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 ( ع(  حسین  امام
 

 :تولد
 

  مادرش  بیشتر در شكم  ماه  شش  ،درحالیكه در شهر مدینة  هجري  چهارم  سال  شعبان  در سوم)  ع(  حسین  امام
  بشهادت  قمري هجري 61  سال  در محرم  سالگي 55رسید ودر   امامت  به  سالگي45در.نبود،متولد شد) س(زهراء

 .آمد  نائل
خود را در   سبابة  انگشت  الهي  معجزة  به) ص(،رسول خدا ،شیر نداشت) س(زهراء  فاطمة  ،چون تولدش  در هنگام

 .نمود مي  گذاشتند واو ازپیامبر تغذیه مي  دهانش
  از اسالم  قبل  اند كه گفته.گذاشتند) ع( موسي جانشین ( ع( هارون  پسر دوم  شبیر نام  معادل  اورا بدستور خدا،حسین  نام
 . است  نداشته سابقه  وحسین  حسن  نام

  عرض  داشتند،براي  همراه  را به  ملك  فطرس در حالیكه  جبرئیل  سرپرستي  به  از فرشتگان  ،گروهي والدتش  در وقت
  مورد غضب  فطرس كه  داشت  رسول خداعرضه  ،به مأموریت  ز ادايبعد ا  جبرئیل.شدند بر پیامبر نازل  الهي  تبریك
 .شود كنید تا خدا از او راضي  ،شما شفاعت است  الهي

صعوِد   در هنگام.بخشید)  ع( كرد خدااورا بخاطر حسین  چنین  چون!بمالد) ع( حسین  قنداقة  خود را به  پیامبر فرمود كه
  را در هركجاي  زائرینش سالم  ،منهم)  ع( حسین  محبت  این  در مقابل  كه  داشت عرضه  فرشته ،این  آسمان  به  فطرس

 . رسانم او مي  باشند،به  كه  زمین

 ( ع( حسین  در شأن  روایات
 

  ختم  سعادت  وكار اورا به  داشتم  ،گرامي واورا باشهادت  كردم  را مأمور وحیم  حسین: كه  است  قدسي  در حدیث» -1
 «. نمودم
 «. است  نجات  وكشتي  هدایت  ،چراغ حسین): ص(پیامبر» -2
  زند،بهشتي  گریه  كند و یا خود را به  را بگریاند،یاخود گریه  ،دیگران) ع( حسین  در مصیبت  كسیكه): ص(پیامبر» -3

 «.خواهد بود
  پدرامامان! فرزند امامي! يتو امام! پدرساداتي! فرزند سیدي! تو سیدي): ع( حسین  امام  به  ،خطاب) ص(پیامبر» -4
محمد   آل  آنها قائم ُنُهم  آید كه بوجود مي  امام  تن  تو ُنه  و از صلب! پدر حّجتها هستي! فرزندحّجتي! تو حّجتي! هستي
 «. است
ر د  اي شود،خدا غرفه  جاري  اش بر گونه اشگش  كند كه  گریه  ،طوري حسین  براي  كه  هر مؤمني): ع(سجاد  امام» -5

 «.دهد مي او اختصاص  به  بهشت
  همانند كف  گناهان  شود اگر چه مي  گناهان آمرزش  ،باعث حسین  در مصیبت  اشگ  قطره  یك): ع( صادق  امام» -6

 «.دریا زیاد باشد
 «! اجر او محدود نیست  بر سیدالشهداء كه  غیر از گریه  است  او اجري  براي  هر چیزي): ع( صادق  امام» -7



  را براي  آمرزد وبهشت بگوید و بگریدوبگریاند،خدا او را مي  ،شعري حسین  در مصیبت  هركه): ع( صادق  امام» -8
 «.كند مي  او واجب

دعا را   و اجابت  ،شفا را درتربتش را درفرزندانش  ،امامت) ع( حسین  شهادت  خداوند در عوض): ع( صادق  امام» -9
 «.شود نمي  حساب  ،جزء عمرش)  ع( زائر حسین  برگشتو قرار داد ورفت  در كنار قبرش

او را روا   واخروي  دنیوي  نرود،خدا حاجتهاي دنیوي  كارهاي  روز عاشوراء،بدنبال  كسیكه): ع(رضا  امام» -10
  را ،روز شادي روز قیامت  باشد،خدواند عزوجل  ومصیبتش  واندوه  روزعاشوراء،روز حزن  وكسیكه.دارد مي

 «.دهد قرار مي  وسرورش
  شد،خدا تمام  جاري  ات  بر گونه  اشگت  كه كردي  گریه) ع( حسین  براي  اگر چنان! پسر شبیب  اي): ع(رضا  امام» -11
 .آمرزد رامي  وبزرگت  كوچك  گناهان

 . كن  رترا زیا)  ع( نباشد،حسین  برگردنت گناهي  كه  كني  با خدا مالقات  درحالي  خواهي اگر مي! پسر شبیب  اي
 .نما  را لعن  حسین  ،قاتلین باشي) ص(،باپیامبر بهشت  در اطاقهاي  خواهي اگر مي! پسر شبیب  اي
  ُ معكم كنت  یالیتني«:بگو  بیاد آنها افتادي  ،هرگاه باشي  كربال شریك  شهیدان  در ثواب  خواهي اگر مي! پسر شبیب  اي

 . میرسیدم  عظیم  رستگاري  این  و به  آنهابودمبا   منهم  كاش  اي»فوزًاعظیمًا  فافوز معكم
  ما،خوشحال  ودر خوشحالي  ما ،غمگین  ،دراندوه با ما باشي  بهشت  باالي  در درجات  خواهي اگر مي! پسر شبیب  اي

محشور   سنگ بدارد ،خدا اورا با آن  دوست  راهم  سنگي  اگر شخصي  كه  باش  ماهمراه  با والیت  وهمیشه  باش
 «.نماید يم

 «. گریست) ع( حسین  روز در عزاي  چهل  مدت  به  آسمان! زراره  اي» -12
اورا . است  علي  بن  حسین  این! مردم  اي:فرماید ومي  است  را گرفته  حسین  پیامبر ،دست  كه  دیدم: گوید كه  حذیفة» -13

  دوستدارانش  در بهشتند ودوستداران  دارانش  وستود. است  ،او در بهشت اوست  در دست  جانم آنكه  سوگند به!بشناسید
 «.نیز در بهشتند

  هرگز سرد نمي  شود كه  مي  حاصل  ،حرارتي مؤمنین  ،در دل) ع( حسین  امام  بخاطر شهادت): ص(پیامبر» -14
 «.گردد

 «.بهشتند  ،سرور جوانان وحسین  حسن): ص(پیامبر» -15

 ( ص(رسول خدا  گریة
 

  موي  وزن  هم  را تراشیده  كردند وسرش عقیقه  برایش  گوسفندي  بعد از اینكه) ع( حسین  دتوال  در روز هفتم
 :نشاند وفرمود  اورا بردامنش) ص(،خوشبو نمودند،رسول خدا را با خلوق دادند وسرش  صدقه  ،نقره سرش

 . است  بسیار سخت  چه  تو بر من  شدن  كشته!اباعبداهللا  اي
 نمودید؟  وامروز فرمودید وگریه روز اول  كه  است  خبري  چه  این!باد  فدایت  به  رمپدر وماد: اسماء گفت

در   كشد كه اورا مي  شخصي.رسانند مي شهادت  اورا به  امیه  بني  كافران  كه  گریم مي  فرزند دلبندم  این  براي:فرمود
 !شود خداوند كافر مي  نمایدوبه ایجاد مي  شكاف  من  دین

دو و   این!خدایا. خود خواست  ذریة  دربارة  ابراهیم كه  خواهم را مي  آن  دوفرزندم  این  ازتو در حق!خدایا:ودفرم  سپس
 .پر شود  لعنت  از آن وزمین  آسمان  بسیار كه  لعنتي!نما  دو را لعن  این  ودشمنان !بدار  دو رادوست  دوستدار این

 ها  وكنیه  القاب
 

  كشتة« العبرات  ،شهید،قتیل ،ثاراهللا،مظلوم الجنة  هلا  سیدالشهداء،سید شباب
،  ،المبارك ،الطهر، الطاهر ،الطیب ،وتراهللا،العابد،الزاهد،الصدیق»اشكها

  عین  ،قرة الرسول  ،سبط الُهدي  ،امام ،المجاهد،العالم» كننده دفاع«،الذائد ،المهدي ،الهادي ،التقي ،المرضي الرضي
 . است  اباعبداهللا وابوالشهداء بوده  حضرت  اهللا وكنیة ،خالصة»خدا ةبرگزید«اهللا ،صفوة البتول

  االخالق  ومكارم  عبادت
 
در هر   زیرا پدرم. متولد شدم  چگونه  من  كه  كنم مي تعجب :اوالد بود؟فرمود  كم  چرا پدرت  گفتند كه)  ع(سجاد  امام  به»

 «.خواند نماز مي روز،هزار ركعت  شبانه
 : را شنید،گفت) ع( حسین  امام  زبیر خبر شهادت  داهللا بنعب  وقتیكه»



  روزه  را به  زیادي  در نمازبود وروزهاي  صبح  را تا به  طوالني  شبهاي  را كشتند كه  شخصي!بخدا سوگند
 «270 ص  البیت  اهل«.گذراند مي

 ( ع( حسین  امام  شجاعت
 

  دیده  در حضرت  از ترس  تنها اثري  رسیدند،نه بشهادت  وهمگي داد  خودرا از دست  در كربال یاران  امام  وقتیكه
 .شد تر مي تر وشاداب برافروخته  مباركش صورت  شد بلكه نمي
شیر فرار   از مقابل  كه  مانند گوسفنداني  كرددشمن مي  حمله  امام  وقتیكه  ولي. بود وچندهزار نفر لشگر دشمن  امام
پیروز   با شمشیر برامام  وجنگ  بتن  تن  نتوانستند در جنگ  وهنگامیك.یختندگر مي امام  كردند از مقابل مي

باید . است) ع( ؟اوفرزند شیرخدا،علي مرد كیست  دانید این مي بود،بلند شد كه  دشمن  فرمانده  عمرسعد كه  شوند،صداي
  وسپس  ومجروح  را خسته  توانستند امام  هناجوانمردان وتنها با حمله!براو ببرید  اي دفعه  یك  كنید وهجوم  اوراسنگباران

 «.شهید بنمایند
 .اورا آزاد فرمود  درمقابل امام.كرد  هدیه  امام  به  ریحان  شاخه  یك)  ع( حسین  كنیز امام  روزي»

  از مال:قنبر فرمودند  كردند وبه  نمازرا تمام  امام.خواند  آمد واشعاري  عربي  نماز بودند كه  درحال  امام  همچنین
 ؟ است  حجاز چقدرمانده

 «.او بخشیدند  را به  دستور داد بیاورند وهمه  امام. هزار درهم  پنج:  گفت

  دو معجزه
 

 ! پیرزن  شدن  زنده
 :گوید مي  ّ الطویل ام  بن  یحیي

 : آمدوگفت) ع( حسین  نزد امام  كنان  گریه  جواني  كه  بودیم) ع( حسین  ما نزد امام
 . كنیم  نظر شما عمل  به  درمورداموالش  كه  است  گفته  فقط. است  نكرده  وصیتي  ولي  نیا رفتهاز د  مادرم

 . او برویم  بلند شوید تا بخانة:فرمود  امام
خودرا   كندتا وصیت  ازخدا خواستند تا اورا زنده  ،امام شدیم  زن  آن  خانة  داخل  وقتي. رفتیم  پیرزن  بخانة  با امام  ما هم
 .دهد  انجام
  اطاق  داخل! موالیم  اي: گفت  امام  به  سپس.كرد جاري  را برزبان  وشهادتین  شد وبلند شد ونشست  زنده  پیرزن  ناگاه

 .بفرمائید  دارید بمن شوید وهر دستوري
 ! خودرا بكن  وصیتهاي.كند خداوند تورا رحمت:او فرمودند  شدند وبه  اطاق  داخل  امام

  تا به  در اختیار شما است  سومش  ویك  ام جاگذاشته  درفالن  كه  دارم  ثروت  مقداري  من!رزند رسول خداف  اي: او گفت
  مخالفت) ع( واگر با شمااهلبیت.شما باشد  از دوستان  اینكه  باشد بشرط  پسرم  دیگر مال  ودوسوم  بدهي  شیعیانت
براو نماز بخواند   بعد از مردن  كرد كه  درخواست  از امام  پسس.ندارد  شما بردارید واو حقي  راهم  دوسوم  كرداین

 «181 ص44 بحارج«.وُمرد  را گفت  سخنان  این.دهد  انجام  را امام  بعد از مرگش وكارهاي
 

 ! رفت  امام  پیش  جنابت  باحال
 ! رفت  نزد امام  حال  اء نمود وبا آنباخود استمن راه  ودربین  رفت  مدینه  به) ع( حسین  امام  امامت  آزمایش  براي  عربي
 ؟ آیي مي  نزد امامت  جنابت  با حال  كه كني آیا حیا نمي! اعرابي  اي:فرمود  شد،حضرت  امام  اطاق  داخل  وقتي
 :فرمود  سپس

 بروید با خوداستمناء كنید؟  خواهید نزد شخصي مي  وقتي  كه  است  شما عربهارسمتان
از   داشت  در دل  وآنچه  برگشت  امام  نمودوخدمت  وغسل  رفت  بیرون  سپس. ،یافتم خواستم مي  كه  آنچه: گفت  عرب

 «181 ص43 بحارج«.كرد  سؤال  حضرت

  الحسینة  خصائص
 

 : ازجمله  نیست  دیگري  در كسي  كه  است) ع(  حسین  امام  به  مربوط  امتیازاتي
 .شد  خوانده) ع( مآد  براي  جبرئیل  بار توسط  او اولین  روضة -1
 .كنند سالم  حضرت  وبه  كربال رفته  سرزمین  به  مأمور بودند كه  پیامبران  همة -2



 باشد   جزء كربال مي  در چهارفرسخ  چهارفرسخ -3
 .،شفامیباشد قسمت  این  وخاك  تربت  خوردن  ولي  است  حرام  خاك  خوردن
از چهار   كرد ودر خارج  مي  خود را در آن مدفوع  كه  با خود داشت  ،مشگي كربال میرفت  به  وقتي  اردبیلي  مقدس

 .نمود  مي  تخلیه  فرسخي
 .هستند  مشغول  عزاداري  به  حضرت  روز در حرم  شبانه  چهار فرشته -4
 . تر است  عظیم  بیشتر،ثوابش خطرش  سفر كربال هر چه  ولي  است  سفر پر خطر، حرام -5
 .شود  نمي  حساب سفر كربال جزء عمر -6
  حسین  دهد،امام  مي  غسل  رابعد از شهادتش) ع(  مهدي  امام  شود وهمو بدن  مي  زنده  كه  امامي  ،اولین  در رجعت -7

 . است)  ع(
 . گریست  وزمین  آسمان  متولد شد وبرشهادتش  ماهه  او شش -8
 .باشد  مي  مصیبت  او،بزرگترین  ِ شهادت مصیبت -9

 .ثاراهللا را دارد  باو لق -10

 ( ع( حسین  امام  قیام
 

ودر   رفت  مكه  به  نمود واز مدینه  قیام) ع( حسین یزید،امام  خالفت  ،وشروع هجري 60  در سال  معاویه  بعد از مرگ
ر وارد كربال شد ود  محرم كرد ودر دوم  حركت  كوفه  ،بطرف است  هم  عقیل  بن  مسلم  روزشهادت  كه  ذیحجه  نهم

 .رسید  شهادت  به 61  سال  عصر عاشوراي
  است  عظیم  حادثه  این  آنچنان  افتاد ولي  ،اتفاق وچهارساعت ،در كمتر از بیست ویارانش  امام  شهادت  حادثه  كل  اگر چه

 .دارد  وا مي  حركت  را به  مظلوم  جوشد وملتهاي  مي) ع( حسین  خون هنوز هم  كه

 :( ع( حسین  از امام  سخناني
 

 «.نشوید  ملول الهي  از نعمت  پس!  برشماست  الهي  بشما از نعمتهاي  نیاز مردم» -1
شمارا از   كه  است  پلي  فقط  مرگ!بزرگوار هاي  خانواده  فرزندان  اي:فرمود  اصحابش  به  روز عاشورا،خطاب» -2

قصر   به  از زندان آید كه  مي  از شما بدش  كدامیك.كند  مي  ،منتقل دائمي  ونعمتهاي  وسیع بهشتهاي  ،به ومشقت  سختي
  از رسول  پدرم!  است  زندان  ،به از قصر وكاخ  شدن شما،منتقل  دشمنان  براي  مرگ  گردد؟ولي  ،منتقل وكاخ

  وآنها را به  بهشت شمارا به  كه  است  پلي  مرگ  پس!  كافر است  وبهشت  مؤمن  دنیا زندان: كردكه  نقل) ص(خدا
 «! است  شده  گفته دروغ  من  به  ونه  گویم  مي  دروغ  نه.كند  مي  ،منتقل جهنم
 «. دهم  واورا نجات  ، زائر خود راببینم در قیامت كه  است  الزم  برمن» -3
 ؟ چیست  الهي  معرفت: شد كه  سؤال  از حضرت» -4

 «.رابشناسد  است  واجب اطاعتش  كه  وحّجتي  امام  كه  است  این  به  هر زماني  اهل  معرفت:فرمود
 «. است  با ذّلت  بهتر از زندگي  در عّزت  مرگ» -5
 «. است  شدن  وعار بهتر از جهّنمي  بهتر از عار است  مرگ» -6
 «. دانم مي را بدبختي  با ظالمین  و زندگي  دانسته  را سعادت  شهادت  من» -7
 «.كند مي گریه  افتد مگر اینكه نمي  د منبیا  مؤمني  هیچ! اشكها هستم  كشتة  من» -8
  نگه» حقب»  یك  باندازه  خدااو را در بهشت  باشداّال اینكه  بخاطر ما گریان  چشمش  كه  نیست  شخصي  هیچ» -9

 «.دارد مي
 «.اند،بپیوندد از او بریده  افرادیكه  به  كه  است  افراد كسي  بهترین» -10
وبیشتر از   آرزویش  باالترین  كند،خداوند اورا به ،عبادت است  سزاوار پرستش  كه  نانچ  خدا را آن  هر كسیكه » -11

 «.رساند ،مي حقش
 هستید؟  حالي  در چه:پرسید  از امام  شخصي» -12
.  است  ،در اطرافم روز قیامت  و حساب  بدنبالم و مرگ  درمقابلم  وآتش  سرم  خدا در باالي  كه  هستم  در حالي:فرمود

