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  پیشگفتار مترجم

 بسمھ تعالى 

  باح ھدایتحسین محور عزت و مص

سرزد، ھمواره الھام بخش نھضتھاى آزادى (1) حماسھ جاویدان عاشورا كھ از بستر شنھاى داغ و سوزان كربال
وارستھ در طول تاریخ اسالم گریده است و شور و شوق و جذبھ ھا انسان آزاده و افراد  بخش و رھائى گستر میلیون

آن، ھمواره شیفتگان آزادى و طالبان افتخار و سربلندى را، بھ سوى محور این عنصر آزادى بخش و كانون نجات، 
متوجھ ساختھ است بنیانگذار این نھضت مقدس، ھمواره مصباح ھدایت و سفینھ نجات و كانون عزت و شرف و 

مت و مروت انسانھا بوده است و خواھد بود حادثھ جانسوز كربال تاكنون مشعل فروزان محافل شیعھ و محور كرا
ھا بوده است و در آینده نیز  ھا و اجیال و توده عامل محرك مجامع آنان در طول قرون و اعصار و در گسترده نسل

اكنون ما در این صدد ھستیم كھ در . دھمچنان نور بخش و الھام بخش أمم اسالمى و ملل جھانى باقى خواھد مان
حدود فھم و توان خویش از خصوصیات قھرمان اصلى این حادثھ بزرگ و از ویژگیھاى منحصر بھ فرد او سخن 

بگوئیم تا بھ رمز بقأ و جاودانگى این حادثھ، بھتر و بیشتر پى ببریم چون قھرمان اصلى این حادثھ آن چنان در 
توان بھ سادگى نظیرى بر آن تصور، و شبیھى بھ  قرار گرفتھ است كھ ھرگز نمى اى از عظمت و بزرگوارى ھالھ

آن قایل شده و این حادثھ بزرگ آنچنان با باورھاى اعتقادى، اجتماعى، انسانى مردم، رقم خورده است كھ ھرگز 
مسلمان جھان، بویژه مردم . توان آنرا از ھم دیگر تفكیك و جدا نمود یا روزى بھ بوتھ نسیان و فراموشى سپرد نمى

ھجرى بھ  61، از آن روزھاى نخستین وقوع این حادثھ كھ در سال )علیھ السالم(شیعیان و دوستداران آن امام ھمام 
اند و در راه تثبیت تاریخى آن، بھ تحریر و  وقوع پیوست بھ اھمیت سرنوشت ساز این حادثھ جانسوز پى برده

ھاى كتابخانھ بزرگ اسالمى  اند بھ حدى كھ بخش اعظمى از قفسھ رآمدهآموز آن ب نگارش و بارگوئى درسھاى عبرت
اند نگارنده نیز بھ سھم  اند و در ضبط و نگھدارى آن با وسائل مختلف كوشیده را بھ این امر مھم اختصاص داده

و با نگارش مجدد حماسھ سازان كربال (2)  ناچیز خود در گذشتھ با ترجمھ لھوف سید بن طاووس و نشر وسیع آن
تألیف مرحوم سماوى و چند ناچیز دیگر عظمت و عمق این  (علیھ السالم(ترجمھ ابصار الحسین فى انصار الحسین 

رجمھ كتاب، در این فرصت پیش آمده تالش دارد تا حدودى، فاجعھ تاریخى را نشان داده است و اكنون بھ مناسبت ت
خواھد عوامل جاودانگى آرا مورد بررسى و  رمز جاودانگى و راز ابدى بودن این حادثھ را نشان دھد و مى

در بررسى علل و عوامل اصلى این جاودانگى، بیش از ھر چیز، خصوصیات روحى و . بازنگرى قرار دھد
كند درست است عوامل دیگرى ھم در این امر  ن اصلى این حادثھ، جلب توجھ مىعظمت شخصیت وجودى قھرما

و خصوصیات روحى و اخالقى ) علیھ السالم(ولى عظمت روحى امام ... .روحیھ ظلم ستیزى و: دخالت دارند مانند
  .و رمز جاودانگى ھم در این امر نھفتھ است. دھد او تمام این عوامل را تحت الشعاع خود قرار مى

واجد تمام خصوصیات یك فرد كامل تربیت یافتھ آئین اسالم بود بلكھ او أسوه و قدوه ) علیھ السالم(حسین بن على 
در . زد ھاى یك شخصیت بارز اسالمى، موج مى رفت در وجود او تمام عالئم و نشانھ خداجویان جھان، بھ شمار مى

آزادگى، جوانمردى، شرف، شھامت، شجاعت، : یلوجود مسعود و مبارك او، تمام صفات كمالى و ارزشى از قب
صفا، وفا، صبر، پایدارى، استقامت، مروت، عظمت روحى، كرامت نفس، عزم استوار، اراده قوى، عزت نفس، 
مناعت طبع، ماالمال بود ولى در بین تمام این صفات برجستھ و ملكات نفسانى، خصوصیت عزت نفس و مناعت 

خواھیم اندك مكثى  ما در این پیشگفتار مى. نماید تر مى تر و شاخص ت، برجستھھاى آن حضر طبع از تمام ویژگى
در برابر این ویژگى آن بزرگوار نموده باشم و كمى بھ تدبر و تأمل و اندیشھ بنشینیم تا در حد فھم خویش، بھ یكى 

م این آوازھا مرھون آن صفات پى برده باشیم چون كھ تما) علیھ السالم(از رمور جاودانگى قیام ابى عبدهللا الحسین 
عالى و رھین آن ویژگى واالى معنوى و روحیھ ممتاز و منحصر بھ فرد اوست كھ توانستھ است طالبان كمال و 



عاشقان تعالى و تحول روحى را، بھ سوى كعبھ آمال خود جذب كند و خود در مغناطیس فضیلت و در محور قطب 
س و مناعت طبع عالى او بود كھ توانست او را از ورود بھ حقارت و دائره انسانیت، گام سپرد آرى این عزت نف

ھا،  ھا، شادى ھا، حراست كند و این جوھره نفیس درونى او بوده كھ توانست رضاى خدا را بر تمام خشنودى پستى
او را با تمتعات دنیوى ترجیح دھد تا از خاك بھ افالك و از ملك، بھ ملكوت أعلى و از ثرى تا بھ ثریا برساند و 

  .ملكوتیان، ھمنوا و ھم شأن و ھم رتبھ بلكھ واالتر سازد

 عزت نفس چیست؟

كنیم و در قرآن  رویم نخست آن كلمھ را در كالم خدا جستجو مى اینك یھ بھ سراغ تحلل عزت نفس و مناعت طبع مى
خویش را با آن صفت  رسیم جانى كھ خداوند متعال، خود و رسول و مؤمنان مجید بھ این كلمھ عزیز و نفیس مى

عزت و بزرگوارى از آن (3)و7 العزه و لرسولھ و للمؤمنین و لكن المنافقون ال یعلمون :فرماید ستاید و مى عالیھ مى
 فھمند كھ عزت چیست؟ و غریز واقعى كیست؟  دانند و چھ مى باشد ولى منافقان نمى خدا و رسول خدا و مؤمنان مى

عزت در مقابل ذلت باال گرفتن مقام شامخ روح، و آلوده نساختن آن با مطالع پست دنیوى، و حراست نفس از آلوده 
ھا،  پستى فرد عزیز آنست كھ خود را از. شدن با زخارف ناچیز مادى و خواھشھاى زودگذر نفسانى است

ھا، دنائتھاى نفس دور نگھدارد و آنچھ برخالف شأن رفیع نفس نفیس اوست بجا نیاورد و ھرگز تن بھ پستى  حقارت
  .تر از شأن و مقام اوست در ندھد خواه در امور دینى باشد یا امور دنیوى و خوارى كھ پائین

ئى برخوردار است كھ خداوند متعال این كلمھ و ھاى ارزشى آنچنان از شأن و اعتبار واال این كلمھ در میان واژه
در قرآن مجید بھ كار ) 119(عز، یعز، أعز، عزیز، عزت را دقیقا یكصد و نوزده مرتبھ : اشتقاقات آنرا از قبیل

ھاى خاص  دھد این صفت اخالقى از تعالیم عالیھ قرآن مجید و از پیام و این اھتمام خاص الھى نشان مى4)( برده است
كھ خود تربیت یافتھ قرآن و ) علیھ السالم(امام حسین  .باشد و عزت بخش و سعادت آفرین آن كتاب آسمانى مى

و خود . حیات روحى دریافت نموده است بزرگ مروج و مبلغ آن بود این صفت كمالى را از آن مبده وحى و منشاء
  .در تمام مراحل زندگى پابند فرامین و اصول عزت نفس و بلندى طیع و آقائى و سیادت روحى بوده است

 حفظ عزت در كالم فقھاء

آئین اسالم، حفظ عزت و كرامت انسانى را در تمام مراحل زندگى، مدنظر قرار داده است و تخلف از آن را 
شأن و اعتبار یك مسلمان واقعى دانستھ است فى المثل فقھاى اسالم در باب تھیھ آب وضو، در جائى كھ تر از  پائین

بایست قبل از انجام فریضھ نماز بھ ھر ترتیبى كھ باشد آبھ بھ  فرد نمازگزار مى: اند تھیھ آب، مشكالتى دارد فرموده
در حول وحوش و اطراف خویشتن باشد باز دست آورد و وضو بسازد اگر چھ تھیھ آب نیاز بھ تفحص و گشتن 

الزم است تا چند میل تفحص نماید و اگر نیازمند پرداخت پول كالن ھم بوده باشد و طرف توان پرداخت آن را 
بایست پول را بپردازد تا مجبور بھ تیمم نگردد ولى اگر تھیھ آب نیازمند تمنا و خواھش از یك فرد  داشتھ باشد مى

الزم است : اند شود فقھاى اعالم باالتفاق فرموده باشد كھ صد در صد احتمال پذیرش داده نمى لئیم و خسیسى بوده
و7 العزه و لرسولھ و للمؤمنین  :اند تیمم نماید و از فرد لئیم در خواست رفع نیاز ننماید و یا این آیھ استدالل كرده

ا ذلیل و خوار سازد ھر چند در ارتباط با یك بایست عزت و اعتبار و شأن واالى خود ر فرد مؤمن و خداجوى نمى
 .(5) عمل عبادى و در ارتباط با مقام بندگى و ستایش الھى بوده باشد

زند و سرشار از  را كھ عزت و بزرگوارى در آنھا موج مى اینك نمونھ ھایى از اعمال و مواد زندگى آن بزرگوار
  :نمائیم ھا است بازگو مى ھا و بلند طبعى بلند نظرى

 :نمونھ اول از عزت نفس و مناعت طبع (1

و معاویھ در مورد قطعھ زمینى واقع در ذى مروه اختالفى رخ داد معاویھ ) علیھ السالم(بین امام حسین  :اند نوشتھ
با آن فطرت ذاتى و با آن خصلت حق جوئى و ظلم ) علیھ السالم(آن حضرت را نكول كند و حسین خواست حق  مى

كھ باید : خطاب بھ معاویھ فرمودند) علیھ السالم(ستیزى كھ داشت حاضر نبود كھ زیر بار زور و تعدى رود امام 



برگردانى یا میان من و خود ابن یا حق مرا خریدارى كنى یا آن را بھ خود من : یكى از سھ پیشنھاد مرا بپذیرى
عمر یا زبیرین عوام را داور قرار دھى و اگر این پیشنھادھا را قبول نكنى آن گاه شمشیر خود را كشیده از مردم 

  .خواھم نمود(6) دعوت بھ حلف الفضول

از مجلس معاویھ با خشم و غضب بیرون رفت معاویھ كھ از اخالق و شجاعت ) علیھ السالم(سپس حسین بن على 
  !خرم، قیمت آن را دریافت نما و شھامت و عزت نفس او با خبر بود پیغام داد كھ من زمین را از تو مى

تأییدیھ گرفت؟ و امام پیشنھاد ) علیھ السالم(و از حسین  عبدهللا بن زبیر پیش معاویھ آمد: افزاید فرھاد میرزا مى
آمد و گفت كسى بفرست تا ) علیھ السالم(نخستین خود را پذیرفت و زبیر مزرعھ را فروخت و بھ حضور امام 

 .(7) :قیمت آن را از معاویھ دریافت نماید

 :[ فرماندار مدینھ[در مجلس ولید  (2

بیعت یزید را بپذیرد و بر اطاعت او گردن نھد او در آن مجلس كھ جمعى از ) علیھ السالم(ھدف آن بود كھ امام 
بن حكم سخت  بنى اعمام و فرزندان و برادران نیز ھمراھش بودند صریحاً بیعت یزید را نپذیرفت و با مروان

آیا شخصى در شرائط من، رواست كھ با فرد شرابخوار و معلن فسق و فجور بیعت نماید؟ : برخورد نمود و فرمود
با تندى آن مجلس را ترك فرمود و عازم مكھ گردید تا راه را جھت وصول بھ مقصد الھى ) علیھ السالم(امام 

  .آمده استاز سخنان آن بزرگوار در آن مجلس . خویش، ھموار سازد

یزید فاسق فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمھ، . انا اھل بیت النبوه، و معدن الرسالھ، بنا فتح هللا، و بنا ختم
  .یعلن بالفسق والفجور، مثلى الیبایع مثلھ و لكن نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون أینا أحق بالبیعھ و الخالفھ؟

خداوند بھ نام و احترام ما دفتر خلقت را باز گشوده است و با نام ما ھم ختم ما خاندان نبوت و معدن رسالتیم 
باشد مسلمانانى كھ اسالم خون  فرماید و یزید فرد فاسق و فاجر و شرابخوار علنى و قاتل مسلمانان بى گناه مى مى

ن، با چنین فرد آنان را محترم شمرده است او شخص متجاھر بھ فسق و گناه است و فردى در رتبت و منزلت م
كند شب را بھ روز برسانیم و تأمل و اندیشھ در عواقب امر نمائیم تا ببینیم كدامیك  فاسق و فاجرى، بیعت نمى

 (8) سزاوار بیعت و مقام خالفت ھستیم؟

 :نمونھ سوم (3

و ولید بن عقبھ در خصوص مالى اختالفى رخ داد ولید حاكم مدینھ بود ) علیھ السالم(بین حسین  :نویسد ابن ھشام مى
بھ خدا  :بھ او گفت) علیھ السالم(خواست از قدرت خود، سوء استفاده نماید، و حق امام را ضایع سازد حسین  مى

صلى هللا علیھ و آلھ و (كشم در مسجد پیامبر خدا  تفاده كنى شمشیر مىاگر از قدرت و اعتبار خود سوء اس! سوگند
حمایت ) علیھ السالم(خوانم عبدهللا بن زبیر كھ پیش ولید نشستھ بود از حسین  مردم را بھ حلف الفضول فرا مى) سلم

را بھ نفع او از  دعوت بھ حلف الفضول نماید من ھم شمشیر خود) علیھ السالم(بھ خدا قسم اگر حسین : كرد و گفت
كشم و گروھى از صحابھ بھ حمایت حسین برخاستند ولید با مشاھده این اوضاع مرعوب گردید و  غالف بیرون مى

 (9) .دست از تعدى برداشت

 :نمونھ چھارم (4

دیدند كھ او  تجاوز كرد ابو عبدهللا مى) علیھ السالم(بار دیگر بھ مزرعھ حسین ) فرماندار مدینھ(ولید : اند باز نوشتھ
اش را بھ دور گردنش پیچاند و  بھ زور حكومت و قدرت متكى است او را از پشت قاطر بھ پایین كشید عمامھ

علیھ (كم شھر بانى مدینھ نیز حضور داشت او بھ حسین صورت او را بھ خاك سیاه مالید در حالى كھ مروان بن ح
گیرد  این نخستین تجاوزى است كھ از سوى رعیت بھ مقام حاكم انجام مى! اى حسین: اعتراض نمود و گفت) السالم

حق با حسین است من  :خواھد از آب گل آلود ماھى بگیرد گفت ولید متوجھ شد كھ مروان سوء نیتى دارد و مى
با .(10) حاال كھ تو صریحاً اقرار بھ حق نمودى، مزرعھ را بھ تو بخشیدم: فرمود) علیھ السالم(امام  متجاوز بودم



با زور و قدرت ھم بى سرو كار نبوده  (ھ السالمعلی(ھا بھ ذھن خواننده خطور نكند كھ امام حسین  نقل این نمونھ
اھل منطق و كالم نبودند و افرادى كھ ) علیھ السالم(است؟ پاسخ این خطور ذھنى آن است كھ اصوالً مخالفان امام 

اى جز توسل بھ زور و استمداد از سالح معمول خودشان وجود ندارد از این  صالحیت درك منطق را ندارند چاره
  .بھ چنین وسائل الزم، متشبث بود) یھ السالمعل(رو امام 

 :در محاصره سپاه یزید (5

البتھ حضور او در مجلس ولید بن عقبھ در معیت اصحاب، یاران و بنى اعمام خود بود آنان كھ ھمگى منتظر 
علیھ (امام  اى بود كھ اش، لحظھ بودند امام موقعیت باریك و شرایط حساس، و خورد كننده) علیھ السالم(فرمان امام 

كامالً در محاصره سپاه یزید قرار داشت سرنوشت حیات و بقاى ظاھرى او در گرو تسلیم شدن یا امتناع از ) السالم
دھد و  بیعت با یزید بود اینجا است كھ تجلى بارز عزت نفس و مناعت طبع، شكوه و جالل خاص خود را نشان مى

دارد جائى كھ  ناعت طبع و امتناع نفس خویش را اعالم مىبا كلمات تاریخى و سخنان جاودان، عزت نفس و م
یأبى هللا ذالك و رسولھ و المؤمنون ! بین السلھ والذلھ، ھیھات منا الذلھ: أال ان الدعى قد ركزنى بین اثنتین :فرماید مى

  .و حجور طابت و طھرت، و أنوف حمیھ و نفوس أبیھ من ان نؤثر طاعھ اللثام على مصارع الكرام

با شمشیر كشیدن و : باشید این پسر خوانده فرزند پسر خوانده مرا بین دو امر سرنوشت ساز، مخیر ساختھ است آگاه
جنگیدن یا قبول ذلت و پستى، ولى ذلت و پستى از ما خاندان بدور است زیرا خداوند، رسول خدا و مؤمنان آنرا 

شمرند كھ ما  نفوس با عزت نیز ھرگز روا نمى ھاى پاك مادران و انسانھاى وارستھ و اند و آغوش روا ندانستھ
در این سخن نورانى كھ شعار ابدى و جاودانى  .طاعت لئیمان و افراد پست را بر كشتارھاى كریمانھ، مقدم بداریم

 :فرماید دھد بھ ھمین آیھ مباركھ اشارات رفتھ است جائى كھ خداوند متعال مى را نشان مى) علیھ السالم(امام حسین 
  .زه 7 و لرسولھ و للمؤمنین ولكن المنافقون ال یعلمونان الع

  الگوى شیعیان و دوستداران

این روحیھ مناعات طبع و عزن نفس، بھ شیعیان و دوستداران آن بزرگ نیز سرایت كرده است دوستداران آن 
اند قابل  ام سپردهبزرگوار در سر تا سر جھان، بھ پیروى از رھنمودھا و ارشادات علمى و عملى آن بزرگوار، گ

ھاى اسالمى نوعاً در سر تا سر جھان اسالم، از سوى  ھا و حركت تعمق است دانستھ باشیم كھ بیشترین نھضت
صورت پذیرفتھ است چون شیعیان و پیروان آن بزرگوار با پیروى از ) علیھ السالم(پیروان و شیعیان آن امام ھمام 

كند كھ  ایجاب مى) علیھ السالم(عزت و افتخار حسینى . اند وارى نرفتھاین پیشواى سربلند، ھرگز زیر بار ذلت و خ
پیروان و دوستداران آن پیشواى راستین، مصونیت معنوى و داخلى خود را حفظ كنند و نھ تنھا حالت انفعال و 

اشتھ باشند و ھا و امكانات فروان معنوى، حالت پیشروى و تھاجمى نیز د تدافعى نداشتھ باشند بلكھ با تكیھ بھ ارزش
را كھ عبارت از مبارزه با ظلم و ستم و مقابلھ با ستمكاران و متعدیان حقوق ) علیھ السالم(ھاى حسینى  ارزش

اجتماعى و معنوى است در سطح جھانى، مطرح سازند و ھمھ را بھ اتحاد و یكپارچگى در برابر مظالم و تعدیات 
ھا و فسادھا  كنند و سطح جھان را از آلودگى و سربلند زندگى مىتا ھمواره سرفراز . درونى و برونى، بسیج نمایند

را تداوم بخشند كھ ھیھات منا الذلھ ) علیھ السالم(ھا محفوظ و مصون دارند و این شعار جاودانھ حسینى  و تباھى
ا ذلت و خوارى و تسلیم شدن در برابر زور و زورگویان از ساحت ما و از شأن و اعتبار ما بھ دور است و م

ھرگز نبایست زیر بار زور و ظلم و تعدى و تحمیل عقائد و افكار وارداتى زندگى كنیم بلكھ با الگو بردارى از 
تداوم بخش راه عزت و افتخار آن ) علیھ السالم(زندگى سعادت بخش سرور آزادگان حضرت ابى عبدهللا الحسین 

را، بر زندگى تنگین و آلوده با ظلم و تعدى،  باشیم كھ ھمواره زندگى سعادت بخش) علیھ السالم(بزرگ پیشوا 
آرى امروز . ترجیح داده است و در تداوم این حیات، تا سر حد شھادت و فدا نمودن جان خویش، پیش رفتھ است

شرائط زندگى ما، ھمانند شرایط زندگى سرور آزادگان در سطح جھانى قرار دارد با این تفاوت كھ شگردھا و 
باشد و منافقان و پیمان شكنان نیز بیشتر و  ت عصر، بیشتر و مجھزتر از آن دوران مىھا و تجھیزا فریبندگى

ى آنان در برابر لشكر مجھزى روزه شیعیان لبنان و پیروز 33نبرد !(11) باشند ولى ھیھات منا الذلھ مرموزتر مى
اى از این مناعت طبع و تحول درس رھبر عزیز  كھ چندین ارتش كامل عرب را چند ساعتھ در ھم كوبید، نمونھ

  .كربال است



 گفتار ابن ابى الحدید

از یكى ) علیھ السالم(ابن ابى الحدید آن عالم معتزلى كھ شرح و تفسیر بیست جلدى او بر نھج البالغھ مولى على 
سخن جالب و ) علیھ السالم(باشد در مورد مناعت طبع و بلندى روح امام حسین  ھا و شاھكارھا مى بھترین

سید أھل األباء الذین علموا الناس الحمیھ و الموت تحت ظالل السیوف، اختیاراً على  :ارزشمندى دارد جائى كھ گوید
 .(12) فأنف من الذل. أصحابھالدنیھ ابو عبدهللا بن ابیطالب الذى عرض علیھ األمان و 

سرور و پیشواى جوانمردان كھ ھرگز تن بھ ذلت نداد و درس جوانمردى و عزت نفس را بھ دیگران نیز تلیم داد 
علیھ (یكى ھم ابو عبدهللا حسین بن على بن ابیطالب . تى و دناثت انتخاب نمودمرگ زیر یار شمشیرھا را بر پس

بود فردى كھ بھ او و یارانش امان داده شد، ولى با اختیار و گزینش خود، از ذلت و حقارت، اعراض ) السالم
  .نموده

تجلى ) علیھ السالم(سین آرى آنچنان كھ اشاره شد این استقامت و حفظ عزت نفس، در مراحل واپسین زندگى امام ح
شكوھمندى را بھ عرضھ نمایش گذاشت آنگاه كھ دائره تضبیقات و فشارھا باریكتر گردید و اصحاب و یاران آن 

فرزندان و اھل و عیال او در مضیقھ بى آبى و عطش قرار گرفتند و این عزت نفس و . حضرت از دست رفتند
انگیز و بھت آور است كھ بدون مبالغھ و  بدطینتان واقعاً حیرت مناعت طبع و تسلیم نشدن او در برابر لئیمان و

ھاى آنرا دریابد، و آنچنان كھ  ھا و لحظھ تواند صحنھ گزاف ھیچ قلم توانا و ھیچ زبان گویا و ھیچ ھنرمند برنا، نمى
  .بوده است بھ قلم و بیان و نمایش درآورد

اصره تنگ نیروھاى مسلح و مھاجم ابن زیاد قرار گرفتھ بود و تنھا و تنھا در مح) علیھ السالم(آنگاه حسین بن على 
  .سپاه شقاوت بار آمده بودند كھ با یك حملھ و یورش كار او را یكسره سازند

لرزاند و امیدى بھ حیات و بقأ، وجود  ھا را مى ساخت و دل ھا را خیره مى آنگاه كھ برق ھزاران شمشیر براق، چشم
و فرزندان دلبندش را فرا گرفتھ بود و ) علیھ السالم(و عطش، سراپاى وجود امام  آنگاه كھ سوز تشنگى. نداشت

در خیمھ منقلب و پریشان و  (علیھ السالم(آنگاه كھ زنان، كودكان امام . جھان در برابر چشمانش تیره و تار بود
در انتظار أسارت پردرد و بردند و  چشم انتظار قطراتى از آب بودند و عموماً در حال حسرت و پریشانى بھ سر مى

سوزاند و  را مى (علیھ السالم(ھاى جانسوز زنان و كودكان و دختران قلب پر مھر حسین  آنگاه كھ نالھ. وحشتناك
كشاند در بحران چنین  زد چنین اوضاع وحشتزا كھ شیر درنده را نیز بھ لرزه و ضعف مى جگرش را چاك مى

ولى باز صداى پرھیمنھ و با صالبت او بھ گوش آن ناجوانمردان كند  طوفانى، ھر ناخدائى، خود را گم مى
  :رسید مى

لت بھ دست اینان من ھرگز دست ذ(13) وهللا الاعطینھم بیدى، أعطاء الذلیل !ھیھات منا الذلھ! ھیھات منا الذلھ
  !دھم ذلت از ما خاندان دور است ھیھات كھ تن بھ ذلت و خوارى دھیم نمى

ملت بزرگوار ایران و رزمندگان غیور و بسیجیان پر شور، در ھشت سال دفاع مقدس در برابر استكبار جھانى و 
ژى حاصل از آن عزت جویى، و با انر) علیھ السالم(عوامل دست نشانده آن در منطقھ، با الھام از مكتب حسینى 

  .توانست ادامھ دھد و سر بلند از این آزمایش بیرون آید

 :دھمین كتاب مقتل

و یاران ) علیھ السالم(تاكنون نشر نھ عنوان مقتل، از سوى دفتر نشر نوید اسالم تقدیم خاكپاى ابى عبدهللا الحسین 
  :گرانقدر او گردیده است

كھ یكى از مقاتل معتبره قرن ھفتم ھجرى، كھ ھمراه فرجام قاتالن حسین : سترجمھ فارسى لھوف سید بن طاوو .1
  .ش 1378پیرامون قیام مبارز نامى مختار ثقفى است در سال ) علیھ السالم(



تألیف عالم بزرگوار شیخ محمد ): علیھ السالم(حماسھ سازان كربال یا ترجمھ ابصار العین فى أنصار الحسین  .2
  .(علیھ السالم(پیرامون یاران امام ) ه 1371م (صر عراق سماوى از علماى معا

تألیف عمر بن فضیل بن رسان از پیروان زید  :ترجمھ تسمیھ من قتل مع الحسین من اصحابھ و اوالده و اخوتھ .3
  .(قرن دوم ه(بن على بن الحسین 

م (مرحوم حاج شیخ عباس قمى تألیف محدث عالیقدر : ترجمھ نفثھ المصدور فیما یتجدد بھ حزن یوم العاشر .4
  .بھ چاپ رسیده است 1380كھ در سال ) ق.ه 1359

استخراج و تنظیم لھوف منظوم سروده نجل مرحوم شیخ العراقین با تصحیح مرحوم انصارى با كوشش نور  .5
  .چشمم حمید رضا عقیقى بخشایشى

  .اران آن بزرگوارمجموعھ چند مقتل معروف پیرامون ی: سھ قتل گویا در حماسھ عاشورا .6

  .تألیف آیھ هللا سید على اكبر قرشى نویسنده قاموس قرآن: میدان كربال .7

  .روضھ الشھداء كاشفى سبزوارى با ادب بلند و فاخر توأم با تصحیح و تذكر اشتباھات .8

  .بارگاه عقلیھ زینب كبرى كجا است؟ ترجمھ واعظ شھیر آقاى حاج میرزا عیسى اھرى .9

كتاب حاضر تألیف استاد سخن و ادب سید عبدالرزاق موسوى مقرم، كھ نخستین بار است كھ بھ  :مقرممقتل  .10
  .رسد این كیفیت بھ چاپ مى

 (علیھ السالم(درسھاى نھضت امام حسین 

  :از دو جھت حائز اھمیت است) علیھ السالم(بررسى نھضت امام حسین 

 از بعد تاریخى و زمانى؛  - 1

تواند بھ عنوان الگو و درس انسان ساز مطرح  ھاى تربیتى كھ در ھر زمان مى ى و تعلیمى و جنبھاز بعد آموزش - 2
  :شود

مبارزه با انحراف فكرى و تخطى از اصول و ) علیھ السالم(چون یكى از عوامل مھم در پیدایش نھضت امام حسین 
توضیح آنكھ دین . شود تلقى مى) ھ السالمعلی(این انگیزه مھمترین عامل نھضت حسینى . تعالیم عالیھ اسالمى بود

اسالم بھ صورت آئین حیات بخش و آئینى كھ با اصول مادیات و معیارھاى مادیگرى منافات دارد، در محیط غربى 
بھ ظھور پیوست و معیارھا و مالكھاى گذشتھ را بھ كلى منسوخ، و معیارھا و ارزشھاى جدیدى را جایگزین آنھا 

ارھا، معیار برترى جوئى براساس نسب و تفاخر بھ امكانات مالى و منصب در جامعھ ساخت از جملھ این معی
اصوالً این مسئلھ كھ چرا دین اسالم، در مكھ . عربى بوده است كھ بھ جاى آن تقوى و خداشناسى را جایگزین نمود

مدینھ كھ شھر مھجور و  كھ زادگاه و موطن پیام آور آن بوده است، مورد توجھ و استقبال مردم واقع نشد، ولى در
اى بود، مورد اھتمام قرار گرفت، شاید یكى از مھمترین عوامل آن، ھمین روح اشرافى گرى و نگرش  دور افتاده

بینیم پس از چندین سال تبلیغ  اشرافى گونھ و مفاخرات نژادى بود كھ در محیط مكھ رائج بود، از اینرو در تاریخ مى
مرد شماره یك آنان، ابوسفیان، پیامبرى را یك نوع ) لى هللا علیھ و آلھ و سلمص)و ترویج دین، توسط رسول خدا 

كند، در منطق آنان اشخاصى با اھمیت بودند كھ از نظر قومى و نژادى و ثروتى، داراى برترى و  سلطنت، تلقى مى
یھودى در مدینھ، باز اى رواج نداشت و علیرغم وجود دشمنان متعدد  نفوق بوده باشند، ولى در مدینھ چنین روحیھ

دین اسالم در آن شھر پا گرفت و بعد از مدتى رشد و بالندگى و گسترش یافت و حتى حكومت اسالمى از جنبھ 
  .تدافعى نیز از این زاویھ حالت تعارضى بھ خود گرفت



ست، این توان گفت دوران اقامت ایشان در مدینھ دوران تأسیس حكومت و تشكیل نظام دولتى بوده ا در واقع مى
دگرگونى در دو محیط متفاوت معلول عواملى بوده است كھ عمدتاً معلول چھارگانھ در زندگى رسالتى عموم انبیاى 

. رخ داده است) صلوات هللا علیھم اجمعین(عظام ھمانند ابراھیم، موسى، عیسى و اشرف پیامبران حضرت محمد 
  .اند دهھیچ كدام از آنان در زادگاه خود توفیقى بھ دست نیاور

  :عامل روانى - 1

بر اساس این عامل، ھمواره اشخاص صاحب داعیھ دینى، ھرگز در زادگاه خود درباره ادعایشان توفیق چندانى بھ 
كردند، بر  آورند، زیرا كھ مردم با شناخت قبلى و با نگرش عادى و خانوادگى، بھ آن اشخاص نگاه مى دست نمى

كرده و در  كھ فردى سالیان چندى در كنار آنان زندگى عادى و معمولى مى آنان پذیرش این امر بسیار سخت است
خورده است یا در  خوابیده است، غذا مى برده است او مى شرایط یكسانى با سایر افراد از نظر محیطى بھ سر مى

خود را پیامبر خدا رفتھ است، بھ یكباره مبعوث بھ نبوت گردد و داعیھ پیامبرى داشتھ باشد و  كوچھ و بازار، راه مى
  .معرفى كند

  :عامل اعتقادى - 2

ھاى آنھا، یك حالت انتظار در مورد پیامبر آخر الزمان را داشتند و  مردم مدینھ با توجھ بھ سابقھ ادیان و پیش گوئى
ت وصف او را در كتاب تورات و انجیل شنیده بودند، ولى چنین حالت انتظار در مردم مكھ وجود نداشت، آنان در ب

  .پرستى و شرك و قوم گرایى نوعاً وحدت كلمھ داشتند

  :عامل سیاسى و اجتماعى - 3

مردم مدینھ در اثر اختالف دو قبیلھ بزرگ اوس و خزرج كھ بھ برخوردھاى چندین سالھ آنان خاتمھ دھد، و این 
  .پیوست ، بھ حقیقت مىو گسترش دعوت او) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(انتظار با بعثت پیامبر بزرگوار اسالم 

  :عامل اقتصادى - 4

شھر مكھ از مراكز مھم تجارت و داد و ستد شبھ جزیره العرب بوده است و اصوالً مردم آن سامان با مسائل مادى 
اند، از اینروى آشنایى و درك مسائل روحى و معنوى برایشان چندان قابل ھضم نبوده است  بیشتر سر و كار داشتھ

ر چنین شناختھاى روحى و معنوى با توجھ بھ شرایط محیطى و سابقھ دینى مسیحى مدینھ قابل فھم و از طرفى دیگ
و درك بود، چون سر و كار آنان، بیشتر با كشاورزى و باغدارى و دامدارى بود و توجھ كشاورزان در مراحل 

ینھ ذھنى بود تا آمادگى كاشت، داشت و برداشت ھمواره متوجھ عوامل یارى دھنده غیبى است و این امر یك زم
  .آنانرا توجیھ نماید

توان گفت كھ ھمھ آن عوامل دلیل حتمى مسئلھ بوده باشند و ظاھر امر این است  با توجھ بھ علل ذكر شده، باز نمى
ترین عامل تخطى از رھنمودھاى مقام رسالت، ھمان روح اشرافى گرى مردم مكھ بوده است كھ  كھ مھم

د یتیم حرف شنوى داشتھ باشد و اصوالً موجودیت گروه مستضعفان و افراد عادى جامعھ را توانستند از یك فر نمى
ھاى  نیز ادامھ داشت و اسالم نتوانست تمام ریشھ) علیھ السالم(پذیرا باشند و این جریان روحى در دوران امامان 

و توجھ بھ نژاد و بالندگى بھ نیاكان، بینیم ھمین روح اشرافى گرى  در، حادثھ كربالء نیز بالعیان مى. آنرا بخشكاند
حاكمیت گسترده و وسیعى دارد و از مذھب و عوامل ایمانى و معنوى در طرف مقابل خبرى نیست و یزید بھ 

  .كند و خندف و ابوسفیان و اجداد خود را مطرح مى. بالد نیاكان بت پرست خود مى

 (علیھ السالم(ھا و اھداف نھضفت حسینى  انگیزه



ھا  البتھ انگیزه: پردازیم مى) علیھ السالم)ھا و اھداف نھضفت ابى عبدهللا الحسین  از سخن، فوق بھ انگیزه اكنون پس
توان در این نھضت الھى ذكر نمود، ولى ما با توجھ بھ سخنان و رھنمودھاى رھبر  و عوامل متعددى را مى

  :كنیم نھضت، بھ بازگویى چند عامل، بسنده مى

 :و معیارھاى الھى و جاھلىتصادم ارزشھاى  - 1

نظام جاھلى بر اساس معیارھا و ارزشھاى مادى و ماده گرائى پایھ گزارى شده بود، تفاخر بھ نسب، اشرافى گرى، 
ھاى ذاتى آن نوع تفكر جاھلى بود، و  افتخار بھ قوم و قبیلھ و بالیدن بھ مادیات و امكانات ظاھرى، از خصیخھ

  .ورزیدند خود را بر این اساس استوار ساختھ بودند و ھمواره بر آن اصرار مى تربیت یافتگان این نظام، زندگى

 

 

 

در جامعھ عربى تبلیغ و پایھ گزارى شد، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نظام الھى كھ توسط پیامبر عالیقدر اسالم 
معیارھاى الھى و  معیارھاى جاھلى را دگرگون ساخت و اصول تعالیم عالیھ آسمانى را بر اساس ارزشھا و

امتیازات تقوائى و فضیلتى استوار ساخت و راز پیشرفت اسالم در مدینھ و مھجور ماندن آن را در مكھ، با این 
  .توان تفسیر نمود توضیح، مى

 :پاسدارى از ارزشھاى الھى - 2

باشد، جائى كھ امام  ىم) علیھ السالم)پاسدارى از ارزشھا و آرمانھاى الھى یكى از بلندترین اھداف نھضت حسینى 
صلى هللا (و على االسالم السالم اذبلیت األمھ براع مثل یزید و لقد سمعت جدى رسول هللا  :فرماید مى) علیھ السالم(

انى لم اخراج أشراً و ال  :فرماید الخالفھ محرمھ على آل ابى سفیان یا در مورد دیگرى مى :یقول) علیھ و آلھ و سلم
  :فرماید یا ھنگام اعزان مسلم بھ كوفھ مى ...ظالماً و انما خرجت لطلب االصالح فى أمھ جدى بطرا و ال مفسدا و ال

و قد بعثت رسولى الیكم بھذا الكتاب، و انا ادعوكم الى كتاب هللا و سنھ نبیسھ فان السنھ قد امیتت و الیدعھ قد أحییت 
 رحمھ هللا و بركاتھ و السالم علیكم و . فأن تستعموا قولى، أھدكم الى سبیل الرشاد

من پیك مخصوص خود را ھمراه نامھ بھ سوى شما فرستادم، من شما را بھ كتاب خدا و سنت و روش رسولش 
خوانم، بھ تحقیق سنت و شریعت پیامبر اسالم، بھ مرگ كشانده شده، و از بین  فرا مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

شده است اگر شما سخن مرا بشنوید، شما را بھ راه رشد و سعادت رفتھ است، ولى بدعت و ضاللت احیاء و زنده 
  !كنم، درود و بركات الھى بر شما باد ھدایت و رھبرى مى

 :طرد ستمگر از جایگاه صالحان - 3

من رأى سلطانا جائرا مستحال لحرام تاكثا لعھد هللا مخالفا لسنھ رسول هللا یعمل فى عباد هللا باالثم و العدوان، فلم 
 یر بفعل و ال قول كان حقا على هللا أن یدخلھ مدخلھ یغ

صلى (گذارد و بر مخالف سنت رسول خدا  ھر آنكس كھ سلطان جائر و ستمگرى را ببیند كھ عھد خدا را زیر پا مى
 سپرد ولى او در كردار و رفتار و گفتار بر او در میان بندگان خدا با گناه و دشمنى گام مى (هللا علیھ و آلھ و سلم

 :فرماید یا در جاى دیگر مى .عكس العمل نشان ندھد، خداوند او را در جایگاه ھمان سلطان جائر، قرار خواھد داد
  .كند اما یزید فردى است شرابخوار و جنایتكار و فاسق و فردى ھمانند من، ھرگز با امثال او بیعت نمى
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اند و جز طریق اخالص و راستى  ست آنان در محیط صفا و وفا زندگى كردهآزادى و آزادگى شیوه مردان راه خدا ا
شوند خواه  ھاى كج و معوج و فساد و تباھى رو بھ رو مى اند و ھنگامى كھ با بیراھھ و صداقت، راه دیگرى نپیموده
اد مردان، جھان دھند و این یك شیوه طبیعى و اعتقادى آنان است سرور آزدگان و آز و ناخواه عكس العمل نشان مى

ال تكن عبد غیرك و قد خلقك هللا حرا ھرگز برده و بنده دیگرى مباش، چون خداوند  :فرماید مى) علیھ السالم(على 
  .ترا آزاد آفریده است

 :مبارزه با جرثومھ رذیلت - 5

ھا قرار داده  ناروائىھا و پلیدیھا و  اسالم آئین فضیلت و تقوى، اساس رشد و حیات خود را بر پایھ مبارزه با رذیلت
وظیفھ یك فرد مسلمان بر معیار امر بھ معروف و نھى از منكر، یعنى تثبیت فضیلت و طرد رذیلت و دفن . است

شمرد كھ  قرآن مجید امت اسالمى را از آن نظر بھترین امم و ملل، مى. ھاى فساد، پایھ گزارى شده است جرثومھ
كنتم امھ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون  :فرماید جائى كھ مىنمایند،  امر بھ معروف و نھى از منكر مى

ر و یأمرون ولتكن منكم أمھ یدعون الى الخی :فرماید و در آیھ دیگرى از ھمان سوره مباركھ مى(14) عن المنكر
خوانند  راستگاران كسانى ھستند كھ بھ خیر و نیكى فرا مى(15) .بالمعروف و ینھون عن المنكر و اولئك ھم المفلحون

  .كنند و امر بھ معروف و نھى از منكر مى

طرد چنین عنصر نامطلوب، از صحنھ . یزید در مصدر حكومت مسلمانان، فرد بوالھوس و عیاش و میگسار بود
اجتماع و از حوزه تعیین سرنوشت مسلمانان، بھ ھر فرد مسلمان واجب و الزم بود، كجا رسد كھ آن فرد، امام و 

 ؟ ...پیشوا و رھبر روحى و معنوى مردم بوده باشد

  :شود با روحیات یزید، چند نمونھ از اشعار و تراوشات ذھن آلوده بھ فساد او بھ اختصار ذكر مىدر مسیر آشنایى 

. معاویھ یزید را ھمراه سپاھى با فرماندھى سفیان بن عوف، جھت فتح بالد روم اعزام نمود :نویسد یعقوبى مى
جا دیرى بھ نام دیر مران وجود داشت، در آن. نیروھاى اعزامى در محلى بھ نام غذقذونھ بھ تب و آبلھ مبتال شدند

یزید با زن بدنامى بھ نام ام كلثوم بھ عیش و عشرت پرداخت، چون خبر دادند كھ سپاھیان بھ تب و آبلھ مبتال 
  :اند، این مرد بوالھوس در پاسخ با كمال بى اعتنائى و خونسردى چنین گفت شده

 ما أن ابالى بمالقت جموعھم 
 

موم بالغذونھ من حمى ومن 
اذاأتكلت على األنماط فى غرف 

 
بدیر مران و عندى أم كلثوم 

مرا چھ باك كھ در غذقونھ چھ بالئى از تب و ماالریا بھ سر سپاه من آمده است؟ من اكنون در دیر مران بر متكاھا 
  .ام و ام كلثوم نیز در كنار آرمیده است تكیھ زده

  :گوید ف بھ حرمت آن چنین مىاین برده شھوت و ھوس در وصف شراب با اعترا

 شمسیھ كرم برجھا قمر دنھا 
 

 و مشرقھا الساقى و مغربھا فمى 
 حكت نفراً بین الحطیم و زمزم   اذا نزلت من دنھا فى زجاجھ 

فأن حرمت یوماً على دین احمد 
 

 (16) فخذھا على دین المسیح بن مریم 

چون از خم بھ . آفتاب درخشان انگور، برجش تھ خمره شراب و مشرق آن دست ساقى و مغرب آن دھان من است
كند كھ میان حطیم كعبھ و  شود، غلغلھ و سر و صداى ریزش آن، سر و صداى حجاجى را تداعى مى جام ریختھ مى

حرام شده است، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اگر این شراب روزى بھ دین محمد . مشغول طواف ھستندچاه زمزم 
  .پس آنرا بھ كیش عیساى مسیح بگیر و سر بكش



  :كند، جائى كھ مى سراید در سروده دیگرى كھ منسوب بھ او است، ھمگن خود را بھ میگسارى تشویق مى

 معشر الندمان قوموا 
 

األغانى واسمعوا صوت 
 و اشربوا كأس مدام 

 
 واتركوا ذكر المعانى 

 شغلتنى نغمھ العیدان 
 

 عن صوت األذان 
و تعوضت عن الحوره 

 
 عجوزاً فى الدنان 

ھاى پى در پى سر كشید و مذاكره  جام! ؛ ھم نشینان من برخیزید و بھ نواى مستى افزاى نوازندگان گوش فرا دھید
شود، مرا از بانگ تكبیر و  رید ، نغمھ دلپذیرى كھ از دل چنگ و عود بیرون كشیده مىمعانى و علمى را كنار بگذا

 .(17) ام ھاى شراب معاوضھ نموده دارد، من حوریان بھشتى را با پیالھ اذان باز مى

 :ظلم ستیزى - 6

  :شھرت دارد، این است) علیھ السالم(در سخنى كھ از ابا عبدهللا الحسین 

ھر آنكس كھ سلطان جائرى را ببیند، ولى با كردار و رفتار و گفتار، بر او عكس العملى نشان ندھد، خداوند متعال 
وار و جنایتكار و فاسق و فردى او را در جایگاه ھمان سلطان جائر قرار خواھد داد، یزید فردى است شرابخ

  .ھمانند، من ھرگز با امثال او بیعت نخواھم كرد

، ظلم ستیزى و مبارزه با ظالم و دفاع از )علیھ السالم(از اھداف بزرگ و از ویژگیھاى بارز نھضت ابا عبدهللا 
ود، رنجھا و از آنجائى كھ او پیشواى راستین و رھبر واقعى و الھى ب. حقوق مظلومین و محرومین بود

كرد، از اینرو ھمواره و با تمام وجود در سنگر دفاع از  محرومیتھاى مردم را با اعماق جان و دل خود لمس مى
او با ستمگر مبارزه داشت، ستم و ستمگر در ھر شكل و قیافھ . آنان، و در مقام ستیز با ظلم و ظالمان، قرار داشت

ه باشد، او ھرگز با متعدیان حقوق اجتماعى و الھى و عناصر ضد و در ھر پست و مقام و داراى ھر عنوانى بود
ارزش، سر سازگارى نداشت و در اظھار رأى و پرخاشگرى آنان مالحظھ جوانب بھ اصطالح احتیاط و محافظھ 

او در خلوت و جلوت، در عرشھ منبر و در عرصھ مردم و در تمام فرصتھا از ظلم و تعدى پرده . كارى را نداشت
داد، طرف ھر كھ بوده باشد، معاویھ باشد یا یزید، یا وابستگان دیگر  كشید و نالھ سر مى اشت و فریاد مىد بر مى

اى كھ او پس از شھادت حجر بن عدى كندى و یاران با وفاى  نامھ .ابوسفیان و بھ تعبیر مبارزان راه حق بلغ ما بلغ
با فرماندار آن شھر ولید بن مروان پیش از آغاز در این  او بھ معاویھ بن ابى سفیان نگاشت و اقداماتى كھ در مدینھ

از سخنان . داد، ھر كدام نمونھ بارزى از این روح ظلم ستیزى و مبارزه با ظالم است نھضت مقدس انجام مى
  :معروف او در این باره این است

قف دون رأیك فى الحیاه مجاھدا  ان الحیاه عقیده و جھاد  

  :فرماید نمود، مى كھ او را دعوت بھ صلح و سازش مىیا در پاسخ عمر اطرف 

برد،  دھم، مادرم فاطمھ از دست امت شكایت پیش پدر مى بھ خدا قسم ھرگز از خویشتن، پستى و ذلت بھ خرج نمى
آنگاه كھ ذریھ او از دست امت آزار دیده باشند و ھرگز فردى كھ بھ آنان آزار رسانده باشد، مشمول رحمت خدا 

  .ردیدنخواھد گ

 :تشكلى حكومت الھى - 7

تشكیل حكومت الھى و اسالمى ضرورت دارد تنھا راه جلوگیرى از ظلم عمال حكومت، و حمایت از اسالم 
دارند و نھ بھ  منحصر بھ تشكیل حكومت اسالمى بود، چون نھ عمال یزید دست از تجاوز و تعدى خود بر مى

دھند، چون آنان بھ تعبیر ابى عبدهللا الحسین  نكر، گوش فرا مىنصیحت ناصحان و آمران بھ معروف و ناھیان از م



خواھند بھ ھر ترتیبى كھ  اند و مى لزموا طاعھ الشیطان اطاعت و فرمانبرى شیطان را پیش گرفتھ (علیھ السالم(
ى ، بھ حكومت ضد اسالم(صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھست، با قدرت سر نیزه با ھتك حرمت فرزندان رسول خدا 

بنابراین تنھا راه جلوگیرى از حكومت ضد . خود ادامھ دھند و ھرگز از وضعیت موجود خود، دست بر ندارند
اسالم، منحصر است بھ اینكھ نیروھاى طرفدار عدالت، متشكل كردند و قدرتى را فراھم آورند و سر نیزه را با 

و اجراى سنت پیامبر اسالم ) لیھ و آلھ و سلمصلى هللا ع(چون عمل نمودن بھ كالم رسول خدا . سرنیزه پاسخ دھند
رسید و با  از سوى دیگر، با توجھ بھ گزارشھائى كھ از كوفھ و عراق مى. منوط بھ تشكیل حكومت مقتدر الھى است

نماینده اعزامى آن (ھا و با توجھ بھ گزارش مستند مسلم بن عقیل  ھا و اھمیت افراد نویسنده نامھ توجھ بھ تعداد نامھ
و با توجھ بھ موقعیت خاص و استثنائى آن امام كھ فرزند على و دختر زاده رسول خداست، طبیعى بود ) حضرت

كھ سایر نیروھاى حق جو و عدالت طلب، بھ مجرد تشكیل ھستھ مركزى در كوفھ، از سایر استاتھا و مراكز نیز بھ 
و قد قمتم على بیعتكم تصیبوا رشدكم،  :ه استكند، آمد اى كھ در تاریخ طبرى، نقل مى كمك او بشتابند، چون در نامھ

 (18) فانا الحسین بن على بن فاطمھ بنت رسول هللا، نفسى مع انفسكم و اھلى مع اھلیكم، فلكم فى اسوه

و فرستادگان شما در مورد گزارش بیعت تان بھ پیش من آمدند كھ شما مرا تسلیم دشمن ننموده و  ھاى شما رسید نامھ
تنھا و خوار نخواھید گذاشت اگر شما در بیعت خود پایدارى نمایید بھ رشد و سعادت خود خواھید رسید و من حسین 

 ل و عیالم نیز با اھل و عیال شما است بن على فرزند دختر فاطمھ دختر پیامبر خدایم، خودم با خود شماھاست و اھ

ام البتھ اھداف فوق از رؤوس  من فقط براى اصالح امت جدم از وطنم خارج شده :فرماید یا در جاى دیگرى مى
ھاى آن امام ھمام بود یقیناً اھداف و آرمانھاى واالى دیگرى ھم منظور بوده است كھ در این جایگاه در مقام  برنامھ

  .ا نیستیم طبعاً در متن كتاب با برخى دیگر از اھداف مھم آن بزرگوار آشنا خواھیم شداستیفاء ھمھ آنھ

 كتاب حاضر

باشد مطالبى ھم ذكر  در بر گیرنده تمام این مضامین و اھداف بلند مقام شامخ امامت مى" مقتل مقرم"كتاب شریف 
خوانندگان كھ نوعاً با اھداف عالیھ آن شد بھ طور مفصل در بخش نخستین كتاب آمده بود كھ ما جھت رعایت حال 

بزرگوار آشنایى كامل دارند ھمین پیشگفتار مبسوط را جایگزین آن مطالب مفصل نمودیم تا بھ اصل مقصد پرداختھ 
باشیم قبالً نگارنده چندى پیش ترجمھ ایى از این كتاب ارزشمند را بھ چاپ رسانده بود اینك با تكمیل، حك و اصالح 

آن، اقدام بھ چاپ و ترجمھ كاملتر و جدیدترى با ویرایش كامل و افزون اشعار و مراثى فارسى مناسب ھاى  نارسایى
نمود، توفیق از آن خداست و بازگشت ھمھ بھ سوى اوست بھ امید آنكھ مورد رضاى حق و وسیلھ شفاعت آن ساالر 

  ...شھیدان بوده باشد
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  نیم نگاھى بھ زندگى پربار مؤلف كتاب

یكى از دانشوران فعال و فرھیختگان ) ق.ه 1316(حجھ االسالم و المسلمین استاد سید عبدالرزاب مقرم، متولد 
ھاى  باشند كھ ھمواره با بیان و بنان، در عرصھ پركار حوزه علمیھ نجف در أواخر قرن چھاردھم ھجرى مى

اند بالمخصوص در آن بخش كھ مربوط بھ والء و دوستى اھل بیت  ل و كوشا بودهمختلف فرھنگى غنى اسالمى فعا
عرصھ فعالیت آن شادروان بیشتر در تاریخ و سیره و فقھ و اصول . بوده است) علیھ السالم(عصمت و طھارت 

مثل، در در این سھ عرصھ، آثار ارزشمندى از او بھ یادگار مانده است فى ال. بوده است) علیھ السالم(جعفرى 
حسن  -) علیھا السالم)صدیقھ طاھره  - مختار بن ابى عبیده ثقفى  -زید شھید : عرصھ تاریخ و سیره نویسى كتابھاى

 -) علیھ السالم(امام جواد  -) علیھ السالم(امام رضا  -) علیھ السالم(امام زین العابدین  -) علیھما السالم(بن على 
شھید مسلم بن عقیل، و كتاب  - (علیھا السالم(سیده سكنھ  -) علیھ السالم(بر على اك -) علیھ السالم(قمر بنى ھاشم 

نقل األموات فى  -المحاضرات فى الفقھ و التاریخ : و در عرصھ فقھ و اصول)) علیھ السالم(مقتل الحسین (حاضر 
او در حوزه علمیھ نجف بیشترین تحصیالت ... حاشیھ بر مكاسب و -حاشیھ بر كفایھ  -حلق اللحیھ  -الفقھ االسالمى 

آیھ  - ) 1366م (عالمھ شیخ محمد رضا آل ضیاء الدین عراقى : از محضر اساتید و اساطین آن حوزه مباركھ امثال
زعیم دینى سید ابوالحسن  - ) 1361م (مجتھدى عالیقدر آقا ضیاء الدین عراقى  - (1390م (هللا سید محسن حكیم 



) 1413م (آیھ هللا العظمى سید ابوالقاسم خوئى  - ) 1355م (مد حسن نائینى فقیھ نامى میرزا مح) 1365م (اصفھانى 
بوده است ولى بیشترین استاد تأثیر گذار در او در عرصھ قلم و تحریر، مجاھد كبیر عالمھ بزرگوار شیخ محمد 

لى هللا علیھ و ص(الھدى الى دین المصطفى ]  الرحلھ المدرسیھ[ -صاحب تفسیر آالء الرحمن ) 1352م (جواد بالغى 
آنچنان كھ . وجود او تأثیر عجیبى در زندگى علمى و كالمى و كمال جویى ایشان داشتھ است. بوده است) آلھ و سلم

م (و شیخ عبد الحسن آل جواھر ) 1361م (فیلسوف عظیم الشأن آیھ هللا شیخ محمد حسین معروف بھ كمپانى 
تا اینكھ او خود علمى از أعالم و حجتى از حجج . اند ى بودهاساتید مؤثر در حركتھاى قلمى و اجتماعى و) 1389

بالغھ گردیده است و طبق تصریح فرزند برومندش استاد سید محمد حسین مقرم در پیشگفتار عربى كتاب حاضر 
اثر مفید و ماندگار از پدر بزرگوارش بھ یادگار مانده است كھ كتاب حاضر یكى از آن مجموعھ گنجینھ  43حدود 
یك ) علیھ السالم(در كربال امام حسین : وى معتقد است. او در این كتاب نوادرى از اقوال ھم دارند. ستپربھا

باشد و دیگر آنكھ ام البنین  است كھ ام كلثوم كنیھ او مى) علیھا السالم(خواھر بیشتر نداشتھ است و از زینب كبرى 
ت نبوده است و آن شعرھاى معروف زبان حال وى در فاجعھ كربال در قید حیا) علیھ السالم(مادر حضرت عباس 

است كھ داراى فرزندى بھ نام ) علیھ السالم(دیگر اینكھ على اكبر شھید اكبر اوالد و مبارز امام . تواند باشد مى
كتاب حاضر بھ علت صراحت و وثاقت آن، ھمواره مورد توجھ اھل فضل و . اش ابوالحسن حسن بوده است و كنیھ

چون تمام مطالب آن توأم با . اند نوع مبلغین و ذاكرین مصائب در جستجوى بھ دست آوردن آن بوده. علم بوده است
علیھ (باشد، او پس از یك عمر سعى و تالش در راه ثبت تاریخ و فقھ والیى اھل بیت  ارائھ منبع و مصدر مى

در رثایى كھ در حق وى سروده استاد دكتر احمد وائلى . بھ رضوان الھى پیوست 1391ماه محرم  17در  (السالم
سوف تبقى بھ  -ان قبراً حللت فیھ لروض  -و روح األیمان و األخالق  - ایھ عبد الرزاق یا الق الفكر  :گوید است، مى

التاریخ قلدن منك  - بیضاء حلوه االشراق، فحصان األصول و الفقھ  -فاذا ما بعثت حفت بك األعمال  -لیوم التالق 
  .(ق.ه 1391(= رحت عبدالرزاق  - عطاء ربك ارخ مستمیحاً  -باألعناق 

  !روحش شاد

 داستان جانسوز كربال

 (19) حراره فى قلوب المؤمنین ال تبرد أبدأ) علیھ السالم(ان لقتل الحسین  :(صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قال رسول هللا 

آتشى در قلوب مؤمنین برافروختھ شده است كھ ھرگز خاموشى پذیر و ) علیھ السالم(در شھادت ابى عبدهللا الحسین 
  .سرد شونده نیست

  روى كار آمدن یزید پس از معاویھ

برد در دمشق از  بھ سر مى(20) معاویھ در نیمھ ماه رجب سال شصتم ھجرى در حالى كھ پسرش یزید در خوران
كفن معاویھ را برداشت و ھمراه خود باالى منبر بود و پس از حمد و ثناى پروردگار 2)(1  ضحاك بن قیس. دنیا رفت

  :گفت

معاویھ پدرى مھربان براى ما، و یار و پشتیبانى محكم براى ملت عرب بود كھ خداوند او را بھ سلطنت رساند و 
اكنون او از دنیا رفت و این نیز كفن فتنھ و آشوب را ریشھ كن كرد و سرزمینھایى را بوسیلھ او فتح نمود، ولى ھم 

پیچیم و بھ گورش سپرده و بدست اعمال و كردارش  ام، ما او را در این كفن مى او است كھ من با خود اینجا آورده
خواھد در مراسم او  شود در برزخ خواھد بود، ھر كدام از شما كھ مى سپاریم، او تا آنگاه كھ قیامت بپا مى مى

  .شركت كند حاضر شود

او را دفن كرد، و قاصدى نزد یزید فرستاد (22) پس از آن ضحاك بر جنازه او نماز خواند و در مقادیر باب الصغیر
ودتر جھت گرفتن بیعت مجدد از مردم شام بھ دمشق تا ضمن تسلیت براى فوت پدرش در خواست كند ھر چھ ز

 .(23) بیاید

  :كرد وقتى یزید نامھ ضحاك را خواند این شعر را سرود و با آن زمزمھ مى



 جاء البرید بقرطاس یخب بھ 
 

اوجس القلب من قرطاسھ فزعاً ف
 قلنا لك الویل ماذافى صحیفتكم؟ 

 
 قال الخلیفھ امسى مثقالً وجعاً 

مادت بنا األرض اوكادت تمید بنا   كان ما عز من اركانھا انقلعا  

اى را جمع كرد و با خود  ضحاك عده(24) سپس بھ سوى شام حركت كرد و سھ روز بعد از دفن معاویھ بھ شام رسید
بھ استقبال او شتافت، نخست او را باالى قبر پدرش معاویھ برد، یزید نیز نخست دو ركعت نماز كنار قبر پدرش 

  :آنگاه وارد شھر دمشق شد و براى مردم منبر رفت و گفت(25) خواند

اى از بندگان خدا بود كھ خداوند او را مشمول عنایات خود قرار داد، و سپس او را بھ سوى  معاویھ بنده! اى مردم
خواھم او و مقامش را نزد خدا بستایم كھ  تر بود، من نمى ز پیشینیان پائینخود برد، او از والیان بعد از خود بھتر و ا

خداوند نسبت بھ آن داناتر است، اگر او را ببخشد از رحمت واسعھ او است، و اگر كیفرش دھد بھ خاطر گناھان 
واست تسلیت كند، لكن سخن بر سر این است كھ بعد از او من ولى امر شما ھستم، من درخ خودش او را معاقب مى

معاویھ شما را بھ دریا براى جنگ . پذیرم كنم ولى كوتاھى و مسامحھ در امور را ھم از كسى نمى از كسى نمى
فرستاد  فرستاد، من احدى را براى اینكار بھ دریا نخواھم برد، او در سرماى زمستان شما را بھ جنگ روم مى مى

 .(26) داد و من تمام آنرا بھ شما خواھم داد ل را بھ شما مىمن چنین كارى نخواھم كرد، او یك سوم از بیت الما

ھ او كسى جرأت تسلیت یا تھنیت گفتن بھ یزید را نداشت، تا اینكھ عبدهللا بن ھمام سلولى وارد شد ضمن خطاب ب
  :گفت

  

خداوند در مقابل این مصیبت وارده بتو صبر و اجر دھد، انشاءهللا مشمول عنایات و بركات خدا، ! اى امیرالمؤمنان
و موفق بھ حمایت رعیت بوده باشى، اگر چھ مصیبت عظمایى بر شما وارد شد ولى در برابر بھ نعمت بزرگى 

را شكر كن و بر آن مصیبت صبر و شكیبائى فرما، چھ آنكھ تو نیز نائل آمدى، بر این نعمت بزرگ خدا ) خالفت(
خلیفھ هللا را از دست دادى و بھ خالفت هللا رسیدى، بزرگى از دستت رفت و بھ مھمى دست یافتى، زیرا معاویھ بھ 

سوى خدا رفت و ریاست و سیاست بعھده تو واگذار شد، خداوند آنرا در طریق ھدایت و تو را در مسیر مصالح 
  :ور موفق بدارد، سپس شعر زیر را سرود و گفتام

 فقد فارقت ذاكرم ! اصبر یزید
 

واشكر حباء الذى بالملك اصفاك 
ال زرء اصبح فى االقوام علمواً 

 
 كمارزئت و ال عقبى كعقبآك 

 اصحبت راعى اھل الدین كلھم 
 

 فانت ترعاھم وهللا یرعاك 
 و فى معاویھ الباقى لنا خلف 

 
 ال نسمع بمعنآك اذا تعیت و 

السالم عیلك یا : و مردى از ثقیف بھ او گفت(27) و بدینوسیلھ فتح باب شد و خطباء و گویندگان بھ سخن آمدند
و بھ سوگ بھترین پدر نشستى، ولى بھ جاى آن ھمھ چیز بتو داده شد، بر این امیرالمؤمنین و رحمھ هللا و بركاتھ، ت

مصیبت شكیبائى كن، و بر حسن این عطا خدا را سپاس نما كھ بھ ھیچ كس چنین عطایى داده نشده است كھ بتو 
  .اند، و البتھ بھ ھیچكس چنین مصیبتى ھم وارد نشده است كھ بر تو وارد شده است داده

  :گفتند و در پایان یزید گفت آمدند و بھ یزید تھنیت و تسلیت مى ى پس از دیگرى مىپس از آن یك

فان الخیر لم یزل فیكم و ستكون بینى و بین اھل العراق ! نحن انصار الحق و انصار الدین، و ابشروا یا اھل الشام
ھراً یطرد بالدم شدیداً، و جعلت اجھد ملحقھ، و ذالك انى رأیت فى منامى منذ ثالث لیال كان بینى و بین اھل العراق ن

  .نفسى یجوزه فلم اقدر حتى جازه بین یدى عبیدهللا بن زیاد و انا انظر الیھ



ولى ! مژده باد شما را كھ ھمواره در خیر و سعادت خواھید بود! ما یاران حق و یاوران دین خدائیم، اى مردم شام
د، زیرا سھ شب قبل در خواب دیدم میان من و اھل عراق بھ زودى بین من و اھل عراق جنگى بوجود خواھد آم

گذرد ھر چھ تالش كردم از آن نھر عبور كنم،  نھر بزرگى پر از خون قرار دارد كھ خون بھ تندى از آن مى
  ....كردم نتوانستم تا اینكھ عبیدهللا پسر زیاد در حضور من از آن نھر گذشت، و من ھمچنان بھ او نگاه مى

دانى  خواھى و مصلحت مى بھ ھر جا كھ مى: سخنان یزید را شنیدند با صداى بلند بانگ برآوردند كھمردم شام كھ 
  .اند ھم اكنون در خدمت شما قرار دارند ما را اعزام كن، شمشیرھاى ما را كھ اھل عراق در صفین دیده

د و اموال فراوانى بین آنان تقسیم یزید كھ از این آمادگى و پاسخگوئى خوشحال شده بود آنان را مورد تفقد قرار دا
نمود، و بھ كارگزاران خود در شھرھا نامھ نوشت تا در گذشت پدرش را بھ آگاھى ھمھ برسانند و آنان را بر كار و 

را با پیشنھاد سرجون پیشخدمت معاویھ بھ عبیدهللا بن زیاد واگذار كرد (28)  و حكومت عراقین. پست خود ابقاء نمایند
  :و بھ ولید بن عقبھ كھ والى مدینھ بود نوشت

اى از بندگان خدا بود كھ مورد لطف او قرار داشت و خداوند او را برگزیده و بھ قدرت و مكنت  اما بعد، معاویھ بنده
او را بھ سوى روح و ریحان و رحمت خود و بھ سوى نتیجھ كردار خویش برد، آنچھ خدا برایش  رسانده بود، سپس

مقدر كرده بود انجام داد و با اجلى كھ برایش، حتمى بود در گذشت، لكن والیت عھدى و جانشینى خود را بھ من 
كنند از آنان بر حذر  مىسپرد و سفارش كرد چون دودمان ابو تراب نسبت بھ خون مردم و آدمكشى جرئت تجرى 

خواھد  دانى كھ خداى تبارك و تعالى انتقام خون عثمان مظلوم را بوسیلھ آل ابى سفیان مى باشم، و تو اى ولید مى
بگیرد، زیرا تنھا آل ابى سفیان یاور حق و عدالت خواھند بود، بھ مجردى كھ نامھ من بتو رسید از تمام اھل مدینھ 

  .براى من بیعت بگیر

  :نامھ را پیوست یك برگ كاغذ خیلى كوچك كرد و در آن نوشتسپس 

حتماً از حسین، و عبدهللا بن عمر، و عبد الرحمن بن ابى بكر، و عبدهللا بن زبیر بیعت بگیر، و ھر كدام از بیعت 
 .(29) امتناع ورزیدند گردنش را بزن و سرش را نزد من بفرست

و پسر زبیر فرستاد و خواست از ) علیھ السالم(ولید عامل دست نشانده یزید، طبق دستور، نیمھ شب دنبال حسین 
كھ بھ (30)  فرصت استفاده كند و قبل از ھمھ مردم از آنان بیعت بگیرد، عبدالرحمن بن عمرو بن عثمان بن عفان

پیدا كرد و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)دستور ولید بدنبال حسین و ابن زبیر رفتھ بود آنان را در مسجد پیغمبر 
 .(31) دعوت نابھنگام و غیر عادى بھ شك و تردید افتاد رسالت خود را ابالغ نمود، ابن زبیر از این

خواھد براى یزید از  ولى حجت زمان حسین اصالحگر بى درنگ متوجھ شد كھ معاویھ بھ ھالكت رسیده است و مى
كرد، امام در خواب دیده بود آتشى خانھ معاویھ را فرا  عت بگیرند، و خوابى كھ قبالً دیده بود آنرا تأیید مىاو بی

 .(32) گرفتھ و منبرش نیز واژگون شده است

آگاھى یافت كھ میخواھد در آن موقع از شب با والى مالقات كند پیشنھاد ) علیھ السالم(تصمیم حسین ابن زبیر از 
  :داد بھ احتمال اینكھ مبادا نیرنگى در كار باشد از مالقات در این موقع صرف نظر نماید

و لذا بھ اتفاق سى نفر از دوستان و .(33) تواند نیرنگ ولید را خنثى نماید بھ او تفھیم كرد مى) علیھ السالم(حسین 
كھ اگر صداى حسین بلند شد او را حمایت كرده و (34) اھل بیت و شیعیان خود بھ سوى داراالماره ولید حركت كرد

 .(35) یارى دھند

د وارد شد، بھ مجرد نشستن، ولید خبر مرگ در حالى كھ عصاى پیغمبر در دستش بود بر ولی) علیھ السالم(حسین 
  .معاویھ را مطرح نمود و سپس بیعت با یزید را بر او عرضھ داشت

  :در جواب او فرمود) علیھ السالم(حسین 



مثلى ال یبایع سراً شخصیتى ھمانند حسین، شایستھ نیست پنھانى بیعت كند، ھرگاه از مردم دعوت بھ عمل آمد ما را 
 .(36) تا ھمھ یكجا بیعت كنندنیز اطالع دھید 

اگر حسین از اینجا بیرون برود و بیعت نكند دیگر جز : ولید با این پیشنھاد قانع شد، ولى مروان شیطنت كرد و گفت
كنم او را نگھدار یا بیعت كند، وگر نھ گردنش را  توان از او بیعت بگیرى، و من پیشنھاد مى با كشتار فراوان نمى

  .بزن

 ى؟ یا او؟ خواھى مرا بكش تو مى(37) اى پسر زرقاء: فرمود) علیھ السالم(حسین 

ایھا  :بعد از آن رو بھ ولید كرد و فرمود(38) . یاین الزرقاءأ انت تقتلنى ام ھو؟ دروغ گفتى و مرتكب گناه شدى
سالھ، و مختلف المالئكھ، بنا فتح الھ، و بنا یختم، و یزید رجل شارب الخمور، انا اھل بیت النبوه، و معدن الر! االمیر

و قاتل النفس الحترمھ، معلن بالفسق، و مثلى ال یبایع مثلھ، و لكن نصبح و تصبحون، و ننظر و تنظرون أینا احق 
  .بالخالقھ

اى آمد و رشد فرشتگان خدا است، ھر ما اھل بیت نبوتیم، ما كانون مركز رسالت الھى ھستیم، خانھ ما ج! اى امیر
یزید كھ مردى شارب الخمر و قاتل نفس محترمھ است و . گردد شود و بھ ما ختم مى كارى از طریق ما آغاز مى

گردد شخصیتى مثل من ھرگز با او بیعت نخواھد كرد، ولى در عین حال بگذار  علناً مرتكب فسق و فجور مى
 (39) وشن فرا رسد تا نیك بیاندیشیم كدامیك بھ خالفت احق و سزاوارتریم؟امشب بر ما و شما بگذرد و فرداى ر

حى كھ دم در ایستاده ولید در سخن گفتن درشتى كرد، داد و فریاد بلند شد، در ھمین ھنگام نوزده نفر از مردان مسل
را از دست او نجات داده ) علیھ السالم(بودند بى درنگ بر او تاختند و شمشیرھاى خود را غالف كشیدند و حسین 

 .(40) و بھ منزل بردند

  !گوش بھ حرف من ندادى بھ خدا قسم بعد از این دسترسى بھ او پیدا نخواھى كرد: لید گفتمروان بھ و

من حسین را بكشم ! دھى كھ باید دینم را در این راه فدا كنم پیشنھاد بھ من مى! كنى؟ چرا مرا مالمت مى: ولید گفت
ھ خون حسین آلوده گردد روز قیامت كنم؟ بھ خدا قسم ھر كس دستش ب با یزید بیعت نمى: گوید بھ خاطر اینكھ مى

و ھرگز مورد لطف خدا قرار نخواھد گرفت و براى او عذابى دردناك (41) میزان اعمالش خالى و سبك خواھد بود
 .(42) خواھد بود

) علیھ السالم(اسماء دختر عبدالرحمن بن حارث بن ھشام ھمسر ولید نیز كھ سر و صداى مشاجره ولید را با حسین 
  .است شنید او نكوھش كرد، ولید عذر آورد كھ نخست حسین او را سب كرده

نھ، ھرگز این كار را : ولید گفت! اگر او ترا سب كند تو چگونھ او و پدرش را سب خواھى كرد؟: اسماء گفت
 .(43) نخواھم كرد

رفت، نورى از قبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زیارت قبر جدش پیغمبر خدا بھ ) علیھ السالم(در ھمین شب حسین 
  :پس از مشاھده آن نور عرض كرد(44) برایش ظاھر شد

ن بن فاطمھ، فرختك، و سبطك الذى خلفتنى فى امتك فاشھد علیھم یا نبى هللا انھم السالم علیك یا رسول هللا، انا الحسی
  .خذولونى و لم یحفظونى، و ھذه شكواى الیك حتى القاك

سالم بر تو اى رسول خدا، من حسین پسر فاطمھ ھستم، فرزند تو و فرزند فرزند تو ھستم، من پسر دخترى ھستم 
مودى، اى پیغمبر خدا بر اینان گواه باش كھ چگونھ دست یارى از من كھ مرا در میان امت جایگزین خود ن

علیھ (امام  .برداشتند، و حرمت مرا حفظ نكردند، این است شكایت من از آنان تا روزى كھ بھ حضورت بشتابم
 .(45) پیوستھ در ركوع و سجود بود تا سپیده صبح دمید) السالم



از خانھ ولید بیرون آمد، ولید مأمورین اطالعاتى خود را احضار كرد و دستور داد ) علیھ السالم(پس از آنكھ حسین 
بودند ولید حسین را تعقیب كنند و چگونگى امر را گزارش نمایند، مأمورین كھ حضرت را در منزل خود نیافتھ 

از مدینھ خارج شده، و از این كھ مسألھ را بھ شكل پایان یافتھ تصور نمود، خدا را ) علیھ السالم(پنداشت حسین 
  .سپاسگذارى كرد

كرد بھ امام  را دید و از اندرزھایى كھ بھ ھمھ كس مى) علیھ السالم(در سیپیده دم ھمان روز مروان ابى عبدهللا 
بینم كھ با یزید بیعت كنى  و گفت من مصلحت دین و دنیاى تو را در این امر مى...! ت كردنیز نصیح) علیھ السالم(
  ...و

فاتحھ اسالم را باید خواند اگر امت اسالمى : كلمھ استرجاع را بر زبان جارى ساخت و فرمود) علیھ السالم(حسین 
من از جدم رسول خدا شنیدم  .ھ براع مثل یزیدولى االسالم السالم اذا بلیت االم .بھ زمامدارى مانند یزید دچار شود

خالفت و حكومت بر آل ابى سفیان حرام است، ھر گاه معاویھ بر فراز من مشاھده كردید كھ بر  :فرمود مكرر مى
جاى من تكیھ زده است شكمش را بشكافید، مردم مدینھ او را بر منبر پیغمبر دیدند ولى حكم پیغمبر را اجرا نكردند، 

آنقدر سخن میانشان بھ داراز كشید تا اینكھ مروان با حالت خشم و . وند آنان را دچار یزید فاسق نمودو لذا خدا
  .غضب، از امام جدا شد

آمد و چند ركعت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ زیارت قبر جدش پیغمبر خدا ) علیھ السالم(در شب دوم مجدداً امام 
صلى هللا علیھ و آلھ (این قبر پیغمبر تو حضرت محمد ! خداوندا: گفت كرد و مى نماز خواند و بعد از نماز، گریھ مى

من ! اى برایم پیش آمده است كھ تو خود میدانى، خداوندا است، و من ھم پسر دختر پیغمبر تو ھستم، مسألھ) و سلم
و صاحب آن، از تو  بھ حق این قبر! معروف تو را دوست دارم و از منكر بیزارم، اى خدا ذوالجالل و االكرام

