد و با ا
من از طرف ولى امر و معدن فضل و وصى امیر مؤ منان و امام مھدى بسوى شما ماءمور شده ام ، و بھ امـریكھ شفاء 

كند ولى او پیرمردى  دردھا و موجب اكمال نعمت و كشتن دشمنان است ماءموریت دارم ، خداوند سلیمـان بن صرد را حفظ
است از كار افتاده و اسقاط شده كھ دیگر نیروى مـبارزه ندارد بلكھ استخوانش نرم گردیده ، و باضافھ بصیرت و تجربھ در 

 .نمى برد  جنگ ندارد، او خودش و شما را بكشتن مى دھد و كارى ھم از پیش 
كنم كھ با این وضع دوستان عـزیز، و دشمنان نابود خواھند  امـا مـن وظیفھ خاصى دارم كھ بر طبق آنچھ ماءمورم اقدام مى

شد، و دلھاى مجروح شیعیان درمان مى شود، بیائید حرف مـرا بشنوید و مرا اطاعت كنید و بى جھت خود را بكشتن ندھید 
 .كھ آنچھ شما بدان امیدوارید بھ وسیلھ من انجام خواھد شد

را با خود ھمدست كند ولى بزرگان شیعھ با سلیمان بودند و كسى را با او ھمردیف با این تـبلیغـات تـوانست عده از شیعیان 
 .(446)نمى دانستند، در حقیقت وجود سلیمان مانع بزرگى براى مختار بود

 مختار دوباره بھ زندان مى رود
پس از آنكھ سلیمان بن صرد بسوى شام حركت كرد و كوفھ را ترك نمود و قواى شیعھ در كوفـھ ضعـیف گردید، عمر سعد 

مالیھ ابراھیم بن محمد   و شبث بن ربعى و یزید بن حارث بھ حاكم كوفھ عـبدهللا بن یزید كھ نماینده ابن زبیر بود، و رئیس 



كھ خطر مختار براى شما از سلیمان بیشتر است زیرا سلیمـان از كوفھ خارج شده و  حواستـان جمـع باشد: بن طلحھ گـفـتـند
با دشمنان شما یعنى طرفداران بنى امیھ مى جنگد ولى مـخـتـار مـى خـواھد در ھمـین شھر بر شما بشورد و از مردم این 

 .بزندان بیفكنید شھر انتقام بگیرد تا ھنوز نیروى كافى نگرفتھ او را بگیرید و در بندش كنید و
عـبدهللا بن یزید پـیشنھاد عمر سعد و رفقایش را كھ از سران دشمنان امام حسین علیھ السالم بودند پـذیرفت و تصمیم گرفت 

مختار را زندانى كند، با لشكرى انبوه خانھ مـخـتـار را مـحاصره كرده و او را از خانھ بیرون كشیدند و خواستند بطرف 
مختار را با دست بند و پیاده و پا برھنھ بسوى زندان ببرند تا بیشتر : اھیم رئیس اداره دارائى گفت زندان ببرند، ابر
 سركوفتھ شود؟

مـا او را بھ اتـھام و ! سبحان ّهللا چگونھ با مردى كھ ھنوز عداوت و مخالفتى با ما نداشتھ چنین رفـتـار كنم ؟: عبیدهللا گفت 
آیا او را در قید و بند : ى آوردند و او را سوار نمود و بھ جانب زندان بردند، ابراھیم گفت گـمان مخالفت گرفتھ ایم ، استر

 نمى كنید؟
  .(447)نھ ؛ ھمان زندان براى او قید و بند است: عبدهللا 

 یام خبر مى دھددر زندان ھم از ق
مختار ھر چھ در این راه صدمھ و شكنجھ مى دید بجاى آنكھ او را سست كند و از تعقیب ھدفش باز دارد او را استـوارتـر 

 : در زندان بھ دیدن مختار رفتیم این سخنان را در زندان از او شنیدم: میساخت ، چنانكھ حمید بن مسلم گوید
م بھ نخـل و درخـتـان ، قـسم بھ دشت و صحرا، و فـرشتـگـان مـقرب ، و پیامبران قـسم بھ پـروردگـار دریاھا، و قـس

برگزیده كھ ھمھ ستمكاران را با نیزه و شمشیر آبدار، بوسیلھ مـردان شریف انصار خـواھم كشت ، تا آنكھ ستون و پایھ ھاى 
منان را در عزاى مظلومان خاموش كنم و  دینى را استوار بدارم ، و رستھ ھاى مختلف را متحد سازم ، و سوز دلھاى مؤ

 . انتقام خون شھیدان را بستانم ، پس از آن اگر دنیا پایان یابد یا مرگم فرا رسد باكى ندارم
 .و ھرگاه در زندان از او مالقات مى كردیم این چنین سخنان مى گفت و دوستان خود را با این كلمات تشجیع مى كرد

 مى كند مختار از زندان دعوت را شروع
پس از نامھ ایكھ مختار بھ رفاعھ یكى از سران توابین پس از شكست آنھا نوشت تصمیم گـرفـت بھ سران شیعھ در كوفھ و 

بصره و مدائن نامھ بنویسد و ایشان را دعوت بھ ھمكارى كند، این نامھ را بوسیلھ سبحان بن عمرو بھ رؤ ساء شیعھ از 
ن خدیفھ در مدائن و یزید بن انس و اءحمر بن شمیط و عبدهللا بن شراد و عـبیدهللا جملھ مثنى بن مخرمة در بصره و سعد ب

بن كامل نوشت خداوند در مقابل قیام و نھضتى كھ نمودید پاداش بزرگ عنایت كرد و گـناھان شمـا را آمـرزید بھر درھمـى 
رد و مقام و درجھ اى باال و ثوابى بى حد بھ كھ در این راه خرج كردید و با قدمى كھ برداشتـید براى شما حسنھ اى ثبت ك

 :شما عطا فرمود
ولى اگر من بھ كمك شما قیام كنم در مشرق و مغرب دشمنانتان را از دم شمشیر مى گذرانم و با خواست خدا ھمھ را نابود 

 . ممى گردانیم خدا ھدایت كند آنكھ بھ شما نزدیك گردد و دور گرداند آنكھ تمرد و سرپیچى كند والسال
سبحان نامھ مختار را در میان آستر و رویھ كاله خود پنھان كرد و از زندان خارج گردید و بھ این افراد رسانید تا آنكھ ھمھ 

 .آنھا مختار را خواندند
كھ تا پاى جان با او ھمكارى مـى كنیم و ھر چھ فرمان دھد اطاعت : بزرگـان شیعھ نامھ مختار را خواندند بھ قاصد گفتند

 یم كرد اگر اجازه مى دھد با جمعیتى بھ زندان آمده او را بیرون آوریم ؟خواھ
  .(448)بزودى از زندان خالص خواھم شد و محتاج بزور و اغتشاش نیست: مختار پاسخ داد

 ندان مى كوشدمختار براى خالصى از ز
مـخـتـار كھ آمادگى شیعیان و پشتیبانى آنان را مشاھده كرد در صدد بر آمد تدبیرى نموده تـا از زندان آزاد گردد، نامھ اى بھ 

عبدهللا بن عمر نوشت كھ بى گناه و روى سوء ظن حكام زندانى شده ام خواھشمندم نامھ مالیمى درباره من بھ عبدهللا بن 
ن مـحمـد حاكم و رئیس خـراج كوفـھ بنویس تا شاید خداوند مرا بھ لطف و محبت شما از چنگال این دو نفر یزید و ابراھیم ب

 . ستمكار نجات بخشد والسالم
شما میدانید : عبدهللا عمر براى حاكم و رئیس دارائى كوفھ نوشت . نامـھ را تـوسط غالم خود بنام زربى براى عبدهللا فرستاد

گى نزدیكى دارد و از طرفى مـا و شما دوستى دیرینھ داریم شما را بحق دوستى میان ما سوگند مى دھم كھ مختار با من بست
 .(449)كھ مختار را از زندان آزاد كنید

 مختار آزاد مى شود
ـمـر بھ این دو نفـر رسید از مـخـتـار كفـیل خـواستـند تـا او را آزاد كنند، جمـعـیت بیشمـارى از چـون نامـھ عـبدهللا ع

كفالت یك جمعیت بى شمار بى : شیعـیان كوفـھ آمـدند تا كفـیل مختار گردند، ابراھیم رئیس دارائى بھ عبدهللا حاكم كوفھ گفت 



 .رد و او را آزاد كن ؟ عبدهللا ھم نظر ابراھیم را پسندید و ھمین كار را كردفائده است ده نفر از سران كوفھ را بھ كفالت بپذی
ولى ایشان تـنھا بھ گرفتن كفیل و ضامن اكتفا نكردند بلكھ مختار را سوگند دادند تا وقتى كھ این دو نفر سر كار ھستند مختار 

در منى قربانى كند و تمام بردگانش آزاد باشند، شورشى بھ پا نكند و بر ایشان خروج ننماید و اگـر خـالف كند ھزار شتر 
 .مختار ھم قسم خورد و از زندان خارج شد

خدا بكشد كھ چقدر نادان و احمقند زیرا ھدفى كھ در نظر : مختار با ایشان این پیمان را بست و قسم خورد و لیكن مى گفت 
و .(450) ت سوگند بخدا را مانع كارھاى خیر مشماریددارم ھدف مقدسى است و قسم مانع آن نمى شود زیرا خداوند فرموده اس

باضافھ كفاره قسم و قـربانى كردن ھزار شتـر از آب دھن انداختن برایم آسانتر است و راضى ھستم بھدفم برسم و تا آخر 
  !(451)كنیز خریده اى نداشتھ باشمعمر غالم و 

 با مختار آشكار بیعت مى كنند
مـخـتار بھ خانھ خود رفت و شیعیان از ھر طرف بسوى او كوچ مى كردند و با او بیعت مى نمـودند و در مـدتـى كھ در 

روز بروز جمـعـیت افـزوده مـى شد تـا آنكھ عـبدهللا زبیر، حاكم كوفھ و . ندان بود پنج نفر برایش از مردم بیعت مى گرفتندز
رئیس دارائى را عـزل كرد عـبدهللا مطیع را بجاى آنان گماشت ، با عوض شدن حاكم كوفھ مختار از قید پـیمـان و سوگندى 

 .(452)پیمان او مقید بھ مدتى بود كھ این دو نفر سر كار مى باشند كھ خورده بود راحت شد زیرا قسم و
 توطئھ زندان مختار

ازان زمختى دارد مى ترسیم مختار مریدان و سرب: پس از آنكھ عبدّهللا بن مطیع سر كار آمد بعضى از اطرافیان او را گفتند
آنكھ خروج كند و بر تو بشورد صالح آن است كھ او را بخـواھى وقتیكھ آمد او را بھ زندان بیفكن پسر مطیع دو نفر را یكى 
بنام زائده و دیگرى بنام حسین بن عبدّهللا بھ سراغش فرستاد و او را احضار كرد، ھنگامى كھ بر مختار وارد شدند و اظھار 

كھ امیر او را طلبیده است مختار عازم شد كھ نزد امیر برود لباس در بر كرد و دستور داد مركبش را آماده كنند ولى  داشتند
و اذیمكربك الّذین كفروا لبثبتوك  :زائده كھ از حقیقت امر آگاه بود خواست مقصود حاكم را بھ مختار بفھماند این آیھ را خواند

یعنى ھنگامى كھ كفار درباره ات مكر مى كنند تا تو . و یمـكرو ّهللا و ّهللا خـیر الماكرین او یقتلوك او یخـرجوك و یمـكرون
  .(453)اینان مكر مى كنند و خدا مكر مى كند و او بھترین مكر كنندگان است. را زندان كنند و یا بكشند و یا تبعید نمایند

مختار از آنچھ زیر پرده داشتند آگاه شد خود را مریض نشان داد و رختخواب طلبید و گفت مرا لرز گرفتھ است حال مرا بھ 
 امیر بگوئید و عذر مرا بخواھید؟

مـقـصودى نداشتـم ، حسین  در راه حسین بھ رفیقش گفت كھ مقصود تو را از خواندن آیھ فھمیدم ، زائده اصرار داشت كھ
گفت اصرار نكن و مطمئن باش كھ آنچھ گذشتھ بھ امیر نخواھم گفت ، و در حقیقت از آن مى ترسید كھ فردا مختار ظھور 

كند و در اثر این سعایت او را ھالك و نابود سازد، فرستادگان حال مختار را گزارش كردند و حاكم ھم باور كرد و خواستن 
 .(454)منصرف گردید و احضار دوباره

 محمد حنفیھ مختار را تائید مى كند
خروج كند ولى با پیش آمد غیرمترقبھ اى یكماه بتـاءخـیر افـتاد و آن این بود كھ  66مـخـتـار تـصمـیم داشت در مـحرم سال 

عى از شیعیان با ھم نشستند و گفتند مختار از ما بیعت گـرفـتـھ كھ خـروج كند و با او بجنگیم اما چون حساب دین و جم
آخرت در پیش است مطمئن نیستیم كھ حقیقتا او از نزد محمد حنفیھ ماءموریت داشتھ باشد صالح آن است كھ چند نفر بھ 

 . مدینھ رفتھ و تحقیق كنیم
سعید بن منقذ ثورى و سعربن ابى سعر حنفى و اسود بن جراد كندى و قـدامـة بن مـالك جشمـى عازم  عبدهللا بن شریح و

شمـا خـانواده اى ھستـید كھ خـداوند : مدینھ شدند بھ خدمت محمد بن حنفیھ شرفیاب گردیدند، عـبدهللا شریح اظھار داشت 
ختھ و احترام شما را بر امت واجب گـردانیده ، ھمـھ حق شمـا را بفـضل خـود مـخـصوص گـردانیده و بھ نبوت مفتخر سا

شما را میشناسند مگر آنانكھ از جاده حقیقت منحرف شده اند و شما بھ مـصیبت حسین بن على علیھ السالم مبتال شدید كھ در 
وریت دارد تا قیام حقیقت مصیبتى براى تمام مسلمانان بود، و اینك مـخـتـار بن ابى عبید مدعى است كھ از طرف شما ماءم

كند و انتـقـام خـون حسین را بگیرد و با كتاب خدا و سنت پیامبر در میان ما رفتار كند، آمده ایم تا بپرسیم اگر امر میفرمائید 
 از او پیروى نموده و اگر نھ دست از او بكشیم ؟

ند ما را مـخـصوص بفـضل خود گردانیده اینكھ گفتید خداو: محمد حنفیھ پس از حمد و ثناى پروردگار در پاسخ ایشان گفت 
حسین علیھ : و اما اینكھ گفتید .(455) است ، آرى خداوند بھ ھر كھ بخواھد عطا مى كند كھ خدا صاحب فضل بزرگى است

وم غیب الھى است كھ شھادت براى او نوشتھ شده بود و بھ این وسیلھ عده اى را باال برد و السالم شھید شد اینھم از عل
 .افرادى را خوار گردانید



و امـا آنچھ مربوط بھ سؤ ال شما است از اطاعت و پیروى كسیكھ بخونخواھى ما قیام كرده ، بخدا دوست دارم كھ خدا از 
 .دشمنان ما انتقام بگیرد بدست ھر كھ بخواھد

مـحمـد عمل مختار را تصویب كرد زیرا اگر موافق نبود مى : فـرستـادگـان از نزد مـحمـد بیرون آمـدند و با ھم گـفـتـند
 .(456)چنین نكنید: فرمود

 كوفھ در انتظار فرستادگان
آنكھ این جمعیت بسوى مدینھ حركت كردند از یكطرف شیعیان و كسانیكھ با مختار بیعـت كرده بودند در اضطراب پـس از 

و نگرانى بسر مى بردند كھ اگر محمد كار مختار را امـضاء نكند چھ كنند و چگونھ از او كناره بگیرند و بیشتر از ھمھ 
جواب منفى بدھد نقش او بر آب خواھد شد و روى این جھت در  مختار در نگرانى بسر مـى برد كھ اگر محمد بن حنفیھ

قوى دل نخواھند بود بلكھ با تردید پیش   تـردید و دو دلى بسر مـیبرد اگـر قـبل از مـراجعت ایشان قیام كند لشكریانش 
 .خواھند رفت و اگر تاءخیر بیندازد ممكن است بكلى موضوع منتفى گردد

ھان چھ خبر است كھ شما مردم را مشكوك : گشتند و یكسر بخانھ مختار رفتند، مختار پرسیدولى خوشبختانھ فرستادگان بر
هللا اكبر، من ابواسحاقم ؛ اعالن كنید شیعیان : مختار گفت ! ساختید؟ ایشان پاسخ دادند كھ ماءمور شده ایم تا ترا كمك كنیم 

 .(457)اجتماع كنند
 مختار از این موضوع بھره بردارى مى كند

پس از آنكھ فرستادگان كوفھ موافق با منویات مختار برگشتند اعالن داد تا شیعیان در منزل مختار اجتماع كنند، جمعیت 
 : انبوھى جمع شدند، مختار بپا خاست و براى آنان سخن گفت

ه شیعھ افرادى از شما خواستند حقیقت آنچھ را كھ من ادعا میكنم بدانند لذا بسوى مـدینھ و نزد امـام ھدایت شدگـان و اى گـرو
رفتند و از او درباره من و آنچھ ادعا میكنم پرسیدند، پاسخشان را ) پس از پـیامـبر(شریف و برگزیده فرزند بھترین مردمان 

ـیبان او و فـرستـاده او و دوست او ھستـم ، و شمـا را بھ اطاعت و فـرمـانبردارى از شنیدند كھ من وزیر و حامـى و پـشت
 . مـن دستـور داده است تا با مخالفین دین و دشمنان فرزندان پیامبرتان بجنگم

 عبدالرحمان مختار را تاءیید مى كند
ست و گفتھ ھاى مختار را تاءیید كرد و چنین پس از آنكھ سخنان مختار بھ پایان رسید عبدالرحمان رئیس ھیئت اعزامى برخا

 : گفت
ما خواستیم برخود، و بر عموم مردم حقیقت روشن شود بمدینھ نزد مھدى فرزند على علیھ السالم رفـتـیم و از او راجع باین 

راه ھدفى كھ دارد قـیام و آنچھ مختار ما را بھ آن دعوت مى كند پرسش نمـودیم ؟ بھ ما فرمان داد تا او را كمك كنیم و در 
بجنگیم و با آنچھ فـرمـان مـیدھد اطاعـت كنیم ، با خـوشحالى و اطمـینان كامل برگشتیم ، شك و تردید و دودلى از ما 

برطرف شد و اكنون با بصیرت و بینائى كامـل اقـدام بھ جھاد با دشمـنان مـیكنیم ، آنانكھ حاضرند بھ غائبین اطالع بدھند تا 
 .كنند خودشانرا آماده

پـس از عـبدالرحمان یك یك آنانكھ بمدینھ رفتھ بودند سرپا ایستادند و با ھمین مضامین قیام و دعوت مختار را تاءیید 
 .(458)كردند

 مختار و دعوت ابراھیم
دیك شد سران سپاھیان مختار اظھار داشتند كھ سران كوفھ و رؤ ساى قـبایل با ھمدستى عبدهللا بن و چون قیام مختار نز

مطیع با تو خواھند جنگید اگر ابراھیم فرزند مالك اشتر با مـا ھمـدست مـى شد امیدواریم كھ بر دشمن پیروز گردیم كھ او 
آوازه اش ھمھ جا را پر كرده و داراى قبیلھ اى است  جوانى است شجاع و دالور فـرزند مـردى بزرگ و خاندانى اصیل

 . پرجمعیت و با موقعیت اگر او بھ ما بھ بپیوندد از مخالفت ھیچكس باك نداریم
  .(459)بروید و او را دعـوت كنید؟ ابراھیم را دعوت كردند و ابراھیم بھ مختار پیوست: مـخـتـار گـفـت 

 نھضت شروع مى شود
پس از آنكھ ابراھیم با مختار بیعت كرد ھر شب با اقوام و بستگان خود بخانھ مختار میرفت و برنامھ نھضت را مطرح مى 

 .كنندقیام  66ساخت تا باالخره تصمیم گرفتند شب پنجشنبھ چھاردھم ماه ربیع االول ھمان سال 
شب سھ شنبھ دوازدھم فرا رسید ابراھیم اول مغرب در خانھ بھ نماز ایستاد و در حدود صد نفـر از بستگان و ھمسایگانش 

كھ آماده حركت بودند بھ نماز او اقتدا نمودند پس از نمـاز ھوا گـرگ و مـیش بود كھ ابراھیم با جمعیت خود بقصد خانھ 
 .را در زیر لباس پـوشیده و فـقـط شمـشیرى حمایل نموده بودند مختار سوار شدند در حالیكھ زره ھا

از طرفـى ایاس بن مـضارب رئیس لشكر ابن مطیع استاندار كوفھ متوجھ شده بود كھ ھمین امشب یا فردا شب مختار در 



 .كنترل كرده بودكوفھ خروج مى كند لذا تمام میدانھاى كوفھ را از سپاھیان خود پر كرده و راھھا و كوچھ ھاى بزرگ را 
صالح در آن است كھ از طرف  : در آنشب ھمراه ابراھیم بودم در راه چون بھ خانھ اسامھ رسیدم گفتم: حمید بن مسلم گوید

گرفتھ اید بھ داراالماره   خـانھ خـالد بن عرفطھ بھ محلھ بجیلھ و از آنجا بخانھ مـخـتـار برویم و این راھى را كھ شما در پیش 
 .ھى میشود و اطراف داراالماره و بازار را سربازان گرفتھ اندو بازار منت

بخدا قسم از جلو خـانھ عـمـرو بن حریث : ابراھیم كھ جوانى دالور بود بدش نمى آمد كھ با جمعیت روبرو شود، گفت 
بى ارزش و بطرف قصر وسط بازار عبور میكنم تا ترس و رعبى بھ دل دشمنان افكنده و بآنھا بفھمانم كھ در چشم ما 

 !خوارند
سپاه كوفھ روبرو شدیم كھ با لشكرى انبوه غرق   كوچـھ ھا را بھ پایان رسانیده تا جلو خانھ عمرو بن حریث با ایاس رئیس 

 .در صالح راه را بر ما بستھ اند
 شما كیستید؟: ایاس 

 . ـ من ابراھیم فرزند مالك اشترم

 

م زیرابھ من رسیده كھ ھر شب از اینجا عبور میكنى ، بنابراین باید ترا ـ این جمعیت ھمراه تو چیست ؟ درباره تو مشكوك
 ! نزد حاكم ببرم تا ببینم نظر او درباره تو چیست

 . ـ بابا شوخى میكنى ، بگذار عقب كار خود برویم
 . ـ بخدا نمیشھ

رگـشت و رفـیق خـود را صدا زد ابراھیم یكى از دوستانش را كھ ابوقطن نامیده مى شد ھمراه ایاس دید، چند قدم بھ عقب ب
سپـاھیان فكر مى كردند كھ ابراھیم میخواھد دوستش ابوقـطن را واسطھ قـرار دھد، ابوقـطن نزدیك ابراھیم آمد و نیزه بلندى 

ربود و با نیزه بر رئیس سپاه حملھ كرد و او را از پاى در آورد سپـاھیان كھ   در دست داشت ابراھیم نیزه او را از چنگش 
سر ایاس را جدا كرده با خود نزد مختار : ابراھیم یكى از ھمراھیان را گفت ! دیدند رئیسشان كشتھ شد ھمھ فرار كردند

 .بردند
ابراھیم بر مختار وارد شد و اظھار داشت ھر چند بنا بود شب پنچشنبھ قیام كنیم ولى پیش آمدى كرده كھ باید ھمین امشب 

 . دهمگر چھ ش: مختار پرسید! قیام كرد
ایاس سر راه بر من گرفت كھ بعقیده خودش نگذارد بیایم ، من ھم او را كشتم و سر او جلو در دست : ابراھیم گـفـت 

 . ھمراھان من است
مـخـتـار از كشتـھ شدن رئیس سپـاه كوفھ خوشحال شد و گفت عجب مژده اى دادى خدا ترا خوشحال كند و این اولین قدم 

  .(460)پیروزى است
 مختار فرمان قیام میدھد

برخیز و در پشت بامھا آتش برافراز تا دوستان : پـس از آنكھ مختار از پیش آمد تازه آگاه گردید بھ سعیدبن منقذ فرمان داد
ى عبدهللا بن شداد بپـاخـیز و در مـیان شھر نداى یا مـنصور امـت بلند كن ؟ و شمـا از قیام و نھضت ما آگاه گردند، و تو ا

 .اى سفیان بن لیل و قـدامـھ بن مـالك آواى یا لثارات الحسین در دھید، سپس فرمان داد زره و اسلحھ مرا بیاورید
خود را بما برسانند زیرا تمام میدانھاى شھر را ابراھیم پـیشنھاد كرد چـون مـمكن است كسانیكھ با ما بیعت كرده اند نتوانند 

سپاه كوفھ پر كرده است اگر صالح میدانید من با كسانیكھ ھمراه دارم در شھر گردش نموده و شعار دھم تا افراد را گرد 
ند، مختار آورده سپس نزد شمـا بیایم و ھر كھ نزد شما آمد ھمین جا بماند تا اگر سپاھى قصد شما را كند از شما دفـاع كن

مبادا بسوى امیرشان بروى و یا با او بھ جنگ پردازى بلكھ تا میتوانى اقدام : اجازه داد كھ ھدفش را تعقیب كند و فرمود
 بجنگ نكن مگر جائیكھ چاره نیست و دست بردار نباشند و ھر چھ زودتر خود را بما برسان ؟

رسید و تمام كسانش را كھ آماده حركت بودند   محلھ خویش  ابراھیم بر حسب دستـور مختار از پس كوچھ ھا میرفت تا بھ
ولى قدرت نمیكردند با خود برداشت و برگشت ، و در مراجعت نیز از شاه كوچھ ھا و خیابان دورى میكرد تا پاسى از شب 

شتند، ابراھیم گذشت و چون بھ مسجد سكون رسید در آنجا با یك دستـھ از سپاھیان زحر بن قیس روبرو شد ولى فرمانده ندا
و ھمراھانش بر آنھا حملھ كردند و آنھا را متفرق شاختند آنان بسوى میدان كنده فـرار كردند، ابراھیم آنان را تعقیب كرد تا 
وارد میدان شدند و در میدان ھم با آنھا جنگـید و سپاھیان بھ كوچھ ھا فرار میكردند، سپس پرسید رئیس این سپاه كیست ؟ 

 .بنابراین ایشان را تعقیب نكنید: یس است ، گفت زحر بن ق :گفتند



ابراھیم بھ راه خود ادامھ داد تا بمیدان اُثیر رسید در آنجا سپاھى نبود لذا مدت زیادى در آنجا تـوقـف كردند، سوید بن عـبدهللا 
ى بزنم نزد حاكم مقامى خواھم مـنقرى باخبر شد كھ ایشان در این میدان قرار گـرفـتـھ اند با خـود اندیشید اگر بھ اینھا زخم
پـیاده شوید و با اینھا بجنگید  : یافت ، ابراھیم ناگـھان مـتوجھ شد كھ با سپاھى روبرو شده است ، ابراھیم ھمراھان را گفت

كھ خدا شما را یارى خواھد كرد، یكباره بر آنھا حملھ كردند و در اندك زمانى متفرق ساختند، بعضى از ھمراھان ابراھیم 
خیر؛ باید زودتر بنزد مـخـتـار : شنھاد كردند خوب است اینھا را تعقیب كنیم تا بیشتر ترس آنھا را فرا گیرد؟ ابراھیم گفت پی

برگـردیم تا رفع تنھائى و وحشت از او بشود حتى ممكن است جمعیتى با ایشان بجنگ پرداختھ باشند، ابراھیم از آنجا عبور 
  .(461)ا اندكى توقف كرد سپس بخانھ مختار رفتكرد و بھ مسجد اشعث رسید در آنج

 جلو خانھ مختار میدان جنگ 
از كرد، و چون نزدیك تر شد دید شبث بن ربعى   چـون ابراھیم نزدیك خانھ رسید صداى جمعیت و اسلحھ را احساس 

یكطرف بجنگ پرداختھ و مختار یزید بن انس را ماءمور جنگ با او ساخـتـھ است ، و از طرف دیگـر حجار بن ابجر 
. بجنگ مختار آمده و احمر بن شمیط در مـقـابلش صف آرائى كرده است ، از دو جانب خانھ مختار جنگ درگیر شده است 

ن او حجار فھمید لذا فرار را بر قرار ترجیح داد و از پس كوچھ ھا ابراھیم از پـشت سر حجار بر آمد، ولى قبل از رسید
با شبث بن   فرار را پیش گرفتند، و از طرف دیگر قیس بن طھفھ با صد سوار بكمك مختار آمد و با كمك یزید بن انس 

د و شبث خود را در ربعى بجنگ پرداختھ آنان كھ خود را از جلو و عـقـب در مـحاصره لشكریان مختار دیدند متوارى شدن
مختار قوى گشتھ و یارانش زیاد شده اند صالح در این است لشكریانى : داراالماره بھ ابن مـطیع رسانید و بھ استاندار گفت 

كھ در میدانھاى شھر پراكنده ھمھ را بخوانى و یك سپاه مـنظم تـشكیل داده از یكسو با مـخـتـار بھ جنگ بپردازى شاید نتیجھ 
 . غیر اینصورت تالش بى ثمر است بگیرى و در

چـون مـذاكره شبث با ابن مـطیع بگـوش مـخـتـار رسید خوشحال گردید و نیرو گرفت با جمعیتى كھ داشت از خانھ بیرون 
آمد و خود را پشت دیر ھند رسانید، و از آنجا ابو عثمان نھدى را بھ محلھ شاكر فرستاد تا آنھائى را كھ از ترس كعب كھ 

ن بشر قرار داشتند جرئت نمى كردند از خانھ ھا خارج شوند با خود بھ سپـاه مختار برساند، ابو نھد در میان محلھ در میدا
شاكر فریاد كرد یالثارات الحسین ، یا منصور اءمت ؛ بدانید كھ امیر خاندان پیامبر بھ دیر ھند آمده مرا فرستاده تا شما را 

 انھ ھا بیرون بیائید؟نزد او ببرم خدا شما را بیامرزد از خ
كعـب از تـصمـیم قبیلھ شاكر آگاه شد بھ میدان بشر آمد و سر راه برایشان گرفت آنان شعـار خـود را با صداى بلند 

مـیخـواندند و بر او حمـلھ كردند، كعـب چـون دید در مـقـابل حمـلھ آنان نمـیتـواند مـقـاومـت كند لذا راه آنان را آزاد گذاشت 
 .بھ مختار پیوستند تا ایشان

عبدهللا بن قراد خثعمى نیز وقتیكھ شنید مختار بھ دیر ھند آمده با دویست نفر از بستگانش آھنگ مـخـتـار نمود ایشان نیز در 
راه با سپاه كعب برخوردند ابتداء از دو طرف صف بندى كردند ولى چـون كعب فھمید اینھا از افراد قبیلھ اویند از جلو 

 .رفتند و ایشان توانستند بدون جنگ بھ مختار بپیوندندراھشان كنار 
در اواخـر شب قـبیلھ شام از خانھ بیرون آمدند و در میدان مراد اجتماع كردند خبر ایشان بھ عـبدهللا الرحمان بن سعید كھ از 

ق گردید از میدان سبیع اگر مى خواھید بھ مختار ملح: طرف ابن مطیع ماءمور میدان سبیع بود رسید بھ ایشان پیام فرستاد
آنھا ھم بھ مـختار پیوستند، باالخره تا صبح سھ ھزار و ھشتصد نفر از دوازده ھزار نفریكھ با مختار بیعـت ! عبور نكنید

 .(462)كرده بودند بھ او مـلحق شده و اجتـمـاع كردند اول طلوع صبح لشكریان مختار مجھز و آماده بودند
 نماز صبح

از حمد سوره و النازعات و در ركعت دوم   اول طلوع صبح مـخـتـار با اصحاب خـود نمـاز را خـواند در ركعـت اول پس 
 .عبس و تولى را قرائت كرد