  وامورم  دور كنم  ازخودم  توانم اید،نمي مي  را بدم  وآنچه  یابم ،نمي دارم  را دوست  آنچه. باشم مي در گرو عملم  منو
 «؟ فقیرتر است  از من  فقیري  چه  پس.بخشد كند واگر بخواهد،مي مي اگر بخواهد مرا عذاب. است  دیگري  بدست

 «!دتو را نبین  كه  كور باد چشمي!خدا  اي» -13
  طاقت  وغرامت  ،دیه تحمل  ،فقر غیر قابل سخت درمریضي: جا رواست  در سه  ،فقط از دیگران  درخواست» -14



 «!فرسا
هر روز   منافق  كند تا عذر بخواهد ولي نمي بدي  زیرا مؤمن!شود  عذرخواهیت  موجب  كه  پرهیز از كاري  به» -15

 «!خواهد عذرمي  كند سپس مي  بدي
  تو با رواكردن  ولي!كند نمي  خود راحفظ  ،آبروي خواهد،با درخواستش مي  از تو حاجتي  كسیكه» -16

 «!نما  را حفظ  ،آبرویت حاجتش
 ! هستم  ازشیعیانت  من: گفت  مردي» -17

 ! نكن  ادعائي  و چنین  از خدا بترس:فرمود  امام
شما   از دوستداران  من  تو بگو كه  بلكه! است وسالم  ،پاك وغشي  از هر غل  قلبهایشان  هستند كه  ما كساني  شیعیان

 «! هستم
 !شود مي  ،ضایع نااهل  آدم  به  احسان: گفت  در حضور امام  شخصي» -18

 «.رسد وبدمي  نیك  وبه  تند است  بمانند باران  احسان! نیست  چنین:فرمود  امام
  را هم  را بگیرد،تكلیفش  شخصي  دارد و اگرقدرت ر مياز او ب  را هم  را بگیرد،اطاعتش  كسي  اگر خدا طاقت»-19

 «.دارد از او بر مي
 «.گیرد را از او مي  دهد وشكر گذاري مي فراوان  او نعمت  به  كه  است  این  خدا به  توسط  بنده  استدراج» -20
 «! دهنده  جواب  به  رسدویكي مي  كننده  سالم  تا به  ونه  شصت.دارد  هفتاد حسنه  سالم» -21
 .نمود  درخواستي  از امام  شخصي» -22

 ! مهم  و یاتعهد مال  یا فقر سخت  سنگین  مگر در قرض  نیست  تقاضا خوب:فرمود  امام
 . كنم مي  از اینها از شما درخواست  یكي  براي  منهم: گفت  شخص  آن

 «.دادند  او صد سكه  دستور داد به  امام
 .كرد  بتغی  در حضور امام  شخصي» -23

 «. است  جهنم  سگهاي  خورش  آن  بردار كه  از غیبت  دست:فرمود  امام
بودند   پیامبران  نر از همه  ماند،شایسته مي در دنیا باقي  ماند،ویا كسي مي  باقي  كسي  اگر دنیا براي  كه  بدرستي» -24

 «.بمانند  باقي  كه
 «.آفرید شدن  فاني  را براي  فرمود واهلش  بال خلق  خداوند دنیارا براي» -25
 «. است  آینده  نعمت  ،زمینة  گذشته  نعمت  شكر تو براي» -26
  كند وبدون  دارد،تبدیل  دوست  آنچه  را به  مكروه كه  كرده  خدا ضمانت  كه  كنم مي  سفارش  الهي  تقواي  شما را به» -27
 «.كند او روزي  به  حساب
 «. است  عمیق  طنشزیبا و با  ،ظاهرش  قرآن» -28
 «.شناسند ومورد اعتمادند را مي  الهي وحرام  حالل  كه  علما است  دست  به  احكام  اجراي  كه  درستي  به» -29
  از فرزندان  آنها نهمین  وآخرین  است  ابطالب بن  علي  آنها امیرالمؤمنین  اول  كه  كننده  هدایت  دوازده  از ماست» -30

 «. است  من
  هارا آباد كردند و نهرهارا آب  خرابه  دنیا كجاهستند؟آنهائیكه  پادشاهان:وباخود بگو  فكر كن! پسر آدم  اي» -31

  خواستند از اینها جدا شدند وگروه نمي در حالیكه  نمودند و شهر هارا ساختند اّما عاقبت  انداختند ودرختهارا غرس
 «. شویم مي  ا ملحقآنه  به  كمي  بازمان  بردند وماهم  ارث  دیگري
 «.بركنارند)توحید( ابراهیمي  ازآئین  و بقیه  مگر ما وشیعیانمان  دانم نمي)  ع(  ابراهیم  را بر آئین  احدي» -32
 «! و ستیزیم  جنگ  ها در حال  امیه  با بني  ما تا قیامت» -33
  براي  كند وكسیكه مي  كفایت  ورا از مردمشوند،خداا  ناراحت  مردم  اگر چه  است  الهي  رضاي  بدنبال  كسیكه» -34
 «!گذارد وا مي  مردم  كند،خدا اورا به مي ،خدا را غضبناك مردم  رضاي
 «. است  سایه  قیمت  مثل معرفت  از اولیاء خدا ودر نزد اهل  دنیا در نزد ولّیي  جمیع  قیمت» -35
 «. برشماست الهي  از نعمتهاي  گرفتاریهاشان  شما در رفع  به  نیاز مردم» -36
 «. است  حتمي  دختران  بند بر گردن  همانند گردن  بر فرزند آدم  مرگ» -37
از   باكي  من  حال  در این  راندارید پس  عزتم  بردن  بر از بین  شما قدرت  خدا و لكن  در راه  بر مرگ  آفرین» -38
 «. ندارم  شهادت
 «. است  لهيا  دلها از بركات  چشمها و خشیت  اشگ» -39
 «.شود او مي چشم  آبرو وروشني  باعث  بریزد در قیامت  ما اشگي  در باره  هركه» -40
را از   وكتابش  حساب  ماند ولي مي  دیگري براي  مالت  صورت  در غیر این  كه  كن  را انفاق  مالت  از مردن  قبل» -41



 «.بخورد تورا  مال  از اینكه  را بخورقبل  مالت  پس!كشند تو مي
 «.در دنیا از خدا بترسد  مگر كسیكه  نیست  در امان  از قیامت  كسي» -42
جهاد   بزرگترین  كه  است  ،جهاد با نفس  از دو جهادواجب  اّما یكي. است  ودوجهاد سنت  است  دوجهاد واجب» -43

  سنتهاي  برپائي  شودویكي  نازل  ،عذاباگر نكنند  كه  است  دفاع  ،یكي وجهاد سنت. ،جهاد باكفار است وجهاد دوم. است
 «. است  وحسنه  نیك

 «!شمشیرها مرا دربر بگیرید اي  ماند،پس پابرجا نمي  شدمن  ،جز با كشته) ص(محّمد  اگر دین» -44
 «. ندارم  سراغ  خودم  بهتر و وفادارتر از یاران  یاراني  من» -45

  فرزندان
 

 -9،   سكینه -8،   زینب -7جعفر ،  -6عبداهللا ،  -5محمد ،  -4اصغر،   علي-3اكبر ،   علي -2، ) ع(سجاد  امام -1
   فاطمه

  یاران
 
  بن  قیس- 7  عروة  بن  هاني-6)  ع(  عقیل  بن مسلم-5)  ع(  قاسم-4)  ع(اصغر  علي-3)  ع( عباس -2)  ع(اكبر  علي-1

- 13  نافع  بن  هالل-12عبداهللا  سعید بن-11  قین  بنزهیر  -10  عوسجة  بن  مسلم-9مظاهر  بن  حبیب- 8  مسّهر صیداوي
 ...و  جون-15  یزید ریاحي  حّربن -14  ابوثمامة

 ( ع( حسین  امام  شهادت
 

  ،نزدیك دشمن  حمله  در یك.شد  وشمشیر شروع خون  بین  وجنگ  وباطل  حق  بین  جنگ  صبح  از اول 61  در عاشوراي
ناظر   رسیدند وامام  بشهادت اي  عده  تن  به  تن  در جنگ  سپس.رسیدند  بشهادت) ع)  حسین  امام نفر از یاران  پنجاه  به

  استقبال  نفر به  نفر به  هاشم  افراد بني  سپس.رسیدند  چند نفربشهادت  نمازظهر هم  موقع.بود  حوادث  این
،از  اصغر،امام  علي  بعد از شهادت.رسید دتبشها  امام  در آغوش  اصغر بود كه  ،علي سرباز امام  آخرین.رفتند شهادت

  ،قرار مي الغالب فرزند اسدالّله  آن  درمقابل  هركه.طلبید  ومبارز مي  گرفت  وشمشیربدست  شسته  دست  زندگاني
  دیگر كسي!فرستاد  جهنم  را به  دشمن  از شجاعان  زیادي  نمودوعدة  كشتار بزرگي  رسید تا آنكه  مي  ،بهالكت گرفت

 .نمود  حمله  لشگر دشمن وراست  چپ  به  امام  سپس!كند  تن  به  تن  جنگ  تا با حضرت  نداشت جرعت
  وفرزندان  باشند ویاران  كرده  بسیار اورامحاصره  لشگرهاي  را كه  مردي  هرگز ندیدم! بخداقسم:گوید  مي  راوي

تر از   القلب شجاعتر وقوي  اشند،وليب  انداخته  اورا بسختي  باشند واهلبیت  رسانده  اورابشهادت
  شد وآنچنان  نمي  در او دیده  تزلزلي  ،باز هیچ بدن  وجراحت زیاد وتشنگي  زیرا با وجود مصیبتهاي!باشد) ع( حسین امام

  يم  ،جمع هزارنفره  لشگر سي  دوباره.كردند رمیدند وفرار مي  ،مي دیده  گرگ  لشگر مانند گله  كه  تاخت  مي بر دشمن
شوند،از   مي  در هواپراكنده  كه  مانند ملخهائي  كرد وآنان  مي  ،حمله لشگر انبوه  برآن  امام ولي!گشتند  مي  شدند وآماده

اّال   والقوة  الحول  وكلمه  گشت  بر مي  مركز حمله  به  امام  آنگاه.شدند مي  متفرق  گریختند وازهم  مي  امام  مقابل
 .فرمود  مي  جاري  رابرزبان بالّله

  چون  مباركش  ،سینه نشست  حضرت بر زره  كه  تیرهائي  نمودند واز كثرت  را تیرباران  امام  از هر طرف  تااینكه
 .بود  جراحت  از سیصد وبیست  ،بیش  حضرت  زخمهاي) ع(محّمد باقر امام  روایت  وبه  گشت  خارپشت

  ناگاه  كه.باشد  نموده  استراحت  فرمود تاساعتي  ،توقفي ضعف  وبسیاري  خستگي  از شّدت  امام  اینجا بود كه
را باال   لباس  دامن امام.شد  جاري  نمود وخون  ،اصابت حضرت  پیشاني  به  كرد كه  پرتاب امام  را بطرف  ،سنگي ظالمي

 .وارد شد  مباركش  سینه بود،بر  شعبه  ،زهر آلود وسه پیكانش كه  تیري  ناگاه  كند كه  را پاك  پیشاني  زد تا خون
  این  كه  داني  تو مي! من  خداي  اي:كردوفرمود  آسمان  رو به  سپس. الّله  رسول مّلة'  وعلي  وبالّله  الّله  بسم:فرمود  امام

  كشیدكه  برد وتیر را بیرون بعد دست  جز او نیست  ،پسر پیامبري زمین  بر روي  كشند كه  را مي  ، مردي جماعت
  بار دیگردست! گشت  بر نمي  اي  قطره  نمود كه  مي  پخش  آسمان  وبطرف داشت  از خونها بر مي  امام.شد  جاري  خون

خدا   رسول  آلود،جّدم  خون  با سر وروي  خواهم  مي:خود مالیدوفرمود  وُمحاسن  وبر صورت  برداشت  كرد واز خون
 ! كنم را مالقات

 !افتاد  قتلگاه  گودي  زمین  روي،بر  ضعف  از شّدت  موقع  در این
 ....كرد  حركت  قتلگاه  گودي  شد وبسوي  پیاده  شمر از اسب



 نشستم مي  ومن  نشست او مي
  در مقابل  من  سینه  اوروي 

  كشیدم مي  كشید ومن او مي
  از دل  آه  من  او خنجر كین

 ُبریدم مي  ُبرید ومن او مي
  زتو دل  هم  سر من  او از حسین 

 دویدم مي  دوید ومن او مي
  قاتل  سوي  من  مقتل  اوروي 

 دل  از حسین  من  بریدم  آندم
  دل  شمرسیه  مقتل  كامد به 

 
 عاشورا  وبا با زیارت  مرض  رفتن  از بین

  عاقبت.رفتند ودیگرافراد از دنیا مي  وسنیان از شیعیان  اي عده  روزه  در سامراء وبا آمد وهمه  سالي  كه  شده  نقل»
  مردم  به:فرمودند ایشان.خواستند  حلي  آمدند وراه  كوچك  میرزاي  به  معروف  شیرازي محمد تقي  نزد مرحوم  مردم

  هدیه) عج(عصر  مادر امام  خاتون  نرگس  روح  رابه  عاشورا بخوانند وثوابش  زیارت  روزه  همه  بگوئید كه
  ها مرتب از سني  ولي از دنیا نرفت  دیگر از شیعیان  ،كسي تعجب  وبا كمال كردند  دستور عمل این  به  شیعیان.نمایند
رهبرما بما   جویا شدند وآنها گفتند كه  را از شیعیان  مطلب  ورازاین  كرده  آنها تعجب.بردند مي  غسالخانه  به  مرده

  زیارت  بخواندن  شروع  مطلب  این ا شنیدنسنیها ب. كار را كردیم  این  وماهم. عاشورا بخوانیم  زیارت  كه  كرده سفارش
 «.شد  متوقف از آنهاهم  عاشورا كردند ومردن

 
 !زائركربال  از خاك  چشم  شفاي

  تاریك  كه  زمان  در مسجِد باالسِر آن  كه  دیدم من. داشت  ِ جواني چشم  پیر بود ولي  با اینكه  اهللا گلپایگاني  آیة  پدرخانم»
  در اربعین  اللهگلپایگاني  آیة  همراه  به  من  كرد كه  تعریف  ایشان».خواند مي  قرآن  عینك  بدون ينودسالگ  بود،در سن

  در آن  گلپایگاني  وآقاي  من  بود كه  اتاقي  ویك  نداشت  قطارهاصندلي. سوار قطار شدیم  ما از بصره. كربال رفتیم  به
  را توي  از عربها پایش  یكي.كرد ختند در قطار وقطار پر شد وحركتری  نشین  بادیه  عربهاي  ناگهان. بودیم نشسته
 . است) ع( زّوار حسین  بعد گفتم  ولي  شدم ناراحت  اول  من.بو  دراز كرده  من  دامن

  ِگل  یشپا  انگشتان  بود والي  آمده  پیاده  پاي. است تبّرك  اش لذا همه. است) ع( زّوار حسین  این  كه  فكر افتادم  این  به
  عینك  كه  دیدم  وناگهان مالیدم  چشمم  پشت  و به  را گرفتم  ِگل  مقدار از آن  بفهمد، یك  عرب آن  اینكه  بدون.بود
 «. است  عالي  ام  بینایي  وضع. بینم دور رامي. بینم را مي  نزدیك. خواهم نمي

  یزید ریاحي  حّربن  شفا از جناب
 

  تب»  طلبگي  در زمان  من:بودند  فرموده است  مرد مقدسي  كه  مشهد است  اياز علم  یكي  قندهاري  آقاي
آمد تا  پدید مي ضعف  روي  ضعف. است  كشته را مي  كسي  هم  اوقات  خیلي.كرد را رهانمي  انسان  تب  این. داشتم» الزم

بد   سر رفته  ام حوصله  هم  م.حّر بروند  زیارت  خواستند به رفقامي.بود  شده  نزدیك  مرگم  منهم.شد مي  فوت  منجر به
 . شما باشم  دوش  روي  اگرشده. مراببري  هست  هرطوري  گفتم.شود گفتند نمي.ببرید  مرا هم  آنهاگفتم  وبه

گذاشتند ورفقا   حرم  كردند،مرا گوشة را كه  ها زیارتشان طلبه.گرفتند وبردند  مرا بر دوش.كار را كدند  ها این طلبه
اورا .آمد  مانده وعفب  وناتوان  فلج  بچة  با یك  عربي  زن  یك  كه  دیدم  وقت  یك. راكردم  زیارتم  و منهم.رفتند  تفریح  دنبال

  كربي  اكشف! الحسین  وجه  عن  الكرب  یا كاشف: وگفت را گرفت  شبكه  ویك  حّر گذاشت  حضرت  كنار ضریح
  حسین  بحق  مراهم  وغصه  غم! نمودي مي برطرف  را از حسین  وغصه  غم  كسیكه  اي  یعني. الحسین  ّموالك بحق

 ! كن  برطرف
  ایستاد و آمد دامن  بچه  ناگاه  را گفت  جمله واین  را گرفت  سوم  شبكه. را گفت  جمله  واین  را گرفت  دوم  شبكه  زن  آن

 !مادر  وگفت  را گرفت  مادرش
  یك  زن  این.بود  را بسیار دیده  واثالش  نداشته تازگي  زن  این  راي  معجزات  نوع  این  كه  فهمیدم.شد  خوب  بچه  آري

 . رفت  حّر بیرون  حضرت  كرد وازحرم  وتشكري  تعظیم
  حاجت  چرا من  بیتم  اهل  به  ومروط  هستم وطلبه  واعظ  یك  كه  من! را گرفت  حاجت  این  زن  این  كه  فكر كردم  من

  وجه  عن  الكرب  یاكاشف: وگفتم  را گرفتم  وشبكه  آمدم  ضریح  تا پاي  وخیزان  لذا افتان. بلندشوم  انستتو ؟مي نگیرم



  را هم  سوم  بعدشبكه. را گفتم  جمله  وهمین  را گرفتم  دوم  ،شبكه  زن  همانند آن  سپس  ّ موالك بحق  كربي  اكشف! الحسین
بلند . دارم  قدرت  دیدم.،سرد شد  من  گرم  بریزند بدن  آتش روي  كه  آب  مل  مدید  ناگاه. دعا را كردم  واین  گرفتم

ها  نزد طلبه  آدم! دویدن  به  بنا كردك! بدوم  توانم مي دیدم  حتي. رفتن  راه  به  بنا كردم. بروم  راه  توانم مي  دیدم. وایستادم شدم
 «. شدم خوب!بیائید  وگفتم
نزد   باهم در كودكي  كه  داشت  اي همسایه  در نجف  یزدي  مّال محّمد علي  حاج«: رفت  دیدارش  به) ع( حسین  امام  زنیكه