  !درخواست دارم آنچھ را كھ رضاى تو و رضاى رسول تو در آن است، برایم پیش بیاور

ھمین كھ صبح نزدیك شد سر مباركش را روى قبر گذاشت، چرت بسیار اندكى بر او عارض شد، در ھمان حال 
كردند، حسین را بھ  ھمراھى مىرسول خدا را در میان گروھى از فرشتگان دید كھ از راست و چپ و جلو، او را 

  :آغوش گرفت و پیشانیش را بوسید و گفت

حبیبى یا حسین كانى أراك عن قریب مرمال یدمائك، مذبوحاً بارض كربال، بین عصابھ من امتى و انت مع ذالك 
حبیبى یا  عطشان ال ثسقى، و ظمآن ال تروى، و ھم بعد ذالك یرجون شفاعتى، ال أنا لھم هللا شفاعتى یوم القیامھ

  .حسین ان اباك و امك و أخاك قدموا على و ھم مشاقون الیك

خورى، در صحراى  بینم كھ بھ زودى در خاك و خون خود غوطھ مى گوئى تو را آنچنان مى! عزیزم حسین جان
ھم آبت كنند، با اینكھ لبانت از تشنگى خشكیده است باز  كربال میان لشكرى از امت من، تو را با لب تشنھ شھید مى

اند، امیدوارم خداوند روز قیامت از شفاعت من  دھند، با این وصف چشم طمع نیز بھ شفاعت من دوختھ نمى
  .محرومشان گرداند

كھ سخن جدش را شنید گریست و از جدش در خواست كرد او را با خود بھ درون قبرش ببرد، ) علیھ السالم(حسین 
اجابت نفرمود، جز اینكھ فرزندش باید در حالى از دنیا برود كھ پاداشش  (مصلى هللا علیھ و آلھ و سل(ولى رسول هللا 

  :فزونى یابد، و روز محاكمھ با دشمن نزد پروردگار حجتى در دست داشتھ باشد، لذا در جواب فرزندش فرمود

بیك، تحشرون یوم البد ان ترزق الشھاده، لیكون لك ما كتب هللا فیھا من الثواب العظیم، فانك و أباك و عمك و عم ا
  .القیامھ فى زمره واحده حتى تدحلوا الجنھ

تو ھنوز باید شربت شھادت را بنوشى تا پاداش بزرگى را كھ خدا برایت فرض كرده بھ دست آورى، ! فرزندم
  .تو و پدرت و عموى تو، تو و عموى پدر تو، روز قیامت ھمھ با ھم داخل بھشت خواھید شد! فرزندم



از خواب سبكى كھ رفتھ بود بیدار شد و رؤیاى خود را بر اھل بیتش نقل كرد، بھ سخنى ) السالم علیھ(آنگاه امام 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھ پیغمبر خدا اى است ك و دانستند وعده(46) ناراحت و غمگین شدند و گریھ بسیار كردند

داده است نزدیك شده و از شدت محبتى كھ بھ نور نبوت داشتند كھ مبادا از دستشان گرفتھ شود و از آن ھمھ 
كردند كھ با یزید موافقت نماید و یا از بالد و  فیوضات عالیھ، محروم گردند دور او را گرفتند و از او درخواست مى

  .جاى دوردستى برودحدود او بھ 

 كردند كسانى كھ براى حسین دلسوزى مى

 :(47) رأى عمر اطرف 1- 

  :عرض كرد) معلیھ السال(بردار سید الشھداء ) علیھ السالم(نخست عمر اطرف فرزند امیرالمؤمنین 

حدیث ) علیھ السالم(شنیدم كھ از پدرش امیرالمؤمنین ) علیھ السالم(من از ابى محمد امام مجتبى ! برادر جان
  .تو كشتھ خواھى شد، بنابراین اگر با یزید بیعت كنى بھ نظرم بھتر باشد: كرد كھ مى

تو و : رسول خدا بھ من فرمود :فرمود مى من خودم از پدرم شنیدم كھ :در پاسخ برادر فرمود) علیھ السالم(حسین 
دانى من  كنى آنچھ را كھ تو مى ھاى قبر من خواھد بود، تو فكر مى حسین ھر دو كشتھ خواھید شد، و قبر او نزدیكى

فاطمھ باید بھ دیدار پدرش بشتابد و از دست امت كھ . از آن ناآگاھم؟ من ھرگز تسلیم این آدمھاى پست، نخواھم شد
اش آزردند ھرگز بھ بھشت  اش جسارت كردند شكایت كند، و كسانى كھ فاطمھ را بھ خاطر ذریھ ذریھ این ھمھ بھ

 .(48) نخواھند رفت

 (49)  ابن حنفیھ 2- 

تو نزد من از ھمھ مردم محبوبتر و از ھمھ كس عزیزترى، و من تاكنون درباره ! برادر جان :محمد بن حنیفھ گفت
دانستم چیزى  مىام، و چون تو را بى نیاز و ھمھ كس را بھ نصیحت تو نیازمند  ھمھ كس جز تو نصیحت كرده

كنم تا آنجا كھ  فكر مى) دانم بگویم دھم الزم مى ولى ھم اكنون آنچھ را كھ بھ صالح شما تشخیص مى(ام  نگفتھ
توانى از یزید و بیعت او دور شو، و در بالد دور دست از یزید و دورتر از این بالد فعلى قرار گیر، و از آنجا  مى

دار و بھ بیعت با خود دعوت فرما، اگر با تو بیعت كردند خدا را بر آن نمایندگان خود را بھ سوى مردم گسیل 
اى بھ دیانت و سیاست شما وارده نیامده است، و شخصیت و احترامتان  شكرگزار باش، و اگر ھم با دیگرى لطمھ

تالف و محفوظ مانده است، ولى اگر بھ یكى از شھرھاى تحت نفوذ یزید وارد شوى بیم آن دارم در میان مردم اخ
چند دستگى بھ وجود بیاید، گروھى بھ طرفدارى تو و گروھى دیگر بر ضد تو بپاخیزند و كار بھ كشتار و 

خونریزى بیانجامد، و در این میان تو ھدف تیر بال، قرارگیرى، و در نتیجھ خون تو كھ بھترین امت اسالمى 
  .ات بھ ذلت دچار گردند باشى بھ ھدر برود و خانوده مى

 فاین أذھب؟ بھ عقیده تو بھ كدام یك از این بالد بروم؟  :فرمود) لیھ السالمع(حسین 

بھ نظر من اگر وارد شھر مكھ بشوى خوب است، در نھایت اگر در آنجا در امان نبودى باید از  :محمد حنیفھ گفت
ظر بگیرى، البتھ طریق دشت و بیابان پیوستھ از این شھر بھ آن شھر منتقل شوى و اوضاع و احوال مردم را در ن

امید است با احتیاطى كھ رعایت (نظر خود شما بھ صواب نزدیكتر، و در مقام عمل از ھمھ با احتیاطتر ھستى 
ھمیشھ امور بھ نفع شما پیش بیاید و بھ ھیچ مشكلى برخورد نكنى و تمام مشكالت را یكى پس از ) فرمایى مى

 .(50) دیگرى پشت سر ھم بگذارى

اگر در تمام این دنیاى پھناور ھیچ ملجاً و پناھگاھى ھم ! برادر: در پاسخ محمد حنفیھ فرمود) علیھ السالم(حسین 
لم یكن فى الدنیا ملجاء و ال مأوى بایعت بن یا اخى لو  !نداشتھ باشم باز ھم با یزید بن معاویھ، بیعت نخواھم كرد

  .معاویھ



اى بھ سخن خود ادامھ داد و  در این ھنگام محمد با گریھ خود، سخن امام را قطع كرد، ولى حسین پس از لحظھ
تو وظیفھ نصیحت گوئى و خیرخواھى خود را انجام دادى، ولى من  !خداوند بھ تو جزاى خیر دھاد! برادر: فرمود

ام بھ سوى مكھ حركت كنم، من و برادران، تمام جھات با من، ھم عقیده  دم را بھتر میدانم و تصمیم گرفتھوظیفھ خو
  .ھستند و از عقیده و رأى من بیرون نیستند

خواھى در مدینھ بمانى باید در غیاب من تمام حركات ریز و درشت آنان را زیر نظر  اما وظیفھ تو این است اگر مى
 .(51) ارش كنى و ال تخف على شیئاً من امورھمبگیرى و بھ من گز

شعرى را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)آنگاه از نزد محمد حنفیھ برخاست وارد مسجد النبى شد و كنار قبر پیغمبر 
توانم یزید را بھ عنوان  توانم تغییر دھم و ھمچنان نمى كھ مضمونش این است من ھرگز صبح صادق را نمىخواند 

  .خلیفھ بخوانم روزى كھ از ترس مرگ خود را بھ پناھگاھى ببرم مرگ در انتظار من است كھ مرا دستگیر نماید

 .(52) یم براى امر مھمى داردابو سعید مقبرى كھ در آنجا بود و زمزمھ امام را شنید فھمید كھ تصم

  ام سلمھ - 3

ال تحزنى ) :بھ سوى عراق آگاھى یافت نزد او آمد و گفت) علیھ السالم(ھنگامى كھ ام سلمھ از حركت امام حسین 
با رفتنت بھ سوى عراق مرا محزون و غمگین مكن، زیرا من از جدت رسول خدا ! پسرم (...العراقبخروجك الى 

فرزندم حسین در سرزمین عراق در محلى بنام كربالء كشتھ : فرمود شنیدم كھ مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
  .بھ من داده است) یھ و آلھ و سلمصلى هللا عل(خواھد شد، و اینكھ قسمتى از تربت تو را كھ در شیشھ است پیغمبر 

و من نیز ! مادر جان ....و انا أعلم این مقتول مذبوح ظلماً و عدواناً ! یا اماه :در پاسخ وى فرمود) علیھ السالم(امام 
دانم كھ با ظلم و ستم كشتھ خواھم شد و سرم را از تن جدا خواھند كرد، ولى از خداى عزیز و بزرگ، چنین  مى

حرم و اھل بیت من آواره من آواره و در بدر و فرزندانم شھید و بھ زنجیر اسارت گرفتار شوند و : ام كھ خواستھ
دانى كشتھ خواھى شد پس  با اینكھ مى! شگفتا :ام سلحھ گفت. فریاد استغاثھ بلند كنند ولى كسى كھ بھ فریادشان نرسد

  !خواھى بروى؟ كجا مى

امروز نروم فردا باید بروم، و اگر فردا ھم نشد روز بعد باید رفت، بھ خدا  اگر! مادرجان: فرمود) علیھ السالم(امام 
اى نیست و من از ھم اكنون میدانم چھ روزى كشتھ خواھم شد، و در چھ ساعتى سرم را از  سوگند از مرگ چاره

است كھ وجود تو دانم، آنچنان ھمھ چیز برایم روشن  كنند مى تن جدا خواھند كرد، حتى قبرى كھ مرا در آن دفن مى
اگر دوست دارى االن قبر خود و جایگاه یارانم را بھ تو نشان دھم، سپس با ! در برابر چشمم مجسم است، مادر

 .(53) تربت پاك خود و تربت یارانش را بھ او نشان داد) علیھ السالم(درخواست ام سلمھ امام 

آن را در شیشھ نگھدارى نماید، ھر وقت دیدى خون از آن : سپس اندكى از آن تربت پاك را بھ وى داد و فرمود
در روز دھم محرم بعد از ظھر بھ آن دو شیشھ نگاه كرد دید از ھر دو ! جوشد یقین كند كھ او شھید شده است مى

 .(54) جوشد ىشیشھ، خون م

 :زنان بنى ھاشم - 4

بر زنان بنى عبدالمطلب گران و ناگوار آمد، لذا با چشم گریان و با ضجھ و ) علیھ السالم(حركت حضرت امام 
گامى در میان آنان ) علیھ السالم(د، و در خواست انصراف امام را داشتند، حضرت امام ناالن دور امام را گرفتن

شما را بھ خدا سوگند صدایتان را بھ ضجھ و نالھ بلند  :نھاد و ضمن دعوت بھ سكوت و آرامش، بھ آنان فرمود
  .نكنید، این كار بر خالف رضاى خدا و پیغمبر است

توانیم جلو گریھ و صداى خود را بگیریم، امروز براى ما مثل آن روزى است  ىچگونھ م: زنان در پاسخ امام گفتند
و على و فاطمھ و حسن و زینب و ام كلثوم از دنیا رفتند، جان ما فداى تو ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ پیغمبر 



: یكى از عمھ ھایش گفت ترا بھ خدا سوگند از این سفر مرگبار بپرھیز، و! اى دوست ھمھ نیاكان از گذشتگان !باد
قتیلى از صحراى طف از آل ھاشم، گردنھائى از قریش را ذلیل و خوار است و : گفت من شنیدم ھاتفى از غیب مى

  .این گردنھا ذلیل و خوار گشتند

  .این امر، از مقدرات الھى است و حتماً باید انجام شود: او را دستور شكیبائى داد و فرمود) علیھ السالم(امام 

 :عبدهللا بن عمر - 5

با خبر شد نزد آن حضرت آمد و درخواست ) علیھ السالم(عبدهللا بن عمر بن خطاب نیز وقتى كھ از تصمیم امام 
  :درخواست وى را نپذیرفت و در پاسخش فرمود (علیھ السالم(كرد حسین در مدینھ بماند، حسین 

كنند و  كھ سر یحیى بن زكریا پیغمبر خدا را از تن جدا مىاز پستى و بى ارزشى دنیا نزد خدا این است ! اى عبدهللا
اى از بنى امیھ ھدیھ  برند، سر مرا نیز نزد زنازاده آنرا نزد یكى از ستمگران و زناكاران بنى اسرائیل، ھدیھ مى

فروش و كشتند و سپس بھ خرید و  مگر نمیدانى بنى اسرائیل، از سپیده سر آفتاب، ھفتاد پیغمبر را مى! خواھند برد
در عین حال خداوند آنھا را مھلت داد و چون بھ خود ! گشتند كھ گویى اصالً اتفاقى نیفتاده است كار خود مشغول مى

 .(55) نیامدند با قدرت و شدت از آنان انتقام گرفت

تصمیم دارد مدینھ را ترك نماید و براى قلع و قمع كردن منكرات و ) علیھ السالم(چون عبدهللا پسر عمر فھمید امام 
دوست ! یا اباعبدهللا: زدودن خارھاى موذى از سر راه شریعت مقدس اسالم در برابر گمراھان قیام كند عرض كرد

علیھ (امام . بوسید من نیز ببوسم ا كھ پیوستھ پیغمبر خدا مىدارم در این ھنگام مفارقت آن موضعى از بدنت ر
علیھ (ریخت سھ مرتبھ ناف حسین  گریست و اشك مى سینھ خود را بھ او نمایاند، عبدهللا در حالى كھ مى) السالم
و بدین وسیلھ با حسین خداحافظى . سپارم تو را بھ خدا مى) استودعك یا ابا عبد7(و گفت (56) را بوسھ زد) السالم

  !كرد

از خدا بترس و دست از یارى من ! أى ابا عبدالرحمن: در آخرین سخن خود بھ او فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(57) برمدار

  وصایاى سیدالشھدا بھ برادرش محمد حنفیھ

  :اى نوشت و در آن این چنین مرقوم داشت ھنگام حركت از مدینھ، وصیت نامھ) علیھ السالم(امام 

دھد بھ  حسین گواھى مى: ش محمد بن حنفیھبسم هللا الرحمن الرحیم این وصیت حسین بن على است بھ برادر
صلى هللا (دھد كھ محمد  براى خدا شریك و انبازى نیست، و گواھى مى: دھد كھ وحدانیت و یگانگى خدا، گواھى مى

دھد كھ  بنده و فرستاده او است كھ حق یعنى اسالم را از سوى خدا آورده است، و شھادت مى) علیھ و آلھ و سلم
ت و روز جزا بدون شك و تردید خواھد آمد و خداوند در آن روز، ھمھ مردگان را زنده بھشت و جھنم حق اس

شوم،  من نھ از روى خودخواھى و سرپیچى از حق، و یا براى فساد و ستمگرى از مدینھ خارج مى. خواھد نمود
هللا علیھ و آلھ و  صلى(بلكھ ھدف من از این سفر، امر بھ معروف و نھى از منكر، و اصالح مفاسد امت جدم محمد 

و سیره پدرم على بن ابیطالب را احیاء كنم، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خواھم سنت جدم محمد  است كھ مى) سلم
بنابراین ھر كس این حقیقت را از من بپذیرید و از من پیروى كند در واقع راه خدا را كھ برترین است پذیرفتھ 

ر این عقیده پایدارى خواھم كرد تا خدا میان من و این قوم داورى كند كھ او است، و ھر كس از من قبول نكند من ب
  .بھترین داوران است

كنم و برگشتم بھ سوى او  این است وصیت من بھ تو، البتھ توفیق امور بھ دست خدا است، بر او توكل مى! اى بردار
  .العظیماست والسالم علیك و على من اتبع الھدى و ال قوه اال با7 العلى 

 .(58) سپس نامھ را با مھر خود ممھور ساخت و آنرا در ھم پیچید و بھ برادرش محمد داد



  سخنان امام ھنگام حركت از مدینھ

ب یكشنبھ دو روز بھ آخر ماه رجب مانده ھمراه فرزندان و برادران، و ش) علیھ السالم(حضرت ابى عبدهللا 
 .(59) اش بھ سوى مكھ حركت كرد و افراد خانوده) علیھ السالم(فرزندان برادرش امام مجتبى 

گذاشت این آیھ مباركھ را كھ در رابطھ با حركت موسى بن عمران از مصر، و  كھ شھر مدینھ را پشت سر مى آنگاه
  :خواند رفتن براى مبارزه با فرعونیان، نازل شده است مى

با حالت ترس و انتظار از شھر ) علیھ السالم(فخرج منھا خلقناً یترقب قال رب نجنى من القوم الظالمین موسى 
  .پروردگارا مرا از این قوم ستمگر نجاتم بخش: گفت و مى خارج شد

ھمان بزرگ راه و جاده ) كرد بر خالف عبدهللا بن زبیر كھ از بیراھھ و شبانھ حركت مى) (علیھ السالم(امام 
خوب است شما را نیز : پیشنھاد كرد(60)  كردند انتخاب كرد، یكى از یارانش عمومى را كھ ھمھ از آن استفاده مى

مانند عبدهللا زبیر یكى از راھھاى فرعى و كوھستانى را برگزین تا اگر كارگزاران و عمال یزید در تعقیب شما 
ال وهللا ال أرفاقھ نھ بھ خدا قسم من  :پاسخ این پیشنھاد فرمود در) علیھ السالم(امام . باشند دسترسى بھ شما پیدا نكنند

دھم تا ھر چھ خواست خدا است بھ آن  كنم و ھمین راه معمولى خود را ادامھ مى ھرگز راھم را عوض نمى
 .(61) برسم

روز سوم ماه شعبان پس از پنج روز سیر و راه پیمایى بھ مكھ معظمھ رسید، و ھنگام ورود بھ مكھ این آیھ را كھ 
و لما توجھ تلقاء مدین،  :حضرت موسى ھنگامى كھ از منطقھ حكومت فرعون بیرون آمد خوانده بود، قرائت فرمود

ر مدین رسید گفت امیدوارم پرودگارم مرا بھ راه راست رھنمون قال عسى ربى ان یھدینى سواء السبیل وقتى بھ شھ
 .(62) گردد

مردم مكھ و بزرگان از بالد مختلف بھ دیدن او (63) در مكھ بر عباس بن عبد المطلب وارد شد) علیھ السالم(امام 
كرد، و در عین حال از  آمدند از جملھ این زبیر كھ مالزم جوار مكھ شده بود ھمراه با دیگران از وى دیدن مى مى

بھ مراتب از او مھمتر و در میان مردم ) علیھ السالم(دانست امام حسین  ىآمدن حسین بھ مكھ نگران بود چون م
در یكى از روزھایى كھ در مكھ بود بھ زیارت . تر است و تا حسین آنجا باشد مردم با او بیعت نخواھد كرد متوجھ

عت نماز گزارد در قبرستان ابى طالب رفت، در آنجا كنار قبر، چند رك) علیھا السالم(اش حضرت خدیجھ  قبر جده
 .(64) و بھ پیشگاه خداوند، بسیار البھ و تضرع كرد

  نامھ امام بھ مردم بصره

نگاشت و آنان عبارت بودند از افراد  اى بھ سران قبائل شھر بصره پس از ورود بھ مكھ نامھ) علیھ السالم(حسین 
  :زیر

 ؛ (65) ملك بن مسمع بكرى 1- 
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  .قیس بن عبید بن معمر - 5

  :بھ سوى افرد فوق الذكر فرستاد و در آن نوشت(67)  ھا را بوسیلھ یكى از دوستان خود بنام سلیمان این نامھ



را از میان بندگان خود برگزید، و با نبوتش او را كرامت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اما بعد، خداوند محمد )
بعد از اینكھ بندگان خدا را بھ خوبى نصیحت و راھنمایى كرد، و وظیفھ . بخشید، و او را بھ رسالتش برگزید

پیامبرى را بھ خوبى انجام داد او را قبض روح كرد و بھ سوى خویش فرا خواند و اما ما اھل بیت، و اولیاء و 
ترین افراد بھ مقام او بودیم، با اینكھ خداوند این حق را بھ ما داده بود و ما نیز  اوصیاء، وارثان او و شایستھ

وھى بر ما پیشى گرفتھ و این حق را از ما ربودند و ما نیز تریم ولى گر دانستیم از ھمھ كس بھ این حق، شایستھ مى
فرستم، و شما را  بھ خاطر جلوگیرى از اختالف و تشتت، بھ آن رغبت نشان ندادیم و عافیت و آرامش سوى شما مى

در شرایطى قرار (زیرا ھم اكنون . كنم دعوت مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)بھ كتاب خدا و سنت رسول او 
از بین رفتھ، و بدعت جاى آنرا فراگرفتھ است، اگر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سنت پیغمبر ) ایم كھ دیگر ھگرفت

  .(و از من پیروى نمائید شما را بھ راه رشد و سعادت ھدایت خواھم كرد(سخن مرا بشنوید 

مگر منذر . كرد و بھ كسى خبر ندادسلیمان نامھ امام را بھ اشراف بصره رساند و ھر كس نامھ را خواند آنرا كتمان 
بن جارود كھ پدر زن ابن زیاد بود، وقتى كھ سلیمان نامھ را بدست او داد بھ پندار اینكھ مبادا آمدن این قاصد یك 

اى از طرف ابن زیاد بوده باشد لذا او را تحویل ابن زیاد داد، ابن زیاد نیز ھمان شب او را بھ  نحو توطئھ و نقشھ
 .(68) بھ آنجا برسد) علیھ السالم(و فرداى آن روز بھ سوى كوفھ حركت كرد تا زودتر از امام حسین !! دار آویخت

  :ج بوداى در جواب امام نوشت كھ این آیھ، در آن در اما احنف بن قیس نامھ

 .(69) فاصبر ان هللا حق و ال یستحفنك الذین ال یوقنون

  :ھاى بنى تمیم و بنى حنظلھ و بنى سعد را دعوت كرد و بھ آنان گفت قبیلھ(70) و اما یزید بن مسعود

 تان درباره من چیست؟ و من در میان شما چھ موقعیتى دارم؟  عقیده! اى بنى تمیم

یى، تو باعث افتخار و بسیار خوب، بھ خدا سوگند تو در قبیلھ ما بھ منزلھ ستون فقرات ما: در پاسخ او گفتند
  .تو از شرف بھ حد واالیى نایل آمدى و بسیار پیشرفت نمودى !سربلندى ما ھستى كھ در این جھت از ھمھ برترى

من شما را دعوت كردم تا در یك امر بسیار مھم با شما : آنگاه كھ رأى اعتماد آنھا را نسبت بھ خود جلب كرد گفت
  .ا كمك بگیرممشورت كنم و براى انجام آن، از شم

گیریم و  كنیم و در انجام آن تمام سعى و كوشش خود را بھ كار مى ما نظرات خود را تقدیم مى: در جواب او گفتند
  .باشیم ھم اكنون آماده شنیدن آن مى

مرگ معاویھ فرا رسیده است، بھ نظر من با ھالكت و مرگ او، سد جور و گناه شكستھ و اركان : پسر مسعود گفت
زان و رو بھ ویرانى گذاشتھ است او در زمان حیات براى استحكام پایھ حكومت خود از مردم براى پسرش ظلم لر

اندیشید بھ خذالن  بیعت گرفت و چنین پنداشت كھ با آن بیعت، كار را محكم كرده است، ولى گرائید و آنچھ را كھ مى
  .و خوارى انجامید

أ ھمھ فسق و فجورھا است قد برافراشتھ و ادعاى خالفت بر و ھم اكنون یزید، فرد شرابخوارى است كھ منش
مسلمانان را دارد، بدون اینكھ ھیچ مسلمانى راضى بھ این امر بوده باشد، و بدون اینكھ حتى اندكى از حق را 

خواھد بر آنھا حكومت نماید و من بھ خداى بزرگ  ھا كھ دارد مى ھا و بى دانشى با ھمھ بى لیاقتى. دریافتھ باشد
خورم آنچنان در راه دینم با او بھ نبرد و جھاد برخیزم كھ برتر از جھاد با مشركین بوده باشد، اینك حسین  سوگند مى

اى نجیب و اصیل و طرز تفكرى مشخص و فضائلى غیر  فرزند پیغمبر خدا كھ داراى خانواده) علیھ السالم(بن على 
تر و سزاوارتر است زیرا سابقھ و  كس بھ این امر شایستھ ناپذیر است، از ھر قابل توصیف و علم و دانشى پایان

قدمت و سن و قرابتش بھ رسول خدا از ھمھ بیشتر است، با خردساالن با عطوفت و مھربانى، و با بزرگساالن با 
كند چھ رھبرى از او بھتر، و چھ امامى از او گرامیتر كھ خداوند بوسیلھ او حجت را  احسان و بخشش، رفتار مى

و ھدایت را بھ ما ارزانى فرموده است، سعى كنید خود را از ظلمت برھانید و در پرتو ھدایت او در نابود  تمام



صخر بن قیس، آن لكھ ننگ ھم اكنون، با حركت خود بھ سوى فرزند رسول . كردن باطل، بھ خود تردید راه ندھید
نون آن لكھ ننگ را با حركت و نصرت و را در جنگ خوار ساخت شما ھم اك) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 

یارى او بشوئید بھ خدا قسم احدى از شما اگر در نصرت و یارى او بشوئید بھ خدا قسم احدى از شما اگر در 
اش دچار  نماید مگر اینكھ بھ ذلت و خوارى در فرزندان و كمبود قبیلھ و عشیره نصرت و یارى او كوتاھى نمى

ام، این را بدانید اگر كسى در  و برگ جنگ را آماده و خود را بھ ابزار آن مجھز كردهمن ھم اكنون ساز .. گردد مى
راه خدا كشتھ نشود، سرانجام خواھد مرد و مرگ براى انسان گذشت ندارد پس بیایید با بھترین مرگى كھ انتخاب 

  .كنید از دنیا بروید تا مورد رحمت خداوند قرار بگیرد مى

ما تیرھاى ذخیره و نیروى سواره تو ھستیم، اگر دستور تیراندازى ! اى ابا خالد: خ او گفتندطایفھ بنى حنظلھ در پاس
دھى یك تیر از ما بھ خطا نخواھد رفت و اگر ما را بھ میدان نبرد فرستى، حتماً بھ پیروزى خواھیم رسید، با ھیچ 

مسئلھ دشوارى برخورد نخواھى كرد مشكلى روبرو نخواھى شد جز آنكھ ما آنرا زیر پا خواھیم گذاشت و با ھیچ 
كنیم و اگر اجازه دھى جان خود را بھ پایت  با تمام قدرت از تو حمایت مى. جز آنكھ ما آنرا حل و آسان خواھیم كرد

راھى جز راه تو را  !اى ابا خالد: س طایفھ بنى عامر بن تمیم در ضمن سخنان خود بھ او گفتند. نثار خواھیم كرد
  .لحت بدانى ما را بھ آن امر فرما كھ مؤكداً امتثال خواھیم كردنپوئیم، ھر چھ مص

بعیقده ما مبغوضترین اشیاء، عدم اطاعت و نافرمانى از رأى شما است، ! اى ابا خالد: طایفھ بنى سعد بن زید گفتند
ماند و روز جنگ جمل صخر بن قیس ما را از نبرد بر حذر داشت، در سایھ اطاعت از او عزت و آبروى ما باقى 

شكرگزاریم كھ از دستور او اطاعت كردیم چون عزت ما در بین خودمان باقى ماند و ھم اكنون نیز خواھشمند است 
  .جھت مشورت فرصتى بھ ما عنایت كنید تا پس از شور و رایزنى الزم، نظر خود را بھ شما تقدیم نمائیم

كنید خداوند شما را بھ جنگى گرفتار خواھد كرد كھ گویم عمل ن اگر آنچھ را كھ مى: یزید بن مسعود بھ آنان گفت
  .آتش آن ھیچگاه خاموش شدنى نباشد

اما بعد، نامھ شما و اصل، و از محتویات آن كھ مرا بھ : اى بھ این مضون براى حسین بن على نوشت بعد از آن نامھ
رسم اطالع حاصل كردم و فھمیدم آن دعوت كرده بودید تا از شما اطاعت نمایم و با یارى كردن شما بھ رستگارى ب

خداوند ھرگز زمین را از افراد خیر و نیكوكار و از راھنمایى كھ مردم را از گمراھى نجات دھد : كھ نوشتھ بودید
ھاى زیتون درخت  گذارد، من میدانم تنھا حجت خدا بر جھانیان و ودیعھ او در زمین شمائید، شما شاخھ خالى نمى

باشید، مقدم شما را بھ فال نیك گرفتھ و  ھستید كھ اصلش او و فرعش شما مى) آلھ و سلمصلى هللا علیھ و (احمدى 
باشند آنچنان در مقابل شما  آنرا گرامى میداریم، تمام طایفھ بنى تمیم در مقابل شما تسلیم و گوش بھ فرمان شما مى

طایفھ بنى سعد نیز گردنھا را كج . رسد اى كھ از گرماى كشنده بر لب آب مى اند كھ شتر تشنھ تسلیم و دست بر سینھ
  .درخشد باشند، آنھا كھ نور آن تابیدن گرفتھ و مى كرده و تسلیم اطاعت امر شما مى

روزى كھ یزید بن مسعود ساز و برگ خد را آماده كرد كھ یارى حسین برود، خبر شھادت حسین را شنید، بسیار 
 .(71) از فیض شھادت محروم ماندمتأثر و اندوھگین شد كھ بھ آرزوى خود نرسیده و 

ماریھ بنت سعد، یا بنت منقذ كھ بیوه از شیعیان مخلص بود منزلش محل اجتماع شیعیان و جاى بحث بیان فضایل 
كدامیك از شما حاضر  :ط كھ از فرزندان عبدالقیس و ده نفر از یك خاندان بودند سؤال كرداھل بیت بود، یزید بن نبی

تو خود نیز اقدام نكن : است با من بھ یارى حسین برویم؟ از میان ده نفر، تنھا افراد در آن جلسھ در جواب او گفتند
  .زیرا از لشكریان ابن زیاد در مورد تو خائف ھستیم

بھ خدا سوگند اگر تمام این منطقھ را از نیروھاى دلیر و تازه نفس بپوشانند بر من فرق : فتابن نبیط بھ آنان گ
نام عامر و سیف بن مالك و ادھم بن  ھنگام حركت بعضى از دوستانش بھ.(72) گذارد كند و در تصمیم اثرى نمى نمى
او را ھمراھى كردند و در مكھ بھ حسین پیوستند، و بار و بنھ خود را ضم بھ اثاث ابى عبدهللا كردند و (73)  امیھ

  !رضوان خدا بر آنھا باد. امام بودند تا اینكھ در كربالء شھید شدند ھمچنان در خدمت

  ھاى اھل كوفھ نامھ



ھاى متعددى یك نفره، دو نفره، سھ نفره، چھار نفره  در مكھ بود نامھ) علیھ السالم(تا ھنگامى كھ حسین بن على 
بیعت نكرده و در (74) ھ با نعمان بن بشیرنوشتند كھ مردم كوف ھا مى رسید و در آن نامھ از اھل كوفھ بھ او مى... و

كردند جھت بیعت با او بھ سوى آنان  دعوت مى) علیھ السالم(لذا از حسین . كنند جمعھ و جماعت او شركت نمى
ورزیدند كھ در یك روز ششصد نامھ از آنان بھ دست امام  امر دعوت و نامھ نویسى اصرار مىبرود، آنچنان در 

و در مجموع از گروھھاى مختلف دوازده ھزار نامھ نزد حضرت جمع شد و در ھمھ !! رسید) علیھ السالم(حسین 
علیھ (اى كھ بھ حسین  ، آخرین نامھداد كردند ولى امام جوابى بھ آنھا نمى مى (علیھ السالم(اینھا تأكید بر دعوت امام 

و عزره بن قیس و عمرو بن حجاج و محمد (75)  رسید از شبث بن ربعى و حجار بن أبجر و یزید بن حارث) السالم
  :كھ در آن نوشتھ بودند بن عمیر بن عطارد، بود

بنابراین ) ال رأى لھم غیرك(برند و دربست در اختیار شما ھستند  مردم ھمھ در انتظار تشریف فرمائى شما بسر مى
ھا رسیده و گیاھانمان روئیده،  ضمناً میوه). العجل العجل یابن رسول هللا)ھر چھ زودتر تشریف بیاورید بھتر است، 

در آورد و خالصھ منطقھ ما سرسبز و خرم و نعمتھاى فراوانى داریم، تنھا امام و رھبر  و درختانمان برگھاى تازه
 .(76) باشند وارد خواھى شد نداریم، اگر بسوى ما بیائى بر لشكرھایى انبوه كھ ھمھ گوش بفرمان شما مى

  ھاى كوفیان پاسخ حضرت سیدالشھداء بھ نامھ

ھائى كھ مردم كوفھ بھ حضرت سید الشھداء نوشتند از مجموع آنھا یك خورجین پر شد، در این ھنگام سید  نامھ
بدهللا حنفى ھانى سبیعى، و سعد بن ع: در جواب تمام آنھا تنھا یك نامھ نوشت و آنرا بوسیلھ) علیھ السالم(الشھداء 

  :كھ آخرین پیكھاى مردم كوفھ بودند براى آنھا فرستاد، متن نامھ این است

ھاى  اما بعد، نامھ: بسم هللا الرحمن الرحیم از سوى حسین بن على بھ بزرگان و سران مردم مؤمن و مسلمان كوفھ
ھا آمده بود این  چھ كھ در آن نامھشما كھ آخرین آنھا بوسیلھ ھانى و سعید ارسال شده بود بھ دست من رسید و بھ آن

ما امام نداریم، بھ سوى ما حركت كن تا انشاء هللا خداوند بوسیلھ شما، ما را براه ھدایت و حق رھنمون : بود كھ
  (لعل هللا ان یجمعنا بك على الھدى و الحق(گرداند 

تر بھ او اعتماد دارم بھ سوى شما ام از ھمھ بیش و اینك من برادر و پسر عموى خود مسلم را كھ در بین خانواده
ام از نزدیك با حال و وضع شما، و با افكارتان آشنا شود و نتیجھ را برایم بنویسد  گسیل داشتم و بھ او دستور داده

اگر برایم نوشت و معلوم شد كھ نظر سران و بزرگان و خردمندان شما، ھمان است كھ در نامھ ھایتان نوشتھ بودید 
بھ خدا سوگند امام . حضوراً بھ ما گفتھ بودند، من نیز انشاءهللا بزودى بھ سوى شما خواھم آمد و فرستادگان شما

بحق و پیشواى راستین كسانى است كھ بھ كتاب خدا عمل كند و قسط و عدل را پیشھ خود سازد، و از حق پیروى 
  .نماید، و خود را وقف راه خدا نماید

 .(77) و اى اخذ بالقسط، و الدائن بالحق، و الحابس نفسھ على ذات هللا و السالم فلعمرى ما االم اال العامل بالكتاب،

كوفھ حركت كن تا آنچھ را كھ بھ سوى مردم  :و بنا بھ نقل خوارزمى، نامھ را بھ مسلم بن عقیل داد و بھ او فرمود
امیدوارم من و تو از فیض شھادت محروم نمانیم، ھم اكنون بھ بركت خدا و یارى او . خواھد انجام شود خدا مى

 (78) .حركت كن و در كوفھ باید بر كسى وارد شوى كھ از ھمھ بیشتر مورد وثوق و اطمینان بوده باشد

  حركت مسلم بھ سوى كوفھ

آنگاه مسلم بن عقیل را با قیس مسھر صیداوى، و عماره بن عبدهللا مسلولى، و عبدالرحمن بھ عبدهللا أزدى بھ سوى 
نماید، طرز تفكر و نظرات سیاسى اھل كوفھ روانھ ساخت و بھ مسلم دستور داد تقواى خدا را رعایت كند و دقت 

اى او را مطلع  كوفھ را بررسى نماید، تا اگر دید بر عقیده خود استوار و مورد اعتمادند ھر چھ زودتر، ضمن نامھ
 .(79) سازد



مكھ را ترك و از مسیر مدینھ، بھ سوى كوفھ حركت نمود، پس (80)  روز نیمھ ماه رمضان) علیھ السالم(مسلم  جناب
و وداع با اھل بیت خود دو نفر راھنما از ) آلھ و سلم صلى هللا علیھ و(از رسیدن بھ مدینھ و نماز در مسجد النبى 

آنگاه بھ سوى كوفھ روان گردید، شب تا بھ صبح در حركت بودند . طایفھ قیس را اجیر كرد تا وى را راھنمایى كنند
پس از تالش فراوان، جھت را پیدا كردند، در اثر گرماى شدید و تشنگى . اند و بامدادان معلوم شد راه گم كرده

شما بھ ھمین سوى : ختى، كھ بر آنان فشار آورده بود دیگر توان حركت نداشتند، در ھمین حال بھ مسلم گفتندس
این سخن ! حركت كنید؛ دست از این طریق بر مدارید، شاید از این بیابان وسیع و شنزار جان سالم بھ در ببرید

 .(81) بگفتند و در ھمانجا ھالك شدند

براساس ھمان راھنمائیھایى كھ آن دو نفر كرده بودند آن دو را بھ حال خود باقى و در ) علیھ السالم(مسلم بن عقیل 
و را با خود ببرد، زیرا آنان مشرف دانست آن د آن بیابان گرم و سوزان و شنزار بھ حركت خود ادامھ داد چون نمى
دانستند زیرا راھنمایان تنھا جھت و سمت راه  بر ھالك و در حال احتضار بودند و عالوه بر آن راه را درست نمى

توانست او را بھ راه برساند ولى خود راه پیدا نكرد بودند و فاصلھ بین آنھا و آب نیز برایش  را دریافتھ بودند كھ مى
توانستند سوار شوند، و اگر بنا بود  و دیگر آنكھ توان سوار شدن را نداشتند و بر ترك دیگرى ھم نمىمعلوم نبود 

شدند بنابر این تكلیف مھمتر  اى بھ دست آوردند ھالك مى ماند، او و ھمراھیانش نیز بدون اینكھ نتیجھ مسلم با آنھا مى
فظ نفوس محترمھ آبى پیدا كند و جانشان را نجات بخشد و آن بود كھ تمام تالش خود را بھ كار گیرد تا شاید براى ح

اى كھ بھ ھمراه داشت در آخرین نفس بھ  لذا آن دو را در ھمانجا، بھ حال خود گذاشت و توانست خود را با خدمھ
  .اى در آنجا ساكن بودند برساند و از مھلكھ نجات یابد محلى بنام مضیق كھ قبیلھ

نوشت و بوسیلھ یك نفر از ھمان قبیلھ كھ  (علیھ السالم(اى براى حسین بن على  ا نامھدر آنجا توقف كرد و از ھمانج
  .فرستاد) علیھ السالم(او را اجیر كرد، خدمت حضرت سید الشھداء 

در آن نامھ حوادث وارده و ھالكت راھنمایان و مشكالت و رنجھایى را كھ در سفر ) علیھ السالم(مسلم بن عقیل 
توضیح داد و نوشتھ بود كھ ھم اكنون در محلى بنام ) علیھ السالم)براى حضرت سید الشھداء  كشیده و دیده بود

باشد كھ آیا بھ مسافرت خود ادامھ دھم یا  مى) علیھ السالم(مضیق از بطن خبت توقف كرده و منتظر نظر جدید امام 
 خیر؟ 

   یم داشتتقد) علیھ السالم(پیك مسلم بن عقیل در مكھ نامھ را بھ حضور امام 

  .در جواب این نامھ مرقوم فرمود، باید بھ حركت خود ادامھ دھید و آن را بھ تأخیر نیاندازد) علیھ السالم(امام 

نامھ را خواند، بى درنگ حركت كرد، در بین راه بھ آبى كھ مال قبیلھ طى ) علیھ السالم(وقتى كھ حضرت مسلم 
خواست حركت كند در ھمان حال مردى آھویى را كھ ظاھر شد،  ىپس از توقف كوتاھى آنگاه كھ م. بود، وارد شد

 .(82) مسلم آنرا بھ فال نیك گرفت و گفت ما دشمن را خواھیم كشت. شكار كرد و بھ زمین افكند

 :بھ كوفھ) علیھ السالم(لم ورود حضرت مس

مختار . پس از حركت از مكھ، پنجم ماه شوال وارد شھر كوفھ شد و بر خانھ مختار بن ابى عبیده ثقفى وارد گردید
در قبیلھ خود مردى بسیار شریف بزرگوار و بلند ھمت و دالور و كار آزموده و دلیر و شدیداً مخالف دشمنان اھل 

د، او خردمندى برتر بود كھ بویژه در امور جنگ و غلبھ بر دشمن رأیى صائب و معروف بو) علیھ السالم(بیت 
ھا را آموختھ و در ھمھ جا آزموده شده است یا تمام پیشامدھاى بد و  درستى داشت، آنچنان كھ گوئى تمام تجربھ

رسول أعظم پیوستھ و  ناگوار را چشیده و ساختھ و پیراستھ گردیده است، از ھمھ جا و ھمھ چیز بریده و تنھا بھ آل
  .تمام آداب و اخالق فاضلھ را از آنان فرا گرفتھ است و پنھان و آشكار از آنان پشتیبانى و خیرخواھى دارد

 (علیھ السالم(بیعت یا اعالم وفادارى مردم كوفھ با حضرت مسلم 



و فرمانبردارى از او  شیعیان كھ خبر ورود حضرت مسلم را دریافتند دستھ دستھ جھت خیر مقدم و اظھار اطاعت
آمدند و مسلم نیز از استقبال و توجھ مردم خوشحال و خرسند بود، و در ھمان اجتماع مردم كھ بھ  بھ دیدنش مى

خواند و آنان نیز از خوشحالى گریھ  را برایشان مى) علیھ السالم(آمدند نامھ حضرت سید الشھداء  دیدنش مى
  .كردند مى

من از دل این مردم : بلند شد و گفت) علیھ السالم(از استماع نامھ حضرت امام  عباس بن ابى شبیب شاكرى، پس
مواظب باش فریب آنھا را (دھم  گویم و شما را با سخنان آنھا فریب نمى خبر ندارم و از آن چیزى بھ شما نمى

بھ خدا سوگند من : ام بھ شما قول دھم و من تنھا از آنچھ خودم بھ آن عقیده دارم و تصمیم بر آن گرفتھ) نخورى
ام دست  جنگم و براى رضاى خدا تا بھ لقاء هللا نپیوستھ شخصاً گوش بھ فرمان شما ھستم و پیوستھ با دشمن شما مى

  .از حمایت شما برنخواھم داشت

با كالم مختصر و مفید، حق سخن را أدا كردى و من نیز بھ خدایى كھ شرى ندارد : حبیب بن مظاھر بن عابس گفت
  .(و انا وهللا الذى ال الھ اال ھو على مثل ما آنت علیھ)مانند تو خواھم بود  ھمواره

 .(83) سعید بن عبدهللا حنفى نیز سخنى ھمانند آنان را گفت

اى كھ  بستند، بھ اندازه كردند و پیمان وفادارى مى آمدند و با حضرت مسلم بیعت مى ىو خالصھ شیعیان پیوستھ م
ابر قولى بیست و پنج ھزار و بن.(84) ھجده ھزار نفر از بیعت كنندگان دفتر حضرت مسلم را امضاء كرده بودند

 .(86) اند و در حدیث شعبى تا چھل ھزار نفر ذكر كرده(85) نفر

اى براى سید الشھداء نوشتند و جریان  پس از انجام تشریفات بیعت، جناب مسلم و عابس بن ابى شبیب شاكرى نامھ
اجتماع مردم كوفھ و اعالن آمادگى آنان را جھت اطاعت و انتظار تشریف فرمائى امام را براى آن حضرت خبر 

گوید مردم كوفھ بالغ بر ھیجده ھزار نفر با من  و پیشرو، بھ بستگان خود دروغ نمىپیشاھنگ : دادند و افزودند
 .(87) اند، بنابراین بھ مجرد اینكھ نامھ من بھ دست شما رسید بھ این سوى حركت كن بیعت كرده

نوشت، بیست و ھفت شب قبل از شھادت ) علیھ السالم(وقتى كھ حضرت مسلم نامھ را براى حضرت امام حسین 
اى فرزند پیغمبر خدا، : ود كھ در آن نوشتھ بودندنامھ مردم كوفھ را نیز بھ آن پیوست نم.(88) خودش بود

خواھشمندیم ھر چھ زودتر بھ سوى ما تشریف بیاور، كھ در كوفھ صد ھزار شمشیر بھ دست، آماده خدمت شمایند، 
 .(89) ھیچ درنگ نفرمائید

اى از ھواداران بنى امیھ مانند عمر بن عقبھ بن ابى وقاص، و  گردھمائى مردم كوفھ براى حضرت مسلم بر عده
اى براى یزید  عبدهللا بن مسلم بن ربیعھ حضرمى، و عماره بن عقبھ بن ابى معیط ناگوار آمد و بھ ھمین مناسبت نامھ

توجھ اھل كوفھ بھ او خبر دادند و فزودند كھ نعمان بن بشیر، توان متفاوت  نوشتند و او را از ورود مسلم بن عقیل و
 .(90) در برابر مسلم را ندارد

 .(91) رد مشورت كردیزید با دوست خود سرجون كھ كاتب و ھمدم وى بود در این مو

  !پذیرفتى؟ گفت عبیدهللا را بھ جاى او منصوب كن آیا از او مى بود و بھ تو مى اگر معاویھ زنده مى: سرجون گفت

  .بلھ: یزید گفت

این فرمان معاویھ است كھ آن را با مھر خود ممھور نموده : را از جیب خود بیرون آورد و گفتاى  سرجون نامھ
دانستم كھ او را دوست نمیدارى لذا تو را از آن با خبر نكردم، ولى ھم اكنون كھ زمینھ مساعد  است و من چون مى

  .است ھمین فرمان را براى او تنفیذ كن و نعمان بن بشیر را عزل نما



اما بعد، ھر ممدوحى روزى مبغوض و مسبوب، و ھر مسبوبى روزى : اى بھ عبیدهللا بن زیاد نوشت در نامھ یزید
شوى، چنانكھ خلیفھ اول  و ھم اكنون تا حدى از خود لیاقت نشان دھى باال برده مى: مورد ستایش قرار خواھد گرفت

جاى بلندى جز مكان مرتفع خورشید نشیمنگاه تو  .بلند قدر و بلند مرتبھ شدى تا آنجا كھ از ابر ھم باالتر: گفت
 .(92) نیست

یا با و در پایان دستور داد بى درنگ بسوى كوفھ حركت كند و از مسلم بخواھد كھ یا بیعت كند یا كشتھ خواھد شد، 
 .(93) خوارى او را تبعید نماید

ابن زیاد بى درنگ با مسلم بن عمرو باھلى، و منذر بن جارود، و شریك حارثى، و عبدهللا بن حارث بن نوفل با 
ھمھ را از بصره برگزیده بود، بھ سوى كوفھ روانھ شد، و شب و روز با شتاب و عجلھ ره  پانصد نفر دیگر كھ

بھ شھر كوفھ برسد، و اگر بعضى از ھمراھیانش خستھ و درمانده ) علیھ السالم(سپرد تا زودتر از حسین على  مى
داد،  اشت و بھ راه خود ادامھ مىگذ كرد و آنان را تنھا مى ماندند بھ آنھا توجھى نمى شدند و از راھروى باز مى مى

او را تنھا گذشت و بھ راه خود . مثالً شریك این اعور در بین راه درمانده شد دیگر نتوانست با كاروان حركت كند
و ھمچنین عبدهللا بن حارث بین راه درمانده شد و بھ زمین افتاد، توقع داشت كھ عبیدهللا بھ خاطر آنھا . ادامھ داد

داد تا  تا خستگى برطرف شود باز اعتناء نكرد و ھمچنان با عجلھ و شتاب، بھ سیر خود ادامھ مى اندكى توقف كند
  !!زودتر از او بھ كوفھ نرسیده باشد) علیھ السالم(حسین بن على 

اگر تو : وقتى كھ بھ قادسیھ دوستش مھران نیز درمانده شد و نتوانست بھ حركت خود ادامھ دھد، ابن زیاد بھ او گفت
  .وانى طاقت بیاورى و تا قصر داراالماره برسى مبلغ صد ھزار دینار بھ تو جایزه خواھم دادبت

ابن زیاد، دوست صمیمى خود، مھران را نیز ھمانجا باقى گذاشت و ! توانم بھ خدا سوگند، نمى: مھران گفت
زش راه سرازیرى كوفھ را ھاى یمانى پوشید و عمامھ مشكى بر سر نھاد و بدون دوست و ھمرا لباسھائى از پارچھ

) علیھ السالم)پنداشتند كھ او حسین بن على  رسید آنان مى پیش گرفت، بھ ھر كدام از نگھبانان و پاسبانان كھ مى
داد تا  گفتند ولى او براى اینكھ شناختھ نشود بھ ھیچ كدام از آنان جواب نمى است و لذا بھ او تھنیت و خیر مقدم مى

 .(94) شھر كوفھ شد اینكھ از سمت نجف وارد

مرحبا بھ فرزند رسول : گفتند زدند و مى وقتى وارد كوفھ شد مردم از او یكپارچھ استقبال كردند و یك صدا فریاد مى
شد  گفتند بھ سختى ناراحت مى بردند و بھ او خوش آمد مى نام فرزند رسول خدا را مىابن زیاد از اینكھ مردم . خدا

آوردند تا اینكھ بھ قصر دار االماره رسید، خواست وارد  ولى بھ عنوان مصلحت و رازپوشى چیزى بھ زبان نمى
و از باالى قصر بھ  است درب قصر را بھ رویش باز نكرد) علیھ السالم(شود نعمان بھ گمان اینكھ حسین بن على 

  !من امانتى را كھ بھ دستم سپرده شده است ھرگز بھ تو تحویل نخواھم داد! اى پسر رسول خدا: او نگاه كرد و گفت

وقتى كھ لب بھ سخن باز كرد، یك نفر او را شناخت و بھ ! باز كن كھ شب گذشت درب را:(95) ابن زیاد بھ او گفت
وقتى كھ فھمیدند او ابن ). علیھ السالم)بھ خداى كعبھ سوگند كھ این پسر مرجانھ است نھ حسین بن على : مردم گفت

ز آن مردم بھ منازل زیاد است شروع بھ سنگباران كردن او نمودند، وى خود را در درون قصر پنھان كرد و بعد ا
خود رفتند، فرداى آن روز ابن زیاد مردم را بھ مسجد جامع كوفھ فرا خواند و در ضمن سخنرانى خود، ھم مردم 

نزد او باشد ) علیھ السالم(ھر فردى از مسئولین اگر یكى از طرفداران على : را تھدید كرد و ھم تطمیع نمود و گفت
 .(96) در خانھ خودش حلق آویز و حقوقش را قطع خواھم كردو بھ ما خبر ندھد، او را بر باالى 

 (علیھ السالم(سرگذشت جانسوز حضرت مسلم 

رسید و متوجھ شد كھ مردم چھ وضعى پیدا وقتى كھ سخنرانى عبیدهللا بن زیاد و تھدیدھایش بھ سمع حضرت مسلم 
اند بیم آن داشت كھ مبادا با نیرنگ و حیلھ او را دستگیر كنند از اینرو بعد از پاسى از شب كھ تاریكى گسترده  كرده

قرص و بسیار معتقد و (97)  شد از خانھ مختار بیرون، و بھ خانھ ھانى بن عروه مذحجى وارد شد، ھانى از شیعیان
رفت چھار ھزار زره پوش سواره و  و شیخ و مراد و رئیس قوم بود كھ ھر جا مى(99)  و قراء كوفھ(98)  از اشراف

سوار (100) خواند سى ھزار ھر گاه ھم پیمانیان خود را از قبیلھ كنده مى. كردند ھشت ھزار پیاده او را ھمراھى مى



بود و در جنگھاى سھ گانھ ((101) علیھ السالم(گرفتند، وى یكى از خواص امیرالمؤمنین على بن ابیطالب  دور را مى
  .در خدمت و ركاب ھمایونى آن حضرت بود(102)  امام

روزى كھ او را . بھ حضورش تشرف حاصل نموده بود را درك، و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھانى، پیغمبر خدا 
 .(103) سال عمر داشت 90كشتند بیش از 

شریك از بزرگان شیعھ و از معاریف بصره و در .(104) شریك بن اعور نیز در ھمراھى مسلم بھ خانھ ھانى آمد
نبرد ) علیھ السالم(در جنگ صفین ھمراه با عمار یاسر بر ضد مخالفین على . میان اصحاب، بسیار جلیل القدر بود

صاحب عزت و منزلت بود، لذا عبیدهللا بن زیاد از طرف معاویھ او را بھ والیت كرمان  چون وجیھ الملھ و. كرد مى
كھ بھ بیمارى سختى مبتال شده  وى با ھانى بن عروه مواصلت كرده بود و رفت و آمد داشت، در اواخر(105) برگزید

  .بود در خانھ ھانى بسترى شد و ابن زیاد در خانھ ھانى، بھ عیادت او رفت

ھدف تو و : خواھد از وى عیادت كند، لذا قبل از آمدنش بھ مسلم گفت شریك از تصمیم ابن زیاد با خبر شد كھ مى
اكنون بھترین فرصت پیش آمده است كھ باید از آن ھدف ھمھ شیعیان این است كھ این مرد نابود شود، بنابراین ھم 

خود را پنھان كن تا ابن زیاد كامالً سرگرم شود آنگاه ناگھان بر او بتاز ) اطاق انبارى(استفاده كرد، شما در خزانھ 
 .(106) گیرم و بعد از آن، عافیت و امنیت تو را در كوفھ من بعھده مى. و ھالكش كن

در ھمین گفتگوھا بودند كھ خبر رسید امیر آمد، مسلم نیز بى درنگ وارد اطاق انبارى شد و عبیدهللا نیز در بر 
شد، شریك عمامھ خود را از بالین شریك نشست، شریك ھر چھ انتظار كشید مسلم بیاید و كار را تمام كند خبرى ن

نھاد و چندین بار اینكار را تكرار كرد كھ شاید مسلم  گذاشت و دوباره بر سر مى داشت و بر زمین مى سر بر مى
چھ قدر انتظار سلمى را : سرانجام با صداى بلند مضمون این شعر را خواند كھ مسلم بشنود. متوجھ شود و بیاید

گویند، آیا شربت آبى ھست كھ بى  سلمى تھنیت گویید و بر كسانى كھ بھ او تھنیت مىكشند بھ او تھنیت نگویید بھ  مى
عطش خود را سیراب سازم ھر چند او از دست برود در حالى كھ آرزوى من در آن نھفتھ است اگر روزى از 

  .ھاى او ایمن نیستم مراقبت سلمى خوف و خشیتى داشتھ باشم ھرگز روزى از رنجھا و ناراحتى

ن بار این شعر را تكرار كرد و چشم بھ انتظار داشت باز ھم مسلم نیامد، سرانجام كھ حوصلھ شریك سر رفتھ چندی
یك شربت آب برایم بیاورید اگر چھ مرگم در آن بوده ) اسقونیھا و لو كان فیھا حتفى: (بود با صداى بلند فریاد كشید

 .(107) باشد

 مثل اینكھ پسر عمویت قاطى كرده است؟ : در این ھنگام كھ عبیدهللا مشكوك شده بود رو بھ ھانى كرد و گفت

 .(108) فھمد آورد كھ نمى گوید و سخنانى بر زبان مى از روزى كھ بیمار شده است بسیار ھذیان مى: ھانى گفت

 پس از آنكھ ابن زیاد رفت، شریك بھ مسلم گفت، چھ مانعى باعث شد این كار را انجام ندادى؟ 

  :دو علت موجب شد: مسلم در پاسخ گفت

ان  :نقل كرد كھ رسول هللا فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از پیغمبر ) معلیھ السال(نخست حدیثى كھ على 
، (109)شود االیمان قید الفتك فال یفتك مؤمن ایمان مانع قتل و خونریزى غفلتى است، شخص مؤمن مرتكب قتل نمى

اگر او را كشتھ بودى یك فاسق فاجر و یك منافق : شریك گفت. دوست نداشتم در منزل میزبانم این كار را انجام دھم
  .كافرى را كشتھ بودى

دوم، ھمسر ھانى با من در آویخت و با گریھ و زارى مرا بھ خدا سوگند داد كھ در خانھ او این كار را انجام 
 .(110) ندھم



ترسید  از آنچھ مى. واى بر این زن، ھم مرا و ھم خودش را بھ كشتن داد: ھانى كھ این سخن را از مسلم شنید گفت
 .((111) الذى فرت منھ وقعت فیھ یا ویلھا قتلتنى و قتلت نفسھا و) .بھ دام آن افتاد

  .سھ روز بعد از این جریان، شریك فوت كرد و ابن زیاد بر او نماز خواند و در ثویھ دفنش كردند

كرده است قسم خورد تا عمر دارد بر جنازه ھیچ  سلم را تحریض بر قتل وى مىبعداً كھ ابن زیاد فھمید، شریك، م
  .كردم در این قبرستان نبود، قبر شریك را نبش مى!) پدرش)اگر قبر زیاد : عراقى، نماز نخواند و گفت

  اضطراب و نگرانى شیعھ

كردند و بھ  ن عقیل آمد و رفت مىترس و خفقان بر ھمھ جا حاكم بود، شیعیان خیلى محرمانھ و پنھانى نزد مسلم ب
كردند جایگاه حضرت مسلم را بھ كسى بازگو نكنند مبادا ابن زیاد و دستگاھھاى اطالعاتى او با  یكدیگر توصیھ مى

كرد محل امن و مخفیگاه وى را كشف نماید، لذا معقل را كھ جاسوسى  از طرفى ابن زیاد تالش مى. خبر شوند
با شیعیان تماس بگیر و خود را اھل شام و از موالى : صد ھزار درھم بھ او داد و گفتورزیده بود طلبید و مبلغ سی

را بھ من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ذى الكالع معرفى كن و بگو خداوند نعمت والیت و محبت اھل بیت پیغمبر 
ام اخیراً بھ این  اشم كھ شنیدهب مى) علیھ السالم(داده است، دوستدار اھل بیت و مشتاق زیارت نماینده امام حسین 

خواھم ضمن زیارت، بھ ایشان تقدیم نمایم تا بھ مصرف  شھر آمده است، مبلغى وجوه شرعى نزد من است، مى
  .كارھاى بر اندازى حكومت كھ بر ضد مخالفینش، برساند

ول نماز است، ھمانجا معقل پول را دریافت كرد و بھ مسجد جامع، درآمد، در آنجا مسلم بن عوسجھ را دید كھ مشغ
نزدیك او رفت و داستان را بر او تكرار كرد، مسلم بن عوسجھ تحت  .ایستاد تا مسلم بن عوسجھ از نماز فارغ شدت

او !! تأثیر قرار گرفت و از خداوند برایش دعاى خیر و طلب توفیق نمود و او را با خود نزد مسلم بن عقیل برد
حضرت مسلم پول را حوالھ اوثمامھ صائدى كھ مردى بصیر و .(112) یعت كردپول را بھ حضرت مسلم داد و با او ب

  .حویل دادشجاع و از وجوه شیعھ بود و مسئولیت دریافت اموال و خرید سالح و تجھیزات تعیین كرده بود، ت

گرفت و شبانھ بھ اطالع  كرد و اخبار را مى از آن پس معقل ھر روز بدون ھیچ گونھ مانعى نزد مسلم آمد و شد مى
 .(113) رساند ابن زیاد مى

  سرگذشت ھانى

س از دریافت گزارشھاى محرمانھ، ابن زیاد یقین كرد كھ حضرت مسلم در خانھ ھانى بن عروه پنھان شده است پ
. لذا دستور داد اسماء بن خارجھ و محمد بن اشعث، و عمروبن حجاج بھ خانھ ھانى برود و او را نزد وى بیاورند

ابن زیاد كھ بوسیلھ جاسوسان و مأمورین . را آورد توان در حال بیمارى او ھانى بیمار است و نمى :نامبردگان گفتند
نشیند از این حرف قانع نشد و مجدداً  اطالعاتى خود خبر داشت ھانى بھبود یافتھ است و ھر عصرگاه در خانھ مى

 نامبردگان بھ اتفاق، نزد ھانى آمدند و از او درخواست كردند بھ نزد. تأكید كرد كھ باید مأموریت خود را انجام دھند
امیر برود و بھ او اطمینان دادند كھ مورد بى مھرى امیر قرار نخواھد گرفت و چون بسیار اصرار كردند او بر 

ھمین كھ بر او وارد شد، ابن زیاد رو بھ شریح قاضى كرد و . استر خود سوار شد و بھ سوى ابن زیاد حركت كرد
  :آنگاه اضافھ كرد و گفت). اتتك بخائن رجاله(خائن با پاى خودش، بھ دام افتاد : گفت

ارید حیاتھ و یرید قتلى 
 

 (114) عذیرك من خلیلك من مراد 

و برایش سالح جمع آورى  تو پسر عقیل را آوردى در منزلت مھمان كردى: بعد از آن رو بھ ھانى كرد و گفت
كرد و چون اصرار و انكار از طرفین بھ جدال كشید آنگاه ابن زیاد معقل  كنى؟ ھانى منكر شد و او نیز تكرار مى مى

را صدا زد تا بھ جسلھ بیاید پس از آنكھ معقل در جلسھ حاضر شد و رویارویى صورت گرفت، ھانى فھمید كھ وى 
پدرت زیاد، حقى بھ عھده : لذا بھ ابن زیاد گفت .كرده است بھ او گزارش مى جاسوس بوده است و تمام خبرھا را



آن : ابن زیاد پرسید! من دارد، دوست دارم آنرا در حق تو تالفى كنم، آیا میخواھى بھ خیر و سعادت برسى؟
 چیست؟ 

ھ شام برگرد و خودت تو و اھل بیتت سالم و تندرست و كوچكترین نگرانى اموال و اثاثت را بردار و ب: ھانى گفت
است آمده و آنرا ) حكومت(را از این ماجرا، دور نگھدار زیرا آنكس كھ از تو و صاحبت یزید، شایستھ بھ این امر 

 .(115) كند مطالبھ مى

توانى از دست من نجات پیدا كنى مگر اینكھ او را بھ  طلبد با این حرفھا نمى شیرناب مى) زیر فشار: (گفتابن زیاد 
  !من تحویل دھى

ابن . دارم تا شما او را ببینید بھ خدا سوگند اگر ھمین جا زیر پاى من ھم بوده باشد ھرگز پایم را برنمى: ھانى گفت
اگر بخواھى چنین كارى : ھانى نیز در مقابل بھ او گفت. تھدید بھ قتل نمود زیاد با درشتى با او صحبت كرد و او را

اش اطراف قصر  ھانى بھ پندار اینكھ عشیره و قبیلھ. انجام دھى تمام قصرت را برقھاى شمشیر فرا خواھد گرفت
  .كنند این سخن را گفت ھستند و از او حمایت مى

ر را برداشت، آنقدر بر سر ھانى كوبید كھ بینى اش را شكست و ابن زیاد كھ این سخن را شنید دست برد و شمشی
ھا و پیشانیش پاره پاره و بر محاسنش افشانده شدند و او را در یكى از اطاقھاى خود، زندانى  گوشتھاى گونھ

 .(116) نمود

اند لذا بھ ھمراھى گروھى از قبیلھ مذحج حركت كرد و قصر  عمرو بن حجاج، پدر زن ھانى شنید كھ ھانى را كشتھ
ابن زیاد را محاصره نمود، ابن زیاد كھ از این شورش نگران شد، بھ شریح قاضى گفت كھ وى از ھانى دیدن كند و 

  .رساندخبر زنده بودن او را بھ محاصره كنندگان ب

ان دخل على عشره، ! یا للمسلمین) :وقتى كھ ھانى چشمش بھ من افتاد با صداى بلند فریاد كشید: شریح گفت
  .اگر ده نفر از قبیلھ من بیایند مرا نجات خواھند داد! اى واى مسلمانان (اتقذونى

گفتم ولى چون  ارانش مىاگر حمیدبن ابى بكر، شرطى ابن زیاد ھمراه من نبود سخن ھانى را بھ ی: شریح گفت
خدا را سپاس گفت و با ) پدر خانم ھانى(117) ) عمروبن حجاج. نتوانستم سخن او را بگویم، فقط گفتم ھانى زنده است

  .قومش محل را ترك كردند

 (علیھ السالم(یام حضرت مسلم ق

رسید خوف آن داشت كھ مبادا با نیرنگ و حیلھ او ) علیھ السالم(ھنگامى كھ خبر دستگیرى ھانى، بھ مسلم بن عقیل 
را نیز دستگیر كنند از اینرو تصمیم گرفت زودتر از موعدى كھ قرار گذاشتھ بود نھضت خود را آغاز كند بھ 

ھاى اطراف جمع شده بودند اعالم آماده باش  بین اصحاب و یاران خود كھ در خانھ عبدهللا بن حازم دستور داد تا
) یا منصور أمت: (دادند گفتند، شعار مى چھار ھزار نفر جمع شدند و با شعارى كھ مسلمانان در جنگ بدر مى. نماید

  !اى خدا بمیران

میان با عبیدهللا بن عمرو بن عزیز  پس از آرایش نظامى، حضرت مسلم از سران قوم بیعت مجدد گرفت، از آن
و با مسلم بن . كندى كھ تعھد كرده بود، قبیلھ كنده و ربیعھ را براى نبرد بیاورد، آنان را پیشتاز لشكر خود قرار داد

و با . عوسجھ اسدى كھ قبیلھ مذحج و اسد را آورده بود مجدداً عقد پیمان بست و او را سرپرست این دو طایفھ كرد
صائدى كھ دو قبیلھ تمیم و ھمدان را آورده بود مجدداً عقد بیعت خواند، و با عباس بن جعده جدلى كھ  ابو ثمامھ

  .مردم مدینھ را آورده بود، عقده معاھده بست، و سپس دستور حركت را صادر كرد

د، بى تمام جمعیت این لشكر رو بھ سوى قصر ابن زیاد حركت كردند، ابن زیاد از این جمعیت بھ وحشت افتا
چون قدرت مقاومت با این جمعیت كثیر را نداشت . درنگ خود را بھ قصر رساند و از داخل تمام دربھا را بست



براى اینكھ بیش از سى نفر شرطھ و بیست نفر از اشراف و اعیان دولتى، كس دیگرى در قصر نبود ولى نفاق و 
بود، كارى كردند كھ حتى یك پرچم دیگر در  دورویى اھل كوفھ و نیرنگ و حیلھ گرى كھ در وجود آنان نھفتھ

 .(118) خورد و از آن چھار ھزار نفر، فقط سیصد نفر باقى ماند لشكر مسلم برافراشتھ نبود و تكان نمى

اى ھستند كھ ھر روز خود را در آغوش دیگرى  مردم كوفھ مانند زن فاحشھ: ودأحنف بن قیس گفتھ ب
اى اھل : طار كردنددر ھر صورت وقتى كھ كاخ نشینان پراكنده شدن لشكر را دیدند از درون اخ.(119) اندازند مى

شما قدرت مقابلھ آنان را ندارید ! رسد، خودتان را با آنان درگیر نكنید از خدا بترسید لشكر شام ھم اكنون مى! كوفھ
وضع جورى شد كھ ھر . با این بلوف سیاسى این سیصد نفر ھم متفرق شدند... و! كھ اگر آنھا برسند چھ خواھد شد

آمدند و دست در گردن  زنھا مى !برد گرفت و مى پسر عموى خود را مىآمد دست فرزند و برادر و  كس مى
 .(120) افكندند، تا شوھران خود را برگردانند ھمسران خود مى

(121)  فر كھ ھنوز مانده بودند خواند، پس از نماز خواست بھ طرف كندهحضرت مسلم نماز را در مسجد با سى ن

یبشان زد و دیگر كسى چند قدم كھ جلوتر رفت ناگھان دید كھ آن سھ نفر ھم غ. برود فقط سھ نفر با او باقى مانده بود
ھاى كوفھ، قدم  او از اسب پیاده شد و حیران و سرگردان در كوچھ.(122) با او نبود او را بھ جایى راھنمایى كند

 (123) ببرد؟ دانست بھ كجا پناه زد و نمى مى

ھا و كنارھا و تاریكیھاى مسجد را  ھمین كھ مردم پراكنده شدند و سر و صداھا خوابید ابن زیاد دستور داد كھ گوشھ
ھا را روشن كردند، مشعلھا را برافروختند و با  كسى كمین نكرده است؟ قندیل بھ خوبى تفتیش كنند و ببینند كھ آیا

ریسمان دامى درست كردند، تمام تاریكیھا را بررسى كردند تا بھ صحن مسجد جامع رسیدند و كسى را نیافتند، پس 
مملو از جمعیت شد ابن  آنگاه مسجد. از آنكھ ابن زیاد مطمئن شد، دستور داد اعالم كنند مردم در مسجد اجتماع كنند

  :زیاد منبر رفت و گفت

ن آمد، تا تخم نفاق و اختالف و چند دستگى را بین شما بیافكند، و ما اما(124)  شما میدانید پسر عقیل، ابن سفیھ جاھل
تقوى ! اى بندگان خدا. خود را از مردى كھ مسلم را نزد او یافتیم، برداشتیم و دیھ خوم مسلم را بھ گردن او میدانیم

  .را رعایت كنید و بر بیعت و اطاعت از ولى امر خود، استوار مانید و خودتان را در معرض خطر قرار ندھید

ھا را تفتیش كند تا مسلم را پیدا نماید،  ھا و كوچھ د تمام خانھبعد از آن بھ رئیس شرطھ خود حصین بن تمیم دستور دا
 .(125) بایست با احتیاط كامل انجام پذیرد كھ مبادا ناگھان مسلم بھ او حملھ نماید و از كوفھ خارج گردد و البتھ مى

حصین بن تمیم تمام راھھاى ورودى و خروجى را بست و مشغول بررسى و پیدا كردن اشراف و بزرگانى شد كھ 
با مسلم قیام كرده بودند، عبداالعلى بن یزید كلبى، و عماره بن صلخب ازدى را دستگیر كردند و پس از اندك 

یارى از اعیان و بزرگان را براى ایجاد رعب و وحشت در زمانى بازداشت، آنان را اعدام نمودند و گروه بس
  .دیگران زندانى كردند كھ أصبغ بن نباتھ، و حارث اعور ھمدانى از آنان بودند

  مختار در زندان

او نیز با دوستان خود با پرچمى سبز (126)اى بنام خطوانیھ بود وقتى كھ حضرت مسلم خروج كرد، مختار در قریھ
رنگ ھمراه با عبدهللا بن حارث كھ داراى پرچمى سرخ رنگ بود برافراشتھ بودند بھ در خانھ عمروبن حریث 

و .(127) و حمایت از تو بوده است قیام ما براى دفاع: مختار پرچم خود را بھ زمین فرو برد و بھ عمرو گفت. آمدند
عمرو بن حریث اجازه داد، در خانھ او در امان باشند و نزد . جریان شھادت مسلم و ھانى را برایش توضیح دادند

در عین حال ابن زیاد، مختار را مورد ضرب . اند داد كھ این دو نفر از پسر عقیل بركنار بودهابن زیاد نیز شھادت 
دو را بھ زندان افكند و تا آن روز  و سپس ھر(128) و شتم قرار داد و در اثر ایراد ضرب غالف، چشمش پاره شد

 .(129) بردند كشتھ شد در زندان بھ سر مى) علیھ السالم(كھ حسین 

(131) و شبث بن ربعى و قعقاع بن شور ذھلى و بھ حجار بن ابجر(130)  ابن زیاد براى فریب مردم بھ محمد بن اشعث

شمر ذى الجوشن و بھ عمرو بن حریث دستور داد پرچم امان را برافراشتھ كنند و بھ مردم بگویند پس از این  بھ



را فرا گرفتھ بود و خود را گم كرده بودند خوشحال  اى كھ ھراس و وحشت آنھا عده(132) كسى با آنان كارى ندارد
اما آنان ! شده و از آن استقبال كردند، یك عده ھم بھ خاطر طمع موھوم فریب خوردند و بھ آن طرف كشانده شدند

اى  بردند كھ روزنھ كھ دلشان پاك و قلبشان روشن بود، ھمچنان در پناھگاھھا ماندند و در انتظار روزى بھ سر مى
  .شود تا بتوانند بر ضد قدرت پوشالى و باطل حملھ كنند و آنرا در ھم بشكنندباز 

  مسلم در خانھ طوعھ

گشت، بھ محلھ بنى جبلھ از قبیلھ كنده  ھاى كوفھ مى حضرت مسلم ھمچنان یكھ و تنھا، حیران و سرگردان در كوچھ
ث بن قیس بود، اشعث او را آزاد كرد و اسید گفتند ایستاد، طوعھ ام ولد اشع رسید، در خانھ زنى كھ بھ او طوعھ مى

حضرمى با او ازدواج نمود و از او فرزندى آورد كھ نامش را بالل گذاشتند، بالل توى مردم بود، و مادرش در 
  .خانھ ایستاده و انتظار آمدنش را داشت

زن پس از آنكھ او حضرت مسلم، مقدارى آب از او درخواست كرد، آب را آشامید و سپس تقاضاى ضیافت كرد و 
را شناخت و فھمید كھ او را شناخت و فھمید كھ او در این شھر، كسى را ندارد و از اھل بیت شفاعت است و 

. خالصھ وقتى كھ فھمید او مسلم بن عقیل است از او ضیافت كرد و او را در اطاقى غیر از اطاق پسرش، منزل داد
د، پسرش ظنین شد و از مادر جریان را پرسید و مادر نیز از او كر و براى رفع نیازھاى وى بسیار آمد و شد مى

سرانجام پس از آنكھ قسم خورد چیزى بھ كسى نخواھد گفت و قضیھ را كتمان خواھد كرد مادر . كرد پنھان مى
  !!جریان امر را بھ او گفت

حمد بن اشعث را با ھفتاد نفر بامداد كھ شد پسر این زن، خبر مخفیگاه حضرت مسلم را بھ ابن زیاد، رساند، و او م
ھمین كھ حضرت مسلم صداى ھمھمھ اسبھا را شنید متوجھ شد كھ بھ . از قبیلھ قیس فرستاد تا مسلم را دستگیر كنند

مشغول تعقیب نماز صبح بود، تعقیبات را فورى بھ پایان رساند وسائل خود را برداشت و بھ .(133) اند سراغ او آمده
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تو وظیفھ خودت را انجام دادى، و بھره خود را از شفاعت رسول خدا : طوعھ گفت

تو، فردا با من : من فرمودرا در خواب دیدم كھ بھ ) علیھ السالم(گرفتى، ولى من دیشب عمویم امیرالمؤمنین 
 .(134) خواھى بود

مأمورین بھ درون خانھ ریختھ بودند، حضرت مسلم، شمشیر كشید و ھمھ را از خانھ بیرون راند، باز گشتند، مجدداً 
  :كرد بیرون راند و زمزمھ مى آنھا را

ھو الموت فاضع و یك ما أنت صانع  فأنت بكأس الموت ال شك جارع  
 فصیراً ألمر هللا جل جاللھ 