پس از نمـاز صبح بھ مختار خبر دادند . ز از مختار فصیحتر باشدتـا امروز امامى را ندیدم كھ در قرائت و نما: راوى گـوید
كھ سعر بن ابى سعر كھ یكى از بیعت كنندگان با مـخـتـار بود با جمعیت و افراد قبیلھ اش بسوى شما مى آمدند و راشد بن 

 . ایاس سر راه بر آنھا گرفتھ و مانع شده است
ششصد سوار و ششصد پیاده بسركردگى ابرھیم و سیصد سوار و ششصد : مختار دو تیپ از سپاه را بكمك ایشان فرستاد

پیاده بفرماندھى نعیم بن ھبیره این دو دستھ از سپاه بھ سعـر و ھمراھانش پیوستند، نعیم كھ فرمانده نھصد نفر سپاه بود سعر 
سپاھیان كوفھ تا اول آفتاب جنگیدند تا این دو دستھ با . بن ابى سعر را فـرمـانده سواره قرار داد و خود با دستھ پیاده مانده 

آنكھ آنھا را وارد خانھ ھاشان نمودند، سپاھیان مختار با خاطرجمعى مـتـفـرق شدند، ولى شبث بن ربعى سپاھیانش را فریاد 
 اى سست عنصران از غـالمـان و بردگـان خـودتـان فـرار مـیكنید؟ با این تھدید و توبیخ دوباره سپاه شبث: زد و گفت 

تشكیل بخود گرفت و بر سپاه مختار حملھ كردند، سربازان كھ آماده نبودند فرار كردند و نعیم بن ھبیره مقاومت كرد و كشتھ 



شد و سعر بن ابى سعر نیز با او بود اسیر گردید، دو نفر دیگر از سربازان اسیر شدند شبث بن ربعى سعر و یكى از 
 .(463)یگرى را كھ غیر عرب بود فرمان قتلش را صادر كرد و او را كشتندسربازان كھ عرب بودند آزادشان نمـود و د

 كشتھ شدن سردار ابن مطیع
ـ شبث بن ربعـى ،  2ن الحارث ـ یزید ب 1عـبدّهللا بن مـطیع دو دستھ از سربازان را از دو سو بجنگ مختار فرستاد 

مـخـتـار یزید بن انس را در مقابل آنھا فرستاد سپاه مختار در مقابل دو حملھ سخت كوفیان مقاومت كردند از جاى خود تكان 
نخـوردند ولى سردار سپاه ، یزید بن انس اندیشید كھ اگر حملھ دشمن با ھمین شدت و سختى باشد ممكن است سربازان 

 :د لذا بایستى اینھا را با نیروى روانى تقویت كرد از این رو براى آنان چنین سخنرانى كردمقاومت نكنن
اى شیعـیان شمـا در وقتیكھ مالزم خانھ خود بودید و كارى با اینھا نداشتید دست و پاى شمـا را مى بریدند و چشمان شما را 

ن خاندان پیغمبرید؟ پس امروز با ایشان مى جنگید اگر بر بیرون مى آوردند و شما را بدار مى آویختند كھ چرا دوستـدارا
شما چیره شوند با شما چھ خواھند كرد؟ بخدا قسم نمیگذارند چشم بھم بگیرید كھ شما را با سختى میكشند، و با زنان و 

، و بدانید كھ شما فرزندانتان در مقابل چشمانتان بدترین معاملھ را خواھند كرد كھ مرگ بھتر از دیدن چنین منظره ھا است 
 .را از این مھالك جز استقامت و بردبارى و صبر در مقابل دشمن نجات نمى دھد

اینوقـت ابراھیم نیز بكمـك سربازان مـخـتـار مـاءمـوریت یافـت تـا با راشد رئیس كل قواى ابن مطیع بجنگد، در محلھ مراد 
از زیادى سپاه نھراسید كھ خدا : یار دارد سربازان خود را گفت با او روبرو شد مشاھده كرد كھ چھار ھزار سرباز در اخـتـ

وعده نصرت داده و چـھ بسیار جمـعـیت كم بر جمعیتھاى انبوه پیروز گشتھ اند، سپس بھ خزیمة بن نصر فـرمـان داد تـو با 
در مـیان سپـاه چـشمـش بھ  سواران بجنگ و مـن با پیادگان مصاف میدھم ، جمعیت زیادى از سپاه كوفـھ را كشتـند، خـزیمـھ

بخداى : راشد رئیس كل قـوا افـتاد بر او حملھ كرد و با نیزه ضربھ اى بر او زد و او را كشت ، با آواز بلند فـریاد كشید
سربازان كوفھ فرار كردند و سربازان مـخـتـار خـوشوقـت گـردیدند و نیرو گـرفـتند، چون مژده كشتھ ! كعبھ راشد را كشتم 

 .(464)اشد بھ مختار و ھمراھانش رسید ھمگى صدا را بھ هللا اكبر بلند كردند و نیروى تازه اى در وجود ایشان دمیدشدن ر
 سردار جدید كوفھ

ده ، حسان در مـقـابل ابراھیم صف آرئى نمـود، ولى در این بار با ابن مـطیع حسان بن قـائد را بجاى راشد مـنصوب كر
اولین حمـلھ سربازان مـخـتار قبل از آنكھ نیزه و شمشیرى بكار ببرند سربازان حسان فرار كردند حسان فرمانده سپاه عـقـب 

دم ولى اكنون در امـان مـنى و خود اگر خویشاوندى میان ما نبود االن بھ زندگیت خاتمھ مى دا: افـتـاد، خـزیمھ او را گفت 
را نجات بده ، بدبختى كھ رو مى كند تصادفا اسب حسان لغزید حسان بر زمین افتاد اگر خزیمھ نرسیده بود سپاھیان قطعھ 

 .(465)نمود  قطعھ اش كرده بودند ولى خزیمھ رسید و او را بر اسب خود سوار كرد و روانھ خانھ اش 
 ابراھیم بھ كمك مختار مى رود

ابراھیم از آنجا متوجھ بھ سمت سبخھ گردید كھ مختار و یزید بن انس در آنجا با شبث بن ربعى و یزید بن حارث در نبرد 
ـار و ھمراھان او را سخت محاصره كرده است ، ابراھیم بھ بودند، چون ابراھیم از دور رسید مشاھده كرد كھ شبث مـخـت

سرعت بھ طرف آنان رفت ، یزید بن حارث كھ متوجھ آمدن ابراھیم گردید با سپاھش بسوى او رفت تا او را نگھدارد و 
د بھ كمك بسوى یزید بن حارث فـرستاد و خو  شبث كار مختار را یكسره كند، ابراھیم ، خزیمھ را با جمعى از سپاھیانش 

مختار شتافت ، ھمینكھ ابراھیم بھ سپاھیان شبث نزدیك شد، سربازان شبث كم كم بھ عقب برگشتند ابراھیم از یك طرف و 
یزید بن انس كھ ھمـراه مـخـتار بود از جانب دیگر بر شبث و سپاھیانش حملھ كردند تا آنھا را وارد خانھ ھاى كوفھ نمودند، 

شكست داد تا وارد كوچھ ھاى كوفھ شدند، یزید بن حارث كھ نمى توانست كارى از پیش ببرد خزیمھ نیز یزید بن حارث را 
تیراندازانرا فرمان داد تا بر بام خـانھ ھا برآیند تا با تیراندازى نگذارند مختار و سپاھیانش از سبخھ كھ بیرون شھر بود وارد 

د، ولى ابن مطیع با كشتھ شدن راشد و فرار سپاھیان خود شھر شوند، اما مختار راه را عوض كرد و از راه دیگر وارد ش
 .(466)را باختھ بود

 ابن مطیع مردم كوفھ را توبیخ مى كند
: در فكر عمیقى فرو رفت ، عمروبن حجاج زبیدى گفت  عـبدهللا بن مـطیع كھ بھ دست و پا افتاده بود و نمى دانست چھ كند

امیر چرا سستى مى كنى و شوخى گرفتھ اى این جمعیت نیرومند شده اند، رؤ ساء قبائل ، جمعیت خود را بخوانند و شما ھم 
 مردم را تحریك كنید ھر یك از رؤ ساء مى توانند جمعیتى با خود بیاورند تا با اینھا بجنگیم ؟

مردم از تمام شگفتیھا شگفت تر اینكھ شما از جمعیت قلیلى از : ر مـیان جمعیت بھ سخنرانى پرداخت و گفت ابن مـطیع د
و افرادشان پستند زیرا شنیده ام پانصد نفر از غالمان و !! خودتان عاجز بشوید، در حالیكھ دینشان دینى گمراه كننده است 

عیت نیز غالم آزاد شده ایست ، حریم خود را از آنھا نگھدارید و در راه آزاد شدگان شمایند كھ حتى امیر و فرمانده این جم
حفظ شھرتان بكوشید و دست بیگانگان را از شھر كوتاه كنید كھ فردا اینھائیكھ ھیچ سھمـى ندارند در غنائم و بھره ھاى شھر 



بگیرند عزت و آبرو و شرف و حیثیت شما شركت خواھند كرد بلكھ دست شما را از آن كوتـاه مـى كنند، و اگـر آنھا نیرو 
  .(467)شما بر باد رفتھ است

 ابن مطیع محاصره مى شود
قـبرستـان مـحلھ مزینھ در پس از آنكھ تیراندازان از پشت بامھا مانع ورود مختار بھ كوفھ شدند مختار دور زد و از طرف 

آمد، خانھ ھاى این قبیلھ از خانھ ھاى شھر مجزا بود، مردم مـزینھ فـھمـیدند كھ آنان تـشنھ اند با آب ایشان را استقبال كردند، 
مثل اینكھ امیر : ھمھ سپاھیان آب آشامیدند بھ جز مختار كھ از آشامیدن آب امتناع كرد، احمر بن ھدیج بھ پسر كامل گفت 

 اگر افطار مى كرد بھتر مى توانست بجنگد؟: روزه است او پاسخ مثبت داد، دوباره گفت 
آرى مردم ! (پـسر كامل گفت او معصوم است و خود تكلیفش را بھتر مى داند، احمر از گفتھ خود پشیمان شد و استـغفار كرد

قـائل مـى شوند و اگر یك   و كرامـات درباره اش  عوام چنینند كھ اگر فردى یك قدم در اجتماع جلو افتاد ھمھ گـونھ فـضائل
 (!قدم عقب بماند نمى توانند ھیچ گونھ فضیلتى درباره اش بپذیرند

اكنون كھ خدا دشمنان ما را مـغـلوب ساخـتـھ و : اینجا براى میدان جنگ خیلى مناسب است ، ابراھیم گفت : مختار گفت 
نھ ، باید رفت و قصر ابن مطیع و داراالماره را ! تا آنھا بھ سراغ ما بیایند؟ تـرس در دلشان جاى كرده است اینجا بایستیم

 !محاصره نمود
مـخـتـار كھ منتظر چنین موقعیتى بود خوشحال شد و ابراھیم را نوازش كرد و او را تصدیق كرد، سپـس دستـور داد 

زان جوان و جنگـجو وارد شھر شوند، افراد ضعیف پـیرمردان در این میدان بمانند بارھاى سنگین را اینجا بگذاریم و سربا
 .و زخمى و پیرمردان را آنجا گذاشتند و ابو عثمان نھدى را بر آنان گماشت و لشكریان وارد شھر شدند

چـون جلو كوچـھ ثـوریھا رسیدند عمرو بن حجاج با دو ھزار سوار جلویشان سبز شدند ابراھیم با جمـعـیتـى كھ زیر پـرچـم 
خـواست در مـقـابل ایشان صف آرائى كند ولى مختار برایش پیام فرستاد كھ تو بھ ھمان مقصدى كھ در نظر دارى  او بودند

یزید بن انس را فرمان داد كھ تو با سربازانى كھ زیر پرچم دارى با عمرو بھ نبرد   برو و ما اینھا را كفایت مى كنیم ، سپس 
 بپرداز؟

قصر را پیش گرفت ، چون بھ كوچھ ابن محرز رسیدند شمـر بن ذى الجوشن با دو ھزار مـخـتار نیز پشت سر ابراھیم راه 
سوار سر راه بر ایشان بست ، مختار سعید بن منقذ را ماءمور جنگ با ایشان نمود و ابراھیم را فرمان داد در تعقیب مقصد 

 .خود بكوشد
و ایشان در آمدند و باضافـھ كھ ابن مـطیع در شھر و چـون بھ مـحلھ شبث بن ربعى رسیدند نوفل با پنج ھزار سوار جل

 .اعـالن كرده بود كھ تـمـام افـراد باید بھ سپاه نوفل بپیوندند
سربازان از اسب پیاده شوند و اسبان را در كنار یكدیگر : ابراھیم كھ در مـقـابل چنین سپاه عظیمى قرار گرفت دستور داد

اگر اعالن كردند افراد قبیلھ : ا دشمن بجنگـند، سپـس افـراد سپاھش را سفارش كردنگاه دارند و سربازان پیاده با شمشیر ب
شبث آمدند، افراد قبیلھ عتیبھ آمدند، فامیل اشعث آمدند نھراسید زیرا وقتیكھ حرارت و سوزش شمشیر را چشیدند از اطراف 

 .ابن مطیع فرار مى كنند چنانكھ گوسفندان از گرگ فرار مى كنند
من قبا را بھ كمر بست و بھ سربازان خطاب كرد من بھ قربان شما، حملھ كنید؟ ابراھیم بھ نوفـل رسید و دھنھ ابراھیم دا

اسبش را گرفت و شمشیر بلند كرد كھ او را بكشد، نوفـل التـمـاس كرد و ابراھیم او را رھا كرد و گفت ولى یادت باشد؟ 
 . ید و زندگى خود را از او مى دانستروى ھمین حساب نوفل تا آخر عمر خود را مرھون مى د

 ابن مطیع در سھ روز محاصره
 .(468)از طرف بازار، میدان و مسجد: ابراھیم از سھ جھت قصر ابن مطیع را محاصره كرد

در قصر محاصره شدند فقط عمرو بن حریث از اشراف كوفھ در خانھ اش بھ سر مى برد سھ ابن مطیع با تمام اشراف كوفھ 
روز این جمعیت در حصار بھ سر بردند و جز آرد، آذوقـھ دیگرى نداشتند، ابراھیم و یزید بن انس و احمر بن شمیط 

جانب محلھ بنى خدیفھ و كوچھ رومیھا، داراالماره را در محاصره گرفتھ بودند، ابراھیم از جانب مسجد و در قصر، یزید از 
 . احمر از ناحیھ خانھ عمار و خانھ ابوموسى

و چـون مـحاصره قـصر بھ طول انجامید، ابن مطیع با اشراف در میان گذاشت كھ مصلحت چـیست و چـھ باید كرد؟ شبث 
راى خودشان ھم نمى توانند مؤ ثر این جمعیتى كھ در قصر ھستند نمى توانند براى شما كارى انجام بدھند و حتى ب: گفت 

 باشند و بى جھت خود را بھ كشتن نده بلكھ براى خود و ما از این مرد امان بگیر؟
خـوش ندارم امـان بخـواھم با آنكھ تمام حجاز و بصره در تحت حكومت امیرالمؤ منین عبدهللا بن زبیر : ابن مـطیع گـفـت 

 . است
ر خارج شده و بھ خانھ ھر كھ مورد اطمینان شما است بروید و سپـس از آنجا بھ پـس مـمـكن است از قـص: شبث گـفـت 



 .حجاز نزد امیرالمؤ منین كوچ كنید، این پیشنھاد پسند آمد، نیمھ شب از قـصر خـارج شده و بھ خـانھ ابومـوسى منتقل گردید
یشنھاد كردند كھ اگـر تـسلیم شویم در امانیم ؟ پـس از آنكھ ابن مطیع قصر را ترك كرد، كسانیكھ در قصر بودند بھ ابراھیم پ
 .(469)ابراھیم ایشان را امان داد ھمگى از قصر خارج شدند و با مختار بیعت كردند

 مختار در قصر مستقر مى شود
د، شب را در قصر بسر برد و صبح بھ مسجد رفت در حالى كھ تـمـام اشراف كوفھ در مسجد مختار وارد قصر مى گرد

از على بن ابى   مردم پس : اجتماع كرده بودند پس از اداء نماز بھ منبر رفت سخنرانى مـفـصلى ایراد كرد و از جملھ گفت 
 . انجام نشده است طالب و خاندان او بیعتى كھ بھ رشد و ھدایت نزدیكتر از این بیعت باشد

سپس از منبر فرود آمد و مردم براى بیعت كردن پشت سر مختار وارد قصر شدند اشراف و رجال كوفـھ براى بیعت نمودن 
 : بر یكدیگر سبقت مى گرفتند، مختار با این شرایط از مردم بیعت مى گرفت
یغمبر و جھاد با بى دینان و دفاع از ستمدیدگان شما با من بھ شرط عمل بھ كتاب خدا و سنت پیامبر و خونخواھى خاندان پ

بیعت مى كنید كھ با كسى كھ با مادر جنگ است بجنگید و با كسانى كھ با ما آشتى ھستند آشتى كنید، و نسبت بھ بیعت خود 
و بیعت مى وفادار باشید كھ نھ من اجازه نقض بدھم و نھ شما نقض بیعت نمائید، ھر كھ تمام این شرائط را مى پذیرفت از ا

  .(470)گرفت
 رفتار مختار با ابن مطیع

پـس از آنكھ تـمام كارھا بر وفق میل مختار انجام شد یكى از بادنجان دور قاب چینھا و از ھمـانھائیكھ تا یك ساعت قبل بھ 
امیر میدانى كھ ابن مطیع در خانھ : مطیع شمشیر مى زد براى خوش آمد مختار نزد او آمـد و اظھار داشت نفع ابن 

امیر بداند كھ ابن مطیع در : ابوموسى است ؟ مختار پاسخى نداد، اندیشید كھ مـختار متوجھ سخن او نشده ، دوباره گفت 
براى سومین بار ! ، این بار ھم احتـمـال داد شاید متوجھ نشده است خانھ ابومـوسى است ، باز ھم مـخـتـار با سكوت گـذرانید

 .ابن مطیع در خانھ ابوموسى است ، دید مختار توجھ نمى كند فھمید كھ مایل نیست كھ مطلب آفتابى شود: گفت 
و پـیام داد،  ولى چـون شب فرا رسید مختار بھ پاس دوستى سابق كھ با ابن مطیع داشت ، صد ھزار درھم برایش فـرستـاد

كھ جاى ترا دانستم و فھمیدم كھ مانع حركت شما از كوفـھ نداشتـن وسائل بوده است ، لذا با این مـبلغ وسائل رفتن خود را 
  .47)(1تھیھ و بھر كجا كھ مى خواھى بروى آزادى

 رفتار مختار با مردم
پس از آنكھ مختار بر اوضاع مسلط شد، از خزینھ بازدید نمود نھ میلیون درھم در خزینھ مـوجود بود، بھر یك از سھ ھزار 

و ھشتصد نفرى كھ تا ھنگام محاصره قصر با او بودند پـانصد درھم داد، و بھ شش ھزار نفر كھ پس از محاصره بایشان 
 .دویست درھم دادملحق شدند بھر یك 

و با عـمـوم مـردم با خـوشروئى مـواجھ مـى شد و بھ ھمھ وعده عدالت مى داد، اشراف و بزرگـان را نزدیك خـواند و با 
آنھا مـالطفـت مـى فـرمـود، عـبدهللا بن كامل شاكرى را رئیس شھربانى و كیسان آزاد شده عرینھ را رئیس گارد خود قرار 

 .داد
مختار با اشراف كوفھ گرم گرفتھ بود و تمام توجھش بآنھا بود یكى از افـراد گـارد بھ رئیس خود گفت ،  یكى از روزھا كھ

مى بینى مختار چھ توجھى بھ اشراف دارد و مـاھا را فـرامـوش كرده است ؟ مختار كھ مرد زیركى بود دریافت كھ درباره 
 .او صحبت مى كنند

افراد غیر عـرب از تـوجھ شمـا بھ : كردید؟ كیسان در گوش مختار گفت  چھ صحبت مى: كیسان را خـواست و گـفت 
از سكوت   بایشان بگو ناراحت نباشید كھ مـن از شمـا و شمـا از مـنید، پس : اشراف عرب ناراحت شده اند، مختار گفت 

  ((اّنا من المجرمین مـنتـقـمـون  )) : طوالنى گفت
رفت ، موالى كھ این جملھ را شنیدند خوشحال شدند و بھ یكدیگر مژده مى دادند كھ یعـنى از ستـمـكاران انتقام خواھم گ

 .(472)اشراف كشتھ مى شوند
 مختار فرماندار خود را اعزام مى كند

ئن شد، افرادى را بھ فرماندارى و حكومت قسمتھاى وسیعى كھ از استاندارى كوفھ پـس از آنكھ مختار از وضع كوفھ مطم
ماءموریت مى یافتند منصوب گردانید، و اولین حكمى كھ نوشت و پـرچـمـى را كھ برافـراشت براى عبدهللا بن حارث برادر 

بھ آذربایجان فرستاد، عـبدالرحمـان بن  مالك اشتر عموى ابراھیم بود كھ او را حكومـت ارمـنیھ بداد، و محمد بن عمیر را
اسحاق بن مسعود را بھ مدائن وارض جوخـى فـرستاد، سعید بن خدیفھ را : سعید را بھ حكومت موصل منصوب فرمود

ماءمور حلوان نمود كھ در حلوان دو ھزار سوار در اخـتـیار داشت ، و ھر مـاه ھزار درھم برایش حقوق تعیین كرد و او 



با اكراد مـاءمـور ساخـت و دستـور داد راھھا را كامال كنترل كند و بھ تمام حكام آن ناحیھ دستور داد خراج را بھ جھاد 
 .(473)شھرى را كھ در اختیار دارند بحلوان پیش سعد بن حذیفھ بفرستند

 تار و جنگ با ابن زیادمخ
 .پس از آنكھ یزید ھالك شد و مردم شام با مروان حكم بیعت كردند

مـروان دو سپـاه تـرتـیب داد یكى را بھ حجاز بھ جنگ ابن زبیر و دیگـرى را بھ سركردگى عبیدهللا زیاد بسمت عراق روانھ 
ود بھ جنگ پرداخت ، و این سرگرمى ، او را از عراق ساخت ، عبیدهللا در جزیره با قیس عیالن كھ دست نشانده ابن زبیر ب

مانع و جلوگـیر شد، ولى پس از آنكھ از گیر و دار با قیس عیالن فارغ گردید آھنگ عراق كرد تـا بھ مـوصل رسید، 
موصل  عـبیدهللا بن زیاد وارد سرزمـین: عـبدالرحمـان بن سعـید كھ عـامـل مـخـتـار بر مـوصل بود، بھ مـخـتـار نوشت 

 . گردیده و من آنجا را ترك گفتھ در تكریت منتظر فرمان شمایم
مـختار كھ تازه از زد و خورد با ابن مطیع فارغ شده بود با این صحنھ روبرو گردید، یزید بن انس را كھ مردى با تدبیر، 

ھ جز تو از ھیچكس ساختھ ترا براى چـنین میدانى انتخاب مى كنم كھ ب: كار كشتھ و پختھ و شجاع بود خواست و گفت 
 . نیست ھر چھ از سپاھیان خواھى با خود ببر و مرتب برایت كمك مى فرستم

من با سھ ھزار سوار كھ خودم آنھا را انتخاب كنم مى روم و دیگر كمك نخـواھم ؟ مختار موافقت كرد : یزید بن انس گفت 
تم ھر چند تو ھم نخواستھ باشى تا پشت سپاھیان محكم گردد تو سپاھیانرا برگزین ولى باز ھم برایت سپاه مى فـرس: و گفت 

 .و دشمنان را مرعوب سازد
یزید بن انس از مـیان سپـاھیان سھ ھزار نفـر انتـخـاب كرد و عـازم مـوصل گردید مختار و مردم كوفھ تا دیر ابوموسى او 

 .(474)را بدرقھ كردند و در آنجا با او خداحافظى نموده مراجعت كردند
 میدان جنگ با ابن زیاد

یزید بن انس با سپـاھیان بھ سرعـت تـمـام بھ طرف مـوصل حركت كرد تا بھ سرزمین موصل رسید، ابن زیاد كھ از آمدن 
مقدار سپاھیان تحقیق كند، جاسوس ابن زیاد اظھار داشت كھ در حدود سھ سپاھیان كوفھ آگاه شد جاسوسى فرستاد تا از 

  ھزار سوار بیش نیستـند، ابن زیاد شش ھزار سرباز در مـقـابل ایشان فرستاد تصادفا یزید فرمانده سپاه مختار مریض 
ى كرد و سپاھیان را بھ گردید و حالش سخت شد سوار بر االغى شد و افرادى او را نگھ داشتند و در میان سپاه سیر م

اگر من ُمردم ورقاء بن عازب اسدى فـرمانده سپاه است و اگر او نیز آسیبى : مى كرد و گفت   استـقـامـت و پایدارى سفارش 
 . دید عبدهللا بن ضمره رئیس لشكر خواھد بود، و پس از او سعر بن ابى سعر فرمانده قشون است

اه ابن زیاد صف آرائى كرد، و خود روى تختى قرار گـرفـت و چـند نفـر تـخـت او را در یزید قـبل از آفـتـاب در مـقـابل سپـ
وسط پـیاده نظام حمل مى كردند و با صداى ضعیف سپاھیان را تحریك مى كرد، ھنوز آفتاب باال نیامده بود كھ سپـاه 

ماند ھر چھ سربازان را صدا زد كھ برگردند شامـیان در ھم شكستھ شد و فرار كردند و فرمانده آنھا ربیعة بن مخارق تنھا 
گوششان بدھكار نبود، عبدهللا بن ورقاء اسدى و عـبدهللا ضمـره بر او حمـلھ كردند و او را كشتـند و محل سپاھشان را 

 .متصرف گشتند و آنچھ بجاى گذاشتھ بودند سپاه عراق غارت كردند
بھ فرماندھى سپاه برگزید، او با سپاه مختار بجنگ پرداخت در این روز  روز دوم ابن زیاد بجاى ربیعھ ، عبدهللا بن حملھ را

شكست سختى خوردند و رئیس سپاه كشتھ شد و سیصد نفر از آنان اسیر عراقیان شدند، ھنگامیكھ اسیرانشان را پیش یزید 
را گردن بزنند تمام  بن انس آوردند مرضش سخـت شده بود آخـرین لحظات زندگى را مى پیمود، با دست اشاره كرد ھمھ

 !اسیران را از دم شمشیر گذرانیدند
پس از من ورقاء بن عازب امیر و فرمانده شما است این جملھ را گفت و جان بھ جان آفـرین تـسلیم : یزید بن انس گفت 

اند بھ خاك كرد، سپاھیان از مرگ فرمانده خود ناراحت گشتھ و خود را باختند او را غسل داده ، ورقاء بر او نماز خو
سپردند پس از دفن یزید، ورقاء فـرمـانده جدید با یاران خود بھ مشورت پرداخت و اظھار داشت براى من اندیشھ اى پیدا 

شده مرا راھنمائى كنید ھمھ مى دانید كھ ابن زیاد با سپاه سنگین شام عازم جنگ با ما است و مـا جمعیت اندك قدرت 
ى كوفھ برگردیم خواھند اندیشید كھ چـون فـرمـانده نداریم برگشتھ ایم و با اینكھ ما دو نفر از مقاومت با او را نداریم اگر بسو

فرماندھان آنھا را كشتھ ایم ھمـیشھ از ما ترسان خواھند بود اما اگر مقاومت نموده و سپس شكست بخوریم پیشروى دیروز 
 !(475)ندیدند و راه كوفھ را پیش گرفتندما خنثى شده و از میان خواھد رفت ، ھمھ پیشنھاد ورقاء را پس

 ابراھیم نامزد جنگ با ابن زیاد مى شود
اد مـخـتار را از پس از آنكھ سپاھیان مختار میدان جنگ را ترك كردند، حاكم مدائن سعدبن حذیفھ قاصدى بھ كوفـھ فـرستـ

مراجعت سپاه باخبر كرد، مختار ناراحت گردید و ابراھیم را بسركردگى ھفت ھزار نفر روانھ موصل كرد و دستور داد بھ 
 .(476)سرعت بشتاب و ھر كجا بھ سپـاھیان رسیدى ایشان را با خـود بھ مـیدان جنگ ببر ابراھیم روانھ موصل گردید



 كوفیان بر مختار خروج مى كنند
پـس از آنكھ خـبر مـرگ یزیدبن انس در كوفـھ پـیچـید بزرگـان و رجال كوفـھ در خانھ شبث بن ربعى كھ در جاھلیت و 

او یزید را بھ كشتن داد، و او بردگان ما را بر ما چیره اسالم عظمت داشت اجتماع نمودند و از مـختار انتقاد مى كردند كھ 
ساخت و غنائمى كھ تنھا سھم عرب بود در میان بردگان قسمت كرد و ما را از آن بى بھره ساخت ، و او بدون رضایت ما 

ھمى از غنائم بر ما حكومت مى كند، و آنكھ از ھر چیز آنان را ناراحت كرده بود اینكھ براى افـراد غـیر عرب و موالى س
 . پس اجازه بدھید با مختار مالقات كنم: شبث گفت ! داده بود

شبث پیش مختار رفت و اعتراضات افراد را تذكر داد ھر چھ مى گفت ، مختار پاسخ مى داد این جھت را اصالح مى كنم و 
را بھ شما برمى گردانم ، شبث بردگان : آنان را راضى مى گردانیم ، تا آنكھ موضوع بردگان را گوشزد كرد، مختار گفت 

اظھار داشت غنائمى كھ مـخـصوص مـا بود مـوالى را با مـا شریك نمودى ، آیا بس نبود كھ بھ جھت رضاى پروردگار آنھا 
 را آزاد كردیم كھ حاال باید در غنائم شریك ما بشوند؟

با من شرط مى كنید كھ با بنى امیھ بجنگید و  اگر غنائم را بھ شما برگردانم و دست آنان را كوتاه سازم آیا: مختار گفت 
نمى دانم ، من باید با اشراف صحبت : سوگند یاد مى كنید كھ با این پیمان وفادار باشید؟ تـا با آن مـطمئن گردم ؟ شبث گفت 

 ! كنم ، شبث رفت كھ خبر بیاورد ولى دیگر نزد مختار برنگشت
، بھ این منظور شبث ربعى و شمربن ذى الجوشن و مـحمد بن اشعث و اشراف كوفھ تصمیم گرفتند كھ با مختار بجنگند

عبدالرحمان بن سعید نزد كعب خثعمى و عبدالرحمن بن مخنف آمـدند تا آنان را نیز در این زمینھ با خود ھمدست گردانند، 
ن حنفیھ مرا فرستاده مـختار بدون رضایت ما بر ما حكومت مى كند، او مى گوید كھ محمدب : شبث بھ سخن پرداخت و گفت

و حال آنكھ مـى دانیم مـحمد بھ او ماءموریت نداده است ، سھم غنائم ما را بھ موالى میدھد و بردگان مان را بدون اجازه ما 
بھ میدان جنگ فرستاده است ، كعب با ایشان موافقت كرد، اما عـبدالرحمان اظھار داشت ، اگر تصمیم قطعى بر مخالفت 

 . شما را تنھا نمى گذارم ولى اگر حرف مرا بپذیرید و سكوت كنید بھتر است گرفتھ اید من ھم
مـى تـرسم با ھم اختالف كنید و از ھم بپاشید، و باضافـھ شجاعـان و یكھ تازان جمعیت : گـفـتـند چـرا و بھ چـھ دلیل ؟ گـفـت 

الیان با او ھمدستند و آنھا ھمھ متفقند و شما مخالف عرب با اویند مگر فالن و فالن با او نیستند، بردگـان ھمـھ با اویند، مو
یكدیگر زیرا بردگـان و موالى دلشان از دست شما خون است و در صددند از شما انتقام بگیرند پـس مـخـتار با شجاعت 

او بى  عرب و عداوت عجم با شما مى جنگد، ولى اگر صبر كنید و سكوت نمـائید سپـاه شام و بصره شما را از جنگیدن با
 .نیاز مى كنند و از گیر و دار او خالص شده اید بدون آنكھ خون خود و ھمشھریان را بریزید