ُمرد و او را در   شد تا اینكه  مشغول  راهزني  شغل  شد،به  بزرگ  وقتي  همسایه  آن  ولي .خواندند مي  درس  معلم  یك
  را دید كه  راهزن  ، همسایه درخواب  حاجي  بود كه  نگذشته  اههنوز یكم. كردند  دفن  یزدي  مالي  خانه نزدیك  قبرستاني

تا دیروزبخاطر   بعد از مردنم:  او گفت. را پرسید  كرد و از او ماجرایش  تعجب.قرار دارد  وخرمي  خوش  در حال
  دفن  قبرستان  كرد و او را در این  حداد فوت همسر استاد اشرف  دیروز كه  ، ولي بودم  در عذاب  زشتم  كارهاي

ما از   لذا حال.بردارند  قبرستان  را از این  دستور داد عذاب  او آمد ودر بار سوم  دیدن  باربه  سه)  ع( كردند، اباعبدالّله
 !تغییر كرد  خوبي  به  بدي

  ، متوجه نز  این  و جو در مورد شخصیت و بعد از پرس  استاد آهنگر رفت  سراغ  ، به بعد از بیدارشدن  یزدي  مالي
 « است  خوانده عاشورا مي زیارت  روزه  همه  زن  این  شد كه

 
 خدا  از مردان  همسر یكي

  ما درنجف  او همراه.بود  و بزرگواري  بسیار مؤمن  همسر ما زن: گفت  همسرش بعد از رحلت  طباطبایي  عالمه
  ،روز عاشورایي تبریز برگشتیم  به  وقتي. رفتیم يكربالم  به  با هم  زیارت  عاشورا براي  كرد و در ایام مي  زندگي
  كند ومي مي در كربال یادي) ع( حسین  امام  زیارت  از ایام  عاشورا بوده  زیارت  خواندن مشغول  كه  همسرم

 . محرومیم  فیض  از این  امسال ولي  بودیم  حضرت  در روز عاشورا كنار قبرآن  دهسال:گوید
  زیارت  خواندن  ومشغول  ایستاده قبر حضرت  مطّهر رو به  در حرم  بیند كه رود و مي ار ميكن  غیبي  پرده  ناگاه
  دسته  تماشاي براي  و مردم  است  روز عاشورا بوده  چون  ولي  است  گذشته  مثل آن  مطهر و خصوصیات  حرم. است
  آنها زیارت  براي  بودند و خدام   ایستادهكربال  قبرشهداي  مقابل  چند نفر حرم  بودند وفقط  بیرون  زنان  سینه
 . است  زیارت خواندن  خود مشغول  كند در خانه مي  آید ومشاهده خود مي  به  حین در این.خواندند مي

 !كرد  را هدایت  شوهرش  كه  زني
 
از   دعوت  براي  امام  هفرستاد.برخورد كرد قین  ُزَهیر بن  با كاروان  در مسیر كوفه) ع( حسین  امام  كاروان  وقتي»

غذا  خود سر سفره  او با همسر واطرافیان  كه  نزد زهیر رفت  ،درحالي حضرت به  رساندن  یاري  زهیر جهت
اّما .بدهند  جوابي  چه  شدند ونداستند كه  وحیرت  دچارسكوت  شد،زهیر واطرافیانش  او ابالغ  به  امام  دعوت  وقتي.بود

پسر   آیا پیام!كار دارد  باتو چه) ع( حسین امام  برو وببین: گفت  شویش  به  ،همسر زهیر بلند شد كه  َدْیَلم صداي  ناگهان
 ؟ وبرگردي  رابشنوي  وسخنش  بروي) ع( حضور حسین  به  شود كه مي  ؟چه  گذاري مي جواب  را بي)  ص(پیامبرخدا

وباز   بشاش  ،صورتش برگشت  وقتي. شتافت ،نزد امامبود  گرفته  صورتش  داد ودرحالیكه  ،زهیر را تكان دیلم  سخنان
  نزداقوامت  تواني تو مي. دادم  تورا طالق  من: گفت  همسرش  بود،به  شده  امامش كردن  یاري  آمادة  او كه.بود

 .شود  من  كند همراه  رایاري) ع( خواهد امام مي  هركه: گفت  اطرافیانش  به  سپس. برگردي
،در  در قیامت  كه  است  این  وآن  تقاضا دارم از تو یك  من! شوهرم: گفت  شویش  به  گریان  با چشمي  ،دیلم رفتن  موقع

 ! یادكني  پیامبر خدا از من  پیشگاه
 «.رسید  شهادت كرد وبه  دفاع  ووالیت  از امامت  لحظه  وتا آخرین  پیوست  امام  زهیر به

 دركربال  ّ وهب ام
 
 . در كربال حضور داشت  با همسرومادرش  عمیر بود كه  در كربال،عبداهللا بن) ع( حسین  از یاران  یكي»

ایستاد   دشمن  ،در مقابل امام  با چند نفر ازیاران)  ع( حسین  امام  اصحاب  به  شمر ویارانش  حملة  او در مقابل
از   ویكي  راست دست  اما با قطع.برساند   هالكت  را به  از افراد دشمن  تعدادي  اوتوانست.داد  نشان  عجیبي  واستقامت

  قطعه  وشمشیر،قطعه  اورا با نیزه» صبر  قتل»  بصورت همه چشم  در مقابل  وبالفاصله.شد  ،اسیر دشمن  پاهایش
 .رساندند  شهادت نمودند وبه
  ودرحالي  نشست  وهرشش  قطعة  وقطعه روح  ودر كنار پیكر بي  رفت  قتلگاه  هابود،به  خیمه  در میان  كه  همسر وي

تو كرد   را ارزاني  بهشت كه  واز خدایي!برتو گوارا باد  بهشت: گفت  كرد،چنین مي  پاك وي  از سر و صورت  خون  كه



 .كند  با تو همراه  مرا هم  خواهم مي
واورا شهید   سترا شك  كرد وسر وي  همسر عبداللهحمله  به  ،با چماقي دستور اربابش  شمر به  غالم  موقع  در این

 .شهید كربال بود  وتنها زن  اولین  افتاد واین  خاك  بر روي  در كنارپیكر همسرش  او هم  وبدن.نمود
را   فرزندش  ها بود،سر بریدة خیمه  میان  مادر عبداللهكه! ها انداخت خیمه  شمر سر عبداهللا را جدا كرد وبطرف  غالم

  دشمن  صفوف سوي  ،به داشت  بدست  عمود خیمه  در حالیكه  رد وآنگاهك  پاك  ازصورتش  و خون  وخاك  برداشت
 .كرد  حركت

  نیك  پاداش  به  من  از خاندان  حمایت  در راه:فرمود وي  به  ها برگرداندند وخطاب  خیمه  سوي  دستور داد اورا به  امام
 . است  شده  تهجهاد از توبرداش  ها برگرد كه خیمه  بسوي.كند  خدا رحمتت.شوید نائل

خدا امید :فرمود  هم  امام. برگشت  خیمه  به! امید مرا ناامیدنكن!خدایا: گفت مي  در حالیكه  دستور امام  مادر عبداهللا طبق
 «« ع« حسین  امام  سخنان»«.تورا ناامید نخواهدكرد

  كاشاني  فیض  مال محسن
 

فرستاد ودر   ایران  نزد شاه  شخصي  رابهمراه  ،پیكي  كشور خارجي  از سران  یكي  عباس  شاه  در زمان:گویند 
شدند،   اگرمغلوب  كنند كه  مناظره  و مذهب  ما در امر دین  شما با فرستادة  دستوربدهید علماي  بود كه  كرده  خواست

 !!ما بگروید  دین  به
 .داد  خبر مي  ز آن،او ا گرفت مي  در دست  چیزي  هركه  كه  را داشت  قدرت  این  خارجي  فرستاده

شما   شاه  او گفت  به  فیض  مال محسن .كند  با او مناظره  فیض  مال محسن  كرد وقرار شد كه  علما را جمع  شاه
شما ا   كه  ؟او گفن است فرستاده  ایران  با علماي  مناظره  هستید براي  دلنش  بي  بفرستدو شما را كه  كه  نداشت  دانشمندي

 ! است  چیزي  چه  بگویم  بگیر تا من  در دست چیزي  اكنون!آید  بر نمي  ند مندا  شكست  عهده
ور شد وبسیار فكر   فكر غوطه  در دریاي  شخص آن.كرد  خود پنهان  را درمشت  حسین  امام  تسبیح  فیض  مال محسن

  ا خاك  اي  تو قطعه  دردست  كه  بینم  خود مي  تخص  طبق  ؟گفت دهي  نمي  چرا جواب  گت  فیض مال محسن.كرد  مي
  فیض  ؟مال محسن است  تو رسیده  دست  به  چگونه  بهشت خاك  كه  است  در این  تفكر من. است  بهش
  امام  كه  پیامبرمان  از قبرمطهر دخترزاده  تسیحي  و آن  است  بهشت  از خاك  اي  قطعه  من  ،در دست گفتي راست: گفت
 .شد مسلمان  شخص  آن  موقع  در این.شد  ما روشن  دین  شما وحقانیت  دین بطالن  مطلب  و از این.باشد  مي بوده

 
 !تعبیر شد  كه  خوابي

از   قبل. دارم  جالي  ،خاطرة بودم» رض»  خمیني امام در خدمت  در نجف  كه  از ایامي  من)  بزرگ آبادي  فرزند شاه( من
 . درخوزستان  بخصوص. است  وجنگ  آشوب  در ایران  كه  یدمد  خواب  ،شبي نجف به  امام  فرمائي  تشریف

  برادرم  البته  كه- .بود  شهید شده  از نزدیكانم  یكي جنگ  در این.بود  بود ویا سوخته  شده  خرما یا قطع  نخلهاي  سرتمامي
  من  جنگ  مدت  در تمام.شد امتم  ایران  بود با پیروزي  شده  طوالني  خیلي  كه  جنگ-.شهید شد  درجنگ  آقا مهدي  حاج
  آقاامام: شد،پرسیدم  تمام  جنگ  وقتي. است  ودشمنانش)  ع(سید الشهداء حضرت  میان  جنگ  كه  كردم تصور مي  چنین

  در سمت  ویكي  راست  در سمت  یكي. داشت  دواطاق دادند كه  نشان  را بمن  ساختماني  باالي  كجاهستند؟طبقه) ع( حسین
  از خواب  حین  درهمین. كردم ادب  وعرض  شدم  مشرف) ع(سید الشهداء  حضرت  وخدمت  آنجا رتم به  من.بود  چپ

 . بیدارشدم
جریانها   این:فرمودند  كرده  تبسمي  ایشان. كردم تعریف  ایشان  را براي  خواب  این  نجف  ب  امام  فرمائي  از تشریف  پس

  ایشان  وسرانجام  اصرار كردم  دوباره  من! بساط شود این مي  معلوم  باالخره:دچطور آقا؟فرمو: پرسیدم.خواهدشد  واقع
  والدت  مرحوم  خدمت  در قم  زمانیكه! نگوئي جائي  هستم  زنده  كه  باید تا زماني  ولي  بتو بگویم  نكته یك  من:فرمودند

اسرار   به  نسبت  مرانامحرم  هم  وایشان. بودم ایشان  بهفرد   تقریبا نزدیكترین  بطوریكه  داشتم  عالقه  ،بسیاربایشان بودم
  مسیر شروع  این  كه  زمان  وتا آن. زوداست  حاال البته.كردند  وكار را بیان  مسیر حركت  من  براي روزي.دانستند نمي

 .رسد اّمامي. شود،زود است
 : رشتي  سید موسوي  به  خطاب): عج(عصر  امام»

 ! ،نافله  ،نافله  وانید؟نافلهخ نمي  شما چرا نافله
 !خوانید؟عاشورا،عاشورا،عاشورا شما چرا عاشورا نمي

 «! ،جامعه ،جامعه خوانید؟جامعه نمي  شما چرا جامعه

 ّ اكبر علي  حضرت



 
 18نبرد كربال،   در هنگام  كه  سیما، برازنده رشید، خوش  جواني.  است  نبوت  خاندان  هاي  چهره  از زیباترین  او یكي

و   و الیق  كاردان  ّ اكبرآنچنان علي. باشد مي  دین  كنندة  و زنده  اسالم  تاریخ  ، قهرمان 7 او فرزندحسین.  است  بوده  ساله
فرد،   ترین  قرار گیرد، شایسته  هاشم  در بني  اگر قرار باشد خالفت: گفت  معاویه  روزي  بود كه 6پیامبر  به  شبیه
و دهها نفر   پرداخت  جنگ  نفر به نمود و با هزاران  دفاع  و والیت  برد نا برابر كربال،از دیناو در ن!  اكبر است علي

  صداي  كه ساخت  ، پشته دشمن  از كشته  آنچنان:  است  آمده  در تاریخ  كرد كه  جنگي و چنان  انداخت  را بخاك  از دشمن
 !بلند شد  از دشمن  و شیون  ضّجه
تر  را جاودانه  كربالئیان  ، حماسة خودش با خون  و او هم. خود، او را شهید نمودند  سواران  با خیل  دشمن  عاقبت

 .نمود

  العّباس  ابوالفضل  حضرت
 

  خاصي  كربال، ارادت  شهداي  دربین  كه  تأثیرقرار داده  را تحت  دوستدار والیت  مردم  آنچنان 7 ابوالفضل  شخصیت
  .كند مي  علمدار درخود احساس  عباس  به  خاصي  ،عالقة  هم  عراق ممرد  حتي. او وجود دارد  به

و   او با وفاداري  كربال بدر برند، ولي  ازصحنة  سالم  ، جان آورد تا او و برادرانش  نامه  او امان  براي  دشمن  با اینكه
  بود كه  شجاع  اوآنچنان .نمود  دفاع  مامتخود از ا  زندگي  لحظة  ، ماند و تا آخرین داشت در دل  كه  از والیتي  اطاعت

 .نمود  از چهارهزار نفر بودند، پراكنده  بیش  را كه  فرات  ،نگهبانان رفت  فرات  طرف  به  آب  آوردن  براي  وقتي
  جرعت  ، دشمن داشت  دربدن  او تادست! نخورد  فرات  آب  لب  تشنه  بیاد حسین  بود، ولي  بسیار تشنه  بااینكه  عباس
 :كردند،صدازد  را قطع  راستش  ، دست بطور ناجوانمردانه  وقتي.را پیدا ننمود وي  به  شدن  نزدیك
  ْ دیني َاَبدًا َعن  امي'ُاح  اءّني  َیمیني  ْ َقَطْعُتم ِان  ه'َو الّل

 . دارم برنمي  دینم  از حمایت  دست  كردید، من  را قطع  راستم  بخدا اگر دست
 !باد  حسین فداي  و جانش. ندارد  هراسي  از مرگ  كه  گفت واند و ميخ او رجز مي
 .خواهد بود  تا ابد زنده  و والیت  دین  او درراه  و یاد و جانفشاني  رساند، اّمانام  او را بشهادت  دشمن  در هر حال

  كبري  زینب
 
 6 پیغمبراكرم. متولد شد 7 علي  چون  وپدري 3زهراء  چون  از مادري  در مدینه  هجري 5  درسال  قهرمان  بانوي  این
 :بعد فرمود. نهاد  خداوند، زینب او را از طرف  نام
 «. است  كبري  زیرا اوهمانند خدیجه. دارند  دختر را نگه  این  حرمت  برسانند كه  غائبین  به  حاضرین»

را   علت  وقتي.  است  و ناراحت  ساكت  علي  ید كه،د رفت  علي  خانة  به  زینب  والدت  تبریك  براي  سلمان  كه  هنگامي
 .نمود  او تعریف  كربال را براي  داستان  علي.پرسید

  را براي  قضیه  زهراء این.  گرفت مي  آرام حسین در آغوش  ، فقط در طفولیت  زینب  گریة  در هنگام  كه  است  آمده
 .نمود  بیان  فاطمه  كربال را براي افتاد و ماجراي  گریه  كشید و به  آهي  حضرت. كرد  خدا تعریف رسول

  باشد كه  داشته  سفر برود، او حق  به  حسین هرگاه  كرد كه  نمود و شرط  جعفر ازدواج  بن  با عبدالّله  ازدواج  در سنین
 .باشد  همسفر برادرش
 .بود» د و فرزند شهیدشهید و خواهر شهی مادر شهید و عمة«كرد و خود   را درك  معصوم  او حضور هفت

 
  عبادت

در : سجادفرمود  امام«و »  نكن  فراموش مرا در نماز شبت: او فرمود  به  حسین  كه«بود   عبادت  اهل  او آنچنان
 «.خواند مي نماز را نشسته  از گرسنگي  نكرد و گاهي  را ترك  و مستحب  واجب نمازهاي  ام ، عمه اسارت

 
 صبر

»  ان'َذا اْلُقرب'ا ه'ْ ِمّن َّ َتَقبَّل ُهم'َالّل«: گوید بیند،مي خود را مي  گمشدة  قتلگاه  در گودال  وقتي«د بسیار صبور بو  او زني
 .بفرما را از ما قبول  قرباني  بار الها این

 بتول  دخت  آن  و رضا نگر كه  تسلیم
  چو فرمود نزول  كشتگان  در مقتل 



 خداوند جلیل  سرود كاي  شكرانه
  تو قبول  پیشگاه  ما به  يقربان 

 
 
و   زیبائي  فقط  ُ اّال جمیًال من مارأیت: كرد؟فرمود  چه  خدا با برادرت  دیدي:  گفت  زینب  به  زیاد كه  ابن  در مقابل»

 .« خدا را دیدم  لطف

 یكروز مادر دو شهید  به  اي
  پسرت  دو نازنین  فداي  وي

 روز  كمتر از یك  در طول  كه  اي
  بر جگرت  هفتاد داغ ماند

 تو  بودي  حسین  آبروي
  مفتخرت  بخدا شد حسین

 
  دیگران  خود را به  غذاي  ، سهمیه وشام  كوفه  راه  و در طول. داد مي  كودكان  خود را در كربال به  آب  سهمیه»

 «.داد مي
 

  وعفت  حجاب
بر سر و   خود را پوشاند، زیرا مقنعه صورت  زیاد با دست  ابن  در مجلس«. بود  و با حجاب  بسیار عفیفه  زني

  وكنیزان  زنان  كه  است  آیا از عدالت!  فرزند آزاد شده  اي:  او گفت  به  یزید خطاب در مجلس  زینب» « نداشت  صورت
 «.باشند نداشته  رسول خدا حجاب  دختران  باشند، ولي  تو با حجاب