 
 فحكم قضاء هللا فى الخلق، ذایع 

قدرت و توانایى حضرت مسلم بھ .(135)تاخت تا اینكھ چھل و یك نفر از آنان را بھ درك أسفل فرستاد و بر آنان مى
  .كرد گرفت و با دست بھ باالى بام خانھ، پرتاب مى اى بود كھ ھر یك از آنان را مى اندازه

او را توبیخ كرد كھ چگونھ ھفتاد نفر  پسر اشعث بھ ابن زیاد پیام فرستاد تا برایش نیروى كمكى بفرستد، ابن زیاد
كنى مرا بھ جنگ بقالى از بقالھاى كوفھ، یا بھ  تو خیال مى: پسر اشعث جواب داد! اند؟ نیرو، حریف یك نفر نشده

صلى هللا علیھ و (تو مرا با شمشیرى از شمشیرھاى محمد بن عبدهللا ! حیره فرستادى؟(136) جنگ یك نفر از جرامقھ
 .(137) آنگاه ابن زیاد نیروھاى امدادى را بھ كمك او اعزام كرد!! اى روبرو كرده) آلھ و سلم

بكیر یك . جنگ میان حضرت مسلم و بكیر بن حمران احمرى شدت یافت و ھر كدام دو ضربھ بھ یكدیگر زدند
شمشیر بر صورت مسلم زد كھ لب باالى مسلم را جدا كرد و ضربھ دوم را بھ لب پایین مسلم زد كھ دو دندان او را 

و زد یكى بر سرش خورد كھ از اسب فرو افتاد و دیگرى را آنچنان جدا كرد، و حضرت مسلم نیز دو ضربھ بھ ا
 .(138) اش فرو آورد كھ تا اعماق بدنش فرو رفت و او را بھ درك أسفل فرستاد شمشیر را بر شانھ



انداختند و مسلم  كردند و برخى ھم آتش بر او مى ھا رفتھ و از باال سنگ پرتاب مى ان ابن زیاد باالى بام خانھمزدور
  :خواند و این رجز را مى. جنگید نیز یك تنھ در كوچھ با آنان مى

 أقسمت ال أقتل أال حراً 
 

وان رأیت الموت، شیئاً نكراً 
ء یوماً مالق شراً  كل امرى

 
 بارد سخناً مراً و یخلط ال

 رد شعاع النفس فاستقرا 
 

 اخاف ان أكذب اوأغرا 

از بس ضعف و . كثرت جراحات مسلم را خستھ و ناتوان كرد و پیوستھ خون از زخمھاى بدنش جریان داشت
اى بھ دیوار خانھ تكیھ دھد كھ ناگھان دستھ جمعى بر او حملھ كردند و  سستى بر او عارض شده بود خواست لحظھ

زنید  چھ شده است شما را كھ سنگ بھ سوى من مى: مسلم گفت! ر و سنگ از اطراف بھ سویش پرت نمودندتی
زنند، مگر نمیدانید كھ من از اھل بیت پیغمبر مختار خدایم؟ چرا حق رسول خدا را در مورد  ھمچون كھ بر كفار مى

 كنید؟  عترتش رعایت نمى

  .دھم من بھ تو پناه مىخودت را بھ كشتن مده : پسر اشعث بھ او گفت

كنى تا من توان نبرد داشتھ باشم تسلیم شما خواھم شد؟ نھ بھ خدا سوگند ھرگز این  تو فكر مى: حضرت مسلم فرمود
  .كار را نخواھم كرد

مجدداً .(139) این را بگفت و بر او نیز حملھ كرد و او را تا نزدیكى یارانش تعقیب نمود سپس سر جاى برگشت
داد و قدرت  دشمن دستھ جمعى و از ھر طرف بر او حملھ كرد در این ھنگام تشنگى بھ سختى مسلم را رنج مى

مشیرى بر او زد كھ مسلم بھ زمین حركت و مقاومت را از او سلب كرده بود در ھمین ھنگام مردى از پشت سر، ش
 .(140) افتاد و بدینوسیلھ او را دستگیر كردند

شاندند و جنگ را بھ نوعى اى حفر كردند و روى آن را با خاك پو سر راه او، چالھ: اند برخى از مورخین نوشتھ
 .(141) ترتیب دادند تا از كوچھ بگذرد و سرانجام مسلم در آن چاه یا گودال افتاد و اسیرش كردند

 مسلم و ابن زیاد

زیاد بردند، جلو در قصر دار االماره یك كوزه بزرگى از آب سرد دید، بھ صاحبان آن حضرت مسلم را نزد ابن 
  .مقدارى از این آب بھ من بدھید) اسقونى من ھذا الماء: (گفت

  !!یك قطره از این آب نخواھى چشید مگر اینكھ در دوزخ از آن بخورى: مسلم بن عمرو باھلى جواب داد

 ؟ تو كى ھستى؟ )أنت من: (فرمود) علیھ السالم(مسلم 

را اطاعت كردم و تو بھ او، خیانت (142)  من كسى ھستم كھ حق را شناختم ولى تو منكر بودى، من امام: گفت
  .من مسلم بن عمرو باھلى ھستم! كردى

تو از ! اى پسر باھلھ!! مادرت بھ عزایت بنشیند تو چقدر قساوت و شقاوت دارى: حضرت مسلم در جوابش فرمود
 .(143) سپس نشست و بھ دیوار قصر تكیھ داد! من سزاوارترى بھ دوزخ

گفتند فرستاد و مقدارى آب براى مسلم برد، ھر چھ  مى(144)  عماره بن عقبھ بن ابى معیط جوانى را كھ بھ او قیس
، دفعھ سوم خواست بیاشامد، باز قدح پر از خون شد و دندانھایش در شد خواست از آب بیاشامد قدح پر از خون مى

  .شد اگر مقدر بود آب بیاشامم اینطور نمى: آن افتاد، از آشامیدن آن صرف نظر كرد و گفت



چرا : یكى از نوكران ابن زیاد آمد، مسلم را نزد او برد، حضرت مسلم بر ابن زیاد سالم نكرد، نگھبانان بھ او گفتند
 میر سالم نكردى؟ بر ا

اند حضرت مسلم بھ جاى  برخى گفتھ((145)اسكت انھ لیس لى بامیر(ساكت باش او بر من امیر نیست : مسلم فرمود
سالم بر كسى كھ راه ) الھدى و خشى عواقب الردى و اطاع الملك األعلى السالم على من اتبع: (سالم بر او گفت

  .حق و ھدایت را پیش گیرد و از عواقب و خیم خود بترسد و از خداى اطاعت نماید

 .(146) سالم بكنى یا نكنى كشتھ خواھى شد: ابن زیاد از شنیدن اینگونھ سالم و برخورد، خندید و گفت

توانى قتل بھ  و تو كسى ھستى كھ نمى. اگر تو مرا بكشى، بدتر از تو ھم بھتر از من را كشتھ است: مسلم فرمود
، از ھمھ اینھا براى تو بھتر بھ نظر تو ننگ غلبھ بر ھر كس. ناروا، و قبح مثلھ، و خبث سریره را كنار بگذارى

  .است

تو بر ضد امام خود قیام كردى و شق عصاى مسلمین نمودى و تخم فتنھ را افكندى و آن را باور : ابن زیاد گفت
  .ساختى

گوئى، او معاویھ و پسرش بود كھ شق عصاى مسلمین كرد، و پدر تو بود كھ تخم  دروغ مى: حضرت مسلم فرمود
 .(147) ھاى آرزویم این است كھ خداوند بوسیلھ بدترین مخلوقاتش، شھادت را نصیبم فرمایدفتنھ را كاشت، من منت

ابن زیاد موافقت كرد، وى  .بعد از آن حضرت مسلم در خواست كرد كھ یكى از اقوامش وصیت او را بپذیرد
بین من و تو یك مقدار خویشاوندى وجود دارد : نگاھى بھ حاضرین در جلسھ نمود، عمر بن سعد را دید، بھ او گفت

عمر بن سعد امتناع ورزید و . و ھم اكنون من بھ تو نیاز دارم، الزم است حاجت مرا كھ سرى است برآورده كنى
  .حاضر نشد نیاز مسلم را بشنود

اى رفتند كھ  مانعى ندارد، ببین حاجت پسر عمویت چیست؟ آنگاه عمر سعد با حضرت مسلم بھ گوشھ: ن زیاد گفتاب
  !ابن زیاد آنھا را ببیند

  :حضرت مسلم بھ او وصیت كرد

از روزى كھ بھ كوفھ آمده است ششصد درھم مقروض است، شمشیر و زره او را بفروشد و دینش را أداء  - 1
 .(148) كند

  .اش را پس از كشتن، از ابن زیاد تحویل بگیرد و دفن كند جنازه - 2

  .بنویسد و خبر كشتھ شدنش را بھ او بدھد تا بھ كوفھ نیاید) علیھ السالم(اى بھ حسین  نامھ - 3

عمر بن سعد پس از شنیدن وصیت حضرت مسلم، بلند شد و نزد ابن زیاد آمد و آنچھ را كھ بھ صورت راز بھ او 
  .گفتھ بود فاش ساخت

سپس روكرد بھ حضرت !(149) شود كند، ولى خیانتكار گاھى امین شمرده مى امین ھرگز خیانت نمى: ابن زیاد گفت
 تو آمدى اجتماع و وحدت مردم را بھم بزنى؟ و آنھا را رودروى ھم قرار دھى؟ ! ھان اى پسر عقیل: مسلم و گفت

ا را كشت و خون آنھا پدر تو نیكان آنھ: ام، مردم این شھر چنین پنداشتند كھ نھ، من براى این كار نیامده: مسلم فرمود
كرد، ما آمدیم عدالت را بگسترانیم و ھمھ  را بر زمین ریخت، و در میان آنھا ھمچون كسرى و قیصر پادشاھى مى

  .را دعوت بھ پیروى از احكام قرآن دعوت كنیم



و ذاك اولم  و ما انت(خواھى امر بھ عدالت كنى؟  كنیم كھ تو مى بتو چھ؟ مگر ما بھ عدالت عمل نمى: ابن زیاد گفت
 كنى؟  اى امر بھ عدالت مى خوردى، امروز آمده تو تا دیروز در مدینھ شراب مى). نكن نعمل فیھم بالعدل

كنى و از روى خشم و عداوت  گوئى و ندانستھ لب بھ سخن باز مى خدا میداند كھ تو دروغ مى: حضرت مسلم فرمود
  .دھى و سوء ظن دستور قتل مى

فحش و ناسزا ) علیھ السالم(سلم را شنید بدزبانى كرد و بھ او على و عقیل و حسین ابن زیاد كھ جوابگوئى م
 .(150) گفت

ى انجام بده ما از شھادت باكى پس ھر چھ دوست دار. تو و پدرت بھ فحش و ناسزا سزاوارترید: مسلم گفت
دستور داد وى را باالى بام قصر داراالماره (152)بھ دنبال این گفتگو، ابن زیاد بھ مردى كھ اھل شام بود.(151)نداریم

  .ببرند و گردن بزنند و از ھمان باال سر و گردن را بھ زمین بیافكنند

. الى بام بردندورد زبانش بود او را بھ با) ال الھ اال هللا و سبحان هللا(گفت و كلمھ  در حالى كھ مسلم ذكر و تكبیر مى
اللھم احكم بیننا و بین قوم غرونا و كذبونا و : (گفت فرستاد و مى و ھمچنین بر مالئكھ هللا و پیامبران خدا درود مى

بین ما و مردمى كھ ما را فریب دادند و ما را تكذیب نمودند و بھ این روز افكندند، قضاوت و داورى ! خدایا). اذلونا
 .((153) السالم علیك یا ابا عبدهللا: (م نگاھى بھ سوى مدینھ افكند و گفتو از ھمان باالى با. فرما

بدن را از باالى آن مأمور شامى مسلم را باالى قصر قسمت مشرف بر محلھ قصابھا برد، گردنش را زد و سر و 
و خود وحشت زده و گیج و مدھوش فرود آمد، ابن زیاد كھ وضع را مشاھده كرد (154)  قصر بھ زمین انداخت

اى در  خواستم او را گردن بزنم دیدم مردى بدقیافھ و سیاه چھره مى آنگاه كھ: ترا چھ شده است؟ جواب داد: پرسید
  !!برابرم ایستاد و انگشت خود را بھ دندان میگیرد از دیدن او لزره بر اندامم افتاد

 اى؟  شاید تو خیالباف شده: ابن زیاد گفت

  قتل ھانى

طرف بازار گوسفند فروشان بردند،  پس از شھادت حضرت مسلم، ھانى را نیز با وضع غیر عادى و كتف بستھ بھ
وقتى كھ دید . آى مذحجیھا كجائید؟ بیائید! اى قبیلھ مذحج بھ دادم برسید: ھانى شروع كرد بھ داد و فریاد كشیدن كھ

آیا چوبى، كاردى، سنگى، : كند دستھاى خود را كشید و بند از شانھ بیرون آورد و گفت كسى یارى اش نمى
: از خودش دفاع كند اینجا نیست؟ یورش بردند و مجدداً كتفھایش را بستند و گفتنداستخوانى كھ شخص بتواند 

  !گردنت را صاف بگیر

  .دھم من در بخشیدن جان سخاوتمند نیستم من ھرگز شما را در قتل خود یارى نمى: در جواب گفت

و را زد ضربت اول مؤثر نشد و گفتند، با شمشیر گردن ا یكى از نوكران عبیدهللا زیاد كھ ترك بود بھ او رشید مى
ضربھ ). بازگشت ھمگان بھ سوى اوست خدایا مرا در رحمت و رضوان خود جا بده: (گفت ھانى در ھمین حال مى

  .دیگرى بر او زد و او را كشت

در ھر صورت .(155) عبدالرحمن بن الحصین مرادى آن غالم را در مستراحى ھمراه عبیدهللا بن زیاد دید و كشت
بھ زمین (156) پس از كشتن مسلم و ھانى عبیدهللا دستور داد پاى ھر دو را با ریسمان بستند و بدنشان را در بازارھا

فرستادند  و سر ھر دو را بھ دمشق براى یزید.(157) كشاندند و در كناسھ یعنى جاى زبالھ ریزى، با پا آویزان كردند
 .(158) ھا آویزان كرد تا ھمھ ببینند و او نیز سرھا را باالى یكى از دروازه

حق امیرالمؤمنین را گرفت و بر  اما بعد، خدا را شكر كھ: اى براى یزید نوشت كھ عبیدهللا ھمراه سرھا نامھ
بداند كھ مسلم بن عقیل در خانھ ھانى بن عروه پنھان شده بود، من عیون و ! دشمنانش پیروز گرداند، امیرالمؤمنین



اى كھ طرح كرده بودم مردانى را در آنجا گماشتم تا توانستم ھر دو را با یارى خدا  جاسوسانى قرار دادم و با نقشھ
شم و گردن بزنم، و اینك سرشان را بوسیلھ ھانى ابن ابى حیھ الوادعى، و زبیر بن اروح تمیمى كھ از آنجا بیرون بك

ھر دو از چاكران و فرمانبران و خیرخواھانند بھ حضور شما فرستادم، امیرالمؤمنین ھرگونھ توضیحى الزم 
 .(159) میباشند، والسالم دانست میتواند از این دو نفر بپرسد كھ ھر دو آگاه و صادق و فھمیده و با ورع

اى، گر چھ  اى و بھ آنجا نرسیده خواھم انجام نداده اما بعد، ھنوز آنچھ را كھ من مى: یزید در جواب ابن زیاد نوشت
شجاعانھ و قاطعانھ گام برداشتھى تو را بى نیاز كردى و حسن ظن مرا بھ خودت صدق داھیانھ عمل كردى و 

رساندى، من دو نفر رسوالن ترا طلبیدم و با آنان صحبت كردم و پرسشھایى نمودم، ھمانطور كھ یادآور شده بودى 
ام  ظیفھ تو این است كھ شنیدهدرباره آنھا بھ خوبى سفارش كنید ولى ھم اكنون و. آنان را آدمھاى فاضل و عاقلى یافتم

حسین بن على بھ سوى عراق حركت كرده است، كامالً مواظب باش در ھمھ جا دیدبانھا و نگھبانان خود را مستقر 
و این حسین .(160)ساز، جائى از سربازان و قراوالن خالى نباشد و بھ ھر كس بدگمان و مشكوك شدید دستگیر كنید

است كھ از میان ھمھ زمانھا، تنھا زمان تو بھ او مبتال شده و در میان ھمھ كارگزاران حكومت تنھا قلمرو حكومت 
یا .(161) گان بھ بردگى برگردىتو است كھ بھ آن دچار گشتھ است اینجاست كھ یا باید آزاد شوى و یا مانند ھمھ برد

 .(162) با او بجنگى و یا او را نزد من بفرستى

  حركت امام بھ سوى عراق

متوجھ شد كھ یزید، عمر سعد را با تعدادى از سپاه خود بھ عنوان امیر حاج ) علیھ السالم(وقتى كھ حسین بن على 
تصمیم گرفت قبل از تكمیل اعمال .(163) بھ مكھ فرستاده است و توصیھ كرده است ھر كجا او را دیدند ترور كنند

.(164) حج، از مكھ خارج شود و لذا حج را تبدیل بھ عمره كرد و بھ خاطر حفظ حرمت خانھ خدا از مكھ بیرون آمد
  :و پیش از آنكھ مكھ را ترك كند، یك سخنرانى عمومى انجام داد كھ در آن فرمود

سپاس و حمد براى خداست، و آنچھ خدا بخواھد ھمان خواھد شد، و ھیچ نیرو و قدرتى حاكم نیست مگر بھ اراده 
، مرگ الزمھ ھر انسانى است آنچنان كھ گردنبند الزمھ گردن دختران جوان خدا، و درود خدا بر فرستاده خویش

و براى من . باشد، و من آنچنان بھ دیدار اسالف و گذشتگان خود، اشتیاق دارم كھ یعقوب بھ دیدار یوسف داشت مى
سرزمینى میان  قتلگاھى تعیین شده است كھ بھ آن خواھم رسید گویا با چشم خود میبینم كھ درندگان بیابانھا در

سازند، و انبانھاى تھى خود  كنند، و شكمھاى گرسنھ خود را سیر مى نواویس و كربال، اعضاى بدنم را پاره پاره مى
كنند، از پیش آمدى كھ خدا مقدر كرده است گریزى نیست، بر آنچھ كھ خدا راضى است ما نیز راضى و  را پر مى

 .كنیم و اجر صبر كنندگان را بما عنایت خواھد كرد و استقامت مى خشنودیم، در برابر امتحان و آزمایش او صبر
میان پیغمبر و پاره تن او، ھرگز جدائى  .رضى هللا رضانا اھل البیت، نصبر على بالئھ و یوفینا اجور الصابرین

افتن و افتد بلكھ ھمھ در بھشت برین در حضور او خواھند بود، زیرا آنھا نور چشم پیامبر و وسیلھ تحقق ی نمى
آگاه باشید ھر كدام از شما كھ دوست دارد جان خود را در راه ما و رسیدن .(165) ھاى اویند عینیت پیدا كردن وعده

 .(166) اشد كھ من انشاء هللا فردا صبح، حركت خواھم كردبھ لقاء هللا بذل كند آماده حركت با ما ب

در  با اھل بیت و دوستان و شیعیان خود كھ از حجاز و كوفھ و بصره) علیھ السالم(روز ھشتم ذیحجھ ابو عبدهللا 
مكھ بھ حضرت پیوستھ بودند، مكھ را بھ سوى عراق ترك كردند و قبل از حركت بھ ھر كدام از آنان ده دینار پول 

 .(167) و یك نفر شتر كھ بتوانند اثاث و توشھ خود را بر آن بار كنند عطا فرمود

آگاه شدند بھ حضور ) علیھ السالم)بھ دنبال این سخنرانى، گروھى از اھل بیت و دیگران كھ از تصمیم ابى عبدهللا 
كردند فعالً از این سفر صرف نظر كند تا وضع مردم مشخص گردد چھ آنكھ آنھا  آمدند و تقاضا مى آن حضرت مى

ولى مبارزه نستوه كربال  .ترسیدند كھ مبادا بر ضد امام قیام كنند ، خائف بودند و مىاز حیلھ و نیرنگ مردم كوفھ
اى نباید گفت  زیرا ھر حقیقتى را بھ ھر جوینده: توانست ھمھ چیز را بھ طور صحیح بھ ھمھ كس بگوید كربال نمى

ھر كدام را بھ  (علیھ السالم(ام لذا ام. اى را نمیتواند درك كند چون ظرفیتھاى افراد مختلف است، ھر كس ھر مسألھ
  .داد اندازه ظرفیت و تحمل و معرفتش پاسخ مناسب مى



در مكھ سردارى را خواھند كشت كھ بدینوسیلھ با : پدرم بھ من حدیث كرد كھ: از اینرو در پاسخ ابن زبیر فرمود
گر یك وجب بیرون مكھ كشتھ خواھم كھ آن سردار، من بوده باشم ا كشتن او، احترام حرم ھتك خواھد شد و من نمى
اى پنھان شوم مرا پیدا  بھ خدا قسم اگر در جاى مورچھ(168) . شوم بھتر است از اینكھ در داخل مكھ كشتھ شوم

جام خواھند داد، بھ خدا سوگند اینھا تعدى و تجاوز خواھند كرد و چنانكھ اصحاب سبت كنند و كار خودشان را ان مى
  .تعدى كردند

 :و ابن زبیر) علیھ السالم(امام 

این آقا ابن زبیر ھیچ چیز : بیرون رفت، امام بھ حاضرین فرمود) علیھ السالم(وقتى كھ ابن زبیر از نزد امام حسین 
نیست كھ من از حجاز بیرون بروم چون بھ خوبى میدانم كھ مردم او را با من،  در دنیا برایش محبوبتر از این

 .(169) كنند از این جھت، دوست دارد كھ من در مكھ نباشم تا بالمنازع بوده باشد عوض نمى

 :و ابن حنفیھ) علیھ السالم(امام 

بى وفائى اھل كوفھ را در مورد پدر و : بھ عراق، محمد بن حنفیھ آمد و گفت) علیھ السالم(شب قبل از حركت امام 
برادرت میدانى من خوف آن دارم كھ نسبت بھ تو نیز ھمان كنند كھ با آنان كردند، در ھمین جا بمان، زیرا احترام 

  .وظ خواھد ماند و كسى معترض شما نخواھد شدتو در حرم، محف

من خوف آن دارم كھ یزید بن معاویھ در حرم ما را ترور كند آنگاه حرمت : در پاسخ او فرمود) علیھ السالم(امام 
  .خانھ خدا بواسطھ من حالل شود

در مورد این : فرمود) علیھ السالم)محمد حنفیھ پیشنھاد كرد پس بھ سوى یمن با یكى از نواحى دیگر برود، امام 
پیشنھاد باید اندیشید، سحرگاه ھمان شب حركت كرد، مجدداً ابن حنفیھ آمد و مھار ناقھ حضرت را كھ بر آن سوار 

بلى، لكن پس از آنكھ از : مگر شما وعده ندادید در مورد پیشنھادى كھ دادم بیاندیشید؟ امام فرمود: بود گرفت و گفت
یا حسین أخرج فان هللا شاء ان  :را در خواب دیدم بھ من فرمود)  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(شما جدا شدم پیامبر 

دانست لذا  محمد كھ این سخن را شنید استرجاع كرد و چون علت بردن اھل و عیال را با این شرط نمى .یراك قتیالً 
 .(170) قد شاء هللا ان یراھن سبایا :امام افزود و گفت

 :امام و عبدهللا بن جعفر

: اى نوشت و بھ وسیلھ پسرانش عون و محمد براى امام فرستاد در آن نامھ نوشتھ بود و عبدهللا بن جعفر طیار نامھ
من نسبت بھ شما دلم میسوزد و میترسم در . سافرت صرفنظر كنكنم با خواندن این نامھ، از م اما بعد خواھش مى

این سفر تو را بكشند، و اھل بیت را بى چاره كنند، اگر امروز ترا بكشند نور خدا خاموش و زمین تاریك خواھد شد 
مكن  جویند، در این راه شتاب زیرا تمام مؤمنین چشم امیدشان بھ سوى تو میباشد و طریق ھدایت را بوسیلھ تو مى

  .والسالم. ام خواھم آمد من خود نیز در پى نامھ

اى از فرماندار یزید در مكھ، عمرو بن سعد بن عاص مبنى بر امان و ایمنى ابى عبدهللا  سپس عبدهللا بن جعفر نامھ
 در مكھ گرفت و آن را ھمراه یحیى بن سعید بن عاص برادر فرماندار مكھ، نزد امام آورد و سعى كرد حسین را از

قبول نكرد و بھ او فھماند ) علیھ السالم(تصمیمى كھ گرفتھ است منصرف سازد ولى ھر چھ اصرار كرد ابو عبدهللا 
  .كھ پیغمبر خدا را در خواب دیده و دستورى بھ او داده است كھ باید اجرا شود

من بھ ھیچ كس : عبدهللا بن بن جعفر در خواست كرد خوابى را كھ دیده است برایش تعریف كند، حضرت فرمود
 .(171) ام و باز ھم نخواھم گفت تا اینكھ خداى عزیز و بزرگ خود را مالقات كنم نگفتھ

 :امام و ابن عباس



من خوف آن دارم . توانم خواھم صبر كنم نمى من ھر چھ مى! مویمپسر ع: ابن عباس خدمت امام آمد و عرض كرد
در این راستا شما را نابود و مستأصل سازند، زیرا اھل عراق مردمى حیلھ باز و خائنند، نزدیك آنان نشوید، در 

وت اید، اگر اھل عراق طالب شمایند و از شما دع ھمین مكھ بمانید كھ شما سرور اھل حجاز و مورد احترام ھمھ
گویند اول عامل طاغوت و دشمن خودشان را بیرون كنند آنگاه شما براى رفتن  اند در صورتى كھ راست مى كرده

بھ سوى آنان اقدام كنید، و اگر بھ ناچار از مكھ خارج شوید پس بھ سوى یمن بروید كھ در آن سرزمین وسیع و 
توانى در آنجا بمانى، عالوه بر آن شیعیان و  ىھاى فراوانى وجود دارد كھ م پھناور، پناھگاھھاى محكم و دره

، در آنجا از مردم بركنارى و بوسیلھ نامھ ھایى كھ )كنند و از تو حمایت مى(دوستان پدرت نیز، در آنجا فراوانند 
رسانى، امیدوارم ھدفى را كھ دارى از این طریق  فرستى پیام خود را بھ آنان مى نویسى و دعوت كنندگانى كھ مى مى
  .رسى نرمى و تندرستى بھ آن مىبا 

یابن عم بطور یقین میدانم منظور شما خیرخواھى و دلسوزى است، ولى من تصمیم خود : فرمود) علیھ السالم(امام 
  .ام و عازم سفرم را گرفتھ

تو من ترسم در حضور آنان ! اگر حتماً تصمیم بر سفر دارى، حداقل زنھا و كودكان را با خود مبر: ابن عباس گفت
  !را بكشند و آنان ناظر بر این كشتار باشند

بھ خدا سوگند اینھا تا خون مرا نریزند دست از من نخواھند برداشت، و آنگاه كھ بھ مراد : فرمود) علیھ السالم(امام 
خود برسند خداوند كسى را بر آنان مسلط خواھد كرد كھ خوار و ذلیلشان نماید، آنچنان خوار و پستشان بكند كھ 

 .(172) تر از كھنھ حیض كردند حتى یكونو اذل من فرام المراهبد

منصرف را از رفتن بھ عراق ) علیھ السالم(كردند امام  این بود نھایت دریافت ما، از مطالب كسانى كھ سعى مى
كنند، با اینكھ خبرى از حقائق امر، و روحیات مردم كوفھ كھ عمرى با خیانت و نفاق سپرى كرده بودند بر امام 

توانست بكند؟  كردند، امام چھ مى پوشیده نبود، ولى با توجھ بھ اینكھ تظاھر دوستى و انقیاد و اطاعت از امام مى
واھند آنان را از چنگال دیو ضاللت و گمراھى، نجات دھند، و بھ خ كنند، و مى وقتى كھ از امام تقاضاى ارشاد مى

راھى كھ مورد رضاى خداوند است توجیھشان نماید و امام ھنوز از خود اینھا، دشمنى و نازسازگارى ندیده است 
نماید  خواست بھ بھانھ اینكھ چون كوفیان با پدر و برادرش بى وفائى كردند، از رفتن بھ سوى آنھا خوددارى اگر مى

شد و امامى را كھ خدا براى ھدایت بشر  این عمل براى ھر كس كھ ظاھربین بود، موجب مالمت و توبیخ او مى
كارى انجام دھد كھ بھانھ و حجتى بر ضد او باشد و آن سرزمینھایى : معین كرده است شأنش باالتر از این است كھ

گر امام در آنجا مصونیت نداشت و عملیات بسر بن ا. كھ ابن عباس و دیگران اشاره نمودند بر ضد خودش شود
 .(173) .ارطاه با اھل یمن، دلیلى روشن بر ضعف و ناتوانى آنھا در مقابل ستمگران بود

و بھ . وظیفھ داشت بر حسب دعوتى كھ بھ عمل آورده بودند بھ سوى مردم كوفھ برود) علیھ السالم(بنابراین امام 
داراى دو ) علیھ السالم(امام حسین : تصریح كرده و گفتھ است) اعلى هللا مقامھ(ھمین مطلب مرحوم شیخ شوشترى 

  :تكلیف بود یكى واقعى و دیگرى ظاھرى

وادار كرد جان خود را در خطر بیاندازد و اھل و عیال خود را در  كھ وى را) علیھ السالم(اما تكلیف واقعى امام 
دانست و چیزى براى او پوشیده  معرض اسیرى و كودكان خردسال را بھ كشتن دھد با اینكھ ھمھ این مسائل را مى

پنداشتند  ىو پیروانش را بر باطل م) علیھ السالم(ستمگران گستاخ بنى امیھ خود را بھ حق و على : نبود، این بود كھ
را جزء خطبھ نماز جمعھ و واجب قرار داده ) علیھ السالم(تا آنجا بر این مسئلھ پایبند بودند كھ سب و لعن على 

روزى در حال مسافرت بھ یكى از ائمھ جمعھ یادآور شدند كھ در خطبھ جمعھ سب و لعھ على را فراموش  .بودند
با توجھ بھ این جو . مسجدى ساخت و نام آنرا مسجد ذكر نامید كرده است، در ھمانجا آنرا قضا كرد و در آن محل،

كرد و كار را بھ دست  با یزید فاسق و فاجر بیعت مى) علیھ السالم(مسموم و فضاى تحریف شده اگر حسین بن على 
دلیل بر  شدند كھ ھم پیمان شدن با بنى امیھ ماند، زیرا بسیارى از مردم معتقد مى سپرد اثرى از حق باقى نمى او مى

علیھ (راستى و درستى طرز تفكر و مطلوب بودن خط مشى آنان است لكن پس از مبارزه خونین حسین بن على 
با آنان و در معرض خطر و معصیت قرار دادن جان مبارك خود و فرزندانش بر ھمھ مردم آن زمان و بر ) السالم



از ھمھ است و ھمھ كسانى كھ در مقابلش ایستادند و نسلھاى آینده روشن و مسلم شد كھ او نسبت بھ امر خالفت احق 
  .با او مخالفت كردند بر باطل و گمراھى ھستند

این بود كھ حضرت تمام سعى و كوشش خود را براى حفظ جان خود و اھل ) علیھ السالم(و اما تكلیف ظاھرى امام 
ا و درھا را برویش بستھ بود، تا آنجا كھ و عیالش بنماید ولى ھیچ راھى برایش بازنمانده بود بنى امیھ تمام راھھ

متوجھ این ) علیھ السالم(یزید بھ فرماندار خود در مدینھ نوشتھ بود حسین را در مدینھ بكشند، وقتى كھ امام حسین 
اى بود،  توطئھ شد خائفاً یترقب از مدینھ بیرون آمد و در مكھ بھ حرم خدا كھ محل امن ھر خائف، و پناه ھر پناھنده

برد، در آنجا نیز برنامھ ریزى كردند تا بھ ھر نحو كھ شده است او را دستگیر و یا ترور نمایند ھر چند خود را  پناه
بھ پرده كعبھ چسبانده باشد، بھ دنبال این نقشھ نیز امام حج تمتع خود را تبدیل بھ عمره مفرده كرد و چون كھ مردم 

. اصرارى كھ داشتند امام مكھ را ترك و بھ سوى آنان حركت كرد ھا نوشتھ بودند و بیعت كرده بودند با كوفھ نامھ
بنابراین بر حسب ظاھر واجب بود براى اتمام حجت بھ سوى آنان برود تا فرداى قیامت بھانھ نیاوردند كھ ما از 

ریمان ظلم ستمگران بھ او پناه بردیم و از او كمك طلبیدیم ولى در عوض او ما را بھ شقاق و نفاق متھم كرد و یا
كھ ! توانست برود؟ رفت بھ كجا مى اى غیر از این نداشت، اگر بھ سوى آنان نیز نمى ننمود، عالوه بر این چاره

عرصھ زمین بھ این پھناورى را بر او تنگ كرده بودند و لذا ھمین مطلب را بھ نحو اشاره بھ برادرش محمد حنفیھ 
  :فرماید كند و مى گوشزد مى

اى از این دنیا و بھ ھر سوراخى كھ  در ھر گوشھ .من ھذه الھوام یستخرجونى حتى یقتلونىلو دخلت فى جحر ھامھ 
  .ریزند كشند و خونم را مى بروم مرا بیرون مى

 .ان بنى امیھ أخذوا مالى، فصبرت، و شتموا عرضى، فصبرت، و طلبوا دمى فھربت :و بھ ابو ھره اسدى فرمود
كردم، عرض آبرویم را مورد شتم و ناسزا قرار دادند باز ھم صبر كردم، بنى امیھ اموال مرا تاراج كردند صبر 

 .(174) عرض آبرویم را مورد شتم و ناسزا قرار دادند بردند باز ھم صبر كردم، خون مرا طلبیدند پس فرار كردم

بھ عراق غمگین بود و چون مكرر در حضورش ) علیھ السالم(ھیچ كس در مكھ نبود مگر جز اینكھ از رفتن امام 
صلى هللا علیھ و آلھ و (كردند، بھ شعر برادر اویس كھ پسر عمویش را از جھاد با رسول خدا  اظھار نگرانى مى

  .بر حذر كرده بود تمثل جست) سلم

موت عار على الفتى سأمضى فما ال
 

 اذا نوى حقاً و جاھد مسلماً 
 و واسى الرجال الصالحین بنفسھ 

 
و فارق مثبوراً و خالف مجرماً 

و كان امر هللا قدراً مقدوراً و بدینوسیلھ عنوان كرد آنچھ را كھ خداوند مقدر كرده  :پس از آن آیھ را قرائت فرمود
  .است رخ خواھد داد

  گاه بعد از مكھنخستین فرود: تنعیم

عبور كرد در آنجا بھ كاروانى كھ (175)  مكھ را بھ سوى عراق ترك نمود و از طریق تنعیم) علیھ السالم(ابو عبدهللا 
برد برخورد كرد، امام  حمیرى براى یزید مى(176) رف والى یمن بحیرین یساروسائل تزئینى بار داشت و از ط

با ما بھ عراق بیاید ما ھر كدام از شما دوست دارد : كاروان را مصادره كرد و بھ كاروانیان فرمود) علیھ السالم(
دھیم و عالوه بھ او نیكى خواھیم كرد و ھر كس نخواھد با ما باشد ما كرایھ او را تا  كرایھ او را بھ طور كامل مى

برخى از آنان جدا شدند و برخى دیگر كھ دوست داشتند، ھمراه ابى عبدهللا . شویم پردازیم و از آنھا جدا مى اینجا مى
  .گشتند

معتقد بود كھ اموال مزبور مال خودش است كھ خداى تعالى حق تصرف در آن را بھ عنوان ولى ) السالمعلیھ (امام 
امر مسلمین بھ او واگذار كرده است تا بھ ھر نحو كھ صالح مسلمین است تصرف نماید، زیرا او خود را امام 

او و حق مسلمانان را غصب  دانست، و ھمچنین معتقد بود كھ یزید و پدرش حق منصوب از طرف خداى بزرگ مى
ء مسلمین را جمع آورى نماید و بوسیلھ آن نیازمندیھا و ضعفھاى آنھا را مرتفع  اند و بر امام واجب است فى كرده



رفع كرد، و دیگر . سازد و لذا بوسیلھ آن قسمتى از مشكالت و گرفتاریھاى ھمراھیان خود را از آن آگاه شده بود
عصب كرده بودند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اموالى كھ ستمكران از امت پیغمبر  مقدرات الھى فرصت نداد ھمھ

ھاى ربا و عوام فریبى را از جلو چشم ھمگان برداشت و متجاوزین بھ  استرداد نماید ولى با شھادت مقدس خود پرده
  .حریم خالفت الھى را، بھ ھمھ معرفى كرد

 دومین فرودگاه كاروان نور: صفاح

ھمچنان بھ راه خود ادامھ میداد تا بھ محلى بھ نام صفاح رسید در آنجا بھ فرزدق بن غالب، شاعر ) لیھ السالمع(امام 
 از آنجا چھ خبر؟ : معروف برخورد نمود، اخبار كوفھ و آن منطقھ را از او پرسید كھ

ى مردم با شما و دلھا .(قلوبھم و معك، و السیوف مع بنى امیھ، و القضاء ینزل من السماء) :فرزدق گفت
  .شمشیرھایشان با بنى امیھ است و مقدرات ھم بدست خدا است

كار بھ دست خداست و ھر چھ او بخواھد ھمان خواھد شد،  .راستى گفتى، 7 االمر، وهللا یفعل ما یشاء: امام فرمود
مھ نعمتھایش سپاس و خداوند ھر روز مقدراتى دارد، اگر مقدرات الھى مطابق با مطلوب ما شد ما او را بر ھ

خواھیم و اگر ھم مطابق خواستھ ما نشد، كسى كھ نیتش حق و دلش با تقوا  گوئیم و از خودش توفیق اداء شكر مى مى
آنگاه فرزدق چند مسئلھ شرعى در مورد نذر و مناسك حج از حضرت پرسید از  .بوده است ضررى نكرده است

 .(177) یكدیگر جدا شدند

 سومین فرودگاه كاروان نور: ذات عرق

با بشر بن غالب برخورد كرد و (178) داد تا اینكھ در ذات عرق پیوستھ بھ راه خود ادامھ مى) علیھ السالم(ابو عبدهللا 
  :از او وضعیت اھل كوفھ را سؤال كرد او در جواب گفت

  .شمشیرھا با بنى امیھ و دلھا با تواند). السیوف مع بنى امیھ، و القلوب معك)

 .(179) راست گفتى: حضرت فرمود

پس : گفت یكى از آنھا مى: كند پیوستھ بودند نقل مى) علیھ السالم(ریاشى از كسانى است كھ در بین راه با ابى عبدهللا 
زدم  زدم، در ھمین بین كھ قدم مى م مىاز آنكھ اعمال حجم را انجام دادم روانھ شدم روزى بى ترتیب و بى ھوا قد

 این خیمھ مال كى است؟ : ھا رفتم و پرسیدم چشمم بھ چادر و خیمھ گاھى افتاد، بھ طرف خیمھ

اى  است، بسوى وى حركت كردم، دیدم بھ در خیمھ تكیھ زد و نامھ) علیھ السالم(مال حسین بن على : گفتند
اى  چھ انگیزه! پدر و مادرم فداى تو باد)! هللا علیھ و آلھ و سلم صلى(خواند، عرض كردم اى پسر پیغمبر خدا  مى

 اى؟  موجب شده در این بیابان خشك و سوزان، بدون آبادى و بدون وسیلھ فرود آمده

ھاى اھل كوفھ است كھ از من  اینھا امنیت را از ما سلب كردند، و این ھم نامھ :فرمود) علیھ السالم(حضرت امام 
و ھمینھا قاتل من خواھند بود، آنگاه كھ مرا كشتند و بھ احكام خدا تجاوز كردند، خداوند كسى را بر اند،  دعوت كرده

 .(180) تر و خوارتر گردند كشد كھ در چشم مردم از كھنھ حیض پست آنان مسلط خواھد كرد و آنقدر از اینھا را مى

 چھارمین فرودگاه كاروان نور: حاجر

فھ نوشت و بوسیلھ قیس بن وادى رمھ رسید جواب نامھ حضرت مسلم را براى اھل كو(181) وقتى كھ بھ محل حاجر
  :در قسمتى از آن نامھ چنین آمده بود. براى آنھا فرستاد(182)  مسھر صیداوى



شما براى یارى ما، و طلب حقمان اجتماع : ود كھاما بعد، نامھ مسلم بن عقیل بھ من رسید، بھ من خبر داده ب
اید، از خداوند درخواست كردم كار خویش را درباره ما نیك گرداند، و شما را بر این عمل خیر اجر و پاداش  كرده

بزرگ مرحمت فرماید، من روز سھ شنبھ ھشتم ذیحجھ روز ترویھ از مكھ بھ سوى شما حركت كردم، وقتى كھ 
ا رسید آستینھا را باال بزنید و كمرھا را محكم ببندید و آماده كار باشید كھ من انشاء هللا در ھمین فرستاده من نزد شم

 .1)(83 چند روز خواھم رسید، والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ

 ھا پنجمین فرودگاه كاروان نور یكى از چشمھ

داد  از حاجر حركت كرد و دیگر بھ ھیچ آب و آبادى نرسید و پیوستھ بھ راه خود ادامھ مى) علیھ السالم(ابو عبدهللا 
وقتى اى از آبھاى اعراب رسید، در آنجا دید عبدهللا بن مطیع عدوى نیز أطراق كرده است، عبدهللا  تا اینكھ بھ چشمھ

عازم عراق است با امام صحبت كرد تا او را از رفتن بھ عراق، منصرف ) علیھ السالم(كھ فھمید حسین بن على 
  :بخشى از سخنان عبدهللا چنین بود. سازد

شما را بھ حرمت اسالم تذكر میدھم مبادا اینكار را انجام دھى، تو را ! پدرم و مادرم فدایت باد اى پسر پیغمبر خدا
قسم حرمت پیغمبر را حفظ كن تو را بھ خدا قسم حرمت عرب را نگھدار، بھ خدا سوگند اگر آنچھ را كھ بنى بھ خدا 

و اگر تو را بكشند، دیگر بعد از تو براى احدى احترام نخواھند . اند طلب كنى حتماً تو را خواھند كشت امیھ برده
شود، دست  د، حرمت قریش و حرمت عرب ھتك مىرو گذاشت، بھ خدا قسم با این كار تو، حرمت اسالم از بین مى

 .(184) سخنان او را نپذیرفت و براه خود ادامھ داد) علیھ السالم(امام . از این كار بردار و متعرض بنى امیھ شو

 ششمین فرودگاه كاروان نور: خزیمیھ

یك روز و یك شب در آنجا توقف كردند، بامداد آن روز خواھرش ) علیھ السالم(امام (185)  پس از ورود در خزیمیھ
  :گفت صدائى از غیب شنیدم كھ مى: حضور وى آمد و گفت بھ) علیھا السالم(زینب 

آال یا عین فاحتفلى بجھدى 
 

فمن یبكى على الشھداء بعدى 
 على قوم تسوقھم المنایا 

 
 بمقدار الى انجاز وعدى 

اى چشمان با سعى و كوشش خود، محفل عزا بگیر پس كیست كھ بعد از من بھ شھیدان گریھ كند بھ قومى گریھ كن 
  .دھد بھ مقدارى كھ بھ انجام وعده من نزدیك كردند مرگھا آنان را سوق مىكھ 

 .(186) ھر چھ مقدر شده است خواھد شد! خواھر جان: فرمود) علیھ السالم(امام 

 ین فرودگاه كاروان نورھفتم: زرود

رسید، زھیر بن قین یجلى نیز در ھمان نزدیكى أطراق كرده بود، وى با (187) بھ زرود) علیھ السالم(وقتى كھ امام 
كند او ھم أطراق نماید، ولى در اینجا بھ خاطر  داشت ھر جا كھ امام أطراق مى نمىكرد و دوست  امام حركت نمى

آمد كھ ) علیھ السالم(زھیر و ھمراھیانش مشغول صرف غذا بودند كھ فرستاده امام . وجود آب مجبور شد منزل كند
ى بھ فرستاده امام نداد فرا خواند او مكث كرد و زھیر پاسخ) علیھ السالم(زھیر را بھ سوى آقایش ابى عبدهللا 

 .(188) ھمسرش لھم بنت عمرو او را تحریص كرد نزد امام برود و سخن او را گوش كند

با رویى باز و خوشحال برگشت، نقاب از چھره  رفت، و دیرى نپائید كھ) علیھ السالم(زھیر بھ سوى حسین 
تو : برداشت و دستور داد خیمھ و بار و بنھ را بردارند و بھ سوى سید جوانان اھل بھشت، ببرند و بھ ھمسرش گفت

سپس بھ  .زیرا من دوست ندارم از ناحیھ من، جز خیر و نیكى چیزى بھ تو رسیده باشد(189) بھ خانھ خود برگرد
ھر كدام از شما دوست دارد پسر پیغمبر را یارى كند چھ بھتر است وگرنھ اینك آخرین دیدار ما : ھمراھیانش گفت

  .خواھد بود



(190) وقتى كھ در بلنجر: ده بود برایشان حدیث كرد و گفتسپس آنچھ را كھ قبالً از سلمان فارسى در این مورد شنی

 كردیم و پیروز شدیم و غنائمى بدست آوردیم و شادمان گشتیم، سلمان فارسى كھ سرور و شادمانى ما را جنگ مى
را درك كردید با قتال در لشكر او و با غنائمى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آن گاه كھ جوان آل محمد (191) : دید گفت

شت، و چون ھم اكنون وقت آن رسیده است من با شما خداحافظى آورید شادمانى بیشتر خواھید دا كھ بدست مى
 .(192) كنم مى

د بزرگوار ابى امیدوارم آنچھ خیر است برایت پیش آورد ولى تقاضا دارم روز قیامت در خدمت ج: ھمسرش گفت
 .(193) مرا نیز فراموش نكنى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عبدهللا 

  خبر شھادت مسلم و ھانى

دادند، وقتى كھ این خبر غمبار را شنید ) علیھ السالم(ام در ھمین زرود خبر شھادت مسلم و ھانى بن عروه را بھ ام
یھ گریست، و بنى ھاشم نیز با او گر و مى(194) نمود كرد و مكرر براى ھر دو طلب رحمت مى پیوستھ استرجاع مى

كردند، و زنھا آنچنان در مصیبت حضرت مسلم صدایشان را بھ شیون بلند كرده بودند كھ لرزه بر آن محیط افتاد و 
 .(195) ھا جارى شد اشكھا بر گونھ

م، و منذرین مشمل اسدى نزد حضرت آمدند و او را قسم دادند كھ از ھمین جا، از این سفر برگردد عبدهللا بن سلی
  .زیرا در كوفھ یار و یاورى ندارد

گردیم مگر اینكھ انتقام خون خود را  ما ھرگز بر نمى: خاندان عقیل كھ این پیشنھاد را شنیدند بلند شدند و گفتند
ال خیر فى :(196) ابى عبدهللا نگاھى بھ آنان كرد و فرمود. ا كھ برادرمان مسلم چشیدبگیریم و یا اینكھ بچشیم آنچھ ر

  .العیش بعد ھؤالء زندگى بعد از اینھا ارزشى ندارد

 كاروان نورھشتمین فرودگاه : ثعلبیھ

  .رسید مردى آمده و از آیھ یوم ندعو كل اناس بامامھم پرسید(197) وقتى كھ حضرت امام بھ ثعلبیھ

كند و امام  امام، آن امامى است كھ بھ راه ھدایت دعوت مى یك نوع: امام چند نوع است: فرمود) علیھ السالم(امام 
دستھ نخست در بھشت و دستھ دوم در . نمایند كند و مردم از او پیروى مى دیگرى بھ ضاللت و گمراھى دعوت مى

 و در اینجا بود كھ امام .فریق فى الجنھ و فریق فى السعیر :دوزخ خواھند بود، و این است كھ خداوند فرموده است
بدان اگر تو را در مدینھ دیده بودم جاى جبرئیل را در منزلمان  :بھ مردى از اھل كوفھ برخورد كرد و بھ او فرمود

سرچشمھ ھمھ علوم نزد ما است، چگونھ از ما علم ! اى برادر گرامى. دادم آورد بھ تو نشان مى كھ بر جدم وحى مى
 (198) نى است؟شوند؟ آیا این شد آموزند و آنگاه ما را منكر مى مى

اى بودم،  بھ ثعلبیھ رسید من پسر بچھ (علیھ السالم(وقتى كھ حسین بن على : گوید بجیر یكى از قبیلھ ثعلبیھ است مى
روى؟  با این جمعیت كم بھ جنگ سپاھیان فراوان مى! اى پسر دختر پیغمبر: یدبرادرم كھ از من بزرگتر بود پرس

 .199)( ھذه مملوه كتباً  .این خورجین پر از نامھ است: حضرت اشاره بھ خورجینى كرد و فرمود

 نھمین فرودگاه كاروان نور: شقوق

آمد، اخبار عراق را از او جویا شد،  مردى را دید كھ از كوفھ مى) علیھ السالم(بود كھ حسین بن على (200) در شقوق
  !اند ھمھ دست بھ ھم داده و بر ضد تو قیام كرده: گفت او در جواب

شود و خداوند تبارك و  كار بھ دست خدا است ھر چھ او بخواھد مى .ان االمر 7، یفعل ما یشاء :حضرت فرمود
  .شود تعالى ھر روز مقدراتى دارد كھ انجام مى



 دھمین فرودگاه كاروان نور: زبالھ

رسید خبر شھادت قیس بن مسھر صیداوى را بھ وى دادند و او نیز (201) بھ زبالھ) المعلیھ الس(وقیت كھ ابى عبدهللا 
كسانى . توانند برگردند واھند مىخبر را بھ سمع ھمراھیان خود رساند و بھ آنان اجازه داد در صورت تمایل، اگر بخ

كھ در بین راه بھ او پیوستھ بودند از راست و چپ پراكنده شدند، و آنان كھ از مكھ با حضرت آمده بودند باقى 
در بین راه افراد بسیارى از اعراب بھ پندار اینكھ امام بھ شھر وارد خواھد شد كھ اھالى آنجا از او اطاعت . ماندند

دانست ھرگاه  داشت ھمراھیانش ناآگاھانھ بھ كارى دست بزنند و مى شدند، لذا امام دوست نمى كنند ھمراه وى مى
روند و تنھا كسانى كھ حاضر بھ جان نثارى و آماده پذیرش  ھا مى اجازه برگشت و انصراف بھ افراد بدھد ناخالصى

 .(202) مرگ ھستند با او باقى خواھند ماند

 یازدھمین فرودگاه كاروان نور: بطن عقبھ

كرد تا بھ بطن عقبھ رسید در آنجا بھ  از زبالھ حركت كرد و پیوستھ راه طى مى) علیھ السالم(حسین بن على 
  :اصحاب و یاران خود فرمود

گیرند، و  بینم، زیرا در خواب دیدم سگھایى بھ من حملھ كرده و بدنم را گاز مى دن خود را مىمن ھم اكنون كشتھ ش
 .(203) گرفت بدترین آنھا سگ ابلقى بود كھ مرا گاز مى

پیشنھاد داد تا مدینھ برگردد زیرا مردم  (علیھ السالم(عمرو بن لوذان از قبیلھ بنى عكرمھ بھ امام  در این محل نیز
  .كوفھ بى وفا و خیانتكارند

آنچھ تو میدانى بر من پوشیده نیست، ولى بدان آنچھ خدا  .لیس یخفى على الرأى :فرمود) علیھ السالم(ابو عبدهللا 
  .خورد مقدر كرده است شكست نمى

اینھا ھرگز دست از من بر نخواھند داشت مگر اینكھ این تكھ خون را از : و بھ جعفر بن سلیمان ضبعى فرمود
درون من بیرون بكشند، و آنگاه كھ چنین كنند خداوند كسى را بر آنان مسلط خواھد كرد كھ از كھنھ حیض خوارتر 

  .مقدارتر گردند و مى

 دوازدھمین فرودگاه كاروان نور: شراف

رسید، ھنگام سحر بود كھ دستور داد جوانان تمام (204) از بطن حركت كرد و رفت تا بھ شراف) علیھ السالم(ام ام
  .گوید یارانش تكبیر مى ظرفھاى خود را آبگیرى كنند، وسط روز بود شنید مردى از

نخلستانى را مشاھده كردم بھ این مناسبت  :گویى؟ جواب داد بھ چھ مناسبت تكبیر مى: پرسید) علیھ السالم(امام 
پس از آنكھ . در این مواضع از بیابان نخلستانى وجود نداشتھ است: ھمراھیان ھمھ منكر شدند و گفتند. تكبیر گفتم

ھمین را تأیید ) علیھ السالم(و امام حسین . ھا و ابزار جنگ و گوشھاى اسبھا است ھ نیزهدقت كردند فھمیدند اینھا ھم
 آیا پناھگاھى وجود دارد كھ در آنجا سنگر بگیرید؟ : فرمود و سپس از آنھا پرسید

در طرف چپ قرار دارد كھ براى این كار مناسب است، امام قبل از آنكھ لشكر (205) آرى ذوحسم: جواب دادند
  .ھاى خود را سرپا كرد مخالف برسد بھ آنجا رفت و خیمھ

ابن زیاد . و در مقابل اصحاب ابى عبدهللا توقف كرد(206) و حر ریاحى نیز با ھزار سوار ھنگام ظھر از راه رسید
  .او را فرستاده بود ھر كجا حسین را دید یا بھ كوفھ بیاورد و یا ھمان جا نگھدارد و نگذارد بھ مدینھ برگردد

ند، بھ اصحاب خود دستور داد آنان را سیرآب كنند و بھ اسبھا نیز ا دید لشكریان حر بھ شدت تشنھ) علیھ السالم(امام 
  .تمام لشكریان و ھمھ اسبھا را سیرآب كردند. آب بدھند



من آخرین نفر بودم كھ بھ محل رسیدم و از شدت عطش : گوید على بن طعان محاربى كھ از لشكریان حر بود مى
أنخ الراویھ روایھ بھ زبان حجاز بھ معناى شتر و بھ زبان  :بھ من فرمود) علیھ السالم(بى تاب شده بودم، امام 

  .عراقیھا، بھ معناى مشك بود

أنخ الجمل یعنى شتر را  :من منظور حضرت را نفھمیدم لذا حضرت متوجھ شد و بھ زبان عراقى فرمود: گوید مى
أخنث السقاء از شدت  :فرمودریخت، ریحانھ رسول هللا  وقتى كھ خواستم آب بیاشامم آب از لبھ مشك مى. بخوابان

تشنگى كھ بى تاب شده بودم نفھمیدم چھ باید بكنم حضرت ابى عبدهللا خودشان بلند شدند و دھانھ مشك را برگرداندند 
 .(207) و تا زدند و شخصاً من و اسبم را سیرآب كردند

اى از لطف و محبت و مھربانى نستوه كربال بر این گروه بى وفا، در آن بیابان خشك و سوزان ھنگام  این بود نمونھ
آگاه بھ موقعیت محل ) علیھا السالم(با اینكھ عزیز زھرا !! شد ظھر كھ یك جرعھ آب در آن بیابان بر ھوت پیدا نمى

رسد ولى اصالت پاك نبوى و دریاى كرم علوى  دانست فردا در اثر بى آبى جانھا بھ لب مى و مىو نایابى آب بود 
  .!این تفضل را اعمال نكند) علیھ السالم(مانع شدند كھ حسین 

رو بھ آنان كرد و پس از ((208) علیھ السالم(پس از آنكھ ھمھ آب آشامیدند و اسبھا را نیز سیرآب نمودند ابو عبدهللا 
  :حمد و ثناى پروردگار فرمود

من بھ سوى شما . مردم سخنان من براى شما اتمام حجت و در پیشگاه خدا رفع مسئولیت و انجام وظیفھ است
ھاى شما و پیكھایتان بھ سوى من سرازیر شد كھ دعوت ما را بپذیر و بھ  مھام مگر آنگاه كھ دعوتنا حركت نكرده

خواھیم بوسیلھ تو رھبرى و ھدایت شویم، اگر بھ این دعوتھا  سوى ما حركت كن زیرا ما امام و پیشوا نداریم و مى
مینان بیشترى برخوردارم ام باید پیمان محكم با من ببندید و از اط وفادار و پایبندید، اینك كھ من بھ سوى شما آمده

اینك عین این . ام برگردم سازید، و اگر از آمدنم پشیمان و ناخرسندید، من حاضرم بھ ھمانجایى كھ از آنجا آمده
  :(علیھ السالم(عبارت امام 

فانھ لیس انھا معذره الى هللا عزو جل و الیكم، و انى لم آتكم حتى انثنى كتبكم و قدمت بھا رسلكم ان اقدم ! ایھا الناس
لنا امام و لعل هللا ان یجمعنا بك على الھدى، فان كنتم على ذالك فقد جنتكم فاعطونى ما اطمئن بھ من عھودكم و موا 

 .(209) تیقكم، و ان كنتم لمقدمى كارھین، انصرف عنكم الى المكان الذى جئت منھ الیكم

  .ھمھ سكوت كردند و ھیچ كس سخنى نگفت

اتصلى بأصحابك؟  :بھ حر فرمود) علیھ السالم(حجاج بن مسروق جعفى بھ دستور امام اذان گفت، پس از اذان امام 
و ھمھ . خوانیم نیم و با شما نماز مىك نھ، بلكھ ھمگى بھ شما اقتدا مى: خوانى؟ حر گفت آیا تو با لشكریانت نماز مى

  .اقتدا كردند و نماز جماعت برگزاردند) علیھ السالم(با ھم بھ امام 

صلى هللا (پس از اتمام نماز امام مجدداً ایستاد و رو بھ آنان كرد و پس از حمد و ثناى پروردگار و درود بر محمد 
  :و آل محمد فرمود) علیھ و آلھ و سلم

را پیشھ سازید، و اگر بخواھید حق در دست اھلش قرار گیرد، این موجب خشنودى خدا خواھد شد،  اگر تقوا! مردم
تر از بنى امیھ ھستیم كھ بنا حق مدعى این مقام  تر و الیق شایستھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و ما اھل بیت محمد 

رتابید و حق ما را نادیده بگیرید یا اینكھ ھم و اگر روى ب. اند شده و راه ستمگرى و رشمنى با مردم را پیش گرفتھ
ھایتان براى من فرستاده بودید، از ھمین جا  اكنون خواستھ شما عوض شده و غیر از آن باشد كھ در دعوتنامھ

  .برمیگردم

ن بھ عقبھ بن سعما) علیھ السالم(ھا خبر ندارم امام  من از این نامھ: ، حر گفت)علیھ السالم(پس از بیانات امام 
  .ھا را نشان داد ھا بودند آورد و نامھ دستور داد دو عدد خورجینى كھ پر از دعوتنامھ



من جزء دعوت كنندگان نبودم بلكھ از طرف ابن زیاد مأمورم دست از شما برندارم تا اینكھ در كوفھ بھ : حر گفت
  !وى تحویلتان دھم

و دستور داد اصحاب سوار شوند و زنھا نیز سوار . كارمرگ بھ تو نزدیكتر است از این: فرمود) علیھ السالم(امام 
امام . شدند ھمین كھ خواستند از آن محل حركت كنند و بھ سوى مدینھ برگردند حر مانع شد و نگذاشت برگردند

 خواھى؟  مادرت بھ عزایت بنشیند از ما چھ مى: بھ حر فرمود (علیھ السالم(

گفت، من تالفى  اگر كس دیگرى غیر از تو این سخن را بھ من مى: گفت) علیھ السالم(حر در پاسخ حضرت امام 
دادم ولى بھ خدا سوگند من حق ندارم نام مادر تو را جز بھ بھترین  كردم و ھر كى بود پاسخش را مى بھ مثل مى

  .(وهللا ما لى الى ذكر امك من سبیل اال بأحسن ما یقدر علیھ) .وجھ ممكن، بر زبان جارى سازم

اى بھ ابن زیاد بنویسم و كسب تكلیف  اى را اختیار كن كھ نھ بھ كوفھ برود و نھ بھ مدینھ تا من نامھ انھولى راه می
 .(210) اى درست كند كھ من از این كار نجات یابم و مبتالى بھ امر شما نشوم كنم، شاید خداوند وسیلھ

تو را خدا برخودت : كھ) علیھ السالم)و بعد از آن پیشنھاد، مجدداً شروع كرد بھ موعظھ و نصیحت كردن بھ امام 
  .(فأنى اشھد لئن قاتلت لتقتلن. (رحم كن، من یقین دارم كھ اگر با اینھا بجنگید حتماً كشتھ خواھى شد

ترسانى، أفبالموت تخوفنى؟ آیا غیر از كشتن من كارى  مرا از مرگ مى! عجبا: اب حر فرمودابو عبدهللا در جو
خواست در  گویم كھ برادر اوسى وقتى كھ مى دیگرى از شما ساختھ نیست؟ و من در پاسخ تو ھمان چند بیت را مى

یش كھ مخالف حركت وى بود بشتابد بھ پسر عمو) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جنگ شركت كند و بھ یارى پیغمبر 
  :گفت

سأمضى وما بالموت عار على الفتى 
 

 اذا ما نوى حقاً و جاھد مسلما 
 و فارق مثبوراً و خالف مجرماً   و واسى الرجال الصالحین بنفسھ 
 (211) كفى بك ذالً ان تعیش و ترغماً   فان عشت لم اندم و ان مت لم ألم 

كرد كنار رفت و از آن پس، حسین و یارانش از یكسوى، و حر  حر با شنیدن سخن امام كھ حكایت از قاطعیت او مى
  .رفتند تا بھ منزل بیضھ رسیدند و ھمراھیانش از سوى دیگر بھ موازات پیش مى

 دھمین فرودگاه كاروان نورسیز: بیضھ

امام مجدداً از فرصت استفاده كرد، رو بھ ھمراھیان حر نمود و بعد از حمد و ثناى پروردگار (212) در منزل بیضھ
من رأى سلطاناً جائراً مستحالً لحرام هللا، ناكثاً : قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ول هللا ایھا الناس ان رس :فرمود

عھده مخالفاً لسنھ رسول هللا، یعمل فى عباد هللا بایثم و العدوان فلم یغیر علیھ بفعل و القول، كان حقاً على هللا ان 
  .والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ... یدخلھ مدخلھ

با سلطان ستمكار و ) مسلمان یا غیر مسلمان(ھر كس : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا ! مردم اى
زورگوئى مواجھ شود كھ حرام خدا را حالل كرده یا حرام را حالل كند، و عھد و میثاق الھى را درھم شكستھ یا 

مخالفت نموده یا نماید ولى او در برابر چنین ) لمصلى هللا علیھ و آلھ و س(درھم شكند و با سنت و قانون پیغمبر 
سلطان جائرى سكوت نماید نھ با كردار و نھ با گفتار خود با او مخالفت ننماید، بر خداوند واجب است او را بھ 

  .ھمان جایگاه سلطان طغیانگر و آتش دوزخ وارد كنند

اند،  كرده و طوق اطاعت شیطان را بھ گردن افكندهاطاعت خداى رحمان را ترك ) بنى امیھ(آگاه باشید اینان ! مردم
و خاندان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ مال پیغمبر (اند فینى را  فساد را رایج و حدود الھى را تعطیل نموده

اند، و من بھ ھدایت و رھبرى  اند، حرام خدا را حالل كرده و حاللش را حرام نموده بھ خود اختصاص داده) اوست
  .اند تر از ھمھ این مفسدینم كھ در دین تغییر بوجود آورده احق و شایستھ جامعھ



كرد كھ با من  اند حكایت از این مى ھایى كھ از شما بھ من رسیده و پیامھایى كھ فرستادھھایتان برایم آورده دعوتنامھ
اكنون اگر با پیمان خود وفادار  گذارید، و دست از یاریم بر نمیدارید، ھم بیعت كرده و مرا در برابر دشمن تنھا نمى

من حسین بن ) رشد و انسانیت خود را درك كرده و بھ سعادت خواھید رسید(اید  بمانید بھ رشد و انسانیت دست یافتھ
على و فرزند فاطمھ دختر پیغمبر خدایم كھ وجود من با وجود شما و خاندان شما در ھم آمیختھ و از یكدیگر جدائى 

  .و لكم فى اسوه .ز من پیروى نمایید و مرا الگوى خود قرار دھیدشما باید ا. نداریم

و اگر بھ وظیفھ خود عمل نكردید و پیمان شكنى كردید و بر بیعت خود باقى نماندید، بھ جان خودم سوگند این عمل 
با آنان (دید از شما عمل از شما بى سابقھ نیست زیرا با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم نیز چنین رفتارى را كر

پس گول خورده كسى است كھ بھ حرف شما اعتماد كند، شما مردمى ھستید ) نیز غدر و پیمان شكنى معاملھ كردید
اید و نصیب خود را ضایع كردید، ھر كس پیمان شكنى  كھ در راه بدست آوردن بھره اسالمى خود راه خطا پیموده

و السالم علیكم و رحمھ هللا و . وند مرا از شما بى نیاز گرداندكند بھ ضرر خودش تمام خواھد شد، و امید آنكھ خدا
 .(213) بركاتھ

 چھاردھمین فرودگاه كاروان نور: رھیمھ

یابن رسول : رسیدند مردى بنام ابو ھرم خدمت امام آمد و گفت(214) یمھو یارانش بھ رھ) علیھ السالم(وقتى كھ امام 
 هللا چرا از حرم كھ محل امن و امانى بود بیرون آمدى؟ 

صبر كردم، اموال ما ما را مصادره  :بنى امیھ بھ ما بد و ناسزا گفتند! ماى ابا ھر: حضرت امام در پاسخ فرمود
و در . كردند صبر كردیم، و ھم اكنون كھ خواستند مرا بكشند تسلیم نشدم، ولى بھ خدا قسم آخر مرا خواھند كشت

مسلط خواھد كرد  پى آن خداوند آنان را بھ ذلتى فراگیرنده و شمشیرى برنده گرفتار خواھد كرد و كسى را بر آنھا
كرد و اموالشان را  بھ ستمى كھ از قوم سبا كھ زنى بر آنھا پادشاھى مى.(215) كھ ھمھ را با ذلت و خوارى بكشاند

 .(216) د، ذلیلتر گردندكر گرفت و خودشان را اعدام مى مى

 پانزدھمین فرودگاه كاروان نور: قادسیھ

) علیھ السالم(در قادسیھ بود كھ خبر رسید حصین بن تمیمى، قیس بن مسھر صیداوى را كھ امام ) علیھ السالم(امام 
باید : بھ كوفھ فرستاده بود دستگیر كرده است، حصین بن نمیر، رئیس شرطھ ابن زیاد بود، بھ وى دستور داده بود

وقتى كھ قیس بن مسھر . تا قطقطانھ را بوسیلھ نیروھاى نظامى آرایش دھد و از آنجا(217)  مابین قادسیھ با خفان
ھنگام بازرسى بدنى قیس زرنگى كرد، نامھ امام را بیرون آورد و پاره . خواست عبور كند او را دستگیر كردند مى

اى اینكھ از مطالب بر: چرا نامھ را پاره كردى؟ در جواب گفت: قیس را نزد ابن زیاد بردند از او پرسید. پاره كرد
  .ھر چھ ابن زیاد اصرار كرد مطالب نامھ را بھ او بگوید، قیس بر امتناع خود افزود! آن با خبر نشوى

باالى منبر بروى و حسین و پدر، و برادرش را سب و لعن كنى و گر نھ تو را قطعھ قطعھ خواھم : ابن زیاد گفت
  .كرد

وردگار و درود بر محمد و آل محمد، بر امیرمؤمنان و حسن و حسین پس از حمد و ثناى پر. قیس باالى منبر رفت
من فرستاده ! اى مردم: رحمت بسیار فرستاد و عبیدهللا بن زیاد و پدرش و بنى امیھ را لعن كرد و سپس افزود

ز ابن زیاد دستور داد او را ا. حسین بن على بھ سوى شمایم از فالن موضع از وى جدا شدم، او را اجابت كنید
و ھنوز اندك رمقى در بدن .(218) باالى قصر داراالماره بھ زیر انداختند، استخوانھایش در ھم شكست و از دنیا رفت

خواستم زودتر  وقتى كھ او را نكوھش كردند، جواب داد مى .داشت كھ عبدالملك بن عمیر لخمى او را سر برید
  .راحتش كنم كھ رنج نبرد

 عذیب شانزدھمین فرودگاه كاروان نور



بھ راه خود ادامھ میداد ناگھان چھار نفر اسب سوار از بیرون كوفھ در عذیب ) علیھ السالم(ھمچنان كھ ابو عبدهللا 
: نامبردگان عبارت بودند از .در حالى كھ اطراف اسب نافع بن ھالل را گرفتھ بودند بھ وى رسیدند(219)  الھیجانات

ى ایشان طرماح عمرو بن خالد صیداوى، و سعد دوست وى، و مجمع بن عبدهللا و مذحجى، و نافع بن ھالل، راھنما
  ...بن عدى طائى

آرى و هللا، امیدوارم در ھر صورت چھ كشتھ شویم و چھ : رسیدند امام فرمود) علیھ السالم(وقتیكھ بھ ابى عبدهللا 
  .پیروز گردیم خداوند خیر را بر ما مقدر كرده باشد

گیرى  شان فراوان شده است و باجاشراف فساد و انحراف: وضع مردم را جویا شد، گفتند) علیھ السالم(آنگاه امام 
ان االشراف عظمت رشوتھم و قلوب ) .آنان فراوان ولى دلھاى ھمھ مردم با تو، شمشیرھایشان نیز بر ضد تو است

  .(سایر الناس معك و السیوف علیك

و منھم من قضى نحبھ و  :پس از آن خبر كشتھ شدن قیس بن مسھر صیداوى را بھ حضرت دادند و حضرت فرمود
با بیان این آیھ كھ برخى بھ ھدف خود رسیدند و برخى ھنوز در انتظارند و تغییر  .ھم من ینتظر و ما بدلوا تبدیالمن

اللھم اجعل لنا و  :و تبدیلى نخواھد شد فھماند كھ ما نیز در مسیر ملحق شدن بھ آنانیم و بدنبال قرائت آیھ، دعا كرد
  .ن رحمتك و رغائب مذخور ثوابكلھم الجنھ، و اجمع بیننا و بینھم فى مستقر م

قبل از آنكھ از كوفھ بیرون بیاییم عده بسیارى از مردم : كھ تمام شد، طرماح عرض كرد) علیھ السالم(دعاى امام 
اند، گفتند اینھا را بھ نمایش  را دیدم كھ آنھا را پشت كوفھ جمع كرده بودند از آنھا پرسیدم براى چھ اجتماع كرده

جنگ حسین بفرستند، شما را بھ خدا قسم بسوى آنھا مرو، من حتى یك نفر را ندیدم كھ با شما باشد و  اند تا بھ گذاشتھ
  .كند اگر ھیچ دیگر با شما نجنگد جز ھمان عده كھ من دیدم كفایت مى

ى بھ در آبادى ما أجا جاى بسیار امنى است كھ ھیچ كس دسترس. كنم ھمراه ما، بھ كوھستانھاى ما بیایید پیشنھاد مى
كنیم و بیش  حتى از پادشاھان غسان و حمیر و نعمان بن منذر و از ھر سیاه و سرخى، تو را محافظت مى. آن ندارد

گذارد كھ قبیلھ طى سواره و پیاده بسوى تو خواھند آمد و من بیست ھزار سرباز طائى را براى شما  از ده روز نمى
  .شند تا تكلیف معلوم شودكنم كھ با شمشیرھاى خود در خدمت شما با تضمین مى

میان ما و این قوم عھد و پیمانى است كھ : اش دعاى خیر كرد و فرمود براى او و قبیلھ) علیھ السالم(ابى عبدهللا 
 توانم آنرا بشكنم تا سرانجام براى ما و آنان چھ پیش آید؟  نمى

بى درنگ براى یارى امام برگردد، امام اش را برساند و  تنھا طرماح اجازه گرفت برود تا مؤونھ و خرجى خانواده
  .ھمراه شدند) علیھ السالم(نیز بھ او اجازه فرمود، و دیگران با حسین ) علیھ السالم(

اش را رساند و با عجلھ برگشت، وقتى كھ بھ عذیب الھجانات رسید خبر شھادت  طرماح خواروبار و خرجى خانواده
 .(220) اش برگشت و از ھمانجا بھ سوى خانوادهرا دریافت كرد ) علیھ السالم(ابى عبدهللا 

 ھفدھمین فرودگاه كاروان نور: قصر بنى مقاتل

اى بھ  اى را دید كھ سرپا شده، نیزه رسید، در آنجا خیمھ(221) كاروان امام از عذیب حركت كرد و بھ قصر بنى مقاتل
مال عبیدهللا بن حر : این خیمھ از چھ كسى است؟ جواب دادند: امام پرسید. زمین كوبیده شده و اسبى ایستاده است

 .(222) باشد جعفى مى

حجاج بن مسروق را نزد او فرستاد تا او را دعوت بھ ھمكارى بكنند، وقتى كھ حجاج نزد ) علیھ السالم(امام 
ام  ھدیھ پرارزش و گرانبھائى برایت بھ ارمغان آورده: اى؟ حجاج گفت براى چھ آمده: عبیدهللا رفت از حجاج پرسید

اگر در حضور او با دشمنانش  .از تو دعوت كرده تا یارى اش كنى) علیھ السالم(و آن این است كھ حسین بن على 
  .بجنگى مأجور خواھى بود و اگر كشتھ شوى بھ فیض شھادت خواھى رسید



ام مگر بھ این جھت كھ دیدم جمعیت كثیرى بر ضد  ند من از كوفھ بیرون نیامدهبھ خدا سوگ: عبیدهللا بن حر گفت
من با مشاھده این اوضاع و . خواھند با او بجنگند و شیعیانش را خوار و زبون سازند حسین قیام كرده است و مى

ندارم او مرا ببیند و نھ توانم او را یارى كنم و اصالً دوست  بنابراین من نمى. احوال یقین كردم او كشتھ خواھد شد
حجاج بن مسروق جواب پسر حر جعفى را خدمت امام عرض كرد، حضرت با (223)  خواھم او را ببینم من مى

د نفر از اھل بیت و اصحاب نزد او رفتند، وارد خیمھ شد او را در استماع سخنان او، خودش برخاست و با چن
  .صدر مجلس نشاند

تر از او ندیدم و در عین حال ھرگز دلم بر كسى  ھرگز كسى را نیكوتر از حسین و چشم پر كن: گوید پسر حر مى
گیرند نگاھم بھ  ىرفت كودكان خردسال اطرافش را م دیدم بھ ھر سو كھ مى. نسوخت) علیھ السالم(چون حسین 

 اى؟  محاسن شریفش افتاد، دیدم مانند بال كالغ سیاه است، پرسیدم آیا ذاتاً سیاه است؟ یا خضاب كرده

پیرى زودرس بھ سراغ من آمد و تو میدانى این  .عجل على الشیب! یابن الحر :حضرت سیدالشھداء جواب داد
 .(224) خضاب است

! اى پسر حر: حمد و ثناى پروردگار را بھ جاى آورد و فرمود) علیھ السالم(پس از آن مجلسى آماده شد ابى عبدهللا 
ردن كھ بھ سوى آنان ھایى براى من نوشتند كھ ھمھ آماده یارى من ھستند و در خواست ك مردم شھر شما دعوتنامھ

خواھى  اى آیا مى و تو نیز گناھان بسیارى مرتكب شده.(225) اند نیست بیایم، و ھم اكنون وضع، آنطور كھ آنھا نوشتھ
  !ن برود و از آنھا پاك گردى؟توبھ كنى تا گناھانت از بی

فرزند دختر پیغمبرت را یارى  .تنصر ابن بنت نبیك و تقاتل معھ :چگونھ توبھ كنم؟ حضرت فرمود: عبیدهللا گفت
 .(226) نمائى و در ركاب او با دشمنانش بجنگى

دھم  دانم ھر كس از فرمان تو پیروى كند سعادتمند خواھد بود ولى من احتمال نمى بھ خدا قسم من مى: ابن حر گفت
آمدم حتى یك نفر را ندیدم كھ تصمیم بر یارى  كھ بتوانم براى شما مفید واقع شوم زیرا وقتى كھ از كوفھ بیرون مى