اكنون كھ نصیحت مرا نمى پذیرید منھم با : اینك كھ ھمھ تصمیم گرفتھ اند تو با ما مخالفت مكن ؟ عبدالرحمان گفت : گـفـت 
ابراھیم بطرف موصل حركت كند و برود آنگاه قیام خواھیم كرد، صبر كنید : شما ھستم ھرگاه مى خواھید خروج كنید؟ گفتند

 .(477)و چون ابراھیم بھ ساباط مدائن رسید كوفیان بر مختار شوریدند
 كوفیان صف آرائى مى كنند

ر مـحلھ و یا مـیدان مـخـصوص بخـودشان صف آرائى كردند، عـبدالرحمان بن سعد بن قیس با قبیلھ ھر یك از قـبائل كوفـھ د
ھمدان در میدان سبیع ، زحر بن قیس و محمد بن اشعث در مـیدان كنده ولى جبیربن محمد حضرمى آنھا را از توقف در این 

در اثر اجتماع شما بھ جمعیت ما آسیبى برسد لذا ایشان ھم از مـیدان مـا خـارج شوید كھ مـى تـرسم : میدان مانع شد و گفت 
 .بھ میدان سبیع رفتند

 .كعب بن ابى كعب خثمعى در میدان بشر، عبدالرحمان بن مخنف و بجیلھ و خثعم نیز در محلھ مخنف صف آرائى كردند
 . شمر بن ذى الجوشن در محلھ بنى سلول

 . شبث و حسان بن فائد در كناسھ كوفھ
 .ابجر و یزیدبن حارث و قبیلھ ربیعھ در فاصلھ بازار خرمافروشان و سبخھ عمروبن حجاج زبیدى در میدان مرادحجار بن 

و كسانیكھ در میدان سبیع بودند خبر شدند كھ مختار سپاھى آماده كرده تا با آنھا بجنگد لذا افـرادى را پـیش قبائل از دو خثعم 
تادند و ایشان را بھ خدا و خویشاوندى قسم دادند كھ بھ كمك ایشان بیایند، این سھ و بجیلھ كھ از تیره ھاى ایشان بودند فرس

 .(478)قبیلھ ھم بھ مـیدان سبیع مـنتـقـل شدند، و مـخـتـار از این اجتـمـاعـشان خوشحال شد كھ بھتر مى تواند با آنھا مبارزه كند
 مختار تظاھر بھ سازش مى كند

مـخـتـار كھ وضع كوفھ را چنین درھم و آشوب دید قاصدى بسوى ابراھیم فرستاد و بھ وى نوشت كھ چـون نامـھ ام بھ 
د سپاھیان با سرعت شمـار رسید بر زمین مگذار و خود را بھ من برسان ؟ ابراھیم سپـاھیانرا را اعالم كرد بھ كوفھ برگردی

تمام و بدون تـوقـف در بین راه شب و روز در حركت بودند تا وارد كوفھ شدند، او روز سوم حركت از كوفـھ دوباره وارد 



مـخـتـار با كوفیان دفع الوقت مى كرد و با مراسلھ و فرستادن سفیر سرشان را گرم مى داشت تا ابراھیم برگردد، . كوفـھ شد
 رستاد كھ اعتراض شما چیست ؟براى آنھا پیام ف

خواستھ ما آن است كھ از كار بر كنار شوى زیرا تو مدعى ھستى كھ محمد حنفیھ ترا فرستاده با آنكھ : كوفـیان پـاسخ دادند
 او ترا نفرستاده است ؟

شود؟ كوفیان  اگر مشكوكید چند نفر از شما و چند نفر از طرف من بھ مدینھ مى فرستیم تا حقیقت امر روشن: مختار گفت 
این پیشنھاد را نپذیرفتند و چند مرحلھ میان ایشان و سپاھیان مـخـتـار زد و خـوردى دست داد تـا صبح روز سوم ابراھیم 

 .وارد شد و مختار نیرو گرفت و كوفیان سست و ضعیف شدند
امـام جمـاعـت مـى باید از مـا  :ندقـبیلھ ھمدان در میدان سبیع اجتماع كرده بودند و چون وقت نماز شد ھر تیره اى مى گفت

كھ شما با ھم : نگفتم : ھر كھ با جمعیت خود نماز بخواند عـبدالرحمان بن مخنف اظھار داشت : باشد، برخـى گـفـتـند
اختالف مى كنید؟ این اولین مرحلھ اختالف است ، ولى دست بردارید در میان شما قاریان قرآن و بزرگانیكھ مورد عالقھ 

ند وجود دارد یكى از ایشان را انتخاب كنید، رفاعة بن شداد فتیانى رئیس قراء در میان شما است با او نماز ھمھ باش
 .(479)بخوانید؟ آنان ھم پذیرفتند

 مختار صف آرائى مى كند
پاه را منظم كرد، و عمده سپاه كوفھ در دو نقطھ اجتماع كرده بودند، قبیلھ ھمـدان یمـن در سبیع و مـضر مـخـتار صفوف س

با ھر دستھ ایكھ شما بگوئید : با كدام یك از دو گروه مایلى بجنگى ؟ ابراھیم گفت : در كناسھ ، مختار ابراھیم را گفت 
توبھ كناسھ برو من با جمـعـیتـى : كھ قـبیلھ اوست خوب نجنگد، لذا گفت مختار اندیشید كھ ممكن است ابراھیم با مـردم یمـن 

كھ در مـیدان سبیع ھستند مى جنگم ، ابراھیم روانھ كناسھ شد و مختار بھ میدان سبیع رفت و جلو خانھ عمر بن سعد بن ابى 
ھ اى نمود و گفت از این كوچھ پیش و قاص ایستاد و احمر بن شمیط و عبدهللا بن كامـل را برگـزید و ھر یك را موكل كوچ

جمعیت شبام وعده داده اند كھ از پشت سر ایشان حملھ كنند و قطعا : بروید تا از مـیدان سبیع خارج شوید و ایشان را گفت 
 .حملھ مى كنند

جنگ بود، او مشغول : طولى نكشید كھ سربازان شكست خورده بھ نزد مختار برگشتند، مختار از فرماندھشان پـرسید گفتند
سپس عبدهللا قراد خثعمى را كھ فرمانده چھارصد نفر سپـاھى بود ماءمور كرد بھ كمك آنان بشتابد و دستور داد سیصد نفر 

 . را با عبدهللا بن كامل واگذارد و خود با صد نفر دیگر بھ میدان سبیع رفتھ و در آنجا بھ جنگ پرداخت
بیلھ مضر با وى بودند بھ ایشان فرمان داد كھ برگردید زیرا دوست ندارم یك ابراھیم با شبث بن ربعى روبرو شد جمعى از ق

نفر از قبیلھ مضر بدست من كشتھ شود آنان گوش نكردند و جنگ را شروع نمودند طولى نكشید كھ آنانرا شكست داد و 
 .نھ بمردحسان بن قائد كھ یكى از سران سپاه كوفھ بود مجروح گردید، او را بخانھ اش بردند و در خا

خبر پیروزى ابراھیم بھ مختار رسید، خوشحال شد و براى احمر بن شمیط و عبدهللا بن كامل كھ در سبیع مى جنگیدند مژده 
 .پیروزى ابراھیم را بردند تا پشتشان گرم شده و با قوت قلب پیشروى نمایند

 

 

 

ن را در میدان سبیع مـحاصره كردند و قبیلھ شبام بسركردگى ابى القلوص از عقب جعیت بر آمد از سھ طرف كوفیا
 .(480)بزودى با گـرفـتـن پـانصد نفر اسیر بر مخلفین پیروز شدند

 مختار قاتلین حسین علیھ السالم را مى كشد
یكى از فرماندھان سپاه مختار از قبیلھ بنى نھد در میان اسرا بھ گردش پرداخت چـون اسیران را پیش مختار آوردند 

و ھر اسیرى را كھ از عرب بود بند از او مى گرفت و آزادش مى نمود، درھم كھ یكى از موالیان قبیلھ بنى نھد بود 
ا از پیش من عبور دھید، این موضوع را بھ مختار گزارش داد، مـختار اسیران را طلبید و دستور داد یك یك آنانر

سپس گفت ھر یك از اینھا كھ در خون حسین بن على علیھ السالم شركت داشتھ بھ من تذكر دھید؟ ھر كھ را كھ مـى 
از قـتـلھ امـام است دستور مى داد ھمانجا او را گردن بزنند، باالخره دویست و چھل و ھشت نفر از این : گـفـتـند

 .جمعیت طعمھ شمشیر شدند
ـھ در این میان اصحاب مختار با ھر كھ خورده حسابى داشتند او را بھ كنارى برده و گـردن مـى زدند كھ مختار البت



پس از انجام كار خبردار شد، و از بقیھ نیز پیمان مى گرفتند آزاد مـى كردند، سپس منادى مختار در مسجد اعالن 
 .ى كھ در خون خاندان پیامبر شركت كرده باشدكرد ھر كھ بخانھ اش رود و در را ببندد ایمن است مگر كس

با خـروج كوفیان بھانھ خوبى براى كشتن و خونخواھى از دشمنان امام حسین پیدا كرد، لذا عده اى فرار مى كردند 
از جملھ عمروبن حجاج زبیدى سوار بر مركب خود گردید و از كوفھ خارج گردید معلوم نشد كجا رفت و چھ شد 

 .(481)بلعید یا بھ آسمان رفت آیا زمین او را 
 مختار و شمربن ذى الجوشن

پـس از آنكھ كوفیان مغلوب شدند و منادى مختار اعالن كرد كھ كشندگان خاندان پیغمبر امـان ندارند، شمر بن ذى 
فھ خارج شد، مختار غالم خود زربى را در تعقیب شمر فرستاد، چون بھ شمر و ھمراھانش كھ از الجوشن از كو

از : كرد كھ در تـعـقـیب او آمـده است ھمراھانش را گفت   جملھ مسلم بن عبدهللا ضبابى بود رسید، شمـر احساس 
مراھش ھستند جدا كند، ھمینكھ من دور شوید، شمر بطرفى حركت كرد كھ غالم را از ھمراھان و سپاھیانى كھ ھ

پرت كرد كھ كمر او را شكست و او را كشت ، چـون   بھ او نزدیك شد ناگھان بر او حملھ كرد و چیزى بسویش 
تنھا بھ آن : مرگ بر زربى اگر با من مشورت كرده بود مى گفتم : خـبر كشتھ شدن غالم بھ مختار رسید گفت 

 .ملعون نزدیك نشود
اگر مى خواھى از چنگ من  ! انیھ رسید یكى از دھقانان این قریھ را كتك مفصلى زد و سپس گفتشمـر بھ قریھ كلت

 جان بھ در برى نامھ مرا در بصره پیش مصعب بن زبیر برده و جواب آن را بگیر و بیاور؟
مختار  مـرد دھقـان نامھ را گرفت و بطرف بصره روان شد تا بھ قریھ اى رسید كھ ابوعمره با جمعیتى از طرف

در آنجا اوضاع بصره را بررسى مى كردند، در اینجا بیكى از دوستـانش برخورد و سرگذشت خود را برایش 
تعریف مى كرد كھ شمر مرا چنین شكنجھ داده تـا نامـھ اش را بھ مـصعب برسانم ، تصادفا یكى از سربازان 

آن مرد دھقان را خواست و از جاى شمر ابوعمره گفتگوى آنان را شنید و بھ ابوعمره گزارش داد، ابوعمره 
تـحقـیق نمـود مـعـلوم شد بیش از سھ فـرسخ مـیان ایشان و مـحل شمـر فـاصلھ نیست ، ابوعـمـره بھ قـصد كشتـن 

 .وى با سرعـت بسوى محل ایشان حركت كرد
نخوابیم ؟ گفت  خوب است جاى خود را عوض كنیم و مخصوصا شب را در اینجا: مسلم ضبابى گوید بھ شمر گفتم 

دارى بخدا قسم سھ شبانھ روز شما را از اینجا حركت نمى دھیم تا آنكھ دلھاى شما   آیا از این مرد دروغگو ترس : 
صداى : از ترس پر شود، نیمھ شبى بود كھ مـن مـیان خـواب و بیدارى متوجھ صداى پاى اسبان شدم با خود گفتم 

صداى مـلخ  : فروانى وجود داشت ، سپس دیدم صدا شدیدتر شد گفتم پرواز ملخ است زیرا در آن سرزمـین ملخ
 .نیست بیدار شدم و چشمانم را مالیدم كھ متوجھ شدم سوارانى ھستند كھ خانھ ھاى ما را محاصره مى كنند

جنگ دربر كند پھلوى او را دیدم كھ   از جا برخاستم كھ لباس بپوشم شمر را دیدم برخاستھ و مى خواھد لباس 
یدى برص پوشانیده است ما كناره گرفتیم و شمر با ایشان بھ نبرد پرداخت طولى نكشید كھ صداى هللا اكبر بلند سف

  .(482)خداوند خبیث را كشت: شد و یكى از سواران ابوعمره فریاد كشید
 تار تصمیمش را تعقیب مى كندمخ

مـخـتـار متوجھ شد كھ قاتالن امام بھ بصره مى روند و بھ مصعب بن زبیر مى پیوندند، تصمیم گرفت كھ در كشتن 
 : آنھا سرعت كند و اظھار داشت

ست روش مـا ایجاب نمـى كند جمعیتى را كھ امام را مى كشند واگذاریم تا در روى زمین زنده باشند و در امان زی
كنند، در این صورت بھ دروغ دعوى خونخواھى كرده و بد ناصرى براى خـاندان پـیغـمـبر خـواھم بود، از خـدا 

استمداد مى كنم و او را سپاسگزارم كھ مرا شمـشیرى قرار داده كھ بدن آنھا را قطعھ قطعھ مى كند و از من تیرى 
 .خـون ایشان گردانیده و بوسیلھ من حقشان را مى ستاند ساختھ كھ آنھا را بھ آن مـجروح مـى سازد، و مـرا طالب

از این وقـت مـخـتـار در نابود ساخـتـن دشمـنان امام پشتكار عجیبى بخرج داد اما عده اى از كسانیكھ اراده 
كشتنشان را داشت از كوفھ فرار كردند و در بصره پیش مصعب رفتند مانند عـبدهللا بن دباس كھ محمد پسر عمار 

 .(483)ر را بجرم اینكھ كشندگان امام را پیش مختار معرفى مى كند، كشت و از كوفھ بسوى بصره فرار كردیاس
 سھ نفر از قاتالن امام

نند تا زمین را از وجود نحس آنھا پاك ساختھ و شھر را از مـخـتـار از ھمراھان خواست كھ قاتالن امام را معرفى ك
آنھا تخلیھ نماید ھر كھ از آنھا نشانى داشت براى مختار تعریف مى كرد، از جمـلھ مـالك بن نسیر بدى و عـبدهللا بن 

ار كرد، و اسید ُجھمـنى و حمـل بن مـالك را مـعرفى كردند، مختار در قادسیھ تعقیب ایشان فرستاد و آنان را احض
اى دشمنان خدا و قرآن و پیامبر و اى دشمـنان خـاندان پـیامـبر، حسین : چـون وارد شدند مـخـتـار بھ ایشان گـفت 

بن عـلى عـلیھمـاالسالم كجا است ؟ او را تـحویل مـن بدھید؟ كسى را كھ ماءمور بودید بر او درود بفرستید كشتید؟ 
بار بھ جنگ او فـرستـادند و طبعـا مایل نبودیم بر ما منت گزار و ما را بھ بخش اظھار داشتند قـربان ؛ مـا را بھ اج



 ؟
ـ چـرا بر حسین فـرزند پـیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم منت ننھادید و از كشتن وى صرفـنظر نكردید؟ سپس 

 آرى ھمین او است: كامل گفت  تو ھمان كسى نیستى كھ كاله امام را بغارت برد؟ عبدّهللا بن: مالك بن نسیر را گفت 
. 

بنابراین دست و پایش را قطع كنید و بگذارید آنقدر دست و پا بزند تا بمـیرد، دست و پـایش را بریدند، : فـرمـان داد
 .دو نفر دیگر را پیش خواند و گردن زدند  در خون غلطید تا جان داد، سپس 

م آخرین لحظات حیات را مى گذرانید ھر كھ نزدیك حضرت مـالك بن نسیر بھ اندازه اى نانجیب بود كھ چون اما
راضى نمى شد و برمى گشت ، تا اینكھ مالك آمد و شمشیر بر سر امام وارد ساخت   مى آمد تا او را شھید كند دلش 

و (كھ كاله را شكافت و سر حضرت را زخمى كرد و خـون جارى گـردید، امـام آنرا از سرگرفت و انداخت 
یعنى با این دست نخورى و نیاشامى و خداوند ترا با ! لت بھا و ال شربت حشرك ّهللا مع الظّالمینال اك:فرمود

 (.(484)ستمكاران محشور فرماید
: اشت و بكوفھ برد و چون خواست آنرا بشوید ھمسرش گفت چـون كاله امـام از خز بود و قیمتى ، مالك آنرا برد

واى بر تو لباس پسر پیغمبر را غارت كرده و بخانھ من آوردى آنرا از خـانھ بیرون ببر؟ در اثـر نفـرین امـام این 
 .(485)مـرد تـا آخـر عمر فقیر و بدبخت بود

بر حسین سخت بگیر : مـالك بن نسیر ھمان كسى است كھ نامھ ابن زیاد را بھ حر رسانید كھ در آن دستور داده بود
و او را جز در بیابان بى آب و علف فرود میاور؟ بعضى از افراد او را از جھت رساندن نامھ ابن زیاد مالمت و 

آرى نافرمانى خدا را نموده : او را گفت ! اشت كھ از امام و امـیر خـود اطاعت كردم سرزنش كرد، مالك اظھار د
  .(486)و از امیر و فرمانده خود اطاعت كرده اى

 چھار نفر از قتلھ امام
را با راھنمائى ، بھ قبیلھ بنى ضبیعھ فرستاد و از این قبیلھ زیاد بن مالك را دستگیر كردند،  مـختار عبدهللا بن كامل

و از آنجا بھ محلھ عنزه رفتند و عمران بن خالد را گرفتند، و جمـعـیتـى را فـرستاد تا عبدالرحمان بن ابى خشكاره 
 .بجلى و عبدهللا بن قیس خوالنى را دستگیر كنند

اى كشندگان نیكان و اى قـاتـالن سید جوانان : چھار نفر را پیش مختار آوردند، مختار آنان را گفت  پـس از آنكھ این
بھشتى ؛ ھیچ فكر مى كردید كھ خدا از شما انتقام بگیرد؟ اما امـوالیكھ از آن حضرت بھ غارت بردید شما را بھ 

 .(487)را گردن زدند اینجا كشانید، این چھار نفر را بھ بازار بردند و در بازار ایشان
 حمید بن مسلم نجات مى یابد

حمـید بن مـسلم از خـبرنگـاران كربالء است كھ جزء لشكریان عمر سعد بود ولى چون بدطینت و ناپـاك نبود 
ایتى زده باشد بلكھ مانع خیلى از جنایات مى شد مخصوصا بیشتر با شمر ملعون مـعـلوم نیست كھ دست بھ جن

ھنگامیكھ شمر جلو خیمھ گاه آمد و : ھمراھى مى كرد تا شاید مانع برخى از ستـمـكاریھایش بشود، از جملھ گوید
یا این جوان را نكشیم ؟ افتاد، گفت آ) امام سجاد(خیمھ ھا را غارت كردند چـشمـش بھ عـلى بن الحسین علیھماالسالم 

حمید گفت سبحان هللا این پسر مریض را مى خواھى بكشى ؟ كھ او كودكى بیش نیست ، بھ این وسیلھ شمر را از 
كشتن او منصرف نمودم ، و ھر كھ مى خواست مزاحم او شود مانع مى شدم تا آنكھ عمر سعد آمد و گفت ھیچكس 

چیزى   ایشان گـرفـتـھ است بھ ایشان برگرداند، ولى بخدا قسم ھیچكس  وارد خیمھ این زنھا نشود و ھر كھ چیزى از
 .بھ ایشان برنگردانید

 .(488)خدا خیرت دھد كھ خدا با گفتار تو بالئى را از من دفع كرد: سپـس عـلى بن الحسین فـرمود
مختار سائب بن مـالك را بسوى مـا : و شاید روى ھمین دعاى امام بود كھ از كشتھ شدن نجات یافت چنان كھ گوید

فرستاد، من از محلھ خودمان بطرف محلھ عبد قیس فرار كردم ، پشت سرم دو نفـر دیگـر حركت كردند، 
  .(489)دستگیر كنند من نجات یافتمفـرستادگان مختار با ایشان سرگرم شدند و تا خواستند آنھا را 

 حرملة بن كاھل اسدى
در ضبط آن حرملة بن كاھن نیز گفتھ اند و عقیده برخى آن است كھ صحیحش با نون است نھ الم ، در ھر حال 

تـھاى بزرگـى انجام داده است از جمـلھ بنقل ابى محنف كھ حضرت على اصغر را او شھید حرمـلھ در كربال جنای
  .(490)كرده است

و در جاى .(491) ا شھید كردولى طبرى گوید او را ھانى بن ثبیت حضرمى شھید كرد، و حرملھ عبدهللا بن حسن ر
  .(492)حرملھ مردى از خاندان حسین را كشتھ است: دیگر گوید

در بازگشت از مكھ معظمھ در مدینھ خدمت امام سجاد حضرت زین العـابدین عـلى بن : مـنھال بن عـمـرو گـوید
مـنھال حرمـلھ چھ شد؟ گفتم وقتیكھ از كوفھ بیرون آمدم زنده  :الحسین عـلیھمـاالسالم شرفـیاب شدم ، امـام فـرمـود



اللھّم اذقھ حّر الحدید، اللّھم اذقھ حّر الحدید، اللّھم اذقھ حّر :بود، امام دو دست را بسوى آسمـان بلند كرد و فرمود
 ! خدایا حرارت آتش را بھ او بچشان: خـدایا گـداز آھن را بر او بچشان و یك بار فرمود: دوبار فـرمـود!النّار

بود، پـس از مـدینھ را تـرك گـفتھ و وارد كوفھ شدم ، ورود من مقارن با خروج مختار بود، و او با من دوست 
 . برگـزار كردن دید و باز دید سوار شده و براى دیدن مختار بھ منزلش رفتم در بیرون منزل با او برخورد كردم

مـنھال از وقتیكھ حكومت كوفھ در اختیار ما است بھ دیدن ما نیامدى و تبریك نگفتى و ما را كمك : مـخـتـار گـفـت 
م و ھمین اكنون آمده ام ، كھ با ھم بھ صحبت پـرداختھ و بھ راه ادامھ دادیم در این مدت در مكھ بود: نكردى ؟ گفتم 

تا بھ كناسھ كوفھ رسیدیم ، مختار در آنجا تـوقـف كرد مـثـل اینكھ انتظار كسى را مى برد، طولى نكشید كھ جمعى 
 .البشاره كھ حرملة بن كاھل دستگیر شد: دوان دوان آمدند و گفتند

: الحمد 㭘ّ كھ مرا بر تو مسلط گردانید، جالد را خواست ، او را فـرمـان داد: د مختار گفت چـون حرملھ را آوردن
پاھایش را نیز قـطع كن ؟ پـاھایش را نیز برید، پس : كھ دستھاى حرملھ را قطع كند؟ دستھایش را برید، سپس گفت 

 .وز زنده بود در آتش افكندنداز آن گفت آتش بیاورید؟ دستھ ھاى نى آوردند و آتش زدند و او را كھ ھن
تسبیح خدا ھمھ وقت : سبحان هللا ، مختار گفت : فرمایش امام سجاد بھ خاطرم افتاد بى اختیار گفتم : مـنھال گـوید

 خوب است امام مثل اینكھ این بار از روى تعجب بود؟
م از حال حرملھ پرسید، گفتم زنده است امـیر در بازگـشت از مـكھ نزد عـلى بن الحسین عـلیھمـاالسالم رفـتـ: گـفـتـم 

و چون دعاى امام را اللّھّم اذقھ حّر الحدید، اللّھم اذقـھ حّر الحدید، اللّھم اذقھ حّر النّار، :دست بدعا برداشت و فرمود
 .بھ دست شما مستجاب شده دیدم تعجب نموده و این جملھ بر زبانم جارى شد

ین علیھماالسالم شنیدى ؟ بھ خدا شنیدم كھ این چنین دعـا كرد، مـخـتـار راستى از على بن الحس: مـخـتـار گـفت 
امیر : بسجده افـتـاد و سجده طوالنى انجام داد سپس برخاست و سوار شد برگشتیم و چون جلو منزلم رسیدیم گفتم 

منھال ؛  : رمـائید؟ گـفـتاگر صالح بداند خانھ مرا مزین كرده و افـتـخـارى بھ مـا بدھد در خـانھ مـا غـذا تـناول فـ
تو خود مرا خبر دادى كھ على بن الحسین چھار دعا كرد كھ بھ دست من مستجاب شده و اكنون مـرا بھ غـذا دعـوت 

  .(493)مـى كنى امروز بھ شكرانھ این سعادت كھ دعاى امام بدست من مستجاب شده روزه ام
 كشندگان عبدالرحمان فرزند عقیل

 :در روز عاشورا عبدالرحمان فرزند عقیل برادر مسلم بھ میدان آمد و این رجز را مى خواند
ابى عقیل فاعرفوا مكانى 

 
من ھاشم و ھاشم اخوانى

 .پدرم عقیل است و موقعیت مرا در میان بنى ھاشم بشناسید
 .(494)ھ جنگ پـرداخـت و ھفده نفر را بخاك و خون كشید تا عثمان بن خالد و بشربن حوط او را شھید كردندب

بنى دھمان قـبیلھ ایشان را محاصره  مـخـتـار عبدهللا بن كامل را بھ سراغ ایشان فرستاد، ھنگام عصر بود كھ مسجد
كردند، بھ جمعیت اعالن كرد گناه این قبیلھ بگردن من باشد اگر تـمـام شمـا را نكشم مـگـر آنكھ عـثـمـان بن خـالد و 

 .بشر بن حوط را تحویل من بدھید
ا در مـیدان ایشان را یافـتـند قـبیلھ دھمان مھلت خواستند تا آنھا را پیدا كنند، جمعیتى در تعقیب ایشان حركت كردند ت

كھ تـصمـیم دارند بھ جزیره فرار كنند، آنھا را گرفتند و تـحویل عبدهللا بن كامل دادند، ایشان را در كنار چاه جعد 
گردن زد و چون خبرشان را بھ مـخـتـار ابالغ كرد، مـخـتـار دستـور داد برگـرد و بدنشان را آتـش بزن تـا 

 .(495)خـاكستر شوند
 خولى بن یزید اءصبحى

خـولى در كربال كارھائى انجام داد از جملھ بھ عثمان فرزند امیرالمؤ منان علیھ السالم تیراندازى كرد، و نیز 
سر امـام را جدا كن خـولى كھ جلو رفـت  : انس خولى را گفت ھنگامیكھ خواستند سر امام را جدا كنند سنان بن

او را فـرا گـرفـت و بر خود لرزید و برگـشت ، سنان گفت خدا بازویت را خشك كند و دستت را قطع كند   تـرس 
 .چرا بر خود مى لرزى سپس خود آمد و سر امام را قطع كرد
پرد تا نزد عبیدهللا ببرد، چون خـولى وارد شھر شد و سپس عصر روز عاشورا عمر سعد سر امام را بھ خولى س

جلو قصر آمد در قصر بستھ شده بود، لذا بھ خانھ خود رفت و سر را زیر طشت نھاد او را دو زن بود یكى از 
طایفھ بنى اسد و دیگر از قبیلھ حضرمى و این شب نوبت زن حضرمیھ بود، زن پرسید چھ خبر آوردى ؟ خولى 

واى بر تو : ار را برایت آورده ام ، این سر حسین بن على است كھ در خانھ ما است ، زن گفت ثروت روزگ: گفت 



مردم با طال و نقره مى آیند و تو سر پسر پیغمبر را بھ خانھ مى آورى بخدا قسم سر من و تـو ھرگز در یك 
مـشاھده كرد كھ نور از رختخواب قرار نخواھد گرفت ، زن از جا برخواست و از خانھ بیرون آمـد، جلو طشت 

زیر طشت تـا آسمـان مـتـصل است ، مى گوید بخدا قسم مرغان سفیدى را دیدم كھ اطراف طشت در پروازند، چون 
 .(496)صبح شد خولى سر امام را نزد ابن زیاد برد

خـتـار ابو عـمره رئیس گارد خود را با جمعیتى ماءمور كرد تا خولى دستگیر كنند ایشان خـانھ خـولى را مـ
مـحاصره كردند، ابوعمره وارد خانھ شد و از زوایاى خانھ بازرسى مى كرد ھمان زن حضرمیھ اش از اطاق 

با دست و سر بطرف مستراح اشاره نمود،  خولى كجا است او با زبان گـفـت نمـى دانم و: بیرون آمد، از او پرسیدند
وارد مستراح شدند و او را بیرون كشیدند در حالیكھ زنبیلى بجاى كاله بر سرنھاده بود، ابوعمره بھ سراغ مختار 
فـرستـاد و درباره وى كسب تكلیفى نمود، مختار خود آمد و دستور داد جلو خانھ اش او را بكشند و سپـس جسدش 

 .(497)خـتـار ایستـاد تـا تـمـام جسد بھ خـاكستـر تبدیل شدرا آتـش زدند، مـ
 مختار و عمر سعد

هللا فرزند پـس از آنكھ مختار دست بھ كشتن و نابود ساختن كشندگان امام ابى عبدهللا الحسین علیھ السالم زد، عبد
جعده خواھرزاده امیرالمؤ منین از عمر سعد پیش مختار وساطت نمود تـا بھ وى امـان بدھد، مختار نیز بھ خاطر 

 : انتساب عبدهللا بھ امیرالمؤ منان وساطتش را پذیرفت و امان نامھ اى براى عمر بھ این مضمون نوشت
ى عبید براى عمر بن سعد تو ایمن ھستـى بامـان خـدائى نسبت بسم هللا الرحمن الرحیم این نامھ ایست از مختار بن اب

بھ جان و مال و خاندان و فرزندانت كھ نسبت بھ عملى كھ در گـذشتـھ انجام داده اى مـؤ اخذه نشوى تا وقتیكھ مطیع 
دا و و فرمانبر بوده و مالزم خانھ خود باشى و از شھر خارج نشوى حدثى از تو سر نزند، ھر كھ از سربازان خ

و جمعى بر این امان . شیعیان خـاندان پـیامـبر و سایر مردم عمر سعد را مالقات كرد جز با خوبى با او رفتار نكند
 .نامھ گواھى دادند

حدثى از او سر نزد این بود كارى كھ وضو : از امـام باقـر علیھ السالم روایت شده است كھ مقصود مختار از جملھ 
 .ھدرا باطل مى كند انجام ند

مـخـتـار روى این امـانیكھ بھ عـمـر سعـد داده بود نمـى تـوانست نسبت بھ او اقدامى بعـمـل آورد تا اینكھ یزید بن 
شراحیل انصارى پیش محمد بن حنفیھ رفت و با او بمذاكره پرداخت از ھر درى سخنى گفتھ شد تا صحبت از قیام 

و اینكھ مختار خود را از دوستان و خونخواه ایشان گمان مى كند، مختار و خونخواھى خاندان پیامبر بھ مـیان آمـد 
چـگـونھ او خـود را شیعـھ مـا مـى داند با آنكھ قاتل امام حسین علیھ السالم ھمنشین او : محمد حنفیھ اظھار داشت 

 .است و آنھا را روى تخت در كنار خود مى نشاند
، مختار جویاى سفرش شد و پـرسید آیا مھدى را مالقات  یزید بن شراحیل بكوفـھ برگشت بھ دیدن مختار رفت

یزید آنچھ میان او و مـحمـد مـذاكره شده بود تـعـریف كرد، مـخـتـار از آن : چھ گفت : پرسید: آرى : كردى ؟ گفت 
حضور جمعى  مـوقـع تـصمـیم قـتـل او را گرفت منتھى با امانیكھ بھ او داده بود الزم بود بھانھ اى داشتھ باشد لذا در