 
  ودانش  علم

  صاحب«و »  هاشم  بني  عقیله»  اش و كنیه  وفهیمه  بود، عالمه  شده  تربیت  الهي  و خالص  بنا  علم  در دامان  كه  زینب
  در این. خواند مي  خطابه بود كه7 گوید گویا علي مي  كرد، راوي مي  سخنراني  كوفه  دردروازه  وقتي. بود»  الشوري

  بدون هستي  و فهمیده  باشي  خوانده  درس  اینكه  بدون  هستي  تو عالمه! بگیر آرام  عمه: او فرمود  به 7سجاد  امام  هنگام
  منم: خواند كه بود،رجز مي  زده  را بر نیزه  امام سرمقدس  كه  دار درحالي نیزه  وقتي.  باشي  یاد گرفته  از كسي  اینكه

  منم:بگو  بلكه!اینهارانگو:رمودبر او فریاد زد وف  زینب....  كسیكه  قاتل  منم! دراز داشت نیزه  كسیكه  قاتل  صاحب
  كسیكه  قاتل  منم!او بودند  ،خادم واسرافیل  میكائیل  كسیكه قاتل  منم!رشد كرد  جبرئیل  در گهواره  كسیكه  كشندة

 «...!درآمد  لرزه  به  رحمن  ،عرش ازشهادتش
 «.ّ ِ َعِلي ِبْنت بَعقیَلنا َزْیَن  َحدََّثني: گفت كرد ومي مي  نقل  حدیث  از زینب  عباس  ابن»

 
  رحلت

یزید   خبر به. نمود مي  افشاگري  وقت  حكومت كرد و علیه مي  ، سخنراني و محافل  كربال، او در مجالس  بعد از حادثة
  از حادثة  بعد ازیكسال  زینب. صادر كرد) مصر  به  روایتي  و طبق(  شام  را به 3 رسید و او دستور تبعیدزینب

 . درگذشت  سالگي 56  كربال،در سن

 ؟ است  مصیبت  بزرگترین) ع( حسین  امام  چرا مصیبت
 

  بزرگترین  كربال،بعنوان  از حادثة  اینكه  به  خوریم  برمي) ع(  معصومین  ائمة  وكلمات  از زیارات  مادر موارد مختلفي
 .اند  برده  ،نام تاروز قیامت  از بدو خلقت  هستي  در عالم مصیبت
از آنها از   درظاهربعضي  كه  است  آمده  پیش  وشیعیان مسلمین  ، بارها وبارها براي باري  فاجعه  حوادث  اینكهب  باتوّجه
 اند؟  ذكركرده  عنوان  این  رابه  ساالرشهیدان چرامصیبت  كه  اینست  ،سؤال است  بارتر بوده  كربال،مصیبت حادثه

 . را پیدا نمائیم  سؤال  ،جواب  كنیم  دّقت  حادثه این  وكیفیت  هیتاگر ما در ما  باشد كه  این  سؤال  شاید جواب
  ومصیبت  مظلومیت خود از جهت  شوند،واقعًا در نوع مي  جمع  در كنار هم  همه  كربال وقتي  حادثة  خصوصیات

 . نظیر است  ،بي باربودن
 : را ذكر كنیم  خصوصیات  چند تا از این  توانیم  ما مي



نمودند تا   اورا دعوت  بود كه  كساني  او بدست  شهادت-2.را شهید كردند) ص(خداوپسر پیامبر  تدر كربالحّج-1
اورا شهید   كساني-4!رساندند  از او بشهادت را قبل  ویارانش  ودیگر اقوام  وبرادران  پسران- 3! نمایند  اورایاري
اورا شهید   مردمي-5!دانستند  مي) ع( و جّد حسینخواندند وخودرا پیر  بودند ونماز مي  در ظاهرمسلمان  كردند كه
  اورا تشنه  بود ولي  فرات  دركنار آب  با اینكه-6!داشتند  او آگاهي  ومنزلت  شناختند واز مقام كامًال اورا مي  كردند كه

  او از قبیل  شخصي  وسایل'  اوراحّتي  ،اموال بعد از كشتنش- 7!،بستند حرمش  واهل  رابركودكان  شهید نمودندوآب
  اهل-9!را ترساندوآزار رساندند  بیتش  زدند واهل  هارا آتش  خیمه- 8!نمودند  راغارت  اش  وعمامه  انگشتر ونعلین

- 11!درشهرها گرداندند  نیزه  را بر باالي  سرمقّدسش-10!بردند  اسیري  بود،به پیامبرشان  به  منسوب  اورا كه  بیت
  اهل  كندتاعاقبت  نبود تا اورا دفن  بود وكسي  افتاده  خاك  بر روي  روز بدنش سه-12!راندند  ،اسب نازنینش  بربدن

  آزادكردة  جّد وپدرش  كه)یزید(اورا داد  دستور كشتن كسي- 13!نمودند  روستاها آمدند واورا دفن
از آنهاچند   گروهي  هشهید كردند ك  اورا تشنه  كساني- 15! كشتند  وگناهي  جرم  اورا بدون-14!بودند) ع( جّدحسین
اورا   شهادت  شام  سوء،مردم  بخاطر تبلیغات-16)لشگر حّر !(یافتند  نجات  از تشنگي) ع( حسین  همین  بوسیلة روز قبل

 ...!ریختند او اشگ  براي  دریا ودرختان  ماهیان'  حّتي  موجودات  همة- 17گرفتند  جشن

 باقبر پیامبر) ع( حسین  وداع  روضه
 

  حضرت  بر سر مرقد شریف)  ص(خدا  با رسول  وداع كربال،براي  سپس  مّكه  بطرف  از حركت  قبل) ع( نحسی  امام
  مرا در میان  كه  توهستم  سبط  من. توهستم  فرزندتو وفرزندزاده  حسین  من! الّله  یا رسول  علیك  السالم:  وگفت  رفت

  ّ مرا رعایت وحق  شمردند ومقام  آنها مراضعیف  اینك!ر خداپیامب  اي! قراردادي  جانشین  هدایت ،براي  مسلمین
 . نمایم  شمارا مالقات  تا زمانیكه  كنم  را بشما مي  شكایت این  من!نكردند

فرزند دختر   ومن. است) ص(،محّمد قبر پیامبرت این!خدایا:وفرمود  رفت  قبر جّدش  زیارت  به  بعدنیز امام  شب
واز منكر   دارم  را دوست  معروف  من!خدایا! انهادانائي  تو خود به  كه  است  آمده  پیش  حوادثي  من  براي. هستم پیامبرت

  در پیش  راهي  كه  خواهم  ،از تو مي است در آن  قبر وآنكه  ّ این حق  به! كرامت  وصاحب  ذوالجالل  خداي اي. زارم  بي
 «1«.تو باشد  تو ورسول  مورد رضا وخوشنودي كه  قرار دهي  من  روي
  ظلم  از روي  كه  دانم  مي  من!مادر  اي:بود،فرمود  عراق از سفر به  شدن  خواستار منصرف  كه  ّ سلمه ُام  در جواب  امام

  وفرزندانم  آواره  بیتم  اهل  كه  است  ّمقدر كرده خداوند عّز وجل  كه  تحقیق  به.شود  جدا مي  از تنم  وسرم  شوم شهید مي
  سخنان{«.نمایند  پیدا نمي  وفریادرسي  كمك كنند ولي  مي  كمك  شوند وآنها طلب  كشیده  زنجیر اسارت ویا به  دهشهید ش

 { تاكربال  از مدینه)  ع( حسین  امام

 ( ع( عقیل  بن  مسلم  شهادت
 

  اّنا ِلّله:فرمود  امام.دادند  امام  به را  وهاني  عقیل  بن  مسلم خبر شهادت  ّ ثعلبیه ،درمحل كوفه  بسوي  از مّكه  بعد از حركت
  مي  بگوش  زنها هم  شیون  كردند وصداي  نیز گریه  امام همراهان.شد  جاري  صورتش  به  اشك  آنگاه.  راجعون  واّناالیه

 «. گوارا نیست ،دیگر زندگي وهاني  مسلم  بعد از شهادت:فرمود  امام  سپس.رسید
واورا   شده  پراكنده  مسلم  زیاد،از اطراف  ابن  ،باتهدیدهاي) ع( حسین  از سفیر امام  استقبال  همه  بعد از آن  كوفه  مردم

در   وتشنه  ،خسته لذا تنها وغریب.برود  كه  رانداشت  وعشاء ،اوجایي  بعد ازنماز مغرب  شبي  بطوریكه!تنهاگذاشتند
  در انتظار مراجعت  بود كه  طوعه  بنام زني  خانه  احبص.بود  زده  تكیه  اي  در خانه  سكوي  ،به  كوفه هاي  كوچه

حضور   آمد ومتوجه  پسرطوعه  اّما وقتي.نمود  را اكرام  بردومسلم  خانه  ،اورا به را شناخت مسلم  او وقتي.بود  پسرش
 .زیاد درآمد  ابن ورینمأم  محاصره  به  طوعه  خانه  خبر داد وناگاه  مأمورین  را به مطلب  شد،این  شان  در خانه  مسلم

او   از آنها بدست  اي  عده.نمود  حمله  مأمورین  آمدوبه  بیرون  واز خانه  شمشیر خودرا برداشت) ع( مسلم  حضرت
 .گریختند  مي  نمود،از مقابلش  مي  حمله  هرطرف  شدندوبه  كشته

 .انداختند  مي  بر حضرت  وآتش  وچوب  نگبامها،س از باالي  عاجز شدند،نامردانه  با مسلم  از مقابله  اّما وقتي
واو   برم  زیاد مي  نزد ابن  به  تورا سالم  من: داد وگفت امان  مسلم  ،به اشعث  ابن  بود تا اینكه  منوال  این  به  وضع  مدتي

كرد وخودرا   لرا قبو  امان  بود،بناچار این كرده  غلبه  بر مسلم  وتشنگي  وخستگي  ضعف  چون!تورا ندارد قصد كشتن
  منافقان  اي:فرمود  داشتند تا اینكه نگه  بر در داراالماره  را مقداري  مسلم.بردند  كوفه  اورابنزد حاكم  نمود وآنان  تسلیم

  جهّنم  حمیم  تا از آب  دهیم  بتونمي  آب  قطره  یك:عمرو،جوابداد  بن  مسلم  یكنفر بنام!بدهید من  به  آبي  جرعه!وفا  بي
 ! شاميبیا

  مسلم  موقع  دراین! بیاشامي  جهنم  حمیم  از آب  اینكه  به از من  توسزاوارتري!بنشیند  عزایت  به  مادرت:فرمود  حضرت



 .داد  دیوار تكیه  به  وتشنگي  ضعف  ازشّدت
 .ببرد  مسلم  براي آبي  ظرف  كه  خود گفت  غالم  به  حریث  عمرو بن  هنگام  در این

  آب  ظرف. آبرا ریخت.ُپر شد  حضرت  دهان  ازخون  بیاشامد،ظرف  او دادند وخواست  را بدست  آب  ظرف  وقتي
ُپر از   نیز،ظرف  دفعه  آوردند،این  آب  بار سوم  براي.افتاد  در ظرف  مباركش  بار دندانهاي  این.راآوردند  دیگري

 :فرمود  مسلم.گردید  خون
 . بیاشامم  دنیا آب از  كه  گویا مقّدر نشده. الحمد لّله

  نكني  وچه  بكني  سالم  ؟چه نكردي  چرا سالم: زیادگفت  ابن.نكرد  وارد شد،سالم  وقتي.زیاد بردند  اورا نزد ابن
زیاد   ابن  تا اینكه.داد  اورا مي  جواب  هم  نمودومسلم)  ع( بیت  اهل  به  كردن  اهانت  به  شروع  سپس! ُكشت  توراخواهم
 .را صادر كرد  مسلم دستور قتل

  داراالماره  باالي  بود،به  مشغول  الهي  وتهلیل حمد وثناء وتقدیس  به  زبانش  را در حالیكه  عمرو،مسلم  بكربن
زیاد   نزد ابن  به  وهراسان  وخودلرزان  انداخت  پایین  به  بام  را جدا كرد واز پشت  مقصر،سر مسل درباالي.برد

  جدا مي  را ازبدن  سر مسلم  هنگامیكه:داد  او جواب.كرد  اورا سؤال  وهراس اضطراب  زیاد عّلت  ابن! بازگشت
 !گزید  مي  دندان  خودرا به  هايبود وانگشت  ایستاده دربرابر من  كه  را دیدم  ترسناكي  ،مرد سیاه كردم
را در بازار گرداندند   كشتند وجسدش  اورا هم.را صادركرد  عروة  بن  هاني  وقتل  زیاد دستور دستگیري  ابن  سپس

 «.یزید فرستادند  براي  شام  دوبزرگوار را به  وسر آن

   دوفرزند مسلم  شهادت
 

  خانه  كربال به  در راه.بودند،بگریزند  در آن  یكسال كه  ز زندانيتوانستند ا) ع( ومحمد ،دوفرزند مسلم  ابراهیم
  شخص  ،كه حارث  بنام  داماد پیرزن.نماز خواندندوخوابیدند  غذا،چند ركعت  بعد از خوردن.شدند  پناهنده پیرزني
آمد   پیرزن  خانه  به  شب، داشت  زیادهمكاري  ابن  عمرسعد بودوبا مأمورین  كربال جزء لشكریان  بود ودرحادثه  فاسقي
را خورد   اوشام.اند  كرده  تعیین جایزه  آنها هزار درهم  دستگیري  اند وبراي  فرار كرده  زنداني دوكودك: وگفت

سر آندو آمد وآنهارابیدار كرد   باالي.شد  دوكودك  حضور آن  متوجه شب  هاي  نیمه  ولي.وخوابید
  خداورسول  خدا وذّمه  خدا ورسول  امان:گفتند! آري: ؟گفت ،در امانیم بگوئیم  تاگر راس:دادند  شماكیستید؟جواب: وگفت

 باشد؟  ُگواه  عبدالّله  محّمدبن:گفتند! آري: خدا؟گفت
  واز زندان  محمدیم پیامبرت  ما ازخاندان:گفتند!   آري: باشد؟گفت  ،وكیل  گوئیم  مي  خدابرآنچه:گفتند! آري: گفت

وآندو را   برخاست  موقع  دراین!اید  گرفتار شده مرگ  اید وبه  فرار كرده  ازمرگ: گفت! ایم  رار كردهزیاد ف  بن عبیدالّله
 .خوابیدند  بسته  را باَكت  شب  مظلوم  دوكودك  آن! بست
را   بزندوسرشان  گردن  راببرد ودركنار فرات  دوكودك  آن  دستوردادكه  غالمش  به  شد،حارث  كه  صبح

  رسول  مؤذن  تومانند بالل! سیاه  اي: گفت از كودكان  یكي.برد  فرات  وآنهارا بطرف  ،شمشیر را برداشت مغال!بیاورد
  از زندان! محمدیم  پیامبرت  مااز عترت:شماكیستید؟گفتند. شمارا بزنم  گردن  دستور داده  بمن  آقایم: گفت غالم! خدائي

  دراین!خواهد مارا بكشد مي  آقایت  ولي.كرد  مارا مهمان  پیرزن  واین  ایم  ،فرار كرده شدن كشته  زیاد،از ترس  ابن
شمشیر   سپس!' محّمدمصطفي  عترت  سپر شمااي  ورویم!شما  قربان  جانم: آنها افتاد وبوسیدوگفت  پاي  به  غالم  هنگام

 !  انداخت فرات وخودرا به  انداخت  رابطرفي
  جوان  آن!تو سر ایندو را جدانما: داد وگفت  پسرش  وشمشیر رابه  را خواست  را دید،پسرش  صحنه  این  وقتي  اربابش

شما : گفت! ترسم  تو مي  بر جواني  جهّنم  ازآتش  من! جوان  اي: گفت  از كودكان  یكي.برد  فرات  را بطرف  ،دوكودك
  ُفرات  خودرا به  سپس.افتاد وبوسید  آنان وبرپاهاي  شمشیر را انداخت  هم  جوان  آن! پیامبر توایم  ازعترت:كیستید؟گفتند

 .افكند
 .برد  كنار فرات  را به  وآنان  گرفت  شمشیر بدست.آنهارانكشد  شخصي  جزخودم: ها،گفت  صحنه  این  با دیدن  حارث
  ونخواه! بازار ببر وبفروش  مارا به!مرد  اي:شدوگفتند  ُپر از اشك  شمشیر افتاد،چشمانشان  به  كودكان  چشم  وقتي

  وجایزه  زیاد ببرم  ابن  بایدسر شمارا براي  شود ومن  نمي: گفت!تو باشد  دشمن) ص(،محّمد دزقیامت كه
او   شما به  با خون  جز اینكه ندارم  راهي  من: گفت!كند  ما حكم  در باره  زیاد ببر تا خودش  مارا نزدابن  پس:گفتند! بگیرم
چند   بده  اجازه:گفتند! است نیافریده  رحم  من  خدا در دل: ؟گفت كني  نمي  ما رحم  ودكيك به!مرد  اي:گفتند! بجویم  تقرب

 !خواهید نماز بخوانید  مي  دارد،هرچه  شما سودي  اگر نمازبراي: گفت! نماز بخوانیم  ركعت
ماو او   میان! الحاكمین  حكمیا ا! یا حكیم!ّ یا حي:گشودندوصدا زدند  آسمان  به  نماز خواندند وچشم  چهار ركعت  كودكان

 ! كن  ّ حكم حق به
غلطید   برادرش  برادر كوچكتر در خون! انداخت  وابتدا سر برادر بزرگتر را جدا نمود ودرتوبره  برخاست  ظالم  آن



  مي  لحقاو م  به  تورا هم! نیست  باكي: مرد گفت. كنم  خدا مالقات  ، با رسول برادرم  بخون  آغشته  خواهم  مي:  وگفت
 «.زیاد برد  ابن  وسرهارا براي  انداخت را در فرات  وبدنهایشان  گذاشت  را در توبره  وسرش  كشت اورا هم! نمایم

 كربال  در راه) ع( حسین  امام  خواب
 

سر   پشت  نكربال رهسپار بود،م  طرف  به  مقاتل  بني  از منطقه) ع( حسین  امام  كاروان  وقتي:گوید  مي  سمعان  بن  عقبة
ّ  رب  والحمد ِلّله  راجعون  واّنا الیه  اّناِلّله:زد وبیدار شد وفرمود  خود چرتي  اسب  در پشت  امام. بودم امام

  جاري  را بر زبان  استرجاع كلمة  شد كه  چه:اكبر عرضكرد  علي.را فرمود  جمله  باراین  ودوسه. العالمین
  مي  كه  گروهي این: ظاهر شد وگفت  سواري  كه  دیدم.برد  ،خوابم اسب  يبرباال!  فرزندم:فرمود  فرمودید؟امام