خدا سوگند میدھم كھ مرا از این امر معاف دارى كھ من بھ سختى از مرگ گریزانم  شما داشتھ باشد، و شما را بھ
ام،  ام جز آنكھ بھ آن دست یافتھ ولى اینك اسب خود را بنام ملحقھ بھ شما میدھم، اسبى كھ با آن كسى را تعقیب نكرده

  .ام و ھیچكس مرا تعقیب نكرده است جز آنكھ از چنگال دشمن نجات یافتھ

حال كھ از نثار جان خود دریغ  .اما اذا رغبت بنفسك عنا فال حاجھ لنا فى فرسك وال فیك :فرمود) لیھ السالمع(امام 
(228)  خواھم و من از افراد گمراه براى خود نیرو نمى2)(27  ورزى ما را نیز بھ اسبت و نھ بھ خودت نیازى نیست مى

  .گیرم من ھرگز گمراه كنندگان را یار و یاور نمى .و ما كنت متخذالمظلین عضدا

توانى خود  تا مى. كنم ھمانطور كھ تو مرا نصیحت كردى من نیز تو را نصیحت مى: فرمود) معلیھ السال(آنگاه امام 
را بھ جاى دور دستى برسان كھ صداى مظلومیت و استغاثھ ما را نشنوى و پیش آمدھاى ما را نبینى، بھ خدا سوگند 

 .(229) زخ سرنگنون خواھد كرداگر كسى صداى استغاثھ ما را بشنود و ما را كمك نكند خداوند او را بھ آتش دو

عبیدهللا از این جریان كھ نصیحت امام را نپذیرفت پشیمان شد و با اشعار زیر كھ منسوب بھ او است اظھار تأسف 
  :كرد مى

 ما دمت حیاً أیا لك حسره 
 

 تردد بین صدرى و التراقى 
 غداه یقول لى بالقصر قوال 

 
 أتتر كنا و تعزم بالفراق 

حسین حین یطلب بذل نصرى 
 

 على اھل العداوه و الشقاق 
 فلو فلق التلھف قلب حر 

 
 لھم الیوم قلبى بانفالق 

 و لو واسیتھ یوماً بنفسى 
 

 لنلت كرامھ یوم التالق 
 تفدیھ نفسى مع ابن محمد 

 
 فودع ثم أسرع بانطالق 



 لقد فاز األولى نصروا حسیناً 
 

و خاب االخرون ذووا النفاق 

از ) علیھ السالم(و در ھمین قصر بنى مقاتل بود كھ عمرو بن قیس مشرقى و پسر عمویش خدمت امام رسیدند، امام 
 .(انا كثیروا العیال و فى أیدینا بضائع للناس) :داید؟ در جواب گفتن آیا براى نصرت و یارى من آمده: آنھا سوال كرد

دانیم نتیجھ امر شما چھ خواھد شد؟ و  ما گرفتارى خانوادگى داریم و امانتھاى فراوانى از مردم نزد ما است و نمى
  .دوست نداریم امانت مردم ضایع شود

ثھ مرا نشنوید و اثرى از حادثھ مرا اى از این منطقھ دور شوید كھ صداى استغا بنابراین بھ اندازه: حضرت فرمود
نبینید، زیرا ھر كس صداى استغاثھ مرا بشنود و یا سیاھى لشكر ما را ببیند و بھ یاریم نشتابد و بھ فریاد ما نرسد بر 

 .(230) شود او را در آتش جھنم واژگون نماید خداى عزوجل واجب مى

 ھیجدھمین منزل كاروان نور:(231) قرى طف

دستور داد ظرفھا را آب كنند و آماده حركت ) معلیھ السال(ھنوز در قصر بنى مقاتل بودند كھ در اواخر شب امام 
انا هللا و انا  :گفت باشند، ھمچنان كھ در دل شب بھ راه خود ادامھ میدادند ناگھان صداى امام بلند شد كھ مكرر مى

على اكبر فرزندش علت استرجاع و گفتن انا 7 را پرسید، حضرت در جواب  .الیھ راجعون و الحمد 7 رب العالمین
سرم را بھ زین اسب گذاشتھ بودم كھ چرت مختصرى بھ من روى آورد، در آن حال سوارى را دیدم : ندش گفتفرز

این كاروان كھ در این ھنگام شب در حركت است، مرگ نیز در  .(القوم یسیرون والمنا یا تسرى الیھم) :گفت كھ مى
  .تعقیب آنھاست، بر من معلوم شد كھ او خبر مرگ ما را میدھد

ال اراك هللا سوء )خداوند براى شما بدى پیش نیاورد، مگر ما بر حق نیستیم؟ : عرض كرد) علیھ السالم(اكبر على 
 ؟ )السنا على الحق

  .بلى بھ خدا سوگند، خدایى كھ مرجع ھمھ بندگان بسوى اوست، ما بر حقیم: فرمود) علیھ السالم(امام 

  .(اذن ال نبالى ان نموت محقین) .یم از مرگ ترسى نداریمبنابراین اگر باید در راه حق بمیر: على اكبر گفت

جزاك هللا  .خداوند براى تو بھترین پاداش پدر و فرزندى را عنایت فرماید: امام براى او دعاى خیر كرد و فرمود
 .(232) من ولد خیر ما جزى ولدا عن والده

د در آنجا با مر. رسیدند(233) پیوستھ بھ راه خود ادامھ داد تا اینكھ پس از نماز صبح بھ نینوى) علیھ السالم(حسین 
. اى از سوى او بھ حر بود او فرستاده ابن زیاد و حامل نامھ. مسلحى كھ بر اسب تندورى سوار بود برخورد كردند

با رسیدن این نامھ كار را بر حسین سخت بگیر و در بیابانى بى آب و علف و بى پناه او را : در آن نامھ نوشتھ بود
  .فرود آور

  .خواند و او را در جریان امر قرار داد) معلیھ السال(حر متن نامھ را براى امام 

من : حر گفت. و یا شفیھ فرود آئیم(234)  بگذار ما در بیابان نینوى و یا غاضریات: فرمود) علیھ السالم(امام 
توانم با این پیشنھاد موافقت كنم، زیرا ابن زیاد ھمین نامھ رسان را  م با این پیشنھاد موافقت كنم، من نمىتوان نمى

جاسوس و مأمور من قرار داده كھ تمام كارھاى مرا بھ او گزارش كند و من مجبورم تمام دستوراتش را اجرا 
 .(235) كنم

یابن رسول هللا در شرائط فعلى براى ما جنگ با این تعدا اندك بھ مراتب آسانتر : در این ھنگام زھیر بن قین گفت
نھا بیاید كھ بھ جان خودم سوگند آنقدر لشكر بھ پشتیبانى آ. است از جنگ با افراد بسیارى كھ بعد از این خواھند آمد

ما نتوانیم با آنھا مقابلھ كنیم، پس اجازه بفرمائید ھم اكنون كھ افرادشان كمتر است جنگ را شروع كنیم و كار را 
  .یكسره نمائیم



  .من ھرگز آغازگر جنگ نخواھم شد .ما كنت ییدأھم بالقتال :در جواب پیشنھاد او فرمود) علیھ السالم(امام 

اى است مانند قلعھ كھ از سھ  حال كھ چنین است، در نزدیكى لب شط فرات قریھ: گفت زھیر مجدداً ادامھ داد و
طرف آب آنرا گرفتھ و فقط از یكطرف راه بھ خشكى دارد، ما را آنجا ببر كھ ھنگام جنگ پناھگاھى داشتھ باشیم تا 

  .بتوانیم با دشمن بجنگیم

حضرت كھ این كلمھ را شنید از . گویند بھ آن عقر مى: نام آن قریھ چیست؟ زھیر گفت: فرمود) علیھ السالم(امام 
  .اعوذ با7 من العقر :شر آن پناه بھ خدا برد و فرمود

منظور این بود كھ جاى مناسبى )خوب است اندكى دیگر جلو برویم، : بعد از آن امام خطاب بھ حر كرد و فرمود
در . ت خود ادامھ دادند تا بھ سرزمین كربال رسیدندحر موافقت كرد و ھر دو گروه بھ حرك). براى اقامت برگزینند

: اینجا حر و ھمراھیانش در مقابل امام ایستادند و از پیشروى امام كھ بھ سوى فرات بود جلوگیرى كردند و گفتند
  .شود و نزدیك شدن بھ آنجا غدقن شده است اینجا نزدیك بھ فرات مى

صلى (ناگھان اسب امام ایستاد و حركت نكرد، مانند شتر پیغمبر كردند  اند در ھمان حال كھ حركت مى برخى گفتھ
این سرزمین چیست؟ نام : در این ھنگام امام پرسید.(236) كھ خداوند آنرا در حدیبیھ متوقف كرد) هللا علیھ و آلھ و سلم

راه اشتباه نیست باید بھ راه خود ادامھ دھیم تا خداوند فرجش را برساند، آنگاه : زھیر در جواب امام عرض كرد
  .گویند بھ این سرزمین طف مى: اضافھ كرد

شد و چشمان امام پر از اشك . گویند كربال ھم مى: آیا نام دیگرى ھم دارد؟ عرض كرد: پرسید) علیھ السالم(امام 
اینجاست محل فرود آمدن ما، و  .اللھم اعوذبك من الكرب و البالء .برم خدایا از اندوه و بال، بھ تو پناه مى: گفت

صلى هللا علیھ (اینجاست محل ریختن خون ما، ھمین جا است محل قبور ما، این سخنى است كھ از جدم رسول خدا 
  .ام شنیده (و آلھ و سلم

 منزلگاه كاروان نور آخرین و نوزدھمین: كربال

ھجرى وارد كربال گردید پس از توقف كوتاھى فرزندان و  61روز دوم محرم سال ) علیھ السالم(ابى عبدهللا 
  :برادران و افراد خاندان خود را جمع كرد و با نگاھى بھ آنان ھمراه با گریھ این سخنرانى را ایراد فرمود

قد أخرجنا و طردنا وازعجنا عن حرم جدناً، و تعدت بنو امیھ ) و آلھ و سلمصلى هللا علیھ (اللھم انا عتره نبیك محمد 
پیغمبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خداوندا ما اوالد محمد  .علینا، اللھم فخذ لنا بحقناً، وانصرنا على القوم الظالمین

یھ بر ما ستم و تعدى كردند، حق ما توایم، ما را از حرم جدمان بیرون و آواره و بى خانمان كردند، خداوندا بنى ام
  .را از آنھا بگیر و ما را بر ستمكاران نصرت عنایت فرما

الناس عبید الدنیا، والدین لعق على السنتھم، یحوطونھ ما درت معائشھم، فاذا  :اصحاب كرد و فرمود - آنگاه خطاب 
كنند كھ  باشد تا جائى از آن حمایت مى ان مىمردم بردگان دنیایند، و دین لقلقھ زبانش .محصوا بالبالء قل الدیانون

 .(237) وسایل زندگى را بسویشان سرازیر كند، ولى آنگاه كھ در بوتھ آزمایش قرار گیرند دینداران كم خواھند بود

  :حمد و ثناى پروردگار را بجا آورد و بر محمد و آل او درود فرستاد و این خطبھ را ایراد فرمود آنگاه

 :پس از ورود بھ كربال) علیھ السالم(اولین خطبھ امام 

اما بعد، فقد نزل بنا من ایمر ما قد ترون، و ان الدنیا تغیرت و تنكرت، و أدبر معروفھا و لم یبق االصبابھ كصبابھ 
و حسین عیش كالمرعى الوبیل أال ثرون الى الحق ال یعمل بھ و اال الباطل ال یتنھاى عنھ، لیرغب المومن فى  االناء

  .لقاء هللا محقا، فانى ال ارى الموت اال سعاده و الحیاه مع الظالمین اال برما



ایش آشكار و خوبیھا و زشتیھ. بینید، اوضاع دنیا دگرگون شده اى پیش آمده است كھ مى اما بعد، براى ما مسئلھ
از فضائل و ارزشھا چیزى باقى نمانده مگر اندكى مانند قطره تھ مانده از . اند فضیلتھایش از میان ما رخت بربستھ

روید، مگر  ظرف آب، زندگى بر مردم سخت و ننگین شده مانند چراگاه سنگالخ و دشوارى كھ علف در آن نمى
بینید كسى از باطل روى گردان  كند؟ و مگر نمى و كسى بھ آن عمل نمىبینید كھ حق طرفدار ندارد  خودتان نمى

شخص مومن باید آرزوى مرگ نماید و با فداكارى بھ لقاء هللا بشتابد كھ من در ) در چنین شرائط ذلت بار(نیست؟ 
نج چنین محیط ننگینى، مرگ را جز شھادت و خوشبختى چیزى نمیدانم، و زندگى با ستمكاران را جز زجر و ر

 .(238) شمارم چیزى نمى

صلى هللا علیھ و آلھ و (تو خودت خوب میدانى كھ جدت پیغمبر ! یابن رسول هللا: نافع بن ھالل نیز پس از آنان گفت
محبت خود را بھ ھمھ مردم بچشاند، و نتوانست آنطور كھ دوست داشت مردم را بھ  آخر نتوانست شربت) سلم

كردند، در ظاھر بھ او وعده نصرت و  رسالت خود متوجھ كند، زیرا برخى از آنھا با پیغمبر منافقانھ برخورد مى
ا او داشتند و در باطن پایدارى میدادند و در دلھا قصد خیانت و فریب داشتند بھ ظاھر برخوردى شیرینتر از عسل ب

كردند تا اینكھ خداوند او را بھ سوى خود  كردند، پیوستھ بر ھمین روال عمل مى مخالفت تلختر از حنظل، عمل مى
  .قبض نمود

بود، گروھى وعده نصرت و یارى دادند  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نیز مانند پیغمبر ) علیھ السالم(و پدرت على 
اكثین و فاسطین و ما رقین جنگیدند تا او نیز عمرش سرآمد و بھ رحمت و رضوان خدا وصل و در ركاب او با ن

و امروز تو در میان ما، ھمانند آنھایى، ھر كس پیمان خود را بشكند و یا بیعت خود را بردارد جز بھ خودش . شد
و سعادت است، بھ ھر سوى كھ  زیانى وارد نخواھد آورد، و خدواند از او بى نیاز خواھد بود، راه تو راه ھدایت

، بھ خدا قسم ما از مقدرات الھى ترس نداریم و مادام كھ بر این )مشرقا ان شئت أو مغربا)خواھى ما را ببر،  مى
نوالى من واالك . (كنیم ھراسیم، با دوستان تو دوستى و با دشمنانت دشمنى مى عقیده و بینش ھستیم از مرگ ھم نمى

 .((239) و نعادى من عاداك

اى را كھ ھم اكنون قبر شریفش در آن قرار دارد از مردم نینوى و غاضریھ بھ مبلغ  منطقھ) علیھ السالم(ابو عبدهللا 
ھ فرمود و شرط كرد زائرین قبرش را، بھ زیارتش راھنمایى كنند شصت ھزار درھم خرید و مبلغى ھم بھ ایشان ھب

كھ آنرا خریدارى كرد چھار مایل در ) علیھ السالم(و از آنھا سھ روز ضیافت نمایند، و مساحت حرم ابى عبدهللا 
و غیر  چھار مایل بود، آنجا سرزمین بى بركتى است كھ استفاده از آن بر فرزندان و دوستانش حالل، و بر مخالفین

انھم لم یفوا  :نقل شده است كھ حضرت صادق فرمود) علیھ السالم(در روایتى از امام صادق . دوستانش، حرام است
 .(240) بالشرط فروشندگان بھ این شرط عمل نكردند

  :اى بھ محمد بن حنفیھ و جمعى دیگر از بنى ھاشم نوشت و مضمونش این بود ھنگامى كھ بھ كربال وارد شد نامھ

 .(241) اما بعد، فكأن الدنیا لم تكن، و كان االخره لم تزل، والسالم

 در جواب نامھ ابن زیاد

بدنبال آن ابن زیاد . را بھ كربال بھ او رساند) علیھ السالم(اى بھ ابن زیاد گزارش رسیدن امام حسین  حر طى نامھ
من از ورودت بھ كربال با خبر شدم ! اما بعد، اى حسین: نوشت) علیھ السالم(این نامھ را بھ ابى عبدهللا 

سر بر بالینى نگذارم و شكم از غذائى سیر نكنم : اى بھ من نوشتھ و در آن دستور داده است زید نامھامیرالمؤمنین ی
  .والسالم! مگر اینكھ تو را بھ قتل برسانم، یا اینكھ تسلیم فرمان من و حكومت یزید گردى

 .ضاه المخلوق بسخط الخالقال افلح قوم اشتروا مر :امام چون نامھ ابن زیاد را خواند آنرا بھ دور افكند و فرمود
  .ملتى كھ خشنودى مخلوق را بر خشم و ناخشنودى خالق مقدم بدارد! رستگار مباد

ابن  .ما لھ عندى جواب النھ حقت علیھ كلمھ العذاب :فرمود) علیھ السالم(فرستاده ابن زیاده مطالبھ جواب كرد، امام 
  .استوار شده است زیاد نزد ما جوابى ندارد زیرا عذاب خدا بر او واجب و



بیش از اندازه خشمناك : را بھ او گفت) علیھ السالم(وقتى كھ نامھ رسان ابن زیاد برگشت و عكس العمل ابى عبدهللا 
ابالغ والیت رى داده و در رأس لشكر چھار ھزار نفرى مأمور حمام أعین بود و و بھ عمر بن سعد كھ (242) شد
ر داد باید برگردد و بھ برود و با دیلمیان كھ بھ آنجا یورش برده بودند بجنگد دستو(243) بایست بسوى دستبى مى

سوى كربال برود، ابن سعد درخواست كرد او را از این ماموریت معاف دارد، ابن زیاد نیز بھ ظاھر موافقت كرد 
عمر كھ با این شرط روبرو شد آن شب را . اما بھ شرطى كھ حكم والیت رى را كھ بھ او ابالغ كرده است پس بدھد

علیھ (س از آن با ھر كس مشورت كرد ھمھ او را از جنگ با حسین بن على مھلت خواست در این مورد فكر كند، پ
تو را بھ خدا در اینكار دخالت مكن كھ بھ : نھى كردند، و پسر خواھرش ھمزه بن مغیره بن شعبھ بھ او گفت) السالم

را از تو  معصیت خدا و قطع رحم، دچار خواھى شد، بھ خدا قسم اگر ھمھ دنیا و حكومت آن مال تو باشد و آن
  .بگیرند براى تو بھتر است از اینكھ آلوده بھ خون پسر پیغمبر بشوى

در ھر صورت ابن زیاد با درخواست مھلت عمر سعد موافقت كرد، و عمر آن شب را تا بامداد سر بھ جیب فكر 
  :كرد فرو برده بود كھ چھ كند؟ و گاھى با خود زمزمھ مى

أ اترك ملك الرى و الرى رغبتى 
 

ارجع مذموماً بقتل الحسین أم 
 و فى قتلھ النار التى لیس دونھا 

 
حجاب و ملك الرى قره عینى 

اند مرا بھ ھمان سمت  چون مرا والى رى گردانى و ھمھ از آن آگاه شده: ھنگام صبح زود نزد ابن زیاد آمد و گفت
باشم یعنى از نیروھاى  ى نیاز نمىابقاء فرما و بھ سوى حسین كسى را برگزین كھ حتى من نیز در جنگ از آن ب

  .خود من ھم باشد مانعى ندارد و براى این كار چند نفر از سران و اشراف كوفھ را نام برد

اى براى اینكار با نیروھاى موجود  من نخواستم در این مورد از تو نظر خواھى كنم، تو اگر آماده: ابن زیاد گفت
پسر سعد كھ قاطعیت و یك دندگى ابن زیاد ! ایم بما برگردان تو داده حركت كن وگرنھ فرمان حكومت رى را كھ بھ

آنگاه پسر سعد با چھار ھزار نیرو بھ كربال آمد و بھ لشكر حر ). انى سائر. (ام من رونده: را مشاھده كرد و گفت
از حسین بپرس بھ چھ منظور در اینجا آمده است؟ عرزه بن قیس كھ : و بھ عرزه بن قیس احمسى گفت(244)  پیوست

خود از دعوت كنندگان و نامھ نویسان بھ امام بود شرم كرد این مأموریت را انجام دھد، بھ ھر كدام از رؤسا و 
  .شدند ت را محول كرد ھمھ بھ ھمین عذر متعذر مىبزرگان قوم كھ ھمراه او بودند این مأموری

من نزد او خواھم رفت و اگر : كثیر بن عبدهللا شعبى كھ مردى سفاك و خون آشام و بى حیا بود بپاخاست و گفت
  .آورم بخواھى سرش را ھم برایت مى

آمد، ابو  بى عبدهللا مىنھ، فقط بپرس بھ چھ منظور بھ این سرزمین آمده است؟ كثیر كھ بھ طرف ا: پسر سعد گفت
شمشیرت را تحویل بده و خودت بى سالح نزد ابى عبدهللا : ثمامھ صائدى او را شناخت و جلو او را گرفت و گفت

كردند لذا كثیر بدون اینكھ بتواند نزد  او سالح خود را تحویل نداد و چون ھر دو بر حرف خود پافشارى مى. برو
  .ابى عبدهللا برود بازگشت

وقتى كھ قره مأموریت پسر . آن پسر سعد، قره بن قیس حنظلى را خواست تا سوال باال را از حسین بپرسد بعد از
ھا نوشتند كھ نزد ما بیا،  مردم شھر شما براى من دعوتنامھ: در جواب او فرمود) علیھ السالم(سعد را انجام داد امام 

ان اھل مصر كم كتبوا الى ان اقدم علینا،  .گردم د برمىاند، من نیز بھ جاى خو ھم اكنون اگر از دعوت خود برگشتھ
  .فاما اذا كرھتمونى انصرفت عنكم

وى . اى جواب امام را بھ ابن زیاد نوشت پسر سعد طى نامھ: قره بن قیس برگشت و پاسخ امام را بھ پسر سعد رساند
یعت كرد، نظر بعدى خود را خواھیم امام بعد، بیعت با یزید را بر حسین عرضھ كن، اگر ب: بھ پسر سعد جواب داد

 .(245) داد

 خطابھ ابن زیاد



ا آزموده و شما خود خاندان ابو سفیان ر! اى مردم: ابن زیاد مردم را در مسجد جامع كوفھ جمع كرد و بھ آنان گفت
اید، شما كھ میدانید امیرالمؤمنین یزید خودش سیرت و خوش رفتار و مھربان و  خواستید آنھا را یافتھ آنچنان كھ مى

ھا را در زمان خود امن كرده و  ھاى زر و سیم در اختیارتان گذاشتھ است، راھھا و جاده خدمتگزار است، كیسھ
گذارد  كرد، و ھم اكنون فرزند واال مقامش یزید بھ مردم احترام مى پدرش معاویھ نیز در زمان خود خدمات شایانى

افزاید و مجدداً بھ من دستور  سازد و صد درھم، صد درھم و حقوق شما را مى و شما را از نظر مالى بى نیاز مى
مان او را داده است بر حقوق شما بیفزایم و شما را براى جنگ با دشمنش حسین آماده سازم، سخنم را شنیدید و فر

 .(246) اطاعت كنید

حركت و سپاه خود را در آنجا مستقر (247) از منبر بھ پائین آمد و بذل و بخششھا را فراوان كرد و بھ سوى نخلیھ
ساخت و حصین بن نمیر تمیمى، و حجار بن ابجر، و شمر بن ذى الجوشن، و شبث بن ربعى را احضار كرد تا بھ 

.(248) ن زیاد خوددارى كردشبث بن ربعى بھ بھانھ اینكھ بیمار است از آمدن بھ حضور اب. كمك عمر سعد بفرستد
اى و بیمار نیستى و من خوف آن دارم از كسانى  فرستاده من گزارش داده است تو تمارض كرده: ابن زیاد پیغام داد

گویند ما با  كنند مى گویند ما مؤمنیم، و ھر گاه با شیاطین خود خلوت مى برخورد كنند مى باشى كھ ھرگاه با مؤمنین
و اخاف ان تكون من الذین اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینھم  .شمائیم و آنھا را مسخره كردیم

  .قالوا انا معكم انما نحن مستھزون

شبث بعد از عشاء كھ ھوا . اگر در اطاعت ما ھستى باید ھر چھ زودتر حاضر شوىكنم  بنابراین بھ تو اخطار مى
  .نسبتا تاریك بود نزد ابن زیاد آمد تا وى نتواند درست چھره او را ببیند و از ھمانجا بھ اراده ابن زیاد تسلیم شد

مأموریت داد جسر حراه زجر بن قیس جعفى را نیز با پانصد نفر سواره از ھر جھت مسلح و مجھز كرد و بھ وى 
) علیھ السالم(یعنى راه ورودى كوفھ بھ كربال را كامالً بستھ و كنترل نمایند و نگذارند كسى از مردم بھ حسین 

  .بپیوندند

رفت، زجر بن قیس او  مى) علیھ السالم)عامر ابن ابى سالمھ بن عبد هللا بن عرار داالنى كھ از كوفھ بھ یارى امام 
برگشت داد ولى اعتنا نكرد و بھ تنھایى بر او و بر نیروھاى مسلحش حملھ كرد و با پراكنده  را ایست و دستور

علیھ (كردن آنان، بھ راه خود ادامھ داد و دیگر كسى او را تعقیب نكرد، خود را بھ كربال رساند و در ركاب امام 
 .(249) حاضر بوده است) علیھ السالم(لب وى در تمام جنگھا در ركاب امیرالمؤمنین على بن ابیطا. شھید شد) السالم

  در دیدگاه مردم كوفھ) علیھ السالم(حسین 

مایلى بھ جنگ با ابى عبدهللا اگر فشار حكومت ابن زیاد و تھدیدھا و شكنجھ ھایش نبود، خود مردم كوفھ ھرگز ت
را نداشتند، بلكھ آثار كراھت و ناخرسندى از چھره آنھا مشھود بود، زیرا وى را فرزند رسول خدا، ) علیھ السالم(

و سرور جوانان بھشت میدانستند و ھنوز سخنان و تعریفھاى پیغمبر و پدرش امیرالمؤمنین على را در مورد او و 
فراموش نكرده بودند و ھنوز یادشان بود كھ بھ خاطر انفاس قدیسھ و نور باطن ) السالمعلیھ (برادرش امام مجتبى 

او بود كھ وى بھ دستور پدرش امیرالمؤمنین و تقاضاى مردم، دعاى باران كرد و كوفھ از قحطى و خشكسالى 
یارانش بود چگونھ نجات یافت و ھنوز فراموش نكرده بودند در روز صفین كھ شریعھ فرات بدست امیرالمؤمنین و 

مردم كوفھ ھنوز محبت ابى عبدهللا را . بر مخالفین خود احسان و بخشش كرد و آنھا را از عطش كشنده، نجات داد
بھ حر و ھزار نفر لشكریانش در آن بیابان خشك و سوزان مانده بودند كھ ھمھ آنھا را سیراب كرد و بھ اسبانشان 

كردند و در جلسات خود از آن یاد  تند تا خنك شوند، را بھ یكدیگر بازگو مىنیز آب داد و بر بدنھایشان نیز آب ریخ
  .كردند مى

با توجھ بھ آنچھ ذكر شد اگر غلبھ ھوى و ھوس و طغیان و ضعف نفس و فشارھاى وارده نبود چھ كسى حاضر 
را بھ كربال آورده بودند در است با حسین مقاتلھ و محاربھ نماید؟ و بھ ھمین دلیل بسیارى از افرادى كھ با زور آنان 

ھنگامى كھ ابن زیاد . كردند در ارودگاھھا و پادگانھا جز افراد قلیلى باقى نمانده بودند فرصتھاى مناسبى كھ پیدا مى
از این حركت اطالع پیدا كرد، سوید بن عبدالرحمن منقرى را با تعدادى نیرو مأموریت داد تا در تمام بخشھا و 

ن كوفھ و دیگر اماكن بگردند و اعالن بسیج عمومى دھند، اعالن كنند ھمھ باید از كوفھ ھا و كوى و برز محلھ



است او را دستگیر  بپردازند و اگر كسى را دیدند كھ تخلف كرده) علیھ السالم(بیرون رفتھ و بھ جنگ با حسین 
ود دستگیر كردند و بھ نزد ابن مردى از اھل شام را كھ جھت اخذ میراث خود بھ آن شھر آمده ب .نموده نزد او ببرند

مردم كھ اینگونھ فشار و تھدید را از او دیدند دیگر . زیاد بردند، دستور داد بالفاصلھ گردنش را با شمشیر زدند
 .(250) كسى جرأت نكرد در شھر بماند، ھمھ بسیج شدند و شھر یكسره خالى شد

 نیروھاى مجھز

شمر با چھار ھزار نفر، یزید بن ركاب با دو ھزار : اند در مورد آمار نیروھاى بیسج شده از طرف ابن زیاد نوشتھ
نفر، حجار  نفر، حصین بن نمیر تمیمى با چھار ھزار نفر، شبث بن ربعى با ھزار نفر، كعب بن طلحھ با سھ ھزار

در نتیجھ تا روز ھفتم .(251) بن أبجر با ھزار نفر، مضایر بن رھینھ با سھ ھزار نفر، نصر بھ حرشھ با دو ھزار نفر
كرد تا بالغ بر  و پیوستھ ابن زیاد نیرو اعزام مى(252) رو جمع آورى شدمحرم براى عمر سعد بیست ھزار نفر نی

  .سى ھزار نفر شد

علیھ (شھادت برادرش امام مجتبى ھنگام ) علیھ السالم(حسین : روایت شده است) علیھ السالم(از امام صادق 
براى چھ گریھ : بھ عیادت وى رفت، وقتى كھ وضع برادر را دید بر او گریست، امام مجتبى از او پرسید) السالم

علیھ (امام مجتبى . گریم اند مى بھ خاطر زھرى كھ بھ تو داده: كنى؟ ما یبكیك یا أبا عبدهللا؟ امام حسین گفت مى
كشد ولى ھیچ كس مانند تو نبوده و نخواھد  اند تنھا اثرى كھ دارد فقط مرا مى بھ من دادهزھرى كھ : گفت) السالم

كھ ھمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زیرا سى ھزار نفر از امت جدمان محمد  .ولكن ال یوم كیومك یا أبا عبدهللا .بود
از تو ھتك حرمت كنند و زنان و  ادعاى مسلمانى دارند دست بدست یكدیگر میدھند تا خون تو را بریزند و

فرزندانت را بھ اسیرى ببرند، و اموالت را غارت نمایند، در این ھنگام لعن و نفرین بر بنى امیھ روا گردد و از 
آسمان خون و خاكستر فرو ریزد و ھمھ موجودات حتى جانوران بیابان و ماھیان دریا بر مظلومیت تو اشك 

 .(253) ریزند مى

اى براى عمر سعد نوشت كھ این مطلب در آن بود من از نظر نیرو و سرباز تو را در مضیقھ قرار  ابن زیاد نامھ
انى لم ) .تو را بھ من گزارش كنندندادم، مواظب باش كھ مامورین مربوطھ پیوستھ در ھر صبح و شب كارھاى 

و پس از آن،  .(اجعل لك علھ فى كثره الخیل و الرجال، فانظر ال تمسى وال تصبح اال و خبرك عندى غدوده و عشیھ
  .روز ھفتم محرم وى را وادار بھ شروع جنگ كرد

  شریعھ فرات

اى آب براى حسین بن  كسى قطره عمر سعد بھ لشكر خود دستور داد اطراف شریعھ فرات را بگیرند و نگذارند
توانست از فرات آب بردارد تا آنجا كھ  شد و كسى نمى پس از آن آب در خیام حرم پیدا نمى. ببرد) علیھ السالم(على 

اى را برداشت و نوزده گام پشت خیمھ  بیلچھ) علیھ السالم(آنگاه ابى عبدهللا . عطش، اھل حرم را بى تاب كرد
اى با آب بسیار شیرین ظاھر شد، ھمھ از آن آب  در نوردید آنجا را حفر كرد چشمھ بانوان بھ طرف قبلھ را

  .آشامیدند، و سپس آب آن فرو رفت و آثارش نامرئى شد

بھ من خبر رسیده است كھ حسین چاه حفر كرده و از این طریق : اى براى سعد فرستاد و در آن نوشت ابن زیاد نامھ
ده است، باید كامالً مواظب باشى بھ مجردى كھ نامھ من بتو رسید او را از حفر براى خود و یارانش آب تھیھ نمو

باشد از ھر جھت حسین را در تنگنا و تضییقات قرار  توانى و در قدرت و توان تو مى چاه منع كن و تا آنجا كھ مى
 .(254) بده

عمر سعد نیز بھ مجرد دریافت نامھ، عمرو بن حجاج را با پانصد سوار مامور شریعھ فرات گرداند و این دستور 
  .بود((255) علیھ السالم(سھ روز قبل از شھادت ابى عبدهللا 

  روز ھفتم محرم



روز ھفتم محرم حلقھ محاصره تنگ و كار را بر سید الشھداء و یارانش دشوار كردند، آمد و شدھا قطع و آب در 
خیام حرم نایاب شد، ھر كدام در صدد آن بودند بھ نوعى بتوانند عطش خود را برطرف سازند و طبیعتاً در این 

ان حال زنان و كودكان خردسال بسیار دقت بارتر و دل گدازتر بود، صداى نالھ و فریاد العطش و گریھ و زارى می
گذاشتند تا شاید از این طریق  كودكان جگر سوختھ شكمھاى خود را در جاى خود مشكھاى آب روى زمین نمناك مى

علیھ (ھاى دلخراش را حسین  ھا و صحنھ نظرهتمام این م. بتوانند از شدت تشنگى و سوز عطش خود اندكى بكاھند
توانستند انجام دھند زیرا بین آنھا و آب  دیدند ولى كار نمى و یاران و اصحاب غیرتمند و با شھامتش مى) السالم

دند، ولى  ھاى كشنده و تیرھاى برنده و نیروھاى مسلح قرار گرفتھ بودند كھ مانع ھر نوع حركت و اقدامى مى نیزه
شنگان با دیدن آن صحنھ و گریستن كودكان نتوانست تحمل كند و از طرفى ابى عبدهللا نیز بھ او ساقى لب ت

مأموریت داد تا مقدارى آب براى زنان و كودكان بیاورد، و براى این كار بیست نفر پیاده با بیست عدد مشك آب، 
واھمھ و بدون اینكھ ھیچ بیمى بھ خود راه بدون ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شیران آل محمد . ھمراه ابوالفضل كرد

دھند و از گماشتگان شریعھ بترسند، بھ سوى فرات پیش رفتند، و پیشاپیش آنان نافع بن ھالل جملى پرچمدار بود، 
: كیست؟ نافع بن ھالل در جواب گفت: نزدیك شریعھ كھ رسیدند، موكل شریعھ فرات، عمرو بن حجاج فریاد كشید

خواھید بیاشامید ولى براى  ھر چھ مى: عمرو بن حجاج گفت. اید بیاشامیم كھ بین ما و آن حائل شده ایم از این آب آمده
نھ، بھ خدا قسم تا حسین و ھمراھیانش تشنھ باشند یك قطره : نافع گفت). وال تحمل الى الحسین منھ. (حسین آب نبرید

  .(و من معھ من آلھ وصحبھ عطاشى ال وهللا اشرب منھ قطره والحسین) .ھم از این آب نخواھم آشامید

موكلین شریعھ بر آنھا ). امالوا أسقیتكم. (ظرفھاى خود را آب كنید: در ھمین ھنگام نافع بھ ھمراھیان خود گفت
كردند و گروھى دیگر با موكلین شریعھ بھ قتال  حملھ كردند، شیران كربال دو دستھ شدند گروھى مشكھا را آب مى

علیھ (یت و پشتیبانى عباس دالور و رزم آورى كھ مردانگى و دالورى را از پدرش على پرداختھ و آنھا با حما
در اثر حمایتھا و فداكاریھاى ابوالفضل كسى جرأت نزدیك شدن و . كردند آموختھ بود، دشمن را پراكنده مى) السالم

 .(256) عطش لب تشنگان بكاھندھا برسانند و از  سرانجام توانستند آن شب مقدارى آب، بھ خیمھ .اعتراض را نداشت

ولى باید توجھ داشت آن مقدار آب قلیل براى آن جمعیت كثیر كھ بیش از یكصد و پنجاه و بلكھ حدود دویست نفر 
توانست مؤثر باشد؟ قطعاً ھر كدام بیش از  سوخت چھ اندازه مى جگرشان از تشنگى مى مرد و زن كودكى بودند كھ

  .والى هللا و رسولھ المشتكى. اند كھ دوباره بى درنگ تشنگى بر آنھا حملھ ور شده است یكبار آب نیاشامیده

 (لعنھ هللا علیھ(غرور و خودفزون بینى عمر سعد 

نصارى را نزد ابن سعد فرستاد و درخواست كرد شب ھنگام بین دو اردوگاه با ، عمرو بن قرظھ ا)علیھ السالم(امام 
و عمر سعد ھمراه با بیست نفر از اردوگاه خود بیرون آمدند، ) علیھ السالم)یكدیگر مالقات كنند، ھر كدام از امام 

بگیرند و عمر سعد  ھنگام مالقات امام دستور داد ھمراھیانش غیر از حضرت ابوالفضل و على اكبر از وى فاصلھ
  .نیز بھ ھمین نحو عمل كرد و تنھا فرزنش حفص و غالمش با وى ماندند

خواھى خون من  تو چگونھ مى! اى پسر سعد: بھ عمر بن سعد فرمود) علیھ السالم(در آن جلسھ حضرت امام 
رسول خدایم، چرا دست ترسى؟ تو میدانى من فرزند  گردى نمى مظلوم را بریزى؟ آیا از خدائى كھ بھ سوى او برمى

  .كنى؟ اگر مرا یارى كنى اینكار براى تو اقرب الى هللا خواھد بود از امویان بر نمیدارى و چرا مرا یارى نمى

اخاف ان (ام را ویران كنند  ترسم خانھ اگر بخواھم تو را یارى كنم مى: عمر در جواب حضرت امام عرض كرد
  .(تھدم دارى

  .خودم خانھ تو را خواھم ساخت انا أبنیھا لكمن با ھزینھ : امام فرمود

  .ترسم اموالم را مصادره كنند مى: عمر گفت

انا اخلف علیك  .ھر چھ را كھ از تو گرفتند من از اموال خود در حجاز، بھترش را بھ تو خواھم داد: امام فرمود
  .خیرا منھا من مالى بالحجاز



عھ بغیبغھ را بتو میدھم، بغیبغھ مزرعھ بزرگى بود كھ داراى من مزر: و در روایتى آمده است كھ حضرت فرمود
 .(257) خواست آنرا با ھزار دینار بخرد، ولى نفروختند معاویھ مى. نخل و كشاورزى وسیعى بوده است

 .(258) ترسم ابن زیاد آنھا را بكشد اند، مى ام در كوفھ من زن و بچھ: بھانھ آوردعمر 

ھ شده است تو را؟ امیدوارم بھ چ: فرمود از ھدایت شدن او مایوس گشت بلند شد و مى) علیھ السالم(وقتى كھ حسین 
ھمین زودى در رختخواب مرگت فرا رسد و ھرگز خداوند تو را نیامرزد و انشاء هللا جز اندكى از گندم عراق 

  .نصیبت نشود

اگر گندم عراق نصیب ما نشود ما بھ جو آن ھم بسنده ) فى الشعیر كفایھ: (عمر سعد با لحنى توأم با مسخره گفت
  !!!كنیم مى

ز این مالقات و نفرین حضرت امام بر او، نخستین موردى را كھ از خشم خدا دید پس گرفتن فرمان حكومت پس ا
خواست بھ رى برود، ابن زیاد دستور داد، فرمان حكومت رى را  رى بود، ھنگامى كھ از كربال برگشت و مى

  !!مسترد دارد

كرد نامھ را پس  با این جواب قانع نشد و شدیداً پیگرى مىابن زیاد . ابن سعد بھانھ آورد كھ آنا نامھ مفقود شده است
ولى . ام تا بھ عنوان عذرخواھى از زنان و عجایز قریش بر آنھا بخوانند آنرا گذشتھ: و لذا عمر بن سعد گفت. بگیرد

و  بدان من در مورد حسین خدمتى بھ تو كردم كھ اگر درباره پدرم سعد و قاص انجام داده بودم تمام حقوق پدر
  .فرزندى او أداكرده بودم

گوید، اى كاش تا قیامت در بینى ھر یك از  عمر راست مى: عثمان بن زیاد عبید هللا زیاد كھ حضور داشت گفت
  .شد شد و حسین كشتھ نمى مى(259) مردان بنى زیاد خزامھ

و از كارھائى كھ مختار در مورد عمر بن سعد انجام داد این بود بھ او فرمان داد، اما افرادى از زنان را اجیر كرد 
این عمل توجھ عابرین را بھ این . گریھ كنند) علیھ السالم(تا بر در خانھ عمر سعد بنشینند و بر مظلومیت حسین 

كشید، و  صاحب این خانھ، قاتل سرور جوانان اھل بھشت است، ابن سعد از این عمل زجر مى كرد كھ نكتھ جلب مى
  .با مختار صحبت كرد تا آنھا را از در خانھ او بردارد

 (260) ؟ حاال دیگر گریھ ھم بر حسین نباید بكنند؟)اال یستحق الحسین، البكاء علیھ) :مختار در جواب او گفت

بعد از مرگ یزید تصمیم گرفتند بطور موقت حكومت كوفھ را بھ عمر بن سعد بدھند تا پس از آن كسى را 
دستھ جمعى بھ مسجد جامع آمدند و با صداى بلند بر سید (261)  افراد زیادى از زنان قبیلھ ھمدان و ربیعھ. برگزینند

  :الشھداء گریھ و زارى كردند و گفتند

حاكم كوفھ و خواھد  را كشتھ است براى او كافى نیست كھ ھم اكنون مى) علیھ السالم(آیا عمر سعد ھمین كھ حسین 
 مسلط بر ما ھم بشود؟ 

  .با شنیدن این سخنان و دیدن آن صحنھ مجلس یكپارچھ گریھ و ضجھ شد و عمر را كنار زدند

 تھمت زدن ابن سعد

نگفتھ بود، عمر سعد از پیش خود ساخت و بھ ابن زیاد نوشت بھ این پندار این كھ ) علیھ السالم(چیزى را كھ امام 
  :اش چنین نوشت ست و آبروى نظام خواھد بود، در نامھدر این تھمت، مصلحت ا



اما بعد، بحمدهللا خداوند آتش برافروختھ را خاموش كرد، وحدت و ھمبستگى پدید آورد و امر امت را اصالح 
گردد و یا بھ یكى از مرزھاى  و اینك حسین بھ من قول داده است یا بھ ھمان مكانى كھ از آنجا آمده برمى. فرمود

ت برود و مانند فردى عادى از مسلمانان زندگى كند و در نفع و زیانشان ھمانند آنھا باشد، و یا اینكھ نزد دور دس
بھ نظر من صالح شما و صالح . امیرالمؤمنین یزید بیاید و با او بیعت نماید و ھر چھ او مصلحت میداند عمل كند

 .(262) والسالم .امت نیز در ھمین است

ناپذیر كربال كھ مردم را بھ صبر و پایدارى در برابر  ھیھات، چھ بیگانھ است این سخن از نستوه سازش! ھیھات
  !!ھند جگر خوار شودمشكالت و مصائب درس مقاومت بدھد و اینك خود تسلیم پسر مرجانھ و مطیع پسر 

بھ خدا قسم كھ من ھیچگاه زیر بار ذلت نخواھم رفت؟ وهللا ال اعطى : مگر او نبود كھ بھ برادرش عمر اطرف گفت
  !الدنیھ من نفسى ابداً؟

حتى اگر در تمام این دنیا ھیچ پناه و ملجأیى نداشتھ ! برادر جان: و مگر او نبود كھ بھ دیگرش محمد حنفیھ گفت
  .لو لم یكن ملجأ لما بایعت یزید .ھم با یزید بیعت نخواھم كرد باشم باز

من قطع و یقین دارم و بخوبى میدانم كھ خود و ھمھ اصحابم در اینجا : و مگر او نبود كھ بھ زراره بن صالح گفت
  .كشتھ خواھیم شد و كسى از ما جز فرزندم على زنده نخواھند ماند

بنى امیھ ھرگز دست از من برنخواھد داشت تا اینكھ جگر مرا : ان ضبعى گفتو مگر او نبود كھ بھ جعفر بن سلیم
  .از درونم بیرون كشند؟ انھم ال یدعونى حتى یستخر جواه ھذه العلقھ من جوفى

) ابن زیاد(آگاه باشید كھ این فرومایھ و فرزند فرومایھ ! مردم: و مگر آخرین سخنش روز عاشورا این نبود كھ گفت
زیرا خدا و پیامبرش و . اھى شمشیر و ذلت قرار داده است، و ھیھات كھ ما بھ زیر بار ذلت برویممرا بین دو ر

مؤمنان، اباه دارند از اینكھ ما ذلت را بپذیریم، و دامنھاى پاك مادران و مغزھاى با غیر، و نفوس با شرافت روا 
ار مقدم بداریم اال و ان الدعى قد ركزنى بین نمیدارند كھ فرمان افراد پست و لئیم را بر قتلگاه نیك منشان بزرگو

  ....بین السلھ والذلھ، ھیھات منا الذلھ: اثنین

) علیھ السالم(من از مدینھ تا مكھ و از مكھ تا عراق پوستھ در خدمت حسین بن على : و مگر عقبھ بن سمعان نگفت
دادم، ھرگز نھ در مدینھ و نھ در  را گوش مىبودم و ھرگز از او جدا نشدم تا آنگاه كھ شھید شد، تمام جاھا سخنانش 

مكھ و نھ در بین راه و نھ در عراق، سخنى از او نشنیدم كھ گفتھ باشد حاضر است دست در دست یزید بگذارد و با 
  .او بیعت نماید، و یا بھ یكى از مرزھاى دوردست غیر از مدینھ و مكھ و عراق برود

 .(263) ب الى ھذه االرض العریضھ، حتى ننظر ما یصیر امر الناسدعونى اذھ :گفت بلھ از او شنیدم كھ مى

 (لعنھ هللا علیھ(طغیان و سركشى شمر 

این نامھ ناصح مشفقى است كھ نسبت بھ : ند گفتآمیز ابن سعد را خوا آنگاه كھ ابن زیاد نامھ دروغین و مصلحت
تو این حرف : قومش دلسوز و مھربان است، و خواست برایش جواب بنویسد كھ شمر علیھ لعنھ هللا بپاخاست و گفت

كنى؟ او االن در قلمرو شما و در چنگال تو است، اگر از قلمرو تو بیرون رود و با تو بیعت  را از حسین قبول مى
ابن زیاد سخن شمر را درست و .(264) تر خواھى شد این پس او نیرومندتر و تو ناتوان و موھونننماید، از 

  :اش را صائب تشخیص داد و بھ ابن سعد نوشت نظریھ

ام كھ از او حمایت نمایى یا كار را بھ درازا كشیده و امروز و فردا كنى، و یا  زد حسین نفرستادهاما بعد، من تو را ن
برایش آرزوى عافیت بنمایى، من نخواستم تو برایش نزد من شفاعت و میانجیگرى كنى، باید كامالً مواظب باشى 

اگر از تسلیم شدن امتناع ورزیدند بر  اگر حسین و یارانش تسلیم حكومت من شدند، آنھا را سالم نزد من بفرست و
آنھا یورش ببر تا كشتھ شوند، و آنگاه بدنھایشان را مثلھ كن كھ مستحق اینكارند، و بدن حسین را پس از كشتھ شدن 



، من (265)ء الخیل صدره و ظھره فان قتل الحسین فأوطى .زیر سم اسبھا لگدكوب كن تا سینھ و پشتش در ھم بشكند
اگر آنچھ را گفتم . ام باید اجرا گردد میدانم این عمل بعد از كشتھ شدن براى او اثرى نخواھد داشت ولى چون گفتھ

تو پاداش فرمانده حرف شنواى مطیع خواھد  اى، بھ بعد از كشتھ شدن وى انجام دھى، چون امر ما را اجرا كرده
خواھى اجرا كنى از ھم اكنون ترا از فرماندھى معزول كردم،  گوئیم نمى داد، و اگر دستورات ما را مطابق آنچھ مى

 .(266) لشكر را تحویل شمر بن ذى الجوشن بده كھ ما امارت لشكر را بھ او واگذار كردیم

از رحمت خدا دور باد چھ كار زشتى انجام دادى من : وقتى كھ شمر نامھ ابن زیاد را آورد، ابن سعد بھ او گفت
مر رجوناه بھ خدا قسم دانم تو رأى او را زدى و نقشھ ما را نقش بر آب كردى انك الذى نھیتھ و افسدت علینا آ مى

 .(267) پذیر باشد، زیرا او نفس ابیھ و تسلمى ناپذیرى دارد حسین مردى نیست كھ سازش

  .ا اجرا كن و یا برو كنار و لشكر را بھ من واگذارشمر گفتن تو را چھ رسید بھ این حرفھا، یا امر امیرت ر

  .گیرم و این امتیاز را بھ تو نمیدھم، شمر پذیرفت كھ ھمچنان فرمانده گروه باشد خودم بھ عھده مى: ابن سعد گفت

  امان نامھ

شمر با  پس از آنكھ عمر بن سعد خودش فرماندھى سپاه را بھ عھده گرفت و دستور یا خیل هللا اركى صادر كرد،
عباس و برادرانش كجایند؟ این بنو اختنا؟ این العباس و اخوتھ؟ ! كجایند فرزندان خواھر من: صداى بلند فریاد كشید

اگر چھ آدم فاسقى است اما  .اجیبوه و لو كان فاسقا :فرمود) علیھ السالم(عباس و برادرانش بھ او اعتنا نكردند، امام 
  .جوابش را بدھید

شما در امانید، خودتان را با  !اى فرزندان خواھر من: گوئى؟ شمر گفت چھ مى: دران گفتندحضرت عباس و برا
  .حسین بھ كشتن ندھید، و شما از امیرالمؤمنین یزید اطاعت كنید

خدا تو را و امانت را لعنت نماید، چگونھ ما در امان باشیم ولى فرزند رسول خدا امان : حضرت عباس فرمود
 (268) كنى كھ ما جزو فرمانبران ملعونین و اوالد ملعونین باشیم؟ ونھ امر مىنداشتھ باشد؟ و چگ

با شرافت تن بھ خوارى و  پندارد كھ یك انسان واالى غیرتمند و این مرد تھى مغز ستم پیشھ احمق چنین مى! شگفتا
كند ابوالفضل حاضر است ظلمت را با نور معاوضھ كند؟ علم نبوت را بگذارد و پاى  ذلت خواھد داد؟ او خیال مى
  .ھرگز، ھرگز... پرچم پسر میسون سینھ بزند؟

ھ میدانم اجازه میدھى حدیثى را ك :وقتى كھ ابوالفضل از مكالمھ با شمر برگشت، زھیر بن قین بپاخاست و گفت
خواست ازدواج كند از  ھنگامى كھ پدرت امیرالمؤمنین مى: آنگاه زھیر گفت. برایت بخوانم؟ ابوالفضل اجازه داد

برادرش عقیل كھ عارف بھ انساب عرب بود درخواست كرد زنى را برایش برگزیند كھ از نسل فحول و بزرگان 
پدرت تو ! اى عباس. كھ حسین را در كربال یارى كند خواھم فرزند شجاعى برایم بیاورد مى: گفت عرب باشد و مى

وقد اد خرك ابوك لمثل  !را براى امروز ذخیره كرده است مبادا در یارى برادر و حمایت خواھرانت كوتاھى كنى
  .ھذا الیوم فال تقصر عن نصره اخیك و حمایھ اخوانك

خواھى مرا تشجیع كنى و  سخن مىدر چنین روزى با این ! زھیر: حضرت ابوالفضل در پاسخ زھیر فرمود
وهللا الرینك شیئا  .خواھى بھ من جرأت بدھى؟ بھ خدا قسم آنچنان شجاعتى بھ تو نشان بدھم كھ ھرگز ندیده باش مى

خواست  اه آنچنان خودش را بھ قلب لشكر زد و با اینكھ قصد قتال و جنگ را نداشت و صرفاً مى، آنگ(269)ما رایتھ
آب براى فرزندان برادر بیاورد، تعداد بسیارى از شجاعان و دلیران را بھ خاك انداخت و پرچمھایشان را سرنگون 

  .نمود و دیگران ھمچون رمھ گوسفند پا بھ فرار گذاشتند

 نى اسدحبیب بن مظاھر و ب



اجازه گرفت تا بھ نزد قبیلھ بنى اسد كھ در ھمان نزدیكى بودند برود و ) علیھ السالم(حبیب بن مظاھر از ابى عبدهللا 
پس از استجازه، نزد آنھا رفت و خودش را كھ از ھمان قبیلھ بود معرفى كرد، او را . از آنھا طلب كمك نماید

یغمبر خدا را یارى كنند و توضیح داد كھ عزت دنیا و آخرت در یارى شناختند، آنگاه از آنھا خواست فرزند دختر پ
یك نفر جاسوس از ھمان محلھ در ھمان شب جریان . كردن او است، نود نفر از مردان بنى اسد او را اجابت كردند

د، در را بھ ابن سعد گزارش داد، وى بى درنگ چھار صد نفر مرد جنگى را بھ فرماندھى ازرق سر راه آنھا فرستا
ھمان بین راه جنگ درگیر شد بسیارى از آنھا كشتھ شدند و بقیھ كھ جان سالم بدر بردند بھ جایگاه خود برگشتند و 

از ترس ابن سعد كھ مبادا بھ آنھا شبیخون بزند شبانھ دستھ جمعى فرار كردند و بجاى دیگر منتقل شدند، حبیب 
ال حول و ال قوه اال با7 العلى  :رساند، حضرت فرمود) سالمعلیھ ال(برگشت و جریان را بھ اطالع ابى عبدهللا 

 .(270) العظیم

  روز نھم

شروع كنند، در آن ) علیھ السالم)عصر پنج شنبھ روز نھم محرم ابن سعد دستور داد حملھ را بھ طرف ابى عبدهللا 
كرد در  جلو خیمھ خود نشستھ بود و شمشیرش را براى فردا تمیز و اصالح مى) علیھ السالم(ھنگام ابى عبدهللا 

حسین جان تو بزودى بر ما وارد : ھمین بین، چرتى عارضش شد، پیغمبر را در عالم رویا دید كھ بھ او فرمود
  .ریبخواھى شد انك سائر الینا عن ق

قد  .دشمن بما نزدیك شده است: ھمھمھ و ھلھلھ لشكر پسر سعد را شنید و بھ برادر گفت) علیھا السالم(زینب كبرى 
  .اقترب العدو منا

برادر جان سوار شو و از اینھا سوال كن (271)  فدایت گردم: بھ برادرش عباس فرمود) علیھ السالم(ابى عبدهللا 
حضرت ابوالفضل سوار بر اسب شد  .خواھند؟ اركب بنفسى انت یا اخى ھدفشان از این پیشروى چیست؟ و چھ مى

عد آمدند، و بیست نفر دیگر از آن جملھ زھیر و حبیب بن مظاھر در خدمتش سوار شدند و جلو لشكر ابن س
امیر دستور داده یا تسلیم فرمان او باشید وگرنھ از ھم اكنون با شما : مقصدشان را سؤال كردند در جواب گفتند

  .بجنگیم

برگشت تا جریان را بھ اطالع ابى عبدهللا برساند، ھمراھیان در ھمانجا توقف ) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل 
بدانید بھ خدا قسم بد : حبیب بن مظاھر بھ آنان گفت. ن سعد شدندكرده، مشغول موعظھ و نصیحت لشكریان اب

مردمى خواھند بود روز قیامت در محضر خدا، آنھائى كھ اوالد پیغمبر و خاندان و اھلبیت او را كشتند در حالى كھ 
ھر چھ : تعزره بن قیس بھ او گف! ورزیدند بندگان خدا در ھمین شھر شب زنده دار بودند و از ذكر خدا غفلت نمى

  !خواھى خودستایى كن مى

كنم از  خدا او را ستوده و ھدایت كرده است، از خدا بترس، من ترا نصیحت مى! اى عزره: زھیر بن قین باو گفت
  .كنند، مباش كسانى كھ بر قتل نفوس زكیھ اعانت مى

گر تو بھ خاطر اینكھ من م: زھیر گفت. ات برخالف آنھاست تو كھ از پیروان اھل بیت نیستى، عقیده: عزره گفت
گوئى از آنھایم؟ ولى بدان كھ بھ خدا قسم من ھرگز نھ براى او دعوتنامھ نوشتم و نھ پیك و  توى این دستھ ھستم نمى

پیام فرستادم و نھ وعده نصرت و یارى اش دادم، تنھا وقتى كھ در بین راه بھ او برخورد كردم و نگاھم بھ چھره 
و موقعیت او نزد پیغمبر افتادم و فھمیدم از طرف دشمن او و حزب شما چھ بر سر وى مباركش افتاد بیاد پیغمبر 

خواھد آمد لذا بر خود واجب دانستم كھ جزء حزبش باشم تا یاریش نمایم و جانم را فدایش كنم تا حق خدا و رسولش 
  .را كھ شما ضایع كردید حفظ كنم

رساند، حضرت ) علیھ السالم)را بھ برادرش ابى عبدهللا پیام لشكر ابن سعد ) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل 
برگرد و امشب را از آنان مھلت بگیر، تا بتوانیم بھ نماز و دعا و استغفار بپردازیم خدا میداند من ! برادر: فرمود

  .نماز او را و تالوت قرآن را و دعا و استغفار را بسیار دوست دارم



آن شب را از آنھا مھلت خواست، عمر بن سعد جواب نداد بلكھ از  برگشت،) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل 
بودند  اگر اینھا اوالد پیغمبر نبودند و از ترك و دیلم مى! سبحان هللا، شگفتا: ھمراھیان پرسید، عمرو بن حجاج گفت

 كنى؟  كردى چگونھ رد مى بایست اجابت مى كردند مى و از تو چنین درخواستى مى

ابن . با درخواستشان موافقت كن ولى بھ خدا قسم سوگند فردا از جنگ استقبال خواھند كرد: تقیس بن اشعث ھم گف
بعد از آن پیام فرستاد بھ ابى . دانستم این چنین خواھند كرد بھ آنھا مھلت نمیدادم بھ خدا سوگند، اگر مى: سعد گفت

ر تا فردا تسلیم شدید شما را سالم نزد امیر ابن دھیم، اگ ما فقط امشب را بھ شما مھلت مى: كھ) علیھ السالم(عبدهللا 
 .(272) فرستیم و اگر تسلیم نشدید دست از شما برنمیداریم زیاد مى

  انسانھاى وارستھ و فرزانھ

اثنى على هللا أحسن الثناء و احمده على السراء و الضراء، : بھ قرب المساء قبل مقتلھ بلیلھ فقالو جمع الحسین أصحا
اللھم انى احمدك على ان اكرمتنا بالنبوه، و علمتنا القرآن، و فقھتتا فى الدین، وجعلت لنا اسماعا و ابصارا و أفئده و 

  .لم تجعلنا من المشركین

أولى و ال خیرا من أصحابى و ال أھل بیت ابر و ال اوصل من أھل بیتى فجزاكم هللا اما بعد، فانى ال اعلم اصحابا 
  .عنى جمیعا خیرا

بأنى سأساق الى العراق فأنزل ارضا یقال لھا عمورا و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وقد أخیرنى جدى رسول هللا 
  .كربال و فیھا استشھد و قد قرب الموعد

والء االعداء غدا وانى قد اذنت لكم فانطلقوا جمیعا فى حل لیس علیكم منى ذمام و ھذا اللیل أال وانى أظن یوما من ھ
و تفرقوا فى سوادكم ! قد غشیكم فاتخذوه، جمال، ولیأخذكل رجل منكم بید رجل من أھل بیتى، فجزاكم هللا جمیعا خیرا

  .و مدائنكم فان القوم انما یطلبونى ولو أصابونى لذھلوا عن طلب غیرى

بدأھم بھذا . لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، ال أرنا هللا ذلك ابدا: فقال لھ اخوتھ وابنانھ وبنو اخیھ وابناء عبد هللا بن جعفر
  .القول العباس بن على و تابعھ الھاشمیون

  .حسبكم من القتل بمسلم اذھبوا قد أذنت لكم :و التفت الحسین الى بنى عقیل و قال

ھنگامى كھ تاریكى شب بر دامن صحرا سایھ افكند ) شب عاشورا(شب قبل از شھادت ) المعلیھ الس(ابى عبدهللا 
  :یاران خود را جمع كرد و گفت

خدایا تو را . گذارم كنم و او را در شدائد و آسایش و سختى و رفاه، سپاس مى خدا را بھ بھترین وجھ ستایش مى
بما آموختى و بھ احكام دین آشنا ساختى، و براى ما گوش  ستایم كھ ما را با نبوت گرامى داشتى و و قرآن را مى

  .قرار ندادى) كوردل(شنوا و چشم حق بین، و دل بیدار قرار دادى و از مشركان 

ام و خاندانى باوفاتر از اھل بیت خود سراغ ندارم، خداوند  اما بعد، من اصحاب و یارانى بھتر از یاران خود ندیده
 .(273) بھ ھمھ شما جزاى خیر دھد

شوم و در  بھ من خبر داده بود كھ من بھ سرزمین عراق فرا خوانده مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جدم رسول خدا
 .(274) شوم، و اینك وقت آن شھادت فرا رسیده است ھمانجا شھید مى آیم، و در محلى بنام عمورا و كربال فرود مى

بھ اختیار خود من یقین دارم دشمن از ھمین فردا جنگ خود را با ما آغاز خواھد كرد، و از ھم اكنون ھمھ شما را 
گذاشتم، من بیعت خود را از شما برداشتم و اینك كھ سیاھى شب ھمھ را فرا گرفتھ، چون مركبى از آن استفاده كنید 

و ھر یك از شما دست یكى از افراد خانواده مرا بگیرید و بسوى آبادى و شھر خویش حركت كنید زیرا این مردم 



سى پیدا كنند از دیگران صرف نظر خواھند كرد خداوند بھ ھمھ جزاى كنند و اگر بھ من دستر تنھا مرا تعقیب مى
  .خیر عنایت فرماید

در این ھنگام برادران و فرزندان و فرزندان برادرش و دو فرزند عبدهللا جعفر، و در آغاز ھمھ حضرت ابوالفضل 
خداوند ھرگز چنین روزى را نصیب گذاریم كھ بعد از تو زنده بمانیم،  ما ھرگز تو را تنھا نمى: گفت) علیھ السالم(

، سایر افراد بنى ھاشم از او پیروى كردند و ھمین سخنان را تكرار )علیھ السالم(پس از حضرت ابوالفضل . ما نكند
  .نمودند

  .شھادت مسلم براى شما بس است، من بھ شما اجازه دادم كھ بروید: امام نگاھى بھ فرزندان عقیل كرد و فرمود

در این صورت اگر مردم از ما بپرسند چگونھ موال و آقاى خود را تنھا گذاشتید در جواب : امام گفتندآنان در پاسخ 
آنھا چھ بگوئیم؟ بگوئیم موال و آقا و بھترین بنى اعمام خود را تنھا گذاشتیم و كوچكترین و كمترین حمایتى از آنھا 

، بخدا سوگند ھرگز چنین كارى نخواھیم كرد، بلكھ نكردیم و ھم اكنون نمیدانیم بھ چھ سرنوشتى گرفتار شدند؟ نھ
و با تو در . جنگیم جان و مال و فرزندان خود را در راه تو فدا خواھیم كرد و تا آخرین لحظھ حیات در ركاب تو مى

  .فقبح هللا العیش بعدك!(275) .شویم، زندگى بعد از تو رویش سیاه بود وارد بھشت مى

ما دست از یارى تو برداریم؟ اگر چنین كنیم در پیشگاه خدا : مسلم بن عوسجھ یكى دیگر از سخنگویان بود كھ گفت
نھا را با نیزه خود بشكافم، و چھ عذرى خواھیم داشت، بخدا سوگند من شخصاً ھرگز از تو جدا نخواھم شد تا سینھ آ

روم  جنگم و آنگاه كھ ھیچ سالحى نداشتم پیوستھ با سنگ و كلوخ بھ جنگشان مى تا شمشیر در دست دارم با آنھا مى
  .تا جان بھ جان آفرین تسلیم نمایم

رنخواھم داشت بھ خدا قسم دست از یارى تو ب: سعید بن عبد هللا حنفى نیز یكى دیگر از پاسخ دھندگان بود كھ گفت
شوم و  بھ خدا سوگند اگر بدانم كشتھ مى! ھمھ بدانند. با خدا بداند كھ ما حق پیغمبرش را درباره تو رعایت كردیم

دھند و ھفتاد بار این عمل را با من انجام دھند باز  زنند و خاكسترم را بھ باد مى گردم و زنده مرا آتش مى زنده مى
شتابم، و چگونھ تو را یارى  م داشت و پس از ھر بار زنده شدن بھ یاریت مىھم ھرگز دست از یارى تو برنخواھ

  .نكنم در صورتى كھ میدانم این مرگ یك بار بیش نیست، و پس از آن كرامت و لطف بى پایان خدا خواخد بود

آن، خداى  بھ خدا قسم من حاضرم و دوست دارم ھزار بار كشتھ و زنده شوم اما در مقابل: زھیر بن قین نیز گفت
  .عزوجل تو و جوانان اھل بیت تو را از مرگ نجات دھد

عنوان كردن و ابى عبد هللا براى ) علیھ السالم(و ھر كدام از اصحاب سخنانى مشابھ یكدیگر در پاسخ ابى عبدهللا 
 .(276) ھمھ شان، دعاى خیر فرمود

را در ) یكى از یاران امام(در ھمین ھنگام و ھمین ساعتھا بود كھ خبر اسیر شدن فرزند محمد بن بشیر حضرمى 
  .من دوست ندارم او اسیر باشد و من بعد از او زنده باشم: حدود شھر رى بھ وى دادند، محمد گفت

  .تو آزادى برو، و در آزادى فرزندت اقدام كن: فرمود بھ او) علیھ السالم(امام 

درندگان بیابان زنده زنده مرا طعمھ  :و اضافھ كرد. نھ بھ خدا قسم من دست از تو برنمیدارم: محمد بن بشیر گفت
  .خود كنند اگر از تو جدا شوم

در اختیار فرزند دیگرت بگذار تا در ھا را  این جامھ: پنج قطعھ لباس قیمتى بھ او داد و فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(277) قیمت آن لباسھا ھزار دینار بوده است. توانند در آزادى برادرش اقدام كنند اختیار كسانى بگذارد كھ مى

باشند، سر نھانى را  اخالص آنھا را دید و مشاھده كرد كھ صادقانھ آماده فداكارى مى) علیھ السالم( چون ابى عبد هللا
من فردا كشتھ خواھم شد و ھمھ شما كھ با من ھستید نیز كشتھ خواھید شد، احدى از  :برایشان آشكار كرد و فرمود



وند، فقط فرزندم زین العابدین زنده خواھد ماند زیرا ش ماند حتى قاسم، و عبدهللا شیرخوار نیز كشتھ مى شما زنده نمى
 .(278) خداوند دودمان مرا قطع نكرده و او پدر ھشت امام خواھد بود

منكم احد حتى القاسم و عبدهللا الرضیع اال ولدى على زین العابدین الن هللا  انى غدا اقتل وكلكم تقتلون معى وال یبقى
  .لم یقطع نسلى منھ وھو ابو ائمھ ثمانیھ

گوئیم كھ ما را با یارى كردن شما كرامت بخشید و با شھادت در ركاب شما، شرافت و  ھمھ گفتند خدا را سپاس مى
امام برایشان ! ندیم كھ در جوار شمائیم، اى فرزند رسول خدابسیار خوشحال و سعادتم. افتخار نصیبمان فرمود

نعمتھایى را اى پرده از جلو چشمشان برداشت و منازلشان را بھ آنھا نشان داد تا  و با اشاره.(279) دعاى خیر فرمود
البتھ اینگونھ معجزات از طرف خداوند و از ناحیھ امام .(280) كھ خداوند در بھشت برایشان تھیھ دیده است ببینند

دارد، زیرا حضرت موسى نیز سحره فرعون را كھ بھ وى ایمان آوردند، معصوم كھ والیت تكوینى دارد اشكالى ن
 .(281) قبل از كشتھ شدنشان بدست فرعون، منازلشان را در بھشت بھ آنھا نشان داد

  :بھ اصحابش فرمود) علیھ السالم(نقل شده كھ امام ) علیھ السالم(امام باقر و در حدیثى از 

بشارت باد شما را بھ بھشت، بھ خدا قسم پس از شھادت تا وقتى كھ خدا بخواھد در آن خواھیم بود، سپس در زمان 
ا شاھد آنھا باشیم و ببینیم گیرد م آورد تا او كھ از ظالمین انتقام مى ظھور قائم ما، خداوند، ما و شما را بدنیا مى

قائم شما كیست : پرسیدند) علیھ السالم)از ابى عبدهللا . شوند چگونھ در غل و زنجیر و در انواع عذابھا گرفتار مى
حجت بن الحسن بن على بن محمد بن على : ھفتمین اوالد فرزندم محمد بن على الباقر یعنى: یابن رسول هللا؟ فرمود

شود و پس از ظھور، دنیا را  حمد بن على، فرزند من و او است كھ مدتى طوالنى غایب مىبن موسى بن جعفر بن م
 .(282) كند ھمان قسم كھ پر از ظلم و جور شده بود پر از قسط و عدل مى

 وراشب عاش

گذشت، شبى بود كھ رنجھا و سختیھا، ) علیھ السالم(ترین شبھایى بود كھ بر اھل بیت  شب عاشورا یكى از سخت
بالھا و مصیبتھا از یك طرف و از طرفى آزمایشھا و آینده بسیار تاریك و وحشتناكى كھ گرداگرد آنان فرا گرفتھ 

كشید، سنگدلى بنى امیھ و پیروانشان تمام راھھا  ن مىبود و پیوستھ آژیر خطر روح لطیف و نازك كودكان را سوھا
ھاى امید بھ حیات را بستھ بود، صداى ضجھ و نالھ زنھا، و فریاد جانسوز العطش كودكان و نگرانى  و روزنھ

  .بسیار رنج آور ھمھ فضا را پر كرده بود

ب عبورشان بھ ما افتاد یكى از كند گروھى از لشكریان گشتى ابن سعد در آن ش ضحاك بن عبدهللا مشرقى نقل مى
وال تحسبن الذین كفروا انما نملى لھم  :خواند را شنید كھ مى) علیھ السالم(آنھا صداى تالوت قرآن حسین بن على 

لھم لیزدادوا انما و لھم عذاب میھن ما كان هللا لیذر المومنین على ما انتم علیھ حتى یمیز  خیرا النفسھم، انما نمى
كند  ھمین كھ آن مرد مضمون این آیھ را فھمید كھ خداوند افراد خبیث را از افراد طیب جدا مى .یبالخبیث من الطل

  :گفت

خواھى از  قسم بھ پروردگار كعبھ نمونھ افراد طیب و نیك مائیم كھ خداوند تو را جزء طیبین قرار میدھد اگر مى
  .خدا قسم ما از طیبین و شما خیشانید طیبین باشى بسوى ما فرا آى، و از آن گناھان بزرگ توبھ كن، بھ

 .(283) و انا على ذلك من الشاھدین :آن مرد با استھزاء و مسخرگى گفت

و ) علیھ السالم(ن سعد آرامش خاطر و عبادت ابى عبدهللا اند شب عاشورا كھ لشكر اب و در بعضى از مقاتل نوشتھ
علیھ (یارانش را دیدند مجذوب آنھا شده و حدود سى و دو نفر ھمان شب از لشكر ابن سعد جدا و بھ یاران حسین 

 .(284) پیوستند (السالم

 در شب عاشورا) علیھ السالم(شعر امام حسین 



شب عاشورا ھنگامى كھ پدرم مشغول تمیز كردن : نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم(از على بن الحسین 
  :كرد كھ معنایش اینست شمشیرش بود با خود شعرى زمزمھ مى

ندازه تو در صبحگاھان و شامگاھان از دوستان و خواستاران خود اى روزگار اف بر تو باد با این دوستیت، چھ ا
اى  را بكشتن میدھى، و از آنھا بعوض وبدلى ھم قانع نمیشوى خوشبختانھ كارھا بدست خداى جلیل است و ھر زنده

  .(ھا بھ كام مرگ فرو روند و دیگران بمانند اینطور نیست كھ بعضى(سالك این راه 

گوید، سرشك عبرت گلویم را  اشعار را تكرار كرد من منظورش را فھیمدم و دانستم چھ مى دو بار سھ بار پدرم این
ام زینب ھمین كھ صداى  فشرد ولى از گریھ با صدا خوددارى كردم و فھمیدم وقت امتحان فرا رسیده است ولى عمھ

یت الموت اعدمنى الحیاه اى واى وا ثكاه ل :امام را شنید از جاى پرید، دامن بر كشید خود را بھ امام رساند و گفت
دید، گویا ھمین امروز شاھد از دست دادن مادرم فاطمھ زھرا و  كاش خواھرت را مرده بود و این حالت را نمى
الیوم فأنت امى فاطمھ  !و اى پناه باقیماندگان! اى یادگار گذشتگان! پدرم على مرتضى و برادرم حسن مجتبى ھستم

او را تسلیت داد و امر بھ صبر و ) علیھ السالم(امام  .خلیفھ الماضى و شمال الباقىو ابى على و آخى الحسن یا 
از خداى تعالى صبر و آرامش طلب كن و بدان تمام اھل زمین : شكیبائى فرمود و در ضمن سخنان خود فرمود

ى بزرگ، بر ما و ماند، ھمھ موجودات از بین خواھند رفت مگر خدا میرند، و از اھل آسمان ھم كسى باقى نمى مى
  .را الگو و اسوه خود فرار دھند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر ھمھ مسلمانھا است كھ رسول خدا 

گویا با این سخنان از شھادت خود بھ من خبر میدھى؟ این بیشتر قلب مرا جریحھ دار : زینب در جواب برادر گفت
 .(285) زند كند و آتش بھ جانم مى مى

كردند و تبانچھ بھ صورت  زینب صدایش را بھ گریھ بلند كرد، سایر زنان نیز ھم صداى با زینب نالھ و ضجھ مى
اى واى بر . احسیناه، وا ضیعتنا یدك بلند كردام كلثوم صدایش را بھ وا محمداده، وا علیاه، وا اماه، و. زدند خود مى

  !تباھى ما بعد از تو

ام كلثوم، فاطمھ، رباب، مواظب باشید ! خواھرم: خطاب بھ خواھر و سایر زنان كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(286) ھرگاه من كشتھ شدم، براى من گریبان چاك ندھید، صورت نخراشید، سخن ناھنجار نگوئید

تا بتوانند (287) ھا را كھ پراكنده بودند نزدیك یكدیگر قرار بدھند پس از آن بھ اصحاب و یاران خود دستور داد خیمھ
ھا خندقى حفر كنند و در آن مقدارى ھیزم ریختھ، آتش  ھمھ از یك سو دشمن را ببینند و باز دستور داد پشت خیمھ

كارھا ھا حملھ برد پس از آنكھ  زنند تا مسیر حملھ فقط از یكسوى باشد و دشمن ھنگام جنگ نتواند ناگھان بر خیمھ
نیمھ شب از خیمھ بیرون آمد و پشت خیام در اطراف بیابان تمام پستیھا و . را ترتیب داد بھ خیمھ خود برگشت

در تمام این موارد، نافع بن ھالل جملى پشت سر حضرت از او . ھا را جستجو و بررسى كرد بلندیھا و راھھا گردنھ
 كند؟  چرا او را ھمراھى مى: ل كرداز او سوا) علیھ السالم(ابى عبدهللا . كرد حفاظت مى

یابن رسول هللا ھمین كھ دیدم شما تنھا بیرون آمده و بطرف اردوگاه این طاغى سركش پیش : نافع در جواب گفت
  .روید وحشت كردم مى

كرده ھا و پناھگاھھا را بررسى كنم تا مبادا كسى از دشمن در این جاھا كمین  ھا و تپھ من آمدم این پشتھ: امام فرمود
  .شود از سوى دیگر نفوذ كنند و حملھ نمایند باشد ھنگامى كھ جنگ درگیر مى