فردا مردى را كھ داراى پاھاى بزرگ و چشمانى فرورفتھ ، و ابروانى پـیوست دارد خـواھم كشت : اظھار داشت 
 .كھ با كشتـھ شدن او مـؤ مـنان در زمـین خوشحال مى شوند و فرشتگان مقرب الھى در آسمان مسرور مى گردند

تا دست بھ فعالیتى بزند كھ خالف شروط عھدنامھ باشد كھ تا مـخـتـار خواست با این جمالت عمر سعد را وادار كند 
 .بھ این بھانھ او را بكشد

مـیثـم بن اسود نخعى در حضور مختار بود از این جمالت فھمید كھ مقصود مختار عمر سعد است ، فـورى بھ 
 . ر خود باشمختار چنین تصمیمى گرفتھ بھ فك: خـانھ آمـد و پسرش را بھ سراغ ابن سعد فرستاد و گفت 

عـمـر سعـد تـصمیم گرفت شبانھ از كوفھ خارج شود حركت كرد تا جلو حمامى كھ خود ساخـتھ بود و كنار نھر 
عبدالرحمان رسید، اینجا كسى كھ ، ھمراھش بود او را فریب داد و اظھار داشت مختار خیلى كوچكتر از آن است 

 . راب و عیال ترا اسیر مى كند لذا برگشتكھ بتواند ترا بكشد ولى اگر فرار كنى خانھ ات را خ
ولى مـخـتـار از این داستـان باخـبر شد و بھ سكوت گذرانید، فرداى آن روز عمر سعد پـسرش حفض را پیش مختار 

فرستاد تا ببیند اوضاع چگونھ است ، و ھیچگاه عمر سعد با پـسرش با ھم پـیش مـختار نمى رفتند زیرا مى ترسید 



آیا نسبت بھ امانى كھ بھ پدرم داده اى وفا مى كنید؟ : اشند ممكن است ایشان را بكشد، حفض پرسیدكھ اگر با ھم ب
در ھمـین حال مختار ابوعمره را فرستاد تا عمر سعد را بكشد، ابو عمره بخانھ عمر سعد . بنشین : مختار گـفـت 
ود را مـى پـوشید ابوعمره با شمشیر امیر ترا مى طلبد، عمر آماده حركت شد، ھنگامیكھ لباس خ: رفت و گفت 

آیا او را مى : سرش را از تن جدا كرد و سر او را پیش مختار آورد، مختار از حفض فرزند عمر سعد پرسید
 شناسى ؟

 . در زندگى پس از او خیرى نیست: حفض گفت 
ز آنكھ پـسر عـمـر ھم پس از او زندگى نخواھى كرد، سپس دستور داد او را نیز گردن بزنند، پس ا: مختار گفت 

یكى در مـقـابل خـون حسین عیھ السالم و دیگرى در قبال على اكبر حسین ولى یكسان : كشتـھ شد اظھار داشت 
 .(498)نیستند، بخدا قـسم اگـر سھ چھارم قریش را بكشم تالفى یك بند انگشت حسین علیھ السالم نشده است 

 سر عمر نزد محمد حنفیھ
مختار سر عمر سعد و فرزندش را ھمراه مسافرین سعید و ظبیان بن عماره براى محمد حنفیھ فرستاد و نامھ اى ھم 

 : بھ این مضمون بھ وى نگاشت
درود بر تـو اى : ى از طرف مختار بن ابى عـبیدبسم هللا الرحمـن الرحیم نامھ اى است بھ مھدى امت محمد بن عل

مھدى ، خدائى را سپاسگزارم كھ جز او خدائى نیست كھ مرا براى شكنجھ دادن بھ دشمنان آماده ساخت ، آنھا را 
كشتھ و یا اسیر و در بدر ساختم ، خدا را شكر مـى كنم كھ كشندگان شما را كشت و یاور شما را یارى كرد، سر 

زندش را بسوى شما فرستادم و ھر كھ را كھ در خون شما شركت داشتھ و بر او دست یافتھ ایم و تـا عمر سعد و فر
وقـتـى كھ نفـس كشى از ایشان در روى زمین باشند دست نخواھم كشید، خواھش مى كنم نظریھ خودتان را برایم 

 . بنویسید، درود بر شما اى مھدى
نیكھ با او بودند از مختار صحبت مى كرد و از او انتـقـاد مى نمود سرھا را تـصادفـا در وقـتـیكھ محمد حنفیھ با كسا

: كرد  وارد كردند، ھمینكھ چشم محمد بھ سر عمر افتاد سجده شكر بجا آورد و سپـس دست بھ دعا گشود و عرض 
عطا فرما؟ بخدا  پروردگارا این روز را از مختار فراموش مـكن ، و از طرف خـاندان پیامبرت بھترین پاداش بھ او

  !(499)قسم از این پس لغزشى براى مختار نیست
 حكیم بن طفیل قاتل حضرت ابى الفضل

بى الفـضل را شھید كرد و حكیم بن طفیل از كسانى بود كھ امام حسین علیھ السالم را تیرباران نمود و حضرت ا
لباس و اسلحھ او را غـارت نمـود، مـخـتـار عـبدهللا بن كامـل را بسراغـش فـرستـاد و او را دستـگـیر نمـوده بطرف 

مختار شفاعت كند، عدى ، ابن   مـخـتـار مـى آوردند فـامـیل حكیم دست بھ دامـن عـدى بن حاتـم زدند تـا پـیش 
پس : از وى بدار؟ او گفت اختیار این كار با امیر است و بمن ربطى ندارد، عـدى گـفـت دست : كامـل را گـفـت 

مى ترسیم مختار شفاعت او را بپذیرد با آنكھ میدانى : مختار را خواھم دید، او بسوى مختار روانھ شد شیعیان گفتند
 .مختارید: چھ جرم بزرگى مرتكب شده است ، بگذار او را بكشیم گفت 

تو بودى كھ لباسھاى عـباس بن على را غارت : كھ شانھ ھایش بستھ بود در كنارى نگھداشتند و او را گفتندحكیم را 
تو بودى كھ تیر بطرف : كردى ؟ اكنون لباسھاى ترا در زندگى بیرون مى آوریم او را برھنھ كردند و آنگاه گفتند

امام رسید و او را آزار نرسانید؟ بخدا قسم ترا  حسین علیھ السالم پـرتـاب نمودى و مى گوئى كھ تیر من بھ جامھ
 . تیرباران مى كنیم چنانكھ امام را ھدف تیر قرار دادى

 .از سھ طرف تیرھا بسویش پرتاپ گردید و او را بر زمین افكند، آنقدر تیر بر بدنش زدند كھ مانند خار پشت گردید
د و احترام كرد و قبال شفاعت او را درباره عـده اى از عـدى بن حاتـم پـیش مـختار آمد، او را در كنار خود نشانی

افـراد قـبیلھ اش كھ در كربال بودند ولى كارى انجام نداده بودند پذیرفتھ بود، عدى مقصود خود را بیان كرد، مختار 
بستھ بر او دروغ : براى خود جایز مى شمارى كھ درباره قـاتـل حسین علیھ السالم شفاعت كنى ؟ عدى گفت : گفت 

 . اگر چنین است او را بھ تو بخشیدیم: اند وگرنھ كارى نكرده است ، مختار گفت 
چرا شتاب : ابن كامـل و ھمـراھانش وارد شدند مختار پرسید این مرد چھ شد؟ گفت شیعیان او را كشتند، پرسید

عـدى ناراحت گـردید و كردید؟ ما شفاعت عدى را درباره اش پذیرفتھ بودیم ، شیعیان بسخن مـن گـوش ندادند، 



دروغ مى گوئى بلكھ دانستى كھ امیر شفـاعـت مـرا مـى پـذیرد از این جھت در كشتـن او شتـاب نمـودى ، : گفت 
نزدیك بود میان ابن كامـل و عـدى نزاعـى رخ دھد ولى مـخـتـار عـبدهللا كامل را امر بھ سكوت نمود و غائلھ پایان 

  .(500)یافت
 منقذ بن مره عبدى

مـخـتـار عـبدهللا بن كامـل را بھ سراغ مـنقـذبن مـره عـبدى قـائل حضرت عـلى اكبر علیھ السالم فرستاد، خانھ اش 
كوه پیكر خود گردید و از خانھ بیرون آمد،  را محاصره كردند او كھ مردى شجاع و دلیر بود مسلح سوار بر اسب

با نیزه بیكى از سربازان مختار حملھ كرد و او را از اسب انداخت ولى آسیبى بوى نرسید، ابن كامـل با شمشیر بر 
او حملھ كرد و چند ضربت شمشیر بر او وارد ساخت و او با دست جلو شمـشیر مـیداد ولى چـون زره اش قـوى 

نكرد جز آنكھ بعدا آن دست شل شد باالخره نھیب سختى بر اسب زد كھ از چنگ سربازان فرار بود در او اثـر 
  .(501)كرده و در بصره بھ مصعب بن عمیر پیوست

 قاتل عبدهللا فرزند مسلم
آید كھ فـرزندانى از مـسلم بن عقیل در كربال بودند غیر از دو طفالن معروف كھ در زندان ابن از تـواریخ بر مـى 

زیاد بوده اند، و ایشان در كربال جنگیده اند از جملھ عبدهللا است كھ زید بن رقاده ملعون با دو تیر او را شھید كرد، 
قرار داد كھ تیر دست را بھ صورتش دوخت و  تـیر اول بسویش پـرتـاپ نمـود و عـبدهللا دست خـود را حمـایل

بار خدایا اینان ما را كم شمردند و خوار ساختند خداوندا اینھا را : ھنگامیكھ این تیر بھ او اصابت كرد چنین گفت 
 بكش چنانكھ ما را كشتند، و آنان را خوار كن چنانكھ ما را خوار كردند؟

شھید كرد، سپس ببالین جوان آمد و با حركت دادن تیر را از پیشانى ھمـین مـلعـون تیر دیگرى بر او زد كھ او را 
 .او بیرون كشید ولى پیكان تیر كھ از آھن بود در پیشانیش باقى ماند و نتوانست آن را بیرون بكشد

مختار عبدهللا كامل را براى دستگیریش ماءمور ساخت ، خانھ اش را محاصره كردند، زید با شمـشیر كشیده بیرون 
ـد، و چـون مـرد شجاعـى بود ابن كامل دستور داد ھیچكس با نیزه و شمشیر كشیده بھ او نزدیك نشود بلكھ او را آم

تیرباران و سنگـباران كنید، بھ این وسیلھ او را كشتند، چون احساس كردند ھنوز رمقى در بدن دارد فرمان داد تا 
 .(502)آتش آورند و او را كھ ھنوز زنده بود آتش زدند

 مختار و سنان بن انس 
سنان بن انس یكى از سران سپاه عمر سعد بود و از كسى است كھ بدن امام را ھدف تیر قـرار داد و سر امام را نیز 

وى بر آمد متوجھ شد كھ بھ بصره فـرار كرده است ، دستور داد  او از تن جدا كرد مختار كھ در مقام جستجوى از
خانھ اش را خراب كنند و ھم چنین افراد زیادى بودند كھ فرار كرده بودند و مختار خانھ ھاى آنھا را خراب كرد 

خراب مانند عبدهللا بن عـُقـبھ غنوى كھ پسرى را در كربال كشتھ بود، بھ جزیره فرار كرد، مختار خانھ اش را 
 .نمود

در كربال دوازده تیر بكار بردم كھ او ھم فرار كرد و بھ بصره رفت : و مـانند عـبدهللا بن عروه خثعمى كھ مى گفت 
 .(503)و بھ مصعب بن زبیر ملحق گردید

 عمر بن ُصبَْیح
مرو بن صبیح گفتھ است كھ در كربال بعضى را با نیزه و برخى را با شمشیر زخمى كرده ام اما كسى را نكشتھ ع

بلكھ عـبدهللا بن عـقـیل برادر  .(504) ام ، ولى در بعضى از روایات آمده است كھ عبدهللا بن مسلم را او كشتـھ است
 .(505)حضرت مسلم را نیز او كشتھ است 

بام مـخـتـار جمـعى را ماءمور دستگیر كردن او نمود، نیمھ ھاى شب كھ ھمھ چشمھا بخواب رفتھ بود در پـشت 
چھ : خـانھ اش گرد بالینش رفتھ و او را دستگیر كرده و شمشیرش را كھ زیر سر نھاده بود گـرفـتـند عمرو گفت 

كنند، اول وقـت روز آینده مـخـتـار اذن   زشت شمشیرى بوده اى او را پیش مختار آوردند و دستـور داد زندانیش 
 .ت بستھ آوردندعـام داد مـردم داخل قصر را پر كردند و عمرو را دس

تـعـجب اینجا است كھ امام را مى كشد مع ذالك خود را مسلمان مى داند اما كسانى را كھ بھ خونخواھى امام قیام 
اى كافران دور از خدا اگر : كرده اند كافر مى داند زیرا وقتیكھ احساس كرد مى خواھند او را بكشند اظھار داشت 



شما چھ مـعـامـلھ اى مـى كردم ولى اكنون كھ بنا است كشتھ شوم خوشوقتم  شمشیر در دستم بود مى فھمیدید كھ با
كھ بدست شما كھ بدتـرین خـلق خدائید كشتھ مى شوم جز اینكھ دوست داشتم شمشیر در دستم بود و مدتى با شما مى 

 ! جنگیدم آنگاه كشتھ مى شدم
ضى را با شمشیر مجروح ساخـتـھ است چـھ دستور او معتقد است كھ بعضى را با نیزه و بع: عـبدهللا بن كامل گفت 
 .(506)تیراندازان را بخواھید؟ دستور تیراندازى صادر شد چندان تیر بر او زدند تا جان داد: مى دھید؟ مختار گفت 
 كمك مى خواھد محمد حنفیھ از مختار

عـبدّهللا زبیر مـحمـد حنفـیھ و عـده اى از خـاندانش را كھ با او بودند و ھفده نفر از رجال كوفھ را كھ از محمد 
تا وقتى كھ تمام : شنوائى داشتند طلبید تا با او بیعت كنند، محمد از بیعت با ابن زبیر سرپیچى مى كرد و مى گفت 

نكرده اند من بیعت نمى كنم ، در این گفتگو میان طرفین سر و صدائى شد و ابن ملت اسالمى در بیعت كسى اتفاق 
زبیر ھم خـیلى اصرار نورزید، امـا پـس از آنكھ مختار بر كوفھ مستولى شد و مردم را بھ محمد حنفـیھ دعوت مى 

انند و در نتـیجھ ریاست ابن كرد، عبدهللا ترسید كھ مبادا كار ایشان باال بگیرد و مردم را بھ بیعت ابن حنفـیھ بخـو
زبیر پایمال گردد، از این وقت براى بیعت گرفتن از ایشان اصرار مى ورزید، ھمھ آنھا را در زمـزم حبس كرد و 
قسم خورد اگر تا موعد مقرر بیعت نكنید شما را آتش مى زنم و حتى ھیزم فـراوانى براى آتـش زدن ایشان اطراف 

و ھمراھانش روز شمـارى مـى كردند و مـطمـئن بودند كھ عـبدهللا بگـفـتـھ اش محبسشان جمع كرده بود، محمد 
 .(507)جامـھ عمل مى پوشد

ردم كوفھ بنویسى و حال خود و چطور است كھ نامھ اى بھ مختار و م: بعـضى از ھمراھان ابن حنفیھ پیشنھاد كرد
 ھمراھان را شرح دھى و از ایشان استمداد كنى ؟

محمد حنفیھ نیمھ شبى كھ پاسبانان جلو در زندان در خواب بودند سھ نفر از ھمراھانش را كھ اھل كوفھ بودند با 
نانكھ با حسین علیھ نامھ اى روانھ كوفھ نمود و از مردم كوفھ خواست تا ایشان را یارى كنند و خوار نسازند چ

 .السالم نمودند
این مھدى شما و نسل پیامبر شما است كھ او : مـخـتـار نامـھ ابن حنفـیھ را براى مـردم كوفـھ خـواند و اظھار داشت 

و ھمراھانش را در حبس نگھ داشتھ اند و مانند گوسفند آن بھ آن در انتـظار قتل بھ سر مى برند و ابواسحاق نیستم 
 . را كمك نكنم ، سپاه پشت سر سپاه مانند سیل بسوى ایشان روانھ مى كنم اگر ایشان

ابو عـبدهللا جدلى را با ھفتاد سوار روانھ مكھ نمود، پشت سر او ظبیان بن عثمان را با چـھار صد نفـر اعـزام داشت 
ر و ھانى بن قـیس را با و چھار صد ھزار درھم نیز ھمراه او براى محمد فرستاد، سپس ابو مـعـتـبر را با صد نفـ

 . صد نفـر، عـمـیر بن طارق را با چھل نفر، یونس بن عمران با چھل نفر، مرتب سپاھیان را اعزام مى داشت
در ذات عـرق ابوعـبدهللا جدلى و عـمـیر بن طارق و یونس بھم پیوستھ و ایشان اولین جمـعیتى بودند كھ وارد مسجد 

  ((الحسین یا لثارات  ))الحرام شدند، نداى 
در دادند تا بھ زمـزم رسیدند و اگر دو روز دیگر نرسیده بودند، ابن زبیر با ھیزمھائى كھ تھیھ دیده بود ایشان را 

آتش مى زد، آنھا را از زندان خارج كردند و بھ محمد بن حنفیھ پیشنھاد كردند اجازه بده حساب ابن زبیر را برسیم 
 . ل نمى شمارمجنگ در خـانھ خـدا را حال: ؟ گـفـت 

بھ : ابن زبیر اظھار داشت تـصور مـى كنید بدون اینكھ بیعت كنند از ایشان دست مى كشم ابوعبدهللا جدلى گفت 
پروردگار كعبھ ایشان را آزاد كن وگرنھ چنان شمشیرھا را بھ حركت در آوریم كھ دمار از روزگار مخالفین 

 برآورد؟
ترسانى بخدا قسم اگر بھ یارانم اجازه دھم یك ساعت طول نمى كشد كھ سر تـو مـرا از این جمـعیت مى : ابن زبیر

 .اینھا را برمى دارند
 .بگـو مـگـوى ابن زبیر و كوفیان داشت باال مى گرفت كھ محمد حنفیھ ایشان را از ایجاد فتنھ و آشوب مانع گردید

سوار و ھانى بن قـیس با صد سوار و ظبیان با ھمـھ اینھا ابن زبیر از حرف خود برنگشتھ بود كھ ابو معتمر با صد 
 .با چھار صد نفر وارد شدند، ابن زبیر كھ دید پشت سر ھم جمعیت وارد مى شوند ترسید و سكوت كرد

مـحمـد بن حنفـیھ و ھمـراھان از زندان بھ شعـب ابى طالب مـنتقل شدند، در مدت كوتاھى چھار ھزار نفر براى 



 .د اموالى را كھ مختار فرستاده بود میان سپاھیان تقسیم كردمحافظت محمد گرد آمدند، و محم
این جمعیت را كھ از كوفھ آمدند خشبیھ مى گویند براى آنكھ ھنگام ورود بھ مكھ بھ احترام خـانھ خدا عوض شمشیر 

 چوب دست گرفتند و یا براى آنكھ چوب و ھیزم را كھ ابن زبیر براى سوزاندن محمد و یارانش تھیھ كرده بود
 .(508)گرفتند آنھا را خشبیھ مى گویند

 كرسى چیست ؟
بنى اسرائیل داراى تـابوتـى بودند كھ فـرشتـگـان آنرا جلو سپـاه حمـل مـى كردند و این تـابوت طلسم پـیشرفـت بنى 

و پس از حضرت موسى تابوت ناپدید شد و كسى از آن خبرى نداشت تا وقتى كھ خداوند طالوت را  اسرائیل بود
سلطان بنى اسرائیل قرار داد براى نشان دادن حقیقت سلطنت وى تـابوت را بھ ایشان برگردانید و در جنگى كھ 

 (.248یھ سوره بقره آ. (میان طالوت و جالوت رخ داد تابوت جلو سپاه طالوت حركت مى كرد
مختار ھم براى آنكھ روحیھ سپاھیان را تقویت كند از ارائھ دادن نمونھ اى از تابوت بنى اسرائیل استـفـاده كرد ھر 

 : چـند در پـیدایش این فـكر دو جور نقل شده است
لى بھ دستم در زمان مختار وضعم بد بود و مـدتـى پـو: ـ طفـیل فـرزند جعده خواھر زاده امیرالمؤ منین مى گوید 1

نیامد در اندیشھ بودم چھ كنم تا اینكھ یك روز از خانھ بیرون آمـدم ھمـسایھ خود را كھ مردى عصار بود و روغن 
زیتون مى گرفت دیدم روى یك صندلى نشستـھ كھ از بس روغن روى آن ریختھ تغییر رنگ داده است ، ناگھان این 

لھ قرار داد تا پولى بھ دست آورم ، نزد مرد عصار رفتھ فكر بھ مغزم خطور كرد این صندلى را مى شود وسی
صندلى را از او گرفتم بھ خانھ برده و آن را كامال شستم تصادفا چیز خوبى از آب در آمد چون چوبش عالى بود و 

 .روغن خورده بود خیلى چشم گیر شد
با شما در میان بگذارم ولى تاكنون مطلبى است كھ مى خواستم : از آنجا پـیش مـختار رفتم و آھستھ او را گرفتم 

نشده است و آن اینكھ از پدرم جعده یك صندلى بھ من رسیده است كھ پـدرم نقل مى كرد این صندلى از على علیھ 
چرا تاكنون پنھان داشتھ اى زود : السالم بھ ما رسیده و در آن نشانھ اى از عـلى عـلیھ السالم مـى باشد مختار گفت 

 .رست ، پارچھ اى روى آن پوشانیده پیش مختار بردم ، او دوازده ھزار درھم بھ من دادآن را نزد من بف
: مختار اعالن عمومى كرد و مردم در مسجد اجتماع كردند، سپس بھ منبر رفت و ضمن سخنرانى اظھار داشت 

رائیل تـابوت داد و این ھر چھ در امتان پیشین رخ داد، نظیر آن در این امت نیز واقع شده است ، خداوند بھ بنى اس
كرسى نظیر تـابوت بنى اسرائیل است روپـوش را بردارید، ھمـینكھ روپـوش را برداشتـند مـردمـان جاھل و نادان 

 .و یك عده بادنجان دور قاب چینھا صدا را بھ هللا اكبر و ھلھلھ بلند كردند و اظھار خوشوقتى نمودند
اھیم عازم جنگ با ابن زیاد شد كرسى را روى استـرى سوار كردند و از و چـون سپـاه كوفـھ زیر فـرمـاندھى ابر

ھر طرف ھفت نفر آنرا با سالم و صلوات نگھبانى مى كردند و چـون جمـعیت بسیارى از شامیان در این جنگ 
دم ولى از كرده خود پشیمان ش: كشتھ شدند عراقیان را بھ این كرسى عقیدتى پـیدا شد، اینجا بود كھ طفیل مى گوید

 .طولى نكشید كھ صندلى ناپدید گردید
كرسى على بن ابى طالب را كھ بر آن مى : طریقھ دیگر در پیدایش كرسى این است كھ مختار بھ خاندان جعده گفت 

چقدر نادانید : نشست نزد من بیاورید؟ آنھا ھر چھ قسم یاد كردند چنین چیزى پیش ما نیست مختار نپذیرفت و گفت 
 على بن ابى طالب را حاضر كنید؟ بروید و كرسى

آنھا چـنین فـھمـیدند كھ ھر جور تختى بیاورند مختار آنرا مى پذیرد، لذا رفتند این صندلى را آوردند مـخـتـار نیز 
 .(509)آنرا این چـنین بجاى تـابوت بنى اسرائیل قالب كرد

 

 

 فرشتگان بكمك مختار مى جنگند
مى آمد حتى از افكار و اندیشھ ھاى   چـنانكھ گفتھ شد مختار براى پیشبرد ھدفى كھ داشت از ھر طریقى كھ پیش 

را موھوم استفاده مى كرد، مثال در جنگى كھ با شورشیان كوفھ نمود و افـراد زیادى از جمـلھ سراقـھ بن مـرداس 



اسیر كردند چون او را نزد مختار آورند اشعارى در مدح و ثناى مختار سرود و تا آنجا او را بلند كرد كھ ھمپایھ 
سراقـھ بن  .امـیر؛ خـدا سایھ ات را پایدار بدارد خدا شما را بھ نیروى غیبى مدد كرد: پیغمبرش نمود، سپـس گـفـت 

یاد مى كند كھ بھ چشم خود دیدم فرشتگان الھى بر اسبھاى ابلق بھ مـرداس بھ خـدائیكھ جز او خدائى نیست سوگند 
 .كمك شما مى جنگیدند

باید در مسجد بھ منبر رفتھ مشاھدات خود را بھ مسلمانان ابالغ كنى سپس سراقـھ در منبر با : مـخـتـار گـفـت 
گفتى و فرشتگان را ندیده  گرچھ مى دانم بھ دروغ سخن: سوگندھاى شدید مطلب را بازگو كرد، سپس مختار گفت 

 اى بلكھ خواستھ اى بھ این وسیلھ آزادت كنم ، برو در پناه خدا اما دیگر در كوفھ نمانى تا اصحاب مرا تباه سازى
(510). 

 ابراھیم بھ جنگ ابن زیاد مى رود
پـس از آنكھ مـخـتـار از طرف شورشیان كوفھ آسوده خاطر شد و آنان را سر جاى خود نشانید ابراھیم را ماءمور 

جنگ با ابن زیاد نمود یعنى دو روز پس از شكست شورشیان و ھشت روز بھ آخر ماه ذیحجھ مانده بود كھ ابراھیم 
 .عازم جنگ با ابن زیاد شد

ـتـار و جمـعـى از رجال دربار مـخـتـار او را تا دیر عبدالرحمان بدرقھ كردند روز شنبھ از كوفـھ خـارج شد مـخ
ابراھیم متوجھ شد كھ جمعى كرسى را روى استرى حمل مى كنند و سر و صدائى بھ راه انداختھ اند و از خدا یارى 

ى بنى اسرائیل را زنده كرده گوسالھ پرست  خدایا ما را بھ كردار نادانانمان مگیر كھ روش : مى طلبند، ابراھیم گفت 
 .اند

ـ خـدا را در  1: سھ وصیت را از من بخاطر داشتھ باش : چـون مـخـتـار خـواست با ابراھیم خداحافظى كند فرمود
ـ ھرگاه بھ دشمن رسیدى آنان را مھلت نده حتى اگر شب  3. ـ بسرعت پیش برو 2. آشكار و پـنھان فراموش مكن 

 گ را شروع كن و بھ فردا تاءخیر نینداز؟وارد شدى و ممكن بود، جن
چـون ابراھیم با مختار خداحافظى كرد مختار برگشت و او بھ راه خود ادامھ داد تا آنكھ از پل عبور كردند كسانى 

 .(511)كھ موكل و حامل كرسى بودند نیز بكوفھ برگشتند
 ابراھیم در برابر ابن زیاد

براى اینكھ قـبل از وارد شدن ابن زیاد بھ خاك عراق ابراھیم او را درك كند با شتاب و عجلھ تمام بھ راه خود ادامھ 
 .مى داد

دند تا آنكھ در سرزمین موصل در كنار نھر خازر جنب قریھ بارشیا در فاصلھ پنج فرسخى مـوصل فـرود آمـ
ابراھیم در تـمـام مـسیر خود لشكر را منظم و در صف سیر مى داد و طفـیل بن لقـیط نخعى را كھ از شجاعان بنام 

بود پیشاپیش سپاه مى فرستاد تا ھرگاه دشمن نزدیك شود فرمانده سپاه را باخبر سازد، و چون بھ سپاه ابن زیاد 
 .بن زیاد نیز با سپاه خود در نزدیكى ایشان كنار نھر فرود آمدنزدیك شد حمید بن حریث را نیز ھمراه او فرستاد، ا

عـمـیربن حباب سلمى كھ یكى از فرماندھان سپاه ابن زیاد و رئیس میسره سپاه شام بود پـیامـى بھ ابراھیم فـرستـاد 
و وعده داد كھ كھ امشب مى خواھم با تو مالقات كنم ، نیمھ ھاى شب با ابراھیم مـالقـات كرد و با او بیعت نمود 

 . چپ لشكر ابن زیاد را فرارى مى سازم
صالح : ابراھیم خواست او را بیازماید كھ در وعده ھایش راست مى گوید با حیلھ اى در كار است ، او را گـفـت 

این مـنتـھى آرزوى ایشان است زیرا : مى دانى كھ دو سھ روزى تاءمل كرده دست بجنگ نزنم ؟ عمیر گفت 
ند برابر شما است و ھر چھ جنگ بھ تاءخیر بیافتد بھ نفع آنھا است زیرا االن ترس و رعب شما جمعیت آنھا چ

دلھاى آنان را پر كرده است و ھر چھ تـاءخـیر افـتـد آنھا با شما انس مى گیرند و ھیبت شما از دیدگان آنان خارج 
 مى گردد بلكھ فردا صبح جنگ را شروع كن و لحظھ اى تاءخیر نینداز؟

 . اكنون فھمیدم كھ تو خیرخواه مائى زیرا امیر من نیز مرا بھمین فرمان داده است: راھیم گفت اب
ـ فرمان او را اطاعت كن و دستورش را بكار ببند كھ او در میدان جنگ پیر شده و ھیچكس بھ اندازه او : عمیر

 . تجربھ نیاموختھ است
قدم مى زد و آنھا را منظم مى ساخت اول فجر در تاریكى نماز ابراھیم اشتـر تـا صبح نخوابید و در میان سپاھیان 

صبح را بجا آورد و صفوف سپاه را منظم نموده و دستور حركت داد، سپاه آرام آرام پیش رفت تا بھ تل بزرگى 
ا رسیدند و از آنجا مشاھده كرد كھ ھنوز یك نفـر از سپاھیان شام بر نخواستھ اند، سپس عبدهللا بن زبیر سلولى ر

 .فرستاد تا از جمعیت دشمن خبر آورد
جمعیت در یك اضطراب و وحشت عجیبى بھ سر مى برند یك نفر از آنان مـرا دید و : عـبدهللا برگشت و گفت 

فعال ما با : اى پـیروان ابوتـراب شما بدون امام و پیشوا مى جنگید ما را بسوى كھ دعوت مى كنید؟ گفتم : گـفـت 
دان پیامبر مى جنگیم ابن زیاد را بھ ما بسپارید تا از او انتقام گرفتھ سپس شما را بھ كتاب خدا دشمنان و قاتالن فرزن



 .مى سپاریم 
ابراھیم سوار اسب خود گردید و در مقابل ھر یك از پرچمھاى سپاه كھ مى رسید توقف مى كرد و آنان را تشویق و 

 : تحریص مى نمود و چنین مى گفت
و پـیروان حق و حقـیقـت ؛ این عـبدهللا بن زیاد است كھ قـاتـل حسین بن عـلى فـرزند  اى یاران دین و شیعـیان

فاطمھ دختر رسول خدا است كھ میان او و اھلبیتش و میان آب فـرات مـانع شد، و نگـذاشت كھ بھ وطن خود 
بھ راست مى رفت و برگردد، و زمین را بر او تنگ گرفت تا اینكھ او را شھید كرد، از راست بھ چپ و از چپ 

 .(512)سپاھیان را تحریص مى كرد
 ابن زیاد كشتھ مى شود

چـون دو لشكر در مـقـابل یكدیگر صف آرائى نمودند، حصین بن نمیر كھ در میمنھ شامیان قرار داشت بر على بن 
مالك جشمى كھ رئیس میسره سپاه عراق بود حملھ كرد و او را كشت و لشگـریانش فـرار كردند، پرچم را قرة بن 

على برداشت و جنگید تا او نیز كشتھ شد، سپـس پـرچـم را عـلى بن ورقـاء برداشت و فریاد كشید اى سربازان خدا 
انده مى دیدند بھ سوى على بن ورقاء برگـشتـند و بسوى من آئید، سربازان مـیسره كھ تاكنون خود را بدون فرم