 «.ماداد  خبر از شهادت  كه  ماست  روح  شخص آن  كه  فهمیدم!آید  مي  آنان  بسوي  روند،مرگ

 كربال  ورود به
 

  را حركت  اسبش  خواست  امام  هجواد ایستاد وهرچ  بنام امام  كربال رسید،اسب  منطقه  به)  ع( حسین  امام  كاروان  وقتي
  حركت  هیچكدام  شد ولي  عوض  اسب  شش.نكرد حركت  هم  آن  نمود ولي  را عوض  اسبش  امام. جلو نرفت  دهد،اسب

 .كردند  نمي
  هم  دیگري  اسم:فرمود! غاضریات:دارد؟عرض كردند  نام  چه  منطقه  این:كرد  سؤال  حضرت

  اسم:فرمود! الفرات  شاطي:دارد؟عرضكردند  هم  دیگري  ،نام دواسم  غیر از این:رمودف!نینوا! آري:دارد؟عرضكردند
 دارد؟  هم  دیگري

  ارض  والّله  هي«:تاكربال را شنید،فرمود  از مدینه-1كربال  نام  حضرت  همینكه!نامند  مي  كربال هم! بلي:عرض كردند
  هیهنا والّله!دمائنا  مسفك  هیهنا والّله!محشرنا ومنشرنا  هیهنا والّله!اركابن  مناخ  هیهناوالّله!قفواوالتبرحوا!وبالء  كرب
 «. فرسه  عن  ّنزل ثم لقوله  وال ُخلف) ص(  الّله  رسول  ما وعدني  وهیهناوالّله !ّقبورنا محل  رجالنا وهیهنا والّله  تقتل
  ّ فرود آمدن اینجا محل! بیافكنیم  اقامت  حلباید ر كه  است  اینجا محّلي! است  واندوه  غم  زمین! بخداقسم: یعني

قبور   اینجا جایگاه! ماست  مردان  ّشهادت اینجا محل! ماست  خون  شدن  ّ ریخته اینجا محل! ماست  ّمحشور شدن ومحل
 ! ماست
 .دآم  پایین  از اسبش  امام  سپس! است  داده وعده  بمن) ص(خدا  رسول  كه  است  مكاني  همان  مكان  واین

 در كربال) ع( علي  گریه
 

  در اینجا سؤال.كربال رسید  به  ،در كنار فرات صفین به) ع( علي  امام  عزیمت  هنگام  كه  است  شده  نقل  از شعبي
  روزي:بعد فرمود.تر شد  از اشكش  زمین  افتاد بطوریكه  گریه  به  امام!كربال:دارد؟جوابدادند  نام  چه  زمین  این:كرد

  جبرئیل  اكنون:كنید؟فرمود  مي  چراگریه! الّله  یا رسول: كردم  سؤال.  دیدم را گریان  وحضرت  خدارفتم  سولر  خدمت
اورا   از خاك  بعد مشتي.شود مي  كربال كشته  ،بنام كنار فرات  در زمیني  حسین  فرزندم  خبر دادكه  من  بود وبه  نزدم

 {؟ گذشت  دركربال چه-2اهد فوائد المش{شدم وگریان  بوئیدم  آورد ومن

 

    عاشوراء  شب
 

بیدار   وقتي. رفت  بود،بخواب  نشسته بر زمین  درحالیكه) ع( روز تاسوعاء حسین  غروب: گفت  راوي
  همگي  كه  دیدم  را در خواب  ،حسن وبرادرم  ، فاطمه ومادرم  ، علي ،محّمد وپدرم جّدم  االن  همین! خواهرم:شد،فرمود

  به  را شنید،سیلي  سخن  این  چون زینب.آمد  نزد ما خواهي)فردا  روایات  دربعضي( زودي  همین به! حسین  اي:گفتند  مي
 ! ما نكن  گوي را مالمت  بگیر ودشمن  آرام:او فرمود  به) ع( حسین.بلند كرد گریه  خود زد وصدا به  صورت

  انان  به  سپس.ابتدا خدا را حمد نمود. گفت  سخن  آنان رايكرد وب  را جمع  یارانش  عاشوراء فرا رسید،امام  شب  وقتي
 :فرمود
  شما پاداش  همة  خداوند به. ندارم  سراغ  خودم  بهتر ازخاندان  نیكوتر از شما وخانداني  یاراني  حقیقتًا من!اّما بعد



مرا   از افراد خانواده  یكي  از شما دست  هركدام شبانه! است  شمارا فرا گرفت  شب  تاریكي  اینك.عطا فرماید نیك
 «1«.كار ندارند  ،بااحدي اینها جز بامن  وبرویدكه  كرده  حركت  شب  بگیردودرتاریكي

 :گشود وفرمود  سخن  به  لب) ع( ابوالفضل  ،حضرت موقع  در این
 ! برویم  شهرمان  يوخود بسو  ما شماراتنها رها كنیم  را نیاورد كه  روزي  خدا چنین!ابدًا  ذلك  ال ارانا الّله

 .گفتند  ،سخناني امام  به  در ابراز وفاداري  ،هركدام هاشم  سایر بني  سپس
  كه  دادم  شما اجازه  به  من. است  شما بس  براي  مسلم شهادت:كرد وفرمود  عقیل  فرزندان  به  نگاهي  در اینجا امام

 .بروید
  ؟نه بگوئیم  خود كشیدید،چه  از موال وامام  چرادست  شود كه  ؤالاگر از ما س  صورت  در این:گفتند  در پاسخ  آنان

  وتا آخرین  تو كرده  را فداي  وفرزندانمان وجان  مال  بلكه! دهیم  نمي  را انجام  كاري  چنین  هیچگاه! ،بخدا قسم
 . جنگیم  شمامي  ،در ركاب مرحله

  خدا،چه  در پیشگاه  صورت  ؟در این شما برداریم از یاري  دست  ما چگونه: گفت  امام  از یاران  عوسجه  بن  مسلم
  وتا شمشیر در دست  را بشكافم  دشمنانت  خود،سینه تا با نیزه  شوم  از تو جدا نمي  من! ؟بخداقسم داشت  خواهیم عذري

  تسلیم  آفرین  جان  به  جان،تا  روم  مي  جنگشان به  وكلوخ  ،با سنگ نداشتم  سالحي  واگر هیچ  جنگم  مي  با آنان است  من
 ! كنم

ّ  حق  كه  كنیم  خدا ثابت  تا در پیشگاه  داریم  تو بر نمي  ازیاري  ما دست! بخداقسم:كرد  عرض  امام  به  عبدالّله  سعدبن
را   وخاكسترم  زده  را آتش  وبدنم  شوم  مي  هفتاد باركشته  كه  اگر بدانم! بخداقسم! نمودیم  تو مراعات  پیامبر رادر بارة

  درصورتي. شتابم  مي  یاریت  ،به شدن  از هربار زنده  وپس  دارم  تو برنمي  از یاري  هرگز دست  نمایند،باز هم مي  زنده
 . خداونداست  پایان  بي  نعمتهاي  از آن  وپس  از یكبار نیست  بیش ،مرگ دانم  مي  كه

  ودوباره  باز زنده  ،هزاربار كشته  حمایتت  در راه  كه دارم  دوست! خداقسمب! الّله  رسول  یابن: گفت  چنین  قین  زهیر بن
 !یافتید  مي  نجات  ،از مرگ هاشم  بني جوانان  از این  ،شما یا یكي من  شدن  با كشته  كه  وباز آرزو دارم بشوم  كشته
  فردا شهیدمي  من!خیر دهد  شما پاداش  خدا به! تقتلون  ُوكّلكم غدًا اقتل  اّني!خیرًا  الّله  جزاكم:آنها فرمود  در جواب  امام
 «!شوید  مي  شما نیزكشته  وهمة  شوم
كرد   بر او رّقت  ؟امام جزء شهداء هستم  منهم:عرضكرد  حسن  بن  ،قاسم  موقع  در این) ع(سجاد  امام  نقل  طبق

 !شیرینتر  از عسل: ؟گفت است  در نظر تو چگونه  مرگ! پسرجانم:وفرمود
  ،به گرفتارشوي  سخت  از آنكه  پس  كه  هستي  مرداني از آن  یكي  توهم! قربانت  به  عمویت! بخداقسم! آري:فرمود  امام

 «. رسي  مي شهادت

****** 
 

  موقع  در این.بود  شمشیر حضرت  كردن  پاك  مشغول امام  غالم.بود  نشسته  با چند نفر در خیمه  عاشوراء،امام  شب
  كه!تو  بر دوستي  ُاف!دنیا  اي: است بوده  این  مضمونش  كرد كه  مي  زمزمه  را در زیر لب  واشعاري یاتاب  امام

همانا ! ورزي  نمي  قناعت باز هم  ولي! دهي  مي  كشتن  را به  وخواهانت  ،چقدر از دوستان وعصرگاهان  صبحگاهان
 .باشد  مي  راه  این  سالك  اي  وهر زنده ّ است محول  بزرگ  خداي  كارها به

پر   وچشمانم  بردم  خود بود،پي  وشهادت  خبر مرگ اعالن  كه  پدرم  هدف  اشعار به  از این  من:گوید  مي) ع(سجاد  امام
اشعار   این  بود،با شنیدن  نشسته  دركنار بستر من  كه)  س( زینب  ام  اّما عمه. كردم  خودداري  از گریه  ولي.شد از اشگ

  روزي  وچنین  بودم  مرده  كاش  اي! برمن  واي: رساند وگفت  حضرت  ،آن  خیمة  ،خود رابه امام  یاران شدن  فرقوبا مت
  واین  ام  داده  را امروز ازدست  عزیزانم  گویا همة! بازماندگانم  پناه  اي!   یادگارگذشتگانم  اي. دیدم  را نمي

 .كرد  را زنده) ع( حسن  وبرادرم)  س(ءزهرا ومادرم ( ع( علي  پدرم  پیشامد،مصیبت
  را در پیش  صبر وشكیبائي  راه!خواهر:فرمود  نمودوچنین دعوت  صبر وشكیبائي  داد وبه  اورا دلداري) ع( حسین  امام

د مگر هستن  رفتني  از بین  موجودات  همة.مانند  نمي درآسمانها هستند نیز زنده  كه  میرند وآنان  مي  همه  كه  بگیروبدان
پدر !یكتا  خداي  واوست.خواهد نمود  ،زنده رادرقیامت  مردم  وهمة  است  آفریده  خویش  دنیارا با قدرت  كه  بزرگ خداي

  مسلمانها باید از رسول  وهمة  شتافتند ومن باقي  سراي  به  همه  بودند ولي  بهتر از من)  ع( حسن  وبرادرم ومادرم
 . شتافت  باقي  جهان  یز بهاو ن  كه  كنیم پیروي)  ص(خدا

  نزنید وسخني  بصورت  نكنید وسیلي  چاك  ،گریبان من از مرگ  پس! رباب! فاطمه! ّ كلثوم ام  خواهرم:فرمود  سپس
 {تاكربال  از مدینه) ع( حسین  امام  سخنان{«.ننمائید  جاري  ،برزبان نیست  شایسته كه

  وعده  درركوع  اي  عده.رسید  مي  ،بگوش زنبور عسل مانند صداي  یيصدا) ع( حسین  امام  عاشوراء،از خیمه  در شب
 .بودند  ،مشغول استغفارودعا ومناجات  به  هم  اي  وعده  قرآن  قرائت  در حال  اي  درسجود وعده  اي



  درخواب  چه  دانید اكنون  مي:زد وبیدار شدوفرمود  نهاد وچرتي  سر ببالین  سحر،امام  در هنگام
خواستند   كردند ومي  حمله  برمن سگهایي  كه  دیدم  خواب:دیدید؟فرمود  خوابي  چه! الّله  رسول یابن:عرضكردند؟ دیدم

  را باجمعي)  ص(خدا رسول جّدم  سپس!نمود  مي  حمله  برمن  بیشتر از بقیه  آنها بود كه درمیان  ابلغي  سگ!مرا بدرند
 :فرمود  بمن  كه  دیدم  از اصحابش

 بتو'  آسمانها ومأل اعلي  واهل! محّمدي  توشهید آل! پسرجانم
 ...! وتأخیر مكن بشتاب! افطار،نزد ماباشي  جویند وباید امشب  مي  مژده

  دركربال چه{ نیست  درآن  وشكي  است  دنیا،نزدیك از این  من  وكوچ  است  شده  آماده  وكارمن  دیدم  را در خواب  این
 {؟ گذشت

 حّر  توبه
 

 :فرماید  مي  را شنید كه  امام  حّر نداي  عاشوراء،وقتيدر روز 
 خدابفریادما برسد؟  براي  كه  هست  ؟آیا فریادرسي الّله  رسول حرم  ّ عن ٍّ یذب ذاب  ؟اّما ِمن الّله  ٍ یغیثنا لوجه مغیث  اّما ِمن
 نماید؟  دفاع) ص(خدا  رسول  از حرم  كه  است  اي كننده  آیادفاع

  مي)  ع( آیا با حسین: وگفت  سعد رفت بیدار شد ونزد عمربن  غفلت  نداء،از خواب  این  حر با شنیدن
 ! دستها است  شدن سرها وقلم  ،جداشدن آن  آسانترین  كه  كنم  مي  جنگي  والّله آري:؟جوابداد جنگي

  امام  نزدیك  همینكه.كرد  حركت  امام  گاه  خیمه وبطرف  گرفت  ،از لشگر فاصله را دانست  مطلب  این  حّر وقتي
اولیاء وفرزند   اولیاء وفرزندان  در دل  ترس واز اینكه  كنم  مي  تو توبه  بسوي  من !خدایا: شد،دستهارا برسر نهاد وگفت

  عرضه  حضرت  وبه.كرد  شد وسالم  امام نمود ونزدیك  بعد سپر خودرا واژگون!،مرا عفو نما انداختم پیامبرت
  هرگز گمان! بال انداختم  این  وشمارا به بر شما بستم  راه  شخصیكه  آن  منم! توشوم  فداي!خدا  رسولفرزند  اي: داشت

را   ،هرگز آنچه دانستم  را مي  اگراین! بخداقسم!شمارا ردنمایند  كنند وسخن  ،باتو چنین مردم این  كه  كردم  نمي
 شود؟  مي  قبول  من  آیا توبة! كنم  مي  توبهخدا   وبسوي  پشیمانم  اكنون. دادم  نمي  ،انجام كردم
  در راه  اگر من:حّر عرضكرد! وبیاساي  فرود آي  اكنون!بخشد  پذیرد وتورا مي  خداوند از تو مي! آري:فرمود  امام

 !خواهد كشید  شدن  پیاده  به زیرا آخر كار من! شوم  پیاده  از آنكه  ،بهتر است كنم  جنگ شماسواره
 ! بده  انجام  خواهي  مي  آنچه!كند  خداتورا رحمت:فرمود  امام

با   جنگ  مشغول  او وفرزندش  سپس!نمود  نمود وآنهاراسرزنش  سعد ،سخنراني  لشگر عمربن  وبراي  حّر برگشت
 :حّر رفتند وفرمودند  بر بالین  امام.رسیدند  شدندتا بشهادت  آنان

 { االمال  منتهي{ «! نیزحّر هستي  ودرآخرت) آزاده(دنیا حّر تودر  كه  تو گذاشت  براي  نامي  ، خوب مادرت

 نماز ظهر عاشوراء
 

 :عرض كرد  امام  به  صیداوي  ظهر عاشوراء،ابو ثمامه  در هنگام
  نرسي  شما بشهادت!سوگند بخدا!اند  گشته  با تو نزدیك جنگ  ،به قوم  این  كه  بینم  همانا مي! بفدایت  جانم! ابا عبدالّله  اي

  ،سپس  نماز ظهر را با شما بخوانم  این  كه  دارم  دوست ولي! باشم  خود غلطان  وبخون برسم  از شما بشهادت  قبل تا من
 . كنم  را مالقات  خویش خداي

نماز   وقت  اینك  آري!قرار دهد  خداتورااز نماز گزاران! نماز را یاد كردي:كرد وفرمود  آسمان  به  نگاهي  امام
 . بردارد تاما نمازبخوانیم  از جنگ  بخواهید تا دست  قوم  از این:فرمود امام  سسپ. است

  بن  حبیب! خدا نیست  درگاه  نماز شما مقبول:را شنید ،فریاد زد  مطلب  این  وقتي  دشمن  نمیر از فرماندهان  بن  حصین
با   گردد؟سپس  مي  شود واز تو قبول  نمي قبول) ص(خدا  نماز پسر رسول!حمار غّدار  اي: گفت  مظاهر درجوابش

  وبا حبیب  آمدن  كمكش  به  وآنان  خواست كمك  را به  او،یارانش  را بكشد ولي  حصین  بود كه  درگیر شدونزدیك  حصین
دچار   حبیب  شدن  با كشته  امام!رسید از لشگر عمر سعد، بشهادت  تعدادي  از كشتن  پس  شدندحبیب  جنگ  مشغول

  االمال  منتهي{ «! كردي  مي  ختم قرآن ودر یكشب  بودي  فض  صاحب  همانا تو مردي! حبیب  اي:شد وفرمود   شكستگي
} 

  حال! باشي  تا بسالمت  ما بودي  تو همراه:فرمود  امام  راخواست با لشگردشمن  جنگ  ،اجازه َجْون  بنام  حضرت  غالم
  در اّیام  من! الّله  رسول  یابن:او جوابداد! برگردي تا بسالمت  داري  اجازه، است  ،شده  شدن  وكشته  ّ جنگ اینجامحل  كه

  سیاه  بد وپوستم  من  بوي! ؟بخداقسم ،شمارارهاكنم است  وشّدت  روز سختي  ،امروز كه ام  شما بوده  لیس كاسه  سالمت
 .سفید گردد  نیكو ورویم  ،حسبم خوش  تا بویم  گردم  نائل  شهادت  بشرف  خواهم  مي! است زشت  وحسبم



او حاضرشدند   بر بالین  امام.افتاد  شهادت حالت  به  شد تا اینكه  جنگ  او مشغول.داد  او اجازه  به  امام
محّمد پیوند قرار   او ومحّمد وآل  ومیان  را نیكو واورا با ابرارمحشوركن  را سفید وبویش  جون  روي!خدایا:وفرمودند

 {  لاالما  منتهي{ ! بده
شاید :فرمود  حضرت! نبرد خواست  آمد واجازه  امام بود،خدمت  رسیده  بشهادت  پدرش  كه  انصاري  پسر ابودجانه

 !باد  فدایت  پدر ومادرم:عرضكرد  نباشد؟نوجوان  راضي مادرت
 ! شما بروم  با دشمنان  مبارزه  به  ،كه است  دستور داده  بمن  مادرم