ھنگام برگشت در حالى كھ دست  .ھا برگشت پس از آنكھ از ھمھ جاھاى احتمالى بازرسى بعمل آورد بسوى خیمھ
شب موعود است و بخدا قسم امشب ھمان  .ھى ھى هللا وعد ال خلف فیھ :فرمود نافع را در دست خود گرفتھ بود مى

 .(288) ھیچ تخلفى در آن راه ندارد

خواھد بطرف این دو كوه  آیا دلت مى :شد بھ نافع نشان داد و گفت آنگاه امام كوھھایى را كھ از دور مشاھده مى
روى و خودت را از مرگ نجات بدھى؟ ال تسلك بین ھذین الجبلین فى جوف اللیل و تنجو بنفسك؟ نافع بن ھالل با ب



مادرم بھ عزایم : زد میگفت شنیدن این سخن، خود را پشت پاى امام انداخت و در حالى كھ بوسھ بر پاى امام مى
ام تا در خدمت شماباشم و از شما  ت اسبم را تھیھ كردهام و بھ ھمین قیم بنشیند، من این شمشیر را ھزار درھم خریده

شوم مگر وقتیكھ این شمشیر كند و اسبم  دفاع كنم، بخدایى كھ با محبت تو بر من منت گذاشتھ ھرگز از تو جدا نمى
  .تكلتنى امى، ان سیفى بألف و فرسى مثلھ، فو هللا من بك على ال فارقتك حتى یكال عن فرى و جرى .ناتوان گردد

پس از بررسى بیابانھا وارد خیمھ زینب شد و نافع بیرون خیمھ كشیك میداد در ھمین بین ) علیھ السالم(امام حسین 
  :گفت شنید كھ زینب بھ برادرش مى

اى؟ مبادا ھنگام دشوارى دست از تو بردارند و  اى؟ و بھ پایدارى آنھا پى برده آبا باران خود را خوب آزموده! برادر
  .بگذارندتو را تنھا 

آنھا را مردانى دالور و . ام آرى بھ خدا سوگند آنھا را آزموده: در پاسخ خواھرش زینب گفت) علیھ السالم(امام 
وهللا لقد بلوتھم فما  .غرنده و سینھ سپر یافتم، بھ كشتھ شدن در پیش روى من، بیش از طفل پستان مادر مشتاقند

  .لمنیھ دونى استیناس الطفل الى محالب امھوجدت فیھم اال االشوش األقعس، یستأنسون با

نافع گفت وقتى كھ سخنان زینب را شنیدم بعض گلویم را فشرد نزد حبیب بن مظاھر آمدم و آنچھ را كھ از امام و 
  .خواھرش زینب شنیده بودم برایش بازگو كردم

! حبیب: گفتم. كردیم ن حملھ مىبخدا قسم اگر منتظر دستور امام نبودیم ھمین امشب بھ دشم: حبیب بن مظاھر گفت
اینك امام در خیمھ خواھرش زینب است و احتماالً افرادى از زنان و اطفال نیز در آنجا باشند و آنھا ھم در این 

نگرانى بسر ببرند، خوب است تو با گروھى از یارانت بھ كنار خیمھ آنھا بروید و مجدداً اظھار وفادارى نمائید تا 
  .نھا بشودمایھ دلگرمى بیشتر آ

ھا بودند صدا كرد، ھمھ بسان شیر غرنده از  حبیب بیدرنگ بپاخاست و با صداى بلند یاران امام را كھ در خیمھ
شما بھ جایگاه خود برگردید و بھ استراحت بپردازید، : ھا بیرون پریدند، حبیب نخست بھ مردان بنى ھاشم گفت خیمھ

بخدائى كھ بر ما منت گذاشتھ و ما را چنین : ھ آنان در جواب گفتندھم. آنگاه سخنان نافع را بھ بقیھ اصحاب گفت
. كردیم افتخارى داده سوگند، اگر در انتظار فرمانش نبودیم از ھمین لحظھ با شمشیرھاى خود بر دشمن حملھ مى

  .آفرین بر تو اى حبیب، دلت آرام و چشمت روشن باد

با ھم كنار بانوان برویم، و بھ آنان نیز اطمینان خاطر بدھیم، بیائید : حبیب ضمن دعاى خیر بھ ھمھ، پیشنھاد داد
اى دختران رسول هللا و اى حرم : چون كنار خیمھ بانوان رسیدند، حبیب خطاب بھ بانوان بنى ھاشم كرد و گفت

جاى  اند آنھا را در غالفى اینان جوانان فداكار شما و این شمشیرھاى براق آنھا است، ھم قسم خورده !پیغمبر خدا
اند آنھا را فرو نبرند  ھاى تیز و بلند غالمان شما است كھ ھمھ قسم شده ندھند مگر در گردن دشمنان شما، و این نیزه

  .ھاى مخالفین شما مگر در سینھ

اى پاك مردان، از دختران پیامبر : در این ھنگام بانوان حرم با گریھ و شیون از خیمھ بیرون آمدند و بھ آنان گفتند
  .بانوان امیرالمؤمنین دفاع كنید ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول هللا و حرائر امیرالمومنینخدا و 

 .(289) لرزد چون سخن بانوان بگوش این رادمردان رسید با صداى بلند گریھ كردند آنچنان كھ گوئى زمین مى

را فرا گرفت پس از بیدارى بھ اصحاب خود خبر ) علیھ السالم(و در سحر شب عاشورا، خواب سبكى چشم امام 
من در خواب دیدم كھ چندین سگ شدیداً بر من حملھ كردند، و شدیدترین آنھا سگ ابلق و سیاه و سفیدى بود، : داد

  .بھ مرض مبتال است قاتل من خواھد بود این نشانھ آن است كسى كھ

را با گروھى از اصحابش در خواب دیدم كھ بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و پس از آن رسول خدا : سپس فرمود
تو شھید این امتى، ساكنان آسمانھا و ساكنان عرش اعلى آمدن تو را بھ یكدیگر مژده و بشارت میدھند، : من فرمود



اى از آسمان فرود آمده تا خون  ا نزد من خواھى بود شتاب كن و درنگ روا مدار، و اینك فرشتھتو امشب افطار ر
 .(290) تو را در شیشھ سبز رنگى نگھدارى كند

 روز عاشورا

  .شمارم دانم و زندگى با ستمكاران را چیزى جز نكبت و رنج نمى خوشبختى نمى من مرگ را جز

  (علیھ السالم(امام 

گذشت، آثار فجایع بنى امیھ در آن روز دل ھر ) علیھ السالم(روز عاشورا تمامش با حزن و اندوه بر اھل بیت 
كھ كسان خود را از دست داده بودند، و كند، در آن روز جز فریاد زنانى  شنونده را آب و چشمانش را خونبار مى
شد، و ھر كسى جز افراد پریشان  ھاى محزون صداى دیگرى شنیده نمى جز آه و نالھ مادران داغدیده و دلسوختھ

. شد مویى كھ رنج مصیبت، آنان را از پاى در آورده، و غبار آلودھایى كھ خاك بر سر افشانده بودند دیده نمى
برند كھ نھ مست بودند و نھ  زدند، گویى مردم ھمھ در حال سكر و بى ھوشى بسر مى گروھى بر سر و سینھ مى

اى از عالم باال  بیھوش ولى سوز و گداز مصیبت، بیش از حد، غم و اندوه، بسیار بزرگ و عظیم بود اگر روزنھ
ھاى آن در آه و  بسویت باز شود آنگاه خواھى شنید كھ عالم ملكوت غرق در ضجھ و نالھ و حوران بھشت در غرفھ

  .اند فعان و امامان راستین بھ گریھ و شیون در سوگ نشستھ

صلى هللا (آرى چرا چنین نباشد كھ یادگار رسالت و خورشید خالفت و نشان دیھیم امامت، فرزند پیغمبر مصطفى 
ا بر و پاره تن فاطمھ زھرا و جگر گوشھ وصى مرتضى و برادر حسن مجتبى و حجت خد) علیھ و آلھ و سلم

  .جھانیان، شھید شده است

براى عزاى او گریھ كم و غمگسارى اندك است، اگر در این مصیبت بزرگ دلھا پاره پاره شود و جانھا قالب تھى 
چرا این زندگى حیوانى فدا نگردد و حال آنكھ سر چشمھ . كنند ھنوز كم است و كسى حق آنرا اداء نكرده است

اند، و چرا این اشكھاى ناقابل نریزند و حال آنكھ خون مظلوم دنیا، ثارهللا  ن بردهحیات اصیل و پاك انسانى را از بی
اند و چگونھ كشتى آفرینش، لنگر بگیرد و حال آنكھ لنگر و لنگرگاه در تالطم و خروش است؟ و  را بر زمین ریختھ

مد را كھ سر از بدن جدا و یا بیند قربانیان آل مح شود اشك چشم افزایش پیدا نكند و حال آنكھ پیوستھ مى آیا مى
اند و سرھاى مقدسشان را باالى نیزه نصب  بدنھاى پاره پاره روى زمین داغ كربال عرضھ شمشیر بنى امیھ گشتھ

اند چگونھ آب  بیند آنھا را كھ خود آبروى دنیا و آخرت بوده و مى. برند كرده، شھر بھ شھر و دیار بھ دیار ھدیھ مى
تمام حیوانات و وحوش بیابان از آن استفاده  .و با لب تشنھ شریعھ فرات شھیدشان كردندفرات را بر آنھا بستند 

اسبھاى نیرومند و تازه نفسى برگزیدند و بر آن !! كردند ولى زنان و كودكان اھل بیت پیغمبر از آن ممنوع بودند مى
  .زیر سم ستور گفتنى نیست) ھ السالمعلی)انگیز سینھ حسین  كردند و داستان غم بدنھاى پاك و مطھر تاخت و تاز مى

افتاد گریھ  بھ مجردى كھ بیاد حسین و مصیبت او مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر عظیم و بزرگ اسالم 
علیھ (خواھند بھ او تأسى كنند و از او پیروى نمایند باید جلسات سوگ بر حسین  كرد، بنابر این كسانى كھ مى مى

د و ھمھ اھل خانھ را وادار كنند بر او گریھ نمایند و بھ یكدیگر تسلیت بدھند و ھمانطور كھ در برقرار كنن (السالم
  :وارد شده است، ھنگام مالقات بھ یكدیگر بگویند) علیھ السالم(حدیث از امام باقر 

صلى (من آل محمد  عظم هللا أجورنا و أجوركم بمصابنا بالحسین و جعلنا و ایاكم من الطالبین بثاره مع ولیھ المھدى
 .((291) هللا علیھ و آلھ و سلم

رسید، دید حضرت چھره مباركش گرفتھ و غمگین ) علیھ السالم(عبدهللا بن سنان روز عاشورا خدمت امام صادق 
گریید  براى چھ مى: از وى پرسید. غلطد طرات اشك از چشمان مباركش مانند مروارید بر گونھ ھایش مىاست و ق

 یابن رسول هللا؟ 



و نمیدانى مصیبت ابى عبدهللا در امروز بوده است؟ سپس بھ او دستور داد حال و ! مگر تو غافلى: حضرت فرمود
ھا را باال  ھاى خود را بگشاید، آستین ، تا بندھا و تكمھشكل خود را مانند عزاداران و مصیبت دیدگان درست كند

بزند و سر را برھنھ نماید، آن روز را روزه كامل نگیرد ساعتى پس از عصر با آب افطار نماید كھ در آن لحظات 
 .(292) زنده بود او صاحب عزا بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آتش جنگ خاموش شد، اگر پیغمبر خدا 

اش نقش  ھرگز در ایام دھھ محرم خنده بر لبانش دیده نشد و پیوستھ حزن و اندوه بر چھره) علیھ السالم(امام كاظم 
  .بودبستھ بود، و روز دھم از غم و غصھ، و اندوه و مصیبت حضرت 

ھمھ باید براى حسین بگریند زیرا در روز شھادت : فرمود مى) علیھ السالم(امام ھشتم على بن موسى الرضا 
  .حسین، چشمان ما را جریحھ دار و عزیزانمان را در كربال بى كس و یار كردند

  :فرماید مى) علیھ السالم(در زیارت ناحیھ مقدسھ امام زمان 

گریم فالندبنك صباحاً و  زنم و عوض اشك برایت خون مى شب در غمت نالھ مى ھر صبح و) اى جد بزرگوارم)
  .مساء و ألبكین علیك بدل الدموع، دما

با توجھ بھ آنچھ بیان شد آیا بر ما واجب نیست جامھ انس و معمولى را باز كرده و لباس حزن و اندوه و گریھ 
عزا، براى شھید عطشان در عاشوراى او احترام بگذاریم  بایست با سرپا كردن مجالس بپوشیم؟ و بدانیم چگونھ مى

 ؟ !!و تعظیم شعائر كنیم

 در روز عاشورا) علیھ السالم(حسین 

روز عاشورا نماز صبح را با اصحاب بجاى ) علیھ السالم(وقتى كھ امام : اند و مسعودى نوشتھ) ره(ابن قولویھ 
خداوند بھ كشتھ شدن شما و من در این : ى پروردگار فرمودآورد، رو بھ سوى نمازگزاران نمود و پس از حمد و ثنا

 .(293) روز اجازه داده است، بر شما است كھ صبر و پایدارى نمائید و با دشمن بجنگید

زھیر بن قین را در میمنھ (294) خود را كھ ھشتاد و دو نفر سواره و پیاده بودند منظم نمود پس از آن، صفوف لشكر
آن قرار گرفتند، و پرچم را بدست  و حبیب بن مظاھر را در میسره قرار داد، خود افراد خاندانش نیز در قلب

دانست،  تر از دیگران براى اینكار مى برادرش عباس داد زیرا حضرت ابوالفضل را كھ قمر بنى ھاشم بود با كفایت
تر و براى  چھ او حق و حرمت آنرا بیشتر حفظ میكرد و براى نگاھدارى آن دلسوزتر و براى دعوت بھ حق داعى

د و امان زینھارتر و براى مبارزه استوارتر، و در اضطراب و آشفتگى، حفظ رحم مرتبطتر و براى عھ
آمده بود، و رؤساى چھارگانھ ) علیھ السالم(عمر سعد نیز با سى ھزار نفر بسوى حسین . خوددارترین ھمھ بود

  :كوفھ در آنروز عبارت بودند از

  .عبدهللا بن زھیر بن سلیم ازدى، رئیس محلھ اھل مدینھ - 1

  .الرحمن بن أبى سبره حنفى، رئیس محلھ مذحج و اسدعبد - 2

  .قیس بن اشعث، رئیس محلھ ربیعھ و كنده - 3

ن رؤسا و قبایلشان غیر از حر ریاحى در جنگ كھ تمام ای.(295) حر بن یزید ریاحى، رئیس محلھ تمیم و ھمدان 4- 
  .شركت كرده بودند) علیھ السالم(حسین بن على 

عمر سعد، عمرو بن حجاج زبیدى را در میمنھ و شمر بن ذى الجوشن را در مسیره و عزره بن قیس أحمسى را بر 
  .سپرد(296) خود ذویدھا فرمانده قرار داد، و پرچم را بھ غالم  ھا و شبث بن ربعى را بر پیاده سواره



كردند كھ چشمشان بھ آتش برافروختھ در خندقى كھ آنرا شب  ھا تاخت و تاز مى لشكر ابن سعد در اطراف خیمھ
  .بودند، افتادھا، حفر كرده  عاشورا، در پشت خیمھ

 سوزانى؟  یا حسین، قبل از آتش قیامت با آتش دنیا خودت را مى: شمر با صداى بلند گفت

 مثل اینكھ این گوینده شمر بن ذى الجوشن است؟ : فرمود) علیھ السالم(حسین بن على 

  :پس از آنكھ جواب دادند و معلوم شد كھ شمر است حضرت فرمود

جھنم از من سزاوارترى كھ در آن بسوزى یابن الراعیھ المعزى أنت أولى بھا منى  اى پسر زن بزچران، تو بھ آتش
  .صلیاً 

او را منع فرمود ) علیھ السالم)امام . در ھمین ھنگام مسلم بن عوسجھ تصمیم گرفت او را ھدف تیر خود قرار دھد
  .من دوست ندارم آغازگر جنگ بوده باشم اكره آن أبدءھم بقتال: و گفت

 در صبح عاشورا) علیھ السالم(ام دعاى ام

نگاھش بھ انبوه جمعیت ) علیھ السالم)آنگاه كھ عمر بن سعد بھ آرایش نظامى و تنظیم صفوف خود مشغول بود امام 
دشمن افتاد، وقتى كھ در مقابل خویش سیل عظیم لشكر دشمن را دید دستھا را بھ آسمان بلند كرد و این دعا را 

  :خواند

  ...فى كل كرب، و رجائى فى كل شده، و انت لى فى كل آمر نزل بى ثقھ و عدهاللھم أنت ثقتى 

چھ غمھاى كمر شكنى كھ دلھا در برابرش آب شده و راه چاره در برابرش مسدود گشتھ، و با دیدن آنھا دوستان از 
 .ام ایت آوردهآن دورى جستھ، و دشمن زبان بھ شماتت گشوده، بر من فرو ریختھ، كھ من تنھا بھ پیشگاه تو شك

  .رغبھ منى عمن سواك، فكشقتھ و فرجتھ فانت ولى كل نعمھ و منتھى كل رغبھ

و از آن امواج غم نجاتم (ام، و تو بودى كھ بھ دادم رسیدى و آنھا را برطرف كردى  و از دیگران قطع امید كرده
  .خدایا توئى صاحب تمام نعمتھا و توئى منتھاى ھمھ آرزوھا) دادى

 در روز عاشورا) علیھ السالم(ھ امام نخستین خطب

ھا فاصلھ گرفت، آنگاه  پس از تنظیم صفوف لشكر خود، سوار بر اسب شد و مقدارى راه از خیمھ) علیھ السالم(امام 
  :در مقابل لشكر عمر با صداى بلند و رسا بھ آنان چنین فرمود

على، و حتى اعتذر الیكم من مقدمى علیكم فان  اسمعوا قولى، و ال تعجلوا حتى اعظكم بما ھو حق لكم! ایھا الناس
قبلتم عذرى و صدقتم قولى و أعطیتمونى النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد و لم یكن لكم على سبیل و ان با تقبلوا 

منى العذر و لم تعطلوا النصف من أنفسكم فأجمعوا امركم و شركاء كم ثم ال یكن امركم علیكم غمھ ثم اقضوا الى و ال 
  .ظرون ان ولیى هللا الذى نزل الكتاب و ھو یتولى الصالحینتن

حرف مرا بشنوید، و در جنگ و خونریزى عجلھ مكنید تا من وظیفھ خود را كھ موعظھ و نصیحت شما ! ایھا الناس
ا است انجام دھم، و تا علت آمدنم را بھ این سرزمین توضیح دھم، اگر بھ سخنم گوش دادید و عذر مرا پذیرفتند و ب

اند و دلیلى براى جنگ با من  شود راه سعادت و خوشبختى را دریافتھ من از در انصاف و عدل وارد شدید معلوم مى
توانید ھمھ دست بھ  نخواھید داشت، لكن اگر عذرم را بپذیرفتید و از در انصاف و داد و با من وارد نشدید آنگاه مى

كنید ولى در اینصورت دیگر امر بر شما مشتبھ نمانده است،  دست ھم بدھید و بدون مھلت تصمیم باطلتان را اجرا
  .و پشتیبان من آن خدایى است كھ قرآن را نازل كرده و یار و یاور نیكوكاران است



. شنیدند بلند شد چون سخن امام بھ اینجا رسید، صداى گریھ و شیون از بعضى زنان و اطفال كھ صداى امام را مى
خن خود را قطع كرد و بھ حضرت ابوالفضل و على اكبر دستور داد بروید زنھا را ساكت س) علیھ السالم(لذا امام 

  .ھاى بسیارى در پیش دارند فلعمرى لیكثر بكاؤھن كنید، بھ خدا قسم ھنوز گریھ

دوباره شروع بھ سخن كرد و پس از حمد و سپاس خداى تعالى ) علیھ السالم(چون زنان و كودكان آرام شدند، امام 
  :د بى پایان بر محمد و آلش، و بر فرشتگان و ھمھ پیامبران چنین فرمودو درو

الحمد7 الذى خلق الدنیا فجعلھا دار فناء و زوال، متفرقھ بأھلھا حاالً بعد حال، فالمغرور من غرتھ، و الشقى من 
أراكم قد اجتمعتم على امر  فتنتھ، فال تغرنكم ھذه الدنیا فانھا تقطع رجاء من ركن الیھا و تخیب طمع من طمع فیھا و

قد اسخطتم هللا فیھ علیكم، و أعرض بوجھھ الكریم عنكم و أحل بكم نقمتھ فنعم الرب ربنا و بئس العبید أنتم، أقررتم 
، ثم انكم زحفتم الى ذریتھ و عترتھ تریدون قتلھم علیكم )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بالطاعھ و آمنتم بالرسول محمد 

الشیطان فأنساكم ذكر هللا العظیم، فتباً لكم و لما تریدون، انا 7 و انا الیھ راجعون، ھؤالء قوم كفروا استحوذ علیكم 
  .بعد ایمانھم، فعبداً للقوم الظالمین

دھد و آنان را دگرگون  حمد و سپاس خداى را كھ دنیا را محل فنا و زوال قرار داد، دنیا اھل خود را تغییر مى
دنیا ! است كھ گول دنیا را بخورد و بدبخت كسى است كھ شیفتھ و فریفتھ آن بشود، مردم سازد، مغرور كسى مى

سازد، و ھر كس بھ او چشم طمع نزند بورزد مأیوس و  گولتان نزند كھ ھر كس با او اعتماد كند نا امیدش مى
اید، و بواسطھ  خود برانگیختھاید كھ خشم خدا را بر ضد  بینم ھم پیمان شده كند، من شما را بر امرى مى ناامیدش مى

چھ نیكو . آن خداوند از شما اعراض كرده و غضبش را بر شما روا داشتھ و رحمتش را بر شما را حرام كرده است
پروردگارى است خداى ما، و چھ بد بندگانى ھستید شما، شماایكھ بھ فرمان او اقرار كرده و بھ پیامبرش محمد 

مان آوردید و سپس براى كشتن اھل بیت و فرزندانش یورش بردید، شیطان بر شما ای) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
ایم و بھ  اید، ننگ بر شما و بر ھدف شما، ما براى خدا آفریده شده مسلط شده است تا خداى بزرگ را فراموش كرده

  .سوى او برمى گردیم

از رحمت ) اند و چون بخود ستم كرده)گرائیدند اینان مردمى ھستند كھ پس از ایمان بھ كفر : پس از بیان فوق افزود
 .(297) خدا دور باد این قوم ستمگر

 :در روز عاشورا) علیھ السالم(قسمت سوم خطبھ امام 

ثم ارجعوا الى انفسكم و عاتبوھا و انظروا ھل یحل لكم قتلى و انتھاك حرمتى ألست ابن ایھا الناس انسبونى من انا؟ 
 بنت نبیكم و ابن وصیھ و ابن عمھ و أول المؤمنین با7 و المصدق لرسولھ بما جاء من عند ربھ؟ 

 أولیس حمزه سید الشھداء عم ابى؟ 

 أولیس جعفر الطیار عمى؟ 

 ھذان سیدا شباب اھل الجنھ؟ : یخىاولم بیلغكم قول رسول هللا لى و 

فان صدقتمونى بما اقول و ھو الحق و هللا ما تعمدت الكذب مذ علمت أن هللا یمقت علیھ أھلھ و یضر بھ من اختلفھ و 
سلوا جابر بن عبدهللا انصارى و أبا سعید الخدرى و سھل بن . ان كذبتمونى فان فیكم من ان سألتموه عن ذلك أخیركم

زید بن أرقم و أنس بھ مالك یخبروكم انھم سمعوا ھذه المقالھ من رسول هللا لى و یخى، أما فى ھذا  سعد الساعدى و
  !حاجز لكم عن سفك دمى؟

بھ من بگوئید من چھ كسى ھستم؟ آنگاه بخود آئید و خویشتن را نكوھش كنید، و ببینید آیا كشتن و ھتك ! اى مردم
ختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من فرزند وصى و پسر عموى حرمت من براى شما جایز است؟ مگر من پسر د



پیغمبر شما نیستم؟ مگر من پسر كسى نیستم كھ او پیش از ھمھ مسلمانان ایمان آورد؟ و پیش از ھمھ، رسالت پیامبر 
 را تصدیق كرد؟ 

 آیا حمزه سید الشھداء، عموى پدر من نیست؟ 

 آیا جعفر طیار عموى خود من نیست؟ 

این دو، سروران : اید كھ فرمود را درباره من و برادرم نشنیده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یغمبر مگر شما سخن پ
كنید، اینھا ھمھ حقند و كوچكترین خالف واقعى، در آنھانیست،  جوانان اھل بھشتند؟ اگر سخنان مرا تصدیق مى

ان غضب كرده و دروغ را بھ خودش ام خداوند بر دروغگوی زیرا ھنوز در طول عمر خود از آنروزى كھ فھمیده
  .ام گرداند، ھرگز دروغ نگفتھ برمى

در قید حیات ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و اگر گفتارم را باور ندارید، اینك ھنوز برخى از صحابھ رسول خدا 
ى، زید بن ارقم، توانید از آنھا بپرسید، از جابر بن عبدهللا انصارى، ابو سعید خدرى، سھل بن سعد ساعد ھستند، مى

صلى هللا علیھ و آلھ و (انس بن مالك از اینان بپرسید اینھا ھمھ سخنان پیغمبر را درباره من و برادرم از رسول خدا 
 .(298) تواند مانع شما گردد تا دست از كشتن و ریختن خون من بردارید اند و بدانید ھمین یك جملھ مى شنیده) سلم

 :پارازیت شمر

در روحیھ افراد لشكر، مؤثر واقع شود و آنان ) علیھ السالم(در این ھنگام شمر متوجھ شد ممكن است سخنان امام 
او خدا را : صداى بسیار بلند فریاد زد و گفترا از جنگ بازدارد، خواست كارى كند تا سخنان امام قطع شود لذا با 

 گوید؟  داند چھ مى كند و نمى روى یك كلمھ عبادت مى

پرستى و من شھادت  بینم كھ تو خدا را بر ھفتاد حرف مى بھ خدا قسم من مى: حبیب بن مظاھر خطاب بھ شمر گفت
  .لب تو را مھر و موم كرده استگوید، خداوند ق فھمى كھ او چھ مى گویى كھ چیزى نمى دھم تو راست مى مى

  :بھ او پاسخ داد كھ) علیھ السالم(حبیب مظاھر نیز از طرف یاران امام حسین 

بھ خدا قسم  !و هللا انى اراك تعبد هللا على سبعین حرفاً و أنا أشھد انك صادق ما تدرى ما یقول قد طبع هللا على قلبك
فھمى زیرا خداوند قلب تو را  است میگوئى كھ سخن او را نمىبرى و تو ر تو در گمراھى سخت و دشوارى بسر مى

  .مھر و موم كرده است

  :پس از آنكھ حبیب جواب او را داد، امام سخن خود را ادامھ داد و فرمود

فان كنتم فى شك من ھذا القول، افتشكون انى ابن بنت نبیكم؟ فو هللا ما بین المشرق و المغرب ابن بنت غیرى فیكم و 
 غیركم، و یحكم ائطلبونى بقتیل منكم قتلتھ؟ او مال لكم استھلكتھ؟ او بقصاص جراحھ؟  ال فى

درباره من و برادرم شك دارید آیا در این واقعیت ھم شك دارید ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اگر در گفتار پیغمبر 
ا، و نھ در غیر میان شما از من، پیغمبر بھ خدا قسم در تمام دنیا، نھ در میان شم! كھ من فرزند دختر پیغمبر شمایم؟

خواھید مرا بكشید؟ آیا مال كسى را  ام كھ در مقابل خون او مى فرزندى ندارد، واى بر شما، آیا كسى را از شما كشتھ
 خواھید مجازاتم كنید؟  ام كھ مى ام؟ یا براحتى بر كسى وارد ساختھ حیف و میل كرده

و كسى جوابى نداشت، لذا امام بھ چند نفر از افراد ناشناس كھ در لشكر عمر  در مقابل گفتار امام ھم سكوت كردند
  :سعد بودند و برایش دعوتنامھ نوشتھ بودند خطاب و فرمود



یا شبث بن ربعى، و یا حجار بن ابجر و یا قیس بن اشعث و یا یزید بن الحارت الم تكتبوا الى أن قد اینعت الثمار، و 
 على جند لك مجنده؟  أخضر الجناب و انما تقدم

مگر شما نبودید براى من نامھ  !و اى حجار بن ابجر و اى قیس بن اشعث و اى زید بن حارث! اى شبث بن ربعى
میوه ھایمان رسیده، و درختانمان سرسبز و خرم شده، در كوفھ بر لشكریانى مجھز و آماده بھ خدمت : نوشتید كھ

  !؟!)كنیم مى در انتظار تو دقیقھ شمارى)وارد خواھى شد 

  :اى افراد در برابر سخنان امام پاسخى جز انكار نداشتند و لذا گفتند

  .(لم نفعل: فقالو(ایم  اى بھ تو ننوشتھ ما چنین نامھ

  :كھ با انكار آنان روبرو شد با تعجب و شگفتى فرمود) علیھ السالم(امام 

  .د بھ خدا قسم شما براى من نامھ نوشتیدشوی چگونھ منكر مى! سبحان هللا، بلى وهللا لقد فعلتم عجبا

اگر ھم اكنون از آمدنم  .اذا كرھتمونى فدعونى، انصرف عنكم الى مأمن من ارض! ایھا الناس :آنگاه فرمود
  .ناخشنودید بگذارید بھ ھر جایى از دنیا كھ أمن و آرام باشد، بروم

كنى؟ با تو بھ دلخواھت رفتار خواھد كرد و  نمىچرا با پسر عمویت بیعت ! یا حسین: در اینجا قیس بن اشعث گفت
  .كوچكترین ناراحتى متوجھ تو نخواھد شد

خواھى مردان بنى ھاشم بیش از خون مسلم  تو ھم مثل برادرت ھستى، مى: در جواب قیس فرمود) علیھ السالم(امام 
أفر فرار العبید نھ بھ خدا قسم، نھ دست  بن عقیل را از تو انتقام بگیرند؟ ال وهللا ال اعطیھم بیدى اعطاء الذلیل و ال

پس از آن آیھ قرآن را كھ . گذارم و نھ مانند بردگان از صحنھ جنگ با دشمن فرار خواھم كرد در دست آنان مى
من بھ  ...انى عذت بربى و ربكم أن ترحمون :داستان موسى را در برابر لجاجت فرعونیان نقل میكند قرائت فرمود

برم بھ پروردگار خود و  كنید، پناه مى برم كھ گفتار مرا قبول نمى روردگار شما پناه مىپروردگار خویش و پ
  .آورد پروردگار شما از ھر شخص متكبر و سركشى كھ بروز ایمان نمى

 .(299) در این ھنگام سخن امام بھ پایان رسید، شتر خود را خواباند و بھ عقبھ بن سعمان فرمود آنرا عفال كند

 (علیھ السالم(بزرگوارى و ھدایتگرى امام 

یورش بردند، عبدهللا بن حوزه تمیمى نیز ) علیھ السالم(سپاه عمر سعد كھ قبالً آرایش و منظم شده بودند بر امام 
) أفیكم حسین؟(حسین در میان شماست؟ : پرسید زد و مى ان پیش آمد و با صداى بلند داد مىجزو آنان بود ھراس

علیھ (كرد تا در مرتبھ سوم كھ تكرار كرد یكى از یاران امام حسین  داد و او باز ھم تكرار مى كسى بھ او جواب نمى
ھذا الحسین فما ترید منھ؟ با كمال حسین این است چھ میخواھى؟ : كرد گفت در حالى كھ بھ او اشاره مى) السالم

در پاسخ او ) علیھ السالم(، امام !!تو را بھ آتش دوزخ مژده باد! یا حسین: پرورئى و بى ادبى جسارت كرد و گفت
شوم، تو  پذیر كھ امرش مطاع است وارد مى گویى، من بر خداى آمرزنده كریم و شفاعت تو دروغ مى: فرمود

  .كیستى؟ گفت من پسر حوزھام

ایكھ سفیدى زیر  دستھایش را بسوى آسمان بلند نمود بھ اندازه) علیھ السالم(پس از آنكھ خودش را معرفى كرد، امام 
 .(300) اللھم حزه الى النار خداوندا او را بھ جانب آتش بكش :بلغش ظاھر شد و او را بھ تناسب اسمش نفرین كرد

اى بر اسب خود زد تا از نھرى كھ جلویش بود بپرد و بھ  پسر حوزه كھ نفرین امام را شنید خشمگین شد، تازیانھ
بھ  امام حملھ كند، با پریدن اسب از پشت زین افتاد و یكى از پاھایش در ركاب گیر كرد، اسب رم كرد و او را



اینطرف و آنطرف زد پایش از چند جا شكست و جدا شد و ھنوز پاى دیگرش در ركاب آویزان بود، اسب بدن نیمھ 
  .(و دعاى امام مستجاب گردید30)(1 ) اى میزد تا از دنیا رفت جانش را بر ھر سنگ و بوتھ

من از جلوداران و پیشتازان لشكرى بودم كھ بھ جنگ با حسین آماده شده : كند مسروق بن وائل حضرمى نقل مى
. برد گیرد و براى ابن زیاد جھت گرفتن جایزه ھدیھ مى خواستم اول كسى بوده باشم كھ سر حسین را مى بود، مى

امام درباره پسر حوزه مستجاب شد فھمیدم این اھل بیت نزد خدا داراى احترام و ھنگامیكھ دیدم چگونھ نفرین 
من نباید با آنان بجنگم كھ اھل جھنم : باشند، بھ ھمین جھت لشكر ابن سعد را ترك كردم و گفتم منزلت خاصى مى

 .((302) باشم، ال اقاتلھم فأكون فى النار

 سخنرانى زھیر بن قین در روز عاشورا

یورش بردند، زھیر بن قین با سالح كامل بر اسب فربھ و ) علیھ السالم(در ھمان ھنگام كھ سپاه عمر سعد بر حسین 
  :راھور خود سوار شد و جلو آنان، آمد و گفت

ترسید از عذاب خدا، مادامى كھ میان ما و شما، شمشیر واقع نشده است ما و شما برادر دینى ب! اى اھل كوفھ
كنم، ولى  خواھیم بود و برادر نسبت بھ برادر خود حق دارد لذا من بھ عنوان یك برادر دینى شما را نصیحت مى

ما از یك امت و شریعت، و شما شود، در آنصورت  آنگاه كھ شمشیرھا میان ما قرار گرفت دیگر احترامھا تمام مى
  .ھم از شریعت دیگرى خواھید بود

كند تا معلوم  آزمایش مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھم اكنون خداوند ما و شما را بوسیلھ دودمان پیغمبرش محمد 
  .شود ھر كدام از ما چھ تصمیمى خواھیم گرفت

كنیم، آخر شما  ن طاغى زمان، عبیدهللا بن زیاد دعوت مىما شما را بھ نصرت ذریھ پیغمبر و خذالن و یارى نكرد
اید؟ مگر اینھا نبودند كھ چشمھاى برادران شما را  در سرتاسر حكومت ننگین اینھا جز بدى و شرارت، چیزى دیده

ھاى درخت خرما،  بیرون آوردند و دست و پاھایشان را قطع كردند و اندامشان را بریدند، و بدنھایشان را بر شاخھ
آویزان كردند و جوانان برجستھ شما و فراءتان را مانند حجر بن عدى و یارانش، و ھانى بن عروه و امثالش را 

  !كشتند؟

اى از سپاھیان عمر سعد، او را فحش و ناسزا گفتند و بر عبیدهللا بن زیاد ستایش  سخن زھیر كھ بھ اینجا رسید، عده
و ھمراھیانش را بكشیم، یا او و ) حسین(داریم تا اینكھ رفیقت  شما برنمىما دست از : و درود فرستادند و بھ او گفتند

  .یارانش را سالم نزد عبیدهللا بن زیاد بفرستیم

زھیر پس از سخن آنان، مجدداً شروع بھ نصیحت آنان كرد و یارى كردن او سزاوارتر از یارى كردن پسر سمیھ 
ید، بین او و یزید را آزاد بگذارید، مطمئن باشید یزید بدون كشتن كنید الاقل با او مجنگ است، اگر او را یارى نمى

  .حسین ھم از شما راضى خواھد شد

ساكت باش، خدا تو را ساكت كند، : ھنوز زھیر مشغول صحبت بود كھ شمر او را ھدف تیر خود قرار داد و گفت
  !!از بس حرف زدى ما را بى تاب كردى

كند، روى سخن من با تو  اى پسر كسى كھ از عقب ادرار مى: فرمود زھیر در جواب اعتراض و گستاخى شمر
كنم كھ تو حتى دو آیھ از قرآن را بدانى، مژده باد تو را بھ خوارى روز  نیست، تو كھ آدم نیستى، من باور نمى

  !قیامت و عذاب دردناك این دنیا

  .یقت فرا خواھد رسیداالن مرگ تو و رف: شمر زھیر را تھدید بھ مرگ كرد و در جواب او گفت



آیا مرا از مرگ میترسانى؟ بھ خدا سوگند كشتھ شدن در ركاب او بھ مراتب بھتر است از زندگى : زھیر گفت
پس از این گفتگو و ستیز، زھیر مجدداً سپاه را مورد خطاب قرار داد و با صداى بلند ! جاودانھ با شما پست فطرتان

  :گفت

ز ستم پیشھ و امثال او را نخورید، شما را از دینتان برنگرداند، بھ خدا قسم گول این تھى مغ! اى بندگان خدا
را بریزند و یاران و حامیان او را بكشند، ھرگز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كسانیكھ خون ذریھ و اھل بیت محمد 

  .مند نخواھند شد از شفاعت او بھره

فرماید  مى) علیھ السالم(ابا عبدهللا : از یارانش بھ او گفت در ھمین بین كھ ھنوز صحبت او ادامھ داشت یك نفر
اش  برگرد، بھ جان خودم سوگند كھ اگر مؤمن آل فرعون ھم بنا بود فرعونیان را نصیحت كند بھ ھمین اندازه وظیفھ

ر باشد، كفایت را انجام داده بود، تو نیز وظیفھ خود را در راه ارشاد و نصیحت این قوم انجام دادى، اگر بنا بود مؤث
 .(303) كرد مى

 سخنرانى بریر در روز عاشورا

ر بریر بن خضیر، كھ پیرمردى از تابعین و عابد و قارى قرآن و از شیوخ قاریان در مسجد جامع كوفھ بود و د
اجازه گرفت تا قدرى با سپاه عمر سعد، ) علیھ السالم(میان قبیلھ ھمدان قدر و منزلت خاصى داشت، از امام 

  :صحبت كند، پس از آنكھ اجازه گرفت نزدیك آنھا آمد و با صداى بلند گفت

ا، و چراغ پر از بشیر و نذیر، و دعوت كننده بھ خد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خداوند حضرت محمد ! اى مردم
كنند ولى  بینید ھمھ حیوانات و كالب و خنایز از آن استفاده مى این آب فرات را كھ مى. فروغ براى مردم فرستاد

  !دھید؟ آیا پاداش زحمات پیغمبر این است كھ درباره اوالدش انجام مى! اید؟ شما آنرا از پسر دختر پیغمبر منع كرده

بیش از این حد حرف نزن، دست بردار، ! بریر: را بلند كردند و بھ او گفتندبرخى از سپاھیان عمر سعد صدایشان 
  (باشد مقصود عثمان مى! (بھ خدا قسم حسین باید تشنگى را بچشد چنانكھ پیش از او، بعضیھا این تشنگى را چشیدند

برابر شما است، و اینان  اینك ثقل پیغمبر در! اى مردم: بریر پس از پایان سخن آنھا بھ گفتار خود ادامھ داد و گفت
 خواھید انجام دھید؟  فرزندان و دختران و خاندان و اھل بیت اویند، بگوئید درباره آنھا چھ مى

سپاھیان عمر سعد در جواب بریر گفتند تصمیم ما این است او را تحویل عبیدهللا بن زیاد بدھیم و او است كھ باید 
  .نظر خود را درباره اینان بدھد

آیا ! اند برگردند؟ واى بر شما اى اھل كوفھ پذیرید اھل بیت پیغمبر بھ ھمان جائیكھ آمده آیا نمى: نان پرسیدبریر از آ
اید عھد و پیمانى را كھ با او بستید؟ و خدا را بر  اید؟ و آیا فراموش كرده ھایى را كھ نوشتھ اید دعوتنامھ فراموش كرده

گفتید كھ جانتان  كھ اھل بیت پیغمبرتان را دعوت كردید و قاطعانھ مىمگر شما نبودید ! آن و بر خود شاھد گرفتید؟
خواھید آنان را تسلیم  اند، آب فرات را برویشان بستھ و مى كنید؟ و ھم اكنون كھ نزد شما آمده را در ركابشان فدا مى

داوند از آب روز اش چھ شده است شما را؟ خ ابن زیاد كنید؟ چھ بد عمل كردید بعد از پیغمبرتان درباره ذریھ
  .قیامت، محرومتان گرداند كھ شما بد مردمى ھستید

  !!گوئى فھمیم تو چھ مى ما نمى) ما ندرى ما تقول: (سخن كھ بھ اینجا رسید چند نفر از آنان بھ وى گفتند

اظھار خداى را سپاس كھ بر بینش من افزود تا شما را بھتر بشناسم آنگاه دست بھ دعا برداشت و ضمن : بریر گفت
خداوندا شمشیرى در میانشان بیافكن كھ مرگشان در آن باشد و تو از آنھا  :بى زارى از آنان و كردارشان چنین گفت

  !خشمگین

 .(304) در ھمین جا سپاه عمر سعد تیرھاى خود را بھ سوى او شلیك كردند، وى بھ ناچار بھ سوى امام برگشت



 :(علیھ السالم(دومین خطبھ امام 

سوار بر اسب، در برابر سپاه عمر سعد ایستاد قرآنى باز كرد و بر سر ) علیھ السالم(پس از آنكھ بریر برگشت امام 
  :گرفت و گفت

  .، حكم باشد)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ون جدم رسول خدا میان ما و شما قرآن كتاب خدا و قان! اى مردم

صلى (است و رسول خدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دانند او فرزند پیغمبر  سپس از آنھا گواھى خواست كھ آیا مى
ى كھ درباره او و برادرش چھ گفتھ است؟ و آیا میدانند شمشیرى كھ در دست دارد و زرھ) هللا علیھ و آلھ و سلم

 اى كھ بر سر نھاده است، شمشیر و زره و عمامھ پیغمبرند؟  پوشیده است، و عمامھ

اید  با این وصف، پس چرا تصمیم گرفتھ: پس از آنكھ ھمھ او را تصدیق كردند و اقرار نمودند آنگاه از آنھا پرسید
دستور داده، اطاعت او بر ما واجب چون امیر عبیدهللا زیاد : گفتند) علیھ السالم(خون مرا بریزید؟ در جواب امام 

  !است

! اى مردم ...تباً لكم ایتھا الجماعھ و ترحاً  :در برابر این طرز تفكر و بى شخصیتى آنان فرمود) علیھ السالم(امام 
ننگ و ذلت و حزن و اندوه بر شما باد، حین استصرحتمونا و الھین كھ با شوق فراوان ما را بھ یارى خود خواندید، 

اكم موجفین و آنگاه كھ بھ فریاد شما رسیده و با سرعت بھ سوى شما شتافتم سللتم علینا سیفاً لنا فى ایمانكم فاصرحن
و حششتم علینا ناراً اقتدحناھا على عدونا  .شمشیرھائى را كھ از خود ما و در دست شما بود بر ضد ما بكار گرفتید

فاسبحتم الباً  .دیده بودیم بر ضرر ما شعلھ ور ساختیدو عدوكم و آتش جنگى را كھ علیھ دشمن مشتركمان تھیھ 
ألعدائكم على اولیائكم پشتیبان دشمنان و ضد دوستانتان شدید، بغیر عدل أفشوه فیكم، و ال امل اصبح لكم فیھم بدون 

  .اینكھ عدل و دادى را بھ نفع شما اجرا كرده باشند و یا امید خیرى در آنھا وجود داشتھ باشد

ت وایھا بر شما، تركتمونا و السیف مشیم، و الجاش طامن و الرأى لما یستحصف روى از ما برتافتید در لكم الویال
و لكن استرعم علینا كطیره الدباء مانند  .ھا دست نخورده بود حالیكھ ھنوز شمشیرھا در غالف، و دلھا آرام، و عقیده

افت الغراش ثم نقضتوموھا و ھمچون پروانھ از پور ملخ از ھر طرف بسوى ما روى آوردید و تداعیتم الینا كتھ
اطراف ما فرو ریختند و پیمانتان را شكستید، فقبحاً لكم رویتان سیاه باد، یا عبید ایعھ و شذاذ االحزاب اى بى 
شخصیتھا، و اى تھ ماندگان احزاب فاسد، و نبذه الكتاب، و محر فى الكلم كھ قرآن را پشت سرانداختھ و آنرا 

اید، و مسفئى  اید، و عصبھ االثم و نفثھ الشیطان و اى گروه جنایتكاران كھ از دماغ شیطان فرو افتاده تحریف كرده
چگونھ این زنا ! ویحكم أھوالء تعضدون و عنا تتخاذلون؟ واى بر شما .السنن و خاموش كنندگان سنت پیغمبرید

ر فیكم قدیم آرى بھ خدا سوگند غدر و نیرنگ از گذارید؟ اجل و هللا الغد كنید و ما را تنھا مى زادگان را حمایت مى
ھاى  صفات دیرینھ شما است و شجت علیھ اصولكم كھ نیاكان شما بر آن استوار بودند و تأزرت فروعكم و شاخھ

ترین میوه درختى ھستید كھ  اند فكنتم أخبث ثمر شجى للناظر و اكلھ للغاصب شما مانند خبیث شما آن را بھ ارث برده
  .اش گیر كند، ولى در كام رباینده ستمگرش شیرین و گوارا باشد اغبان بیچارهدر گلوى ب

) ابن زیاد(اال و ان الدعى بن الدعى قد ركزنیین اثنتین، بین السلھ و الذلھ آگاه باشید، این زنا زاده فرزند زنا زاده 
كھ ما بھ زیر بار ذلت، و ھیھات  بین شمشیر و ذلت، و ھیھات منا الذلھ و ھیھات: مرا بین دو چیز قرار داده است

منا الذلھ و ھیھات كھ ما بھ زیر بار ذلت برویم، یأتى هللا لنا ذلك و رسولھ و المؤمنون زیرا خدا و پیامبرش و 
مؤمنان از آن ابا دارند، و حجور طابت و طھرت و انوف حمیھ، و نفوس ابیھ من ان نؤثر طاعھ اللثام على مصارع 

و پاكیزه مادران، و مغزھاى با غیرت و نفوس ابیھ و با شرافت پدران اجازه نمیدھند كھ ما  الكرام و دامنھاى پاك
اال و انى زاحف بھذه ایسره على قلھ العدد و  .اطاعت افراد پست را بر قتلگاه بزرگان و رادمردان ترجیح دھیم

و با پشت كردن یارى دھندگان آماده  خذالن الناصر آگاه باشید من با ھمین گروه بظاھر اندك و با ھمین كمى افراد،
  :آنگاه اشعار فروه بن مسیك مرادى را خواند. جھادم

و ان نھزم فغیر مھزمینا   فان نھزم فھزامون قدماً 
 و ما أن طبنا جبن و لكن 

 
 منایانا و دولھ آخرینا 



 فقل للشامتین بنا افیقوا 
 

سیلقى الشامتون كما لقینا 
لناس اذا ما الموت رفع عن ا

 
 بكلكلھ اناخ بآخریناً 

  :پس از قرائت اشعار فوق فرمود

اما وهللا ال تلثون بعدھا اال كریث ما یركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى و نقلق بكم فلق المخور آگاه باشید بھ 
ود و شما را اى كھ سواركار بر اسب خویش سوار ش خدا قسم بعد از این جنگ دوامى نخواھید آورد مگر بھ اندازه

عھد عھده الى ابى جدى رسول هللا  .بھ دور آسیاب حوادث بچرخاند، و مانند مدار سنگ آسیاب نا آرامتان بگذارد
گرفتھ و بھ من سپرده؛ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى است كھ پدرم از جدم رسول خدا  آنچھ را كھ گفتم برنامھ

انى توكلت على هللا ربى وربكم . علیكم غمھ ثم اقضوا الى و ال تنظرونفأجمعوا امركم و شركاءكم ثم ال یكن امركم 
اى برایتان باقى نماند  ما من دابھ اال ھو آخذ بناصیتھا ان ربى على صراط مستقیم اگر امر برایتان روشن شد و شبھھ
ید، من بر خدا كھ شما و ھمفكرانتان دست بھ ھم بدھید و تصمیم باطل خود را درباره من اجر كنید، و مھلتم ندھ

اى نیست جز اینكھ در ید قدرت اوست، پروردگار من بر  كنم، ھیچ جنبنده پروردگار من و شما است توكل مى
  .صراط مستقیم است

  :سپس دستھاى خود را بھ سوى آسمان بلند كرد و سپاه عمر را با این عبارت نفرین فرمود

كسنى یوسف خداوند قطرات باران رحمت خود را از آنان قطع اللھم احبس عنھم قطر السماء و أبعث علیھم سنین 
  .مانند سالھاى زمان حضرت یوسف را بر آنان بفرست) خشك و قحطى(بفرما و سالھاى 

غالم ثقفى را بر آنان مسلط كن تا با كاسھ تلخ مجازات ! و سلط علیھم غالم ثقیف، یسقیھم كأسا مصبره خداوندا
  .ا وخذلونا زیرا اینان ما را تكذیب كردند و در برابر دشمن ما را تنھا گذاشتندفأنھم كذبون .سیرابشان نماید

  .ایم و برگشت ھمھ بھ سوى تو است و انت ربنا علیك توكلنا و الیك المصیر و توئى پروردگار ما، بتو توكل كرده

لى و الھل بیتى و اشیاعى و خداوند  و هللا ال یدع احدامنھم اال انتقم لى منھ قتلھ بقتلھ، و ضربھ بضربھ و انھ لینتصر
احدى از آنان را بدون مجازات نگذارد مگر این كھ در برابر ھر قتلى از ما بھ قتلشان برساند، و در مقابل ھر 

 .(305) اى بھ آنان وارد نماید، و از آنان انتقام من و اھل بیت و پیروانم را بگیرد اى كھ بھ ما زدند ضربھ ضربھ

  سخنى با ابن سعد گمراه

) علیھ السالم(پس از سخنرانى دوم، عمر بن سعد را خواست، بااینكھ وى از مالقات با امام ) علیھ السالم(امام 
: در عین حال پذیرفت و بھ حضور امام آید، حضرت بھ او فرمود خواست با امام مواجھ شود، كراھت داشت و نمى

دھد؟ بھ خدا سوگند  كنى پس از آنكھ مرا كشتى، این فرومایھ پست، حكومت رى و گرگان را بھ تو مى تو خیال مى
ال تتھنأ انك تقتلنى و تزعم ان یولیك الدعى بالد الرى و جرجان، و هللا  .این ریاست ھرگز براى تو گوارا نخواھد شد

آید انجام بده عھد معھود، فاصنع ما  یذلك أبدأ و این پیمانى است محكم و پیش بینى شده، حاال ھر چھ از دستت مى
انت صانع كھ پس از من نھ در دنیا و نھ در آخرت، روى خوش نخواھى دید فانك ال تفرح بعدى بدنیا و ال آخره و 

كنند و كودكان آنرا وسیلھ سنگ بازى  شھر بر باالى نى آویزان مى ات را در ھمین بینم سر بریده از ھم اكنون مى
  .دھند خود قرار مى

خشمگین شد و بدون اینكھ جوابى بدھد روى برگرداند و بھ طرف ) علیھ السالم(عمر بن سعد با شنیدن سخنان امام 
 .(306) سپاھیان خود روآورد

 توبھ و بازگشت حر



براى سپاه عمر سعد اتمام حجت كرد و فرمود مگر شما براى من نامھ ننوشتید؟ ) علیھ السالم(پس از آنكھ امام 
شنید، نزد عمر بن سعد حر بن یزید ریاحى كھ سخن امام و استغاثھ وى را ... خیر ما ننوشتیم: برخى از آنان گفتند
 خواھى با این مرد بجنگى؟ ا مقاتل انت ھذا الرجل؟  آیا مى: آمد و از او پرسید

آرى بھ خدا سوگند، آن چنان جنگى خواھیم كرد كھ آسانترین آن افتادن سرھا و : عمر بن سعد در جواب حر گفت
  !بریده شدن دستھا از بدنھا باشد

اگر كار بدست من بود قبول  :كنید؟ عمر بن سعد گفت ات او را قبول نمىچرا ھیچ كدام از پیشنھاد: حر گفت
ورزد حر كھ این سخن را  پذیرفتم، ولى كار بدست امیر است و او از قبول این پیشنھادات امتناع مى كردم و مى مى

از . نار او بودقره بن قیس یكى از سپاھیان عمر، ك. از عمر بن سعد شنید از او كناره گرفت و بھ جاى خود برگشت
خواھى آبش بدھى؟  خیر، حر مجدداً پرسید آیا نمى: اى؟ قره در جواب گفت آیا امروز اسبت را آب داده: قره پرسید

خواھد كنار بكشد و نمیخواھد كسى او را ببیند لذا قره از  در اینجا قره نسبت بھ حر مشكوك شد و فھمید كھ حر مى
یكى دیگر از سپاھیان بھ نام مھاجر بن . رفت مى (علیھ السالم(ف امام حسین او جدا شد و حر نیز اندك اندك بھ طر

آیا قصد حملھ دارى؟ حر در حالى كھ لرزه بر اندامش افتاده بود سكوت كرد و ظنین  :اوس او را دید و سوال كرد
كرد  مىاگر كسى از من سوال  :مھاجر از این حالت كھ در حر مشاھده كرد مشكوك شد و گفت. بھ وى نداد

كردم ھم اكنون این چھ  كردم و بھ از تو كسى را معرفى نمى شجاعترین مردم كوفھ كیست؟ از نام تو تجاوز نمى
 فما ھذا الذى أراه منك؟  !كنم؟ وضعى است كھ در تو مشاھده مى

نده بینم، بھ خدا قسم حتى اگر با آتش مرا زنده ز من خودم را سر دو راھى بھشت و دوزخ مخیر مى: حر گفت
اى بر  پس از آن تازیانھ .وهللا ال أختار على الجنھ شیئاً ولو أحرقت .بسوزانند غیر از بھشت را انتخاب نخواھم كرد

  .حركت كرد) علیھ السالم(اسب خویش زد و بھ طرف امام حسین 

صلى هللا علیھ و (سر را بھ زیر افكند و دستھا را باالى سر قرار داد و با حالت شرمندگى و خجلت از اھل پیغمبر 
اللھم الیك انیب، فتب على، فقد ارعبت قلوب  :گفت آمد و با صداى بلند مى) علیھ السالم(، نزد ابى عبدهللا )آلھ و سلم

من دل دوستان و اوالد پیغمبر تو را لرزاندم، ھم اكنون از كار خود پشیمانم، توبھ مرا ! اولیائك و اوالد نبیك خداوندا
كردم این مردم كار را بھ اینجا خواھند كشاند، وگرنھ  من فكر نمى! یا ابا عبدهللا: م عرض كردآنگاه بھ اما! بپذیر

ام و تصمیم دارم تا پاى مرگ در ركابتان بجنگم  كردم و ھم اكنون بھ حضورتان آمده ھرگز با آنھا ھمراھى نمى
 فھلى من توبھ؟ آیا توبھ من پذیرفھ است؟ 

حر خوشحال شد و بھ حیات .(307) كند آرى خداوند توبھ تو را قبول مى: فرمود در جواب حر) علیھ السالم(امام 
اى حر مژده باد (ده بود ابدى و نعمتھاى جاودانھ پیوست و رمز آن سخن كھ ھنگام بیرون آمدن از كوفھ از غیب شنی

عرض ) علیھ السالم)برایش روشن شد، آنگاه داستان را بھ ابى عبدهللا ) اى بھ تو از این راھى كھ در پیش گرفتھ
: گفت ھنگامى كھ از كوفھ و داراالماره ابن زیاد براى جنگ با تو بیرون آمدیم صدایى بگوشم رسید كھ مى: كرد

اى است كھ من بجنگ پسر دختر پیغمبر خدا  با خود گفتم واى بر حر این چھ مژده) اى حر مژده باد تو را بھ بھشت(
  .خداوند تو را ھدایت كرد و بھ اجر خود رسیدى: بھ او فرمود) علیھ السالم(امام ! روم؟ مى

 :حر و نصیحت سپاه عمر بن سعد

آمد در برابر آنان ایستاد و با صداى اجازه گرفت با سپاه عمر بن سعد سخن بگوید ) علیھ السالم(پس از آن از امام 
ھرگز چشمتان از گریھ نخشكد و دلتان شاد نگردد، زیرا شما فرزند ! مرگ بر شما باد! اى اھل كوفھ: بلند گفت

دختر پیغمبر را دعوت كردید و خصمانھ با او برخورد نمودید، از ھر جھت او را در محاصره قرار دادید و 
ین پھناور زمین خدا بھ پناھگاھى بروند و ھم اكنون مانند اسیرى در دست شما است نگذاشتید او و اھل بیتش در ا

كنند  كھ توانایى بر انجام ھیچ كارى را ندارد، و آب فرات را كھ یھودیان و ترسایان و آتش پرستان از آن استفاده مى
اید و این  ش را از آن ممنوع كردهھا و خوكھاى بیابان در آن میلولند، ولى شما او و زنان و كودكان و یاران و سگ

اند، حق پیامبر را درباره اوالدش بد أداء كردید؟  زنان و كودكان از سوز تشنگى جانشان بھ لب آمده و بزمین افتاده



اى از سپاھیان عمر سعد با تیر بھ  سخن حر كھ بھ اینجا رسید عده. بسوزید در تشنگى قیامت و كسى بفریادتان نرسد
 .(308) ، حر بھ طور قھقرا برگشت و در حضور امام ایستاداو حملھ كردند

  نخستین حملھ دشمن

یر حملھ را آغاز كرد، و پس از آنكھ حر برگشت عمر بن سعد مقدارى بھ طرف خیمھ گاه ابى عبدهللا جلو آمد و با ت
و سپس دستور حملھ را صادر (309) . نزد امیر شاھد باشید اول كسى كھ بھ حسین تیر زد من بودم: بھ سپاه خود گفت

ھا سرازیر شد و كمتر كسى  ھاى تیر مانند قطرات باران بھ سوى خیمھ قسمتى كھ چوبھكرد و ھمھ شروع كردند، بھ 
  .از اصابت تیر، محفوظ ماند) علیھ السالم)از یاران امام 

خداوند شما را رحمت كند بپاخیزد و آماده مرگى : بھ اصحاب خود فرمود) علیھ السالم(در این ھنگام ابو عبدهللا 
قوموا رحمكم هللا الى  .ھا پیكھاى مرگند از طرف این مردم بھ سوى شما نیست زیرا این تیره اى باشید كھ از آن چاره
یاران ابى عبدهللا نیز از خود دفاع كردند و در این حملھ كھ بیش از ساعتى طول نكشید پنجاه  .الموت الذى ال بد منھ

  .نفر از دشمن كشتھ شدند

زیاد بھ میدان آمده در خواست مبارزه كردند، حبیب بن مظاھر و بریر  یسار غالم زیاد، و سالم غالم عبیدهللا بن
بھ آنان اجازه نفرمود، پس از آن ) علیھ السالم)زودتر از دیگران از جاى پریدند و اعالن آمادگى كردند ولى امام 

اعدھایى قوى و درشت، اش ابو وھب بود و قدى بلند و س دو نفر، عبیدهللا بن عمیر كلبى كھ از قبیلھ بنى علیم و كنیھ
شانھ ھایى پھن داشت و در قوم خود از عزت و احترام خاصى برخوردار و مردى شجاع و كار آزموده بود بلند 

  .دانم احسبھ لالقران قتاالً  شد، امام بھ او اجازه فرمود و گفت این را در جنگ با آنان ھمانند مى

اى؟ خودش را معرفى كرد، گفتند، تو  و كیستى كھ بھ جنگ ما آمدهت: عبد هللا در مقابل آنان فراگرفت از وى پرسیدند
: شناسیم، زھیر یا حبیب یا بریر باید بھ جنگ ما بیایند نھ تو، بھ یسار غالم زیاد كھ نزدیكتر بھ وى بود گفت را نمى

غالم عبیدهللا بھ او  خواھى با من بھ نبرد بپردازى؟ شمشیر كشید كھ او را از پاى درآورد، سالم اى پسر زانیھ تو نمى
حملھ كرد، یارانش صدا زدند مواظب آن غالم دیگر باش، خواست شمشیر او را با دست چپ دفع كند، انگشتانش 
قطع شدند لكن با دست دیگر بر او نیز حملھ كرد و ھر دو را بھ دوزخ فرستاد، آنگاه رجز خوان نزد ابى عبدهللا 

  :برگشت

آن تنكرونى فأنا ابن كلب   (310) ى ببیتى فى علیم حسبى حسب 

 :گفت رفت و مى ھمسر وى، ام وھب دختر عبدهللا از طایفھ نمر بن قاسط چوب خیمھ را برداشت و بھ طرف او مى
پدر و مادرم فدایت باد، در ركاب این  .(صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الطیبین ذریھ محمد فداك ابى و امى قاتل دون 

ھا  فداكارى كن، عبدهللا ھر چھ خواست ھمسر خود را بھ خیمھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پاك مردان ذریھ پیغمبر 
دارم تا اینكھ با تو كشتھ شوم،  برنمىمن ھرگز دست از تو : گفت برگرداند قبول نكرد، دامن او را محكم گرفت و مى

خداوند بھ شما جزاى خیر بدھد، بھ خیمھ برگرد زیرا : كھ این صحنھ را مشاھده كرد فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(311) خداوند جھاد را بر زنان، واجب نفرموده است، آنگاه بھ امر مراجعت كرد

  مبارزات دو نفرى و چھار نفرى

دیدند بسیارى از ھمراھیانشان كشتھ شدند، دو نفر، سھ نفره، ) علیھ السالم(ھنگامى كھ باقیمانده یاران امام حسین 
گرفتند تا بتوانند در برابر  از اھل بیت را مى ى دفاع و حمایت اجازه) علیھ السالم)آمدند و از امام  چھار نفره مى

ى دشمن از یكدیگر حمایت  گفتند تا بتوانند در برابر خدعھ ى دشمن از یكدیگر حمایت از اھل بیت را مى خدعھ
سیف بن حارث بن سریع، و مالك بن عبد بن سریع جابرى كھ ھر دو پسر عمو و برادر امى : از آن جملھ. نمایند

فرمود براى چھ مى گریید؟ من امیدوارم بھ ھمین زودى ) علیھ السالم(امام . شكبار خدمت امام آمدندبودند با چشم ا
  .از فرط شادى چشمتان روشن شود انى یرجوا ان تكونا بعد ساعھ قریرى العین



نیم دشمن تو را بی گریم كھ مى گرییم بلكھ براى تو مى فدایت شویم، ما نھ براى خود مى: آن دو نفر در پاسخ امام گفتند
توانیم برایت كارى انجام دھیم، امام برایشان دعا خیر فرمود، و پس از دفاعى كھ در  محاصره كرده است و ما نمى

 (312) .ھمان نزدیكى انجام دادند بھ شربت شھادت رسیدند

این مردم شما را : آمدند و گفتند) علیھ السالم(ى غفارى نیز بھ حضور امام  و عبدهللا و عبدالرحمن فرزندان عروه
  .این بگفتند و پس از وداع در حضور امام مقاتلھ كرده و شھید شدند. غریب و در محاصره قرار دادند

بربن حارث سلمانى و مجمع بن عبدهللا عائذى، چھار نفرى بر و عمرو بن خالد صیداوى، و سعد غالمش، و جا
آنگاه . دشمن تاختند و تا قبل لشكر پیش رفتند كھ ناگھان از ھر چھار طرف محاصره شدند و دیگر كسى آنھا را ندید

اد، در برادرش عباس را بھ كمكشان فرستاد و او آنھا را با بدنھاى مجروح و خون آلود نجات د) علیھ السالم)امام 
گشتند دشمن بھ آنان نزدیك شد، با اینكھ بدنشان مجروح و در حال ناتوانى بودند در عین حال با آنھا  حالى كھ برمى

  .مقاتلھ كردند، تا ھر چھار نفرى در یك جا شھید شدند

  استغاثھ امام و تأثیر آن

: خود را بھ دست گرفت و فرمودمحاسن شریف ) علیھ السالم(پس از كشتھ شدن گروه بسیارى از اصحاب، امام 
خشم خداوند وقتى بر یھودیان سخت و شدید كھ براى او فرزندى قائل شدند، و خشم خدا بر ترسایان آنگاه شدید شد 

پدر، پسر، روح القدس قائل شدند، و خشم او بر گبران وقتى فزونى یافت كھ آفتاب و ماه را (كھ بھ خدایان سھ گانھ 
د، و خشم و غضب خدا بر قوم دیگر وقتى شدت یافت كھ براى كشتن پسر دختر بھ جاى خدا پرستش كردن

  .پیغمبرشان دست بھ ھم داده و متحد شدند

بر عقیده خود (ھاى اینھا پاسخ مثبت نخواھم داد  بدانید، بھ خدا قسم من بھ ھیچ یك از از خواستھ: پس از آن فرمودن
ء مما یریدون  خون خود بلقاء هللا برسم اما وهللا ال اجیبھم الى شى اى از تا با محاسن رنگین شده) مانم استوار مى

اما من مغیث یغیثنا؟ اما من ذاب یذب عن  :آنگاه صدایش را بھ استغاثھ بلند كرد .حتى ألقى هللا و أنا مخضب بدمى
لى هللا علیھ و آلھ ص(حرم رسول هللا؟ آیا فریاد رسى نیست كھ بھ فریاد ما برسد؟ آیا كسى نیست از حرم رسول خدا 

 دفاع كند؟ ) و سلم

  .بھ گوش بانوان حرم رسید صدایشان بھ گریھ بلند شد و بسیار گریستند) علیھ السالم(چون صداى امام 

و دو نفر دیگر بھ نام سعد بن حارث انصارى و برادرش ابو الحتوف انصارى كھ در لشكر عمر سعد بودند صداى 
و گریھ زنان را كھ شنیدند تغییر عقیده داده و سالح خود را بھ سوى ھمراھیان خود  استغاثھ و مظلومیت ابى عبدهللا

  (!خدایشان رحمت كناد. (كج كردند و پس از مقاتلھ شدیدى در ركاب امام شھید شدند

 :و پاسخ بھ تبلیغات سوء دشمن) علیھ السالم(امام 

شھید شدند و كمى نفراتشان چشمگیر شد بقیھ اصحاب ) علیھ السالم(پس از آنكھ گروه بسیارى از یاران امام حسین 
آمدند، در عین حال گروه بسیارى از لشكر كوفھ را كشتند و كار بر آنان  تك تك و یكى پس از دیگرى بھ جنگ مى

أتدرون من  :بھ سر ھمراھیان خود فریاد كشید(313)  سخت كردند لذا یكى از فرماندھانشان بنام عمرو بن حجاج
جنگید؟ شما با سواركاران قھرمان این شھر، و با تیز ھوشان با فراست، و  تقاتلون؟ آیا شما میدانید با چھ كسانى مى

ھیچ كس نیست با آنان روبرو شود و زنده . ستیدھراسند روبرو ھ با قومى كھ شھادت طلبند و ھرگز از مرگ نمى
فرستند، راھى براى مبارزه و شكست آنان جز این نیست كھ  برگردد، با ھمین قلت افراد ھمھ را بھ كام مرگ مى

  .باید از ھر سنگ و كلوخى علیھ آنان استفاده كرد وگرنھ ھمھ شما را خواھند كشت

دھم كسى با آنھا بھ این  از ھم اكنون دستور مى: تصدیق كرد و گفتعمر بن سعد كھ فرمانده كل بود سخن او را 
  .شكل روبرو نشود مگر اینكھ پیشنھاد عمرو را عمل كند



حملھ كرد، اصحاب در برابرش ایستادگى كردند، بھ ناچار از ) علیھ السالم(عمرو بن حجاج بھ جناح راست حسین 
تند، پس از مدتى مقاتلھ كھ شكست خوردند و پا بھ فرار گذاشتند، اسب پیاده شدند و با نیزه بھ جنگ با آنان پرداخ

با چابكى و چاالكى آنان را تعقیب كردند گروھى را كشتھ و برخى را زخمى و مجروح ) علیھ السالم(یاوران امام 
  .نمودند

نمود و  ب مىتشویق و ترغی) علیھ السالم(وى ھنگام شروع حملھ افراد تحت فرماندھى خود را بھ جنگ با امام 
  :گفت مى

قاتلوا من مرق عن الدین و فارق الجماعھ بكشید كسى را كھ از دین بیرون رفتھ و از جماعت مسلمین فاصلھ گرفتھ 
ویحك یاعمرو أعلى تحرض الناس؟  :چون گفتار او را شنید فریاد برآورد كھ) السالمعلیھ (ابو عبدهللا .(314) است

از ) خاندان وحى، و بنیانگذاران دین)كنى؟ آیا ما  واى بر تو اى عمرو، آیا بر ضد من مردم را تحریك و تشویق مى
بر آن استوار و ) ف بودىكھ حق را از باطل نشانختى و از آغاز با پا گرفتن دین مخال(دین خارج شدیم ولى تو 

پابرجا ماندى؟ أنحن مرقنا من الدین، وانت تقیم علیھ؟ روزى كھ روح از كالبد بدن ما جدا شد خواھى فھمید چھ 
 كسى سزاوارتر آتش دوزخ خواھد بود؟ 

 (315)  شھادت مسلم بن عوسجھ

انجام گرفت، عمرو بن حجاج این بار حملھ را از طرف فرات ) علیھ السالم(پس از آن گفتگو كھ با ابى عبدهللا 
شروع كرد و حدود یك ساعت درگیرى ادامھ داشت كھ مسلم بن عوسجھ تنھا در مقابل آن گروه كثیر ھمچون شیر 

لم بن عبدهللا ضبابى و عبدهللا بن خشكاره بھ جملگى كار را بر او سخت گرفتند و خروشید، سرانجام مس ژیان مى
گرد و غبارى فضا را تیره و تار كرد، پس از آنكھ اندكى غبارھا فرو نشست معلوم شد مسلم بن عوسجھ بھ زمین 

ر در كنار بدن نیمھ جان ھمراه با حبیب بن مظاھ) علیھ السالم(افتاده است، ھنوز اندك رمقى در بدن داشت كھ امام 
خداى تو را رحمت كند، برخى از مؤمنان بھ وظیفھ خود عمل ! اى مسلم: و غرقھ بخون وى آمدند، امام بھ او فرمود

  .اند برند و تغییر و تبدیلى در پیمانشان نداده كرده و بھ ھدف خود رسیدند و برخى دیگر در حال انتظار بھ سر مى

كشتھ شدن تو بر من سخت است ولى تو را مژده : وستان او بود نزدیك وى آمد و گفتحبیب بن مظاھر نیز كھ از د
خداوند تو را نیز مژده نیك : مسلم با صداى بسیار ضعیف گفت .دھم كھ چند لحظھ دیگر وارد بھشت خواھى شد مى
  .دھد

خواستى انجام  نچھ را كھ مىكردى تا آ دانستم بعد از تو زنده خواھم بود دوست داشتم وصیت مى اگر مى: حبیب گفت
اوصیك بھذا آن تموت دونھ وصیت  :كرد گفت اشاره مى) علیھ السالم(مسلم در حالى كھ با دست بھ امام حسین . دھد

  .من این است كھ تا جان در بدن دارى، دست از یارى این آقا بر ندارى

ن گفتگو بودند كھ روح از بدنش پرواز در ھمی. قسم بھ پروردگار كعبھ وصیت تو را عمل خواھم كرد: حبیب گفت
، صداى آن زن كھ بھ گوش عمرو بن حجاج و سپاھیانش رسید !یا سیداه، یابن عوسجتاه! وا مسلماه :گفت كرد و مى
  !!ما مسلم را كشتیم: بھ او گفتند

كشید و  م را مىمادرتان بھ سوگتان بنشیند، شخصى مانند مسل: شبث بن ربعى كھ در آنجا بود بھ اطرافیان خود گفت
كنید؟ میدانید او در میان مسلمانان در جنگ آذربایجان چھ مقام و احترام خاصى داشت؟ قبل از  بعد خوشحالى مى

  .اینكھ دیگران از جاى خود حركت كنند او شش نفر از مشركین را بھ دوزخ فرستاد

 :جناح چپ لشكر

حملھ كرد، شمر بن ذى الجوشن ھم با گروه بسیارى در ھمان ھنگام كھ عمرو بن حجاج بھ طرف راست لشكر امام 
ھا رسید، اصحاب مقاومت كردند عبدهللا بن عمیر كلبى بود كھ نوزده نفر  بھ طرف چپ حملھ برد و نزدیك خیمھ

ھاى شمر را كشت و سرانجام ھانى بن ثبیت حضرمى بر او حملھ سختى كرد و دست  سواره و دوازده نفر از پیاده



ود، و پس از آن بكر بن حى، ساق پایش را قطع كرد و بھ اسارت در آمد، او را در مقابل راستش را قطع نم
آمیز كشتند و بدنش را با نیزه و شمشیر قطعھ قطعھ كردند، ھمسرش ام  صفوف و در برابر دید ھمھ با قتل شكنجھ

خون را از سرش پاك  وھب بھ قتلگاه رفت و كنار بدن بى روح و پاره پاره شوھرش نشست و در حالیكھ خاك و
بھشت براى تو گوارا باد، از ! ھنیئاً لك الجنھ، أسأل هللا الذى رزقك الجنھ ان یصحبنى معك ھمسرم :گفت كرد مى مى

  .خواھم در آنجا نیز مرا ھمدم تو گرداند خدائى كھ بھشت را نصیب تو گردانید مى

اق او را بزن در اثر ضربھ چماق سرش شكست و شمر كھ زمزمھ او را شنید بھ غالم خود رستم دستور داد با چم
  .كھ شھید شد) علیھ السالم(در ھمانجا كشتھ شد و این دومین زنى بود از اصحاب حسین 

ھا انداخت، مادرش كھ در میان  و پس از كشتھ شدن ھمسر، غالم شمر سر از تن عبدهللا جدا كرد و بھ سوى خیمھ
ھا را برداشت  ت، خاك و خون از صورتش پاك كرد و سپس عمود خیمھھا بود، سر بریده فرزندش را برداش خیمھ

رحمت خدا بر : ھا برگرداند و فرمود او را بھ سوى خیمھ) علیھ السالم(و بھ سوى صفوف لشكر، حركت كرد، امام 
 امید مرا قطع! خداوندا: برگرد كھ خداوند جھاد را بر تو واجب نكرده است، مادر وھب برگشت و گفت! تو باد

 .(316) خداوند امید تو را قطع نخواھد كرد: فرمود (علیھ السالم(مفرما، امام 

كرد تا خیمھ را با ساكنانش بھ  زد و آتش درخواست) علیھ السالم(اى بھ خیمھ ابى عبدهللا  شمر نیز حملھ كرد و نیزه
اى  :بھ شمر گفت) علیھ السالم(ھا بیرون آمدند، حسین  آتش بكشد، بانوان كھ این صدا را شنیدند شیون كنان از خیمھ

شبث  !خواھى خیمھ مرا با اھلش بھ آتش بزنى؟ خدا تو را بھ آتش بسوزاند احرقك هللا بالنار پسر ذى الجوشن تو مى
ام  كنى؟ ھرگز سخنى بدتر از سخن تو نشنیده ترسانى و در آنھا ایجاد رعب مى زنھا را مى: و گفتبن ربعى نیز بھ ا
  .ھا صرف نظر نمود ام، با این سخن، شمر شرم كرد و از آتش زدن خیمھ تر از موقعیت تو ندیده و موقعیتى زشت