امیر شما ابراھیم در قلب سپاه دشمن مى جنگد مسیرتان را بھ : دوباره میسره سپاه نیز منظم گردید، على گفت 
 . سمت او برگردانید تا بھ كمك وى بجنگیم

كھ فـرزند مالك اشترم ، از فرار خود سربازان خدا بسوى من آئید : ابراھیم سر را برھنھ كرده بود و فریاد مى كشید
شرمنده نباشید آن را با حملھ سخت جبران كنید ابراھیم قاصدى بھ سفیان بن یزید فرمانده میمنھ سپاه خود فرستاد كھ 

بر میسره سپاه شام حملھ كند، او انتظار داشت عمیر بن حباب طبق وعده اى كھ داده است عقب نشینى كند اما او 
 .عده را عملى سازدنتوانست این و

ابراھیم كھ از فـرار و شكست میسره ابن زیاد ماءیوس شد فریاد كشید كھ حملھ تان را متوجھ قلب سپاه كنید كھ اگر 
 قلب سپاه از ھم بپاشد از اطراف مانند مرغان ھوا پرواز مى كنند و متفرق مى شوند؟

از آن دست بھ شمـشیر بردند تا نزدیك   نیزه و پس سربازان ابراھیم دستجمعى خود را بھ قلب سپاه زدند مدتى با 
ظھر جنگ سختى نمودند كھ صداى ضربات شمشیر میدان جنگ را مانند بازار مسگران ساختھ بود كھ صدائى جز 

 .صداى نیزه و شمشیر بگوش نمى رسید بیشتر سپاه شام عقب نشینى كردند و جمعى نیز اسیر شدند
ن داد تا بھ قلب سپاه برود، پرچمدار اظھار داشت فكر نمى كنیم سربازان ھمراھى ابراھیم پـرچـم دار خود را فرما

 .كنند؟ ابراھیم پاسخ داد چرا ھمگى مقاومت مى كنند و كسى فرار نخواھد كرد
پـرچـمـدار بھ پیش مى رفت و ابراھیم بھ ھر طرف حملھ مى كرد و جمعیت مانند گوسفندان فرار مى كردند، سپاه 

ت سر پرچم پشت در پشت ایستادند و پیش مى رفتند تـا آنكھ تمام سپاه فرار كردند و عراقیان آنان عراق ھمگى پش
 .را تعقیب مى كردند كسانیكھ در این فرار در آب غرق شدند بیش از كسانى بودند كھ در میدان كشتھ شدند

شك از او استـشمـام مـى شد فـكر ابراھیم پـس از خـاتـمـھ جنگ اظھار داشت در كنار نھر كسى را كشتم كھ بوى م
مـى كنم ابن زیاد باشد عالمتش آنكھ او را از كمر دو نیمھ كردم دستھایش بھ طرف مشرق و پاھایش بسوى مغرب 

 .افتاد
چون تحقیق كردند حدس ابراھیم را درست یافتند و بحمدهللا ابن زیاد كشتھ شده است سر او را از تـن جدا كردند و 

  .(513)ى از رجال شام براى مختار فرستادند الحمد 㭘با سرھاى عـده ا
 مختار پیش بینى مى كرد

كوفـھ مـختار تصمیم گرفت از كوفھ بھ مدائن رفتھ وضع آنجا را از نزدیك ببیند سائب پسر مـالك اشعـرى را در 
بجاى خـود گـذاشت و بطرف مـدائن حركت كرد، قـبل از حركت از كوفھ مردم را گفت ھمین روزھا خبر فتح و 

 .پیروزى بزرگى بھ شما مى رسد
ھمین امروز یا فردا خبر شكست ابن زیاد و : از كوفـھ خـارج شد و چـون بھ ساباط رسید ھمراھان را گفت 

بازان خدا از صبح تا غروب در نصیبین تا نزدیك خانھ ھاى نصیبین بھ جنگ پیروزى ابراھیم بھ شما مى رسد، سر
 .پرداختھ اند

مـخـتـار وارد مـدائن شد و در مـسجد منبر رفت و براى مردم سخنرانى مى كرد و آنان را بھ اطاعـت و 
ـود كھ قـاصدان فـرمـانبردارى سفـارش مى كرد و مسلمانان را بھ خونخواھى حسین علیھ السالم دعـوت مـى نم

ابن زیاد كشتھ شد، و سپاھیانش متوارى شدند و : خـبر قـتـل ابن زیاد یكى پس از دیگرى وارد شدند و مژده آوردند
 .آنچھ داشتند بھ دست سپاه عراق افتاد

 سربازان خدا؛ آیا پیش از آنكھ خبر برسد بھ شما مژده ندادم ؟ ھمھ: مـخـتار متوجھ ھمراھان خود گردید و گفت 
 . آرى: گفتند



 حاال دیگر ایمان آوردى ؟: شخصى از ھمدانیان مرا گفت : شعبى گوید
: بچھ ایمان بیاورم ؟ ایمان بیاورم كھ مختار علم غیب مى داند؟ ھرگز چنین عقیده اى ندارم زیرا او گـفـت : گـفـتـم 

 . كھ در نصیبین جنگ شده است و حال آنكھ در كنار نھر خارز رخ داده
  !!(514)ان نمى آورى تا آنكھ عذاب را مشاھده كنىـ تو ایم

 ابراھیم موصل را تصرف مى كند
ھ تـوابع پـس از آنكھ ابراھیم از گـیرودار جنگ فـارغ گـردید وارد شھر مـوصل شد و عـمـال و فـرمـاندارانى ب

عبدالرحمان را والى نصیبین نمود و سنجار و دارا را نیز جزء نصیبین   موصل فرستاد از جملھ برادر مادریش 
قرار داد، و زفربن حارث را حكومت قرقیسا داد، حران و رھا و شمیساط و حومـھ اش را بھ حاتـم بن نعـمـان 

 .(515)باھلى سپـرد، و ابراھیم در موصل بماند
 داستان سر ابن زیاد

ابراھیم سر ابن زیاد را در كوفھ پیش مختار فرستاد، سر ابن زیاد را در گوشھ قصر نھادند مارى باریك پیدا شد و 
ان او شد و از بینیش خارج گردید، و از بینى وارد مى میان سرھا گردش مى كرد تا بھ سر عبیدهللا رسید وارد دھ

 .شد و از دھنش خارج مى گردید، و مكرر این عمل را انجام مى داد
 . نقل شده اول كسیكھ در اسالم سكھ زد و منتشر ساخت عبیدهللا بن زیاد است

ث فرزند پیامبر را كشتى ؟ ھرگز اى خبی: مـرجانھ مـادر عـبیدهللا پس از شھادت امام حسین علیھ السالم او را گفت 
 .(516)روى بھشت را نخواھى دید

 امام سجاد علیھ السالم و سر ابن زیاد
نیز سر ابن زیاد و سر حصین بن پـس از آنكھ ابراھیم بن مالك اشتر سر ابن زیاد را براى مختار فرستاد، مختار 

نمیر و شرحبیل و سر عده اى از فرماندھان شام را با سى ھزار دینار براى محمد بن حنفیھ فرستاد و این نامھ را 
 :نیز با سرھا فرستاد

برادرت ھمـانا جمـعـى از یاران و شیعـیان شمـا را بسوى دشمـن شمـا عـبیدهللا بن زیاد گـسیل داشتـم تـا انتـقام خون 
حسین علیھ السالم را بستاند، ایشان با خشم بر دشمـنان و تـاءثـر و تاءسف فراوان بر مظلومیت آن جناب از شھر و 

وطن خود خارج شدند نزدیك نصیبین با آنھا روبرو شدند و خداى بزرگ آنھا را مغلوب ساخت و با دست 
كنم كھ انتقام خون شما را گـرفـت و ستـمـكاران را دوستـانش دمـار از روزگـارشان برگـرفـت ، خدا را شكر مى 

در دشت و صحرا و دریا ھالك نمـود، و بھ این وسیلھ دردھاى دل مؤ منان را شفا بخشید و خشمشان را فرو 
 .نشانید

نامـھ ھا و سرھا را پیش محمد بن حنفیھ بردند، چون چشم محمد بر سر ابن زیاد افتاد بھ سجده رفـت و خـدا را شكر 
خدا او را بھترین پاداش عطا فرماید كھ انتقام خون ما را گرفت و بھ این جھت او : كرد و براى مـختار دعا فرمود

را بر تمام فرزندان عبدالمطلب حقى است واجب ، خدایا این خدمت را از ابراھیم اشتر، بپذیر و او را بر دشمنان 
 .او را موفق بدارنصرت ده و بھ ھر چھ كھ رضا و خوشنودى تو در آن است 

 و در دنیا و آخرت از او بگذر و او را بیامرز؟
سپس محمد بن حنفیھ سرھا را خدمت امام زین العابدین علیھ السالم فرستاد، در وقتى سرھا را نزد امـام بردند كھ 

خون مرا  خدا را شكر مى كنم كھ انتقام: حضرت مشغول تناول غذا بود، امام سجده شكر بجا آورد و آنگاه فرمود
گرفت ، خداوند بھ مختار پاداش نیكى بده كھ چـون مـرا بر ابن زیاد وارد كردند مـشغـول غـذا بود و سر پدرم را 

در پیش رویش گـذاشتـھ بود، در آنجا از خدا خواستم كھ مرا نمیراند تا آنكھ سر ابن زیاد را در كنار سفره ام بھ بینم 
 .جاب گردانیدخدا را حمد مى كنم كھ دعایم را مست

 .(517)مـحمـد حنفیھ پولھائى را كھ مختار فرستاده بود میان بستگان و شیعیان و اوالد مھاجرین و انصار تقسیم كرد
 مختار خاندان پیامبر را از عزا بیرون آورد

زنان بنى ھاشم تا پنج سال سرمـھ بھ چشم نكشیدند و : جعـفـر صادق عـلیھ السالم رسیده است كھ فـرمـود از امـام
دست بھ حنا نیالودند، و در این مدت دود از مطبخ و خانھ ھاى بنى ھاشم باال نرفت تا آنكھ ابن زیاد كشتھ شد و سر 

 .او را بھ مدینھ فرستادند
ھیچ یك از زنان ما حنا بر دست و سرشان ندیدند، و میل سرمھ در : یھ السالم فرمودفـاطمـھ دختر امیرالمؤ منین عل

 .چشمانشان نگردید و موھاشان را شانھ نكردند تا آنكھ مختار سر ابن زیاد را براى ایشان فرستاد
  .(518)مختار در مدت ھجده ماه حكومتش ھجده ھزار از قاتالن امام را كشت

 مصعب و مختار
پـس از آنكھ اكثر بزرگان كوفھ در بصره بھ مصعب برادر عبدهللا زبیر كھ از طرف او استاندار بصره بود پیوستند 



 .ختار تحریك كنندو ھمھ در آنجا گرد آمدند با شور و مشورت یكدیگر بنا گذاشتند تا مصعب را علیھ م
شبث بن ربعـى سوار استرى شد، دم قاطر را برید و گوشش را چاك زد و صدا را بھ واغوثاه بلند كرد و جلو خانھ 

این : مصعب آمد، دربان مصعب را گفت شخصى با چنین وضعى جلو در آمـده و اجازه مـى خـواھد، مصعب گفت 
، پشت سرش رجال كوفھ وارد شدند و او را تحریك مى عمل جز از شبث از كسى سر نمى زند، شبث وارد شد
مصعب پاسخ نمى داد تا اینكھ محمد بن اشعث بن قیس . كردند كھ بر مختار حملھ كند و كوفھ را متصرف گردد

 .وارد شد، مـصعـب او را در كنار خـود نشانید و احتـرام شایانى نمود، او نیز تقاضاى كوفیان را درخواست كرد
اگر مھلب بن ابى صفره ببصره بیاید و با ما موافقت كند من اقدام مى كنم ، مـھلب از طرف  :مـصعب گفت 

مـصعـب حاكم فارس بود نامھ اى بھ او نوشت و او را طلبید تا با مختار بجنگد، مھلب خوش نداشت كھ با مختار 
 . جنگ كند لذا از رفتن بھ بصره عذر خواست

ھ فارس رفتھ و او را حركت دھى ؟ محمد بن اشعث بھ فارس رفت و پیام باید ب: مـصعـب بن اشعـث را گـفت 
 .مصعب را رسانید و او را بھ قیام دعوت و تحریك كرد

 مگر قاصدى كوچكتر از تو نداشت كھ تو را فرستاده است ؟: مھلب گفت 
ا مسلط گردیده اند از این ـ من قاصد كسى نیستم جز اینكھ بردگان ما بر ما چیره شده اند و بر زن و فرزند و حرم م

 . رو مجبوریم براى پیشرفت كار خودمان فعالیت كنیم
از ورود مھلب مصعب جسر بزرگ را   پس . مھلب با جمعیت انبوه و اموال بسیارى حركت كرد و وارد بصره شد

ف را بھ كوفھ فرستاد لشگـرگـاه قـرار داد و دستور داد سپاھیان در آنجا اجتماع كنند، و ضمنا عـبدالرحمـان بن مـخن
ھر چھ مى توانى از مردم كوفھ را وادار كن تا بھ سپاه ما ملحق گردند و از اطراف مختار بپاشند، : و گفت 

 .عبدالرحمان بھ كوفھ رفت و در پنھان كار خود را انجام مى داد
اھل كوفھ كھ شما پشتیبان اى : مـخـتـار از شورش و قـیام مـصعـب آگـاه شد در مـسجد بھ سخنرانى پرداخت و گفت 

دین و یاران حق و كمك كار ستمدیدگانید شمائید شیعیان خاندان پیامبر، بدانید آنانكھ بر شما ستم كردند و فرار 
نمودند، نزد ھمنوعان خود اجتماع كرده و افـراد فـاسقـى نظیر خـودشان را تـحریك كردند تـا حق را بكوبند و باطل 

 .را رواج دھند
ـھ شوید در روى زمین كسى خدا را نمى پرستد مگر بھ دروغ و آن وقت است كھ اھل بیت پـیغـمـبر را اگـر كشت

لعـن مـى كنند، پس براى خدا قیام كنید وزیر پرچم احمر بن شمیط بجنگـید و بدانید كھ چون با ایشان روبرو شوید 
  .(519)آنھا را مانند جمعیت عاد و ثمود خواھید كشت

 دو لشگر صف آرائى مى كنند
مختار سران كوفھ را كھ قبال با ابراھیم بودند زیر پرچم احمر بن شمیط كھ از موالى بود فرستاد، در مذار دو لشگر 

ن خود را تقسیم بندى نمود، چون مردم بومى كوفھ در در مقابل ھم صف آرائى كردند، رئیس قواى مختار سپاھیا
قیام مختار از موالى زیاد صدمھ دیده بودند لذا در صدد انتقام بودند، عبدهللا بن وھب كھ فرمانده میسره سپاه مختار 

ى بود پیش فرمانده قوا احمر بن شمیط آمد اظھار داشت جمعیت فراوانى از موالى را دیدم كھ سواره اند و عده ا
پیاده و شما نیز پیاده اید، ممكن است جنگ سخت شود آنگاه سواران فرار كنند و عده پـیاده شكست بخورند خوب 
 است دستور بدھى كھ ھمھ پیاده جنگ كنند تا اگر زمینھ فرار پیش آید مجبور باشند بھ مقاومت و یكدیگر را بپایند؟

كند كھ بھتر بجنگند ولى ھدف عبدهللا این بود كھ تمام موالى  ابن شمـیط فكر كرد كھ عبدهللا براى او خیر خواھى مى
 !پیاده باشند تا اگر شكستى رخ بدھد ھمھ تلف شوند و چنین ھم شد

مصعب ، عباد بن حصین را كھ فرمانده سواره نظام بود بسوى احمر بن شمیط روانھ كرد و جنگ سختى نمودند 
 . و برگشتولى یك نفر از ایشان از جاى خود حركت نكرد، ا

سپـس مـھلب كھ فـرمـانده مـیسره سپـاه مـصعـب بود بر عـبدهللا بن كامـل فرمانده میمنھ مختار حملھ كرد و مدتى 
جنگیدند، و مھلب بجاى خود برگشت ، دوباره دستـور حمـلھ داد، در این حمـلھ بیشتـر سربازان ابن كامـل فـرار 

ان مقاومت كرد ولى طولى نكشید كھ آنھا نیز شكست خورده و فرار كردند ولى خود او با جمعیتى از قبیلھ ھمد
 .كردند

در ھمـین اوقات عمر بن عبیدهللا بن معمر فرمانده میمنھ مصعب بر عبدهللا بن انس فرمانده میسره سپاه كوفھ حملھ 
 . كرد و ساعتى جنگید و بجاى خود برگشت

ھ احمر بن شمیط نمودند و او جنگید تا كشتھ شد، سپاھیانش در مـرحلھ چـھارم تمام سپاه مصعب حملھ شان را متوج
 یكدیگر را بھ استقامت و پایدارى تشویق مى كردند اما مھلب فریاد كشید چرا خود را بھ كشتن مى دھید فرار كنید؟

ریان تـمـام سربازان ابن شمـیط كھ پیاده بودند در صحرا پراكنده شدند، مصعب ، عباد بن حصین را بھ تـعقیب فرا
فرستاد و سفارش كرد ھر كھ را دستگیر كردید بكشید و اسیر نیاورید، سپاھیان مصعب بى رحمى را از حد 



 .گذرانیدند از این سپاه جز عده قلیلى جان در نبردند و اعمال وحشیانھ اى انجام دادند
كتفا نكردم بلكھ در میان یكى از سربازان مصعب مى گوید سرنیزه ام را بچشم یكى از آنھا فرو بردم و بھ این ا

 ! چشمش مى چرخانیدم
بھ خـدا سوگـند : وقـتـیكھ خـبر شكست سپاه بھ مختار رسید سر در گوش عبدالرحمان بن ابى عمیر نھاد و گـفـت 

ابن شمـیط كشتـھ شد، و ابن : بردگـان و مـوالى بھ اندازه اى كشتھ شدند كھ ھیچ سابقھ نداشتـھ است سپـس گـفـت 
 .كشتھ شدند... ھ شد، فالن و فالن كامل كشت

 !!افرادى را نام برد كھ یك نفر از آنھا در میدان جنگ از یك لشگر بھتر بودند
از مرگ چاره نیست ، خیلى دلم مى خواھد : در حقیقت مصیبت بزرگى است ؛ مختار پاسخ داد: عبدالرحمان گفت 

 . مانند ابن شمیط بمیرم
 !(520)ت نكند آنقدر مى جنگد تا كشتھ شوداین وقت فھمیدم اگر مختار پیشرف

 مختار وارد جنگ مى شود
مختار خبر شد كھ مصعب و سپاھیانش از طریق شط بھ طرف كوفھ مى آیند با جمعى رفت و آب شط را در 

خـت تـا آنكھ آب شط قطع شد و كشتیھاى ایشان بھ گل نشست ، ایشان از كشتى خارج شدند و نھرھاى فـرعـى اندا
 .بر اسبھا سوار و عازم كوفھ گردیدند

مختار كھ دید از این نقشھ ھم نتیجھ اى نگرفت در حروراء سر راه مصعب توقف كرد و آن جا را لشگرگاه قرار 
 .ودداد مصعب رسید و در مقابل مختار صف آرایى نم

مـخـتـار در مقابل ھر یك از قبائل پنجگانھ بصره مردى از یاران خود را فرستاد، سعید بن مـنقـذ كھ رئیس مـیسره 
 .سپـاه مـخـتـار بود در مـقـابل قـبیلھ بكر بن وائل فرستاد كھ رئیس ایشان مالك بن مسمع بكرى بود

تـار بود بسوى مـالك بن مـنذر رئیس قـبیلھ عـبد قـیس عـبدالرحمـان بن شریح شبامـى را كھ رئیس بیت المـال مـخـ
 . گسیل داشت

 .عبدهللا بن جعده را براى قیس بن ھیثم رئیس قبیلھ عالیھ تعیین كرد
مـسافـربن سعـیدبن نمران را بسوى زیاد بن عمرو عتكى رئیس ازد روانھ كرد سلیم بن یزید كندى كھ فرمانده میمنھ 

 .رئیس بنى تمیم روبرو شد  سپاه بود با احنف بن قیس 
 .و سائب بن مـالك اشعـرى را در مـقابل محمدبن اشعث كھ رئیس كوفیان بود كھ بھ مصعب پیوستھ بودند، قرار داد

 . و خود مختار در میان بقیھ اصحاب و سپاھیان كوفھ قرار گرفت
 . جنگ شروع شد و ھر كس با رقـیب و شخـص مـخـالف و مقابل خود بھ جنگ پرداخت

عبدالرحمان بن شریح و سعید بن منقذ كھ فرمانده میسره مختار بودند با سپاھیان خود بھ دو قبیلھ عبد قیس و بكر بن 
وائل حملھ كردند و جنگ سختى نمودند، و عبدالرحمان و سعید دو فـرمـانده مـخـتـار گـاھى با ھم مـى جنگیدند و 

 .كرد تا آنھا برمى گشتند دستھ دیگر حملھ مى كردندگاھى یكى بھ جنگ مى پرداخت و دیگرى استراحت مى 
 .مصعب دید كھ قبیلھ ھاى عبد قیس و بكر بن وائل سخت بھ زحمت افتاده اند

چھ انتظار مى كشى مگر نمى بینى كھ این دو قبیلھ چھ مى كشند؟ با یاران خود حملھ كن ، مھلب : مـھلب را گفت 
 . در انتظار فرصت ھستم: گفت 

بدهللا بن جعده را فرمان داد تا بھ جمعیتى كھ روبرویش قرار دارند حملھ كند عـبدهللا حملھ سختى نمود مـخـتـار عـ
دو لشگریان مصعب و قبیلھ عالیھ را چنان مجبور بھ عقب نشینى كرد كھ تـا جایگاه مصعب تبدیل بھ میدان جنگ 

د و شروع بھ تیراندازى نمود و سپاھیان شد، مصعب كھ مرد شجاعى بود و از فرار ننگ داشت زانو بر زمین نھا
 .نیز ھمراه وى ساعتى جنگیدند تا آنكھ عبدهللا و سپاھیانش بجاى خود برگشتند

این وقـت مـصعـب بھ سراغ مھلب كھ ریاست دو خمس از اخماس بصره را بھ عھده داشت كھ پـرجمعیت ترین و 
 در تا كى انتظار مى كشى ؟بى پ: مجھزترین اخماس و قبایل بصره بودند فرستاد و گفت 
تمام سپاھیان امروز مى جنگیدند و شما استراحت كردید و : مـھلب اندكى تاءمل كرد و آنگاه بھ سپاھیان خود گفت 

آنھا ھم خوب بھ میدان آمدند اكنون نوبت شما است حملھ كنید و صبر را پـیشھ نمائید؟ حملھ سختى بر سپاه مختار 
گنھ گذاشتند، این وقت كسانیكھ واقعا بھ خونخواھى امام علیھ السالم مى جنگیدند كردند و آنان را سخت در من

 !تحریك شدند
عبدهللا بن عمرو نھدى كھ از یاران على علیھ السالم بود و در صفین در ركاب آن حضرت شركت داشت ، سر بھ 

در صفین جنگیدم ، خدایا از پروردگار امروز بھ ھمان نیت مى جنگم كھ در لیلھ خـمـیس : آسمان نمود و گفت 
 .كردار مردم بصره بیزارم ، سپس حملھ كرد و آنقدر جنگید تا كشتھ گردید

مـالك بن عمرو كھ فرمانده پیادگان بود مشغول جنگ شد اسبش را آوردند سوار شد و بھ جنگ پرداخت ، تا آنكھ 



كنم ، بھ خـدا قـسم در اینجا كشتھ شوم سوارى را مى خواھم چـھ : سپاه مختار سخت از ھم پاشیدند بھ خود گفت 
صاحبان بصیرت كجایند، آنانكھ صبر و تحمل را پیشھ : بھتر از آن است كھ در خانھ ام كشتھ گردم فـریاد كشید

نمودند كجایند؟ با این اعالن در حدود پنجاه نفر گردش جمع شدند، نزدیك غـروب بود كھ بر سپـاه مـحمد اشعث 
با تمام قوا مى كوشیدند تا آنكھ شب فـرا رسید و جنگ متاركھ گردید محمد اشعث و مالك را حملھ كردند، دو نیرو 

 .در یك جا كشتھ یافتند، سپس چھار نفر را احتمال دادند كھ محمد اشعث را كشتھ باشد
 .سعید بن منقذ با جمعى از قبیلھ اش كھ در حدود ھفتاد نفر بودند شروع بھ جنگ نمودند تا ھمھ كشتھ شدند

سلیم بن یزید كندى با نود نفر از بستگانش بھ جنگ پرداختند و آنقدر جنگیدند تا سلیم كشتھ شد و یارانش پراكنده 
 .شدند

مختار خود در جلو كوچھ شبث مشغول جنگ شد و تصمیم گرفت از آن نقطھ حركت نكند تا جنگ بھ نفع یك طرف 
دى از یارانش كشتھ شدند مخصوصا افراد بسیارى از حافظان پایان پذیرد تمام شب را تا صبح جنگیدند و افراد زیا

از اطرافش پراكنده گردیدند، مخصوصا قبیلھ ھمدان   و قاریان قرآن در آن شب كشتھ شدند و اكثـر سپـاھیانش 
سخت پافشارى كردند تـا باالخـره دیدند كارى از پیش نمى برند بھ مختار پیشنھاد كردند كھ جمعیت رفتھ اند چھ 

 .ب است شما ھم بھ قصر پناه ببریدخو
 .(521)بھ ناچار از جنگ دست كشیده و وارد قصر حكومتى شدند

 مختار در قصر محصور مى گردد
بودند بھ طرف سبخھ رفـتـند، مھلب را در آنجا بدید  چون روز بر آمد مصعب با بصریان و كوفیان كھ بھ او پیوستھ

راست است ، ھمینطور : چھ پیروزى شیرینى است اگر محمد بن اشعث كشتـھ نشده بود، مصعب گفت : مھلب گفت 
 .است كھ مى گوئى ، چون بھ سنجھ رسیدند راھھا را بستند و از رسیدن آب و طعام بھ قصر جلوگیرى كردند

خود را در میادین و كوچھ ھاى كوفھ پخش و ھر نقطھ اى را بھ یكنفر سپرد، مختار و كسانى مـصعـب سران سپـاه 
كھ با او در قصر بودند گاھگاھى بیرون مى آمدند و مختصر جنگى مـى كردند ولى چـون بسیار ضعیف شده بودند 

د بھ بھانھ رفتن مسجد و یا دوباره بقصر برمى گشتند بعضى از زنانیكھ شوھرانشان با مختار در قصر بسر مى بردن
دیدار دوستـانشان مختصر آب و نانى بھ ایشان مى رسانیدند تا آنكھ مھلب كھ مرد كار آزموده اى بود از حیلھ آنان 

 .آگاه شد و زنان را نیز مانع گردید
 .یدن گرددمـخـتـار دستـور داد مـقـدارى عـسل در چـاھیكھ در مـیان قـصر بود بریزند تـا آب چـاه قابل آشام

مختار با كسانى كھ در قصر بودند بھ مشورت پرداخت كھ چھ مى توان كرد؟ آنان نظر دادند كھ از مـصعـب براى 
تسلیم بشوید تا نظر : خود امان بگیریم بھ سپاھیان پیشنھاد كردند كھ اگر تسلیم بشویم بھ مـا امـان مى دھید؟ آنھا گفتند

 . خودمان را درباره شما پیاده كنیم
ھرگز بحكم ایشان راضى نمى شوم و ھر یك از شما كھ بھ حكم آنان تن در دھد او را بخـوارى مـى : مختار گفت 

كشند، ولى اگر بجنگیم تا كشتھ شویم مرگ با افتخار را درك كرده ایم و اگر شما ھم جز این را اختیار كنید پشیمان 
شما را بھ عنوان اینكھ كسى را كشتھ اید صاحبان خون از مى شوید زیرا پس از آنكھ بر شما دست یافتند ھر یك از 

شما انتقام خـواھند گـرفـت و پـیش بینى مختار كامال درست از آب در آمد زیرا تمام كسانیكھ تسلیم بحكم سپاه بصره 
 .(522)شدند دست بستھ كشتھ شدند و یك نفر از ایشان جان در نبرد

 مختار كشتھ مى شود
مختار كھ از ھمراھیان خود احساس ضعف و زبونى نمود شخصا تصمیم بر خروج گرفت ، نزد ھمسرش ام ثابت 

ود و بفرستد، طیب فراوانى برایش فـرستـاد، مـخـتـار غـسل كرد و حنوط نم  فرستاد تا مقدارى عطریات برایش 
سپس طیب را بر سر و صورت خود، مالید با نوزده نفر از قصر خارج شد كھ از جملھ سائب بن مالك بود كھ 

 .ھنگام مسافرت او را بجاى خود حكومت مى داد
 راءى شما چیست ؟: نظر تو درباره ما چیست ؟ سائب گفت : سائب را گفت 

یر حجاز را متصرف شده ، و ابن نجده یمامھ و مروان شام من یكى از رجال عربم ، ابن زب: مـخـتـار اظھار داشت 
را در اختیار گرفت و من این شھرھا را بھ چنگ آوردم جز اینكھ من در مقام انتـقـام و خـونخـواھى خـاندان 

ر نیّت پـیغـمـبر بر آمـدم عـده اى را بھ جرم قتل آنجناب كشتم لذا بر من شوریدند وگرنھ از ایشان كمتر نبودم ، لذا اگ
انا 㭘ّ و انا الیھ راجعون چرا در : پاكى ندارى از حیثیت و شرافت خود دفاع كن و در این راه بجنگ ؟ سائب گفت 

 . راه پیشرفت ھمین ھدف نجنگم و در راه حیثیتم بجنگم
تـا مـا ھر مـخـتار از قصر خارج شد و بھ سپاه مصعب پیشنھاد كرد آیا بھ ما امان مى دھید؟ گفتند امان مـى دھیم 

ھرگز راضى بھ حكم شما نخواھم شد، شروع بھ جنگ نمود آنقدر : چھ صالح دیدیم با شما رفتار كنیم ، مختار گفت 
 .جنگید تا كشتھ شد



 .(523)مـى گـویند مـخـتـار در مـحل زیتـونیھا كشتھ شد و دو برادر بنام طرفھ و طراف او را كشتند
 رفتار مصعب با تسلیم شدگان

چـون كسانى را كھ در قصر متحصن بودند بر مصعب عرضھ شدند عبدالرحمان پسر محمد اشعـث و دیگـران 
 مسلمى كھ از جملھ پـیشنھاد كردند كھ تمام آنھا را كھ جمعیت زیادى بودند از دم شمشیر بگـذرانند، بجیربن عبدهللا

خدا ما را بھ اسارت و تـو را بھ عفو و گذشت امتحان مى كند كھ در یكى خوشنودى : موالیان بود مصعب را گفت 
و در دیگرى خشم پروردگار است ، ھر كھ عفو كند خدا نیز از او در گذرد، و ھر كھ عقوبت كند ایمن نیست كھ از 

بیر؛ مـا اھل قبلھ شما و ھمكیش شمائیم ترك و دیلم نیستیم ، مخالفت ما با پـسر ز: او قـصاص كنند، سپـس گـفـت 
ھمشھریانمان خارج از یكى از دو صورت نیست یا مـا اشتـباه كرده ایم یا ایشان ، و در ھر حال وضع ما مانند 

شت كنید و متحد شدند شما ھم كھ اكنون پیروز شده اید گذ  مردم بصره است كھ مدتى با ھم جنگیدند و سپس 
نرم شدند و تصمیم بر   كھ مصعب و ھمراھانش : جوانمردى نشان دھید؟ بجیر باندازه اى از این سخنان گفت 

 . گذشت گرفت
مصعب ؛ اگر مى خواھى ایشان را آزاد كنى پس از ما دست بكش و انتظار نداشتھ : ولى عبدالرحمان اشعث گفت 