 :خواند  رجز را مي  واین  رفت  میدانفرمود واو ب  اجازه  امام
 االمیر سرور فؤاد البشیر النذیر   ونعم  حسین  امیري

 نظیر؟  من  له  تعلمون  فهل  والداه  ّ وفاطمة علي
او . َسرَور است  واو بهترین  است)  ع( حسین  موالیم«: بدر منیریعني  ٌ مثل غرة  له'  الضحي  شمس  ٌ مثل طلعة  له

 كنید؟  آیا شما مانند اورا پیدا مي.پدر ومادر اوهستند) س( وفاطمة) ع( علي!پیامبر بود  دل  يخوشحال باعث
 «. است  نوراني  وماه  خورشید درخشان  مثل)  ع(  حسین  صورت

سر   مادرش. انداخت  امام  گاه  خیمه  سر اورا جداكرد وبطرف  دشمن.رسید  كارزار شد تا بشهادت  مشغول  سپس
سر را   سپس! چشمم  روشنائي  اي! من  دل  شادماني اي! پسركم  اي  احسنت: چسباند وگفت  سینه  وبه  رابرداشت  فرزندش

كرد،در   حمله  دشمن  وبه  را برداشت  اي  عمودخیمه  آنگاه.رساند  واورابهالكت  انداخت دشمن  از سپاه  مردي بسوي
 :خواند  رجزرا مي  این  حالیكه

   ٌ نحیفة ٌ بالیة خاویة  عیفةض  انا عجوز سیدي
)  س( فاطمة اّمادر راه! والغر وپیر هستم  ضعیف  پیرزني  من«: یعني الشریفة  فاطمة  بني  دون  عنیفة  بضربة  اضربكم

 «. زنم  مي  سختي  بشما ضربت
 « االمال  منتهي«.ّ اودعا نمود برگردد ودر حق  دستور داد كه  امام  سپس. را كشت  او دوتن

 ( ع(اكبر  علي  هادتش
 

 .كرد  حركت  میدان  اكبر بطرف  علي.داد  او اجازه  به  امام. خواست  رفتن  میدان  آمد واجازه  حضرت  اكبر خدمت  علي
بلند كرد   آسمان  را بطرف  شریفش  وُمحاسن.افتاد  گریه  او كرد وبه  به  اي  مأیوسانه  نگاه  امام  هنگام  دراین

  !خدایا:وفرمود
  به  مردم  ترین  ،شبیه گفتن  وسخن  واخالق  درشكل  رود،كه  مي  آنان  مبارزه  به  ،شخصي قوم  بر این  كه! باش  گواه

را   زمین  بركات!خدایا. كردیم  مي  نگاه جوان  این  ،بصورت شدیم  مي  ،مشتاق بدیدار پیامبرت  وماهروقت.توبود رسول
  مارا دعوت  زیرا اینان!  مگردان  هرگز راضي  را از اینان  ساز وُحّكام  وپراكنده  رامتفرق  بگیر وآنان  قوم  از این

بر   امام  سپس!اند ما شمشیر كشیده  كردند وبر روي  ،باما دشمني كردیم  مااجابت  وقتي  كنند،ولي  مارا یاري  كردند كه
  را بر تومسلط  ،شخصي نكند وبعد از من  رككند،وامر تورا مبا  تورا قطع  خداوند نسل:زد وفرمود  عمرسعد صیحه

  آیه  این  سپس! ننمودي  رعایت  الّله  مرا با رسول  وقرابت كردي  مرا قطع  زیرا رِحم!تورا در بستر بكشد  كند كه
ٌ  سمیع والّله  َبعض  نبعضها ِم  ذرّیة. العالمین  عَلي  َ عمران وآل َ ابراهیم ونوحًا وآل  آدم'  َ ِاصطفي ّ الّله ان:نمود  راتالوت

از اینها   بعضي  عالم  را بر اهل  عمران  وآل  ابراهیم  وآل ونوح  خداوند برگزید،آدم: یعني»33 عمران  آل«.ٌ علیم
 . وخدا شنوا وبسیار دانا است.دیگر هستند  بعضي ازنسل

رجز !بلند شد  از آنان  وشیون  ّجهض  صداي  بطوریكه كشت  مي  كرد واز آنان  مي  حمله  دشمن  اكبر بر صفوف  علي
 :بود  اكبراین  علي

   بالنبي'  اولي  الّله  وبیت  نحن  علي  بن  الحسین  بن  انا علي
 ّ ّ علوي هاشمي  َ غالم ضرب  ینثني' ّ حتي  بالسیف  اضربكم

 
 ' ما اولي! كعبه  وسوگند به  علي  بن  پسرحسین، علي  منم: یعني الّدعي  فینا ابن  الیحكم  تالّله  ابي  عن'  احمي  ُ الیوم والیزال

 . پیامبر هستیم به
 ! هاشمي  جوان  پیچد مانندشمشیرزدن  ،تادرهم زنم  بر شما مي  شمشیر را آنچنان  واین

 .كند  برما حكومت  فرومایه نباید فرزند این! وبخدا قسم  هستم  پدرم  حامي  وهمیشه
  اي:وعرضكرد  برگشت  امام  لذا بسوي.بود  كرده  اكبر راناراحت  ،علي وتشنگي  اسلحه  وسنگیني  آفتاب  اّما حرارت

  تا در جنگ  كني  مرا سیراب  آب  بامقداري  است  آیاممكن!كند  مي  مرا اذیت  اسلحه  وسنگیني! مرا ُكشت  تشنگي!پدر



 ؟ یابم قّوت
انگشتر خودرا   سپس!بگذار  من  را در دهان  زبانت! پسركم اي:سرازیر بود،فرمود  از چشمانش  اشگ  در حالیكه  امام

  جّدت  از دست  عصر نشده  كه  امیدوارم  من  برگرد كه جهاد با دشمنان  وبه  قرار بده  را در دهانت  این:اوداد وفرمود به
 !نخواهد بود  تشنگي  بعد ازآن  كه  شوي  سیراب  با آبي) ص( الّله رسول

  علي  بر فرق  منقذ،ضربتي  بن  ُمّرة  تا اینكه. ُكشت مي  زد واز آنان  دشمن  صفوف  بهوخودرا   اكبر برگشت  علي
از   لشگر دشمن  اورا میان  اسب.رارها نمود  كرد وعنان  اسب  در گردن  اكبردست  علي.شد  شكافته  فرقش اكبرزد كه

  پاره  بدنش  تا اینكه.نمود  بر او واردمي  ضربتيخورد،  اكبر برمي  علي  به  كه  وهر شخصي!برد  سومي  آن  سو به  این
ً الظمَأ بعدها ابدًا  شربة'  االوفي  بكأسه  قدسقاني! الّله  رسول  هذاجّدي! یاابتاه:افتاد،صدازد برزمین  از اسب  وقتي.شد  پاره

مرا   كه  خدا است  رسول  جّدم  پدراین  اي: یعني! تشربها الساعة'ّ حتي كأسًا مذخورة  ّ لك فان! العجل  العجل: وهویقول
  شربتي  ظرف  كه!نما  عجله!نما  عجله! حسین  اي!فرماید  نمود ومي  ،سیراب نیست  تشنگي  بعد از آن  كه  باشربتي

 . بنوشي  ساعت  در این  كه  ام  نموده آماده  برایت
او   پاره  پاره  بدن  به  نگاهش  وقتي.رسانداو  كرد وخودرابر بالین  اكبر،حركت  علي  صداي  با شنیدن) ع( حسین  امام

از   دارند كه  چقدر جرعت!تورا ُكشتند  راكه  خدابكشد مردمي:وفرمود  او گذاشت  بر صورت  شد وصورت  افتاد،خم
الدنیا   علي:سرازیر شد وفرمود  ازچشمانش  اشگ  سپس!زدند  پیامبر را چاك  حرمت  ،نترسیدند وپرده خدا ورسول

 !بر سر دنیا باد  بعد از توخاك!عفاال  بعدك
  وندبه  اكبر رفت  علي  بدن  ،بسوي وسرعت  اضطراب آمد وبا حال  بیرون  از سراپرده) س( زینب  حضرت  موقع  دراین

 . اكبر انداخت  علي  او رساند وخودرا روي  بدن  خودرا به  تااینكه!كرد  مي
برادر :كرد وفرمود  هاشم  بني  جوانان  برگرداند وروبه اش  خیمه  رد وبهفرزندخود،بلند ك  بدن  ،خواهر را از روي امام

 !خودرا بردارید
 «1«.جنگیدند،گذاشتند  مي  آن  درمقابل  كه  اي  اكبر را بر داشتند و درخیمه  علي  جسد نازنین! هاشم  بني  جوانان

 ( ع( حسن  بن  قاسم  شهادت
 

  ،بي است  میدان  به  رفتن  آماده  افتاد كه  قاسم  به  چشمش چون  حضرت.آمد  امام  اجاز خدمت  جهاد،براي  عزم  به  قاسم
 .افتادند  بیهوشي  بحالت  وهردوآنقدر گریستند كه  گرفت  ودرآغوشش  او انداخت  گردن  به  شد ودست توان
  وپاي  آنقدر دست  قاسم  تااینكه.فرمود  نمي  قبول  امام  كردولي  مي  اجازه  درخواست  با التماس  آمدند،قاسم  بهوش  وقتي
 :خواند  رجز را مي  بود،این  جاري اشگش  آمد ودرحالیكه  میدان  به  پس. گرفت  را بوسید تا اجازه امام
  الُسقوا صوب  ُاناس  بین  ٌ كاالسیر المرتهن هذا حسین  المؤمتمن'  ّ المصطفي النبي  سبط  الحسن  فانا ابن  تنكروني  ان
 ! را كشت  تن  وپنج  ، سي كمش  سن  كرد وبا آن  كارزار سختي  پس  مزنال

بر   صورت  به  قاسم.شد  سر او شكافته  وارد كرد كه بر فرقش  كرد وضربتي  حمله  قاسم  به  سعد ازدي  اّما عمروبن
 ! یا عّماه:افتادوفریادزد  زمین

در  قاسم  نمود وخودرا به  حمله  نند شیر بر لشگر دشمنكرد وما  رسید،حركت  امام  بگوش  قاسم  صداي  همینكه
  مي  خودرا بر زمین  درد، پاهاي  ازشّدت  قاسم  كرد كه  مشاهده  امام.آخر عمراوبود،رساند  ساعات حالیكه

واگر !كند  اونتواند اجابت  ولي  بطلبي كمك  اورا براي  كه  است  سخت  بر عمویت  كه!بخدا  قّسم:فرمود   حضرت.ساید
 .تورا كشتند  كه  خدا دورباشند جماعتي  از رحمت!نبخشد  كند،تورا سودي  واگر كمك! كند كند،نتواند كمك  اجابت
  پاهاي  در حالیكه  سپس.خود چسباند  سینه  اورا به  خود كشیدوسینه  بلند كرد ودرآغوش  خاك  را از روي  قاسم  آنگاه
 {  االمال  منتهي{ «. اكبر گذاشت  ،علي برد ودركنارپسرش  گاه  خیمه  يشد،اورا بسو  مي  كشیده  بر زمین قاسم

 (ع( ابوالفضل  حضرت  شهادت
 

  مي  رفتن  میدان  شد واجازه  مي  شرفیاب) ع( حسین امام  خدمت  در روز عاشوراء،مكرر به) ع( هاشم  قمربني
  ،منصرف داد وهربار از تصمیمش  نمي  اواجازه  به  ،امام وي  وپرچمداري  وشجاعت  شهامت  بمناسبت  ولي خواست

 ! هستي  توپرچمدار من! لوائي  صاحب  انت:فرمود ومي  ساخت  مي
  موافقت  هم  امام. خواست  اجازه  بار از امام  چندمین  براي) ع( رسیدند،ابوالفضل  بشهادت  امام  یاران  همة  اّما وقتي

 !نما تهیه  آب  ،مقداري اي  فتهگر  جنگ  به  تصمیم  كه  حال:كردوفرمود
خود   را ُپر كرد وخواست  َمشگ  وقتي.شد  ،وارد فرات دشمن  صفوف  ریختن  از درهم  نمود وپس  حركت) ع( عباس

  واین  ریخت  فرات  را به  آب  اّما بالفاصله.رساند  اش شده  خشگ  لبان  نزدیك  كرد وبه  را ُپر از آب  نیزبیاشامد،مشتش



 :قرارداد  درا مورد خطابخو چنین
   تكوني  َ َان الكنت  وبعده  هوني  بعد الحسین  ِمن  یانفس

  بارد العین  وتشربین وارد المنون   هذا الحسین
را   حیات  اگرچه  نباشي  زنده از وي  وپس!برتوباد  ذلت) ع( بعد از حسین! نفس  اي«: یعني دیني  ماهذا فعال  تالّله

 ! خواهاني
  بمن  اي  همچواجازه  من  دین!؟بخداسوگند نوشي  گوارامي  تو آب  وآنوقت  شده  جنگ  وارد میدان) ع( سینح  اینك
 «.دهد نمي

 :دید فرمود  دشمن  خروشان  سیل وخودرا در مقابل  گشت  ها بر مي  خیمه  ُپر بسوي  بامشك  وقتي
 ' يلق  المصالیب  في  ّ اواري ذقا حتي  اذالموت  الموت  الارهب

 اغدو بالّسقا  انا العّباس  اّني ' الّطهروقي'  المصطفي  لسبط  نفسي
  در میدان  بدنم  تا آنجا كه! هراسم نمي  رسد،از مرگ  بگوشم  مرگ  صداي  كه  آنگاه«: یعني' الملتقي  الشّر یوم  وال اخاف

 .شود زیرشمشیرها پنهان  جنگ
 . برم  ها مي  خیمه  را بسوي مشك  این  كه  عبّاس  منم!باد'  مصطفي  فرزند پاك  فداي  من  جان

 «. ندارم  از مرگ  ،ترسي روز جنگ  ودراین
  نخلي  در پشت  رقاد كه  زیدبن  مورد حمله  بطورناجوانمردانه  ناگهان  ها بود كه  خیمه  به  برگشت  در حال  عّباس
  راست  از دست  اّما فرزند حیدر كّرار چون.داشدج  حضرت  راست  ،دست حمله  شد ودر این  بود،واقع  كرده كمین

 :رجز خواند  شد،چنین مأیوس
  دیني  ابدًا عن  ُاحامي  اّني  یمیني  قطعتم  ِان  والّله
  ّ الطاهر االمین النبي  نجل  الیقین  صادق  امام  وعن
 . دارم  بر نمي  دینم  از حمایت  دست من  نمودید،ولي  را قطع  راستم  اگر دست! بخداقسم«: یعني

 «. كنم  مي  ،حمایت است ،وفرزند پیامبر امین است  صادق  در ایمانش  كه  واز امامم
  را قطع  حضرت  چپ  ،دست اي  آمد وبا حمله  بیرون ،از كمینگاه طفیل  بن  حكیم  بنام  دیگري  شخص  هنگام  در این

 .نمود
  ،اصابت عباس  سینه  به  هم  وتیري  مشك  به  تیري.سرازیرشد  تحضر  آن  بسوي  تیرها مانند باران  دشمن  از طرف

 .كرد
 .افتاد  برزمین  ازاسب  كوبید كه  برفرقش  ،عمود آهنین دیگر از افراد دشمن یكي
 ! را دریاب  برادرت!برادر! اخاك ادرك! یااخاه: صدازد) ع( ،ابوالفضل موقع  در این  نقلي  طبق
  را بر كمر گرفت  كرد،دستهایش  را مشاهده  عّباس وخونین  دست  بدون  بدن  رساند وچوناو   خودرا بر بالین  امام

 :وفرمود
 ! حیلتي  وقّلت  رجائي  وانقطع  انكسر ظهري  االن
  تاكربال ومنتهي  از مدینه) ع( حسین  امام  سخنان{ «!گردید بسته  نجات  وراه!ناامید شد  وامیدم! شكست  كمرم  االن

 { االمال

 ( ع(اصغر  علي  شهادت
 

  اي:وصدازد  ها رفت  خیمه  طرف  به  وداع  براي.شد میدان  به  رفتن  داد،خودآماده  را از دست  ،یارانش حضرت  چون
 ! خداحافظ! ّ كلثوم ام  اي! زینب  اي! فاطمه اي! سكینه
  یاور ومعیني  نشود،كسیكه  مرگ  تسلیم  چگونه:؟فرمود اي  شده  مرگ  آیا تسلیم!پدر  اي:عرضكرد  سكینه

،او  گذاشت  مي  قطا را آرام  اگرصّیاد،مرغ! هیهات:فرمود  امام! بازگردان  جّدمان  حرم  مارا به  پس: گفت ندارد؟سكینه
 !خوابید  مي

 .شد  میدان  كرد وخود عازم آنهارا ساكت  حضرت.بلند كردند  ،زنها صدا بگریه موقع  در این
  میدان  ،راه شمشیر را نداشت  برداشتن  ،قدرت وناتواني از ضعف  یاور دید،با آنكه  دررا تنها وبيپ  چون) ع(سجاد  امام
بردار   از من  دست! عّمه  اي:فرمود) ع(سجاد  امام!برگرد!  نوردیده  اي:صدازد  صحنه  این  بادیدن  ّ كلثوم ام!  گرفت پیش

نشود   جلو اورا بگیر تاكشته:فرمود  ّ كلثوم ام  به) ع(سّید الشهداء  حضرت. فرزند پیامبر،جهادكنم  روي وبگذار تا پیش
 .نماند  خالي) ص(محّمد آل  از نسل  وزمین
  ؟هل ٍ یعینني معین  ِمن  ؟هل ناصٍر ینصرني  ِمن  هل:لشكر عمرسعد كرد وصدازد  ،روبه ،ساالر شهیدان هنگام  دراین

  مرا كمك  كه  است  اي  كننده  كند؟آیا كمك  مرا یاري كه  است  اي  كننده  یاري؟آیا  الّله  رسول  حرم  ُّ عن ٍ یذب ذاب ِمن



 نماید؟  خدا،دفاع  رسول  تا از حرم  است  كنند اي  كند؟آیادفاع
  وبه  ها برگشت  خیمه  به  امام.بلند كردند  صدا بگریه حسین  امام  مظلومیت  زنها رسید،از جهت  بگوش  كه  امام  نداي

 ! كنم  تا با او خداحافظي  را بده  صغیرم  كودك:فرمود زینب
  تیري  حرمله  اصغر برد تا ببوسد،ناگاه  علي  رانزدیك  صورتش  حضرت.داد  امام  اصغر را بدست  علي) س( زینب

داد   بزین  را بدست  علي  جان  بي  بدن امام.رساند  اصغر رسید واورا بشهادت  علي  بگلوي  كه  انداخت امام  بطرف
  نازل  كه  هر مصیبتي برمن:فرمود  كرد ومي  مي  پخش  آسمان  وبطرف  داشت  بر مي علي  گلوي  وخود از خون