  .ھا عقب راند حدود خیمھ زھیر بن قین با ده نفر از یاران خود بر گروه شمر حملھ كرد و آنان را از

 طلبد عرزه بن قیس استمداد مى

خورد و براى بقیھ افرادش  عرزه بن قیس كھ فرمانده گروه سوار كار بود وقتى كھ دید در تمام حمالت شكست مى
اى باقى نمانده است از عمر سعد استمداد كرد و تقاضا نمود مردانى رزمنده و تیر انداز ماھر برایش اعزام  روحیھ

  .نماید

این ھمھ افراد نیرومند و جوان ! عجب: عمر سعد بھ شبث بن ربعى پیشنھاد كرد بھ كمك وى برود، شبث گفت
  !كنى؟ یا سبحان هللا تكلف شیخ المضر وعندك من یجزى عنھ؟ وجود دارد از میان ھمھ بھ من پیرمرد تكلیف مى

: گفت بجنگد و از او شنیده بود كھ مى (علیھ السالم(پوشیده نماند كھ شبث بن ربعى چندان مایل نبود بر ضد حسین 
بر ضد خاندان ابوسفیان مقاتلھ كردیم ) علیھ السالم(ما پنج سال در خدمت على بن ابیطالب و فرزندش حسن مجتبى 

حاال پس از یك عمر بیائیم با فرزندش كھ بھترین اھل زمین است دشمنى كنیم و در ركاب آل معاویھ و پسر سمیھ 
واى از این گمراھى، ضالل یا لك من ضالل؟ بھ خدا سوگند مردم این شھر ھرگز ! بجنگیم؟ این است گمراھى زانیھ

  .خیر نخواھند دید و راه ھدایت پیش نخواھند گرفت

در ھر صورت چون كھ شبث قبول نكرد، عمر بن سعد، حصین بن نمیر را در رأس پانصد نفر تیر انداز ماھر بھ 
بھ سختى درگیر شد، بسیارى از آنان ) علیھ السالم(جنگ میان آنان و لشكر ابى عبدهللا .(317)كمك عزره فرستاد

طورى تھیھ شده بودند كھ ) لیھ السالمع)ھاى لشكر ابى عبدهللا  زخمى و مجروح و اسبھایشان پى شدند، و چون خیمھ
ھا وارد شودند، از این رو ابن  جز از یك طرف راه نداشتند، لذا لشكر امدادى ھم نتوانستند بھ درون منطقھ خیمھ

ھا  ھا را ویران كنند تا بتوانند امام و یارانش را درون خیمھ سعد افرادى را مأموریت داد تا راست و چپ خیمھ
ر برابر این فرمان از طرف عمر سعد، یاران امام ھم سھ نفر سھ نفر، چھار نفر چھار نفر از محاصره نمایند، د

  .كشتند دادند و مى كردند و از فاصلھ نزدیك آنھا را ھدف تیر قرار مى ھمان داخل بر مھاجمین و غارتگران حملھ مى



ھا و محلھاى مسكونى را آتش بزنند، با  مھچون از این برنامھ ھم نتیجھ مطلوبى عایدشان نشد ابن سعد دستور داد خی
بگذارید آتش : فرمود) علیھ السالم(شعلھ ور آتش صداى فریاد و نالھ زنھا و كودكان وحشت زده بلند شد، امام 

ھا یورش  توانند بر خیمھ بزنند، اگر چنین كنند آتش خودشان مانع از ھجومشان خواھد شد و جز از یك طرف نمى
  .نھا، فانھم اذا فعلوا ذلك، لم یجوزوا الیكم و پیش بینى امام درست از كار در آمددعوھم یحرقو .ببرند

 ابو شعثاء

ھنگامى كھ . یزید بن زیاد معروف بھ ابو شعثاء كندى از تیر اندازان ماھر، در لشكر عمر سعد بھ كوفھ آمده بود
ھاد وى نداد، خود را از لشكر ابن سعد روز عاشورا خطبھ خواند و كسى جواب مثبتى بھ پیشن) علیھ السالم(امام 

قبل از دیگران در حضور آن حضرت، زانو بھ زمین زد و یكصد تیر كھ . كنار كشید و از فداكاران امام گردید
كھ توبھ و فداكارى او را مشاده نمود برایش دعا  (علیھ السالم(امام . ھمراه داشت ھمھ را بھ سوى دشمن شلیك كرد

او را در تیر اندازى رشادت عطا بفرما، و اجر و پاداشش را بھشت قرار بده اللھم سدد ! اخداوند: كرد و فرمود
  .رمتیھ واجعل ثوابھ الجنھ

ام، پس از آن با شمشیر بھ صفوف  یقیناً پنج نفر از دشمن را كشتھ: پس از تمام شدن تیرھا از جایش بلند شد و گفت
 .(318) كشتدشمن حملھ كرد و نھ نفر دیگر از آن اشرار را 

 نماز ظھر روز عاشورا

در ھمان حال كھ جنگ ادامھ داشت ابو ثماماه صائدى نگاھى بھ آسمان كرد دید خورشید از خط نصف النھار گذشتھ 
این مردم در حال پیشروى ! جانم فداى تو باد: كرد و گفت) علیھ السالم(ست خطاب بھ امام و اول وقت نماز ظھر ا

اند، ولى بھ خدا قسم تا من كشتھ نشوم شما شھید نخواھید شد و من دوست دارم با خواندن  ھستند و بھ ما نزدیك شده
نگاھى بھ آسمان كرد و ) ھ السالمعلی(نماز ظھر كھ وقتش فرا رسیده است بھ مالقات آفریدگار خود بروم، امام 

نماز را بھ ما یاد آورى كردى خداوند تو را از نمازگزارانى كھ بیاد خدایند قرار دھد ذكرت الصلوه جعلك : فرمود
آرى اینك وقت نماز فرا رسیده است از اینھا بخواھید موقتاً دست از ما بردارند تا بتوانیم  .هللا من المصلمین الذاكرین

انھا ال تقبل نمازى كھ  :نیم، و چون پیشنھاد شد كھ موقتاً مھلت بدھند تا نماز بخوانند، حصین بن تمیم گفتنماز بخوا
 .(319) خوانید مورد قبول پروردگار نخواھد بود شما مى

 حبیب بن مظاھر

چون حصین بن تمیم گفت نماز شما مورد قبول پروردگار نیست حبیب بن مظاھر در پاسخش اظھار داشت تو 
قبول نیست ولى نماز تو قبول است اى االغ؟ حصین با  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پندارى نماز آل پیغمبر  مى

د كرد و بر سر اسبش فرود آورد، اسب افتاد واو روى شنیدن این سخن، بر حبیب حملھ نمود، او نیز شمشیر بلن
حبیب كھ تنھا بود چند نفر بھ . زمین قرار گرفت، گروھى بھ یارى اش شتافتند او را نجات داده و بھ نزد خود بردند

یارى او شتافتند و میان شان جنگ سختى در گرفت، حبیب با این كھ پیر بود شصت و دو نفر از آنھا را كشت و 
ام با ضرب شمشیر بدیل بن صریم و نیزه دیگرى از بنى تمیم شمشیر بر فرق سرش فرود آورد و با صورت سرانج

  .بھ زمین افتاد، در این ھنگام، آن تمیمى دیگرى كھ نیزه بھ او زده بود آمد و سر از بدنش، جدا كرد

ر بدن قطعھ قطعھ و بى سر او آمد كشتھ شدن حبیب این پیرمرد بزرگوار بر امام خیلى گران بود، لذا وقتى كھ كنا
و . گذارم عندهللا احتسب و نفسى و حماه اصحابى شھادت خودت یاران و ااصحابم را بھ حساب فرمان خدا مى :گفت

  .انا 7 و انا الیھ راجعون :گفت كرد و پیوستھ مى زیاد كلمھ استرجاع بر زبان جارى مى

  حر بن یزید ریاحى

ھر حر بن یزید ریاحى با زھیر بن قین دو نفرى روانھ میدان شدند و از یكدیگر بعد از شھادت حبیب بن مظا
گرفتند دیگرى حلقھ محاصره را  شد و در محاصره قرار مى كردند، كار بر ھر كدام كھ سخت مى پشتیبانى مى



كلھ اسب حر داد، حدود یك ساعت این نبرد ادامھ داشت و با اینكھ سیل خون از سر و  شكست و او را نجات مى مى
  :خواند جنگید و رجز مى جارى بود در عین حال ھمچنان مى

مازلت ارمیھم بثغره نحره 
 

  .و لبانھ حتى تسربل بالدم

كردى حر بھ دست تو كشتھ شود  بارھا آرزو مى: حصین بن تمیم بھ یزید بن سفیان كھ در گروه خودش بود گفت
در مقابل حر آمد و از او طلب مبارزه كرد، حر بى درنگ او را اینك این حر است كھ بھ میدان آمده است، یزید 

خواست از اسب  پس از آن ایوب بن مشرح خیوانى تیرى بھ اسب وى زد و آن را پى نمود ھمین كھ حر مى. كشت
بھ زمین بیافتد مثل شیر پرید، شمشیر در دست گرفت و پیاده بھ جنگ ادامھ داد و بیش از چھل نفر از دشمن را 

پس از آن یك گروه پیاده دشمن او را محاصره كردند و از پاى درآوردند، در این ھنگام چند تن از اصحاب  كشت،
جنگیدند قرار  بدن نیمھ جانش را بھ دوش كشیده و در كنار خیمھ شھداء كھ در ھمان نزدیكى مى) علیھ السالم(امام 
  .دادند

اینھا شھیدانى ھستند مانند شھیدان انبیاء و اوالد : شھدا فرمود در ھمانجا و در كنار ھمان خیمھ) علیھ السالم(امام 
سپس كنار پیكر نیمھ جان حر كھ ھنوز رمقى از حیات در بدن داشت آمد،  .انبیاء قتلھ مثل قتلھ النبیین و آل النبیین

  :فرمود كرد و مى باالى سرش نشست و با دست مبارك خود خاك و خون را از سر و صورتش پاك مى

خره تو حر و آزاد مردى ھمان گونھ كھ مادرت تو را حر نامید،  الحر كما سمتك امك و أنت الحر فى الدنیا و اى أنت
و توئى آزاد مرد دنیا و آخرت، و آنگاه این اشعار بوسیلھ یكى از یاران و یا على بن الحسین و احتماالً بوسیلھ خود 

  :ابى عبدهللا در سوگ او خوانده شد

 ى ریاح لنعم الحر بن
 

 صبور عندك مشتبك الرماح 
و نعم الحر اذ فادى 

  حسیناً 
 (320) و جاد بنفسھ عند الصباح 

 (علیھ السالم(اقامھ نماز ظھر بوسیلھ امام 

بدون اینكھ بھ تیر باران ) علیھ السالم(د آتش بس موقت مورد قبول اھل كوفھ قرار نگرفت امام پس از آنكھ پیشنھا
دشمن اعتنایى بكند براى برگزارى نماز بھ پا خاست، و احتماالً بقیھ نماز خوف را با گروه دوم خواند و زھیر بن 

  .را سپر امام قرار دادندقین با سعید بن عبدهللا حنفى در این گروه جلوى امام ایستادند و خود 

 .(321) اند و احتمال دیگر این است كھ امام و اصحاب نماز را فرادى و با ایماء خوانده

و صاله الخوف حاشاھا فما   ان قابا روعت و الموت منھا ك 
 ما لواھا الموقف 

 
 (322) صدھا الجیش ابتعاداً و اقتراباً 

روى زمین افتاد و  در اثر زخمھاى فراوانى كھ بھ بدن سعید وارد آمد توان خود را از دست داد و بدن نیمھ جانش
  ....اللھم العنھم لعن، عاد و ثمود، وابلغ نبیك منى السالم :گفت در ھمین حال مى

بھ این مردم لعن و عذابى بفرست مانند لعنت و عذابى كھ بر قوم عاد و ثمود فرستادى و سالم مرا بھ ! خداوندا
بر بده، زیرا ھدف من از این جانبارى، كسب پیغمبرت برسان و از این درد و رنجى كھ بھ من رسیده است او را خ

 .(323) ثواب و رضاى تو است كھ در نصرت و یارى اوالد پیغمبرت قرار دادى

 رسول هللا؟ آیا من بھ عھد خود وفا كردم؟  اوفیت یابن :آنگاه روى بھ طرف امام كرد و گفت



نعم، أنت امامى فى الجنھ آرى، تو وظیفھ خودت را خوب انجام دادى و پیشاپیش من در  :فرمود) علیھ السالم(امام 
جان بھ جان آفرین تسلیم كرد، در حالى كھ غیر از زخمھایى ) علیھ السالم(با شنیدن مژده امام . بھشت خواھى بود

  .نیزه و شمشیر بر بدنش وارد آمده بود، سیزده عدد تیر نیز بھ بدنش اصابت كرده بود كھ در اثر

بردند برگشت و بھ  پس از اداء نماز ظھر بھ طرف بقیھ اصحاب كھ در انتظار شھادت بھ سر مى) علیھ السالم(امام 
  :آنان چنین فرمود

عت ثمارھا، و ھذا رسول هللا و الشھداء الذین قتلوا فى ھذه الجنھ قد فتحت ابوابھا و اتصلت انھارھا، وأین! یا كرام
! سبیل هللا یتوقعون قدومكم و یتباشرون بكم، فحاموا عن دین هللا و دین نبیھ و ذبوا عن حرم الرسول اى بزرگواران

اینك درھاى بھشت باز شده و نھرھایش بھم پیوستھ و درختانش سبز و خرم و میوه ھایش رسیده است، و اینك 
اند منتظر ورود شمایند، و قوم شما را  و شھدائى كھ در راه خدا از دنیا رفتھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)ل خدا رسو

  .دھند، پس الزم است از دین خدا و پیغمبرش حمایت كرده و از حرم او دفاع نمائید بھ یكدیگر بشارت مى

جان ما بھ فداى جان تو، و خونمان بھ جاى خون تو : ندكردند گفت تمام آنھائى كھ در انتظار شھادت دقیقھ شمارى مى
كنیم و نخواھیم گذاشت  بھ خدا قسم تا یك قطره خون در رگ ما وجود داشتھ باشد، از تو و حرمت دفاع مى! باد

 .(324) گزندى بھ شما وارد آید

 شد آنگاه كھ اسبھا پى مى

پس از اقامھ نماز و أداء فرضیھ از طرف ابى عبدهللا و یارانش، عمر سعد، عمرو بن سعید را با گروھى از 
تمام اسبھاى آنھا را پى كردند و بھ غیر . سپاھیان تیر انداز، موظف كرد با تیر بھ طرف یاران امام حسین حملھ كنند

كند  ضحاك نقل مى. باقى نمانده بود) علیھ السالم(اى در سپاه امام حسین  ضحاك بن عبدهللا مشرقى دیگر سواره از
ھاى دوستانم، گذاشتم، و یاران امام قتال  كنند من اسب خودم را بردم در یكى از خیمھ چون دیدم تمام اسبھا را پى مى

 :گفتند كردند و مى وداع مى (علیھ السالم(دان بروند با حسین خواستند بھ می سختى انجام دادند و ھر كدام كھ مى
و علیك السالم و نحن خلفك سالم بر تو ما نیز بھ زودى  :فرمود السالم علیك یابن رسول هللا امام ھم در جوابشان مى

دیگر ھنوز  برخى از آنان بوظیفھ خود عمل كردند و برخى: خواند بھ تو ملحق خواھیم شد، و آنگاه این آیھ را مى
در (325) اند و منھم من قضى نحبھ، و منھم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال در انتظارند و ھیچ تغییر و تبدیلى در آن نداده

ى با اینكھ از كثرت جراحات و زخمھائى كھ بر بدنش وارد شده بود دچار ضعف و ھمین جا بود كھ ابو ثمامھ صائد
سستى شده بود در عین حال وقتى كھ دید پسر عمویش قیس بن عبدالھ در لشكر عمر بن سعد است بر او حملھ كرد 

  .و او را كشت، و خود نیز بھ شھادت رسید

  شھادت زھیر بن قین، و ابن مضارب

ت بھ سلمان بن مضارب بجلى پسر عموى زھیر بن قین رسید وى بمیدان آمد و پس از یك حملھ بھ در این ھنگام نوب
درجھ شھادت رسید، پس از او زھیر بن قین بھ حضور امام آمد، دست بر شانھ آن حضرت گذاشت ضمن 

  :درخواست اجازه گفت

 أقدم ھدیت ھادیاً مھدیاً 
 

 فالیوم ألقى جدك النبیا 
ضى و حسناً و المرت

  علیاً 
و ذالجناحین الفتى الكمیا 

 (326) و أسدهللا الشھید الحیا

  .اھما على اثركو من نیز پس از تو بھ مالقات آنان خواھم آمد، و انا ألق: فرمود) علیھ السالم(امام 

  :گفت زھیر پس از اجازه گرفتن بھ دشمن حملھ كرد و در حین حملھ مى



انا زھیر و انا ابن القین 
 

 (327) أذودكم بالسیف عن حسین 

یكصد و بیست نفر از آنان را روانھ دوزخ كرد و در نھایت كثیر بن عبدهللا شعبى، و مھاجرین مردانھ جنگید و 
پس از آنكھ زھیر را شھید كردند . اوس، پس از یك حملھ بسیار سخت، او را محاصره كردند و از پاى درآوردند

  :در كنار پیكر بى جانش ایستاد و فرمود) علیھ السالم(امام 

و لعن ! را از رحمت خود دور نگرداند و خداوند كشندگان تو را لعنت كند ال یبعدك هللا یا زھیرخدا تو ! اى زھیر
آنانكھ مسخ شدند و بصورت میمون و خوك درآمدند، مورد لعن و عذاب خدا : پس از آن امام اضافھ كرد .هللا قاتلیك

 .(328) قرار گرفتند لعن الذین مسخوا قرده و خنازیر

  شھادت عمرو بن قرظھ انصارى

عمرو بن قرظھ انصارى نیز ھنگام نماز پاسدارى امام را بھ عھده داشت، وى در پیش روى امام ایستاد، سینھ خود 
خرید تا بھ امام گزندى نرسد و تا زنده بود نگذاشت تیرى یا  جان مى را سپر كرد و تمام تیرھاى اھل كوفھ را بھ

در این رابطھ چندین چوبھ تیر بھ بدنش اصابت كرد و شدیداً مجروح گردید، با بدن . شمشیرى بھ امام اصابت كند
عمل  آیا من بھ وظیفھ خود: خون آلود و ضعف شدید روى خاك افتاد، آنگاه با صداى ضعیفى بھ امام عرض كرد

 كردم یابن رسول هللا؟ اوفیت یابن رسول هللا؟ 

  .آرى، تو بھ خوبى بھ وظیفھ خود عمل كردى: فرمود) علیھ السالم(امام 

انت امامى فى الجنھ تو در بھشت جلو من ھستى، وقتى كھ تو را بھشت بردند،  :آنگاه امام او را مژده داد و فرمود
عمرو با شنیدن این سخن جان بھ . بھ او بگو كھ من نیز بعد تو خواھم آمدپیغمبر خدا را از طرف من سالم برسان و 

  .جان آفرین تسلیم كرد

برادر عمرو بھ نام على در لشكر عمر سعد بود، وقتى كھ بدن بى جان برادرش را دید بھ ابى عبدهللا خطاب كرد و 
یا كذاب بن ! نكھ او را بكشى؟ یا حسینبرادر مرا گول زدى و گمراه كردى تا ای! اى پسر دروغگو! اى حسین: گفت

 اضلت أخى و غررتھ حتى قتلتھ؟ ! الكذاب

من برادرت را گول نزدم بلكھ خداوند او را ھدایت و تو را گمراه كرد انى لم : در جواب فرمود) علیھ السالم(امام 
  .اغر أخاك و لكن هللا ھداه و اضلك

خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم، این بگفت : اسخگوئى برآمد و گفتوى با شنیدن این جواب از امام مجدداً در صدد پ
ھمین كھ نیزه خود را بھ طرف امام بلند كرد، نافع بن ھالل پیشدستى كرد و با ضرب شمشیر . و بر امام حملھ كرد

رستى خود او را از اسب بر زمین افكند، یارانش بى درنگ بدن بى جانش را ربودند و پس از معالجھ و درمان تند
 .(329) خود را بازیافت

 :شھادت نافع بن ھالل جملى

بعد از زھیر و عمرو بن قرظھ، نافع بن ھالل جملى مذحجى بود كھ نام خود را روى تیرھاى مسموم خویش نوشت 
  :خواند بھ لشكر كوفھ حملھ كرد و این رجز را مىو 

أرمى بھا معلمھ أفوقھا  مسمومھ تجرى بھا اخفاقھا  
لیمالن ارضھا رشاقھا 

 
 والنفس ال ینفعھا اشفاقھا 



غیر از كسانى را كھ مجروح و زخمى كرد، دوازده نفر را كشت، و ھمین كھ تیرھایش تمام شد شمشیرش را از 
مشیر نبرد خود را ادامھ داد، اطرافش را محاصره كردند و با سنگ و سنان و نیزه كھ از ھمھ غالف كشید و با ش
انداختند، بازوھاى نیرومندش را شكستھ و اسیرش كردند، شمر با یاران خود، او را كشان كشان  سو بھ طرفش مى

م را بھ حق خودت كردى؟ ما اى این ست بھ چھ انگیزه: عمر بن سعد تھدیدش كرد و گفت. نزد عمر بن سعد بردند
  .خدا از قصد من خبر دارد ان ربى یعلم ما اردت: حملك على ما صنعت بنفسك؟ نافع در جوابش گفت

 ریزد؟  بینى چگونھ سیل خون از سر و صورتت مى مى: یكى از اطرافیان عمر بھ او گفت

ام غیر از  مردانى را كھ از شما كشتھبھ خدا قسم شمار : نافع براى این كھ خشمشان را بیشتر از برافروزد گفت
رسد و خیلى از این كار خوشحالم و شما بدانید اگر بازوانم را نشكستھ بودید ھرگز  ھا بھ دوازده تن مى زخمى

  .افزودم توانستید مرا اسیر كنید و بر این شمار مى نمى

اگر مسلمان بودى ھرگز حاضر بھ خدا قسم تو ! اى شمر: شمر شمشیر را كشید او را بكشد، نافع بھ او گفت
شدى با ریختن خون ما بر خدا وارد شوى، سپاس خدایى را كھ مرگ ما را بھ دست بدترین و شرورترین خلق  نمى

 .(330) پس از آن شمر گردن او را زد و سر از بدنش جدا كرد. خود قرار داد

  شھادت واضح و أسلم

درخواست نمود ) علیھ السالم(چون واضح تركى غالم حارت مذحجى از اسب بھ زمین افتاد استغاثھ كرد و از امام 
و  كنار پیكر نیمھ جانش كھ ھنوز مختصر رمقى از حیات در بدن داشت رفت) علیھ السالم(بھ فریادش برسد امام 

واضح كھ این لطف و محبت را از امام دید بھ خود بالید و . او را در آغوش گرفت و صورت بھ صورتش نھاد
صورتش را بھ صورت او گذاشتھ است؟ در ھمین  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كیست مثل من كھ پسر پیغمبر : گفت

  .حال كھ نگاھش در چھره امام بود، از دنیا رفت

بھ بالین اسلم رفت و با او نیز معاقلھ كرد، اسلم نیز كھ ) علیھ السالم(روحش پرواز كرد، امام  پس از آنكھ واضح
ھنوز رمقى در بدنش داشت ھمین كھ محبت امام را مشاھده كرد از خوشحالى بسیار تبسم افتخارآمیزى بر لبھایش 

  .نقش بست و از دنیا رفت

 شھادت بریر بن خضیر

بریر بن خضیر كھ از بندگان شایستھ خدا و از قاریان قرآن در مسجد جامع كوفھ بود پس از غالم تركى نوبت بھ 
آیا ! اى بریر: رسید، و قتال شدیدى انجام داد تا اینكھ یزید بن معقل از لشكر عمر بن سعد آمد جلو او ایستاد و پرسید

د ھر چھ خیر من بوده انجام داده و خداون: كنى كھ خدا در حق تو بدى كرده باشد؟ بریر در جوابش گفت تو فكر نمى
  .تو را بھ بدى گرفتار كرده است صنع هللا بى خیراً وصنع بك شراً 

آیا بھ یاد : آنگاه بھ سخنان خود اضافھ كرد! گویى در صورتى كھ قبالً دروغگو نبودى دارى دروغگو مى: یزید گفت
معاویھ ضال است و تنھا : گفتى تو بھ من مى زدم، آن روز آورى روزى من با تو در محلھ بنى لوزان قدم مى مى

  .باشد؟ كان معاویھ ضاالً و ان االمام الھدى على بن ابیطالب على بن ابیطالب امام راستین و بر حق مى

یزید دوباره بھ گفتار خود ادامھ داد و گفت من ھم . آرى امروز ھم ھمین عقیده را دارم: بریر در جواب وى گفت
بریر كھ این سخن را شنید از او درخواست كرد قبل از قتال، مباھلھ كنند تا ھر ! از گمراھانى دھم كھ تو شھادت مى

ھر دو دستھاى خود را بھ سوى آسمان بلند كردند و از خداى سبحان . اند او كشتھ و رسوا شود كدام بر باطل
انجام مراسم مباھلھ قتال را شروع پس از . خواستند ھر كدام از ما درغگو و بر باطل باشیم او متمایز و كشتھ شود

كردند، بریر شمشیرى فرق سر یزید فرود آورد و كاله خود را شكافت و تا اعماق سرش نیز فرو رفت و در حالى 
كھ شمشیر بریر ھنوز از مغز سر او بیرون نیامده بود مانند گنجشكى از باالى اسب بھ زمین افتاد در ھمین حال كھ 

ا از سر او بیرون بكشد رضى بن منقذ عبدى حملھ كرد و با بریر دست بھ یقھ شدند، خواست شمشیرش ر بریر مى



اش نشست كھ صدایش بلند شد و از یاران خود كمك طلبید تا نجاتش  بریر او را بھ زمین افكند و با زانو روى سینھ
كجا : االخنس نعره زد كھكعب بن جابر بن عمرو ازدى رفت كھ بر بریر حملھ نماید، عفیف بن زھیر بن ابى . دھند
آموخت ھذا بریر بن خضیر  روى؟ این بریر بن خضیر قارى قرآن است كھ در مسجد جامع كوفھ قرآن بھ ما مى مى

  .القارى الذى كان یقرؤنا القرآن فى جامع الكوفھ

پشت  ولى كعب بھ گفتھ عنیف اعتنا نكرد و در ھمان حال كھ بریر روى سینھ رضى نشستھ بود شمشیرش را بھ
بریر در آخرین فرصت كھ برایش باقى مانده بود با چنگ و دندان بھ او حملھ كرد و قسمتى از بینى . بریر فرو كرد

  .در ھمین حال بریر با شمشیر كعب از دنیا رفت و ھمنشین بھشتیان گردید. رضى منقذ عبدى را با دندان قطع كرد

تكاند بھ كعب  د و در حالى كھ خاكھا را از لباسھاى خود مىبا كشتھ شدن بریر رضى نجات یافت، از زمین بلند ش
  .امروز خدمتى در حق من كردى كھ ھرگز فراموش نمیكنم! اى برادر ازدى: گفت مى

تو : و چون كعب بن جابر بھ خانھ خود برگشت، ھمسرش بھ نام نوار وى را نكوھش كرد و سرزنش كرد و گفت
اھل كوفھ بودى و سرور قاریان را كشتى؟ وه چھ كار بزرگ و زشتى انجام با  (علیھ السالم(در كشتن پسر فاطمھ 

  .دادى؟ بھ خدا قسم من دیگر ھرگز یك كلمھ با تو سخن نخواھم گفت

بریر در كربال بر عمر بن سعد وارد شد و بر وى سالم : نویسد محمد بن طلحھ شافعى در كتاب مطالب السؤال مى
 سالم شعار است چرا سالم نكردى؟ ! بریر: عمر بھ عنوان اعتراض گفت. نكرد

سالم براى مسلمانان است نھ براى غیر آنان، و شما اگر مسلمان بودید اقدام بھ ریختن خون : بریر در جواب گفت
گردید، این آب فرات كھ ھمھ حیوانات از آن سیرآبند ولى عترت پیغمبر در این بیابان، از تشنگى  پسر پیغمبر نمى
  .وندش دارند ھالك مى

  شھادت حنظلھ شبامى

و چون حنظلھ بن سعد شبامى در مقابل لشكر عمر سعد قرار گرفت نخست آنھا را موعظھ و نصیحت كرد و سخنان 
  :داشت پایان داد خود را با این آیات كھ مؤمن آل فرعون، فرعونیان را از كشتن موسى بر حذر مى

مانند عذاب قوم نوح . بھ عذاب گرفتار شوید) فاسد گذشتھ(اب من بر شما خوف آن را دارم كھ مانند احز! اى مردم
من در شما ! اى مردم. خواھد و عاد و ثمود و كسانى كھ بعد از آنان بودند، و خداوند ھرگز بر بندگان خود ستم نمى

ند كن از روزى كھ مردم بھ فریاد آیند خوف دارم، روزى كھ ھمھ از عذاب خدا، بھ این طرف و آن طرف فرار مى
ولى ھیچ پناھگاھى از عذاب خدا نخواھد یافت، و ھر كس را خدا بھ خاطر اعمال خودش گمراه كند راھنمایى 

نخواھد بود یا قوم انى اخاف علیكم مثل یوم ایحزاب، مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود، والذین من بعدھم، و ما هللا 
تولون مدبرین، ما لكم من هللا من عاصم و من یضلل هللا فما لھ . دو یا اقوم انى اخاف علیكم یوم التنا. یرید ظلما للعباد

 .(331) من ھاد

  .حسین را نكشید كھ عذاب خدا بر شما نازل خواھد شد! اى مردم

ھا نزد ابى عبدهللا برگشت، آن حضرت برایش دعاى خیر كرد و  و نصیحت بھ سوى خیمھپس از بیان موعظھ 
خداوند تو را رحمت كند، این مردم ھمان دم كھ بھ سوى حق دعوتشان نمودى و قبول نكردند و كمر بھ قتل : فرمود

تو را كشتھ و خونشان را تو و یارانت بستھ بودند، مستوجب عذاب بودند تا چھ رسد بھ ھم اكنون كھ برادران صالح 
اند رحكم هللا انھم قد استرجیوا العذاب حین ردوا علیك ما دعوتھم الیھ من الحق و نھضوا  بى گناه بر زمین ریختھ

  .الیك لیستبیحوك و اصحابك فكیف بھم این و قد قتلوا اخوانك الصالحین



بھ این امر سزاوارترى، آنگاه بھ عنوان  جانم فدایت، گفتار تو صدق محض است، تو از من داناتر و: حنظلھ گفت
فرمائى بھ سوى آخرت برویم و بھ برادرنمان ملحق شویم؟ أفال نروح الى  آیا اجازه مى: كسب اجازه عرض كرد

 االخره و تلحق بأخواننا؟ 

و ملكوتى برو بھ سوى آنچھ بھتر است از دنیا و مافیھا و برو بھ سوى ملك : در پاسخ وى فرمود) علیھ السالم(امام 
  .كھ ھمیشگى و جاودانھ است رح الى خیر من الدنیا و ما فیھا و الى ملك ال یبلى

السالم علیك یا اباعبدهللا، صلى هللا علیك و على اھل بیتك و عرف بیننا و بینك فى جنتھ خداحافظى  :حنظلھ با گفتن
گفت و دوبار این كلمھ را  ام آمین مىكرد ام كرد و بھ سوى میدان حركت نمود، و آنگاه كھ خداحافظى و دعا مى

 .(332) و بدینوسیلھ او بسوى دشمن شتافت و بھ درجھ رفیعھ شھادت نائل آمد. تكرار فرمود آمین، آمین

  شھادت عابس

اش پیوستھ  ب شاكرى در آنروز بھ دوست خود شوذب كھ از رجال مخلص و از علماء شیعھ و خانھعابس بن شبی
امروز چھ نظر دارى؟ یا شوذب ما فى ! شوذب: بود گفت) علیھم السالم(مركز بحث و حدیث و بیان فضائل اھل 

كاب پسر دختر پیغمبر خواھى چھ در نظر داشتھ باشم با تو در ر مى: نفسك ان تصنع؟ شوذب در پاسخ عابس گفت
  .كنم تا كشتھ شوم اقاتل معك دون ابن بنت رسول هللا حتى اقتل جنگ مى

بھ خدمت امام برو تا تو را مانند دیگران بھ شما آورد و : بھ خدمت بھ او گفت: عابس پس از دعاى خیر بھ او گفت
توانیم  چھ خوب است تا آنجا كھ مىمن نیز تو را بھ شمار بیاورم كھ امروز، روز مزد است و فردا روز حساب، 

امروز بھره بردارى كنیم فان ھذا یوم ینبغى لنا ان نطلب فیھ األجر بكل ما نقدر علیھ فانھ ال عمل بعد الیوم و انما ھو 
  .الحساب

  .شوذب بھ خدمت امام رفت، پس از سالم بر حسین، وداع كرد و سپس بھ میدان شتافت و جنگید تا كشتھ شد

ھیچكس در روى زمین ! اى ابا عبدهللا: و عرض كرد(333) س خود عازم میدان شد، نخست نزد امام آمدآنگاه عاب
ن ستم و كشتن برھانم گرچھ با چیزى عزیزتر توانستم تو را از ای نزد من عزیزتر و محبوبتر از تو نیست، اگر مى

گیرم كھ من در خط تو و در خط پدر تو ھستم یا ابا  كردم، اكنون خدا را گواھى مى از جان و خونم باشد دریغ نمى
اما وهللا ما آمسى على ظھر االرض فریب و ال بعید اعز على و ال احب الى منك، ولو قدرت على ان ادفع ! عبدهللا

اشھد هللا انى على ھدیك و ھدى ! سالم علیك یا ابا عبدهللا .ء اعز على من نفسى ودمى لفعلتھ والقتل بشىعنك الضیم 
  .ابیك

پس از آن با شمشیر از غالف بیرون كشید بھ سوى میدان تاخت در حالى كھ قبالً پیشاپیش از ضرب شمشیر دشمن 
ى كسى جرأت آن نداشت كھ در برابرش ظاھر شود و با مردانھ در میدان ایستاد و مبارز طلبید ول. مصدوم شده بود

لذا عمر سعد سخت برآشفتھ شد (334) شناختند و شجاعتش را در جنگھا دیده بودند او بجنگد، زیرا او را از پیش مى
كنند مانند یك شیر، زره از  عابس كھ دید از ھر طرف سنگ بھ سویش پرتاب مى. فرمان داد او را سنگباران كنند و

كرد بیش از  تن درآورد و كاله خود از سر بیافكند و خود را در دل دریاى لشكر انداخت و بھ طرف حملھ مى
ریختند، تا اینكھ از چھار طرف او را محاصره گ دویست نفر را مطرود ساخت و آنان مانند روباه از برابر او مى

كردند و پس از وارد ساختن جراحات بسیار كھ از سنگ و شمشیر و غیره بود سر او را شكستند و سر از بدنش 
كرد وى را او كشتھ است، و چون كار ستیز و  جدا كردند، و جماعتى از شجاعان لشكر عمر سعد ھر یك ادعا مى

توانست یك تنھ او را بكشد شما ھمگى با  بر سر عابس مجادلھ مكنید ھیچ كس نمى: د گفتادعا باال گرفت عمر سع
  .ھم توانستید او را بكشید، و بدینوسیلھ بھ نزاع و كشمكش آنان خاتمھ داد

 (335)  شھادت جون

  .جون غالم سیاه ابوذر غفارى از مدینھ در خدمت امام بود، روز عاشورا خدمت امام آمد و اجازه جنگ خواست



  .گذارم تو بھ امید عافیت و آسایش ھمراه ما آمدى، و اینك تو را براى رفت از اینجا آزاد مى: امام بھ او فرمود

من در رفاه و راحتى كاسھ لیس شما باشم و در مصیبت : گفت زد و مى جون خود را بھ پاى امام انداخت، بوسھ مى
من بدنم ! و ناراحتى مقابل دشمن دست از شما بردارم؟ انا فى الرخاء الحس قصاعكم و فى الشده أخذلك؟ آقا جان

م خوشبو و ام از طبقھ پایین و گمنام و رنگ بدنم سیاه است، بر من منت بگذار بابھشت برین، بدن بدبو و خانواده
نھ، بھ خدا قسم من ھرگز از شما جدا نخواھم شد، تا خون سیاه من با خون . ام شریف و رنگ بدنم سفید گردد خانواده

شریف شما آمیختھ شود فتفس على بالجنھ لطیب ریحى و یشرف حسبى و یبیض لونى، ال وهللا ال افارقكم حتى یختلط 
  .ھذا الدوم االسود مع دمائكم

كھ وفا و صفاى او را دید اجازه داد بھ سوى میدان كارزار حركت كند، پس از وداع بھ سوى ) السالمعلیھ (امام 
خود ) علیھ السالم(میدان شتافت، بیست و پنج نفر از اھل كوفھ را كشت و چون بھ درجھ رفیعھ شھادت رسید امام 

رویش را سفید و بدنش را خوشبو بگردان و ! خداوندا: را بھ بالین او رساند، در كنارش نشیت و برایش دعا كرد كھ
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(محشورش بفرما و میان او و آل محمد  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در قیامت با محمد 

و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آشنایى قرار ده و جدایى میانداز اللھم بیض وجھھ و طیب ریخھ واحشره مع محمد 
گذشت  دعاى امام مستجاب شد و ھر كس از میدان جنگ مى .(صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بین آل محمد  عرف بینھ و

 .(336) كرد بوس خوشى بھتر از بوى مشك و عنبر از او استشمام مى

  شھادت انس كاھلى

بود كھ ھم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(انس بھ حارث بن نبیھ كاھلى پیرمردى جلیل القدر از صحابھ رسول خدا 
اى بست و  پیغمبر را دیده بود، در جنگ بدر و حنین در ركاب حضرتش جنگ كرده بود، كمر خود را با عمامھ

آمد تا ) علیھ السالم(با پیشانى بندى باال نگاھداشت و نزد ابى عبدهللا ابروان خود را كھ اثر پیرى فرو افتاده بودند 
  .براى رفتن بھ میدان كارزار كسب اجازه نماید

خدا از تو  !شكر هللا لك یا شیخ :اش گرفت و گفت نگاھش بھ وضع و حال او افتاد گریھ) علیھ السالم(ھمین كھ امام 
اكبر سن و فرسودگى اندامى كھ داشت در عین حال مانند شیر بر دشمن پس از وداع روانھ میدان شد با . قبول كند

  (رضوان هللا علیھ.(337) )حملھ كرد و ھیجده نفر از آنان را كشت و خود شھید شد

  جنادهشھادت عمرو بن 

عمرو بن جناده انصارى نوجوانى یازده سالھ بود كھ بعد از شھادت پدرش نزد امام آمد و تقاضاى رفتن بھ میدان 
بھ دلیل اینكھ پدرش در حملھ نخست شھید شده است و شاید مادرش از اینكھ او بھ میدان ) علیھ السالم(امام . كرد

  .برود ناخرسند باشد بھ او اجازه نداد

مادرم خودش بھ من امر كرد بھ میدان بروم ان امى امرتنى آنگاه امام بھ او اجازه داد، وى : ن عرض كردآن نوجوا
 .(338) بھ سوى میدان شتافت

را از بدن جدا كردند و بطرف امام انداختند مادرش كھ در ھمان نزدیكى بود سر و دیرى نپائید كھ شھید شد، سرش 
واى نور ! آفرین بر تو اى فرزندم: بوسید گفت پسرش را برداشت خاك و خونش را پاك كرد، در حالى كھ او را مى

ند سخن گفت با تمام پس از آن كھ اندكى با سر فرز .چشمم و اى شادى دلم احسنت یا بنى یا قره عینى و سرور قلبى
خشم و غضب، آن را بسوى مردى از اھل كوفھ كھ نزدیك بود، پرت كرد و او را با سر فرزندش كشت و خود 

  :خواند رزمید و این رجز را مى بطرف خیمھ گاه آمد و چوب خیمھ یا شمشیرى را برداشت، مانند شیر مى

انى عجوز فى النساء 
  ضعیفھ 

 خاویھ بالیھ نحیفھ 

 م بضربھ عنیفھ اضربك
 

دون بنى فاطمھ 



 الشریفھ 

ھا  ھا برگرداند دو نفر دیگر را كشت و بدستور امام بھ خیمھ او را بھ خیمھ) علیھ السالم(قبل از اینكھ امام 
 .339)( برگشت

  شھادت حجاج جعفى

بھ جنگ پرداخت و بھ آن ادامھ داد تا با بدن خود ) علیھ السالم(حجاج بن مسروق جعفى پس از استجازه از امام 
  .آلود برگشت و مجدداً خدمت امام آمد

دان حجاج مجدداً بھ می. و من نیز پس از تو بھ مالقات آنان خواھم آمد: در جواب او فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(340) كارزار برگشت و جنگید تا بھ شھادت رسید

 شھادت سوار

وى نیز پس . دپس از او نوبت بھ سوار بن ابى حمیر كھ از فرزندان جابر بن عبدهللا بن قادم فھمى ھمدانى بود رسی
از جنگ سختى كھ انجام داد در اثر جراحتھاى فراوانى كھ بر بدنش وارد شد از پاى درآمد، پس از آنكھ او را اسیر 

كردند، ابن سعد خواست وى را بكشد برخى از آشنایانش از وى شفاعت كردند، با اینكھ شفاعت آنھا مورد قبول 
  .اسارت دشمن بود تا پس از شش ماه از دنیا رفت گرفت در عین حال آزادش نكردند و ھم چنان در

  :و در زیارت ناحیھ مقدسھ این چنین از او تقدیر شده است

  .السالم على الجریح المأسور بن أبى حمیر الفھمى الھمدانى و على المرتب معھ عمرو بن عبدهللا الجندعى

 شھادت سوید

كھ بھ میدان كارزار رفت و ) علیھ السالم(اب ابى عبدهللا سوید بن عمرو بن ابى المطاع آخرین نفرى بود از اصح
پس از جنگ شدیدى كھ انجام داد در اثر جراحات فراوان، با صورت بھ زمین افتاد و دشمن پنداشت كھ از دنیا 

داشتند  كھ خروشھاى پیاپى سپاھیان، مرگ امام را اعالم مى) علیھ السالم(پس از شھادت ابى عبدهللا  .رفتھ است
غاى ایشان بھ گوش او رسید و لذاكاردى كھ با خود داشت بیرون آورد و از جاى برخاست و مجدداً حملھ كرد، غو

از چھار طرف او را محاصره كردند تا جانش را گرفتند و بدین وسیلھ وى آخرین نفر از اصحاب و یاران امام بود 
  (رضوان هللا علیھم اجمعین. (كھ بھ شھادت رسید

 (علیھ السالم(ل بیت طلبى اھ شھادت

 (علیھ السالم(على اكبر 

شربت شھادت نوشیدند و دیگر كسى از آنان ) علیھ السالم(پس از آنكھ ھمھ اصحاب و یاران با وفاى ابى عبدهللا 
آنان تصمیم گرفتند در راه حفظ اسالم با افتخار و سربلندى . باقى نماند نوبت افراد خاندان خود آن حضرت رسید

پس از وداع و خداحافظى نخستین كسى كھ قدم بھ میدان كارزار گذاشت . ھا و شمشیرھا را بھ جان خود تمام نیزه
  .بود) علیھ السالم(فرزند رشید خود امام (342) على اكبر(341)  ابوالحسن

در كربال بیست و ھفت سال بوده است، زیرا آن حضرت در یازدھم ) علیھ السالم(عمر شریف حضرت على اكبر 
قلم توانائى نمیتوان شخصیت او را ترسیم كرد و با ھیچ  چون با. ماه شعبان سال سى و سوم ھجرى متولد شده است

صلى هللا (او آینھ جمال پیغمبر : اش را بیان نمود لذا بھتر آن است كھ گفتھ شود توان اوصاف عالیھ زبان گویائى نمى



ا و و نمونھ منطق رس) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)و نشانگر خلق و خوى واالى رسول اكرم ) علیھ و آلھ و سلم
  :اش فرموده است بھ ھمین جھت، شاعر رسول خدا، حسان بن ثابت درباره .شیواى نبى اعظم اسالم است

و أحسن منك لم ترقط عینى 
 

 و أجمل منك لم تلد النساء 
 خلقت مبرءاً من كل عیب 

 
 (343) كانك قد خلقت، كما تشاء 

  .ھر كس بھ اندازه درك و اندیشھ خودش شعرى سروده است) علیھ السالم(در مدح و ثناى على اكبر 

اى از شجره نبوت و شاخسار والیت، و وارث ھمھ مآثر طیبھ و اوصاف شریفھ  شاخھ) علیھ السالم(على اكبر 
والیت از طرف خداى سبحان مشخص نشده بود و اگر نام ائمھ اطھار را جبرئیل در  است، اگر مسئلھ خالفت و

) علیھ السالم(نیاورده بود راستى كھ على اكبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(صحیفھ مخصوص خود براى پیغمبر 
  .تر بود براى احراز مقام والیت و خالفت از ھر كس دیگرى الیقتر و شایستھ

خواست روانھ میدان كارزار بشود، جدائى و فراقش بر زنان و بانوان حرم، بسیار ) علیھ السالم(چون على اكبر 
گشت، و پس از  دشوار و ناگوار بود، زیرا او تكیھ گاه حرم و پشت و پناه زنان و دختران و خواھران، محسوب مى

فریادگر رسالت عن قریب خاموش : د كھدیدن ھمھ چشم امید بھ او بستھ بودند، با این وصف مى) علیھ السالم(امام 
دیدند كھ خورشید نبوت در حال انكساف و خاموشى است و نوازشش  شود و دیگر ندایش را نخواھند شنید، مى مى

عزم سفر كرده است لذا تمام ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دیدند آینھ تمام نماى محمدى  را دیگر نخواھند دید، مى
  :جمع شده و دامنش را گرفتھ و گفتند زنان و بانوان دور او

علیھ (بر غربت و بیچارگى ما رحم كن، ما طاقت فراق تو را نداریم ارحم غربتنا ال طاقھ لنا على فراقك على اكبر 
صلى هللا علیھ (دید حجت وقت فرزند پیغمبر  نتوانست بھ درخواست بانوان حرم پاسخ مثبت بدھد، زیرا مى) السالم

اند تا خون پاكش را بریزند از این رو  ر میان دریائى از دشمن تنھا قرار گرفتھ، ھمھ دست بھ ھم دادهد) و آلھ و سلم
  .نزد پدر آمد و پس از كسب اجازه بر اسب پدر كھ نامش الحق بود سوار و بھ سوى میدان حركت كرد

بود ھمین كھ وارد میدان شد یك نفر از (344)  ، لیلى دختر زاده ابوسفیان)علیھ السالم(چون مادر حضرت على اكبر 
چون تو با امیرالمؤمنین یزید قرابت و خویشاوندى دارى و ما ! یا على: لشكریان ابن سعد با صداى بلند بھ او گفت

  .م را مراعات كنیم حاضریم بھ تو امان بدھیم و از جنگ با تو، صرف نظر نمائیمدوست داریم حق رح

صلى هللا علیھ و آلھ (قرابت و خویشاوندى من با رسول خدا : در پاسخ وى فرمود) علیھ السالم(حضرت على اكبر 
این شعر، خود و  پس از آن حملھ شدیدى كرد و در ضمن حملھ با .تر بر رعایت است مقدم بر آن شایستھ) و سلم

  :فرمود ھدفش را معرفش مى

 انا على الحسین بن على 
 

 آولى بالنبى ! نحن و رب البیت
تا 7 ال یحكم فینا ابن الدعى 

 
أضرب بالسیف احامى عن ابى 

اضربكم بالسف حتى یلتوى 
 

 ضرب غالم ھاشمى قرشى 
 

 

ى بھ پیغمبریم، بھ خدا قسم نباید این فرزند فرومایھ بر منم على پسر حسین بن على، سوگند بھ خداى كعبھ كھ ما اول
كنم، و این شمشیر را آنچنان بر شما فرود  تازم و از پدرم، حمایت مى ما حكومت كند، با این شمشیر بر شما مى

  .بیاورم كھ درھم بپیچید، مانند شمشیر زدن جوان ھاشمى قریشى



چشمانش پر از اشك شد و نتوانست خوددارى كند، ) علیھ السالم(با رفتن على اكبر ) علیھ السالم(ابو عبدهللا 
ما لك؟ قطع هللا رحمك كما قطعت رحمى و لم  :چشمانش را بھم فشرد و خطاب بھ عمرو بن سعد كرد و چنین فرمود

و سلط علیك من یدبحك على فراشك تو را چھ شده است؟ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تحفظ قرابتى من رسول هللا 
صلى هللا (خدا نسل تو را قطع كند، ھمانگونھ كھ نسل مرا قطع كردى و حرمت خویشاوندى و قرابت مرا با پیغمبر 

پس از آن  .نادیده گرفتى، و خداوند كسى را بر تو مسلط گرداند كھ در میان رختخواب، ذبحت كند) علیھ و آلھ و سلم
تو خود بر این مردم شاھد ! خداوندا: عرض كرد) غاثھباحالت است(محاسن شریفش را بھ طرف آسمان بلند كرد و 

ترین مردم بھ  رود كھ از نظر خلقت، خلق و خوى، و از نظر منطق و سخن، شبیھ باشد جوانى بھ سوى آنان مى
این مردم ! خداوندا. كردیم شدیم بھ چھره او نگاه مى پیامبر تو است، و ما ھر وقت مشتاق دیدار سیماى پیامبر تو مى

صلح و سازش را میانشان ! بركات و نعمتھاى زمین، محروم بفرما، و بھ تفرقھ و اختالف مبتالیشان بگردان را از
! حكام و فرمانروایانشان را ھرگز از آنان راضى و خشنود مفرما! آنان را بر یك طریقھ و روش قرار مده! بردار

  .نگ ما برخاستندزیرا آنان بھ وعده نصرت و یارى، ما را دعوت كردند، و سپس بھ ج

اللھم فامنعھم بركات االرض، و فرقھم تفریقاً و مزقھم و اجعلھم طرایق قدداً و ال ترض الواله عنھم أبداً، فانھم دعونا 
  .لینصرونا ثم عدوا علینا یقاتلونا

راھیم و فرزندان خداوند آدم و نوح و فرزندان اب: پس از آنكھ بر آنان نفرین كرد آنگاه این آیھ قرآن را تالوت فرمود
عمران را بر جھانیان برگزید در حالى كھ نسلھایى از یكدیگرند و خداوند شنوا و داناست ان هللا اصطفى آدم و نوحاً 

مانند ) علیھ السالم(در واقع منظور از تالوت این آیھ آن بود كھ على اكبر  ...و آل ابراھیم و آل عمران على العالمین
 .(345) عصومین و بى گناھان است كھ قاتلین او مانند قاتلین پیامبران، خواھند بودھمھ انبیاء و ائمھ جزء م

ت دشمن، و گاھى بھ در میدان رزم ھمچون شیر خشمكین گاھى بھ جناح راس) علیھ السالم(حضرت على اكبر 
شد ھمین كھ قدرت  كرد و گاھى تا قلب لشكر پیش میرفت و ھر قھرمانى را كھ با او روبرو مى جناح چپ، حملھ مى

  .شد ایستاد جز اینكھ كشتھ مى گذاشت و ھیچ دالورى با او مبارزه نمى دید پا بھ فرار مى او را مى

یرمى الكتائب والفال عصت بھا 
 

 المتوقد  فى مشلھا من بأسھ

 فیردھا قسراً على اعقابھا 
 

فى بأس عریس العرینھ 
 ملبد 

ھاى دشمن را بھ خاك ھالكت افكند و در اثر شدت تشنگى بھ سوى پدر بازگشت تا  یكصد وبیست نفر از سواره
 اندكى استراحت نماید، و چون تشنگى بیش از حد ناتوانش كرده بود عطش خود را براى پدر یادآور شد اشك از

  :سرازیر گردید و با اندوه و دریغ بسیار فرمود) علیھ السالم(چشمان 

مالقات خواھى كرد و تو را با دست خود شربتى خواھد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عن قریب با جدت رسول خدا 
ایان داد كھ پس از آن ھرگز تشنھ نخواھى شد، پس از آن زبان على را در دھان گرفت و آنرا مكید، و در پ

 .(346) داد تا در دھان بگذارد) علیھ السالم(انگشترى خود را بھ على 

صلى هللا (ل خدا انگشترى را در دھان خشكیده خود گذاشت و بھ مژده مالقات با جدش رسو) علیھ السالم(على 
باو داده بود شادان و خوشحال بھ سوى میدان برگشت و مانند حیدر كرار ) علیھ السالم(كھ امام ) علیھ و آلھ و سلم

گرد و غبار فضاى میدان رزم را فراگرفت، ھمھ جا را تیره و تار كرد و تنھا برقابرق شمشیر . بر دشمن حملھ كرد
است این چنین طوفنده و كوبنده ) علیھ السالم(مشتبھ شده بود كھ آیا على اكبر امر بھ آنھا . درخشید او بود كھ مى

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سازد و یا على مرتضى حیدر كرار وصى رسول خدا  جنگد و دشمن راپراكنده مى مى
یر او آمده است كھ این تازد؟ و یا صاعقھ آسمانى كھ بھ كمك شمش است كھ بھ میدان آمده و با خشم و قھر بر آنھا مى

جنگید تا  خروشید و مى ھمچنان مى) علیھ السالم(سازد؟ على اكبر  ھا مى ھا پشتھ چنین از دشمن كشتھ و از آن كشتھ
: گفت(348)  مره بن منقذ عبدى: و كسى جرأت مقابلھ با او را نداشت تا اینكھ(347)  اینكھ دویست نفر از آنان را كشت

و او را بھ عزایش ننشانم، این بگفت و نیزه خود (349) گناه تمام عرب بر من باد اگر داغ او را بر دل پدرش نگذارم
و شمشیر را بر فوق سرش فرود آورد تا بھ ابرو فرقش را (350) فرو برد) علیھ السالم(را بھ پشت على اكبر 



دیگر نتوانست بر پشت اسب بماند، ھمان دم بر گردن اسب قرار گرفت و اسب ) علیھ السالم)شكافت، على اكبر 
اطرافش را محاصره كردند و بدنش را با ھا برساند كھ سپاه كوفھ،  رفت كھ بدن نیمھ جان و خونین او را بھ خیمھ مى

  .شمشیرھا قطعھ قطعھ نمودند و قطعوه بسیوفھم ارباً ارباً 

زد آنگاه صدایش را بلند كرد و با این عبارت با  وقتى كھ روى زمین افتاد و در میان خاك و خون خود دست و پا مى
سقانى بكاسھ شربھ ال اظما بعدھا، و ھو یقول ان لك علیك منى السالم یا ابا عبدهللا ھذا جدى قد  :پدر خداحافظى نمود

از جامى كھ در دست ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اینك جدم رسول خدا ! كاساً مذخوره سالم بر تو اى ابا عبدهللا
جام دیگرى براى تو : فرمود داشت آنچنان مرا سیراب كرد و دیگر پس از آن ھرگز تشنھ نخواھم شد، و ھم او مى

كھ سالم خداحافظى خود را شنید بى درنگ بھ بالین فرزندش آمد و خود را ) علیھ السالم(امام (351) كرده است، آماده
پس از تو ! على جان: و فرمود(352)  صورت او گذاشتانداخت، و صورت بر ) علیھ السالم(بر بدن بى جان على 

  .اند جرأت پیدا كرده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نابود باد این دنیا، اینان چقدر بر خدا و ھتك حرمت رسول خدا 

 (353) .على الدنیا بعدك العفا ما اجر اھم على الرحمن و على انتھاك حرمھ الرسول

سخت است كھ تو ) علیھ السالم( بر پدرت حسین) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چقدر بر جدت پیغمبر : آنگاه فرمود
آنھا را بطلبى ولى آنھا نتوانند تو را پاسخ مثبت بدھند، و چقدر گران است بر آنھا كھ تو استغاثھ كنى باز آنھا نتوانند 

 (354) یعز على جدك و ابیك ان تدعوھم فال یجیبونك، و تستغیث بھم فال یغیثونك .تو را یارى دھند

برداشت مشت خود را از خون پاكش پر  (علیھ السالم(صورت از صورت على اكبر ) علیھ السالم(پس از آنكھ امام 
حضرت بھ این مطلب  در زیارت آن. كرد و بھ سوى آسمان ریخت و حتى یك قطره از آن خون، بھ زمین برنگشت

بابى انت من مذبوح و مقتول من غیر جرم، بابى انت و امى دمك المرتقى بھ الى حبیب هللا  :چنین اشاره شده است
بانى انت و امى من مقدم بین یدى ابیك تحتسب و یبكى علیك محترقاً علیك قلبھ، یرفع دمك الى عنان السماء ال یرجع 

 .(355) ك زفرهمنھ قطره و ال تسكن علیك من ابی

افتاد كھ با ) علیھ السالم(چشمانشان بھ جنازه حضرت على اكبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زنان و دختران پیغمبر 
آوردند، با موى پریشان  دست جوانان بنى ھاشم او را بھ طرف خیمھ شھداء مى بدن پاره پاره و غرق در خون روى

اى سوزان، و قلبى خونین و با گریھ و فریادى فراوان كھ بھ گوش مأل اعلى میرسید از خیمھ بیرون آمدند و  و سینھ
علیھ (اشم زینب كبرى سرازیر شدند كھ در جلو ھمھ آنھا عقیلھ بنى ھ (علیھ السالم(بھ استقبال جنازه على اكبر 

انداخت آنچنانكھ ) علیھ السالم(و خود را روى جنازه حضرت على اكبر (356)بود كھ با ضجھ و نالھ آمد (السالم
  :د از دنیا رفتھ و جان بجان آفرین تسلیم نموده استگوئى زینب بر بالین برادرزاده خو

لھفى على عقائل الرسالھ   لمارأینھ بتلك الحالھ  
 عال نحیبھن و الصیاح 

 
فاندھش العقول و األرواح 

 لھفى ال اذتندب الرسوال 
 

 فكاذت الجبال تزوال 
لھفى لھا مذفقدت عمیدھا 

 
 و ھل یوازى احد فقیدھا 

  ن مسلمشھادت عبدهللا ب

علیھ (بود كھ پس از حضرت على اكبر  (علیھ السالم(عبدهللا فرزند مسلم بن عقیل مادرش رقیھ دختر امیرالمؤمنین 
  :كرد این شعر را بعنوان حماسھ میخواند بھ میدان رزم آمد و در حالى كھ حملھ مى) السالم

الیوم ألقى مسلماً و ھو أبى   (357) و عصبھ بادوا على دین النبى  

كرد، با سھ حملھ جماعتى از دشمن را كشت، و سرانجام یزید بن رقاد  خواند و پیوستھ حملھ مى این رجز را مى
تیرى بھ سویش پرتاب كرد، عبدهللا خواست با دست خود از اصابت آن با پیشانیش جلوگیرى كند، (358)  جھنى



ھمچنانكھ دست عبدهللا بر پیشانیش بود تیر بر روى دست وارد شد، و ھر دو را بھ یكدیگر میخ كوب كرد، بھ قسمى 
  .دیگر نتوانست دست خود را از پیشانى بردارد كھ

این مردم ما را از مدینھ بى خانمان كردند و در برابر دشمن تنھا گذاشتند، خدایا ! خداوندا: در این حال عبدهللا گفت
هللا سخنش ھنوز عبد .ھمانطور كھ ما را كشتند آنھا را نابود بفرما اللھم انھم استقللونا و استذلونا فاقتلھم كما قتلونا

تمام نشده بود كھ یكى دیگر از سپاھیان كوفھ با نیزه بر او حملھ كرد و آنرا تا اعماق قلب عبدهللا فرو برد قلبش را 
  .شكافت و روحش بھ ملكوت أعلى پرواز كرد

ر پیشانى اش آمد تا چوبھ تیر خود را كھ ھنوز د سپسس یزید بن رقاد كھ بھ پیشانى عبدهللا تیر زده بود باالى جنازه
  .عبدهللا بود بیرون بیاورد، دید كھ عبدهللا بدن بى جانش روى زمین افتاده است

  حملھ جوانان آل ابیطالب

چون جوانان آل ابیطالب دیدند عبدهللا بن مسلم را شھید كردند تصمیم گرفتند دستھ جمعى و با ھم دشمن حملھ كنند 
براى مرگ شتاب مكنید، بھ خدا قسم پس از ! اى عموزادگان: ودجلو آنھا را گرفت و فرم) علیھ السالم(كھ امام 

این، افتخار و سرافرازى براى ھمیشھ از آن شما خواھد بود صبراً على الموت یا نبى عمومتى، و هللا ال رایتم ھواناً 
وصاء و برادرش محمد كھ مادرش خ) علیھا السالم(بعد ھذا الیوم عون بن عبدهللا جعفر طیار پسر حضرت زینب 

پسر عقیل بن ابیطالب، و برادرش جعفر بن عقیل، و محمد پسر مسلم بن عقیل جزء (359)  بود، و ھمچنین عبدالرحمن
  .این گروه بودند

در این حملھ ھیجده جراحت بر بدنش وارد آمد و دست ) علیھ السالم(مجتبى و حضرت حسن مثنى فرزند امام 
  .راستش قطع شد

او را (361)  دان آمد و زحربن بدر نخعىبود بھ می(360) كھ اسمش محمد) علیھ السالم(سپس ابوبكر پسر امیرالمؤمنین 
  .كشت

جنگید تا اینكھ در اثر زخمھاى فراوانى كھ بر  بعد از ابوبكر، عبدهللا بن عقیل بھ میدان كارزار آمد و پیوستھ مى
  .نش وارد آمد روى زمین افتاد، آنگاه عثمان بن خالد تیمى او را كشتبد

  شھادت حضرت قاسم و برادرش

بود، قبل از برادرش (362)  معروف بھ عبدهللا اكبر مادرش رملھ ام ولدى) علیھ السالم(ابوبكر پسر امام حسن مجتبى 
 .(363) اى از سپاھیان دشمن را كشت و كشتھ شد قاسم كھ ھر دو ابوینى بودند بھ میدان آمد، جنگید عده

علیھ (كھ ھنوز بھ حد بلوغ نرسیده بود عازم میدان شد، چون امام ) علیھ السالم(ادرش حضرت قاسم پس از او بر
(364) نگاھش بھ قد و قامت این نوجوان افتاد و دید آماده رزم شده است، دست بھ گردنش افكند و گریھ كرد) السالم

. درخشید پس از آنكھ آرام گرفت اجازه داد بھ میدان برود وقتى كھ از خیمھ بیرون آمد گوئى ماه شب چھارده مى
خیلى ساده با یك پیراھن و زیر جامھ و كفش عربى كھ پوشیده بود شمشیر بھ دست گرفت و بر دشمن حملھ كرد، 

صلى هللا علیھ و (، در شأن خود ندید كھ پسر پیغمبر (365)كرد بند كفش چپش پاره شد د و جھد مىدر ھمین بین كھ ج
ى براى جنگ، قائل باشد و بدون اینكھ از كثرت در برابر دشمن با برھنھ باشد از اینرو بدون اینكھ ارزش) آلھ و سلم

در ھمین حال كھ مشغول بستن آن بود، عمرو بن (366) جمعیت خوفى داشتھ باشد ایستاد تا بند كفشش را محكم بندد
تو را چكار بھ این پسر بچھ؟ ھمانھا كھ : نفیل ازدى خواست بر او حملھ كند، حمید بن مسلم بھ او گفتسعد بن 

بھ خدا قسم من باید بھ شدت بر او بتازم، بالفاصلھ : اطرافش را گرفتند تو را بس است، عمرو در پاسخ حمید گفت
ثر ضرب شمشیر با صورت بزمین افتاد در ا) علیھ السالم)شمشر كشید و سرش را ھدف قرار داد، حضرت قاسم 

را شنید مانند شیر ) علیھ السالم(بھ مجردى كھ صداى حضرت قاسم ) علیھ السالم(امام . و عمویش را بھ كمك طلبید
با جدا شدن دست . خشمگین خود را بھ بھ بالین او رساند، شمشیرى بر عمرو فرود آورد كھ از بازو دسشت قطع شد



یش بھ سپاه عمر رسید، سپاھیان سواره دستى جمعى حملھ كردند تا نجاتش دھند در ازدحام و اى سرداد كھ صدا نعره
گرد و غبار كھ . گرد و غبارى كھ بلند شد زیر دست و پاى اسبھا، سینھ و استخوانش در ھم شكست بھ درك رفت

ایستاده در ) علیھ السالم(م كنار بدن پاره پاره و خون آلود حضرت قاس (علیھ السالم(فرو نشست دیدند امام حسین 
  :فرمود مى) علیھ السالم(زد امام  حالى كھ دست و پا مى

و پدرت امیرالمؤمنین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دور باد از رحمت خدا مردمى كھ تو را كشتند، جدت رسول خدا 
  .ھ فیك جدك و ابوكدر قیامت دشمنشان باد بعداً لقوم قتلوك و من خصمھم یوم القیام) علیھ السالم(

بھ خدا قسم بر عموى تو بسیار سخت است كھ او را بھ یاریت بخوانى ولى نتواند بتو جواب مثبت : پس از آن فرمود
دھد، و یا آنگاه كھ بتو جواب دھد سودى برایت نداشتھ باشد عزو هللا على عمك ان تدعوه فال یجیبك او یجیبك ثم ال 

  .ینفعك

ھاى فراوان داده و یار و یارانش كم باشد صوت و هللا كثر  اى استمداد كسى است كھ كشتھبھ خدا قسم صداى تو صد
  .واتره و قل ناصره

اش را روى سینھ خود  را بھ دوش كشید و سینھ) علیھ السالم(بدن بى روح و پاره پاره قاسم ) علیھ السالم(سپس امام 
اش على اكبر  بھ سوى خیمھ شھداء و كنار جنازه عموزاده شد و آنرا قرار داد در حالى كھ پاھیش بزمین كشیده مى

. ین نمودو سر بھ آسمان بلند كرد و مردم كوفھ را این چنین نفر(367) و سایر شھداء اھل بیت قرار داد) علیھ السالم(
ھمھ آنھا را گرفتار عذاب خویش بگردان، و كسى از آنان را فرومگذار، خداندا ھیچگاه آنان را مشمول ! خداوندا

اى عموزادگان و اى اھل بیت من در برابر مرگ صبر كنید كھ پس از این ھرگز ! رحمت و عفو خود قرار مده
ھم احداً، و ال تعفر لھم ابداً، صبراً یا بنى عموتى، صبراً یا روى ذلت نخواھید دید اللھم احصھم عدداً، و ال تغادر من

  .اھل بیتى، ال رایتم ھواناً بعد ھذا الیوم ابداً 

 (علیھ السالم(شھادت برادران حضرت ابوالفضل 

دید بسیارى از اصحاب و یاران، و بنى ھاشم كشتھ شدند و دیگر كسى باقى ) علیھ السالم(چون حضرت ابوالفضل 
اى فرزندان مادر من، شما نیز بھ میدان : ست خطاب بھ برادران خود، عبدهللا و عثمان و جعفر كرد و گفتنمانده ا

را با چشم خود ببینم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كارزار فرا آئید تا درجھ اعتقاد و اخالص شما بھ خدا و پیغمبرش 
اه بھ عبدهللا كھ از عثمان و جعفر بزرگتر بود خطاب كرد و آنگ .تقدموا یا بنى امى، حتى اراكم نصحتم هللا و لرسولھ

گفت برادر جان تو قبل از دیگران روى بمیدان آر تا شھادت تو را بھ حساب خدا بگذارم آنگاه ھر سھ برادر پیش 
  .روى ابوالفضل جنگیدند تا ھمھ شھید شدند

 (علیھ السالم(شھادت حضرت ابوالفضل 

پس از آنكھ دید تمام اصحاب و یاران و افراد خاندانش، شھید شدند و حجت خدا ) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل 
رسد، و صداى شیون و  در میان دریایى از لشكر دشمن، تنھا مانده است و از ھیچ سو مدد و كمكى بھ سویش نمى

یرد و تحمل بیاورد گریھ زنان و فریاد العطش كودكان فلك را كر نموده است، نتوانست آن ھمھ مصیبت را نادیده بگ
  .لذا براى چندمین بار نزد برادر آمد و درخواست اجازه رفتن بھ میدان كرد

رفت  ترین ذخایر الھى بھ شمار مى از نفیس) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل ) علیھ السالم(چون بھ نظر امام حسین 
افتاد و اھل حرم بھ مناسبت اینكھ  مى كھ دشمن از صولت و ھیبتش بیمناك و از ھر نوع اقدام او لرزه بر اندامش

آن ) علیھ السالم(دیدند پرچم پر افتخار اسالم در دستش برافراشتھ است آرامش خاطرى داشتند، از اینرو امام  مى
  :شد بھ اجازه میدان بدھد و لذا باو فرمود نفس ابیھ قدسیھ، دلش راضى نمى

 .(368) د بود یا اخى انت صاحب لوائىبرادر تو علمدار منى، شھادت تو دلیل شكست ما خواھ



ام  دلم از دست این منافقین گرفتھ و سینھ: عرض كرد) علیھ السالم(در پاسخ امام ) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل 
خواھم قصاص خونمان را از این منافقان، بگیرم قد صاق صدرى، و سئمت  ام، مى ز زندگى سیر شدهبفشار آمده، ا

  .من الحیاه و ارید ان اطلب ثارى من ھوالء المنافقین

اى، پس مقدارى آب براى این كودكان خردسال تھیھ كن  حال كھ تصمیم جنگ گرفتھ: فرمود) علیھ السالم(امام 
نخست بھ سوى سپاه كوفھ رفت و آنان را ) علیھ السالم(حضرت ابوالفضل  .لیالً من الماءفاطلب لھوالء االطفال ق

موعظھ و نصیحت كرد، و از خشم و غضب خدا برحذرشان داشت چون نصایح و مواعظ آن حضرت در آن گروه 
  :نابكار اثرى نكرد خطاب بھ عمر بن سعد كرد و با صداى بلند فرمود

است كھ اصحاب و یاران، و افراد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ند دختر پیغمبر این حسین فرز! اى پسر سعد
سوزد، صدایشان بھ العطش بلند  خاندانش را كشتید، و اینك زنان و دختران و فرزندان وى جگرشان از تشنگى مى

اید با اینكھ او  آنھا بستھاست مقدارى از آب بھ آنان بدھید فاسقوھم من الماء قد اخرق الظماء قلوبھم چرا آب را روى 
بروم، در ) خواھید ھر كجا كھ شما مى(بگذارید من سرزمین حجاز و عراق را ترك كنم و در روم و ھند : گوید مى

لعنھ هللا (اینجا سخن حضرت در دل آنان اثر گذاشت و برخى از آنان از شدت تأثر اشكشان جارى شد، ولى شمر 
اكر تمام روى زمین را آب فراگیرد و اختیار آن در دست ما ! ى فرزند ابوترابا: با صداى بلند فریاد كشید) علیھ

باشد، مادام كھ با یزید، بیعت نكنید یك قطره از آن، بھ شما نخوامیم داد یا ابن ابى تراب لو كان وجھ االرض كلھ 
  .ماءاً و ھو تحت ایدینا، لما سقیناكم منھ قطره اال ان تدخلوا فى بیعھ یزید

صداى . برساند) علیھ السالم)بھ سوى برادر برگشت تا گزارش امر را بھ امر ) علیھ السالم(بوالفضل حضرت ا
شیون و العطش دستھ جمعى اطفال برادر را شنید، غیرت و حمیت بنى ھاشمى او بھ جوش آمد و نتوانست طاقت 

ھار ھزار نفر سپاھى تیرانداز بیاورد، مشكى را برداشت، بر اسب سوار شد و بھ سوى شریعھ فرات حركت كرد، چ
اطراف او را گرفتند و تیرھاى خود را بھ سویش پرتاب كردند، ولى آن بزرگوار و آن یادگار حیدر كرار 

پرچم پرافتخار اسالم را باالى سر بھ اھتزاز . كوچكترین بیم و ھراسى از كثرت جمعیت تیراندازان بخود راه نداد
افكند كھ فكر  تازید و قھرمانانشان را بھ خاك مذلت مى كرد و آنچنان بر آنان مىدرآورد و بھ تنھایى بر آنان حملھ 

زند و كسى جرأت ایستادگى در  كردند حیدر كرار و شیر خداست كھ این چنین در میدان كارزار نعره مى مى
نگرانى از  صفوفشان را درھم شكست و با قلبى آرام و خاطره آسوده بدون كمترین اضطراب و. برابرش را ندارد

دشمن وارد شریعھ فرات شد، و چون مشك را پر از آب كرد خواست خود نیز آب بیاشامد، مشت پر از آب را 
و صداى العطش اطفال خردسال آمد تذكر ) علیھ السالم(اش رسانید، بھ یاد تشنگى ابى عبدهللا  نزدیك لبھاى خشكیده

  :را بھ فرات ریخت و بھ خود گفتعطش الحسین و اھل البیتھ، فرمى الماء بالفاصلھ آب 

یا نفس من بعدالحسین ھونى 
 

و بعده ال كنت ان تكونى 
 ھذا الحسین وارد المنون 

 
 و تشربین بارد المعین 

 (369) تالل ما ھذا فعال دینى 

ھا برگشت، چون خود را در برابر سیلى خروشان از  مشك را پر از آب كرد، سوار بر اسب شد و بسوى خیمھ
اند باز بر آنھا حملھ كرد و بسیارى را كشت و در حین حملھ این رجز را  دشمن دید كھ سر راه او را گرفتھ

  :خواند مى

ى المصالیت لقى حتى أوارى ف  ال ارھب الموت اذا الموت زقا 
نفسى لسبط المصطفى الطھر وقى   انى انا العباس أغدو بالسقا  

 (370) و ال اخاف الشر یوم الملتقى 

جھنى (371) ھا برساند مردى بھ نام زید بن رقاد كوشید تا آب را بھ خیمھ ىدر ھمین حال كھ با شور و شوق فراوان م
كمك حكیم بن طفیل اى بر او حملھ كرد و با  كھ در پشت درخت خرمائى كمین كرده بود با یك روش ناجوانمردانھ



فرزند حیدر كرار و شیر خدا كھ از دست راست مأیوس و محروم ماند  .سنبسى توانست دست راستش را قطع كند
  :گفت كرد و مى ھا مأیوس نبود و باز ھدف خود را تعقیب مى ھنوز از رساندن آب بخیمھ

 وهللا ان قطعتم یمینى 
 

 انى احامى ابداً عن دینى 
لیقین و عن امام صادق ا

 
 (372) نجل النبى الطاھر االمین 

او از اینكھ دست راستش را قطع كرده بودند ناراحت نبود، بلكھ تمام ھم و غم و ناراحتى اش این بود كھ آب را بھ 
فرزندان برادر برساند، ولى حكیم بن طفیل كھ در پشت درخت خرمایى كمین كرده بود، ھمین كھ حضرت  اطفال و
در این .(373) از آنجا گذشت با ھمان روش ناجوانمردانھ قبل، دست چپ آقا را ھم قطع كرد) علیھ السالم(عباس 

قطع شد مشك را بھ دندان گرفت و تیراندازان نیز اطرافش را ) علیھ السالم(ھنگام كھ ھر دو دست حضرت عباس 
كردند كھ تیرى بھ مشك آب و  محاصره كردند و مانند قطرات باران از اطراف تیرھاى خود را بھ سویش رھا مى

و از حركت باز ماند در اینجا بود كھ ستمگرى توانست از نزدیك با (374) ضرت فرود آمدتیر دیگرى بھ سینھ آن ح
  :دا زد و فرمودآنگاه كھ روى زمین قرار گرفت برادرش را ص. عمود آھنین فرق مباركش را بشكافد

دانستم حسین  آه اى كاش مى! با شنیدن صداى برادر بھ بالین او آمد) علیھ السالم(علیك منى السالم یا ابا عبدهللا امام 
با چھ حالى بھ بالین برادر آمد؟ آیا با حیات واقعى آمد و آن ھمھ مصائب دلخراش و جانگداز را ) علیھ السالم)