مـحمد بن عبدالرحمان بن سعید . گرنھ میان ما و آنھا آشتى پـذیر نیست باش یا ما را باید داشتھ باشى یا آنان را و
پدرم و پانصد نفر از قبیلھ ھمـدان كشتـھ شده اند كھ ھمھ آنھا بزرگان شھر و قبیلھ بودند، آنھا را آزاد : ھمدانى گفت 

 !مى كنى و حال آنكھ ھنوز خونھاى ما در درون ما مى جوشد، یا ما یا آنھا
لھ و خاندانى كھ در مبارزات با مختار كشتھ داده بودند سخنانى از این مقولھ گـفـتـند و تقاضاى كشتن بلكھ ھر قبی

 .تمام آن جمعیت را گردن بزنند : آنھا را كردند، مصعب كھ چنین دید دستور كشتن آنھا را داد و گفت
واھى داشت فـردا كھ لشگـر شام بھ ایشان دستـجمـعـى فریاد كشیدند كھ پسر زبیر ما را مكش كھ بھ ما احتیاج خ

جنگ شما آیند ما را پیشاپیش سپاه بفرست اگر كشتھ شویم مـقـصودت حاصل شده و عالوه كھ ما كشتھ نشویم مگر 
 . آنكھ جمعیت ایشان را در ھم بشكنیم و اگر پیروز شویم باز ھم بھ نفع تو و ھمراھان تو است

 !مھ را از دم شمشیر گذرانیدلیكن مصعب بجھت رضایت و خوشنودى دیگران ھ
پس این خواھش مرا بپذیرید كھ مرا در كنار این افـراد نكشید زیرا بھ : و چـون خـواستـند بجیر را بكشند گفت 

ایشان پیشنھاد كردم تسلیم نشوید بلكھ مردانھ بجنگید تا كشتھ شوید آنھا پـیشنھاد مـرا نپـذیرفـتـند لذا نمـى خـواھم 
 .ن چنین افراد بى اراده اى گرددخـون مـن داخل خو

مصعب ؛ جواب خدا را چھ خواھى گفت ھنگامى كھ بر او وارد گـردى كھ یك : مـسافر پسر سعید بن نمران گفت 
كسى   جمـعـیت انبوھى كھ اختیار خود را بدست تو سپردند كشتى با اینكھ فرموده است جز در مقام انتقام و قصاص 

جنگیده و افرادى را كشتـھ اند لیكن یك عـده دیگـرى ھستند كھ در ھیچ جنگى شركت  را نكشید، اگر یك عده از ما
نداشتھ اند بلكھ در كوھپـایھ و دھات بوده اند كھ مشغول جمع آورى مالیات بودند و راھھا را امن مى كردند، 

 .بسخنان مسافر ھم گوش ندادند
از یكى از كوچھ ھا حملھ كنیم و جمعیت را : فتم خوار و زشت كند روى كسانى را كھ با ایشان گ: سپـس گفت 

 .متفرق ساختھ و بقوم و قبیلھ خود ملحق گردیم حرف مرا نشنیدند
 رفتار مصعب با زنان مختار

پـس از آنكھ مـصعـب از كشتن اسیران فارغ شد، زنان مختار را احضار كرد، ام ثابت دختر سمرة بن جندب را 
 .مصعب او را آزاد كرد. من آنچھ را مى گویم كھ تو بگوئى : ست ؟ ام ثابت گفت عقیده ات درباره مختار چی: گفت 

او بنده صالح خـدا بود، مـصعب این : تو چھ میگوئى ؟ عمره گفت : عمره دختر نعمان بن بشیر انصارى را گفت 
 . ر پیغمبر بوده استزن را زندان كرد و بھ برادرش عبدهللا زبیر بھ دروغ نوشت ، این زن را عقیده آنست كھ مختا

كھ او را بكش ، مصعب این زن را بھ شخصى بنام مطر سپرد تـا او را بكشد این : عـبدهللا در پـاسخش نوشت 
نانجیب با سھ ضربت شمشیر او را كشت ، كشتھ شدن این زن عاطفھ افـراد را تـحریك كرد و زبان بھ اعـتـراض 

رى سرودند كھ از جملھ عمربن ابى ربیعھ قرشى اشعارى گفت كھ بر مصعب گشودند و شعراء در این زمینھ اشعـا
 : از آنھا ابیات زیر است

اّن من اعجب العجائب عندى 
قتل بیضاء حرّة عطبول

قتلت ھكذا على غیر جرم 
اّن للّه درّھا من قنیل

كتب القتل و القتال علینا 



و على المحصنات جرّ الذيول
ھا نزد من كشتن زن سفید چھره آزاده زیباى گردن كشیده است كھ بدون گناه كشتھ شد و خدا ھمانا شگفترین شگفتی

 .دھد  او را از میان كشتھ ھا خیرش 
  .(524)ھمانا كشتنت و كشتھ شدن بر ما و بر زنان پاك دامن واجب گشتھ است
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 .16  ص  3شرح ابن ابى الحدید ج  -  178و  176ص  2حیاه الحسین ج  - 206ص  2تـاریخ یعـقـوبى ج 3- 
 .15ص  3ابن ابى الحدید ج 4- 
 .64بالغة الحسین ص  - 264ص  2حیات الحسین ج 5- 
 .25بالغة الحسین ص  -  191نفس المھموم ص  - 98ص  3حیات الحسین ج 6- 
 .24ش  7طبرى ج  -  65بالغة الحسین ص 7- 
 .593ص  1اعیان الشیعة ج 8- 
كافى كتاب  - 497حدیقة الشیعھ ص  - 198ارشاد مفید ص  - 191عمده الطالب ص  - 78مـقـاتـل الطالبین ص 9- 

 .18  ص /  2اسد الغابھ ج  - 202ص / 44بحار  - 2الحجة مولد حسین بن على حدیث 
 .190الصواعف الحرفھ ص  - 30ص  1حیاه االمام الحسین بن على ج 10- 
 .25نفس المھموم ص  - 95ص /  1حیاه الحسین ج 11- 
 .25لمھموم ص ـ نفس ا 95ص  1حیاة الحسین ج 12- 
 .2كافى كتاب الحجھ باب االشارة و النص على الحسین ج  - 175ص  44بحار ج 13- 
 .217و  36ص  1حیاة الحسین ج  - 198و  187ارشاد شیخ مفید ص 14- 
 .198ارشاد مفید ص 15- 
  .باب استحباب افتتاح الصلوة بسبع تكبیرات 721ص /  4وسائل الشیعھ ج  -  194ص /  44بحار ج 16- 
 .179  اكمال الدین ص  - 3النص علیھم حدیث كافـى ، كتـاب الحجھ ، باب ما جاء فى االثنى عشر و 17- 
 .133ص  1حیاة الحسین ج  - 192ص / 44بحار ج 18- 
 .384ص  4عقدالفرید ج  - 193ص /44بحار ج 19- 
 .257ص  2تفسیر عیاشى ج  - 189ص /44ج  بحار20- 
 .189ص /44بحار ج 21- 



 .سوره نساء 86آیھ 22- 
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 : لوح تمسك بھ اھل بیت در كشتى نوح
چـون بھ تـالطم كشتـى نوح اشاره شد الزم مى دانیم بھ گزارش جالبى كھ از سوى باستـان شناسى شوروى در مجلھ 

مـنتـشر شده اشاره اى شود زیرا این گزارش ھم  1953رسمى و پر تیراژ انقاد نیزوب در شماره تشرین دوم سال 
از لحاظ دینى بخصوص از نظر معتقدات مذھب تشیع فوق العاده مھم و با ارزش است  از نظر علمى و ھم

مخصوصا از جھت اینكھ در كشورى این گـزارش تـھیھ و منعكس و منتشر شده كھ معنویت را پشت سر گـذارده و 
 :مـادى گـرائى را پـیشھ ساخـتـھ اند و اینك خالصھ گزارش مذكور از نظر خوانندگان مى گذرد

ـوقـعـى كھ باستـانشناسان شوروى در مـنطقـھ مـعـروف بھ وادى قـاف مـشغـول حفـارى بودند در اعماق زمین بھ م
چند تختھ پاره قطور و پوسیده برخوردند كھ مـعـلوم شد این تـخـتـھ ھا از قـطعـات كشتـى حضرت نوح بوده است و 

وحى منقوش بوده و از قضا سالم و دست نخورده باقى پـس از دو سال كاوش تختھ پاره دیگرى یافتند كھ بصورت ل
مانده بود، سطور منقوش در آن لوح از ناشناختھ ترین خطوط بود لذا اداره كل باستانشناسى شوروى ھفت نفر از 

سرشناس ترین باستان شناس و اساتید خط و زبان روسى و چینى را مامور تحقیق و بررسى و شناخت خط و 
ین ھیئت پـس از ھشت مـاه مـطالعھ و بررسى و مقایسھ حروف با نمونھ سایر خطوط و كلمات مطالب آن نمود كھ ا

 :متفقا گزارش زیر را در اختیار باستانشناسى شوروى قرار داد
 . این لوح مخطوط چوبى از جنس ھمان تختھ ھاى مربوط بھ كاوش قبلى و كال متعلق بھ كشتى نوح است -1
و بھ سام بن ) ریشھ لغات (بھ لغت سامانى یا سامى است كھ در حقیقت ام اللغات  حروف و كلمات این عبارات -2

 . نوح منسوب است
 : معناى این حروف و كلمات چنین است -3

 .اى خداى من و اى یار من ، بھ رحمت و كرمت مرا یارى نما
 . مھفاط) حسین (شبیر ) حسن (شبر ) على (محمد، ایلیا : و بپاس خاطر این نفوس مقدسھ 

 . آنان كھ ھمھ بزرگان و گرامى اند، جھان بھ بركت آنھا بر پاست
بعدا ترجمھ این كلمات  . بھ احترام نام آنھا مرا یارى كن ، تنھا توئى كھ مى توانى مرا بھ راه راست ھدایت كنى

 : بزبان انگلیسى در مجالت و جراید زیر منتشر شده است
  ((ویگلى میرر  ))مجلھ ھفتگى  -1
 .1953دسامبر  28مورخھ  لندن



 .1953مجلھ استار لندن مربوط بھ كانون دوم  -2
 .1953روزنامھ سن الیت منچستر شماره مربوط بھ كانون دوم  -3
 .1954روزنامھ ویكلى یبرر مورخ اول شباط  -4
 .1953مارس  30روزنامھ الھدى قاھره مورخ  -5

  ((ایلیا مركز نجات ادیان العالم  ))ضمـنا مـحدث پاكستانى سید محمود گیالنى در كتاب 
گـزارش مـذكور را بھ زبان اردو و ترجمھ منعكس نموده و مجلھ بذره نجف در شماره ھاى شوال و ذى القـعـده 

آنرا از اردو بھ عربى ترجمھ نموده است ھم اكنون لوح مـوصوف در مـوزه مـسكو در مـعـرض دید  1385
كھ مـحل استـقرار كشتى نوح بھ صریح آیھ شریفھ و استوت على الجودى  تـوریستـھا است الزم بھ تـوضیح است

كوه جودى بوده كھ ھمـان كوه آرارات است زیرا این كوه بھ نامـھاى مـختلف نامیده شده است بھ زبان فـارسى كوه 
  ((مـازیك  ))نوح و بھ عـربى جودى و بھ تركى اگر یداغ و بھ ارمنى ماسیس یا 

  (( مـیزه زوزار ))و 
یعنى كوه كشتى مى گویند و داراى دو قلھ است بھ نامـھاى نوح بزرگ و نوح كوچـك كھ در مـاءخـذ اسالمـى اولى 

 . بنام جبل الحارث و دومى بھ جبل الحویرث موسوم است
  (( . سال سیزدھم 1سال دوازدھم و شمـاره  10بھ نقـل از مـكتـب اسالم شمـاره  ))
 .244ص  44بحار ج 44- 
 .204ص /  8طبقات ج  - 97ص 1حیات االمام الحسین ج  - 246ص  44بحار ج  - 250ارشاد مـفـید ص 45- 
صواعق  - 383ص   /4عقد الفرید ج  - 100ص /  1حیات االمام الحسین ج  -  229ص /  44بحار ج 46- 

  .190المحرقة ص 
 .250ارشاد مفید ص 47- 
 .191الصواعق المحرقة ص  - 320ینابیع الموده ص 48- 
 .273ص /  44ج  بحار49- 
 .39نفس المھموم ص  -  278ص /  44بحار ج 50- 
 .42نفس المھموم ص . 375ینابیع الموده ص . 281، ص 44بحار ج 51- 
 228ص / 44بحارج 52- 
 .392ص /2قاموس الرجال ج  - 282ص /44بحارج 53- 
 .293و  291و  289ص /44بحارج 54- 
 .293و  291و  289ص  44بحارج 55- 
 .289و  282ص /44بحارج 56- 
 .289ص /  44بحارج 57- 
 .283ص /  44بحارج 58- 
  .، سوره آل عمران38آیھ 59- 
 .26نفس المھموم ص  285ص /  44بحارج 60- 
 .324، ص 44بحار ج . 200ارشاد مفید ص . 3، ابصار العین ص 587، ص 1اعیان الشیعھ ج 61- 
، ص 7طبرى ج . 6، ص 4كامل ابن اثیر ج  .236، ص 2حسین ج حیات االمـام ال. - 311ص /  44بحار ج 62- 

 .333ینابیع الموده ص . 217و  196
ینابیع . 201ارشاد مفید ص  .324ص  44بحار ج . 15، ص 4كامل ابن اثیر . 587ص /  1اعـیان الشیعھ ج 63- 

 .146  روضة الواعظین ص  .216، ص 7طبرى ج . 247، ص 2حیات االمام الحسین ج . 334ص 
 .326، ص 44بحار ج . 201ارشاد مفید ص . 16، ص 4كامل ابن اثیر ج 64- 
پس ) ص (كھ مى باشند كھ پیامبر اكرم مـنظور آزاد شدگـان و فـرزندانشان بنى امیھ و كلیھ مشركین و كفار م65- 

اذھبوا انتم الطلقاء بروید ھمـگـى آزادید و جناب زینب سالم هللا علیھا در نطق آتشین و : از فتح مكھ بھ آنان فرمود
 .یابن الطلقاء اى پسر آزاد شدگان كھ خطبھ آنحضرت در جاى خود خواھد آمد: كوبنده خود خطاب بھ یزید فرمود

 .257ص /  2حیاة الحسین ج  - 326/ 44بحار ج 66- 
 .259ص /2حیاة االمام الحسین ج  -327ص  44بحارج 67- 
 .334نابیع الموده ص ی - 259ص /2حیاة االمام الحسین ج  - 328ص  44بحارج 68- 
حیات االمام . 202ارشاد ص  .329ص / 44بحار ج . 4/16كامل ابن اثیر ج . 588، ص 1اعـیان الشیعـھ ج 69- 

 .334ینابیع الموده ص . 292ص / 2الحسین ج 



 .64بالغة الحسین ص  - 264ص /2حیاة االمام الحسین ج  - 329ص  44بحارج 70- 
  .، سوره قصص21آیھ 71- 
روضة . 220ص / 7طبرى  .261ص / 2حیاة الحسین ج . 202ارشاد مفید ص . 17ص / 4كامـل ابن اثـیر ج 72- 

 .147ص الواعظین 
 سوره قصص 22آیھ 73- 
ارشاد مفید ص . 232ص / 4بحار ج  19ص / 4كامـل ج  .1/588اعـیان الشیعـھ ج  -  4ابصار العـین ص 74- 

/ 5طبقات ابن سعد ج . 232ص / 7طبرى ج . 376ص / 4عقد الفرید ج  .306ص / 2حیاة االمام الحسین ج . 202
 .107ص 

 - 233ص 7طبرى ج  - 4الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص  - 4ابصارالعین ص  -  1/589اعـیان الشیعھ ج 75- 
 .147  ص  روضھ الواعظین - 2/331ـ حیاة االمام الحسین  203ارشاد مـفـید ص  - 44/232بحار 

بحار ج . 21ص / 4كامـل ابن اثیر ج  .8الحسین فـى طریقـھ  5ابصار العـین . 589ص /1اعـیان الشیعـھ ج 76- 
 .69بالغة الحسین ص  .235، ص 7طبرى ج . 204ارشاد مفید ص . 334ص / 44

طبرى ج - 321ص /2حیاة الحسین ج - 337ص /44بحارج  -5ابصارالعین ص  -  1/590اعیان الشیعھ ج 77- 
 .78ص /2انساب االشراف ج  -240ص /7
ه الحسین فى طریقھ الى الشھاد - 338ص /  44بحار ج  -. 589ص /  1اعـیان الشیعھ ج  - 5ابصارالعـین ص 78- 
 .323ص /  2، حیاة الحسین ج 9ص  -
ص . الحسین فى طریقھ الى الشھاده . 338ص / 44بحارج . 589ص /  1اعیان الشیعھ ج . 5ابصار العین ص 79- 

 .323ص /  2حیاة الحسین ج  9
 .287ص /44بحارج 80- 
 44بحارج  - 206ارشاد مفید  - 590و  1/589اعـیان الشیعھ ج  6 -  5ابصارالعـین ص  21ص /  4كامـل ج 81- 

 .77ص  2انساب االشراف ج . 236ص  7طبرى ج . 9الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص . 338ص / 
 .205ارشاد ص  - 334ص /2حیاة االمام الحسین علیھ السالم ج 82- 
. 205ارشاد مفید ص . 22ص  4كامل ج  .336ص  44بحار ج . 589و  590ص /  1اعـیان الشیعـھ ج 83- 

 .238ص  7طبرى ج 
 .345ص /  2الحسین ج  حیاة84- 
 .444ص /  3دائرة المعارف وجدى ج  348ص /2حیاة الحسین ج 85- 
. 353  ص  2حیاة الحسین ج . 22ص  4كامل ج  .336ص  44بحار ج . 589 - 590ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 86- 

 .77ص  2انساب االشراف ج . 239ص  7طبرى ج . 205اد ص ارش
 .241ص /  7طبرى ج  - 255ص / 2حیاة الحسین ج 87- 
بحار ج . 206ـید ص ارشاد مـف. 24ص  4كامـل ج  .97مـقـاتـل الطالبین ص . 590ص  1اعـیان الشیعـھ ج 88- 

انساب . 57ص  3مروج الذھب ج . 243ص  7طبرى ج  .354ص  2حیاة االمام الحسین ج . 340ص  44
 .78ص  2االشراف ج 

حیاة االمام الحسین ج  .331ص  44بحار ج . 206ارشاد مفید ص . 24ص  4كامل ج . 97مقاتل الطالبین ص 89- 
 .591ص  1اعیان الشیعھ ج . 242ص  7طبرى ج . 359ص  2
ھانى بن عروة و پدرش از صحابھ رسولخدا و از بزرگان شیعھ بودند و در جنگـھاى سھ گـانھ امـیر مـومنان 90- 

 .71  فى طریقھ ص الحسین . سال گفتھ اند 97تا  83شركت داشت و مردى معمر بود كھ سن او را 
 7طبرى ج . 591ص  1اعیان الشیعھ ج . 341ص / 44بحارج  - 24ص /  4كامل ج  97مقاتل الطالبین ص 91- 

 .359ص  2حیاة الحسین ج . 206ارشاد مفید ص . 242ص 
 .71الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص  - 361ص /  2حیاة المسلم ج 92- 
حیاة . 343ص  44بحار ج . 26ص  4كامـل ج  .591ص /1اعـیان الشیعـھ ج  - 98مـقـاتـل الطالبین ص 93- 

 .79ص  2انساب االشراف ج  .244ص  7طبرى ج  362ص  2الحسین ج 
ارشاد مفید . 25ص ص  4كامل  .591ص  1اعـیان الشیعھ ج . 324ص  44بحار . 97مـقـاتـل الطالبین ص 94- 

 .79ص  2انساب ج . 249ص  7طبرى ج . 207ص 
بیشترى مـعمول گردد بویژه در  در امور سیاسى بھ تناسب اھمیت كار باید دقت: خـطرات خوش باورى 95- 

نھضت ھا و انقالبات بزرگ از آنجا كھ قدرتھاى استكبارى از ھر گـونھ وسیلھ نامـشروع براى درھم كوبیدن 
بینى و زود باورى و حسن   نھضت و شكست انقالب استفاده مى كنند ضرورت انقـالب ایجاد مـى كند كھ از خوش 



لفین انقالب افراد بى دین و ال اءبالى و دنیا پرست باشند ضربھ شدیدى ظن احتراز جست بخـصوص آنكھ اگر مخا
بھ انقـالب وارد مـى سازند كھ نظیر آن داستـان معقل است كھ بھ لحاظ خوش باورى مسلم بن عوسجھ در انقالب 

مى  رخنھ نمود و موجبات شكست آنرا فراھم ساخت لذا در داستان معقل مواردى بھ چشم مى خورد كھ مسئوالن
 .بایستى بھ آن بیشتر توجھ مى كردند

با توجھ بھ اینكھ معقل خود را اھل شام معرفى نموده و با سابقھ زیادى كھ مومنان از دشمنى شامیان داشتند نمى  -1
 .بایستى بھ سادگى نسبت باو اعتماد و اطمینان مى كردند

ـى گـردد و در مـوارد ضرورى براى پـرداخـت وجھ یكى از چـیزھائى است كھ مـوجب حصول اطمـینان م -2
حصول اعتماد نوعا از این حربھ استفاده مى شود لیكن متاسفانھ عالقمندان بھ انقالب آنرا حمـل بر تـوجھ و عـالقـھ 

 .مـردم بھ انقالب مى كنند و بھ آسانى آنرا مى پذیرند و بھ عواقب آن نمى اندیشند
فردى بود كھ صبحھا بھ خانھ ھانى مى آمد و آخرین كسى بود كھ خارج  با توجھ بھ اینكھ جاسوس ابن زیاد اولین -3

مى شد اعضاء ثوره مى بایستى بھ موقعیت او پى ببرند ھر چند افراد جاسوس و نفوذى در كار خود مھارت داشتھ 
 .باشند

  ستفاده كردند و خوش مـتـاسفـانھ در انقـالب اسالمـى ایران ھم افـراد نفـوذى عـمـال اجنبى از اینگونھ حربھ ھا ا
باورى و حسن نیت مصادر امور از یكسو و خـرابكاریھاى انقالبى نمایان از سوى دیگر لطمھ فراوانى بھ انقالب 

 . وارد ساخت
 .602ص / 1اعیان الشیعھ ج  - 370ص /  2حیاة الحسین ج 96- 
انساب . 345ص /44بحارج  -  99مـقـاتـل الطالبین ص  - 28ص /4كامـل ج  - 208ارشاد مـفـید ص 97- 

 .250ص  7طبرى ج . 372ص  2حیاة الحسین ج . 591ص  1اعـیان الشیعھ ج . 80ص  2االشراف ج 
طبرى  100  مقاتل الطالبین ص  - 374ص / 2حیاة الحسین ج  - 29ص /44بحارج  - 209ارشاد مـفـید ص 98- 

 .252ص /7ج 
 - 100مقاتل ص  591- ص /1اعیان ج  - 347ص / 44بحارج  - 210ارشاد مفید ص  - 30ص / 4كامل ج 99- 

 .376ص / 2حیاة الحسین ج 
كامـل  348  ص / 44بحارج  - 210ارشاد مفید ص  -  100مقاتل الطالبین ص  - 591ص /1اعیان الشیعھ ج 100- 

 .58  ص / 3مروج الذھب ج  - 255ص  7طبرى ج  - 380ص / 2حیاة الحسین ج  - 30ص /  4ج 
  ص / 7طبرى ج  31ص / 4كامـل ج  591ص /  1اعـیان الشیعـھ ج  -  102و  101مـقـاتـل الطالبین ص 101- 

 .382ص /  2حیاة الحسین ج  - 349ص /  44بحارج  -  211ارشاد مفید ص  - 256
 - 212ص ارشاد ج  350- ص / 44بحارج  - 592ص / 1اعـیان الشیعھ ج  - 102مـقـاتـل الطالبین ص 102- 

 .258ص / 7طبرى ج  - 286ص / 2حیاة الحسین ج  - 31ص /  4كامـل ج  150روضة ص 
ص /  44بحارج  - 592ص /1اعـیان الشیعھ ج  - 102مـقـاتـل ص  - 286ص /  2حیاة االمـام الحسین ج 103- 

 .31ص / 4كامل ج  - 212ارشاد ص  350
 -389  ص / 2حیاة االمام الحسین ج  - 32ص  4كامل ج  .212ارشاد ص  - 104مـقـاتـل الطالبین ص 104- 

 .7/259طبرى ج 
 .259ص /7طبرى ج  389ص / 2حیاة الحسین ج 105- 
 .349ص / 44بحارج  - 390ص / 2حیاة الحسین ج 106- 
 .391ص / 2حیاة االمام الحسین ج 107- 
، ص 7طبرى ج  .392، ص 2حیاة االمام الحسین ج . 104مـقـاتل الطالبین ص . 252ص /  44بحارج 108- 

 .81، ص 2انساب االشراف ج . 261
حیاة الحسین  32ص /  4كامل ج  - 214ارشاد مـفـید ص  352ص / 44بحارج  - 104مـقـاتـل الطالبین ص 109- 

 .262ص / 7طبرى ج  393ص /  2ج 
 -34  ص / 4كامل ج  355- ص /  44بحارج  - 106مـقـاتـل الطالبین ص  592ص /  1عـھ ج اعـیان الشی110- 

 .265ص /7طبرى ج  215ارشاد ص 
 216  ارشاد مـفـید ص  - 106مـقـاتـل الطالبین ص  - 356ص / 44بحار ج  -  592ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 111- 

انساب  .266، ص 7طبرى ج . 379ص  4عقد الفرید ج . 400، ص 2حیاة الحسین ج . 34ص / 4كامل ج  -
 .82، ص 2االشراف ج 

 -  216ارشاد مفید ص  - 4/35كامل ج  107و  106مـقـاتـل الطالبین ج  - 593ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 112- 
 - 267  ص / 7طبرى ج  - 404ص / 2حیاة الحسین ج  - 358ص / 44حار ج ب 83ص /2انساب االشراف ج 



 .59ص /3مروج الذھب ج 
 -  216ارشاد مفید ص  - 4/35كامل ج  107و  106مـقـاتـل الطالبین ج  - 593ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 113- 

 - 267  ص / 7طبرى ج  - 404ص / 2حیاة الحسین ج  - 358ص / 44بحار ج  83ص /2انساب االشراف ج 
 .59ص /3مروج الذھب ج 

 -270ص /  7طبرى ج  -  358ص / 44بحارج  - 36ص / 4كامل ج  - 378و  411ص / 2حیاة الحسین ج 114- 
 .217ارشاد ص 

 .411ص / 2حیاة الحسین ج 115- 
 .218ارشاد ص  - 270ص /7طبرى ج  - 413ص /2حیاة الحسین ج 116- 
 .218ارشاد ص  - 270ص / 7طبرى ج  - 413ص / 2حیاة الحسین ج 117- 
  .فائده بیست و ششم 1تـنفـیح المقال ج  - 415ص / 2حیاة الحسین ج 118- 
الحسین فى طریقھ الى  - 217ارشاد مفید ص  -  109مقاتل الطالبین ص  -593ص / 1اعیان الشیعھ ج 119- 

 .10الشھاده ص 
حیاة  - 366ص /44بحارج  - 28بالغة الحسین ص  - 6ابصار العین ص  - 953ص /1اعـیان الشیعـھ ج 120- 

 .218ارشاد مفید ص  -  48ص / 3الحسین ج 
 .165نفس المھموم ص  - 44ص /3حیاة الحسین علیھ السالم ج 121- 
 .272  ص /7طبرى ج  - 37ص / 4كامل ج  - 365ص / 44بحارج  - 28ص / 3حیاة االمـام الحسین ج 122- 
 4كامل ج  - 109مـقـاتـل الطالبین ص  - 365ص / 44بحارج  - 25ص / 3و ج  317ص /2حیاة الحسین ج 123- 
 .54  ص / 3مروج الذھب ج  - 273ص / 7طبرى ج  - 953ص / 1ان الشیعھ ج اعی - 37ص /
 .337  ینابیع ص  - 162اثبات الوصیة ص  - 165نفس المھموم ص  - 32ص / 3حیاة الحسین ج 124- 
 .365ص / 44بحارج  - 173ص / 2حیاة الحسین ج 125- 
 .337ینابیع الموده ص -  31ص / 3حیاة الحسین ج  -  364ص / 44بحارج  - 593ص / 1اعیان الشیعھ ج 126- 
 .35ص  3 ، حیاه الحسین ج365، ص 44، بحار ج 593ص  1اعیان الشیعھ ج 127- 
، 172  ، نفس المھموم ص 219، ارشاد ص 24ص  3، حیاه االمام الحسین ج 279ص  7تـاریخ طبرى ج 128- 

 .377ص  4عقد الفرید ج 
 3مروج ج  - 274ص / 7طبرى ج  - 39ص / 4كامل ج  - 27ص / 3و ج  309ص / 2حیاة الحسین ج 129- 
 .55ص /
حیاة  - 219ارشاد ص  - 39ص / 4كامـل ج  - 365ص / 44بحارج  - 594ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 130- 

 .377ص / 4عقدالفرید ج  -277ص / 7طبرى ج  -  54ص / 3الحسین ج 
. 26الحسین فـى طریقـھ الى ص . 367ص / 44بحارج  - 59ص /3حیاة الحسین ج  -  219ارشاد مفید ص 131- 

 .40، ص 4كامل ج  .277، ص 7طبرى ج 
، 44بحار ج . 218ارشاد ص . 40، ص 4كامـل ج  .30بالغـة الحسین ص . 594، ص 1اعـیان الشیعـھ ج 132- 

، 7طبرى ج . 384، ص 4عقد الفرید ج . 27ص . الحسین فى طریقھ الى  .60، ص 3حیاة الحسین ج . 365ص 
 .277ص 

الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص  219ارشاد ص  -  367ص / 44بحارج  - 594ص / 1اعـیان الشیعھ ج 133- 
33. 