 { االمال  تاكربال ومنتهي  از مدینه) ع( حسین  امام  سخنان{ «.باشد خداوند ناظر مي  زیرا كه. است  شود،آسان

 ( ع( حسین  امام  شهادت
 

آن   درمقابل  هركه.طلبید  ومبارز مي  گرفت  وشمشیر بدست شسته  دست  از زندگاني  غر،اماماص  علي  بعد از شهادت
  دشمن  از شجاعان  زیادي  نمود وعدة  كشتار بزرگي  رسید تاآنكه  مي  ،بهالكت گرفت  ،قرار مي الغالب  فرزند اسدالّله

لشگر   وراست  چپ  به  امام  سپس!كند  تن  به  نت جنگ  تا با حضرت  نداشت  جرعت  دیگر كسي!فرستاد  جهنم را به
 .نمود حمله  دشمن
  وفرزندان  باشند ویاران  كرده  بسیار اورا محاصره لشگرهاي  را كه  مردي  هرگز ندیدم! بخداقسم:گوید  مي  راوي

ر از ت  القلب  شجاعتر وقوي باشند،ولي  انداخته  اورا بسختي  باشند واهلبیت  رسانده  اورابشهادت
  شد وآنچنان  نمي  در اودیده  تزلزلي  ،باز هیچ بدن  وجراحت  زیاد وتشنگي  زیرا با وجودمصیبتهاي!باشد) ع( حسین امام

  مي  ،جمع هزارنفره لشگر سي  دوباره.كردند  رمیدند وفرار مي  ،مي دیده  گرگ لشگر مانند گله  كه  تاخت  مي  بر دشمن
شوند،از   مي  در هواپراكنده  كه  مانند ملخهائي  كرد وآنان  مي  ،حمله لشگر انبوه برآن  امام  ولي!گشتند  مي  شدند وآماده

  اّال بالّله  والقوة الحول  وكلمه  گشت  بر مي  مركز حمله  به  امام  آنگاه.شدند مي  متفرق  گریختند وازهم  مي  امام  مقابل
 .فرمود  مي  جاري  رابرزبان

  چون  مباركش  ،سینه نشست  حضرت  بر زره  كه تیرهائي  نمودند واز كثرت  را تیرباران  امام  از هر طرف  تااینكه
 .بود  جراحت  ازسیصد وبیست  ،بیش  حضرت  زخمهاي) ع(محّمد باقر  امام  روایت  وبه گشت  خارپشت

  ناگاه  كه.باشد  نموده  حتاسترا  فرمود تا ساعتي ،توقفي ضعف  وبسیاري  خستگي  از شّدت  امام  اینجا بود كه
را باال   لباس  دامن  امام.شد  جاري  نمودوخون  ،اصابت حضرت  پیشاني  به  كرد كه  پرتاب  امام  را بطرف ،سنگي ظالمي

 .وارد شد  مباركش  بود،برسینه  شعبه  ،زهر آلود وسه پیكانش  كه  تیري  ناگاه  كند كه  راپاك  پیشاني  زد تا خون
  این  كه  داني  تو مي! من  خداي  اي:كرد وفرمود  آسمان رو به  سپس. الّله  رسول مّلة'  وعلي  وبالّله  الّله  بسم:ودفرم  امام

  خون  كشیدكه  برد وتیر را بیرون  بعد دست جز او نیست  ،پسر پیامبري زمین  بر روي  كشند كه  را مي  ،مردي جماعت
كرد   بار دیگر دست! گشت  بر نمي  اي قطره  نمود كه  مي  پخش  آسمان  وبطرف  داشت  ازخونها بر مي  امام.شد  جاري

خدا را   رسول  آلود،جّدم  خون با سر وروي  خواهم  مي:خود مالیدو فرمود  وُمحاسن  وبرصورت  برداشت  واز خون
 ! كنم  مالقات
 { الء العیونج{ «!افتاد قتلگاه  گودي  زمین  ،بر روي ضعف  از شّدت  موقع  در این

 ....كرد  حركت  قتلگاه  گودي  شد وبسوي  پیاده  شمر از اسب
 

   ذوالجناح  شیهة
  كشان  كرد وشیهه  رنگین  امام  خون  دید ،سر خودرا به  خود را كشته  صاحب  ،وقتي ذوالجناح  بنام  حضرت  اسب

فرزند پیامبر خود را   كه  بر گروهي واي: گفت  مي  زباني  بي  كرد وبازبان  مي  همهمه  در حالیكه  هارفت  خیمه  بطرف
 !شهید كردند

  اسب  به  چشمشان  دویدند وچون  بیرون  از خیمه  برهنه را شنیدند،سر وپاي  ذوالجناح  زنها ودخترها،صداي  چون
 .بلند كردند! وااماماه! سوار افتاد،فریاد واحسیناه بدون

  وعباء وشهید درصحراي  عمامه  تو،بي  حسین  اینك! وامحّمداه: گفت  كرد ومي  مي  زد وندبه  بر سر مي  دست  ّ كلثوم ام
 ! است  كربال افتاده

از یكدیگر جدا   واعضایش  است  غلطیده  وخون  درخاك كه  توست  ،فرزند گرامي حسین  این! وامحمداه: گفت  مي  زینب
 { جالء العیون{« !... است  كربالافتاده  رايدر صح  عریان  كه  توست  حسین  این! وامحّمداه!اند شده

  هجوم  حضرت  واسلحة  لباس  غارت  عمر سعدبراي  شد،لشگریان  كشته) ع( حسین  وقتي: گفت  راوي
را   زره!نمود  ،قطع مبارك  انگشتررا با انگشت  بجذل!خالد برد  را اسودبن  نعلین!برد  رااخنس  حضرت عمامه!آوردند

 {منتهي االمال{«!برد  حنظله  اسودبن)غیر از ذوالفقار(شمشیررا!دیسر بر  بن  مالك



 !ها  خیمه  غارت
 

  چادري'  حّتي)  ع( اباعبدالّله  اهلبیت  وزیورآالت  ووسایل اموال  عمر سعد همة  ،سربازان) ع( حسین  امام  بعد از شهادت
 !نمودند  بودرا غارت  افتاده آن  برروي) ع(سّجاد  امام  كه  بودوپوستیني  بسته  بكمرش  زن كه

  در پاي)  زیور آالت  نوع  یك( وخلخالي  بودم  كودكي موقع  درآن  من: كه  است  شده  نقل) ع( حسین  دختر امام  از فاطمه
چرا !خدا  دشمن  اي: گفتم!درآورد  را از پایم خلخال  كرد،آن  مي  گریه  عمرسعد،درحالیكه  از سربازان  یكي.بود  من

 ؟ كني  مي  گریه
  ،چرا اموال ،دخترپیامبرم داني  مي  كه  حال: گفتم! كنم مي  خدارا غارت  دختر رسول  درحالیكه  نگریم  چگونه: گفت

 !!خواهدبرد  ،دیگري نبرم  اگرمن: ؟گفت كني  مي مراغارت
  بودم  ایستاده  خیمه  ر مقابلد  وناراحت  ،مضطرب  پدر بزرگوارم  بعد از شهادت  من: كه  است  شده  از اونقل  همچنین

خواهند   ،با ما چه امیه  اشقیاء بني  كه  بودم  ودرفكر این دیدم  مي  وخون  خاك  خودرا درمیان  وخویشان  وپدروبرادران
  مي  داشتند،غارت  كردند واو آنچه  فرار مي زد وآنان  مي  ، ظاهر شد وبرزنان بدست  نیزه  اي  سواره  دیدم كرد؟ناگاه

  این  كند؟آیا در میان  مارا یاري  كه  نیست آیا مسلماني! واحسیناه! ناصراه  واقّلة! واابتاه! واجّداه:زدند كرد وآنها فریاد مي
  آنها پناه  تا به  خود بودم هاي  عمه  ودنبال  ،لرزیدم  حال  این  از مشاهده  دهد؟من  مارا پناه كه  نیست  ،مؤمني مردم
  زد ومن  من كتف  بر میان  اش  واو با نیزه  گریختم  من!كرد  حمله  من  افتادوبطرف  بمن  چشمش  خصش  آن  ناگاه. برم

  بیهوش  هم  من!هاشد  خیمه  كشید ومتوجه  ازسر من  مرا درآورد ومقنعه  اوگوشواره. افتادم  زمین  روي
برخیز :،فرمود ام  آمده  بهوش  دید من  همینكه!گرید ومي  نشسته  سرم  باالي) س( زینب  ام  عمه  ،دیدم آمدم  بهوش وقتي. شدم
  تو بي  مثل  منهم:فرمود! ندارم  چادري! عّمه: ؟گفتم است  آمده  ،چه وبرادر بیمارت  برسر سایر دختران  تاببینیم  برویم  كه

  كرده  مارا غارت  واموال  ووسایل اسباب  همة  كه  ودیدیم  شدیم  داخل) ع(سجاد  امام  خیمه  ،به ام با عمه! چادرم
 { جالء العیون }».گرید  ما مي  وبر احوال  است  بر رو افتاده  وتشنگي  ،ازبیماري) ع(سجاد  امام  وبرادرم!اند

كردند   را خاموش  آتش  زدند،امام  را آتش) ع( صادق امام  خانه  درب  بدستور منصور دوانیقي  وقتي  كه  است  آمده
،بدیدار  امام  حال  جویا شدن  براي  از شیعیان  اي  عده روزبعد وقتي.دادند  را دلداري  خانه  زده  حشتو  ودختران وزنان

  وبي  ؟آیا از گستاخي چیست  براي  اندوه  همه این:كردند  عرض! است  وگریان  اندوهناك  امام  رفتند ،دیدند كه حضرت
  اندوه  ولي! نه:فرمود  امام!كنند  مي  چنین  كه بار نیست  اولین  این  آنكه  ناراحتید؟وحال  همه  بشما این  نسبت آنان  رحمي
  مي  اطاق  آن  به  اطاق  از این ودختران  زنان  كه  زدند،دیدم  را آتش  خانه  درب  وقتي  كه  است این  براي  من  وگریه

در روز )  ع( حسین  جّدم  وعیال  بیاد فرار اهل  صحنه  از این.وتنها نبودند  نزد آنهاحاضربودم  من  درحالیكه.گریختند
  فریاد مي  كردندودشمن  دیگر فرار مي  پناهگاه  به  دیگر واز پناهگاهي  خیمة به  اي  از خیمه  كه  عاشوراء افتادم

 !بكشید  آتش  را به  ستمكاران  خیمة:زد
 براند؟  ، اسب) ع( نحسی  ،بربدن حاضراست كسي  چه:ها،عمرسعد صدازد  خیمه  بعد از غارت

  بدن  خود سوار شدند وبرآن  كردند وبر اسبهاي  آمادگي بودند،اعالم  ،متولد شده حرام  آنهااز راه  همگي  نفر كه  ده
 { االمال  منتهي{ «!شكستند  را درهم  حضرت مبارك  بدن  وپهلوي  وپشت  سینه  تاختند واستخوانهاي شریف

  اسراء دركنار قتلگاه  كاروان
 

  اهل  چشم  همینكه.نمودند  ،آنها بكنار اجساد شهداءكربال آمدند وبا آنها وداع كوفه  به  اسراء اهلبیت  اعزام  درهنگام
 .نمودند  بلندكردند واظهار مصیبت  وشیون  ضّجه  اجساد شهداءافتاد،صداي  ،به) ع( اباعبدالّله  وعیال
  وغمناك  حزین  كرد وبا صدایي  مي  ُندبه) س(' كبري  زینب را كه  اي  نهصح  آن  كنم  نمي  فراموش! بخداقسم: گفت  راوي

  آغشته  خویش  ،در خون پاره  پاره  با اعضاي  كه  توست حسین  این!برتوباد  آسمان  مالئكة  رحمت! یامحّمداه: گفت مي
 ! است

وباد صبا،بر او   افتاده  خاك  بر روي  بدنش  كه  وستت  حسین  این! یامحّمداه!اند  آنهارا اسیر كرده  تواند كه  اینها دختران
  ورداء اورا غارت  عمامه!اند  بریده  را از پشت  سرش  كه  توست  حسین  این! واُكرباه! واحزناه!پاشد  وغبار مي  خاك

 !كردند
  كسیكه  فداي  پدرم!كشتند  را روز دوشنبه  اصحابش  كسیكه فداي  پدرم!گسیختند  را از هم  حرمش  كسیكه  آن  فداي  پدرم
  آلود بود واز آن  خون  ُمحاسنش  كسیكه  فداي  پدرم!شهیدشد  تشنه  با لب  كسیكه  آن  فداي  پدرم! از دنیا رفت  وغّصه  باغم
د امی  ،كه رفت  سفري  به  كه  مسافري  آن  فداي  پدرم! است ' محّمد مصطفي  جّدش  كسیكه  آن  فداي  پدرم!چكید  مي خون

 ! نیست برگشتش
 !آمدند بناله  ودشمن  دوست  كرد كه  عزاداري) س(' كبري  زینب  آنچنان



  وقتي.شد  بیهوش  وناگاه  پرداخت  عزاداري  وبه  گرفت پدر را در آغوش  پاره  پدر آمد وجسد پاره  كنار بدن  سكینه
 : گفت  مي  پدرم  ،شنیدم بیهوشي  در عالم: آمد گفت بهوش
 ! اوشهید فاندبوني  بغریب  او سمعتم  فاذكروني  ماء عذب  ا شربتممهم  شیعتي

  هم  من  افتادید،براي  یا شهیدي  بیاد غریب  وهرگاه.بیافتید   گوارا نوشیدید،بیاد من  آب  هرگاه! شیعیانم«: یعني
 { االمال  منتهي{ «نمائید ندبه

****** 
 

  مي  چرا گریه:او گفتند  به.شد  شنیده  وزاري  گریه صداي  ّ سلمه ام  ،از خانة در مدینه  محرم  روز یازدهم  صبح
  تا اینكه  ندیدم  ،پیامبر را بخواب) ص(خدا  رسول زیرا بعد از رحلت!شد  كشته) ع( حسین  پسرم  دیشب: ؟گفت كني

  مي  شكسته  ودل  چرا شمارا گریان!  الّله  یارسول : عرضكردم. دیدم  خواب  به  شكسته  ،اوراعزادار ودل دیشب
 {؟ گذشت  دركربال چه{ «. َكندم  را مي  واصحابش  قبر حسین تا صبح  دیشب:؟فرمود بینم

****** 
 

  از مدتي  وپس  رساندم  میدان  را به  خودم.آورند  رامي  اهلبیت  اسراي  كه  شنیدم  دركوفه  من:گوید  گچكار مي  مسلم
  واهل)  س(زهراء  فاطمه  آنها فرزندان  برباالي بر آنها بود،رسیدند كه  هودج  هشتر ك  چهل  به  نزدیك  كه  كردم مشاهده
 .زد  مي  فواره  ازپاهایش  جهاز سوار بودوخون  بي  برشتري) ع(سجاد  امام.بودند) ع( حسین امام  وعیال

برما   صدقه! كوفه  اهل  اي:فریاد زد  ّ كلثوم ام  اّما یكدفعه.دادند مي  وكودكان  اطفال  وگردو بدست  ،خرما ونان كوفه  اهل
 . انداخت  ومي  گرفت  مي  كودكان  ودهان  وآنها را از دست! است حرام
  شما ،مارا كشتند وزنان  مردان: آنها گفت  آورد وبه بیرون  سر از محمل  ّ كلثوم باز ام.گریستند  مي  مردم  حال  دراین

 .ا،خدا باشدما وشم  میان  حاكم!! گریند شما بر ما مي
  رسول  به  مردم  از همة  جلو آنها بود وآن) ع( سر حسین.وسرها را آوردند  برخاست  شیوني  موقع  در این

 .تر بود  شبیه) ص(خدا
  ،به زینب  چشم  چون.برد  مي  وچپ  را براست  بود وباد،محاسنش  تابنده  ماه  چون  اش  وچهره  كرده  ،خضاب  محاسنش

 {؟ گذشت  دركربال چه{ «.شد  جاري  خون از آن  كه  كوفت  محمل  چوبة  خود را به  ،پیشانيسر برادر افتاد
  مرا مي  هركه! مردم  اي:فرمود  از جمله.كرد وفا،سخنراني  بي  مردم  آن  براي  كوفه  در دروازه) ع(سجاد  امام

  پسر شخصي من!سر بریدند  گناه  ،بي ر فراتاورا بر كنا  كه) ع( پسر حسین  علي  نشناسد،منم وهركه. شناسد،بشناسد
را اسیر   وعیالش  كردند واهل  را غارت  راربودندومالش  زندگانیش  را دریدند ونعمت  حرمتش  پرده  كه  هستم

 {؟ گذشت  دركربال چه{! اورا كشتند  جمعي  دسته  كه هستم  پسر شخصي  من!نمودند
را   چوبدستي  ناگاه!!ّ بود ومتبسم  خوشحال. قرارداشت  ،درمقابلش  امام  بود وسر مبارك  نشسته  زیاد،دركاخش  ابن

  این  كه  ارقم  زیدبن  موقع  دراین! است  بوده ودندان  لب  بسیار خوش  چه: گفت  زد ومي  سر مي  آن  وبردندانهاي  برداشت
  ،رسول بارها دیدم  من  كه! نزن سرمقّدس  ودندان  برلب!پسر زیاد  اي: نیاورد وگفت  كرد،طاقت مي  را مشاهده  صحنه

 { جالء العیون{ «.افتاد  ،زید بگریه موقع  دراین!مكید بوسید ومي  اینهارا مي) ص(خدا
 

 در کاخ ابن زیاد
 .دارد  نگه  داد تادرمنزلش  خولي  را به  امام  زیاد،سر مقّدس  ابن
تا   سر حضرت  ،شنیدم رفت  خواب  وبه  گذاشت  اي گوشه را در  امام  سر مبارك  شوهرم  وقتي:گوید  مي  خولي  زن

  ظالمین  بزودي»227شعراء« ٍ ینقلبون ّ منقلب ظلموا َاي  الّذین  وسیعلم:بود  این  آیه  خواند وآخرین  مي  فجر،قرآن  طلوع
 .گردند  ،برمي بازگشتي  جاي  كدام  ،به خواهنددانست
 {؟  گذشت  دركربال چه{ «. است  مالئكه  تسبیح  صداي وفهمیدم  شنیدم رعد  چون  ، صدایي سرمقّدس  بعد از طرف

سوار كردند وسر   الغر وبرهنه  ،مرابر شتري شام  در راه:فرمود) ع( اهلبیت  اسارت  درباره) ع(سّجاد  امام
سر   از پشت  ونگهبانان.،سوار بودند  زین  بي  ،بر استران سر من  در پشت  زدند وزنان ني  را باالي) ع( حسین