  .ارى از روح بود كھ بھ قتلگاه برادر و پاره تن خود آمددید یا با بدنى مجرد و ع مى

ھاى تیر و  آمد و دید بدن برادر را كھ فداى قداست و پرھیزكارى شده است، پر از چوبھ) علیھ السالم(آرى حسین 
نھ  بیند نھ دستى دارد كھ از خود دفاع كند، ونھ زبانى دارد كھ رجز بخواند، و غرق در خون روى زمین افتاده، مى

ھاى مغز سرش را پراكنده و با خاك آغشتھ  صورتى كھ دشمن را بھ وحشت بیاندازد، و نھ چشمى دارد كھ ببیند پاره
تواند زنده بماند؟ آیا پس از حضرت ابوالفضل  دیگر مى (علیھ السالم(آیا با چنین وضعى، حسین . گردیده است

بدى بى روح، و جسمى خالى از ھمھ آثار حیات، چیز دیگر كال) علیھ السالم(براى امام حسین ) علیھ السالم(
االن  :فرماید دارد و باالى جنازه برادر مى دیگرى باقى نمانده بود؟ این است كھ خود امام از این حالت پرده بر مى

 .(375) ام ناچار شد انكسر ظھرى و قلت حیلتى حاال دیگر كمرم شكست و چاره

 و بان االنكسار فى جبینھ 
 

 فاند كت الجبال من حنینھ 
و كیف ال وھو جمال 

  بھجتھ 
 و فى محیاه سرور مھجتھ 

 كافل اھلھ و ساقى صبیتھ 
 

 (376) و حامل اللواد بعالى ھمتھ 

بھ دلیلى كھ بر كسى روشن نیست و شاید مرور زمان آنرا روشن كند جنازه حضرت عباس را ) علیھ السالم(امام 
از سایر دفن گردد تا  بر خالف سایر شھداء از جایى كھ شھید شده بود جا بھ جا نكرد و گذاشت ھمانجا بھ دور

مند شدن از نیایش، و براى تقرب بھ خداى  بارگاھش زیارتگاه حاجتمندان گشتھ و مسلمانان براى زیارت و بھره
اش كھ در رفعت و بلندى ھمچون آسمان برتر از ھمھ چیز است با ذكر  سبحان فراسویش بروند، و تحت قبھ مقدسھ

ات آن حضرت را آشكارا ببیند، و امت، مقام و منزلت خاص او را نیازھا و حاجات خود كرامات باھره و معجز
نزد پروردگار بشناسند، و حق واجب او را كھ ھمان مودت اھل بیت و حب شدید بھ آن بزرگواران است را اداء 

و ) علیھ السالم(از اینرو خواست امام . كنند و بدانند آن حضرت حلقھ وصل بین آنان و بین خدا تبارك و تعالى است
شبیھ و مانند و مرتبھ ) علیھ السالم(خواست خداى سبحان این بود كھ مقام و مرتبھ ظاھرى حضرت ابوالفضل 

  .معنوى آن بزرگوار باشد و آنچھ را كھ خواستند ھمان شد

و  بھ ناچار از كنار بدن پاره پاره و بى دست برادر با حالت انكسار و شكستگى، با یك دنیا غم) علیھ السالم(امام 
اند، اشكھاى خود  ھا یورش برده دید سپاه دشمن دستھ جمعى بھ خیمھ. ھا برگشت اندوه و با چشم گریان بھ سوى خیمھ
  :را پاك كرد و خطاب بھ آنان فرمود



طلبى ھست كھ ما را  اى ھست كھ ما را پناه بدھد؟ آیا حق اى ھست كھ بھ یارى ما بشتابد؟ آیا پناه دھنده آیا یارى كننده
كند؟ آیا خدا ترسى ھست كھ از جھنم بترسد و از ما دفاع كند؟ اما من مغیث یغیثا؟ اما من یجیرنا؟ اما من  یارى

 (377) طالب حق ینصرنا؟ اما من خائف من النار فیذب عنا؟

پدر جان عمویم عباس كجاست؟ این : برد جلو آمد و سؤال كرد در اینجا سكینھ كھ در انتظار عمویش بھ سر مى
 عمى العباس؟ 

نیز كھ این خبر را شنید ) علیھا السالم(را بھ او داد، حضرت زینب ) علیھ السالم(حضرت خبر كشتھ شدن اباالفضل 
ا عباساه، وا ضیعتنا بعدك، زنھاى حرم ھمھ بھ گریھ درآمدند و امام وا اخاه، و :گفت صدایش بھ شیون بلند شد و مى

  !وا ضیعتنا بعدك اى واى از بى كسى بعد از تو :نیز با آنھا گریھ كرد و فرمود

 نادى و قد مالء الیوادى صیحھ 
 

 صم الصخور لھو لھا تتالم 
 أاخى من یحمى بنات محمد؟ 

 
اذ صرن یسترحمن من ال یرحم؟ 

و تكف باصرتى و ظھرى یقصم   عدك أن تشل سواعدى ما خلت ب
 بیض الظبى لك فى جبینى تلطم   لسواك یلطم باالكف و ھذه 

مابین مصرعك العضیع و مصرعى 
 

 اال كما أدعوك قبل و تنعم 
 و لواك ھذا من بھ یتقدم   ھذا حسامك من یذل بھ العدى 

  در میدان) علیھ السالم(امام 

اش بلند شد نگاھى بھ  از كنار بدن پاره پاره) علیھ السالم(شھید شد و امام ) علیھ السالم(الفضل وقتى كھ حضرت ابو
با بدنھاى قطعھ قطعھ و (378) ھا افكند، دید دیگر كسى نیست تا او را یارى كند زیرا تمام یاران و اھل بیتش خیمھ

ھا بلند شده بود با  و از طرفى صداى گریھ و شیون زنان و كودكان در خیمھ. بدون سر، روى زمین افتاده بودند
  :صداى بلند بھ قسمى كھ ھمھ كس صدایش را بشنود فرمود

اع كند؟ آیا ھیچ موحد و خدا ترسى ھست كھ دف) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا كسى ھست از حرم پیغمبر خدا 
درباره ما از خدا بترسد؟ آیا ھیچ فریاد رسى ھست كھ بھ امید خدا بھ فریاد ما برسد؟ ھل من ذاب یذب عن حرم 

 ؟ ھل من موحد یخالف هللا فینا؟ ھل من مغیث یرجو هللا فى اغاثتنا؟ )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول هللا 

در ھمین (379) ھا بلند شد صداى گریھ و نالھ زنان و كودكان از خیمھ) علیھ السالم(تغاثھ امام با شنیدن صداى اس
دید از جاى برخاست، از شدت  سى پدر را مىھا بود و تنھایى و بى ك در خیمھ) علیھ السالم(ھنگام كھ امام سجاد 

توانست حركت كند بر عصاى خود تكیھ زد در حالى كھ شمشیرش را با خود  ضعف و ناتوانى كھ بیمار بود و نمى
با ) علیھ السالم(كھ دید حضرت سجاد ) علیھ السالم(امام . كشید بھ سختى بھ طرف میدان حركت كرد بھ زمین مى

رزم حركت كرده است بھ ام كلثوم فرمود جلو او را بگیرد تا با شھادت او دودمان آل محمد آن حال بھ سوى میدان 
منقرض نشود، از اینرو ام كلثوم حضرت سجاد را كھ بیمار بود بھ بستر خود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 .(380) برگرداند

دستور داد زنان و خواھرانش ) علیھ السالم(ھا برگرداندند امام  را بھ خیمھ) علیھ السالم(پس از آنكھ حضرت سجاد 
اى گلگون بر سر نھاده و تحت  ، و عمامھ(381) اى از خز سیھ فام پوشیده، پوشیده گریھ نكنند، آنگاه در حالى كھ جامھ

را بر دوش و شمشیرش را بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الحنك آنرا از دو طرف پایین انداختھ و عباى پیغمبر 
  .ھا آمد دست گرفتھ بود، براى وداع كردن با اھل حرم، بھ خیمھ

اى برایش تھیھ كنند كھ ھیچ كس در آن رغبتى نداشتھ باشد،  ضمن وداع و خداحافظى در خواست كرد جامھ
دانست كھ اھل  خواست آنرا زیر جامھ ھایش بپوشد تا پس از شھادت بدنش را برھنھ نگذارند، زیرا او قبالً مى مى

درخواست  (علیھ السالم(برند، چون امام  بھ غارت مى كشند و بدنش را برھنھ كرده، لباسھایش را كوفھ وى را مى



این لباس ذلت است من این را : اى كرد، زیر جامھ كوتاھى برایش آوردند آنرا نپذیرفت و فرمود چنین جامھ
اى برداشت و چند جاى آنرا پاره كرد و زیر لباسھایش پوشید، و درخواست كرد  آنگاه یك پیراھن كھنھ! پوشم نمى

رنگى برایش آوردند، آنرا نیز شكافت و زیر لباسھایش پوشید تا آنرا نربایند و بدنش را بدون ساتر  شلوار سیاه
 .(382) برھنھ، نگذارند

  شھادت كودك شیرخواره

را كھ (383)  فرزندش عبدهللا) علیھا السالم(زینب . ند شیر خوارم را بیاورید تا با وى نیز وداع كنمفرز: آنگاه فرمود
دور : فرمود بوسید و مى را بر دامن نشانده مى طفل صغیر خود) علیھ السالم(مادرش رباب بود بھ وى داد، امام 

خصمشان باشد بعداً لھوالء القوم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(باشند از رحمت خدا این مردم، آنگاه كھ جدت پیغمبر 
پس از آن كودك خود را در بغل گرفت و بھ .(384) خصمھم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اذا كان جدك المصطفى 

طرف اھل كوفھ آمد تا مقدارى آب برایش در خواست كند، در ھمین حال كھ كودك در بغل پدرش بود حرملھ بن 
با ) علیھ السالم(وى سرازیر شد امام  خون كھ از گلوى. كاھل اسدى، تیرى بسویش رھا كرد و او را شھید نمود

  .دست خود آنھا را گرفت و بھ سوى آسمان پاشید

ھمین مورد است كھ حضرت حجت و در (385) حتى از آن خون بھ زمین برنگشت،: فرمود) علیھ السالم(امام باقر 
  :فرماید و عجل هللا تعالى فرجھ مى) علیھ السالم(امام زمان 

السالم على عبدهللا الرضیع، المرمى الصریح، المتظحط دما و المعصد بدمھ الى السماء، المذبوح بالسھم فى 
ك شیرخواره كھ بخاك و خون حجرأبیھ، لعن هللا رامیھ، حرملھ بن كاھل االسدى و ذویھ سالم برعبدهللا آن كود

اش حرملھ و  غلطید، و خونش فراسوى آسمان باال رفت، كودكى كھ با تیر در بغل پدر، او را كشتند، خداوند كشنده
 .(386) یارانش را لعنت كند

این مصیبت نیز بر من آسان است  :پس از آنكھ خون گلوى فرزند را گرفت و بھ آسمان پاشید این جمالت را فرمود
اگر نصر و پیروزى در دنیا را از ! بیند ھون على ما نزل بى، انھ بعین هللا تعالى خداوندا زیرا خداى تعالى آنرا مى

ما بگردان، و انتقام ما را از این مردم ستمگر بگیر كھ این اى، در عوض بھتر از آنرا در آخرت نصیب  ما گرفتھ
كودك من كمتر از بچھ ناقھ صالح پیغمبر نیست اللھم ال یكون أھون علیك من فصیل، الھى ان كنت حبست عنا 

و این مصیبت را كھ در دنیا بر ما وارد آمد ذخیره آخرت (387) النصر فاجعلھ لما ھو خیر منھ و انتقم لنا من الظالمین
 .(388) ما قرار بده و اجعل ما حل بنا فى العاجل، ذخیره لنا فى اآلجل

را كشتند اللھم انت الشاھد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ترین فرد بھ پیغمبرت  تو شاھدى كھ این مردم شبیھ! خداوندا
 .((389) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(على قوم قتلوا آشبھ الناس برسولك محمد 

پاشید صدائى از عالم غیب شنید  را بھ سوى آسمان مى) علیھ السالم(و در ھمان حال كھ خون حضرت على اصغر 
اش در بھشت منتظر است دعھ یا  را كھ دایھ) علیھ السالم(بگذار على اصغر )! علیھ السالم(یاحسین : گفت كھ مى

 .(390) فان لھ مرضعاً فى الجنھ! نحسی

از اسب فرود آمد و با نوك شمشیر خود قبرى حفر و پس از نماز در ) علیھ السالم(پس از شنیدن این عبارت، امام 
) علیھ السالم(اند كھ جنازه حضرت على اصغر  و برخى فرموده.(391) ونمالى كرده بود دفن نمودحالیكھ بدنش را خ

 .(392) ھاى شھداى اھل بیت گذاشت را كنار سایر جنازه

پس از آن در حالیكھ چشم از زندگى دنیا پوشیده بود، شمشیر از غالف كشید و بھ سوى این مردم پیش آمد و مبارز 
سپس بھ جناح راست .(393) ھا را كشتھیچكس نبود كھ از دست او جان سالم در ببرد، جمع كثیرى از آن. طلبید

  :خواند لشكر حملھ كرد و این رجز را مى

الموت أولى من ركوب العار 
 

 (394) و العار أولى من دخول النار 



  :و بر جناح چپ حملھ كرد و این رجز را خواند

انا الحسین بن على 
 

 الیت أن ال انثنى 
 أحمى عباالت أبى 

 
 (395) امضى على دین النبى 

من روز عاشورا در آن لحظات آخر از نزدیك شاھد حال و وضعیت : عبدهللا بن عمار بن عبد یغوث نقل كرده است
ئى را بودم، ھرگز مغلوبى را كھ در امواج خروشان گرفتارى و امواج متراكم محنت كھ شكیبا) علیھ السالم(حسین 

كند در حالى كھ دشمن مانند نگین انگشتر اطرافش را گرفتھ و فرزندان و  دھد و خردھا را از جاى بر مى بھ باد مى
را ندیدم و ) علیھ السالم(تر از حسین  تر و خوددارتر، و دل آرامتر و نترس خاندان و یارانش را كشتھ باشند متین

اش تزلزل و در شجاعتش خللى پدیدار نگردید، ھیچكس جرأت روبرو  شھآنچنان ثابت القلب بیائید كھ اندكى در اندی
ایستاد و تمام آنھا ھمچون بزغالھ فرار  زد كسى در برابرش نمى شدن با وى را نداشت، آنگاه كھ دست بھ حملھ مى

 .(396) كردند مى

مگر نمیدانید این مرد فرزند كسى است كھ : پسر سعد كھ این وضعیت را مشاھده كرد بر سپاھیان خود نعره زد كھ
دلش آكنده و لبریز از علم و ایمان بھ هللا است؟ مگر نمیدانید او فرزند كسى است كھ پدرش دمار از روزگار عرب 

توانید با او تن بھ تن بجنگید، اگر بخواھید موفق  و بجنگد و او را شكست دھد؟ شما نمىدرآورد و كسى نتوانست با ا
پس از صدور این فرمان از طرف پسر سعد چھار ھزار . شوید باید از ھر سوى دستھ جمعى بر او یورش برید

  .حركت كردند) علیھ السالم(حملھ را آغاز و بسوى خیمھ و خرگاه امام حسین (397) تیرانداز ماھر

  :كھ آن یورش ناجوانمردانھ سپاھیان عمر سعد را مشاھده كرد بانگ برآورد و بھ آنھا فرمود) علیھ السالم(امام 

ترسید، حداقل در دنیاى خود آزادمرد و جوانمرد  از روز قیامت نمىاگر دین ندارید و ! اى پیروان آل ابى سفیان
ان ! پندارید، بھ اصابت و عربیت خود عمل كنید یا شیعھ آل ابى سفیان باشید، و شما كھ خود را عرب با غیرت مى

م عرباً كما لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد، فكونوا احراراً فى دیناكم، و ارجعوا الى احسابكم ان كنت
  .تزعمون

 گوئى؟  چھ مى! اى پسر فاطمھ: را شنید، از وى پرسید) علیھ السالم(شمر كھ صداى امام حسین 

جنگید زنان كھ جرم و گناھى ندارند پس جلو این  جنگم و شما با من مى من با شما مى: فرمود) علیھ السالم(امام 
  .ام متعرض اھل بیت من بشوند رید مادامیكھ من زندهھاى گستاخ، و بى شرمتان را بگیرید، و نگذا دیوانھ

بردارند و حملھ را ) علیھ السالم)شمر این فرمایش امام را پذیرفت و دستور داد سپاھیان مزبور دست از حرم امام 
نبرد سختى در گرفت، در اثر فعالیت فوق العاده و گرمى ھوا، تشنگى بھ  .بكنند) علیھ السالم(متوجھ خود امام 

غلبھ كرد از این رو بھ سوى شط فرات كھ چھار ھزار مأمور بھ سركردگى ) علیھ السالم(ت بر امام حسین شد
دادند حملھ برد و تمام آنان را از اطراف شریعھ پراكنده كرد و با اسب وارد  عمرو بن حجاج بر آن نگھبانى مى

  :فرمود) علیھ السالم( شریعھ گردید ھمین كھ اسب دھان نزدیك برد و خواست آب بیاشامد امام

انت عطشان و انا عطشان، فال اشرب  !آشامم تا تو آب نیاشامى من نیز نمى! ام اى و من نیز تشنھ تو تشنھ! اى اسب
آب ) علیھ السالم(گویا اسب سخن امام را فھمید، آب نخورده سر را بلند كرد و منتظر ماند تا امام  .حتى تشرب

دست را بزیر آب فرو برد و خواست بیاشامد، مردى از سپاه كوفھ صدایش را ) السالمعلیھ (بیاشامد، ھمین كھ امام 
  :بلند كرد و گفت

اند؟ أتلتذ بالماء و قد  تو با آشامیدن آب مشغول كیف كردن ھستى و حال آنكھ اھل حرمت، مورد اھانت قرار گرفتھ
ریخت و با لبھاى تشنھ و خشكیده از فرات با شنیدن این سخن آب را روى آب ) علیھ السالم(امام  .ھتكت حرمك؟

ھا  ھا حركت كرد، در بین راه سپاه دشمن را با نبرد خود پراكنده كرد تا بھ خیمھ بیرون آمد و بھ طرف خیمھ
 .(398) رسید



ھا و ساكنان در آنھا ھمھ سالمند مجدداً با  ھا رسید و مالحظھ كرد كھ خیمھ ، بھ خیمھ)علیھ السالم(از آنكھ امام  پس
اى پوشید و خطاب بھ اھل حرم كرد و  آنان خداحافظى كرد و ھمھ را امر بھ صبر و شكیبائى نمود، آنگاه جامھ

ید كھ خداى تعالى حامى و نگھدار شما خواھد بود، و بزودى از ھم اكنون آماده بالء و مصیبت باشید، و بدان :فرمود
شما را از شر دشمنان نجات خواھد داد و عاقبت امر شما را بھ خیر و خوبى برگزار خواھد كرد و دشمنانتان را بھ 

كرامتھا شوید نعمتھا و  انواع و اقسام عذابھا معذب خواھد نمود، و در مقابل این ھمھ بالیا و مصیبتھا كھ متحمل مى
بھ شما ارزانى خواھد كرد، بنابراین مواظب باشید شكوه و شكایتى بر زبان نرانید و چیزى نگوئید كھ از قدر و 

منزلت شما كاستھ گردد استعدوا للبالء، و اعلموا ان هللا تعالى حامیكم و حافظكم، و سینجیكم من شر ایعداء، و یجعل 
و یعوضكم عن ھذه البلیھ بانواع النعم و الكرامھ، فال تشكوا و . ع العذابعاقبھ أمركم الى خیر، و یعذب عدوكم بانوا

 .(399) ال تقولوا بالستنكم ما ینقص من قدركم

در روز عاشورا با آن روبرو شد ) علیھ السالم(م مصائبى بود كھ امام راستى اگر گفتھ شود كھ مسألھ وداع از اعظ
با چشم خود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سخنى بھ گزاف نخواھد بود، زیرا در آن حالت زنان و فرزندان آل پیغمبر 

ر حال كردند كھ نقطھ مركزى و محور اجتماعشان در حال نابودى، و حصار صیانت و حیثیتشان د مالحظھ مى
شكستن و حامى عزت و شرفشان در حال مرگ و آقا و سیدشان در حال فراق و جدائى است كھ دیگر ھیچ گاه 

و بھ چھ كسى دل . دانستند پس از او از شر دشمنان بھ چھ كسى پناھنده شوند بسویشان مراجعت نخواھد كرد، و نمى
ھمھ گرد ھم آمدند و اطراف ابى عبدهللا . بودعظمت مصیبت، ھمھ را پریشان و آشفتھ خاطر كرده . خوش نمایند

كردند آنھا را بھ جاى امنى ببرد و برخى  را گرفتند، برخى از كودكان با نالھ جگرگزار درخواست مى) علیھ السالم(
  !!كردند دیگر از فشار تشنگى تقاضاى مقدارى آب مى

بیند ودایع  رد كھ با بینش وسیع خود مىگذ در چنین شرائطى بر سرور غیرتمندان و نمونھ مھر و شفقت، چھ مى
و زنان و فرزندان اھل بیت عصمت و طھارت كھ جز پرده عزت و جاه و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

ھاى بلند  شناختند، باید با پاى برھنھ و روى گشاده با فریاد و نالھ جالل و بزرگوارى و احترام چیزى ندیده و نمى
كند در این بیابان خشك و سوزان از ستم دشمن و از سلب و غارت و ضرب  گ سخت را آب مىجانسوز كھ دل سن

كھ در بستر بیمارى افتاده است ) علیھ السالم(نى و تازیانھ بھ این سوى و آن سوى بدوند، و غیر از امام سجاد 
  .حامى و پشتیبانى نداشتھ باشند

فلو ان ایوبا رأى بعض ما رأى 
 

العظیمھ بلواه بلى ھذه : لقال

نگریست عروه  بیند، و مى ھمھ این مصائب را با چشم خود مى) علیھا السالم(اما عقیلھ بنى ھاشم زینب كبرى 
الوثقاى دین در حال از ھم گسستن، و حبل نبوت در شرف انقطاع، و منار شریعت در معرض خاموشى، و شجره 

  .امامت در حال پژمردگى و افسردگى است

 لبأس من فتیانھا تنعى لیوت ا
 

و غیوثھا ان عمت البأساء 
تبكیھم بدم فقل بالمھجھ الحرا 

 
 تسیل العبره الحمراء 

 حن و لكن الحنین بكا و قد 
 

 ناحت و لكن نوحھا ایماء 

اى  را زنان و فرندان گرفتھ بودند متوجھ جناب سكینھ شد، سكینھ) علیھ السالم(در ھمین حال كھ اطراف ابى عبدهللا 
دید از دیگر زنان فاصلھ گرفتھ و در كنارى . دائماً غرق در یاد خدا است :اش بھ حسن مثنى فرموده بود ھ دربارهك

كند، نزدیك وى رفت ضمن دلدارى و تفقد از او امر بھ صبر و شكیبائى اش فرمود و بھ زبان  ایستاده و گریھ مى
  :گفت حال مى

ھذا الوادع عزیزتى و الملتقى 
 

 ھ عند حوض الكوثر یوم القیام
 فدعى البكاء و لالسار تھیأى 

 
واستشعرى الصبر الجمیل و بادر 

و اذا رایتنى على وجھ الثرى 
 

 دامى الورید مبضعاً فتصبرى 



عزیزم گریھ براى من را ترك  .این آخرین دیدار من با شماست، وعده مالقات من و شما كنار حوض كوثر! عزیزم
آنگاه كھ . آماده بنما، ھم اكنون صبر و شكیبائى پیشھ گیر كھ گریھ بعد از این خواھد بود كن و خود را براى اسیرى

  .ریزد بدنم را روى خاك بینى در حالیكھ قطعھ قطعھ و خون از رگھاى بدنم بیرون مى

ود گفت و بھ دلدارى آنھا مشغول بود، عمر سعد بھ سپاھیان خ در ھمین حال كھ با زنان و دختران خود سخن مى
  :گفت

تا زمانى كھ بھ خود و بھ زن و فرزندان خود سرگرم است بر او یورش برید، بھ خدا سوگند اگر از آنھا فارغ شود 
ھجموا علیھ ما دام مشغوالً بنفسھ و حرمھ، و هللا ان فرغ لكم، ! اى ویحكم گذارد و نھ میسره اى براى شما مى نھ میمنھ

ھا  این فرمان تیرھاى پى در پى بھ سوى امام رھا شد و از میان بندھاى خیمھ بدنبال .ال تمتاز میمنتكم عن میسرتكم
ھا پناه  تیرى بھ روپوش یكى از زنھا، اصابت كرد در اثر آن زنھا، سراسیمھ و وحشت زده بھ خیمھ. گذشت مى

رین ترس و بیمى مانند كند، دیدند بدون كمت كردند ببینند امام در این بین یكھ و تنھا چھ مى بردند و پیوستھ نگاه مى
گذراند كھ داد و فریاد ھمھ بلند شد، و از ھر سو  شیرى ژیان بر آنان حملھ كرد و آنچنان آنھا را از دم شمشیر مى

 .(400) خرید كردند و حضرت نیز آنھا را بھ سینھ و گلوگاه خود مى تیرھا را بسویش پرتاب مى

را (401)پس از آنكھ دشمن را پراكنده كرد بھ جایگاه اول خود برگشت و پیوستھ ذكر ال حول و ال قوه اال با7 العظیم
در ھمین حال كھ بھ شدت تشنھ بود درخواست مقدارى آب فرمود، شمر در جواب . كرد بر زبان جارى مى

ھرگز از این آب نخواھى آشامید تا وارد آتش دوزخ بشوى ال تذوقھ حتى : گفت) علیھ السالم(درخواست امام 
گرى كھ مانند شكم  حسین مگر رودخانھ فرات را نمى یا: مرد دیگرى از سپاھیان كوفھ با استھزاء گفت .تردالنار

یا حسین اال ترى الفرات كانھ  !؟ بھ خدا سوگند از آن ننوشى تا از تشنگى جان سپارى!درخشد مار از سپیدى مى
  !...بطون الحیات؟ فال تشرب منھ حتى تموت عطشاً 

نفرین امام درباره  .ب تشنھ بمیران اللھم امتھ عطظاً او را با ل! خداوندا: بر او نفرین كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 
آمد ولى عطش و تشنگى اش  آشامید تا از گلویش بیرون مى كرد و آنقدر مى وى بھ اجابت رسید، پیوستھ طلب آب مى

 .(402) نشست و بھمین حال بود تا بھ درك رفت فرو نمى

ھمچنان ایستاده بود كھ ابو حتوف جفعى تیرى رھا كرد و بر پیشانى وى اصابت نمود، امام ) علیھ السالم(امام 
چوبھ تیر را از پیشانى مبارك خود بیرون آورد خون جارى شد و صورت و محاسن شریفش را پر ) علیھ السالم(

بالیى را كھ این بندگان یاغى و نافرمانت بھ سر من ! خداوندا: فرمود) علیھ السالم(، در این حال امام از خون كرد
! خداوندا. آنھا را بھ بالى تفرقھ و تشتت مبتال گردان، و با ذلت و خوارى آنان را بمیران! بینى، خداوندا اند مى آورده

اللھم انك  !ھرگز آنھا را مورد عفو و آمرزش خود قرار مدهو در قیامت ! احدى از ایشان را در دنیا باقى مگذار
ترى ما انا فیھ من عبادك ھوالء العصاه، اللھم عدداً، و اقتلھم بدداً، و ال تذرعلى األرض، منھم احداً، و ال تغفر لھم 

  .ابداً 

صلى هللا (اوالد پیغمبر چھ بسیار بد عمل كردید درباره ! اى بد امتان: آنگاه با صداى بلند بانگ برآورد و فرمود
پس از او، این را بدانید پس از من ھیچ قاتل و كشتارى در بیم و ھراس نخواھید بود، با كشتن من ) علیھ و آلھ و سلم

ھر جنایتى بر شما آسان خواھد شد، من امیدوارم خداوند با این شھادت، مرا مورد كرامت و لطف خود قرار دھد، و 
بئسما خلفتم محمداً فى عترتھ، اما انكم ال تقتلون رجالً فتھابون قتلھ، بل ! یرد یا امھ السوءانتقام خون مرا از شما بگ

یھون علیكم ذلك عند قتلكم ایاى، و ایم هللا انى الرجو ان یكرمنى هللا بالشھاده، ثم ینتقم ولى منكم من حیث ال 
  .تشعرون

بماذا ینتقم لك منا  !گیرد؟ ھ خدا انتقام تو را ما مىچگون! اى پسر فاطمھ: حصین بن مالك سكونى با استھزاء گفت
 یابن فاطمھ؟ 

جنگ و اختالفى در میانتان بوجود خواھد آمد كھ خون یكدیگر را بھ زمین بریزید و پس از آن : حضرت فرمود
 .(403) لیمخداوند عذاب دردناكى بر شما فرود خواھد فرستاد سیلقى بأسكم، و یسفك دمائكم، ثم یصب علیكم العذاب األ



كھ از شدت خستگى و تشنگى ھمچنان ایستاده بود ناگھان مردى سنگى بھ پیشاپیش زد، مجدداً ) علیھ السالم(امام 
ن خود را برگرفت تا خون را از چشمھایش بزداید، یكى از خون صورت و محاسن شریفش را فرا گرفت، دام

با7 و على  بسم هللا و :فرمود) علیھ السالم(بر قلب مبارك امام نشانھ گرفت، امام (404)  اى سپاھیان تیر تیز سھ شعبھ
كشند كھ غیر  دانى این مردم كسى را مى خدایا تو مى: ملھ رسول هللا آنگاه سرش را بسوى آسمان بلند كرد و فرمود

از او پسر پیغمبرى در تمام این دنیا وجود ندارد الھى انك تعلم انھم یقتلون رجالً لیس على وجھ االرض این نبى 
  .غیره

دست خود را .(405) ریخت بیرون كشید، و خون مانند ناودان از جاى آن بیرون مىپس از آن، تیر را از طرف پشت 
نیز بر ما آسان است این مصیبت : زیر زخم گرفت و ھمینكھ پسر از خون شد آنرا بھ سوى آسمان پاشید و فرمود

خون را بھ آسمان پاشید و حتى یك قطره از آن ھم بزمین  .بیند ھون على ما نزل بى انھ بعین هللا زیر خدا آنرا مى
خواھم با  مى :را از خون پر كرد و بر سر و صورت و محاسن خویش مالید و فرمودمجدداً مشت خود (406) برنگشت

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھمین حال كھ سرم از خون بدنم رنگین است بھ لقاء هللا و مالقات جدم پیغمبر خدا 
كون حتى القى هللا و جدى  فالن و فالن مرا كشتند ھكذا! برسم و شكایتشان را بھ او تقدیم كن و بگویم اى رسول خدا

 .(407) یا جدى قتلنى فالن و فالن: و انا مخضوب بدمى و أقول) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول هللا 

پاى درآمد و بھ زمین نشست، و توان نشستن را نیز نداشت كھ پیوستھ بھ  با خونریزى زیاد و ضعف فراوان از
شود و سپس شمشیرى در این ھنگام مردى بنام مالك بن نسر نزد وى آمد زبان بھ ناسزا گ.(408) افتاد روى زمین مى

: فرمود) علیھ السالم(بود پر از خون شد، امام ) علیھ السالم(بر فرق آن حضرت زد، شب كالھى كھ بر سر امام 
امیدوارم از خوردن و آشامیدن با این دست، محروم گردى و خداوند تو را با ستمكاران محشور گرداند، پس از آن 

 .(409) ھى پیچید و بر سر گذاشتاى را بر كال شب كاله را برداشت و عمامھ

 شھادت محمد بن ابى سعید

كھ  را كشتند من در آنجا نفر دھمى بودم) علیھ السالم(وقتى كھ حسین بن على : كند ھانى بن ثبیت حضرمى نقل مى
اى كھ فقط یك پیراھن و زیر  مسائل را از نزدیك مشاھده كردم موقعى كھ امام در قتلگاه افتاده بود دیدم پسر بچھ

شلوارى پوشیده بود، و دو دانھ جواھر قیمتى در گوش داشت، چوبى از چوبھاى خیام را بدست گرفتھ و سراسیمھ 
اران سپاه كوفھ كھ او را دید اسب خود را بھ سوى او دوید، در ھمین حال مردى از سو بھ این طرف و آنطرف مى

حركت داد، ھمینكھ باو رسید از ھمان باالى اسب، خود را كج كرد و با شمشیر او را دو نیمھ كرد، وقتى كھ بر او 
خورده گرفتند كھ چرا نسبت بھ این بچھ صغیر چنین رفتار كردى، بدون اینكھ جوابى بدھد با اشاره دست و سر 

كھ (411) نام این كودك خردسال محمد فرزند ابى سعید بن عقیل بن ابیطالب بود.(410) كرد از خود دور مى طرف را
 .(412) كرد مادرش مات و مبھوت ایستاده و خیره بھ او نگاه مى

 (علیھ السالم(شھادت عبدهللا بن الحسن 

برگشتند و در حالى كھ ھنوز روى زمین  (علیھ السالم(وفھ پس از اندكى درنگ دوباره بھ سوى امام حسین سپاه ك
توانست بلند شود اطرافش را محاصره كردند، در این ھنگام عبدهللا بن حسن كھ یازده سالھ بود نگاھش  نشستھ و نمى

دوان دوان بھ سوى عمو برود، جناب زینب  بھ عمویش افتاد و دید كھ دشمن دور او حلقھ زده است، حركت كرد
. شوم گفت نھ، بھ خدا سوگند از عمویم جدا نمى ھا برگرداند او مى خواست او را نگھ دارد و بھ خیمھ) علیھا السالم(

در ھمین ھنگام، بحر بن كعب شمشیر بلند كرده بود كھ بر سر . رساند) علیھ السالم(حركت كرد و خود را بھ امام 
خواھى عمویم را بكشى؟ آن دژخیم  اى پسر زن ناپاك، تو مى :فرود آورد، عبدهللا داد كشید و گفت) ھ السالمعلی(امام 

شمشیرش را فرود آورد و عبدهللا كھ دست خود را بھ عنوان حمایت از عمو، سپر ساختھ بود تا از فرود آمدن 
. م نمود كھ بھ پوست بازو آویزان گردیدشمشیر بر بدن عمویش جلوگیرى كند، آنچنان دست كوچك و نازكش را قل

بدن نیمھ ) علیھ السالم(خود را در دامن عمو انداخت، حسین ! بدادم برس! صداى عبدهللا بلند شد و با گفتن یا عماه
  :جان او را بھ آغوش كشید و لختى دل بھ دلش نھاد تا دم جان دادن با او ھمدردى نماید، آنگاه بھ او فرمود



ات  بر این مصیبت صبر كن كھ خیر تو در آن است، زیرا خداوند تو را بھ پدران صالح و شایستھ !فرزند برادرم
: آنگاه ھر دو دست خود را بھ سوى آسمان بلند كرد و سپاه كوفھ را این چنین نفرین نمود. ملحق خواھد نمود

كشد  اگر عمرشان بھ درازا مى و! این مردم ستمگر را از باران رحمت و از بركات زمین محروم بگردان! خداوندا
بھ بالى تفرقھ و تشتت مبتالیشان بفرما، و آنھا را در اختالف شدید قرار بده، حكام و فرمانروایانشان را ھرگز از 

كھ آنھا ما را با وعده نصرت و  (ستیزه و دشمنى بین آنان و حكامشان قرار بده(آنان خشنود و راضى مگردان 
سرانجام در حالیكھ عبدهللا در بغل عمویش بود حرملھ با تیرى .(413) ما قیام نمودند یارى دعوت كردند سپس بجنگ

 .(414) كھ بھ سوى او پرتاب كرد شھیدش نمود

توانستند ولى  خواستند او را شھید كنند مى مدتى نسبتاً طوالنى روى زمین افتاده بود كھ اگر مى) علیھ السالم(امام 
این وسوسھ و دو دلى شمر را بھ (415)  دوخت كسى جرأت اقدام نداشت و ھر یك براى كشتن او، چشم بھ دیگرى مى

اید؟ مادرتان برایتان  اید؟ منتظر چھ مانده چرا ایستاده! واى بر شما باد: خشم آورد و بھ اطرافیان خود بانگ زد
 (416) سازید؟ چرا كار او را نمى !...ھا او را از پاى در آورده است بینید زخم تیرھا و نیزه ىشیون كند، با این كھ م

دھى او بر وى حملھ كردند، و مردى بنام ھراسى كھ از شمر در دل داشتند كار خود را كرد و یكپارچھ بھ فرمان
زرعھ بن شریك تمیمى با تیغ دست چپش را برید و حصین بن نمیر با گروه خود تیرھاى پى در پى بھ سویش 

اى بر ترقوه و زیر  آورد، و سنان بن انس نخست نیزه اش فرود مى دیگرى شمشیرى بر شانھو (417)كردند پرتاب مى
اش را با نیزه سوراخ سوراخ نمود و در آخر تیرى بر گلویش  گلویش، فرو كرد و سپس چند جاى استخوانھاى سینھ

 .(419) اى در پھلویش فرو برد و صالح بن وھب نیزه(418)  نشانھ رفت

ا دادن بود من در نزدیكى او بودم، بھ خدا قسم در حال ج) علیھ السالم(آنگاه امام حسین : گوید ھالل بن نافع مى
اى نورانى و زیبایى داشتھ  اى را كھ سر و صورتش بھ خون بدنش آغشتھ باشد و در عین حال چھره ھرگز كشتھ

در آنحال زیبا و ) علیھ السالم(آنقدر چھره حسین . ندیده بودم) علیھ السالم(تر از حسین  باشد، زیباتر و نورانى
ھالل . كھ من غرق در نور جمالش شده بودم و مصیبتھا و كشتنش را با آن وضع فراموش كرده بودمنورانى بود 

تقاضاى مقدارى آب نمود ولى ھیچ كس حاضر نشد بھ او آب ) علیھ السالم(در ھمان حال امام حسین : افزاید مى
وشید تا اینكھ بھ حامیھ و جھنم تو ھرگز از این آب نخواھى ن: یك نفر از سپاھیان كوفھ در جوابش گفت...! بدھد

  !...وارد شوى، و از حمیم آن بیاشامى

صلى هللا علیھ و آلھ و (من بر جدم رسول خدا ! شوم؟ من بر حامیھ و جھنم وارد مى: امام در پاسخ آن فاسق فرمود
م مصائبى را وارد خواھم شد و در محضر او در جایگاه صدق نزد فرمانرواى مقتدر منزل خواھم كرد، و تما) سلم

صلى هللا علیھ (و انما ارد على جدى رسول هللا ! أنا ارد الحامیھ؟ .كھ بھ من وارد ساختید شكایت شما را خواھم كرد
  .و اسكن معھ فى داره فى مقصد عند ملیك مقتدر، و اشكو الیھ ما ارتكبتم منى و فعلتم بى) و آلھ و سلم

اى رحم و  ان خشمگین و غضبناك شدند آنچنان گوئى در دل ھیچ كدام ذرهتمام آن) علیھ السالم(با شنیدن سخنان امام 
 !!...(421) چندان نیزه و تیغ بر بدنش زدند تا از جنبش افتاد و جان سپرد.(420) رقت قلب وجود ندارد

  آخرین دعا و آخرین مناجات

در آخرین لحظات حیات و زندگى، چشمھایش را باز كرد و بھ سوى آسمان متوجھ شد و براى ) علیھ السالم(امام 
  :ر خود چنین راز و نیاز كردآخرین بار با پروردگا

اللھم متعالى المكان، عظیم الجبروت، شدیدالمحال، غنى عن الخالئق، عریض الكبریاء، قادر على ما تشاء، قریب 
اذا دعیت، محیط بما خلقت، قابل التوبھ لمن تاب الیك، قادر على ما اردت، تدرك ما طلبت، شكور اذا شكرت، ذكور 

و ارغب الیك فقیراً، و افزع الیك خائفاً، و آبكى مكروباً، و استعین بك ضعیفاً، اتوكل  اذا ذكرت، ادعوك محتاجاً،
  .علیك كافیاً 



صلى (اللھم احكم بیننا و بین قومنا فأنھم غرونا و خذلونا و غدروابنا و قتلونا، و نحن عتره نبیك و ولد حبیبك محمد 
على الوحى، فاجعل لنا من امرنا فرجاً و مخرجاً یا ارحم اصطفیتھ بالرسالھ و ائتمنتھ ) هللا علیھ و آلھ و سلم

 .(422) الراحمین

مالى رب سواك و ال معبود غیرك صبراً على حكمك (423)  صبراً على قضائك یا رب ال الھ سواك یا غیاث المستغیثین
یا غیاث من ال غیاث لھ یا دائماً ال نفاذلھ، یا محیى الموتى، یا قائماً على كل نفس بما كسبت، احكم بینى و بینھم و انت 

 .(424) خیرا الحاكمین

اى خدائى كھ مقامت بس بلند، و قدرتت عظیمف و غضبت شدید، تو كھ از مخلوقات خود بى نیازى، و كبریائیت 
ات صادق، نعمت كامل و شامل،  انت نزدیك، وعدهت رحمتت بھ بندگ فراگیر است، بھ آنچھ بخواھى توانائى

اى محیطى، ھر كھ را كھ از در توبھ درآید  امتحانات زیبا، بھ بندگانت كھ تو را بخواھند نزدیك، و بر آنچھ آفریده
یابى، شاكرینت را شكرگزارى، یادكنندگانت را  پذیرائى، آنچھ را كھ اراده كنى توانائى، و آنچھ را كھ طلب كنى مى

كنم، و غمگینانھ  د آورى، من نیازمندانھ تو را خوانم و فقیرانھ بسویت روى آرم، و بیمناكانھ بھ پیشگاھت نالھ مىیا
  .اى كنم كھ بسنده جویم و خود را بھ تو واگذار مى گریم، و ضعیفانھ از تو مدد مى در برابرت مى

ا مكر و حیلھ كردند و دست از یارى ما برداشتند، تو در میان ما و این مردم داورى كن، كھ آنھا درباره م! خداوندا
و فرزندان حبیب تو ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در مورد ما عھد شكنى و خیانت كردند و ما را كھ عترت پیامبر 

ھستیم كشتند، پیامبرى كھ تو او را بھ رسالت خویش برگزیدى، و امین وحى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)محمد 
  .رش دادى، اى ارحم الراحمین در حوادث براى ما گشایش، و در گرفتاریھا برایمان رھایى عنایت فرماخود قرا

  :و در نھایت مناجات خود را با این كلمات بھ پایان برد

كھ جز تو خدائى نیست در مقابل قضا و قدرت شكیبایم، اى فریاد رس دادخواھان كھ جز تو مرا ! اى پروردگار
! اى ھمیشھ زنده بى پایان! بودى نیست بر حكم و تقدیرت صابر و شكیبایم، اى فریاد رس بیكسانپروردگارى و مع

میان من و این مردم حكم كن كھ ! سنجى اى ثابت و برقرارى كھ ھر كسى را با كردارش مى! اى زنده كننده مردگان
 .(425) تو بھترین حكم كنندگانى

 .در روز عاشورا) علیھ السالم(داستان اسب امام 

در قتلگاه، در خون خود غوطھ ور بود اسب وى آمد دور بدن غرقھ بھ خون و ) علیھ السالم(آنگاه كھ امام حسین 
عمر سعد كھ این حالت را از آن .(426) كرد ش آغشتھ مىگشت و پیشانى خود را بھ خون مقدس مجروح امام مى

، است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(او را بگیرند كھ از بھترین اسبھاى رسول خدا : حیوان مشاھده كرد دستور داد
سواران اطراف اسب را محاصره كردند تا آنرا دستگیر نمایند ولى اسب بر آنان تاخت و با پاھاى خود چھل نفر 

پس از مشاھده این امر مجدداً عمر سعد دستور داد آنرا آزاد بگذارید . پیاده و ده نفر سواره نظام را بھ درك فرستاد
آمد و پیوستھ یال و ) علیھ السالم(زدیك بدن بھ خون غلطیده امام كند، ھمین كھ آنرا آزاد گذاشتند ن تا ببینم چھ مى

   چ.(427)كشید بوئید و با صداى بلند شیھھ مى مالید و آنرا مى كاكل خود را بخون شریفش مى

الظلیمھ، الظلیمھ، من أمھ قتلت  :گفت اسب امام در آن حال مى: روایت شده است) علیھ السالم(ام محمد باقر از ام
ھا آمد تا  پس از آنكھ سر و گردن خود را بخون آغشتھ كرد، صیحھ كنان و شیھھ زنان بھ سوى خیمھ .ابن بنت نبیھا

ھمینكھ زنان حرم نگاھشان بھ اسب .(428) برساند) معلیھ السال(خبر شھادت صاحب خود را بھ زن و فرزندان امام 
ھا میآمد، با موى  بى صاحب افتاد و دیدند كھ با شرمندگى و سرافكندگى، و با زین كج و واژگون بسوى خیمھ

و روى گشوده مویھ كنان و بر سر و سینھ زنان از خیام حرم بیرون دویدند و بھ سوى قتلگاه روى پریشان 
للوجوه سافرات، و بالعویل داعیات، و بعد خرجن من الخدور، ناشات الشعور، على الخدود ال طمات، و (429) آوردند

  .العز مذلالت، والى مصرع الحسین، مبادرات



وا محمدآه، واابتآه، وا سیداه، وا جعفرآه، وا حمزتآه، ھذا حسین بالعمر  :گفت زد و مى ام كلثوم شیوه كنان نالھ مى
 .(430) این حسین است كھ در آفتاب سوزان روى زمین افتاده است ...صریح بكربالء

و اھل بیتاه، لیت السماء أطبقت على األرض، و ! وا سیداه! وا اخاه :گفت كشید و مى فریاد مى) علیھا السالم(زینب 
آمد،  ایكاش طاق آسمان بھ زمین فرود مى! اى پیشواى من! اى برادر من...(431) لیت الجبال تدكدكت على السھل

لیھ ع(ریخت، این سخن میگفت و بسوى امام حسین  ایكاش كوھھا سیل صفت برسینھ دشتھا و بیابانھا فرو مى
اند و گروه  ایستاده) علیھ السالم(وقتى كھ نزدیك رسید دید عمر سعد با گروھى از یارانش كنار امام . آمد مى) السالم

أیقتل ابو  :اند زینب خطاب بھ عمر سعد كرد و گفت دیگرى عزیز دلش را ھدف تیر و دستخوش شمشیر قرار داده
عمر سعد دلش بحال زینب ! كشند و تو ایستاده و نگاه میكنى؟ مىعبدهللا و أنت تنظر الیھ؟ اى پسر سعد برادرم را 

 .(432) سوخت و اشكش جارى شد، در عین حال روى از وى برتافت و چیزى نگفت) علیھا السالم(

و یحكم أما فیكم  :دید كھ عمر سعد اعتنا نكرد صدایش را بلند كرد و گفت) علیھا السالم(زینب  و چون حضرت
 .(433) جواب نداد) علیھا السالم(آیا در تمام شما مردم یكنفر مسلمان نیست؟ باز ھم كسى بھ زینب ! مسلم واى بر شما

بى درنگ وارد گودال قتلگاه بشوید و كارش : دستور داد. آنگاه كھ پسر اضطراب بیش از حد زینب را مشاھده كرد
از میان ھمھ، شمر پیشى گرفت و پس از ورود بھ گودى نخست لگدى بر وى زد،  .را بسازید، انزلوالھ و اریحوه

اش نشست با یك دست محاسن شریفش را گرفت و با دست دیگر دروازه ضربھ شمشیر بر بدنش  ھآنگاه روى سین
  .(رلعنت خدا بر قوم ستمگ. (و در پایان سرش را از بدن جدا كرد(434)  وارد ساخت

  غارتگرى سپاه كوفھ

و یارانش فارغ شدند دست بھ غارت و یغماگرى و تاراج ) علیھ السالم(پس از آنكھ سپاه كوفھ از كشتن امام حسین 
ھر كدام چیزى براى خود بر داشتند از جملھ موارد . زدند) علیھ السالم)و چپاولگرى لباسھا و اشیاء ھمراه امام 

  :زیر

  .را برد) علیھ السالم(امام حسین  اسحاق بن حویھ، پیراھن

  .اخنس بن مرثد بن علقھ حضرمى، عمامھ حضرت را برداشت

جمیع بن خلق أودى و یا مردى از بنى تمیم بنام . را بھ غارت برد) علیھ السالم(اسود بن خالد، نعلین و كفشھاى امام 
  .اسود بن حنظلھ شمشیرش را دزدید

آمد، انگشت  دید كھ خون آلود شده بود و بیرون نمى) علیھ السالم(در دست امام مردى بنام بجدل آمد، انگشترى را 
و (435) را برد) علیھ السالم(قیس بن اسعث، قطیفھ یا حولھ امام . را قطع كرد و انگشترى را ربود) علیھ السالم(امام 

 .(436) گفتند نشست باو قیس قطیفھ مى چون بر آن مى

  .و بردرا از تنش بیرون كشید ) علیھ السالم(جفونھ بن حویھ حضرمى پیراھن كھنھ امام 

رحیل بن خیمثھ جعفى، و ھانى بن شبیث حضرمى، و جریربن مسعود حضرمى این سھ نفر كمان و سالحھاى امام 
 .(437) را بردند

را برده بودند آمد بند شلوار امام را كھ قیمتى بود ) علیھ السالم(ز امام مردى از سپاھیان پس از آنكھ ھمھ چی
وى نقل كرده است وقتى كھ خواستم آنرا باز كنم ممانعت وى، نتوانستم آنرا باز كنم لذا دستش را قطع . برگرفت

ین جھت دست چپش كردم و پس از خواستم آنرا باز كنم دست چپش را بر آن نھاد و نتوانستم دستش را بردارم از ا
اش را بیرون آورم ھمین كھ  را نیز قطع كردم، پس از آنكھ ھر دو دستش را قطع كردم تصمیم گرفتم زیر جامھ

دست بردم صداى ترس آورى شنیدم كھ از آن بھ وحشت افتادم و در ھمانجا بى ھوش شدم در حال بى ھوشى 



را دیدم، كھ ) علیھ السالم(و حسن ) علیھا السالم(و فاطمھ ) علیھ السالم(و على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر 
 !تو را كشتند! اى فرزند مادر: كرد و میفرمود با بدن بى سر و پاره پاره فرزندش صحبت مى) علیھا السالم(فاطمھ 

  .قتوك، قتلھم هللا! خداى آنان را بكشد یا بنى

یا ام قطع یدى ھذا  :رد كھ اینجا خوابیده دستم را قطع كرداین م! جانم: در جواب مادر فرمود) علیھ السالم(امام 
خداوند دستھا و پاھایت را قطع كند  :پس از شنیدن این سخن بر من نفرین كرد و فرمود) علیھا السالم(فاطمھ  .النانم

خللك و از ھر دو چشم، نابینایت نماید و جزء دوزخیان قرارت دھد؛ قطع هللا یدیك و رجلیك و أعمى بصرك و أد
این نفرین را بر من فرموده، ھم اكنون نابینا شده و دستھا و پاھایم از بدنم ) علیھا السالم(از آنروز كھ فاطمھ  .النار

 .(438) جدا گردیده و از دعایش جز آتش دوزخ، چیزى باقى نمانده است

  حوادث بعد از شھادت

اید؟ و  فرو برده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى مردم كوفھ میدانید شما چھ جنجرى در قلب محمد رسول خدا 
اید؟ میدانید چھ زنان با حرمتى را از سر پرده شان بیرون رانده و چھ آبروھائى را  ظالماانھ خون وى را فرو ریختھ

آیا تعجب دارد ! اید اید و حریمى در كنار وى محترم ننھاده اید؟ شما دیگر حرمتى براى وى بجاى نگذاشتھ باد داده بر
از عذاب رسوا كننده آخرت غافل ... اگر آسمان سر برافراشتھ بر پستیھاى جنایات شما سیالب خون جارى سازد؟

) علیھا السالم(فرازھایى از خطبھ حضرت زینب ) .نمائید كھ در آنروز ستمكاران یار و یاورى نخواھد داشت
  (خطاب بھ مردم كوفھ

  شب یازدھم محرم

زنان و . گذشت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آه، آن شب چھ شب سخت و ناگوارى بود كھ بر دختران رسول خدا 
ن و نیاكان آنان بود دختران متشخص و بزرگوارى كھ در حرمت ملكوتى و عزت و مقام واالایكھ پیوستھ در خاندا

قرار داشتند و ھمیشھ در اوج عظمت و احترام و در جاللت شأن و در فروغ نور نبوت و تابش اختران خالفت و 
روشنائى چراغ قداست بسر میبردند ھم اكنون امشب در پرده سیاه و ظلمانى شب غربت بدون نور و چراغ، و 

سوختھ، و بزرگان و پیشوایان از دست داده، و پشت و پناه بھ  ھاى غارت شده و نیمھ بدون منزل و مأوا، با خیمھ
اند كھ نھ پناھى دارند و نھ پشتیبانى، ھر آن احتمال دارد كھ مورد  خاك افكنده شده، در بیابان وحشت زده قرار گرفتھ

واھد كرد؟ حملھ و یورش پست فطرتان سپاه كوفھ قرار بگیرند، و نمیدانند در این صورت چھ كسى از آنان دفاع خ
و چھ كسى جلو ظلم و تجاوز این اراذل بى فرھنگ را خواھد گرفت؟ و نمیدانند آیا كسى خواھد آمد سوز دل این 

 ھا را تسكین و مصیبتشان را تسلیت بخشد؟  داغدیده

را  آرى آنان كھ ھمھ چیز را از دست داده بودند شیون كودكان، و نالھ و گریھ دختران، و ضجھ و فریاد ماتم زدگان
ھاى مادرى را كھ طفل شیر خوارش را با نوك تیر از شیر گرفتھ بودند، داشتند، شیون خواھرنى را  ضجھ. داشتند

كھ برادرانشان شھید شده و كسانى را كھ تمام فرزندان و بستگانشان را از دست داده بودند، داشتند، در آن بیابان 
ھاى غرقھ بھ خون بلند  ى پاره پاره و قطعھ قطعھ شد و كشتھھاى جانسوز را كھ بر كنار بدنھا خشك و سوزان گریھ

  .كرد، داشتند بود و دل سنگ را آب مى

ماتم زده و عزادار بودند لشكر بزرگ و سپاه جرار كوفھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در آن شب كھ دختران پیغمبر 
علیھ (دند، در ھمین حال بازماندگان امام غریو شادى و خروش فتح و پیروزى برآورده و بھ فرومایگى مشغول بو

عالوه بر آن مصیبتھا بھ آینده تاریك و بسیار مبھم خود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و دختران پیغمبر خدا ) السالم
اى خواھد سرود؟ آیا نواى قتل و كشتارشان را  اندیشیدند، كھ فردا منادى آنھا چھ آوازى سر خواھد داد؟ چھ نغمھ مى

خواھد داد؟ یا آھنگ اسیرى آنھا را خواھد بود از آنھا دفاع و حمایت كند؟ بیمارى نیز در معرض خطر قتل سر 
رود رجال سلطھ كھ مست قدرت و حكومت ھستند آخرین فرمان را  فرار گرفتھ و ھر لحظھ احتمال آن مى

  .اش صادر و بھ حیاتش پایان دھند درباره



غرق در عزا و ماتم بودند، حوریان بھشت در غرفات جنت بھ شیون و گریھ، در آن شب تمام عالم ملك و ملكوت، 
و فرشتگان رحمت در آسمانھا بھ نالھ و فریاد، و دیو و پرى در جاى خود بھ ندبھ و شیون پرداختھ بودند، حتى 

عزا و ماتم  وحوش بیابانھا و ماھیان دریاھا و پرندگان ھوا، و خالصھ تمام مخلوقات خدامرئى و نامرئى، ھمھ در
و ھمھ كسانى كھ بعنوان كسب زو و زور (439)  مردم بصره و شام و خاندان عثمان بن عفان: بودند مگر سھ طایفھ

  .كردند دى و سرور مىبھ آنھا پیوستھ بودند در آن شب، اظھار شا

صاحبان زر و زور بھ شكرانھ پیروزى و كشتن فرزند : روایت شده است كھ) علیھ السالم(از امام محمد باقر 
مسجد اشعث، و مسجد جریر، و مسجد سماك، : چھار مسجد در كوفھ بھ نامھاى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر 

و زنان طایفھ بنى أود نذر كرده بودند كھ اگر یزید پیروز شود و حسین كشتھ (440) و مسجد شبث بن ربعى بنا كردند
بھ این نذر وفا ) سالمعلیھ ال(شود ھر كدام ده عدد شتر بكشند و در راه خدا خیرات كنند، و پس از كشتن امام حسین 

 .(441) كردند

علیھ (بنى أود كھ سب و ھتك احترام بھ على بن ابیطالب : ھشام بن سائب كلبى از پدرش نقل كرده است كھ وى كفت
آموختند، روزى یكى از آنھا بھ نام عبدهللا بن ادریس بھ ھانى بر حجاج بن  زندان و خدام خود مىرا بھ فر) السالم

یا امیرالمؤمنین : یوسف ثقفى وارد شد، حجاج در پاسخ سخنانش با او بھ درشتى برخورد كرد، وى بھ حجاج گفت
نیست كھ بھ آن افتخار كنند مگر با من این چنین برخورد مكن، زیرا ھیچ منقبت و فضیلتى در قریش و در ثفیف 

  .كنیم آنكھ ھمانندش را ما داریم و بھ آن مباھات مى

 شما چھ فضیلت و منقبتى دارید؟ : حجاج پرسید

تاكنون . ھیچ وقت در مجالس و محافل ما نسبت بھ عثمان جسارت و سوء ادبى نشده است: عبدهللا در جواب گفت
وتراب نپیوستھ است جز یك نفر، كھ او ھم در تمام قبیلھ مطرود و منفور و ھیچ كس از قبیلھ ما خارج نگشتھ و بھ اب

كند كھ آیا از  بى قدر و قیمت گشت ھر كدام از قبیلھ ما بخواھد ازداوجى انجام دھد نخست از عروس سؤال مى
لوم شد از آورد یا خیر؟ اگر مع دوستداران و محبین ابوتراب است یا نھ؟ و آیا نام او را بھ خوبى برزبان مى

ھیچ فرزند ذكور در قبیلھ ما . طرفداران و دوستداران ابوتراب است از او فاصلھ گرفتھ و ازدواج نخواھد كرد
. نیست كھ نامش على، حسن و یا حسین باشد و ھیچ دخترى از ما بھ دنیا نیامده است كھ او را فاطمھ نامیده باشیم

قبیلھ ما نذر كردند اگر حسین كشتھ شود و یزید پیروز گردد ھر  بھ عراق آمد زنان) علیھ السالم(آنگاه كھ حسین 
كشتھ شد بھ نذر خود وفا كردند، عبدالملك بھ ) علیھ السالم(كدام از آنان ده شتر بكشند و خیرات كنند، وچون حسین 

ھستید، در كوفھ  أنتم الشعار دون الدتار شما درون بدن مائید نھ بیرون و پوشاك آن و شما یاوران واقعى ما :ما گفت
این ادعا، دیگر بیجاست، پس از آن : در اینجا حجاج خندید و گفت. ھیچ مالحت و زیبائى بھ زیبائى بنى اود نمیرسد

جویم كھ حسن و حسین را نیز بھ او  نھ تنھا از على تبرى و بیزارى مى: گفت آن مرد از على تبرى بجوید وى گفت
 .(442) افزایم مى

بود نامش عافیھ بن شداد پسر ثمامھ بن سلمھ، ) علیھ السالم(احتمال دارد این مرد كھ قبالً از موالى امیرالمؤمنین 
ھ است وى در جنگ صفین با پسر كعب بن أود، پسر صعب بن سعد العشیره باشد، زیرا این خرم نوشت

من در بسیارى از بالد را گشتم و با بسیارى از : كند كھ وى گفتھ است امیرالمؤمنین بود، سپس از مسعودى نقل مى
) علیھ السالم(مردم تماسھایى داشتم ھیچ كسى را از قبیلھ او ندیدم مگر اینكھ نسبت بھ بنى امیھ متعصب و بھ على 

 .(443) بدبین و كج اندیش بود

چھار مسجد در ) علیھ السالم(عبیدهللا بن زیاد بھ شكرانھ پیروزى بر امام حسین : ابن ابى الحدید نقل كرده است
قرار داد تا مسلمین در آنھا بذر ) علیھ السالم(على بن ابیطالب شھر بصره ساخت كھ آنھا را پایگاه تبلیغاتى ضد 

  .را در دلھاى مردم بكارند) علیھ السالم)بغض على 

لیس ھذا الرسول هللا 
  یا 

 أمھ الطغیان والبغى جزاء 

لو رسول هللا یحیا بعده 
 

 (444) قعد الیوم علیھ للعزاء 



) علیھ و آلھ و سلمصلى هللا (كھ پیغمبر (445) را در خواب دید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ام سلمھ، پیغمبر خدا 
موھایش ژولیده و غبار خاك سر و صورتش را فراگرفتھ است، عرض كرد یا رسول هللا چگونھ است كھ شما را با 

 كنم؟  این حال مشاھده مى

كردم قتل ولدى الحسین و  فرزندم حسین را كشتند و تا ھم اكنون براى او و اصحابش قبر تھیھ مى: حضرت فرمود
 .(446) لھ و یصاحبھما زلت أحفر القبور

اى كھ خاك كربال در آن بود نگریستم دیدم  با بى قرارى از خواب بیدارم شدم بى درنگ شدم بى درنگ بھ شیشھ
بھ وى داد و تأكید كرد در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى بود كھ پیغمبر  شھاین ھمان شی. خون تازه از آن میجوشد

اى را كھ با این اشعار خبر از شھادت امام  افزاید در ھمان دل شب شنیدم گوینده ام سلمھ مى. حفظ آن كوشا باشد
  :میداد) علیھ السالم(حسین 

 أیھا القاتلون جھالً حسیناً 
 

 ابشروا بالعذاب و التنكیل
كل اھل السماء یدعو علیكم 

 
 من نبى و مرسل و قتیل 

دادند ولى  خبر مى) علیھ السالم)شنید كھ از شھادت امام  ام سلمھ در آن شب پیوستھ صداھایى از عالم غیب مى
  :احدى از آنھا را نمیدید از جملھ آن صداھا این بود

أال یا عین فاحتفلى بجھد 
 

و من یبكى على الشھداء بعدى 
على رھط تقودھم 

 (447) الى متجبر فى ملك عبد   المنایاً 

، ام چون ابن عباس صداى گریھ ام سلمھ را در آن موقع از شب شنید بى درنگ نزد وى آمد و علت آن را جویا شد
 .(448) جوشد سلمھ گفت از خاكى كھ در آن دو شیشھ داشتھ است، خون مى

اى پر از  دید كھ شیشھرا ژولیده موى و غبار آلوده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ابن عباس روز عاشورا پیغمبر 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این شیشھ چیست؟ حضرت ! پدر و مادرم فدایت باد: خون در دست داشت، بھ او گفت

ھنگام شھادت .(449) ام و اصحاب او است كھ از آنروز پیوستھ آنرا نگھ داشتھ) علیھ السالم(این خون حسین : فرمود
بھ قسمى كھ (451) ختى باقى ماندو در تاریكى بسیار بزرگ و س(450) دنیا سھ روز تاریك شد) علیھ السالم(ابى عبدهللا 

و اوضاع (453) دیدند آنچنان تاریك شد كھ ستارگان را در روز مى(452)  پنداشتند رستاخیز بپا شده است مردم مى
، وضع دنیا بھ ھمین (454)دیده نمیشد كردند و نور خورشید احوال كواكب طورى شده بود كھ بھ یكدیگر تصادم مى

 .(455) منوال سھ روز ادامھ داشت

كھ وى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)علت وجودى آفرینش بود، و چون از نور پیغمبر ) علیھ السالم(آرى چون امام 
علت العلل ھمھ موجودات و از پرتو نور الھى منشعب بود این گونھ تغییرات و دگرگونیھا در عالم آفرینش و قلب 

وى خاك بیافتد، عالم باید دگرگون شود و جریان عادى خود را از دست جھانى ھستى سھ شبانھ روز، برھنھ ر
شود و حدیث عرض  بدھد، زیرا وى از حقیقت محمدیھ یعنى علت العلل و عقل اول نشأت گرفتھ و باید چنین مى

را  ھر كس والیتش را پذیرفت سودمند و مفید واقع شد و ھر كس آن(والیت بر تمام كائنات و آسمانھا و زمین كھ 
  .نیز مؤید ھمین مطلب است) پذیرفت تھى از سود و ھوده گردید

اگر داستان دگرگونى آفرینش بھ خاطر بیرون آمدن استخوان پیغمبرى از قبر و روى زمین ماندن آن درست باشد 
استخوان گویند آسمان را ابرى تیره و تا فرا گرفت، و یكى از علماء نصرانى در سامره بھ وسیلھ آن  تا آنجا كھ مى

چگونھ دگرگونى در عالم و تاریك شدن نور خورشید و ماه در (456)از خداوند طلب باران كرد دعایش مستجاب شد
ان اھل بھشت با بدن برھنھ روى خاك داغ افتاده و بدنش را تا داستان كربال درست نباشد؟ و حال آنكھ سرور جوان

  !اند؟ اند مثلھ و پاره پاره كرده آنجا كھ توانستھ



آرى اوضاع و احوال ھمھ موجودات دگرگون شد، و تمام جھان ھستى از حركت باز ایستاد، و ھمھ وحوش بیابانھا 
  !...سرازیر شددر غمش گریستند و اشكشان سیل آسا بر صفحھ گونھ ھایشان 

كھ در نزدیكیھاى شھر كوفھ كشتھ خواھد شد، و ! پدر و مادرم فداى حسین باد: فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 
و (457) گریند كشند و شب با صبح بر او مى بینم وحوش بیابانھا را كھ گردن بھ سوى قبرش مى گوئى از ھم اكنون مى

 .(458) بارد آسمان در قتلش خون مى

(459) چیز غرق در خون بود حتى حبابھائى روى آبھا و كوزه ھا را شھید كردند ھمھ) علیھ السالم(پس از آنكھ امام 

حتى در بیت المقدس از (460) خورد ھا و اماكن بھ چشم مى و تمام ظروف، و آثار آن نا مدتى بر در و دیوار خانھ
را وارد قصر داراالماره ) علیھ السالم(كھ سر مقدس ابى عبدهللا  و آنگاه.(461) جوشید زیر سنگھایش خون مى

صورت عبیدهللا و از یكى از دیوارھا آتشى شعلھ كشید كھ سر و (462)  ریخت عبیدهللا كردند خون از در و دیوار مى
را بر افروختھ كرد، كسانى كھ ھمراه او بودند آنرا مشاھده كردند، ولى عبیدهللا دستور داد كھ آنرا بھ كسى بازگو 

با ) علیھ السالم(كرد سر مقدس ابى عبدهللا  ر كرد، در ھمان حال كھ فرار مى، و بى درنگ از آن فرا(463)نكنند
  :صداى بلند فرمود

اگر در دنیا آتش بھ تو نرسد در آخرت جایگاه تو در آن نخواھد بود الى این تھرب یا ! كجا فرار میكنى اى معلون
ش رفت تا ھمھ كسانى كھ در قصر بودند از ولى آتش ھمچنان پی .ملعون؟ فان لم تنلك فلى الدنیا فى اى خره مثواك

و كسانى كھ تا دو ماه یا سھ ماه در آنجا مانده بودند ھر صبح و شب (464) ترس بوحشت افتاده و سراسیمھ شدند
 .(465) شد م طلوع و غروب آفتاب، دیوارھا آلوده بھ خون مىدیدند ھنگا مى

ام كالغ خود را، بھ خون ام: نویسد آورده و مى 92ص  2و داستان آن كالغ را كھ اخطب خوارزم در مقتل خود ج 
نشست و ) علیھ السالم(رنگین كرد و بھ مدینھ رفت روى دیوار منزل فاطمھ صغرى دختر ابى عبدهللا ) علیھ السالم(

بدینوسیلھ خبر شھادت پدرش را بھ وى داد، و چون فاطمھ آن خبر را بھ اھل مدینھ منتقل نمود از او قبول نكرده و 
راى ما آورده است، لكن پس از آن سرعت بھ خبر شھادت امام این دختر از جادوھاى فرزندان عبدالمطلب ب: گفتند

غیر از فاطمھ و ) علیھ السالم(اگر قبول كردیم كھ امام . گفت بھ ھما جا رسید و فاطمھ درست مى) علیھ السالم(
سكینھ، دختر دیگرى داشتھ است كھ در مدینھ مانده و ھمراه پدر نیامده است جاى تعجب و شگفتى ندارد زیرا 

اش ھمراه با امور غیر عادى و خوارق عادات انجام شده است  از اول تا آخر ھمھ) علیھ السالم(دت امام حسن شھا
خواستھ است از این طریق سراسر جامعھ اسالمى آنروز را آگاه كند و جنایتى  چھ مانعى دارد كھ خداى سبحان مى

انجام دادند و در روزگار، بى مانند بود بھ دنیا و ) لمصلى هللا علیھ و آلھ و س(را كھ بنى امیھ در مورد پسر پیغمبر 
جلب نماید كھ شھادتش بھ زودى ) علیھ السالم(ھاى آینده بفھماند و نظر جھانیان را بھ آن، و بھ بزرگوارى امام  نسل

  .ندموجب نابودى ستمگران و گمراھان، و باعث احیاء دین خواھد شد كھ خداوند اراده كرده تا قیامت استوار بما

كند كھ مادرش سعدى دختر مالك خزاعیھ درخت خشكى را كھ ام معبد خزاعیھ  دعبل خزاعى از جدش روایت مى
كھ بھ پایش ریخت سبز و خرم و داراى میوه شد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بود و از بركات آب وضوى پیغمبر 

حلت فرمود، میوه آن درخت، كم شد، وفتى كھ ر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دیده بود، ھنگامى كھ رسول خدا 
را كشتند میوه ھایش فرو ریخت ولى از برگھاى آن براى درمان بیماریھا استفاده ) علیھ السالم)امیرالمؤمنین 

جوشد، از این پدیده تازه كھ ھیچ كس  اى از زمان دیدند از پاى آن درخت، خون مى كردند، پس از گذشت برھھ مى
است؟ ھمین كھ شب سایھ تاریك خود  دانستند قضیھ از چھ قرار ھمانندش را ندیده بود سخت بھ وحشت افتادند و نمى

  :خواند را بر ھمھ جا گسترده كرد صداى گریھ و شیونى را شنیدند كھ این شعر را مى

یابن الشھید و یا شھیداً عمھ 
 

 خیر العمومھ جعفر الطیار 
عجباً لمصقول أصابك جده 

 
فى الوجھ منك و قد عالك غبار 

را در ھمان زمان كھ ) علیھ السالم)رى نگذشت كھ خبر شھادت امام حسین دیدند، پس از آن دی ولى گوینده را نمى
  :آن پدیده بى مانند را دیده بودند آوردند و دعبل خزاعى سھ بیت شعر بر آن افزود و گفت



 زر خیر قبر بالعراق یزار 
 

 واغص الحمار فمن نھاك حمار 
 لم اال أزورك یا حسین لك القداء 

 
 زار قومى و من عطفت علیھ ن

و لك الموده فى قلوب ذوى النھى   (466) و على عدوك مقتھ و دمار  

  :ین سروده استمفاد شھر دوم از اشعار غیبى را یكى از شعراى شیعھ در ضمن سھ شعر بھ نظم در آورده و چن

عجباً لمصقول عالك فرنده 
 

 یوم الھیاج و قد عالك غبار 
 یدعون جدك و الدموع غزار   و ألسھم نفذك دون حرائر 

ھال تكسرت السھام و عاقھا   (467) عن جسمك االجمال و االكبار  

خواستند از آن استفاده كنند بدنشان  زدند و مى و زعفرانى را كھ از حرم با غارت بوده بودند ھرگاه دست بھ آن مى
بردند و آن را ربوده بودند تبدیل بھ خاكستر  و گل گیاھى را كھ بھ نام ورس براى رنگ بكار مى. گرفت آتش مى

شد، شترى را كھ دزدیده بودند گوشتش مانند ھندوانھ ابوجھل  یده بودند تبدیل بھ خاكستر مىشد، شترى را كھ دزد مى
 .(468) آید دیدند كھ شعلھ آتش از آن بیرون مى گردید و مى تلخ مى

اثر خشم : این جوزى گفتھ است.(469) كسى حمره مغربیھ را در آسمان ندیده بود) علیھ السالم(از شھادت امام  و قبل
شود، و چون حق جل شأنھ منزه از  ظاھر مىو غضب آدمى كھ عبارت از سرخ شدن چھره است در صورت وى 

كھ جنایت بزرگ و ) علیھ السالم(جسم و بدن است از اینرو اثر خشم و غضب خود را بر قاتالن امام حسین 
  :پس از بیان سخن فوق افزوده است. ھولناكى را مرتكب شدند با ایجاد حمره در افق اظھار فرمود

را بھ اسیرى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عبدالمطلب عموى پیغمبر  ھنگامى كھ دشمنان در جنگ بدر، عباس بن
صلى (آورد خواب از چشم پیغمبر  ھا و گریھ ھایى كھ از سوز دل بر مى گرفتھ و كتفھایش را محكم بستھ بودند نالھ

ھاى جانگداز  ز و گریھھاى جانسو نالھ (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(را ربوده بود، اگر پیغمبر ) هللا علیھ و آلھ و سلم
  :گذشت؟ و باز افزوده است شنید كھ چھ بر او مى را مى) علیھ السالم(فرزندش حسین 

بھ وحشى، قاتل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)گیرد، اما پیغمبر  با این كھ اسالم گناھان زمان ما قبل خود را نادیده مى
ن پنھان كن كھ من دوست ندارم قاتل دوستانم را ببینم، خود را از دید م: حضرت حمزه كھ اسالم آورد، فرمود

اى فرزندش را كشتھ و خاندانش را بر چوبھا و  دید عده مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بنابراین اگر رسول خدا 
 (470) گذشت؟ بردند بر او چھ مى شتران بى جھاز، سوار كرده و بھ اسیرى مى

كرد سیلى از جمعیت  در صحنھ عاشورا حاضر بود و مشاھده مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آرى رسول خدا 
علیھ (بیت امامت  و اھل) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بسیار انبوه در آن بیابان گرد ھم آمده تا ریشھ درخت رسالت 

ھاى جانكاه زنان ماتمزده را كھ شوھران و  ھاى دختران، و گریھ را از بیخ و بن درآوردند، و در آن بین نالھ) السالم
شنید، و شور و غوغاى كودكان را كھ از شدت تشنگى صدایشان بھ  دیكر كسان خود را از دست داده بودند و مى

  :گفت لشكریان كوفھ نیز صداى رعب آورى را شنیدید كھ مىشنید، و  رفت میدید و مى آسمانھا مى

بینم كھ در حالت اضطراب و  را مى (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(من ھم اكنون رسول هللا ! واى بر شما اھل كوفھ
  .شود نگرد و گاھى بھ آسمان خیره مى سراسیمھ گى محاسن شریف خود را از دست گرفتھ، گاھى بھ جمع شما مى

لشكر كوفھ این صداى غیبى را شنیدید ولى ھوى و ھوس و گمراھى عظیمى كھ تا اعماق نفوس این مردم آرى 
وحشت نكنید و نترسید این : ریشھ دوانیده و تا گلو در لجن غرقشان كرده بود نگذاشت حقیقت را بفھمند و لذا گفتند

  .مجنون ال یھولنكم ذلك، انھ صوت :دھد اى است كھ چنین صدائى سر مى دیوانھ

برخى از فرشتگان بانگ و فریاد .(471) گوینده آن صدا جبرئیل بود: فرمود مى) علیھ السالم(ولى امام صادق 
  :برآوردند كھ



ن كھ لحظھ شادمان نباشید و خداوند شما را شادمانى عید قربان و فطر نصیب پس از ای! اى امت حیران و گمراه
دعاى فرشتگان مستجاب شد و پس از آن : فرمود) علیھ السالم(نفرماید ال وفقكم هللا الضحى و ال فطر امام صادق 

انتقام خون یك نفس شادمان نشدند و تا آنگاه كھ حضرت حجت بن الحسن ) علیھ السالم(قاتالن ابى عبدهللا 
 .(472) سیدالشھداء را نگیرد، ھرگز شادى نصیب آنھا نخواھد شد