 .64ابصارالعین ص  -  71ص / 44بحارج 134- 
 - 220ارشاد مـفـید ص  - 41ص / 4كامـل ج  - 369ص / 44بحارج  - 594ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 135- 

 .288ص /7طبرى ج  - 48الحسین فى طریقھ ص 
ارشاد . 49، الحسین فى طریقھ ص 370، ص 44بحار ج . 41، ص 4، كامل ج 594ص  1اعیان الشیعھ ج 136- 

 .289، ص 7، طبرى ج 220مفید ص 
ارشاد . 49یقھ ص ، الحسین فى طر370، ص 44بحار ج . 41، ص 4، كامل ج 594ص  1اعیان الشیعھ ج 137- 

 .289، ص 7، طبرى ج 220مفید ص 
 .49الحسین فى طریقھ ص  - 594ص /1اعیان الشیعھ ج 138- 
لحسین فى ا - 306ص / 2حیاة الحسین ج  - 41ص / 4كامـل ج  - 221ارشاد ص  -  37ص /44بحارج 139- 

 .290ص / 7طبرى ج  - 53طریقھ ص 
بھ وسیلھ عـبدالرحمان بن ربیعھ فتح شد بالدرى گفتھ بھ  22بلنجر از شھرھاى تـرك نشین است كھ در سال 140- 



، در ابتداى امر تـركھا دست سلمان بن ربیعھ فتح گردید و سلمان با چھار ھزار نفر در آنجا بھ شھادت رسیدند
ترسیدند زیرا معتقد بودند كھ مسلمانان فرشتھ اند و شمشیر در آنھا اثر نمى كند تـا اینكھ یكنفر ترك در بیشھ اى 

كمین كرد و تیرى بسوى مسلمانى رھا كرد و او را كشت آنگاه فریاد كشید كھ مسلمانھا ھم مى میرند ھمچنانكھ شما 
 . تا سلمان شھید شد بنابراین در متن تاریخ كھ سلمان فارسى ثبت شده اشتباه استمى میرید سپس حملھ كردند 

حیاة  - 371ص / 44بحارج  -  221ارشاد مفید ص  - 42ص / 4كامل ج  - 595ص /1اعـیان الشیعھ 141- 
 .66ص / 3الحسین ج 

 .37ص /44بحارج  - 66الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص  - 66ص / 3حیاة الحسین ج 142- 
 .64ص / 3حیاة االمام الحسین ج  -  368ص / 4بحارج  - 595ص / 1اعیان الشیعھ ج 143- 
 - 68ص / 3حیاة الحسین ج  - 222ارشاد مفید ص  -  373ص / 44بحارج  - 595ص / 1شیعھ ج اعـیان ال144- 

 .372ص / 3كامل ج  - 71الحسین فـى طریقـھ الى الشھاده ص 
 .48ابصارالعین فى اصحاب الحسین ص 145- 
الحسین فى طریقھ  - 223ص ارشاد ص / 4كامل ج  - 52ابصارالعـین ص  - 595ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 146- 

 .293ص / 7طبرى ج  - 87ص 
طبرى ج  - 223ارشاد ص  - 43ص / 4كامـل ج  - 52ابصارالعـین ص  - 595ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 147- 

 .61ص /3مروج الذھب ج  - 87حسین فى طریقھ ص ال - 294ص /7
ص / 1اعیان الشیعھ ج  - 375ص / 44بحار ص  - 185نفس المھموم ص  - 90الحسین فى طریقھ ص 148- 

 .294ص /7طبرى ج  - 595
 .185نفس المھموم ص 149- 
 .79الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص  - 194نفس المھموم ص  304ص / 7طبرى ج  -  50ص /4كامـل ج 150- 
ص  ارشاد - 295ص /7طبرى ج  - 73ص /3حیاة الحسین ج  - 94الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص 151- 

223. 
 - 595  ص /  1اعیان الشیعـھ ج  - 31بالغة الحسین ص  -  98الحسین فى طریقھ ص  7ابصار العین ص 152- 

 .375ص /  3كامل ج  - 224ارشاد مـفـید ص  - 376ص /  44بحار ج 
تـجھیزات كامـل حركت كرده بود كھ تـنھا از نظر ظرف این داستـان نشان مـى دھد كھ امـام حسین عـلیھ السالم با 

آب بھ حدى زیاد بوده كھ توانستھ ھزار سوار را با اسبانشان سیراب كند، اگر فرض كنیم در آن تشنگى ھر انسانى 
یك لیتر آب مـصرف كند و ھر اسب اقـال چھار لیتر آب آشامیده باشد بایستى پنجھزار لیتر آب اضافى حمل كرده 

و اگر ظرفیت ھر مشك را پنجاه لیتر بحساب آوریم صد مشك مى شود و باید پـنجاه نفـر شتـر براى این افـراد  باشند
 .آب حمل كرده باشند

 .297ص / 7طبرى ج  - 47ص / 4كامل ج  - 224ارشاد ص 153- 
، ص 3، حیاه الحسین ، ج 47، ص 4، كامل ج 596، ص 1، اعـیان الشیعـھ ، ج 111مـقـاتـل الطالبین ، ص 154- 
 .299، ص 7طبرى ج  .225، ارشاد ص 100، الحسین فى طریقھ ، ص 76  
 .113، الحسین فى طریقھ ، ص 84، ص 3حیاه الحسین ، ج 155- 
و نفسى مع انفسكم و ولدى مـع اھالیكم و اوالدكم و  :این جملھ امام علیھ السالم: تـوضیح از عالمھ مجلسى 156- 

خیلى پرمغز و پر معنى است كھ باید در اطراف آن كتـابھا نوشت ، امام در این جملھ كوتاه ھم برنامھ  لكم فى اسوة
داران را مشخص مـى نمـایند و ھم بھ مردم ھشدار مى دھد كھ زمامدار شایستھ را از زمامدار و عملكرد زمام

ناشایست و غیر صالح تشخیص دھند، امام مى خواھد بھ مردم بفھماند كھ زمامدار شایستھ آن كسى است كھ خـود و 
نفسى مع شادى آنان شریك باشندخـانواده اش در مـیان مردم باشند و در اجتماعات آنان حضور یابند و در غم و 

توضیح آنكھ عالمھ مـجلسى این خـطبھ را بعنوان نامھ ارسالى امام جھت . انفسكم و ولدى مع اھالیكم و اوالدكم
 (381ص  44بحار ج . (سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبھ و رفاعة بن شداد و عبدهللا بن وال تلقى فرموده 

الحسین فـى  - 80ص  3حیاة الحسین ج  - 34و  33بالغھ الحسین ص  - 596ص  1اعـیان الشیعھ ج 157- 
 .376ص  3كامل ج  .300ص  7طبرى ج . 102طریقـھ ص 

طبرى  - 225د مفید ص ارشا -  48ص /  4كامل ج  - 378ص / 44بحارج  - 597ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 158- 
 .301ص /  7ج 

 4كامل ج  - 303ص / 7طبرى ج  - 110الحسین فى طریقھ الى الشھاده ص  - 82ص / 3حیاة الحسین ج 159- 
 .49ص /
كامل  - 305ص / 7طبرى ج  - 226ارشاد ص  - 122ص  الحسین فى طریقھ - 86ص / 3حیاة الحسین ج 160- 



 .338ینابیع ص  - 50ص / 4ج 
 .123الحسین فى طریقھ ص 161- 

پـس از واقـعـھ جانسوز كربال كھ آبھا از آسیاب افتاد و ھمھ جا را سكوت مرگبارى فرا گـرفـت ، عـبیدهللا حر جعفى 
. تاكنون كجا بودى ؟ مریض بودم ! پسر حر: ابن زیاد. رگشت و در قصر داراالماره بر ابن زیاد وارد شدبھ كوفھ ب

 دروغ میگوئى بلكھ با دشمن ما بودى. مرض قلبى یا جسمى ؟ نھ قلبم مریض نیست و اما بدنم را خدا عافیت بخشید
مرا نبیند ابن زیاد از عبیدهللا غافل شد،  من كسى نیستم كھ اگر با دشمن تو بودم جایگاھم مشخص نشود و كسى !

عـبیدهللا حر چھ شد؟ گفتند االن خارج : عبیدهللا از نزد او خارج و سوار بر اسبش شد و فرار كرد ابن زیاد پـرسید
امیر ترا مى : دستور داد او را نزد من حاضر كنید، شرطھ در تـعـقـیبش بر آمد و او را مشاھده كرد بھ او گفتند. شد
عبیدهللا یك  .بھ امیر بگوئید من ھرگز با پاى خود بھ نزد تو نخواھم آمد: بد، اسبش را بحركت در آورد و گفت طل

سر بخانھ احمر بن ایاد طائى رفت و در آنجا دوستان و یارانش نزد او اجتماع كردند، از آنجا بھ كربال رفتند و 
 :حل اقامت افكند و در آنجا این اشعار را سرودرا زیارت كردند سپس بھ مدائن رفت و ر  حسین و یارانش 

يقول امیر غادر و ابن غادر 

 
اال كنت قاتلت الحسین بن فاطمه

فـیا ندمـى ان ال اكون نصرتـه 

 
>اال كل نفس ال ُتسدد نادمه

و انى النى لم اكن من حماته 

 
لذو حسره ما ان تفارق الزمه

سقى هللا ارواح الذين تازروا 

 
على نصره سقیا من الغیث دائمه

وقفت على اجداثھم و محالھم 

 
فكاد الحثى ينقض و العین ساجمه

اتقتلھم ظلما و ترجو ودادنا 

 
فدع خطه لیست لنا بمالئمه

لعمرى لقد راغمتمونا بقتلھم 

فكم ناقم منا علیكم و ناقمه 

: فرماندار مكار پـسر مكار بھ من مى گوید )) - 1ت آن اكتفا نمودیم اشعـار ادامـھ دارد و مـا بعـنوان نمونھ بھ چند بی
  (( . چرا با حسین نجنگیدى

  (( .عجبا من پشیمانم كھ چرا او را یارى نكردم آرى ھیچـكس نمى تواند پشیمانى را پنھان كند )) - 2
  (( .جانم خارج مى شود من براى اینكھ او را یارى نكردم حسرت و اندوھى را تحمل مى كنم كھ با )) - 3
  (( .خـداوند ارواح آنانكھ او را كمك كردند ھمواره از باران رحمتش سیراب كند )) - 4
  (( .در كنار قـبرشان ایستـاده ام در حالیكھ نزدیك است قلبم پاره شود و چشمم خشك گردد )) -5

  (( . ستى ما را دارىاین عزیزان را بقتل مى رسانى و باز ھم انتظار دو! ابن زیاد )) - 6
  (( . بھ جانم قـسم كھ با كشتـن آنان مـا را ذلیل كردید و ھمھ ما بر شما خشمناكیم )) - 7

 79ص / 4كامل ج  -  111مقاتل الطالبین ص  - 597ص / 1اعـیان الشیعـھ ج  .162- 123الحسین فـى طریقـھ ص 
 .226ارشاد  -  72ص / 3ج  حیاة الحسین -
  .العقر بمعنى مجروح ساختن و دست و پاى اسب و شتر را قطع كردن است163- 
حسین فى ال - 226ـ ارشاد ص  52ص /  4كامل ج  - 52ص /44بحار ج  - 598ص /1اعـیان الشیعـھ ج 164- 

 .125طریقھ ص 
 .598ص /  1اعیان الشیعھ ج  -  379ص /  3كامل ج  143الحسین فـى طریقھ ص 165- 
 .35بالغة الحسین ص  - 97ص /3حیاة الحسین ج 166- 
 .98ص /3حیاة الحسین ج  - 7ابصارالعین ص  -  598ص /1اعیان الشیعھ ج  -  34بالغة الحسین ص 167- 
و  7ابصارالعین ص  - 34بالغة الحسین ص  -  598ص /3اعیان الشیعھ ج  - 98ص /3حیاة الحسین ج 168- 



 .380ص /4عقدالفرید ج 
 .383ص /44بحار ج -  102ص /3حیاة الحسین ج  -  35بالغة الحسین ص  - 598ص /1اعیان الشیعھ ج 169- 
 ص/ 3حیاة الحسین ج  - 112مـقـاتـل الطالبین ص  - 379ص / 3كامـل ج  - 598ص / 1اعـیان الشیعـھ ج 170- 

 .52ص / 4كامل ج  - 308ص / 7طبرى ج  - 13
عـمـر بن سعـد با آنكھ شخصا یك انسان پست و بى ارزشى بود لیكن بھ لحاظ موقعیت پدرش كھ از یاران رسولخدا 
صلى هللا علیھ و آلھ و یكى از فاتحین صدر اسالم بود و مـخـصوصا عراق بھ دست او فتح شده بود، و یكى از شش 

ن خطاب آنھا را كاندیداى خالفت معرفى كرد در میان مردم موقعیتى داشت و ابن زیاد از این نفرى بوده عمر ب
موقعیت سوء استـفاده كرد، بھ اضافھ اینكھ ابن زیاد دریافتھ بود كھ ھر كس مسئولیت كشتن حسین را بعـھده نمى 

و او ھم پذیرفت اما دالیل پستى و بى گیرد و از عدم ثبات فكرى و نقاط ضعف ابن سعد آگاه بود بھ او پیشنھاد كرد 
 : ارزشى وى

 . اقـدام بھ قـتـل حسین بن عـلى پـسر فـاطمـھ كھ با این عمل دنیا و آخرت خود را تباه ساخت - 1
مـسلم بن عقیل كھ او پیشنھاد وصیت مى كند بھ خاطر جلب رضایت ابن زیاد از پذیرش وصیت مسلم  - 2

 .یاد بھ او اجازه پذیرش مى دھدخوددارى مى كند تا اینكھ ابن ز
با تـوجھ باینكھ وصیت مسلم سرى بود لیكن عمر سعد علنى نمود كھ مورد توبیخ ابن زیاد قـرار گـرفت و گفت  - 3

  ((شخص امین خـیانت نمـى كند لیكن گاھى خائن را امین قرار مى دھند  )) ال یخونك االمین ولكن قد یوتمن الخائن
 .زیاد او را خائن معرفى مى كندكھ در این جملھ ابن 

فرمانده كل قواى كفر در صحراى كربال پس از شھادت حسین علیھ السالم زره امام را غـارت كرد و پـوشید  - 4
كھ با این عملش بھ سپاھیان كوفھ جرئت داد خیام حرم حسینى را غـارت كنند و البسھ و زر و زیور آل رسولخدا و 

 !علویین را بھ یغما برندزنان و دختران بنى ھاشم و 
عـمـر سعـد آنقـدر پـست و بى اراده بود كھ براى صحھ گـذاشتـن بھ قتل امام حسین ، منكر ھمھ چیز مى شود  - 5

 :چنانكھ مى گوید

يقـولون ان هللا خـالق جنه 
و نار تـعـذيب و غل يدين

 .نھاى گنھ كار را با دستبندھاى آتشین عذاب مى كندمـردم مـى گـویند كھ خـداوند بھشت و دوزخـى آفـریده و انسا ))
))  
 114ص /3حیاة الحسین ج -  384ص /44بحار ج  -  112مقاتل الطالبین ص  - 598ص /1اعیان الشیعھ ج 171- 
 .53ص /4كامل ج  - 309ص /3طبرى ج  -
ص /3حیاة الحسین ج -  384ص /44بحار ج  -  112مقاتل الطالبین ص  - 598ص /1اعیان الشیعھ ج 172- 

123. 
 .118ص /3حیات الحسین ج 173- 
 .8ابصارالعین ص 174- 
 .119ص /3حیاة الحسین ج 175- 
 -22و  7ارشاد مفید ص - 126ص /3حیاة الحسین ج  -  53ص /44بحارج  - 599ص /1اعیان الشیعھ ج 176- 

 .310ص / 7طبرى ج 
 - 133  ص / 3حیاة الحسین ج  - 388ص /44بحارج  - 54ص / 4كامل ج  - 599ص /1اعـیان الشیعھ ج 177- 

 .313ص / 7طبرى ج  -  229ارشاد مفید 
ابن زیاد مانند اربابانش معاویھ و یزید پیوستھ حقایق را وارونھ جلوه مى داد در این نامھ خواستھ محاصره 178- 

ز بردن آب بخانھ او را ھنگام كشتنش بھ امیر المومنین على علیھ السالم و یارانش نسبت دھد عثمان و جلوگیرى ا
در حالیكھ قضیھ بر عكس است و تاریخ نشان مى دھد كھ اوال امیر المومنین حسنین را بیارى عثمان فرستاد در 

رج مدینھ توقف نمود و در انتظار حالیكھ معویھ كھ بھ درخواست عثمان بھ كمك او آمده بود با سپاھیان خود در خا
پـایان كار بود ثـانیا امـام حسن بدستور پدر بزرگوارش آب بخانھ عثمان برد و محاصره كنندگان باحترامش مانع 

 .نشدند
ارشاد ص  - 54ص /4كامل ج  - 388ص /44بحارج  - 8ابصار العین ص  - 599ص /1اعـیان الشیعـھ ج 179- 

 .312ص /7طبرى ج  - 228



 .215نفس المھموم ص . 137، ص 3حیاة الحسین ج 180- 
 .217نفس المھموم ص  - 226ص /2كشف الغمھ ج 181- 
 .217نفس المھموم  -  387ص /44بحارج  - 140ص /3حیاة الحسین ج 182- 
 .386ص /44بحارج  - 14ص /3حیاة الحسین ج  - 216نفس المھموم ص 183- 
 - 128  ص /3حیاة الحسین ج  - 389ص /44بحارج  - 55ص /4كامـل ج  -600ص /1اعـیان الشیعـھ ج 184- 

 .314ص /7طبرى ج  -  229ارشاد ص 
حیاة الحسین ج  230- ارشاد مفید ص  - 114و  113مقاتل الطالبین ص  - 600ص /1اعیان الشیعھ ج 185- 

 .315ص /7طبرى ج  - 131ص /3
. 230  و ارشاد ص  .131، ص 3حیاة الحسین ج . 114مقاتل الطالبین ص . 600، ص 1اعـیان الشیعھ ج 186- 

 .316، ص 7طبرى ج 
 .230ارشاد مفید ص . 55، ص 4كامل ج . 132، ص 3حیاة الحسین ج 187- 
 .316ص /7طبرى ج  134- ص /3حیاة الحسین ج 188- 
، 7طبرى . 57، ص 4كامل ج  .231ارشاد ص . 163ص /  3حیاة الحسین ج  - 225نفـس المـھمـوم ص 189- 

318. 
 - 57ص /4كامل ج  157روضة الواعظین ص  -  112مقاتل الطالبین ص  - 600ص /1اعـیان الشیعھ ج 190- 

 .231ارشاد مفید ص  - 392ص /44بحار ج 
 .171ص /3حیاة الحسین ج 191- 
ارشادص  - 112مقاتل الطالبین ص  - 58ص /4 كامل ج - 228نفـس المـھمـوم ص  -  393ص /44بحار ج 192- 

 .322ص /7طبرى ج  - 231
 - 168ص /3حیاة الحسین ج  - 62ابصارالعین ص  - 228نفـس المـھمـوم ص  -  393ص /44بحار ج 193- 

 .323ص /7طبرى ج 
 .322ص /7طبرى ج  168- ص /3حیاة الحسین ج  -  126ابصارالعـین ص  - 601ص /1ن الشیعـھ ج اعـیا194- 
 - 169ص /3حیاة الحسین ج  - 231ارشاد مفید ص  - 601ص /1اعـیان الشیعھ ج  -  393ص /44بحار ج 195- 

 .323ص /7طبرى ج 
 .116مقاتل الطالبین ص  - 170ص /3حیاة الحسین ج  - 394ص /44بحار ج  -  601ص /1اعـیان ج 196- 
 .230نفس المھموم ص 197- 
 .342ینابیع ص  324- ص /7طبرى ج  - 3ص /54بحار ج  -  174حیاة الحسین ص  -  59ص /4كامـل ج 198- 
طبرى ج  - 232ارشاد ص  -  59ص /3كامل ج  - 13مـقـاتـل الطالبین ص  - 601ص /1اعـیان الشیعـھ ج 199- 

 .323ص /7
 .ن است كھ ھنگام از دست دادن عزیزى این كلمھ را بر زبان مـیرانندثـكل و ثـكاله اظھار مصیبت كرد200- 
 - 173ص /3حیاة الحسین ج  - 232ارشاد مفید ص  - 59ص /3كامل ج  - 601ص /1اعـیان الشیعـھ ج 201- 

 .323ص /7طبرى ج 
 .232ارشاد مفید ص  - 59ص /4كامل ج  - 601ص /1اعـیان الشیعـھ ج  - 175ص /3یاة الحسین ج ح202- 
 177ص /3حیاة الحسین ج  -  3ص /45بحار ج  - 601ص /1اعیان الشیعھ ج 203- 
ص /45بحار ج  -  175ص /3حیاة الحسین ج  - 60ص /4كامـل ج  - 602و  601ص /1اعـیان الشیعـھ ج 204- 

 .327ص /7طبرى ج  - 61ص /3قـامـوس الرجال ج  - 1
 - 233ارشاد مفید ص  - 9ابصارالعین ص  - 60ص /4كامـل ج  - 602و  601ص /1اعـیان الشیعـھ ج 205- 

 .326ص /7طبرى ج  - 182ص /3ج حیاة الحسین 
 .4ص /  45بحار ج  - 327ص /7طبرى ج  -  233ارشاد مفید ص 206- 
ص /7طبرى ج  -  5ص /45بحار ج  - 234ارشاد ص  - 61ص /4كامل ج  - 602ص /1اعـیان الشیعـھ ج 207- 

328. 
 -164اثبات الوصیة ص  -337ص /7طبرى ج  -166ص /4كامل ج  -182ص /3حیاة الحسین ج 208- 

 .159روضة ص  - 95الصواعق المعرفة ص 
طبرى  - 236نفس المھموم ص  - 61ص /4ج كامل  - 234ارشادمـفـید ص  - 602ص /1اعـیان الشیعـھ ج 209- 

 .328ص /7ج 
بالغة  -235ارشاد مفید ص  -62ص /4كامل ج - 11ابصارالعـین ص  - 602ص /1اعـیان الشیعـھ ج 210- 



 .43الحسین ص 
اثبات  - 192  حیاة الحسین ص - 12و  11ابصار العین ص  -9ص  45بحارج  -360ص /1اعـیان الشیعھ ج 211- 

 .49بالغة الحسین ص  -163الوصیة ص 
نفس  - 204و 199ص /3حیاه االمام الحسین ج  -12و  10ص /45بحارج  -603ص /1اعـیان الشیعـھ ج 212- 

 .256المھموم ص 
 .65ص /  45بحار ج 213- 
قـابوس  - 204ص  / 3حیاة الحسین ج  16ص /45بحارج  - 257نفس المھموم ص  -  236ارشاد مفید ص 214- 

 .97ص /  6قابوس الرجال ج  - 65ص /  4كامل ج  - 335ص /  7طبرى ج 
 .391ص /3كامل ج  - 214ص / 3حیاة الحسین ج 215- 
 .16ص / 45بحارج  -604ص /1اعیان الشیعھ ج 216- 
 .389، ص 3، كامل ج 337، ص 7، طبرى ج 206، ص 3حیاه الحسین ، ج 217- 
الحسین فى طریقھ الى الشھاده - 340ص /101بحارج  -176ص /2قاموس الرجال ج  - 70ابصار العین ص 218- 

 .102ص 
 .177  ص /2ج  قاموس الرجال -389ص /3كامل ج - 72ابصارالعـین ص  -338ص /7طبرى ج 219- 
  ، ص 4، كامل ج 604، ص 1، و ج 562، ص 3، اعیان الشیعھ ، ج 207، ص 3حیاه االمام الحسین ، ج 220- 

نفس . 209ص  3الحسین ج حیاة . 92ابصار العـین ص 221-  338، ص 7، طبرى ج 72ابصار العین ، ص . 66
 .341، ص 7طبرى ج  .202  ، ص4واسھ الغابھ ج  262المھموم ص 

 -202  ص /4واسھ الغابھ ج  262نفس المھموم ص  -209ص /3حیاة الحسین ج  - 92ابصارالعـین ص 222- 
 .341ص /7طبرى ج 

 .264نفس المھموم ص . 67، ص 4كامل ج . 210، ص 3حیاة الحسین ج 223- 
 .103، ص 3قاموس الرجال ج . 115ابصار العین ص 224- 
 - 119ابصارالعین ص  - 254ھمـوم ص نفـس المـ -  195ص /3حیاة الحسین ج  -  64ص /4كامـل ج 225- 

 .100ص /3قاموس الرجال ج 
 .195ـ الصواعق المحرقھ ص  255نفس المھموم ص  - 197ص /3حیاة الحسین 226- 
 -64ص /4كامل ج  -101ص /3امـوس الرجال ج قـ - 120ابصارالعـین ص  -197ص /3حیاة الحسین ج 227- 

 .235ارشاد مفید ص  - 334ص /7طبرى ج 
 .120ابصارالعین ص  -  13ص /45بحار ج  - 101ص /قـامـوس الرجال ج  - 345و  341ص /7طبرى ج 228- 
 .14ص /45بحار ج  - 221ص /3حیاة الحسین ج  - 120ن فى انصارالحسین ص ابصارالعی229- 
 .261ص /1تـنقـیح المقال ج  - 266بھ نقـل از انوار نعـمـانیھ ص  274نفـس المـھمـوم ص 230- 
 .69ص /45بحار ج 231- 
 .393ص /44بحار ج  - 62ابصارالعین ص 232- 
بحار  -62ابصارالعـین ص  -97،100مـقـاتـل الطالبین ص - 555ص /4و ج  605ص /1اعـیان الشیعـھ ج 233- 

 .67ص /4و كامل ج  -20ص /45ج 
 .485ص /8قاموس الرجال ج 234- 
قـامـوس  - 20ص /45بحار ج  - 390ص /3كامـل ج  - 212ص /3حیاة الحسین ج  -  63ابصارالعـین ص 235- 

 .486ص /8الرجال ج 
 .69ص /4كامل ج  - 344ص /7طبرى ج  -  20ص /45بحار ج  - 212ص /3ن ج حیاة الحسی236- 
 .7/346طبرى  - 45/21بحار  - 3/391كامل  - 3/216حیاة الحسین 237- 
 .4/49كامل  - 7/346 طبرى -  269نفـس المـھمـوم  - 3/216حیاة الحسین 238- 
 .333ص /2تنقیح المقال ج  - 69ابصارالعین ص 239- 
 .70ابصارالعین ص 240- 
 .70ص /45بحار ج 241- 
 .125ابصارالعین ص 242- 
 .606ص /1اعیان الشیعھ ج  -  126ابصارالعین ص  - 347ص /7طبرى ج  - 3/218حیاة الحسین 243- 
  .اعیان الشیعھ - 56ابصار العین فى انصار الحسین ص 244- 
 .70بالغة الحسین ص  -125ابصار العین ص 245- 



 .6ص 3قاموس الرجال ج  - 228ص 4مـعـجم رجال الحدیث ج  -73رجال كشى ص  - 56ابصارالعـین ص 246- 
 .57ابصارالعین ص 247- 
 .4/555اعیان الشیعھ  -4/70كامل - 7/348طبرى  - 59ابصارالعـین ص 248- 
 272نفس المھموم ص 7/349طبرى  4/71كامل  60ابصارالعین ص 249- 
 .4/555اعیان الشیعھ  -7/349طبرى  - 4/71كامل  -60ابصارالعین ص 250- 
 .نفثة المصدور 643دارالسالم نورى بنقل از صفحھ 251- 
 .644نفثة المصدور ص 252- 
 .9/184قاموس الرجال  -86ابصارالعین ص 253- 
 .45/71بحار  -95ابصارالعین ص 254- 
 .3/188حیاة الحسین  98ابصارالعین ص  -45بحارج  -4/63كامل  242نفس المھموم ص 255- 
 .4/207قاموس الرجال - 1/606اعیان الشیعھ  -3507طبرى  - 3/224حیاة الحسین  -99ابصارالعین ص 256- 
 .45/73بحار 9الحسین فـى طریقـھ ص  -74ابصارالعـین فـى انصارالحسین ص 257- 

  

 

 

نفس المھموم ص  - 5/178قـامـوس الرجال  - 7/237طبرى  -  3/346حیاة الحسین  -  74ابصارالعـین ص 258- 
83. 

 .281نفس المھموم ص  - 9ص ...الحسین فى طریقة الى  - 75ابصارالعین ص 259- 
 .281نفس المھموم ص  - 9ص ...الحسین فى طریقھ الى  - 75ابصارالعین ص 260- 
 .282نفس المھموم ص  - 10الحسین فى طریقھ ص  - 76ابصارالعـین فـى انصارالحسین ص 261- 
 .45/73بحار - 281نفس المھموم ص  - 76صارالعین ص اب262- 
 .2/467قـامـوس الرجال  45/23بحار  - 291نفـس المـھمـوم ص  -  105ابصارالعـین ص 263- 
گان بر بالین شھدا آنرا بھ اثـبات مـیرساند امام علیھ عـالوه از عـظمت مقام شھید كھ حضور سرور آزاد264- 

بھ جھانیان میفھماند كھ در دین اسالم ) صورت بھ صورت غالم حبشى و سید قرشى نھادن (السالم با این عمل خود 
رنگ و نژاد و امتیازات طبقاتى مدخلیت ندارد و آنچھ مورد توجھ و عنایت الھى است تقوى است بمصداق ان 

یكسان رخ غالم و پسر بوسھ داد و گفت در دین ما سیھ نكند : ند هللا اتقیكم چـھ خـوش گـفـتھ است شاعراكرمكم ع
 .فرق با سفید

 .3/449قاموس الرجال  - 45/23بحار  - 7/352طبرى  -  3/231حیاة الحسین  -  77ابصارالعـین ص 265- 
 .224ارشاد ص  - 7/297طبرى  -  3/76قـامـوس الرجال  -  3/232حیاة الحسین  -  89ابصارالعـین ص 266- 
 .9/441قاموس  - 4/73كامل  - 3/235حیاة الحسین  - 7/355طبرى  -  102ابصارالعـین ص 267- 
 .7/129قـامـوس الرجال  -  3/233حیاة الحسین  -  94ابصارالعـین ص 268- 
 .7/129قاموس الرجال  - 133ابصارالعین ص 269- 
 .5/145قاموس الرجال  - 4/73 كامل - 7/354طبرى  - 298نفـس المـھمـوم ص 270- 
 .9/336قاموس  - 7/235طبرى  - 110ابصارالعین ص 271- 
 .7/235طبرى  - 110ابصارالعین ص 272- 
 .5/27قاموس الرجال  - 4/79كامل  - 7/366طبرى  - 1/606و اعـیان الشیعـھ  101ابصارالعـین ج 273- 
 .2/12تـنفـیح المقال  -  45/69بحار  - 129و  51ابصارالعـین ص 274- 
 .7/368طبرى  - 45/72بحار  -129و ص  68ابصارالعین ج 275- 
 .3/238حیاة الحسین 276- 
 .45/30بحار - 294نفس المھموم ص  -53ابصارالعین ص 277- 
 .7/352طبرى  -4/72كامل ابن اثیر  -78ابصارالعین ص 278- 
 .1/68االصابھ  -1/349اسدالغابھ  -3/234حیاة الحسین  - 55ابصارالعـین ص 279- 
 .351/  7طبرى . 4/72كامل  .278نفـس المـھمـوم ص . 104ابصار العـین ص 280- 



 .305نفس المھموم  -3/243حیاة الحسین 281- 
 .114مقاتل الطالبین ص  -101/269و  45/65بحار282- 
 .115 مقاتل 154سرائر  - 45/45بحار - 1/607و اعـیان الشیعھ  21ابصارالعـین ص 283- 
 .115  مقاتل ص  - 3/394كامل - 244حیاة الحسین ص  - 309نفـس المـھمـوم  - 22ابصارالعـین ص 284- 
 .115مقاتل الطالبین ص - 23ابصارالعـین ص  - 7/357طبرى 285- 
 .321نفس المھموم ص  -3/249حیاة الحسین 286- 
 -3/407كامل  -315نفس المھموم ص  - 3/250االمام الحسین  -50ابصارالعین ص  94مقاتل الطالبین ص 287- 

 .239ارشاد ص 
ابصارالعین  .289- 45/32بحار- 4/129اعیان الشیعھ  -251و ص  3/2حیاة الحسین  - 51العـین ص ابصار288- 

 .318نفس المھموم ص  - 45/32بحار  - 4/129اعیان الشیعھ  - 251ص  3/2حیاة الحسین  - 51ص 
 .31ص 7/نفس المھموم ج  - 45/34بحار  - 91مقاتل الطالبین ص  - 39صارالعین ص اب290- 
 .31ص 8/نفس المھموم ج  - 1/608اعیان الشیعھ  - 91مـقاتل ص  -  40ابصارالعـین ص 291- 
 .7/384طبرى  - 39ابصارالعین ص 292- 
 .37ابصارالعین ص  -  45/68بحار 293- 
 .321نفس المھموم ص  - 45/34بحار  - 88مقاتل الطالبین ص  -  36ابصارالعـین ص 294- 
 .321نفس المھموم ص  - 88مقاتل الطالبین ص  - 36العین ص ابصار295- 
نفس المھموم  - 4/75كامل  - 88مقاتل ص  - 45/34بحار  -  3/254حیاة الحسین  -  36ابصارالعـین ص 296- 

 .322ص 
 .83مقاتل الطالبین ص  - 1/608اعـیان الشیعـھ  -  3/261حیاة الحسین  -  34ابصارالعـین ص 297- 
 .326نفس المھموم ص  - 4/76كامل  - 45/37بحار  - 34ابصارالعـین ص  - 83مـقـاتـل ص 298- 
 تقدموا حتى ارثكم فانھ ال ولد لكم :كھ حضرت ابى الفـضل بھ برادران مادریش گفتابن اثـیر نقـل كرده 299- 
  (( !!یعنى شما بروید شھید شوید تا از شما ارث ببرم زیرا شما فرزند ندارید.