{ «.كوفتند  مي را با نیزه  شد،سرش  پر مي  از ما از اشگ  یكي  بودندواگر چشم ،مواظب كشیده  هاي  ، با نیزه واطراف
 {؟  گذشت  دركربال چه

  رقّیه  شهادت



 
  داشته  گهن  اسراء،مخفي  كاروان  را از كودكان  هاشم بني  وجوانان  حضرت  ،شهادت) ع( حسین  امام  اهلبیت  زنان
 .گردند  بر مي  اند وبزودي  رفته  مسافرت  آنهابه  گفتند كه  ومي.بودند
  پدرم: گفت  را صدازد ومي  بیدار شد وپدرش ،از خواب دختر امام) س( ،رقیه شب  هاي  ،نیمه درشام  شبي

  وفغان  گریه  را،به  خرابهدر  كودكان  همة بود،كه  مضطرب  بودوبقدري  پدر را گرفته  ؟اوبهانة  كجاست) ع( حسین
 . انداخت

او گفتند،دستور داد   را به) س( رقیه  جریان  ؟وقتي خبراست چه:كرد  شد وسؤال  امام  كودكان  سرو وصداي  یزید متوجه
 !او ببرند  را براي  سر امام كه

 .بردند) س( رقیه  قرار دادندوآنرا براي  برآن  گذاشتند وروپوشي  را در طبقي  امام  سرمقّدس
  با شنیدن.  سرپدرت:؟گفتند  سر از كیست  این: وگفت وسر پدر را دید،نشناخت  را برداشت  روپوش  وقتي) س( رقیه
  رگهاي  كسي  كرد؟چه  خضاب  تورا بخونت  ُمحاسن كسي  چه!پدر  اي: وگفت  گرفت  سینه  وبه  ،سر را برداشت سخن این

  یتیم  كسي  چه! ؟پدرجان امیدوار باشم  كه  بعداز تو به! نمود؟پدرجان  ،یتیم كودكيمرا در   كسي  نمود؟چه  راقطع  گردنت
اورا   وقتي.شد  كرد،تا بیهوش  وزاري  شیون پدر نهاد وآنچنان  بر لب  لب  آنگاه...شود؟  كند تا بزرگ  مي  داري  را نگه
 . است نموده  یمتسل  آفرین  بجان  وجان است  از دنیا رفته  دادند،دیدند كه  حركت

 .بلند كردند  دختر،صدا بگریه  این  ،در مصیبت امام  بیت  اهل
{ «.شدند  گریان  روز،هرمرد وزني  كردند ودرآن ،عزاداري) س( رقیه  از شهادت  نیز بعد از باخبر شدن  شام  اهل

 {5 ج  درخشان  ستارگان

 !یزید  دركاخ
 

  امام  موقع  دراین.بگذارند  ،مقابلش  را درطشتي  امام  باركوسرم  یزید دستور داد تااسراء را حاضر كرده
  گوسفند میل  هرگز از كّلة  وبعد ازآن  ریخت خود كشید واشگ  پرخون  از دل  سر پدر افتاد،آهي  به چشمش) ع(سجاد

كرد،فریاد   يم  دلهارا پاره كه  شد وبا صدایي  سر مّنور افتاد،بیتاب  برآن) س( زینب  چشم  اّما وقتي.نفرمود
محّمد   جگرگوشة  اي!نساء  فرزند دلبند سّیده  اي!' وِمني  فرزند مّكه اي!خدا  رسول  قلب  حبیب  اي! یاحسیناه:زد

 !' مصطفي
  درجنگ  كه  آنهایي! كاش  اي: گفت  زد ومي  مي  سرامام  وبر دندانهاي  را برداشت  خیزران  ،یزید چوب موقع  دراین

  مي  وبمن!! آنها گرفتم  قاتلین  آنهارا از فرزندان  انتقام چگونه  من  دیدند كه  بودند ومي  شدند،زنده  ،كشته بدرازمشركین
 !مباد  شل  دستت!یزید  اي:گفتند
فرزند ) ع( حسین  بردندان  چوب!یزید  برتواي  واي: وگفت  خدا،برخاست  رسول  از اصحاب  اسلمي  ابوبرزة  ناگاه

  زد ومي  مي  ،بوسه  او وبرادرش  ودندان بر لب) ص(پیامبر خدا  كه  بارها دیدم  من  ؟درحالیكه زني  مي) س(  فاطمه
 «.كند  ،معّذب الیم  عذاب  را به كند آنها راوآنان  شمارا ولعنت  خدابكشد كشندگان.بهشتید  شما َسرورجوانان«: گفت

 { جالء العیون{ «.بردند  بیرون از مجلس  كشان  شد ودستور داد اورا كشان  یزید غضبناك

  اربعین
 

  ،به) ع( حسین  قبر امام  زیارت  براي  وجابر انصاري من: كه  است  شده  ،نقل كوفي  عوفي  جناده  سعد بن  بن  از عطّیة
 . كربال رفتیم

  هم  اي  وپارچه  یشبرپاها  ُلنگ  بعنوان  اي  پارچه  سپس.كرد  وُغسل  رفت  فرات  ،جابر نزدیك كربال رسیدیم  به  وقتي
  برمي  كه  هرقدمي.كرد  حركت  قبر شریف نمود وبطرف  استعمال  خوش  وبوي  خود انداخت  هاي  شانه برروي

  چون. اورا بر قبر گذاشتم  دست من!مرا بر قبر بگذار  دست: قبر رسید،گفت  به  وقتي.بود  ،با ذكر خداهمراه داشت
 .ر افتادقب  روي قبر رسید،بیهوش  به  دستش

  ؟آیادوست حبیبه  ٌ الیجیب حبیب: گفت  سپس! یاحسین: بارگفت  آمد،سه  هوش  به  وقتي.آمد  تا بهوش  پاشیدم  بر وي  آبي
  ،ازجاي گردنت  رگهاي  ؟درحالیكه دهي  جواب  تواني  مي  دادچگونه  دهد؟بعد خود جواب  خود را نمي  دوست  جواب

تو فرزند   كه  دهم  مي  شهادت  من. است  افتاده  جدایي  سروتنت  وبین  قرار گرفته  ات  وشانه  وبر پشت  شده  خود قطع
  وچگونه! باشي  ،مي است  عالم  َسرور زنهاي  كه تو فرزند فاطمه! باشي  مي  تو فرزند سیّد الوصیین! هستي  خیرالنببین

  ایمان  واز پستان  اي  پرورید شده)) ع( علي( قینودركنار مت  كرده  تربیت  تورا سّید المرسلین  درحالیكه  نباشي
 {االمال  منتهي }»...! اي  بوده  ،پاكیزه  وممات  ودرحیات اي  شیرخورده



  مدینه  به  بازگشت 
 

 آمد وبارهارا  پایین  از مركب) ع(سّجاد  رسید،امام  مدینه نزدیك  به) ع( حسین  امام  اهلبیت  كاروان  وقتي:گوید  مي  راوي
  توهم.او شاعر بود!كند  را رحمت  خدا پدرت!بشیر اي:بشیر فرمود  به  سپس.كرد  را پیاده  وكودكان  بازنمود وزنان

 . شاعرم  منهم! الّله  رسول  یابن! آري:كرد  ؟عرض بگوئي  تواني شعر مي
 ! كن  را اعالم) ع( حسین امام  شعر،شهادت  شو وبا زبان  وارد مدینه:فرمود  امام
 : وگفتم  بلند كردم  ،صدا بگریه رسیدم  مسجد النبي به  وچون  رفتم  مدینه  وبه  سوار شدم  براسبم:گوید  ر ميبشی

 مدرارًا  فادمعي  الحسین  قتل  لكم  الُمقام! یثرب  یا اهل
 ُیدار  القناة  علي  منه  ٌ والرأس بكربال مفّرج  منه  الجسم
 . سرازیر است  اشگم  ومن. است  شهیدشده)  ع( زیرا حسین! نیست  ماندن  جاي! مدینه  اهل  اي«: یعني
 «.گردانند ها مي  نیزه  را برباالي وسرش  است  در كربال درخون  بدنش

ّ آنها را  تامحل  قاصد او هستم  ومن. باشند  شهر مي  ،نزدیك هاوخواهرانش  با عّمه  كه  است)  ع(سّجاد  امام  این: بعد گفتم
 . دهمب  بشما نشان

،با نداء  زنان  ولطمه  خراشان  وصورت  موپریشان  نبود مگراینكه  در مدینه  وباحجابي  نشین  پرده  زن  نداء،هیچ  با این
 .نمودند  ،حركت ّ كاروان محل  وبطرف  شده  ها خارج  از خانه!واویال 

خودرا   اشگهاي  با آن  دارد كه  در دست  ودستمالي  آمده بیرون  از خیمه  حضرت  كه  ،دیدم برگشتم  نزد امام  به  من  وقتي
  ّ یكپارچه محل  بلند شدوآن  بگریه  هم  مردم  صداي.نمود  اختیار گریه  وبي  نشست  صندلي  بر روي  امام.كند  مي پاك

 .كردند  مي  عرض  ،تسلیت شدواز هر طرف  گریه
 .شوند  ساكت  كرد تامردم  اشاره  با دست  ،امام هنگام  در این

  حمد وسپاس  همانا خداوند كه! مردم  اي:فرمود  نمود ازجمله  بیاناتي  به  شروع  افتادند وامام  وخروش  از جوش  مردم
  وفرزندان) ع( الحسین  اباعبدالّله.ظاهر شد  دراسالم  بزرگي  مبتال فرمود وشكاف  بزرگي  مصیبتهاي  مارا به!براوباد

  كه  است  مصیبتي  این.هادرشهرها گرداندند  نیزه راباالي  ،اسیرگشتند وسرش ودخترانش  شدند وزنان  كشته ویارانش
 .مانند ندارد

  او اندوهگین  براي  كه  است  قلبي  باشد؟كدام  ، شاد وخّرم( ع( حسین  تواند بعد از شهادت  از شما مي  كدامیك! مردم  اي
 نشود؟

 كند؟  جلوگیري  اشگش  تواند از ریختن  از شما مي  كدامیك
  وزمین  وآسمانها با اركانشان  دریاها با امواجشان.كردند گریه) ع( حسین  شهادت  براي  هفتگانه  آسمانهاي  بدرستیكه
آسمانها   خدا واهل  مقّرب  دریاها وفرشتگان  امواج.كردند گریه) ع( حسین  ،براي هایشان  ودرختها با شاخه  بااعماقش

  كه  است  دلي  كدام  نشود؟آن  شكافته) ع( حسین  شدن كشته  براي  كه  است  قلبي  كدام  آن! مردم  اي.دكردن  گریه  وهمه همه
اّنا ...،بشنود وكرنشود؟ پدید آمده  دراسالم  را كه  بزرگ مصیبت  این  كه  است  گوشي  كدام  ننماید؟آن  ناله) ع( حسین براي

  آنچه! وجانسوز است  وناگوار وتلخ  دهنده  ورنج  ودردناك  وسوزان  چقدر بزرگ  هك  از مصیبتي  راجعون  واّناالیه  هّ'ِلل
 ! است گیرنده  او عزیز وانتقام  كه  كنیم  منظور مي  الهي  حساب  داد را به ما روي  براي  كه

  در مدینه  عزاداري
 
 : گفت  كرد ومي  مي  شد،گریه  وارد مدینه  وقتي  ّ كلثوم ام

 جئناا  واالحزان  ا التقبلینا فبالحسراتجّدن  مدینة
 ابینا  عّنا باّنا قدفجعنا في  الّله  َاالفاخِبرنارسول

 وقدذبحوا البنینا  بالرؤس'ّ َصرعي  ّ رجالنا بالطف وان
 سبینا  وَاخِبر جّدنا اّنا َاسرنا وبعداالسر یاجّداه

 مسلبینا  اضحوا عرایا بالطفوف  الّله  یا رسول  ورهطك
 فینا  الّله  یارسول  ُیراعواجنابك  ولم  وا الحسینوقدذبح

 ...و
مادرمورد   كه  ما باخبركن  پیامبررا از حال. ایم  واندوههاآمده  ماباحسرت! نكن  مارا قبول!پیامبر  مدینه  اي: یعني

 !اند  بریدهمارا سر   اند وپسران سر افتاده  ،بدون داغ  ما در سرزمین  مردان. ایم  شده  دچارفاجعه پدرمان
  گذشت  روز برآنان  درحالي!پیامبر  تو اي  وگروه! گشتیم ،زنداني وبعداز اسارت  ما اسیرشدیم  كه  جّدما خبربده  وبه
 !اند  ،افتاده گرم  ،برریگهاي زده  وغارت  عریان كه



 !ما نكردند تورا دربارة  كردند ومراعات  را ذبح)  ع( حسین!خدا  رسول  اي
  خبر شهادت  من! یا جّداه  السالم:نمود  عرض  وباگریه  مسجد پیامبر رفت  به  ّ كلثوم ام  كه  است  شده  نقل  همچنین
 . ام  را آورده) ع( حسین فرزندت

 .سر دادند  وزاري  صدا گریه آن  با شنیدن  مردم  از قبر بلند شد كه  اي  ناله  ،صداي موقع  دراین
  بهترین  اي! جّد بزرگوارمن  اي:كرد وفرمود  وگریه گذاشت  را برآن  آمد وصورتش  نیز بر قبر جّدش)  ع(سّجاد  امام

  توراصدا مي  درحالي! است  رفته  تو از بین شد ونسل  كشته)  ع( تو،حسین  محبوب! نمایم  مي  باتو درددل! انبیاء مرسل
  كه  مارا اسیر كردند،آنگونه!نماید  فداريكندوطر  ازما حمایت  كه  نیست  واحدي  واسیرم  وهراسان محزون  كه  زنم

 .ندارد  استخوانهاتحّمل  ما رسید كه  وآزار به  ناراحتي  كنند وآنچنان  را اسیرمي  كنیزان
 

 عزاداري ام البنین
  برستانق  به  عزاداري  ،براي پسرانش  خبر شهادت  وجعفر،بعد ازشنیدن  وعثمان  وعبدالّله)  ع( ،مادر ابوالفضل ّ البنین ام

با   بیت  اهل  ،دشمن مروانّ'  حتي  بود كه  اوسوزناك  عزاداري  آنچنان.شد  مي  وزاري  نوحه  ومشغول  رفت  مي بقیع
 : گفت  مي  ّ البنین ام.افتاد  مي  گریه  به  هاي  ناله  شنیدن

  العرین  بلیوث  تذكریني  ّ البنین ام  ویك  التدعوني
  بنین  ُ والِمن اصبحت  والیوم  همب'  اّدعي  لي  بنون  كانت
  الوتین  بقطع  قد واصلوا الموت ' نسور الربي  ٌ مثل اربعة

  صریعًا طعین'  امسي  فكّلهم  اشالئهم  الخرصان  تنازع
 ؟ الیمین  ّ عّباسًا قطیع َاكما َاخبروا ان  شعري  یالیت

 
  آنهامرا مي  به  كه  داشتم  پسراني  زماني! افتم  مي  بیشه شیران زیرا بیاد!نگوئید) مادرپسران( ّ البنین ام  دیگر بمن: یعني

  بشهادت  رگشان  با قطع  بودند،ولي  ها،بلندهّمت  كركس  مثل  چهار فرزند كه! ندارم  پسري  امروز من  ولي!خواندند
  اي!رسیدند  بشهادت  نانآ  همة كردند وشب  مي  آنها نزاع  رساندن  بشهادت  وتیز براي  باریك هاي  نیزه.رسیدند

 ؟ است  شده  قطع) ع( عّباس  راست  دست  كه  فهمیدم  اند ،مي  گفته  بمن  همانطور كه! كاش

  احادیث  عاشورا در آئینه
 

بر   خنده  روز تا شب  شد، آن مي  برده)  ع( صادق در نزد امام)  ع( حسین  نام  هرگاه: كه  شده  شاعر نقل  عّماره  از ابي
 .شد نمي دیده  حضرت  لبان
شد تا روز عاشورا  زیاد مي  و اندوهش  دید و غم نمي خندان  را كسي  شد ،پدرم مي  محرم  هرگاه:فرمود) ع(رضا  امام

  كشته)  ع( حسین  كه  است روزي  همان  این:فرمود كرد و مي مي  او بود وگریه  روزعاشورا روز مصیبت.رسید فرا مي
 .شد

  موالي: دید ،گفت)  ع( بر حسین  گریه  رادر حال  حضرت  آمد وچون)  ع(سجاد  امام  خدمت  ماليُث  ابوحمزه  روزي
  باشمشیر شهید نشد؟كشته) ع( شهید نشد؟آیا جّد شما علي  حمزه  ؟آیا عمویت چیست  براي تابي  وبي  گریه  همه  این! من

 . شماست  به  الهي  هدیه وشهادت  شماست  خانواده  عادت  شدن
ما   وخدا نیز به  است  ما عادت  براي  ،شهادت گفتي همانطور كه.نیكو بدهد  خدا بتو پاداش!  ابوحمزه  اي:فرمود  امام

ما را   از خاندان  از عاشورازني  تا قبل  كه  اي یا دیده  اي آیا هرگز شنیده! ابوحمزه  اي  ولي. است كرده  را هدیه  شهادت
یاد   به  كنم مي  نگاه  ها و خواهرانم عمه  به  هر وقت! ابوحمزه  خدا سوگنداي  باشند؟به  ردهك  حرمت  و هتك  اسیر كرده

فریاد   كردند و دشمن دیگر فرار مي پناهگاه  به  دیگر و از پناهگاهي  خیمه  به  اي از خیمه  كه  افتم مي  فرار آنهادر بیابان
 !بكشید آتش  را به  ستمكاران  خیمه:زد مي
 . را یاد كردم)  ع( حسین  خوردم  خنك  آب  هرگاه  من:فرمود  داود رّقي  به) ع( صادق  امام
كرد و عزیز ما را در   ما جاري  ازچشم  و خون  ساخت  ما را روان  عاشورا اشك  حادثه:فرمود) ع(رضا  امام

 . گذاشت  میراث  به  وغصه  ما غم  براي  و تاروزقیامت  كربال خوار ساخت  سرزمین
را   دانستند و آن مي  را حرام  در آن  ،جنگ  درجاهلیت  كه  است  ماهي  محّرم:فرمود  شبیب  بن  رّیان  به) ع(رضا  امام



او را كشتند   فرزندان  ماه  در این.نداشتند پیامبر خود را نگاه  خود وحرمت  ماه  ،حرمت اّمت  این  ولي.شمردند مي محترم
 .بردند  اسارت  او را به  و خانواده