و دیگران ھم از وى تـبعـیت نمـوده و این عـبارت را نقـل كرده اند لیكن اگـر نگـوئیم كھ اعـمـال غـرض شده و 
اشتـباه : واھند اخـالص عـظیم برادران امام حسین مخصوصا حضرت ابى الفـضل را لوص كنند، باید گـفـت مـیخـ

شده زیرا مـگـر مـعـقـول است حضرت ابى الفضل كھ مرگ را در برابر دیدگان خود مى بیند و مرگ ھمھ 
حسین عزیز را مى بیند كھ ھر  اصحاب و عـده زیادى از بنى ھاشم را مـشاھده كرده ، و تنھائى و غربت برادرش

چھ فریاد مى كند و كمك مى طلبد كسى بھ یارى او نمى آید و از طرفـى صداى اطفـال را مـى شنود كھ نالھ العـطش 
 .آنھا بلند است بھ فـكر مال دنیا و ثروت اندوزى براى فرزندانش باشد اصال و ابدا

ن زنده بود و او وارث فرزندانش بوده است و تـا وقتى كھ مادر اصوال این سخن مورد ندارد زیرا مادر آنھا ام البنی
وجود دارد برادر وارث نیست و بعید است كھ ابن اءثیر متوجھ این ایراد نباشد پـس باید گـفـت عـبارت تحریف شده 

: ین مى شودكھ اثاركم بوده یعنى انتقام شما را بگـیرم و با اشتباه و جابجائى حروف ارثكم شده ، پس معنى این چن
 83مـقـاتـل ص  .شما جلو بیفـتید تا من انتقام شما را بگیرم زیرا شما فرزند ندارید كھ انتقام از دشمنتان بگیرد

 .4/76كامل  35و ابصارالعـین ص  4/129اعـیان الشیعـھ 
 .66ص /45بحار ج 300- 
 .5/241قاموس الرجال  - 356عمدة الطالب ص  -  3/263حیاة الحسین  -  25ابصارالعـین ص 301- 
حیاة الحسین ج  -84مـقـاتـل ص - 40ص 45/بحار ج  - 608ص 1/اعـیان الشیعـھ ج  - 30ابصارالعـین ص 302- 
 .243ص 5/ قـامـوس الرجال ج- 264ص 3/
 .357عـمـدة الطالب فـى انساب آل ابى طالب ص . 26ابصار العـین ص 303- 
 .85مقاتل الطالبین ص . 394كامل . 29ابصار العین ص 304- 
 .31ابصار العین ص 305- 
 .45/46بحار . 3/274حیاة الحسین 306- 
 .348نفس المھموم ص . 45/46بحار . 3/274حیاة االمام الحسین 307- 
ابصارالعین  - 49ص /45بحار ج  - 1/609اعیان الشیعھ  - 3/275حیاة الحسین  -  349نفـس المھموم ص 308- 

 .24ص 
 .332ص /45بحار ج 309- 
 .130ابصارالعین ص 310- 



 .129و  112و  85العین ص ابصار311- 
 .130ابصارالعین ص 312- 
 .253نفس المھموم ص  - 3/276حیاة الحسین 313- 
 .7/286طبرى  - 3/278حیاة الحسین 314- 
 .51ص /45بحار ج  - 3/280حیاة الحسین 315- 
 .3/396كامل  - 7/362طبرى  - 51ص /45بحار ج  - 3/280حیاة الحسین 316- 
 .4/78كامل  360- نفس المھموم ص  - 7/364طبرى  - 54 ص/45بحار ج  - 3/282حیاة الحسین 317- 
 .347نفس المھموم ص 318- 
 .346نفس المھموم ص  - 3/283حیاة الحسین  -  47ص /  45بحار ج 319- 

لفتیس مادر عبدهللا رضیع معروف بھ على اصغـر و سكینھ دخـتـر حسین عـالقـھ حسین بھ سكینھ و رباب دختر امر ا
است ، حسین بن على علیھماالسالم نسبت بھ رباب و سكینھ عالقھ خاصى داشت كھ اشعار ذیل از امام حسین بیانگر 

 : محبت آنحضرت است
لعمرك اننى ال حب دارا 

تكون بھا سكینه و الرباب 
احبھما و ابذل جل مالى 

و لیس لعاتب عندى عتاب 
  (( . بجانت قسم خانھ اى را كھ در آن سكینھ و رباب باشد دوست دارم ))
و آنھا را آنچنان دوست دارم كھ حاضرم تمام اموالم را براى آنان مصرف كنم و بگفتار كسى كھ مرا در این  ))

  (( . زمینھ مالمت كند اعتنا نمیكنم
و سكینھ بھ دیدن بستگانشان میرفتند مفارقت آنھا بر حسین علیھ السالم سخت مى  و مـخـصوصا ھرگاه جناب رباب

 : گذشت كھ در این باره فرموده است
كان اللیل موصول بلیل 

اذا زارت سكینه و الرباب 
  (( .گویا شبھا بھ یكدیگر متصل میشود ھرگاه سكینھ و رباب بھ دیدن میروند ))

ن عالقھ فراوانى داشت چون این محذره از اسیرى برگشت یكسال تمام كنار قبر امام جناب رباب ھم بھ امـام حسی
حسین اقامت كرد و بھ عزادارى پرداخت سپس بھ مدینھ بازگشت و در مـدت عـمـر بزیر سایھ نرفـت تـا از دنیا 

 :رفـت اشراف قریش در مدینھ از رباب خواستگارى میكردند در جواب مى فرمود
  (( . بعد از پیغمبر پدر شوھرى نمى خواھم )) .بعد رسول هللا حنواما كنت التخذ 

در اصول كافى از حضرت صادق علیھ السالم روایت كرده چون حضرت سیدالشھدا بشھادت رسید زوجھ كلبیھ او 
اقـامھ ماتم كرد رباب و كنیزانش آنقدر گریستند كھ اشك چشمشان خشك شد، مـگـر یكنفر از كنیزان كھ اشكش 

رى بود، رباب پرسید چھ شده كھ اشك چشم تو خشك نشده گفت سویق طبخ كرده و میخورم ، رباب دستور داد جا
 .براى ھمھ سویق تھیھ نمایند تا آنھا را بھ گریھ كمك نماید

اینھا : یكى از دوستـان براى جناب رباب چند مرغ صحرائى فرستاد تا در اقامھ عزا قوت بگیرد، رباب پرسید
وقع را عرض كردند، فرمود مگر در مجلس عروسى نشستھ ایم ؟ بھ اینھا نیاز نداریم از خانھ بیرون چیست ؟ ما 

 .كنید
 : ازدواج حسین با رباب

 : داستان ازدواج حسین با رباب از این قرار است
لبى رفـتـند، امـیر المومنین علیھ السالم بھ اتفاق فرزندانش امام حسن و امام حسین بھ خانھ امرء القیس بن اصبغ ك

من على بن ابى طالب پسر عم و داماد پیامبرم و اینھا پـسران مـنند از دخـتر رسول خدا و مایلیم با شما : فرمود
دخترم مـحیاة را بھ شما تزویج كردم و سلمى دختر دیگرم را بھ حسن و رباب را : امرء القیس گفت . وصلت كنیم 

 !! با حسین كابین بستم
حسین نامش آمنھ یا اسیمھ است و سكینھ لقب آن بزرگوار است سكینھ زنى بسیار زیبا و سرآمد سكینھ دختر امام 



زنان عصر خویش بھ حساب آمده است داراى اخالق حمیده كھ او را عقیلھ القریش مى گفتند و از نظر شعر او ادب 
بر او عرضھ میكردند و استاد تمامى شعراى عصر خویش بود، شعرا بھ مـحضرش مـى آمدند و اشعار خود را 

 .سكینھ خاتون نواقص اشعار آنھا را گوشزد میكرد و اصالح مینمودند
حضرت سكینھ روزى در راه عبورش بر عروة بن اءذینھ افتاد، نزد او متوقف شد و اشعارى را قرائت كرد و 

اینھا آزاد : اره كرد و گفت آرى سكینھ خاتون بھ كنیزانى كھ ھمراھش بودند اش: پرسید اینھا را تو گفتھ اى ؟ گفت 
خود را تغییر داد كھ   باشند اگر این اشعار از قلب سلیمى صادر شده باشد، عـروه مـتوجھ اشتباه خود شد و روش 

 .بعدھا جناب سكینھ خاتون از اشعار او تعریف میكرد
 .ددر مدینھ منوره وفات كر 117حضرت سكینھ خـاتـون در پـنجشنبھ پـنجم ربیع االول سال 

، ریحانة االدب 313و  3/269ریاحین شریعھ ) باب مـولد الحسین ( 2/490، اصول كافـى 2/131وفـیات االعـیان )
2/208.) 
 .365و  7/361طبرى  - 3/286حیاة الحسین  -  53ص /45بحار ج 320- 
 .363طبرى ص  -  4/77كامل  - 43ص /45بحار ج  -  3/257حیاة الحسین  -  38ابصارالعـین ص 321- 
 .344مقتل مفرم ص  - 3/288حیاة الحسین 322- 
 .57ص /45بحار ج  -  344مقتل مقرم 323- 
 .348ینابیع الموده ص  - 7/365طبرى  -  55ص /45بحار ج 324- 
 .349ینابیع الموده ص  - 60ص /45بحار ج  - 374نفس المھموم ص 325- 
 .346مقتل مقرم ص 326- 
 .242ارشاد ص  -4/78كامل - 7/3666طبرى  -57و  45/52بحار 327- 
 .242ارشاد ص  -4/79كامل - 7/366طبرى  -3/300حیاة االمـام الحسین 328- 
 .3/301حیاة الحسین  -45/58بحار  -637نفس المھموم ص 329- 
 .45/60بحار 330- 
 .242ارشادص  - /4كامل - 7/367طبرى  -242ارشاد مـفـید ص 331- 
  .نحیاة الحسی - 45/82بحار 332- 
 .243ارشاد ص . 4/80كامل  .382نفـس المـھمـوم ص . 7/369طبرى 333- 
 .45/62بحار 334- 
 .3/033حیاة االمام الحسین  - 45/59بحار  - 7/368طبرى 335- 
 .134  لھوف ص  - 386نفس المھموم ص  - 380مـقـتـل مـقرم ص  -7/369طبرى  - 45/58بحار 336- 
 .385نفس المھموم ص  - 4/385عقدالفرید 337- 
 .387بنقل از نفس المھموم ص  -261امل الزیارات ص ك338- 
 .398و مقتل مقرم ص  - 227ارشاد مفید ص 339- 
 .399نفس المھموم ص  - 3/333حیاة الحسین  - 45/114بحار340- 
 .45/108بحار  -3/334حیاة الحسین 341- 
 .350ینابیع الموده ص  -45/115بحار -400نفس المھموم ص 342- 
 .146لھوف ص 61- و  60معالى السبطین ص  - 45/108بحار  -3/335حیاة الحسین  -384مـقتل مقرم 343- 
فـاطمھ دختر ابى عبدهللا داراى مقام و منزلتى رفیع بود، ھنگامیكھ حسن مثنى برادر زاده امـام حسین بھ 344- 

طمھ را من فا: خواستگارى نزد امام آمد تا یكى از دخترانش را بھ او تزویج نمـاید امـام حسین علیھ السالم فرمود
شباھت دارد، و در دین ھم استوار است ، شبھا را ) س (براى تو انتخاب میكنم كھ بیش از ھر كس بھ مادرم زھرا 

فاطمھ یكى از . بھ تمامھ بھ عبادت مـى پـردازد و روزھا را روزه مـیگیرد، در زیبائى ھم مانند حور العین است 
: او روایت نقل میكنند مورخین از فاطمھ كراماتى نقل كرده اند روات احادیث است كھ مـحدثـین عـامـھ و خـاصھ از

از جملھ ولیدبن عبدالملك تصمیم گرفت مـسجد مدینھ را توسعھ دھد، خانھ ھاى اطراف مسجد را خرید و ضمیمھ 



فـر مسجد پیغمبر نمود، از جمـلھ خـانھ فاطمھ تخریب شد، جناب فاطمھ در حره خانھ اى بنا كرد، موقعیكھ چاه آب ح
مـیكردند بھ سنگ بزرگى برخوردند كھ از شكستن آن عاجز شدند، فاطمھ وضو ساخـت و از آب وضو بر سنگ 
ریخت خیلى آسان سنگ را شكستند و آبى گوارا بدست آمد، مردم آب این چاه را بعنوان تبرك میگرفتند و آن را 

 .زمزم مى نامیدند
 . ، ھفت سال قبل از حضرت سكینھ وفات یافت110فـاطمـھ از حضرت سكینھ بزرگـتـر بود و در سال 

 (.389مقتل مقرم ص )
 .149لھوف ص . 3/337حیاة الحسین . 45/110بحار . 389مقتل مقرم ص 345- 
  :آیا ام كلثوم در كربال بوده است346- 

ھجرى و داستان شھادت حسین بن على علیھ السالم و اسارت اھل بیت را  61اریخى كھ وقایع سال در تمام تو
نوشتھ اند نام ام كلثوم دختر امیر مومنان بھ چشم میخورد كھ از آن جملھ سخنرانى ام كلثوم در دروازه كوفھ و پیام 

 .او بھ مدینھ در مراجعت از شام میباشد
ر مومنان بنام ام كلثوم در قافلھ كربال بوده منتھى آیا او دختر زھراى مـرضیھ و بنابراین مسلما دخترى از امی

خواھر تنى حسین و زینب است یا غیر اوست ؟ مشكوك است ، بلكھ بر حسب روایات قـطعـى ام كلثوم بھ ھمسرى 
مان حضرت امام در ز 54عمربن خطاب درآمد و از او داراى پسرى بنام زید و دخترى بھ نام رقیھ بوده در سال 

 . در قید حیاة نبوده است 61و  60حسن علیھ السالم وفات كرده ، و در سال 
از مرحوم شیخ طوسى در كتاب خالف از عـمـار روایت كرده  811ص  2چـنانكھ در وسائل الشیعھ چاپ جدید ج 

ین بن على علیھ السالم و جنازه ام كلثوم دختر على علیھ السالم و فرزندش زید بن عمر را آوردند و حسن و حس: 
عبدهللا بھ عمر و ابن عباس و ابو ھریره حضور داشتـند، جنازه پـسر را طرف امام و مادر را پشت سر جنازه 

 . این است سنت پیامبر و دستور اسالم: فرزند قرار دادند و گفتند
الھدى رضوان هللا تعالى علیھ رسالھ  و آنانكھ مـنكر این ازدواج شده اند دلیل مـتقنى ندارند چنانكھ سید مرتضى علم

و مرحوم ) بخش زنان  3/73تنقیح المقال (مستقلى در این مورد نوشتھ و اصرار دارد كھ ازدواج محقق است 
از مرحوم مفید كھ با آنھمھ اخـبار مـنكر ازدواج ام كلثوم با عمر شده عجیب است مرحوم كلینى : مجلسى میفرماید

و كتب تاریخ و ) 42/109بحار (ـمـر، عـلى عـلیھ السالم آمد ام كلثوم را بھ خانھ برد روایت كرده پس از وفات ع
دختر ذكر كرده اند كھ از جملھ زینب كبرى و زینب صغـرى و ام  19پسر و  14تـراجم براى على علیھ السالم 

ر و ام كلثوم كبرا ھمسر عمر و ام كلثوم صغرا است و گفتھ اند زینب كبرا ھمسر عـبدهللا بن جعـفـ) رقـیھ (كلثـوم 
بن الخطاب بوده و پس از وفات عمر بھ ازدواج عـون بن جعـفـر طیار در آمـد و زینب صغـرا ھمـسر مـحمـد بن 

عـقـیل بوده و ام كلثـوم صغـرا ھمـسر عـبدهللا اصغـر بن عـقـیل بوده است ، زینب كبرى و ام كلثوم كبرى دختران 
و حتى بعضى كنیھ رقیھ . م كلثوم صغرى از سایر زنان امیر مومنان بوده اندحضرت زھرا و زینب صغرى و ا

صغرا ھمسر مـسلم بن عـقـیل را نیز ام كلثوم گفتھ اند كھ با این حساب سھ نفر از دختران امیر المومنین عـلیھ 
بخـش اول ریحانھ  .12ص  3طبقـات ج  63عـمـدة الطالب فـى انساب آل ابى طالب ص (السالم ام كلثـوم بوده اند 

 .12المجدى ص  136ص  7و ج  326ص  1اعیان الشیعھ ج . 67ص  2كشف الغمھ ج  243ص  6االدب ج 
با این مقدمات نتیجھ میگیریم كھ در تاریخ كربال ھر جا نام ام كلثوم آمده باید ام كلثوم صغرا مراد باشد نھ كبرى 

 .دختر حضرت زھرا سالم هللا علیھا
 .154لھوف ص  -61معالى السبطین ص  -45/112بحار  - 392مقتل مقرم ص 347- 
 .341ص /3حیاة االمام الحسین ج  - 395نفس المھموم ص  -  393مقتل مقرم ص 348- 
 .324ینابیع الموده ص  - 4/81كامل  - 404نفـس المـھمـوم ص  - 7/371طبرى  - 228 ارشاد ص349- 
 .7/371طبرى  - 244ارشاد ص  - 3/343حیاة الحسین 350- 
 .42سوره زمر، آیھ 351- 
 .244ارشاد ص . 3/345حیاة الحسین . 7/373طبرى . 4/82كامل ابن اثیر 352- 
 .406مقتل مقرم ص 353- 



 .410المھموم ص  نفس - 4/83كامل  - 7/373طبرى  - 244ارشادمـفـید ص  -  119ص /45بحار ج 354- 
 .9سوره كھف آیھ 355- 
 .229ارشاد مفید ص  -  119ص /45بحار ج 356- 
حجة الّسعادة فى حجة الّشھادة  - 385ص /7طبرى ج  -  118ص /45بحار ج  - 356ص /3حیاة الحسین ج 357- 

 .65ص 
االعیان و تھذیب بنقل حیاة الحسین ج  مرآة الزمان فى تواریخ  -  66حجة السعـادة فـى حجة الشھادة ص 358- 

 132ص /6طبقات ج  - 358ص /3
 .245ارشاد ص  - 419نفس المھموم ص  - 374ص /7طبرى ج  -  401ص /3ج  كامـل359- 
 .413نفس المھموم ص  - 84ص /4كامل ج  - 379ص /7طبرى ج 360- 
 .133و  128ابصارالعین ص 361- 
ارنب جنگـى بود مـیان بنى زبید و بنى زیاد كھ بنى زیاد شكست خوردند و بنى زبید انتقام گرفتند و عمرو بن 362- 

 . معدیكرب شاعر بنى زبید چنین گفتھ است
 .247ارشادمفید ص  - 121ص /45بحار ج  -  383ص /7طبرى ج  - 415نفس المھموم ص 363- 
ینابیع المودة ص  192- صواعق المحرقة ص  - 422نفـس المـھموم ص  - 125و  184ص /45بحار ج 364- 

351. 
ینابیع  - 197واعق المحرقة ص الص - 423بنقل نفس المھموم ص  - 147تـذكرة الخـواص ابن جوزى ص 365- 

 .352المودة ص 
 .82ص 4و مناقب ابن شھر آشوب ج  - 424بنقـل نفس المھموم ص  - 291ص /2كامـل بھائى ج 366- 
 .428 نفس المھموم ص -  284و  186ص  2معجم البلدان ج 367- 
 .432نفس المھموم ص  - 63حجة السعادة فى حجة الشھادة ص 368- 
 .429نفس المھموم ص 369- 
 .430فس المھموم ص ن - 370ص /3حیاة الحسین ج  -  127ص /45بحار ج 370- 
 .23سوره شورى ، آیھ 371- 
 .41سوره انفال آیھ 372- 
 .33سوره احزاب ، آیھ 373- 
 .26سوره اسرى آیھ 374- 
نفس المھموم ص  - 382ص  4عقدالفرید ج  - 371ص /3حیاة الحسین ج  - 166و  129ص /45بحار ج 375- 

433. 
 .86ص /4كامل ج  - 381ص /7طبرى ج  - 437نفـس المـھمـوم ص  -  131ص /45بحارج 376- 
 86  ص  4كامل ج  377ص  7طبرى ج  389ص  3حیاة الحسین ج  -136ص  45بحارج  246ارشاد ص 377- 

 .164روضة الواعظین ص 
بھ عـبدهللا بن الزبعـرى نسبت داده كھ در جنگ احد  مـرحوم سید در لھوف اشعـارى را كھ یزید خـوانده است378- 

سروده است و دیگران ھم از او تبعیت نموده و نسبت بھ ابن زبعرى داده اند لیكن آنچھ مسلم است تمام اشعار نمى 
بیت در تواریخ از جملھ سیره ابن ھشام  16تواند از این شاعر باشد مانند بیت دوم و پـنجم بلكھ اشعار این شاعر 

 .(180لھوف ص . (آمده كھ فقط بیت اول در اشعار ابن زبعرى دیده مى شود 143جلد سوم صفـحھ 
 383  ص  7طبرى ج 143- ص  3سیره ابن ھشام ج  -377ص  -3حیاه الحسین ج  -132ص  45بحارج 379- 

 .180لھوف ص 
انتم الطلقاء شما : این جملھ اشاره است بھ فرمایش رسولخدا در فتح مكھ بھ ابوسفیان جد یزید و ھمدستانش 380- 

 .آزادید
این جمـلھ اشاره است بھ عمل جده یزید ھند جگر خوار كھ جگر حضرت حمزه را بیرون آورد و بدندان 381- 



 .كھ بخورد كشید
 .378  ص  3حیاه الحسین ج  -444نفس المھموم ص  -133ص  45بحار ج  -504ص  2اعالم النساء ج 382- 
 .452نفس المھموم ص 383- 
 .386حیاة الحسین ص  -451نفس المھموم ص  -137ص  45بحارج 384- 
، ص 5، طبقات ج 459، نفس المھموم ، ص 193، لھوف ص 140ص  45، بحار ج 453مقتل مقرم ، ص 385- 

162. 
 .564كامل بھائى بنقل نفس المھموم ص 386- 
 .340منتخب التواریخ حاج شیخ محمد ھاشم خراسانى ص 387- 
 .197الصواعق المحرقھ ص  - 458نفس المھموم ص  19لھوف سیدبن طاوس ص 388- 
 .188لھوف ص . 454نفس المھموم ص . 140ص  45 بحار ج389- 
 .466نفس المھموم ص  -456مقرم ص  - 626ص  1اعیان الشیعھ ج 390- 
 .627ص  1اعیان الشیعھ ج 391- 
 .455نفس المھموم ص 392- 
 .247  ارشاد ص  - 470و  464ص ) 109بنقل از اخبار الدول ص )نفـس المـھمـوم  144ص  45بحار ج 393- 
 .467نفس المھموم ص  146ص  45بحار ج  -  454مقتل مقرم ص 394- 
 .392ص  3حیاة االمام الحسین ج 395- 
 .543نفس المھموم ص  329ص  101بحار ج  -  455مقتل مقرم ص 396- 

 : اربعین
نشود در   براى آنكھ فراموش در مـیان ھمـھ قـبایل و امـم بشرى رسم است كھ از امـوات خـودشان تجلیل مى كنند و 

مراسم خاصى را بھ   ایامى خاص یادش را تجدید و گرامى مى دارند، مخصوصا چھل روز پس از در گذشتش 
اجرا در مى آورند، و در اسالم ھم این مـعـنى عـنایت شده است چنانكھ در روایتى از حضرت امام حسن عسگرى 

صالة احدى و خمسین ، و زیاره االربعین ، و الجھر ببسم هللا :  عالمات المومن خمس: علیھ السالم آمـده است
پنجاه و یك ركعت نماز در : عالمات مومن پنج چیز است  )) . الرحمـن الرحیم ، و النختم بالیمین ، و یعفیر الجبین

الرحمن و زیارت روز چـھلم ، و بلند گفتن بسم هللا  ( ركعت واجب و سى و چھار ركعت نافلھ 17(شبانھ روز 
 . الرحیم در نمازھا و انگشتر در دست راست نھادن و در سجده پیشانى را بخاك مالیدن

این روایت مـطلق است و شامل زیارت ھمھ مومنین مى شود، چنانكھ ابوذر غفارى و ابن عباس نیز از رسولخدا 
یعنى زمین چھل  )) .ین صباحاان االرض لتبكى على المومن اربع:صلى هللا علیھ و آلھ روایت كرده اند كھ فرمود

  (( .روز بر مومن مى گرید
لیكن در روایات بیشمار دیگرى درباره حضرت حسین علیھ السالم تاءكید خاصى شده است ، چـنانكھ زراره از 

بكت علیھ   ان السماء بكت على الحسین اربعین صباحا بالدم ، و االرض : امام صادق علیھ السالم روایت كرده
احا بالسواد، و الشمس بكت علیھ اربعین صباحا بالكسوف و الحمره و المالئكھ بكت علیھ اربعین صباحا اربعین صب

عبیدهللا بن زیاد مازلنا فى عبره من   و ما اختضبت امراءه مـنا و ال ادھنت و ال اكتحلت و ال رجلت حتى اتانا راءس 
 . بعده

و زمـین چـھل روز بر حسین گـریھ كرد با تـیره شدنش ،  یعـنى آسمـان چـھل روز بر حسین خـون گـریھ كرد ))
خـورشید چـھل روز گـریھ كرد با خـسوف و سرخـى ، فـرشتـگـان چـھل روز بر او گـریھ كردند، ھیچ زنى از ما 

 . آرایش نكرد تا آنكھ سر عبیدهللا زیاد را آوردند، ما در این مدت سرگرم گریھ بودیم
 (.329ص  101بحار ج . 460مقتل مقرم ص )

ھمـھ مـوجودات و عـوالم ھستى بر حسین گریھ كردند بنابراین سزاوار است ھر سال در : این روایت مـى گـوید
 اربعین و سالگرد شھادتش اقامھ عزا شود تا مكتب و مرام حسینى احیا گردد چنانكھ مسلمین انجام مى دھند بحمد هللا

. 
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 .425  ص 3- حیاة الحسین ج  - 469ص نفس المھموم  - 147ص  45بحار ج  -  197لھوف ص 399- 
 .471نفس المھموم ص  -  472مقتل مقرم ص 400- 
 .250ص  2كشف الغمھ ج  - 253ارشاد مفید ص 401- 
 .429ص  2ان ج وفیات االعی402- 
  .اصول كافى باب مولد على بن الحسین403- 
 .317ص  2كشف الغمھ ج 404- 
 .319ص  2كشف الغمھ ج 405- 
 .330ص /  45بحار ج 406- 
 .253ارشاد ص 407- 
 .85سوره یوسف آیھ 408- 
 .145روضة الواعظین ، فتال نیشابورى ص 409- 
 .427ص  3حیاة الحسین ج  -  427نفس المھموم  209لھوف ص 410- 
 .46و  35و  3ص  101بحار ج  531نفس المھموم ص 411- 
 .281ص  44بحار ج 412- 
 .289و  282ص 44بحار ج 413- 
 .539نفس المھموم ص 414- 
 .627ص 1اعیان الشیعھ ج 415- 
 .1407ص 11طبرى ج 416- 
 .597مقاتل الطالبین ص 417- 
 .397ص /45بنقل بحار ج  - 209امالى شیخ طوسى ص 418- 
 .545نفس المھموم ص 419- 
 .548سى بنقل نفس المھموم ص امالى شیخ طو420- 
 .598مقاتل الطالبین ص 421- 
 .67ص /3مروج الذھب ج 422- 
 .302و  296ص /39بحار ج 423- 
 .302و  296ص /39بحار ج 424- 
 .302و  296ص /39بحار ج 425- 
 .92تتمة المنتھى ص 426- 
 .(ف و سعدسر(سفینھ  111و  103ص /4كامل ابن اثیر ج 427- 
 .71، ص 3مروج الذھب ج 428- 
 .127ص /4كامل ابن اثیر ج 429- 
 .350ص /45بحار ج ) خیر(سفینة البحار 430- 
 .350ص /45بحار ج 431- 
 .45/351بحار 432- 
 .45/351بحار 433- 
 .45/352بحار 434- 
 .45/352ر بحا435- 



 .45/353بحار 436- 
 .45/353بحار 437- 
 .4/167كامل 438- 
 .7/520طبرى 439- 
 .7/521طبرى 440- 
 .4/169كامل  45/453و بحار  522طبرى 441- 
 .7/523و طبرى  45/453بحار442- 
 .45/357و بحار  7/530طبرى 443- 
 .7/532طبرى 444- 
 .7/533طبرى 445- 
 .7/534طبرى 446- 
 .7/535طبرى 447- 
  .طبع قاھره 8/598طبرى 448- 
 .4/211و كامل  8/599طبرى 449- 
 .244بقره 450- 
 .3/481كامل  8/600طبرى 451- 
 .8/601طبرى 452- 
 .8آیھ  30انفال 453- 
 .3/482و كامل  8/604طبرى 454- 
 .29سوره حدید455- 
 .5/72طبقات  4/214ابن اثیر  8/605طبرى 456- 
 .483/و كامل  8/607طبرى 457- 
 .8/608طبرى 458- 
 .3/483كامل  609/طبرى 459- 
 .4/217كامل  8/613طبرى 460- 
 .218كامل  8/616طبرى 461- 
 .4/219كامل  8/619طبرى 462- 
 ./4/219كامل  8/619طبرى 463- 
 .4/221كامل  8/624طبرى 464- 
 .4/222كامل  8/625طبرى 465- 
 .4/223كامل  8/626طبرى 466- 
 .3/489كامل  8/627طبرى 467- 
 .4/223كامل  8/637طبرى 468- 
 .4/225كامل  8/630طبرى 469- 
 .4/225كامل  8/632طبرى 470- 
 .4/266كامل  8/633طبرى 471- 
 .4/226كامل  8/634طبرى 472- 
 .4/227كامل  8/634طبرى 473- 
 .4/228كامل  8/642طبرى 474- 
 .4/229كامل  8/645طبرى 475- 



 .4/230كامل  8/649طبرى 476- 
 .4/231كامل  8/649طبرى 477- 
 .4/322كامل  8/651طبرى 478- 
 .4/233كامل  8/651طبرى 479- 
 .4/233كامل  8/665طبرى 480- 
 .4/235كامل  8/660طبرى 481- 
 .4/236كامل  8/661ى طبر482- 
 .8/667طبرى 483- 
 .4/239كامل  45/302بحار 484- 
 .7/359طبرى 485- 
 .7/073طبرى 486- 
 .4/240كامل  8/688طبرى 487- 
 .7/367طبرى 488- 
 .8/669طبرى 489- 
 .25ین ابصار العین فى انصار الحس490- 
 .7/387طبرى 491- 
 .8/678طبرى 492- 
 .45/332بحار 493- 
 .51ابصار العین فى انصار الحسین ص 494- 
 .8/670طبرى 495- 
 .7/369طبرى 496- 
 .4/240كامل  8/671طبرى 497- 
 .4/241مل كا 45/377و بحار  8/671طبرى 498- 
 .45/379بحار  8/675طبرى 499- 
 .4/242كامل  8/657طبرى 500- 
 .4/243كامل  8/677طبرى 501- 
 .342كامل  8/677طبرى 250- 
 .7/357طبرى 503- 
 .7/357طبرى 504- 
 .7/387طبرى 505- 
 .8/678طبرى 506- 
 .4/249كامل 507- 
 .46/59و اعیان الشیعھ  4/250كامل  8/693طبرى 508- 
 .4/258و كامل  8/702طبرى 509- 
 .4/27كامل  8/663طبرى 510- 
 .4/261و كامل  8/700طبرى 511- 
 .4/262كامل  8/707طبرى 512- 
 .4/263كامل  8/711طبرى 513- 
 .8/751طبرى 514- 
 .3/516كامل 515- 



 .3/516كامل 516- 
 .385و  45/336بحار 517- 
 .45/386ار بح518- 
 .4/267و كامل  8/718طبرى 519- 
 .4/268و كامل  8/720طبرى 520- 
 .4/270كامل  8/725طبرى 521- 
 .4/272كامل  8/732طبرى 522- 
 .4/272كامل  8/736طبرى 523- 
 .4/275كامل  8/743طبرى 524- 