وھب دم یحیى قد غال قبل فى الثرى 
 

 فان حسیناً فى القلوب غال دمھ 
 عا بخت نصر و ان قر قدما مذ د

 
بثارات یحیى و استردت مظالمھ 

 فلیست دماء السبط تھدأ قبل أن 
 

 یقوم باذن هللا للثار قائمھ 

پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد حارثى وارد مسجد كوفھ شد در آنجا نگین : روایت كرده است) ره(شیخ بھائى 
  :انگشترى را دید كھ بر آن، این شعر نوشتھ شده بود

 السماء نثرونى أنا در من 
 

 یوم تزویج والد السبطین 
كنت أصفى من اللجین 

 (473) صبغتنى دماء نحر الحسین   بیاضاً 

 (علیھ السالم(شب یازدھم در كنار مرقد امام 

شب یازدھم محرم را با حالت پناھندگى و حزن ) علیھ السالم(د است بھ عنوان پیروى از ائمھ معصوم مستحب مؤك
و اندوه بر آن مصیبت بزرگ، و با نالھ و زارى، و زمزمھ و شیون مانند كسى كھ از نزدیك شاھد قربانیان و بھ 

شان در برابر  ھاى طیب و طاھر، و پاره پارهباشد و ببیند كھ بدن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خون خفتگان آل محمد 
ھا شده و شمشیرھا از خونشان رنگین و سرآب گردیده، و بدنھایشان زیر  آفتاب و باد و خاك طعمھ برقابرق نیزه

  .ستم ستوران نرم و لھ شده باشد كنار مرقد مطھر امام مظلوم بماند و بیتوتھ كند

زنان بزرگوار خاندان وحى چگونھ موى پریشان كرده و مویھ كنان در : اگر كسى با دقت بیاندیشد، خواھد دید كھ
اگر چنین  سازند، و سیل اشك خود را بر آن بدنھاى پاك روان مى(474) زنند حال ندبھ و شیون بھ سر و سینھ مى

ریزند بھ  تصورى براى او پدید آید قطعاً با گریھ پیوستھ و صداى بلند در حالى كھ سیل اشك از دیدگانش فرو مى
پیوستھ و با آنھا ھمكارى و مواسات خواھد كرد و آن طور كھ از بعض روایات در ) علیھا السالم(فاطمھ زھرا 

  .ضایت و توجھ امامان راستین را بھ خود جلب خواھد نمودشود، بدینوسیلھ موجبات ر سایر موارد، استفاده مى

و در خصوص شب یازدھم نیز از بعضى روایات میتوان ھمین نظریھ را استفاده كرد مثالً مالك جھنى از امام باقر 
الفى  من زار الحسین یوم عاشورا، حتى یظل عنده باكیاً لقى هللا یوم القیامھ بثواب :روایت كرده است) علیھ السالم(

) علیھ السالم(الف حجھ، و الفى الف عمره، و الفى الف غزوه مع رسول هللا و االئمھ الراشدین ھر كس امام حسین 
را روز عاشورا زیارت كند و تا شب گریھ كنان كنار مرقد مطھرش بماند روز قیامت با ثواب دو ھزار حج، و دو 

اى است كھ با  ات خواھد كرد، ثواب حج و عمره و غزوهھزار ھزار عمره، و دو ھزار ھزار غزوه، خدا را مالق
 .(475) و را ائمھ راشدین انجام داده باشد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

شود كھ روز را تا شب در  كلمھ ظل براى كسى بھ كار برده مى: اند لغات عرب گفتھزبان شناسان و متخصصین در 
الف نظریھ متخصصان لغت ولى از روایت جابر جعفى بر خ. و اگر چھ شب را در آنجا نماند(476) جائى بھ سر برد
یوم ) علیھ السالم(من زار الحسین  :روایت كرده است) علیھ السالم(شود، زیرا وى از امام صادق  عرب استفاده مى

را روز عاشورا زیارت كند و شب ) علیھ السالم(عاشورا و بات عنده كان كمن استشھد بین یدیھ ھر كس امام حسین 
زیرا از این روایت .(477) كسى است كھ در ركاب او بھ شھادت رسیده باشد را كنار مرقد مطھرش بماند مانند

غروب گریان  شود كھ شب بعد از آن روز را نیز بماند و روزش حضرت را زیارت كند و آن روز را استفاده مى
  .باشد داراى فالن اجر و پاداش خواھد بود



كند كسى كھ تمام آنروز را نزد قبر امام مظلوھم و عطظان اعتكاف كرده  عالوه بر این احترام و حیثیت اقتضا مى
عد و امانتھاى ب) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(است، آن شب را نیز كھ مانندش را كسى ندیده و بر دختران رسول خدا 

و یادگاران ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زیرا در آن شب دختران پیغمبر . از او چنین شبى آرام نگذشتھ است بماند
بعد از او در حالى كھ ماھھاى تابان، و ستارگان درخشان و مردان بزرگوار خود را از دست داده بودند با پاھاى 

ھاى پاره پاره آنھا را كھ با شمشیر ظلم و ستم بنى امیھ مانند دویدند و بدن برھنھ در بیابانھاى خشك و تاریك مى
صلى هللا علیھ و آلھ (دانستند خدا و پیغمبر  دیدند و با این تنھائى و بى كسى نمى گلھاى پرپر بھ زمین ریختھ بودند مى

م حتى االمكان آنشب چھ تصمیمى درباره آنھا خواھند گرفت، با این وصف دوستداران اھلبیت در شب یازدھ) و سلم
كنند تا با اندوه و گریھ فراوان، تأسف و دریغ خود را اظھار نمایند  بیتوتھ مى) علیھ السالم(كنار مرقد شریف امام 

گویند یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظیماً اى كاش آنروز  و پیوستھ مى. كھ در آن زمان نبودند تا بھ فوز عظیم برسند
) علیھا السالم(با اظھار تأسف و اندوه تأسى بھ حضرت زھرا .(478) رسیدیم بزرگى مى با شما بودیم و بھ سعادت

را در خواب دید كنار ) سالمعلیھ ال(كند ذره نائحھ حضرت زھرا  كنند كھ در آن شب بر پاره جگرش گریھ مى مى
  :كند، بھ وى دستور داد این اشعار را درباره او بخواند ایستاده و گریھ مى) علیھ السالم(قبر فرزندش حسین 

أیھا العینان 
 و استھال ال تغیضا   فیضا 

 لم امرضھ قتیال 
 

 (479) ال و ال كان مریضا 

  روایت تنوخى

كند كھ از ابوالحسن كاتب داستان شما در مورد ابن  قاضى ابو على محسن بن على تنوخى از پدرش روایت مى
د بود، وى من كنیزكى داشتم كھ اكثر اوقات روزه دار و شبھا اھل تھج: اصدق نائح چھ بوده است؟ در جواب گفت

توانست درست تلفظ كند تا چھ رسد بھ اینكھ شعر عربى بخواند و بیشتر با لھجھ نبطى  حتى یك كلمھ عربى نمى
زد، وى دیشب با وضع پریشانى از خواب پرید و بھ شدت میلرزید، چون خوابگاھش بھ من نزدیك بود،  حرف مى

شب نمازم را خوانده و خوابیدم، : است؟ در جواب گفت تو را چھ شده: مرا صدا كرد تا كنارش بروم، از او پرسیدم
اى كھ در نھایت نظافت و  ھاى شھر كرخ قرار دارم، در ھمین بین درب حجره در خواب دیدم گویا در یكى از خانھ

اند و گریھ  پاكیزكى بود، برویم، باز شد، دیدم گروھى از زنان بر طیلسانى بسیار خوشرنگ و زیبا كرد آمده
از كسانى كھ در آنجا اشاره كرده بودند پرسیدم كى مرده است؟ و یا چھ خبر است؟ با دست اشاره كرد و كنند،  مى

وقتى كھ داخل خانھ آن خانھ شدم دیدم منزل است در نھایت پاكیزگى و زیبائى، در . مرا بھ داخل راھنمایى نمودند
تر از او ندیده بودم،  ر و زیباتر و درخشندهمیان صحن، زن جوانى ایستاده بود كھ ھرگز در طول عمرم زنى نیكوت
من از آن زن . ریخت اى كھ خون از آن مى وى لباسھاى زیبا و روپوش سفیدى پوشیده بود و در دامانش سر بریده

منظورت چیست؟ من فاطمھ دختر پیغمبر خدایم، و این سر : تو كیستى؟ در جواب من گفت) من انت؟: (پرسیدم
اى كنیزك از قول من بھ ابن اصدق بگوئید با این شعر براى فرزندم نوحھ ...! سین استبریده نیز سر فرزندم ح

  :سرائى كند

لم امرضھ فاسلو 
 

ال و ال كان 
 مریضاً 

لم امرطھ : توانست ضاد را تلفظ كند جملھ اول را با حرف طاء تلفظ كرد و گفت وقتى كھ شعر را خواند چون نمى
  .راسیمھ بود، با سخنان خود آرامش كردم تا دوباره خواب رفتوى بسیار پریشان و س... فاسلو

اى اباالقاسم با شناختى كھ تو از ابن اصدق دارى من این رسالت را : پس از آن ابوالحسن كاتب بھ على تنوخى گفت
  .نھم تا بھ او برسانى بھ دوش تو مى

  .كنم پذیرم و ابالغ مى را از جان و دل مى) معلیھا السال(من امیر سیده زنان جھانیان، فاطمھ زھرا : تنوخى گفت



دانستند بھ حائر  واقعھ مزبور در ماه شعبان بود كھ شیعیان از ناحیھ حنابلھ بھ سختى در فشار و كنترل بودند و نمى
سید الشھداء براى زیارت بروند، من مدتى با آنھا مدارا كردم تا توانستم شب نیمھ شعبان بھ طرف حائر بروم، در 

دستور داده است با این قصیده ) علیھا السالم(جا از ابن اصدق جویا شدم تا پیدایش كردم و بھ او گفتم فاطمھ زھرا آن
  :نوحھ سرائى كنى

لم امرضھ فاسلو 
 

ال و ال كان 
 مریضاً 

تان خواب دانستم وقتیكھ آنرا برایش خواندم بھ شدت ناراحت شد، پس از آن داس و من قبل از این، آن قصیده را نمى
كنیزك را براى او كسانى كھ در آنجا بودم نقل كردم، ھمھ بى اختیار صدایشان بھ گریھ بلند شد و در آن شب 

  :اى جز ھمین قصیده نخواندند كھ اولش این بود نوحھ

ایھا العینان 
  فیضاً 

و استھال ال 
 تغیضاً 

 .(480) م و جریان را بھ اطالعش رساندمپس از آنكھ رسالتم را انجام دادم بھ سوى ابوالحسن كاتب برگشت

  غارتگران

(481) را شھید كردند، سپاه كوفھ دست بھ تاراج و غارتگرى اموال و خیام حرم، زدند) علیھ السالم(پس از آنكھ امام 

گرفتند، دختران زھرا  ھا را آتش زدند، و براى ربودن اشیاء و لخت كردن زنان حرم از یكدیگر سبقت مى و خیمھ
از سرشان ربوده و انگشتر از دستشان بیرون آورده،  در حالى كھ خستھ و فرسوده و غارت شده بودند و مقنعھ

ھا از گوششان كشیده و خلخال از پایشان در آورده بودند از شر آنھا پا بھ فرار گذاشتھ و در اطراف بیابان  گوشواره
 خواست گوشواره ام كلثوم را برباید با كشیدن آنھا اللھ گوشش را پاره صدایشان بھ گریھ بلند بود، مردى كھ مى

آورد گریھ  مرد دیگرى آمد خلخال پاى فاطمھ دختر امام را برباید، در حال كھ خلخال را بیرون مى.(482) كرد
چگونھ گریھ نكنم و حال آنكھ من بدن دختر پیغمبر خدا  :دكنى؟ جواب دا چرا گریھ مى: كرد، فاطمھ از او پرسید مى

: آن مرد گفت! دست از من بردار و غارت مكن: فاطمھ بھ او گفت! كنم؟ را غارت مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 .(483) ترسم دیگرى بیاید آنرا ببرد مى

دواند، آنھا ھم از ناچارى بھ یكدیگر پناه  زند و مى در ھمین بین دید مردى زنان اھلبیت را با كعب نى و تازیانھ مى
گرفت، وقتى كھ نگاھش بھ فاطمھ افتاد  برند، و در ھمین حال چادر از سرشان و دست برنجن از دستشان بر مى مى

اش را از پشت بھ سویش پرتاب كرد، فاطمھ با صورت بھ زمین  ھ سوى وى بیاید، فاطمھ فرار كرد، نیزهخواست ب
 .(484) كند اش ام كلثوم كنار سرش نشستھ و گریھ مى افتاد و بیھوش شد، وقتى كھ بھ ھوش آمد دید عمھ

را كھ در آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زنى از آل بكر بن وائل كھ با ھمسرش در كربال آمده بود، دختران پیغمبر 
صلى هللا علیھ و (بینید دختران پیغمبر  مگر نمى! حال دید بھ سختى ناراحت شد و نھیب برآورد اى آل بكر بن وائل

 !اى خونخواھان رسول هللا: كنید؟ آنگاه خود حركت كرد و گفت كنند؟ چرا از آنھا دفاع نمى ا غارت مىر) آلھ و سلم
ال حكم اال هللا، یا لثارات روسول هللا؟ ھمسرش او را بھ خیمھ برگرداند و نگذاشت دست ... أتسلب بنات رسول هللا؟

 .(485) بھ كارى بشود

رسیدند، دیدند وى در بستر ) علیھ السالم(ھا زده بودند بھ خیمھ على بن الحسین  غارتگران كھ دست بھ تاراج خیمھ
بر كوچك و بزرگشان رحم نكنید و ھمھ را : و توان حركت و قیام را ندارد، یكى از آنھا گفت(486)  بیمارى خوابیده

در ھمین ھنگام (487) در این كار عجلھ نكنید، بگذارید از امیر عمر بن سعد استشاره كنیم؟: بكشید، دیگرى گفت
سبحان : شمر شمشیر خود را از غالف كشید و خواست او را بكشد، حمید بن مسلم یكى از سربازان سپاه گفت

ابن زیاد دستور داده است تمام فرزندان حسین : شمر گفت(488) خواھى كودكى را بكشى كھ مریض است؟ مى...! هللا



را بكشد بھ ویژه وقتى كھ شنید ) علیھ السالم(ولى ابن سعد او را منع كرد و نگذاشت على بن الحسین ...! را بكشیم
  :فرمود در آن ھنگام مى) علیھ السالم(یرالمؤمنین عقیلھ بنى ھاشم زینب كبرى دختر ام

از اینرو از كشتن وى صرف نظر  .گذارم او را بكشید مگر اول من كشتھ شوم، و هللا یقتل حتى اقتل بھ خدا قسم نمى
 .(489) كردند

 كانت عیادتھ منھم سیاطھم 
 

 البقاء لكا : و فى كعوب القنا قالوا
جروه فانتھبوا النطع المعدلھ 

 
و اوطئوا جسمھ السعدان والحسكا 

عمر بن سعد بھ سوى زنان اھل بیت آمد، ھمین كھ زنان او را دیدند در حضور او بھ گریھ افتادند، و عمر بن سعد 
اند برگردانند تا بتوانند خود را بپوشانند، ولى كسى  احمت نكنند و ھر چھ را از آنان بھ غارت بردهنیز دستور داد مز
بر آنھا محافظت نمایند و ھم نگذارند كسى از  و گروھى را بر آنان گماشت تا ھم از ھجمھ(490) چیزى برنگرداند

  .ھا، بیرون بیاید و خود بھ جایگاه خویش برگشت خیمھ

 !...پایمال سم ستوران

كیست پایمالى بدن حسین و یارانش با سم اسب بھ عھده بگیرد و سینھ و پشتش : اعالن كرد) لعنھ هللا علیھ(پسر سعد 
احبش بن مرثد  - 2اسحاق بن حویھ  - 1: د و اعالم آمادگى كردند از آن جملھرا نرم كند؟ ده نفر دواطلبانھ بلند شدن

سالم  - 6رجاء بن منقذ عبدى  - 5عمرو بن وھب جعفى  - 4حكیم بن طفیل سنبسى  - 3بن علقمھ بن سلمھ حضرمى 
بن مالك، اسید  - 10ھانى بن ثبیت حضرمى  - 9واخط بن غانم  - 8صالح بن وھب جعفى  -  7بن خثیمھ بن جعفى 

پس از آن دستھ ...! را لگدكوب كردند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بودند كھ با سم اسبھاى خود بدن ریحانھ پیامبر 
  :خواند جمعى نزد ابن زیاد آمدند و اسید بن مالك بھ عنوان سخنگویشان این شعر را مى

نحن رضضنا الصدر بعد الظھر 
 

بكل یعبوب شدید األسر 

و یارانش را با سم قطارى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كردند كھ استخوانھاى سینھ و پشت پسر پیغمبر  ىو افتخار م
 .(491) از اسبھاى تنومند و تندور كھ بھ ھم پیوستھ بودند مانند آرد نرم كردیم

عوض اینكھ ابن زیاد از عمل آنان، قدردانى كند با بى اعتنایى دستور داد مقدار بسیار ناچیزى جائزه بھ آنھا 
 .(492) بدھند

انجام دادند در ھیچ ملتى نسبت بھ ) علیھ السالم(ارى كھ بنى امیھ در مورد امام حسین ك: بیرونى گفتھ است
شرورترین مردم، كسى انجام نداده است كھ با شمشیر و نیزه و سنگ و غیره بكشند و بعد اسب بر بدنشان 

كندند و بھ عنوان تبرك باالى در  رسیدند، نعلشان را مى ھر كدام از این اسبھا بھ ھر شھرى كى مى.(493) بتازند
كوبیدند، در اثر ھمین كار، رفتھ رفتھ عمل مزبور سنت شد و بعد از آن اكثر  كردند و یا مى منزل خود آویزان مى

 .(494) كردند ھا آویزان مى اختند و باالى درب خانھس مردم نظیر ھمان نعلھا را مى

  فرستادن سرھاى شھداء بھ كوفھ

آنگاه سرھا را بین . بدن جدا كنندو یاران عمر سعد دستور داد سرھاى آنان را از ) علیھ السالم(پس از كشتن امام 
از آن . جنگیدند تقسیم كرد تا نزد پسر زیاد ببرند و از این طریق بھ او تقرب بجویند قبیلھ ھایى كھ در ركابش مى

و دوازده سر بھ قبیلھ ھوازن بھ . جملھ سیزده سر از سرھاى شھداء را بھ قبیلھ كنده بھ سركردگى قیس بن اشعث داد
الجوشن، و ھفده سر بھ قبیلھ بنى تمیم، و شانزده سر بھ بنى اسد، و ھفت عدد بھ قبیلھ مذحج و  ریاست شمر بن ذى

را از بدن جدا كنند و بدنش را پایمال سم  و طایفھ حر ریاحى، نگذاشتند سرش.(495) بقیھ سرھا را بھ دیگران داد
 .(496) اسبھا نمایند



د بن مسلم را بھ وسیلھ خولى بن یزید اصحبى و حمی) علیھ السالم(در ھمان روز عاشورا عمر سعد سر مبارك امام 
أزدى براى ابن زیاد فرستاد، و سرھاى دیگر شھدا را نیز بھ وسیلھ شمر و قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج بھ 

 .(497) كوفھ روانھ كرد

توانست بھ مالقات ابن زیاد برود از اینرو بھ خانھ رفت و  كوفھ بود، و چون شب نمىمنزل خولى در یك فرسخى 
علیھ (دانست وى از دوستداران و طرفداران اھل بیت  سر را از ھمسرش كھ انصارى بود پنھان ساخت چون مى

ینرو نزدیك آمد تا از است، ولى او دید از تنور خانھ نورى بھ سوى آسمان بلند شده كھ بى سابقھ است، از ا) السالم
شنید كھ با غم انگیزترین وضعى بر حسین  چگونگى امر آگاھى یابد، عالوه بر آن، صداى ضجھ و نالھ زنانى را مى

  !كنند ندبھ مى) علیھ السالم(

و مادام كھ زنده بود از غم و (498) داستان را بھ اطالع خولى ھمسر خود رساند و با چشم گریان از اطاق بیرون آمد
 .(499) ھرگز آرایش نكرد و عطر استعمال ننمود، این زن اسمش عیوف بود) علیھ السالم(اندوه بر امام 

بامدادان سر مطھر را برداشت و بھ قصر داراالماره نزد ابن زیاد برد، وى ھمان شب از لشكرگاه نخلیھ بازگشتھ 
  :بود، سر را جلوى روى ابن زیاد گذاشت و گفت

 امالء ركابى فضھ أو ذھبا 
 

 انى قتلت السید المحجبا 

كرون النسبا و خیر ھم من یذ  
قتلت خیر الناس اما و 

 أباً 

تعریف كرد كھ بھترین مردم بود و  (علیھ السالم(ابن زیاد از سخنان خولى كھ در حضور جمعى از حسین بن على 
شناختى پس چرا  اگر تو را اینچنین مى: پدر و مادرش بھترین پدر و مادرھا بودند، خوشش نیامد و لذا بھ او گفت

 .(500) اى نزد من نخواھى داشت ھ خدا قسم ھیچ بھرهشھیدش كردى؟ ب

  حركت از كربال بھ سوى كوفھ

ھم در كربال اقامت كرد و چون عمر بن سعد سرھاى شھدا را بھ كوفھ فرستاد، خود با لشكریانش تا ظھر روز یازد
بر كشتگان سپاه خویش نماز گزارد و ھمھ را بھ خاك سپرد، ولى سرور جوانان اھل بھشت و ریحانھ رسول اكرم 

و ھمھ كسانى را كھ با وى شھید شده بودند بدون غسل و كفن و بدون دفن در برابر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
  .آمدند اغ و سوزان گذاشت كھ وحوش بیابان بھ زیارتشان مىوزش بادھاى تند و در برابر آفتاب د

را ) علیھ السالم(و چون روز از نیمھ بگذشت دستور داد دختران پیغمبر و زنان و كودكان و ھمھ بازمندگان امام 
بر چوب بى جھاز شتران (501) و بالغ بر بیست نفر زن و كودك بودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ یادگار پیغمبر 

را ) علیھ السالم(ناھموار سوار كردند و مانند اسیران ترك و روم بھ سوى كوفھ روانھ نمودند، و على بن الحسین 
ى خشن و باالى بر شتر(503) و از شدت بیمارى نحیف و فرسوده شده بود(502)  نیز كھ آنروز بیست و سھ سال داشت

كھ آنروز دو سال ((504) علیھ السالم(حضرت باقر : از كودكان، یكى فرزند امام سجاد. چوبھاى جھاز سوار كردند
  .بودند) علیھ السالم(و از فرزندان امام مجتبى زید و عمرو، و حسن مثنى ھمراه امام سجاد (505)  و چند ماه داشت

زخم بر بدنش وارد آمده حسن مثنى را پس از آنكھ ھفده نفر از سربازان سپاه كوفھ را كشتھ بود و ھیجده جراحت و 
بود و دست راستش را قطع كرده بودند بھ اسیرى گرفتھ بودند، زیرا مادر حسن مثنى از قبیلھ فزاریھ بود، و عمر 

و عقبھ بن سمعان را كھ .(506) بن سعد وى را بھ خاطر اسماء بن خارجھ فزارى نكشت و او را تحویل اسماء داد
وقتى كھ بھ ابن زیاد گفتند . بود نیز دستگیر كرده و بھ اسیرى گرفتھ بودند) علیھ السالم(آزاد شده رباب ھمسر امام 

  .است او را آزاد كرد(507)  وى آزاد شده رباب



و در مورد موقع بن ثمامھ اسدى بھ ابن زیاد گفتند وى تا آخرین تیر كھ داشت آنرا رھا كرد و بھ نبرد خود ادامھ 
یاد پس از شنیدن این سخن اش او را امان دادند، زنده دستگیرش كردیم، ابن ز داد، ولى چون بعضى از افراد قبیلھ

  .تبعید كردند، و بقیھ اھل بیت را مانند اسیران ترك و روم، بھ سوى كوفھ روانھ كردند(508) دستور داد او را بھ زاره

، لشكریان عمر بن سعد را قسم دادند كھ ما را از قتلگاه عبور )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مبر زنان و دختران پیغ
ھمین كھ نگاھشان بھ اجساد پاك و مطھر شھدا افتاد، . دھید از اینرو مسیر حركت را بھ سوى قتلگاه قرار دادند

مقدسشان رنگین گشتھ و با سم دیدند در اثر ضربات نیزه و شمشیر، قطعھ قطعھ شده و صفحھ زمین از خون 
اند، صدایشان بھ صیحھ و شیون بلند شد و لطمھ بھ سر و روى  چارپایان استخوانھاى بدنشان را مانند آرد نرم كرده

این حسین تو است كھ بدنش را پاره ! یا محمداه: ب كبرى با دلى شكستھ و اندوه فراوان گفتزین.(509) خود میزدند
ھذا حسین بالعراء ! اند یا محمد اند و اینھا دختران تواند كھ آنھا را بھ اسیرى گرفتھ و فرزندانت را كشتھ پاره كرده

ندبھ و نالھ كرد كھ دوست و دشمن از نالھ او آنقدر  .مرمل بالدماء، مقطع االعضاء، و بناتك سبایا و ذریتك مقتلھ
 .(511) ریختند كھ از كنار سمشان آب جارى شد و حتى حیوانات و اسبھا آنقدر اشك مى(510) نالید

: دستھایش را زیر آن بدن مقدس برد و بھ طرف آسمان باال آورد و گفت) علیھا السالم(پس از آن حضرت زینب 
 .(512) این قربانى را از ما قبول بفرما الھى تقبل منا ھذاالقربان! خداوند

در عرش جالل قرار گرفتھ و با ) علیھا السالم(اندازد كھ گویا حضرت زینب  حالت مزبور انسان را بیاد عھدى مى
این نھضت مقدس را آغاز كرده و بھ نحو احسن ) معلیھ السال(خدا عھد و میثاق بستھ است ھمچون برادرش حسین 

در نھایت با دادن ) علیھ السالم)و چون حسین . آنرا بھ انجام برساند، و اگر چھ تفاوتھایى میانشان وجود داشتھ باشد
 جان مقدس خود بھ خوبى از عھده این عھد و پیمان بیرون آمد، زینب سالم هللا نیز براى اداء آنچھ بر او واجب بود

قیام كرد و از آنجملھ تقدیم كردن بدن برادر را بھ پیشگاه با عظمت پروردگار و معرفى كردن آن، و پس از شروع 
با توجھ بھ اینكھ آن دو نور واحد و میوه شجره . اش گذاشتھ شده بود كرد بھ انجام رساندن دیگر وظایفى كھ بھ عھده

  .ت نھضت، نیز مسئولیت واحدى داشتھ باشندرسد كھ در انجام رسال واحد بودند بعید بھ نظر نمى

و در اثر گریھ بھ حالت اغماء و بى ھوشى فرو رفت در آن (513)  و جناب سكینھ بدن پدر را تنگ در آغوش گرفت
  :گفت پدرش مى حالت شنید كھ

شیعتى ما ان شربتم عذب ماء فأذكرونى 
 

او سمعتم بغریب او شھید فأندبونى 

توانست او را از پدرش جدا سازد تا اینكھ گروھى از اعراب جمع شدند و  كرد و كسى نمى وى جسد پدر را رھا نمى
 .(514) ن نعش أبیھااو را با زور از بدن پدر جدا ساختید حتى اجتمع عده من االعراب و جروھا ع

چون نگاھش بر آن بدنھاى پاره پاره افتاد كھ در بینشان جگر گوشھ ) علیھ السالم(اما حضرت على بن الحسین 
ه بود كھ جا داشت از آن مصیبت آسمانھا پاره و زمین دگرگون و كوھھا متالشى بھ حالتى افتاد) علیھا السالم(زھرا 

شوند، مصیبت مزبور، بر وى فشار آورد و او را مضطرب و منقلب كرد بھ قسمى كھ نزدیك بود روح از بدنش 
اكنون برد؟ و ھم  اش زینب متوجھ شد و فھمید فرزند برادرش در چھ حالت خطرناكى بھ سر مى پرواز كند، عمھ

تر از كوھھا  بى درنگ او را تسلیت و دلدارى داد و از او كھ صبرش سنگین. خواھد از غم پدرش جان تھى كند مى
  :و بزرگتر از ھمھ چیز بود درخواست صبر نمود و از آن جملھ چنین گفت

ادث زانو بھ زمین روى كھ در زیر بار حو اى؟ و مى بینم دل از دست داده این چیست كھ مى! اى یادگار عزیزان من
بینى دلتنگ مباش، كھ این نیز بگذرد و ما در گرو آن پیمانیم كھ جد و پدر تو با خداوند بزرگ  گذارى، از آنچ مى

شناسد ولى نزد اھل آسمانھا بھ خوبى  اند، خداوند از مردمى كھ فراعتھ و ابر قدرتھاى زمین آنان را نمى منعقد ساختھ
و بر مرقد . اى متفرقھ و اجساد پاره پاره در خون طپیده را جمع آورى و دفن نمایندمعروفند پیمان گرفتھ است اعض

عالمت و گنبدى خواھند ساخت كھ اثر آن ھرگز فرسوده نشود، و بھ مرور ) علیھ السالم(مطھر پدرت سید الشھداء 
ن ظلمھ در محو و نابودیش ایام و لیالى و گذشت پى در پى ازمنھ و دھور نابود نگردد، ھر چند سالطین كفر و اعوا

 .(515) بكوشند بر رفعت و برتریش افزوده گردد



در قتلگاه مشغول ) السالم علیھ(و بازماندگان امام ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھمان قسم كھ زنان و دختران پیغمبر 
عزادارى و گریھ بودند زجر بن قیس یكى از مأموران سنگدل عمر سعد آمد و بر آنان نھیب زد كھ بپا خیزید، چون 

اى كشید و مأموران دیگر نیز بھ كمكش آمدند و  بھ سخن او گوش ندادند و ھمچنان مشغول عزادارى بودند تازیانھ
 .(516) ا و مجدداً بر جھاز شتران سوار كردندآنان را از اجساد پاك شھداء جد

و آنگاه كھ حضرت زینب كبرى بر جھاز چوبین شتر سوار شد آن عزت و مقام شامخ و آن احترام واالیى كھ قبالً 
كردند،  گرفتند و حمایتش مى ن بیشھ شجاعت و جوانمردان آل عبدالمطلب مسلحانھ اطرافش را مىداشت شیرا

  !...شدند، برایش تداعى كرد دانستند و بدون اجازه بر بیتشان وارد نمى فرشتگان خدمتش را افتخار مى

 !...بھ شھر كوفھ) علیھ السالم(رسیدن اھل بیت 

را بھ شھر كوفھ در آوردند مردم آن شھر براى تماشاى اھلبیت گرد ھم ) سالمعلیھ ال(وقتى دختران امیرالمؤمنین 
كشید كھ اینچنین بھ تماشاى  آیا از خدا و پیامبرش خجالت نمى! اى اھل كوفھ: آمدند، ام كلثوم بر آنھا نھیب زد كھ

 (517) اید؟ اھل بیتش آمده

 :كرد از باالى بام پرسید یكى از زنان كوفھ كھ كاروان اسراء را بھ این حال دید كھ دشمن سنگدل را ھم اندھگین مى
نحن اسارى آل محمد  :من اى األسارى أنتن شما از اسیران كدام كشور و از كدام قبیلھ ھستید؟ در جواب گفتند

مردم كوفھ، بھ عنوان ترحم و تصدق نان و .(518) ما از اسیران اھل بیت پیغمبریم .(لى هللا علیھ و آلھ و سلمص(
ان الصدقھ علینا  :آوردند كھ باز ام كلثوم نھیب زد مى) سالمعلیھ ال(ھاى اھل بیت  خرما و گردو براى كودكان و بچھ

دانید صدقھ بر ما  مگر نمى: فرمود كرد و مى گرفت بھ زمین پرتاب مى ھا مى صدقات را از دست بچھ .حرام
 !(519) حرام است؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزندان رسول خدا 

 (علیھا السالم(سخنرانى حضرت زینب 

در سخرانى خود خباثت و فرومایگى ابن زیاد را براى مردم ) علیھ السالم(حضرت زینب دختر امیرالمؤمنین 
بسیار متراكمى كھ گرد آمده بودند خواست وى قبل از آنكھ بھ سخنرانى بپردازد از آن جمعیت انبوه و . تشریح كرد

سكوت، اختیار كنند و بھ سخنانش گوش فرا دھند، ھمین كھ با دست اشاره كرد و در خواست سكوت نمود آن 
اقیانوس متالطم و پر خروش جمعیت كھ از ھر سویش صداھا و ھیاھو بلند بود آنچنان ساكت و آرام شد كھ گویى 

مرغ مرگ بر سرشان سایھ افكنده است، آرى اگر آن ھیبت الھى و آن أبھت محمدى ھا حبس شده و  نفسھا در سینھ
توانست در آن موقعیت آن شور و غوغاء و آن  بود ھیچ قدرتى نمى كھ بھ زینب جالل و بزرگوارى داده بود نمى

  .ولولھ و ھیاھو را خاموش سازد

ھا از  اشاره كرد نفسھا از حركت ایستاد، و زنگولھ بھ مردم) علیھ السالم(ھمین كھ زینب دختر على : گوید راوى مى
صدا ایستادند آنگاه زینب با آرامش خاطر و بدون اضطراب و آشفتگى، بسیار متین و با حواس جمع، على وار 

شروع بھ سخنرانى كرد و در آن اجتماع وحشتناك كھ بین چنگ و دندان دشمن قرار داشت دست بھ افشاگرى زد و 
و جنایات بنى امیھ را براى مردم تشریح كرد و فرمود، و اینك قسمتھایى از آن بیانات على  بسیارى از فضایح

  :گونھ

یا اھل الختل و الغدر، أتبكون؟ فال ! امام بعد، یا اھل الكوفھ. الحمد7 الصاله على أبى محمد و آلھ الطیبین االخیار
ت غزلھا من بعد قوه انكاثاً، تتخذون أیمانكم دخالً بینكم، اال رقأت الدمعھ، و ال ھدأت الرنھ، انما مثلكم كمثل التى نقض

و ھل فیكم اال الصلف و النطف و العجب و الكذب و الشنف، و ملق الماء، و غمز االعداء، او كمرعى على دمنھ، او 
  .كقصھ على ملحوده، اال بئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط هللا علیكیم، و فى العذاب انتم خالدون

فابكوا كثیراً و اضحكوا قلیالً فلقد ذھبتم بعارھا و شنارھا، و لن ترحضوھا بغسل بعدھا ! كون و تنتحبون، اى وهللاتب
  .ابداً، و این ترحضون، قتل سلیل خاتم النبوه؟، و معدن الرسالھ، و سید شباب أھل الجنھ أالسماء ما تزرون



ى، و تبت االیدى، و خسرت الصفقھ، و بؤتم بغضب من هللا و فتعساً و نكساً و بعداً لكم و سحقاً، فلقد خاب السع
  .رسولھ، و ضربت علیكم الذلھ و المسكنھ

، أتدرون اى كبد لرسول هللا فریتم؟ و اى كریمھ لھ ابرزتم؟ و اى دم لھ سفكتم؟ و اى حرمھ لھ !ویلكم یا اھل الكوفھ
  .تنشق االرض، و تخر الجبال ھداً  انتھكتم؟ لقد جئتم شیئاً اداً، تكاد السماوات تنفطون منھ، و

و لقد أتیتم بھا خرقاء، شوھاء، كطالع االرض، و مالء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ و لعذاب االخره 
أخزى و ھم ال ینصرون، فال یستخفنكم المھل، فانھ ال یخفره البدار، و ال یخاف فوت الثار، و ان ربكم 

 .(520) لبالمرصاد

پدر عزیزم و دودمان پاك و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گزارم و بھ جان مقدس محمد  نخست خدا را سپاس مى
  .فرستم اش درود مى برگزیده

ریزید؟  بر ما اشك حسرت مى! اى حیلھ گران و اى نیرنگ بازان! كوفھ گویم اى اھل و بعد، با شما مردم سخن مى
اشك بریزید كھ خدا كند این چشمھا یك لحظھ از سیالب اشك عارى نماند، و شیون برآورید كھ شیوه شما جز شیون 

شما نیز رشتھ  گشود، تابید بى درنگ آنھا را مى مانید كھ تارھایى را كھ با دست محكم مى شما بدان پیرزنى مى! مباد
عھد و پیمان را محكم بستید و باز آنرا گسستھ و بدان پایبند نماندید، شما جز الف زنى و گزافھ گویى و پستى و 

كنید تا زھر  دانید؟ مانند كنیزكان، شیرین زبانى مى پردازى چھ مى كوتھ نظرى چھ دارید؟ جز كینھ توزى و دروغ
دشمن را با غمزه و كرشمھ بھ سوى خود بخوانید، شما مانند علف زارى  تلخى را كھ در كام دارید بھ كار برید و

مانید كھ بر مزبلھ و لجنزار دامن سبز بركشیده باشد ولى ریشھ در پلیدیھا فرو برده و آب از نمھاى نجس بنوشد  مى
كارى شده ولى در مانید كھ ظاھرش سفید و گچ كھ ھر چھ سبزى و شادابى بنماید چریدن را نشاید، یا مانند قبرى مى

شما ظاھرى پر زرق و برق و اسالم نما دارید، ولى باطنى . (اى وجود داشتھ باشد باطنش جیفھ و مردار گندیده
  .(گندیده و دل آزار

بیدار باشید و بدانید كھ با دست خویش تیشھ بر ریشھ خویشتن زدید و خشم یزدان و عذاب جاویدان ! اى اھل كوفھ
  .درا بر خود آماده كردی

ھا و  كھ شما بھ این گریھ! كنید؟ آرى بگریید و بسیار ھم بگریید، سوگند بھ خدا ریزید و شیون مى بر ما اشك مى
اید كھ لكھ ننگ آن، با ھیچ  اید و خود را بھ عیب وعار، آالیش داده ھا سزاوارید شما آن چنان بھ ننگ اندر افتاده نالھ

شست؟ و چگونھ توانید شست؟ و چگونھ جبران خواھید كرد؟ آن نازنین آبى ھرگز شستھ نخواھد شد، چگونھ توانید 
را كھ با دست شما بر خاك كربال افتاد و در خون خویش غلطید؟ او  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جگر گوشھ پیغمبر 

دھاى كانون رسالت، او زعیم قوم و زبان شما، و مشعل راه شما و پناه نیكان شما، و مرجع مصائب و پیش آم
  !...اید ناگوار شما، و سید جوانان اھل بھشت بود، آه چھ بزرگ گناھى را مرتكب شده

نیست بشوید، بمیرید، ھرگز راه چاره نجوئید، دستتان بشكند، ! و براى ھمیشھ سرنگون شوید! الھى كھ نابود گردید
) ى هللا علیھ و آلھ و سلمصل(ھمواره در زیان و خسران بھ سر ببرید، شما بھ خشم و غضب خدا و پیغمبرش 

  .برگشتید، و غرق در ذلت و زبونى شدید

اید؟ آیا  فرو برده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دانید چھ خنجرى در قلب پیغمبر  آیا مى! واى بر شما اى اھل كوفھ
د چھ خونى از او دانی دانید چگونھ بھ حریم او بى احترامى كرده و حرم او را از پرده بیرون افكندید؟ آیا مى مى

اید؟ لقد جئتم شئیاً اداً دیگر این زشتى نتوان بیاد آورد كھ شما كردید، جاى آن دارد كھ بھ خاطر بزرگ گناھى  ریختھ
  .ھا فرو ریزد اید آسمانھا بشكافد و زمین پاره پاره شود و كوه كھ كرده

زرگ انجام دادید، بھ بزرگى آسمانھا و زمین، اید؟ كار بسیارى احمقانھ و زشت، و بسیار ب دانید كھ چھ كرده چھ مى
چھ شگفتى برید اگر آسمان بر آن كشتگان سیالب خون ببارد، و راستى كیفرى كھ بھ روز رستاخیز بھره ستمكاران 

  .تر و رسواتر خواھد بود و لعذاب اآلخره اخزى و ھم ال ینصرون خواھد شد عظیم



اید مغرور نباشید، و از مكافات عمل، غافل نشوید زیرا  تى كھ جستھپس بدین دو روزه فرص ...فال یستخفنكم المھل
كند، و بیم آن ندارد كھ وقت انتقام بگذرد، زیرا كھ خداوند پیوستھ در كمین گناھكاران  خداوند در مكافات عجلھ نمى

ف فوت الثار، و ان توان نیرنگ بھ جاى رنگ بھ كار برد فانھ ال یحفزه البدار، و ال یخا است، و در پیشگاه او نمى
 .(521) ربكم لبالمرصاد

اسكتى یا عمھ، فأنت بحمدهللا عالمھ غیر معلمھ،  :اش فرمود بھ عمھ) علیھ السالم(سخن كھ بدین جا رسید امام سجاد 
بس است، دیگر سخن مگوى، تو بحمدهللا دانشمند بدون استاد و داناى بدون ! غیر مفھمھ اى عمھ بزرگوارفھمھ 

 .(522) آموزگارى

مردمى كھ تا آن لحظھ غرق در مطالع دنیا بودند و . یان بردرشتھ سخن را بھ پا) علیھا السالم(حضرت زینب 
در دلھا اثر گذاشت و فھمیدند چھ جنایت ) علیھ السالم(اند؟ سخنان داغ و آتشین زینب  دانستند چھ جنایتى كرده نمى

 دانستند چھ باید بكنند؟  اند، مات و مبھوت بودند و نمى بزرگى را مرتكب شده

 (علیھ السالم(ن سخنرانى فاطمھ بنت الحسی

رشتھ سخن را بدست ) علیھ السالم(دختر امام حسین (523)  ، فاطمھ)علیھا السالم(پس از سخنرانى حضرت زینب 
  :گرفت و گفت

صى، و زنھ العرش الى الثرى، أحمده و أؤمن بھ و أتوكل علیھ، و اشھد ان ال الھ اال هللا الحمد7 عدد الرمل و الح
  .و ان اوالده ذبحوا بشط الفرات، من غیر ذحل و ال ترات. وحده ال شریك لھ و ان محمداً عبده و رسولھ

الوصیھ لعلى بن أبى طالب اللھم انى اعوذ بك أن أفترى علیك، و أن أقول علیك خالف ما انزلت من أخذ العھود و 
فى بیت من بیوت هللا تعالى، فیھ معشر مسلمھ بأنفسھم، ]  كما قتل ولده با یمس[المغلوب حقھ، المقتول من غیر ذنب 

تعساً لرؤرسھم ما دفعت عنھ ضیماً فى حیاتھ و ال عند مماتھ، حتى قبضھ هللا تعالى الیھ محمود النقییھ، طیب العریكھ، 
شھور المذاھب، لم تأخذه فى هللا سبحانھ لومھ الئم، و ال عذل عاذل، ھدیتھ اللھم، لالسالم صغیراً، معروف المناقب، م

راغباً فى االخره، مجاھداً . وحدت مناقبھ كبیراً، و لم یزل ناصحاً لك و لرسولك، زاھداً فى الدنیا غیر حریص علیھا
  .لك فى سبیك، رضیتھ فأخترتھ و ھدیتھ الى صراط مستقیم

فجعل بالءنا حسناً، . بعد یا اھل الكوفھ، یا اھل المكر و الغدر و الخیالء، فانا اھل بیت ابتالنا هللا بكم، و ابتالكم بنا اما
و جعل علمھ عندنا و فھمھ لدینا، فنحن عیبھ علمھ، و عاء فھمھ و حكمتھ، و حجھ على االرض فى بالده لعباده، 

على كثیر ممن خلق هللا تفضیال، فكذبتمونا و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( أكرمنا هللا بكرامتھ، و فضلنا بنبیھ محمد
كفر تمونا، و رأیتم قتالنا حالالً، و أموالنا نھباً، كأننا أوالد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بایمس، و سیوفكم تقطر من 

هللا و مكراً مكرتم، و هللا خیر الماكرین،  دمائنا اھل البیت لحقد متقدم، قرت لذلك عیونكم، و فرحت قلوبكم افتراء على
فال تدعونكم أنفسكم الى الجذل بما أصبتم من دمائنا، و نالت أیدیكم من أموالنا، فان ما اصابنا من المصائب الجلیلھ، و 

ما آتاكم، الزرایا العظیمھ فى كتاب من قبل أن نبرأھا، ان ذلك على هللا یسیر، لیكال تأسوا على ما فاتكم و ال تفرحوا ب
  .وهللا ال یحب كل مختال فخور

فیسحتكم بعذا و یذیق بعضكم بأس . فكأن قد حل بكم و تواترت من السماء نقمات. تبا لكم فانظروا العنھ و العذاب
  .أال لعنھ هللا على الظالمین. بعض ثم تخلدون فى العذاب االلیم یوم القیامھ بما ظلمتونا

و آیھ نفس نزعت الى قتالنا؟ ام بأیھ رجل مشیتم الینا؟ تبغون محاربتنا، قست . منكمأتدرون أیھ ید طاعنتنا ! ویلكم
و . و ختم على سمعكم و بصركم و سول لكم الشیطان و أملى لكم. و طبع هللا على أفئدتكم. و غلظت أكبادكم. قلوبكم

  .جعل على بصركم غشاوه فأنتم ال تھتدون

بما عندتم بأخیھ على بن أبى طالب جدى و بنیھ و . و ذحول لھ لدیكم. ل هللا قبلكمأى تراث لرسو! تباً لكم یا اھل الكوفھ
  .و أفتخر بذلك مفتخركم. عترتھ الطیبین االخیار



نحن قتلنا علیاً و بنى على 
 

بسیوف ھندیھ و رماح 
و سبینا نسائھم سبى ترك 

 
و نطحنا ھم فأى نطاح 

رت بقتل قوم زكاھم هللا و طھرھم و أذھب عنھم الرجس فأكظم و أقع كما أقعى بفیك ایھا القائل الكثكث و اآلثلب، افتخ
 و ما . ء ما اكتسب أبوك فانما لكل امرى

و من لم . حسدتمونا ویالً لكم على ما فضلنا هللا تعالى، ذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء و هللا ذوالفضل العظیم. قدمت یداه
  .یجعل هللا لھ نوراً فما لھ من نور

  :ترجمھ

ھاى صحرا و دشتھا، و ھم وزن آسمانھاى سر برافراشتھ تا اعماق زمینھا خدا  بھ اندازه ریگیھاى بیابان و سنگریزه
ورزم، و بھ وحدانیت او گواھى  گزارم و بھ او ایمان دارم و در تمام امور بھ او اعتماد و اتكال مى را سپاس مى

و گواھى . بنده خالص و پیام آور او است) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى(دھم كھ شریك ندارد و انبازى و محمد  مى
میدھم فرزندان او را در كنار رود خروشان فرات بدون حق قصاص و بدون كمترین جرمى، صرفاً بھ خاطر كینھ 

  .توزى و حسد، با لب تشنھ، خونشان را بھ زمین ریختند

ھم بھتانى بزنم و یا بر خالف حقیقت دروغى را بگویم، و یا غیر برم، از اینكھ بخواھم بخوا بھ تو پناه مى! خداوندا
على بن ابیطالب را وصى خود قرار دھد، سخنى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از آنچھ تو دستور دادى كھ پیغمبر 

دون جرم و را غصب كردند، و ب (علیھ السالم(حق على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعد از پیغمبر ! خداوندا .بگویم
گناھى مسلمان نماھا، خون مقدسش را در خانھ تو در مسجد كوفھ ریختند چنانكھ فرزنداش را در كربال بھ خاك و 

  .خون كشیدند

كھ نھ در زمان حیات از او حمایت كردند و نھ بھ ھنگام شھادت از وى دفاع ! ھالك و عذاب ابدى بر سران آنان باد
را كھ از ھیچ مالمت مالمتگرى بیم و ھراسى نداشت با ستایش و منقبت و نمودند تا اینكھ خداى سبحان او 

  .سرافرازى و راه و روشى عالى با آغوش باز پذیرفت و بھ سوى خود برد

تو او را در كودكى ھدایت كردى، و تو از او در بزرگى ستایش نمودى، و او نیز ھمواره در راه تو و ! پروردگارا
در این راه رنج . رشاد و نصیحت بندگان تو پرداخت و دمى از آن فرو گذار نكرددر راه رضاى رسول تو بھ ا

بسیار و زحمت فراوان كشید تا اینكھ از وى خشنود شده او را بھ سوى خود خواندى در حالى كھ پارسا و ناآلوده بھ 
  .دنیا و مشتاق بھ آخرت بود كھ تو او را بھ صراط مستقیم رھنمون بودى

خدواند، ما را ! روى سخنم با شماست، اى اھل حیلھ و نیرنگ و اى خودستایان ترفند باز! ل كوفھاما بعد، اى اھ
خیر ما را در این گرفتارى قرار داد، دانش و بینش در . گرفتار شما، و شما را بوسیلھ ما امتحان و آزمایش نمود

علم و حكمت او، مائیم حجت و برھان او  علم خود را بھ ما عطا فرمود نھ شما، مائیم گنجینھ دانش او، مائیم ظرف
صلى هللا علیھ (در تمام دنیا و بر تمام بندگان او، ما را بھ كرامت خود بزرگوارى بخشید و بھ انتساب بھ پیغمبر خدا 

ولى شما آنرا نپذیرفتھ و ما را تكذیب كردید، باالتر از آن . ، از ھمھ خالیق برترى عنایت فرمود)و آلھ و سلم
نمودید، و خونمان را حالل دانستید، اموالمان را تاراج كردید، آن چنان پنداشتید كھ از دیار ایران، ترك و  تكفیرمان

شما كسانى ھستید كھ دیروز از راه كینھ توزى جد ما را كشتید، و ھنوز خون ما دودمان ! اى اھل كوفھ! كابلیم
چكد، و شما از آن شادمان و خوشحالید، و دلتان  ىاز دم شمشیرھاى شما م) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر 

سرشار از خنده و طرب است كھ بر خدا دروغ بستید و توانستید از راه مكر و نیرنگ وارد شوید، و حال آنكھ 
از ریختن خون ما، و از غارت و تاراج اموالمان، خوشحال مباشید كھ . خداى بزرگ، بھترین چاره سازان است

قبل از آنكھ در دنیا بوجود بیایند در لوح محفوظ وجود داشتھ و ما آنھا را میدانستیم كھ این بر خدا تمام این مصیبتھا 
تا از ھیچ زبانى غم نخورید و از ھیچ سودى خوشحال نگردید كھ خدا خودپرستان و گردنكشان . سھل و آسان است

  .را دوست ندارد



ظر لعن و عذاب خدا باشید بھ ھمین زودى عقوبتى از آسمان پس از این منت! ننگ و ھالك باد بر شما اى اھل كوفھ
كند تا از یكدیگر انتقام  برخى شما را بر بعضى مسلط مى. بر شما نازل خواھد شد كھ بیچاره و نابودتان خواھد كرد

شید لعنت آگاه با: پس از آن، بھ خاطر ظلمى كھ بر ما كردید تا ابد در عذاب دردناك الھى بھ سر خواھید برد .بگیرند
  !خدا ھمواره بر ستمگران باد

آیا میدانید با چھ دستى بر ما خنجر كشیدید؟ قلبھاى شما را زرنگار قساوت، فرا گرفتھ ! واى بر شما اى اھل كوفھ
بر چشم و گوشتان پرده . اید است، دلھایتان سنگ و تیره نموده، بر آنھا مھر خودرده و از درك حقایق بى بھره گشتھ

اید، شیطان شما را فریفت و گمراھتان كرد، و آنچنان چشم و ھوشتان را  یدن و شنیدن حقایق فرو ماندهافكند از د
  .بست كھ ھرگز ھدایت نخواھید یافت

بھ گردن شما است كھ از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دانید چھ خونى از رسول خدا  آیا مى! نابود شوید اى اھل كوفھ
ى كھ با برادرش على بن ابیطالب جد من و با فرزندان و دودمان پاك و بزرگوار او شما طلب خواھد نمود؟ خون
  :گفتید كردید و مى عناد ورزیدید و افتخار مى

  .مائیم كھ على و فرزندان او را با شمشیرھاى تیز و برنده كشتیم

  .گیرى كردیم و زنان و دخترانشان را اسیر كردیم و بر آنھا تا حد نھایى سخت

كنى كھ خداوند آنان را پاك و  و سنگ تو دھنت اى گوینده، چنین سخنى، تو بھ ریختن خون كسانى مباھات مىخاك 
خشم خود را فرو بر و ھمچون نشستن سگ روى ...! پاكیزه آفرید و از ھر پلیدى و آلودگى نگاھشان داشتھ است

است كھ انجام داده و بدست خویش آنرا ھر انسانى در گرو كردار خودش . تھیگاه خود بنشین چنانكھ پدرت نشست
  .ذخیره فرداى خود كرده است

بر كرامتى حسد بردید كھ خداى صاحب فضل بزرگ، آنرا بھ ما داده و بر شما برترى و ! واى بر شما اى اھل كوفھ
م اى نگیرد ھرگز از تنگناى ظلمت، رھایى نخواھد یافت و من ل ھر كس از نور خدا بھره. فضیلت بخشیده است

  .یجعل هللا لھ نوراً فما لھ من نور

 :عكس العمل مردم

اى دختر اھل : چون سخن جناب فاطمھ بھ اینجا رسید، صداى گریھ و شیون از میان مردم بلند شد و فریاد برآوردند
اى در درون ما افكندى كھ تا  و شراره! و جانمان را سوزاندى! با سخن خود دلھاى ما را آتش زدى! بیت طھارت

سوزیم بیش از آن آتش بر جان ما مزن حسبك یا ابنھ الطاھرین فقد احرقت قلوبنا و أنصجت نحورنا و  د از آن مىاب
  .، زبان در كام كشید و دیگر سخن نگفت)علیھ السالم(آنگاه دختر امام  .أضرمت اجوافنا

  در كوفھ(524)  سخنرانى ام كلثوم

  .تقتلنا رجالكم، و تبكینا نساؤكم، فالحاكم بیننا و بینكم هللا یوم فصل الخطاب! صھ یا اھل الكوفھ: و قالت ام كلثوم

. ائھ و بكیتموه؟ فتباً لكم و سحقاً ما لكم؟ خذلتم حسیناً و قتلتموه و انتھبم اموالھ، و سبیتم نس! یا اھل الكوفھ سوءه لكم
ویلكم اتدرون اى دواه دھتكم؟ و اى وزر على ظھور كم حملتم؟ و أى دماء سفكتموھا؟ و أى كریمھ اصبتموھا؟ و اى 
أموال انتھبتموھا؟ قتلتم خیر الرجاالت بعد النبى، و نزعت الرحمھ من قلوبكم، أال ان حزب هللا ھم المفلحون، و حزب 

  .لخاسرونالشیطان ھم ا

در آن روز حساس و پر ھیجان تاریخى كھ حضرت زینب آن سخنرانى پر شور و آتشین را ایراد فرمود، ام كلثوم 
ھم در تأكید گفتار خواھر خویش مردم كوفھ را ھدف شماتت و نكوھش قرار داد و نخست آنھا را امر بھ سكوت 

  :كرد، پس از آن فرمود



ریزند، انشاء هللا كھ خدا شما را بھ جزاى اعمال  حال، زنانتان در ماتم ما اشك مى كشند و مردانتان عزیزان ما با مى
  .ننگتان برساند

پیمان بستید و چھ زودتر پیمان ) علیھ السالم(چھ كردید و چھ گفتید؟ شما با حسین ! واى بر شما اى نادرست مردمان
سپر شمشیر ساختید، اموالش را بھ نھب و غارت بردید، را بھ سر آوردید و او را تنھا گذاشتید، بدنش را آماج تیر و 

 ریزید؟  ھاى تباه، اشك مى حرم محترمش را بھ بند اسارت كشیدید، و اكنون بر چنین اعمال ننگ و گذشتھ

اید؟ چھ  اید؟ چھ زور و گناھى كھ مرتكب نشده اى كھ بر نیانگیختھ شما چھ بال و فتنھ. واى بر شما، نابود باشید
اید؟ و چھ اموالى  اید؟ و چھ كودكانى را كھ غارت نكرده اید؟ و چھ آبروھا كھ بر باد ندیده حقى كھ نریختھخونھاى نا

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اید؟ چھ مردان نیك و انسانھاى بزرگوارى را كھ بعد از پیغمبر  را كھ بھ یغما نبرده
نكردید؟ ولى بدانید كھ ھر چھ سنگدل و بى رحم كھ باشید ھا و بى رحمیھا كھ  بھترین بودند نكشتید؟ و چھ سنگدلى

  .سرانجام حزب هللا پیروز است و شما حزب شیطان زیانكار

چون رشتھ سخن بھ اینجا رسید، بانگ نالھ و گریھ از میان مردم بلند شد، زنان موى خود را پریشان نمودند و 
بھ آسمان بلند بود كھ چنین ! وا مصیبتا! صداى وا ویال ھا بھ صورت خود زدند، آنچنان ھا بخراشیدند و سیلى چھره

  .و بدینوسیلھ جناب ام كلثوم بھ گفتار خود پایان داد...! حادثھ شورانگیز و ھیجان آورى را كسى ندیده و نشنیده بود

  در جمع مردم كوفھ) علیھ السالم(خطبھ حضرت سجاد 

ر حالى كھ بر شتر برھنھ و خشتى سوار كرده و غل و را د) علیھ السالم(حضرت على بن الحسین، امام سجاد 
جامعھ در گردنش افكنده و دستھایش را نیز بستھ و بھ گردن آویختھ بودند و در اثر سایش زنجیر خون از رگھاى 

  :جوشید آوردند، وى آغاز سخن نمود و فرمود گردنش مى

صلى هللا (را بھ جاى آورده و بر پیغمبر خدا  مردم را امر بھ سكوت فرمود، پس از آن حمد و ثناى خداوند: نخست
  :درود فرستاد و فرمود) علیھ و آلھ و سلم

ایھا الناس من عرفنى فقد عرفنى، و من لم یعرفنى فانا على بن الحسین بن على بن ابیطالب، انا ابن من انتھكت 
  .ات من غیر ذخل و ال تراتانا ابن المذبوح بشط الفر. حرمتھ، و سلیت نعمتھ و انتھب مالھ، و سبى عیالھ

  .انا این من قتل صبراً، و كفى بذلك فخراً 

تاشدتكم هللا ھل تعلمون انكم كتبتم الى ابى و خدعتموه وأعطیتموه من انفسكم العھد و المیثاق و البیعھ، و ! أ ایھا الناس
قتلتم : ون الى رسول هللا، اذ یقول لكمقاتلتموه و خذلتموه؟ فتباً لكم لما قدمتم ینفسكم و سوءه لرأبكم، یأبھ عین تنظر

  .عترتى، و انتھكتم حرمتى، فلستم من أمتى

منم على : ھر كس مرا شناختھ است او نیاز بھ معرفى ندارد، و آنكس كھ مرا نشناختھ است پس بداند كھ! اى مردم
  .بن الحسین فرزند على بن ابیطالبم

را ربودند و اموالش را غارت، و اھل و عیالش را اسیر  منھم فرزند آنكس كھ حرمتش را شكستند، و ابزارش
  .كردند

مگر فراموش ! شما را بھ خدا! اى مردم. منم فرزند آنكس كھ با زجر و صبر او را كشتند، و این افتخار ما بس است
ت شما را چون دعو. ھاى مكررى را كھ براى پدرم فرستادید و از او خواستید بھ سوى شما بیاید اید دعوتنامھ كرده

اید كھ دست بیعت او دادید و عھد و پیمان بستید و پس از  پذیرفت با او خدعھ و نیرنگ كردید، مگر فراموش كرده
 آن وى را بى یار و یاور گذاشتھ، و او را كشتید؟ 



صلى ( با چھ چشمى بھ پیغمبر خدا! مرگ بر شما باد این اعمال ننگینتان، و اف بر این طرز تفكر تھى و پوچتان باد
شما فرزندان مرا كشتید و حرمت آنان را شكستید، و شما از : نگاه خواھید كرد وقتى كھ بگوید) هللا علیھ و آلھ و سلم

  .قتلتم عترتى و انتھكم حرمى فلستم من امتى !امت من نیستید؟

خودتان را نابود  :گفتند سخن كھ بدین جا رسید صداى گریھ و شیون از سر تا سر جمعیت بلند شد و بھ یكدیگر مى
  !كردید و نفھمیدید

  :پس از اندكى درنگ دوباره رشتھ سخن را بدست گرفت و چنین فرمود

  .رحم هللا امرء نصیحتى، و حفظ وصیتى فى هللا و فى رسولھ و اھل بیتھ، فان لنا فى رسول هللا أسوه حسنھ

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ه خدا و پیغمبر ام را در را خداى بیامرزد آنكس را كھ نصیحتم را بپذیرد، و توصیھ
  .اسوه حسنھ و پیشوایى شایستھ است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قبول نماید چون ما را در رسول خدا 

ما ھمھ مطیع و گوش بھ فرمان ! یابن رسول هللا: را شنیدند ھمھ با ھم گفتند) علیھ السالم(اھل كوفھ كھ دعاى امام 
داریم و روى از برنمى تابیم،  نھیم، ھرگز دست از تو نمى كنیم و ارج مى پیمانت را اطاعت مىتوایم، عھد و 

جنگیم، و در  ما در ركاب تو مى. پذیریم، خداوند تو را مشمول عنایات خاصھ خودش قرار دھد اومرات را مى
فانا سامعون معیطون  .ئیمجو كنیم و از ھمھ كسانى كھ بھ تو و بھ ما ظلم كردند بیزارى مى ركاب تو صلح مى

  .نبرأ ممن ظلمك و ظلمنا. فانا حرب لحربك و سلم لسلمك... حافظون لذمامك

  :پس از سخنان اھل كوفھ مجدداً امام بھ سخن آمد و فرمود

 ھیھات ھیھات، ایھا العدره المكره، حیل بینكم و بین شھوات أنفسكم، اتریدون أن تأتوا الى كما ائیتم الى ابى من قبل؟
كال و رب الراقصات، فان الجرح لما یندمل، قتل أبى بایمس و اھل بیتھ معھ، و لم ینس ثكل رسول هللا و ثكل أبى و 

ان ال تكونو : بنى ابى، ان وجده و هللا بین لھاتى، مرارنھ بین حناجرى و حلقى تجرى فى فراش صدرى، و مسألتى
  .لنا و ال علینا

خورم اى نیرنگ بازان بى وفا كھ غیر از حیلھ و حقھ بازى، چیزى در  ا نمىمن دیگر فریب شما ر! ھیھات! ھیھات
خواھید كارى را كھ با پدرم انجام دادید دوباره بھ سر من بیاورید؟ حاشا و كال، بھ  مى. وجودتان ذخیره نشده است

پدرم و اھل بیتش را  خدا قسم ھنوز جراحاتى كھ از كشتن پدرم بر ما وارد شده التیام نپذیرفتھ است، ھمین دیروز
و داغ شھادت پدرم و فرزندانش فراموش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شھید كردند ھنوز داغ رحلت رسول خدا 

كنم، اندوه  نشده است، بھ خدا قسم ھنوز طعم آن از كامم زدوده نگردیده است و تلخى آنرا با تمام وجودم احساس مى
  .دھد ام را فشار مى سھمگین آن، سینھ

 مراسم تدفین شھداء

اى اختصاص داده بودند كھ  در پشت جبھھ، خیمھ جداگانھ) علیھ السالم(اند حضرت سید الشھداء  تاریخ نویسان نوشتھ
آورند  ھر شھیدى را كھ مى. كردند اش را بھ آنجا منتقل مى شدند، جنازه ھر یك از یاران و اھل بیت، شھید مى

 .(525) ت پیامبران و دودمانشان میماند قتلھ مثل قتلھ النبیین و آل النبییناین شھادت بھ شھاد: فرمود حضرت مى

تاده بود بھ آن خیمھ، را كھ در نزدیكى شط فرات از اسب بھ زمین اف) علیھ السالم(لكن جنازه حضرت ابوالفضل 
  .منتقل نكردند و در ھمان محل شھادت خود باقى گذاشتند

را بھ سوى كوفھ حركت داد، و آن شھدائى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پس از آنكھ عمر بن سعد اھل بیت پیغمبر 
سبقھم سابق، و ال یلحقھم ال حق خره، لم ی شان ساده الشھداء فى الدنیا و اى درباره (علیھ السالم(را كھ امیرالمؤمنین 

فرموده بود، روى زمین داغ، برابر آفتاب سوزان در معرض تعرض حیوانات، باقى بیابان گذاشتند و رفتند، و از 



سرور جوانان اھل بھشت بود كھ دل سنگ سخت از آن ) علیھ السالم(آن جملھ بدن مطھر حضرت سید الشھداء 
  .شد وضع دلخراشى پاره پاره مى

آن بدنھاى طیب و طاھر كھ در بیابان داغ افتاده بودند انوار الھى بھ آسمان و سر تا سر بیابان را بوى عطر و از 
  .گالب، فراگرفتھ بود

پس از رفتن لشكریان عمر بن سعد از آن منطقھ، من بھ میدان جنگ : مردى از قبیلھ بنى سعد روایت كرده است
رود و تمام فضاى بیابان را رائحھ  غلطیده، ساطع است و تا آسمان باال مىآمدم، دیدم نورى از آن بدنھاى بھ خون 
دادم شیرى را كھ  كند ھمین طور كھ بھ گردش خود ادامھ مى وى نقل مى. طیبھ و بوى عطر آگین فرا گرفتھ است

از آنھا حفاظت  چرخد و بسیار ترساننده و وحشتناك بود دیدم در اطراف این بدنھاى پاره پاره، و بھ خون غلطیده مى
ھمین كھ بھ بدن مجسمھ قداست و پاكى، و شھید راه ھدایت و انسانیت رسید خود را بھ خون آغشتھ كرد و . كند مى

از مشاھده این امر، وحشت كردم كھ این : گوید این مرد مى. كشید كرد و صیحھ مى ھمانجا ایستاد و ھمھمھ مى
ھا پنھان نمودم تا ببینم این حیوان چھ خواھد كرد؟ غیر از ھمین چگونھ حیوانى است، خود را در قسمتى از نیزار

  .حال، چیز دیگرى از او ندیدم

نیمھ شب دیدم شعمھائى برافروختھ شده و از ھر جاى : و از چیزھائى كھ بر تعجب و شگفتى من افزود این بود كھ
 .(526) ھاى جانسوز بلند است زمین، صداى گریھ و نالھ

براى دفن پدر بزرگوار و سایر شھدا بھ كربال آمد، زیرا ) علیھ السالم(در روز سیزدھم محرم امام زین العابدین 
 .(527) تجھیزات بدن امام را جز امام كس دیگرى حق ندارد انجام دھد

با على بن حمزه میتواند شاھد گویائى بر این مطلب بوده باشد زیرا امام ) علیھ السالم(مناظره حضرت امام رضا 
امام بود یا خیر؟ على بن حمزه در ) علیھ السالم(ین بن على بھ من بگو آیا حس: از او سؤال كرد) علیھ السالم(ھشتم 

على بن الحسین : چھ كسى متصدى دفن او شد؟ على بن حمزه گفت: بلى امام بود، امام پرسید: جواب عرض كرد
  .آنرا بھ عھده گرفت) علیھ السالم(حضرت سجاد 

كوفھ در زندان ابن زیاد بود : ى بن حمزه گفتعلى بن الحسین آنروز كجا بود؟ عل: پرسید) علیھ السالم(امام رضا 
آمد و پس از انجام . ولى بدون اینكھ آنان بفھمند از زندان بیرون آمد تا تصدى امر دفن پدرش را بھ عھده بگیرد

  .مراسم مجدداً بھ زندان برگشت

دان و درھاى بستھ بھ كسى كھ بتواند على بن الحسین را از زن: فرمود) علیھ السالم(سخن كھ بدینجا رسید امام 
تواند صاحب این امر را نیز از بغداد بھ اینجا بیاورد تا متصدى امر پدرش بشود با اینكھ نھ در  كربال بیاورد مى

  .زندان است و نھ در اسارت

براى دفن پدر بزرگوار خود بھ كربال آمد، دید مردان بنى اسد ) علیھ السالم(در ھر صورت وقتى كھ امام سجاد 
شناسند و نمیدانند چھ باید بكنند؟ زیرا كوفیان بین سرھا و  چون بدنھا را نمى. اند یران و سرگردان ایستادهھمھ ح

پرسیدند باز كسى آنھا را  بدنھا، جدائى افكنده بودند و ھیچ جسدى نبود كھ سر در بدن داشتھ باشد و از ھر كس مى
  .داد از یكدیگر تشخیص نمى

گفت و  آوردند تا دفن نمایند، نام و نشان او را بھ آنان مى اى را كھ نزد او مى ھر جنازه) معلیھ السال(ولى امام سجاد 
ھا و  كرد گریھ بدنھا را معرفى مى) علیھ السالم(تمام ھاشمیین و اصحاب را معرفى فرمود، در آنروز كھ امام سجاد 

گردید، و زنھاى بنى اسد موھا پریشان  ر مىشد و اشكھا بود كھ مثل سیل، سرازی ھا بود كھ بھ آسمان بلند مى نالھ
  .ھا بر سر و صورت زدند كھ حد نداشت كردند و لطمھ

خود بھ سوى جسد مطھر پدر رفت و آنرا در بغل ) علیھ السالم(پس از آنكھ ھمھ بدنھا را دفن كردند امام سجاد 
برداشت ناگھان قبرى آماده و  گرفت و با صداى بلند گریست، آنگاه بھ جایگاه مرقد مطھر آمد و اندكى خاك



بسم هللا و با7 و فى سبیل هللا و على ملھ رسول هللا  :دستھاى خود را زیر بدن برد و فرمود. صندوقى شكافتھ پیدا شد
آنگاه بدن را بھ تنھایى و بدون كمك بنى اسد در قبر  .صدق هللا و رسولھ، ما شاء هللا ال حول و ال قوه اال با7 العظیم

كنند؟ چون بدن مطھر را در قبر  غیر از شما كسان دیگرى ھم ھستند كھ بھ من كمك مى :و بھ آنان فرمود گذاشت
  :گذاشت صورت بر آن رگھاى بریده گذاشت و گفت

طوبى الرض تضمنت جسدك الطاھر، فان الدنیا بعدك مظلمھ، و االخره بنورك مشرقھ، اما اللیل فمسھد، و الحزن 
  .بیتك دارك التى انت بھا مقیم، و علیك منى السالم یابن رسول هللا و رحمھ هللا و بركاتھسرمد، او یختار هللا 

دنیا بدون چراغ وجودت تاریك گشتھ و آخرت با نور ! خوشا بھ حال سرزمینى كھ جسد تو را در بر دارد، پدر جان
مگر خداوند براى ما ھمان تو روشن شده است، شب خواب را از چشم ما ربوده و اندوھمان دائمى گشتھ است، 

  .جائى را برگزیند كھ تو ھم اكنون در آن اقامت گزیدى وعلیك منى السالم و رحمھ هللا و بركاتھ

! اى مردم بدانید .ھذا قبر الحسین بن على بن ابیطالب الذى قتلوه عطشاناً غریباً  :روى قبر را پوشید و بر آن نوشت
  .است كھ در كنار رود فرات او را با لب تشنھ، غریبانھ شھید كردند) معلیھ السال(این مرقد مطھر حسین بن على 

پس از انجام مراسم دفن پدر، بھ سوى جنازه عمویش عباس رفت، او را بھ ھمان حالتى دید كھ مالئكھ آسمانھا را 
را  مات و مبھوت و حوریان بھشتى را گریان و ناالن كرده بود، خودش را روى جنازه عمو انداخت گلویش

على الدنیا بعدك العفا، یا قمر بنى ھاشم منى السالم من شھید و رحمھ هللا و بركاتھ بعد از تو  :گفت بوسید و مى مى
  !سالم و درود بر تو اى شھید راه خدا و رحمت و بركات او بر تو باد! خاك بر سر اھل دنیا اى ماه بنى ھاشم

ى اسد كمك نگرفت بھ تنھائى بدن را در قبر گذاشت و بھ آنان قبرى براى بدن ابى الفضل تھیھ كرد و باز از بن
  .فرمود دیگرانى ھستند در این مورد با من ھمكارى كنند ان معى من یعیینى؟

بلھ تنھا اجازه داد بنى اسد در مراسم دفن سائر شھدا با او ھمكارى كنند، و دو موضع را براى آنھا مشخص فرمود 
 .(528) ند، در موضع اول بنى ھاشم و در دیگرى اصحاب بزرگوار را دفن نمودو دستور داد آنجا را حفر كرد

باشد،  اكنون مرقدش مى اش او را از معركھ بھ دور برده بودند در ھمانجا كھ ھم و اما جسد حر ریاحى را كھ عشیره
كنند و  مادرش در كربال بود وقتى كھ دید سر شھداء را از بدن جدا مى :اند برخى از مورخین نوشتھ. دفن كردند

  .خواھند اسب بر آنھا بتازانند بدن فرزندش را بھ جائى كھ ھم اكنون ھست و دور از معركھ بود، حمل نمود مى

بھ ) علیھ السالم(است كھ حضرت امام صادق ) علیھ السالم(حضرت على اكبر نزدیكترین شھداء بھ امام فرزندانش 
غریب و در سرزمین غربت شھید شد، زائرینش بر او اشك ) علیھ السالم(ابى عبدهللا : حماد بصرى فرمود

ن اند دلشا خورند و آنان كھ موفق بھ زیارتش نشده ریزند و غیر از زائرین نیز در غمش اندوه و افسوس مى مى
سوزد كھ  زند، و ھر كس بھ مرقد شریف على اكبر كھ در پایین پاى امام است نگاه كند دلش بر او مى برایش پر مى

یك عده از خدا بى خبر و بى دین او را از حق مسلم محروم و در بیابان، غریبانھ خون پاكش را بھ زمین ریختند و 
كردند ممنوع ساختند  فرات كھ ھمھ حیوانات ھم استفاده مىبدنش را در معرض درندگان قرار دادند و او را از آب 

در . ھاى او را در مورد وى و اھل بیتش نادیده گرفتند و توصیھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و حق رسول هللا 
حضور نزدیكان و شیعیان بھ خاك و خون غلطید و با كمال غربت و تنھایى بھ خاك سپرده و دور از جدش پیغمبر 

تنھا و غریب باقى ماند و جز آنھا كھ خداوند دلشان را با ایمان و معرفت بھ اھل بیت ) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى(
شھید شد ھیچ ) علیھ السالم)اى كھ ابى عبدهللا  از آن لحظھ: پدرم بھ من فرمود... روند آزموده است بھ زیارتش نمى

انسانھا، مالئكھ و جو و انس و حیوانات بیابان، بر او صلوات گاه مرقد شریفش از زائر خالى نبوده است و پیوستھ 
جویند و با نگاه كردن بھ  خورند و با مسح بدن آنھا تبرك مى فرستند و ھمھ انسانھا از زائرش غطبھ مى و درود، مى

گاه كرده ن) علیھ السالم(كنند چون او بھ مرقد حسین  از خدا طلب خیر و بركت مى) علیھ السالم(چھره زائر حسین 
و اما بر آنچھ زائر در نزد ما . كند بر فرشتگان مباھات مى) علیھ السالم(خداى متعال بوسیلھ زائرین حسین . است

بھ من خبر رسیده : سپس امام بھ حماد فرمود. كنیم خواھد داشت این است كھ ما ھر بام و شام بر او طلب رحمت مى
و دستھ ھایى از زنان از اطراف و اكناف در نیمھ ماه شعبان بھ است كھ گروھھائى از اطراف كوفھ و غیر كوفھ 



اى با  گویند و عده كنند و برخى داستان مى آیند كھ برخى از آنان قرآن قرائت مى مى) علیھ السالم(زیارت امام حسین 
  .خوانند ھا مرثیھ مى كنند و بعضى صداى بلند، ندبھ و نالھ مى

  .ام یابن رسول هللا قسمتى از آنچھ را كھ فرمودى خود من دیدهبلى : حماد در پاسخ امام عرض كرد

الحمد7 خداوند كسانى را در بین مردم قرار داده است كھ بھ سوى ما بیایند براى ما مداحى و مرثیھ : امام فرمود
 (529) دھند؟ نمایند و چھ بسیار كار زشتى انجام مى كنند و تھدید مى خوانى كنند، و دشمنان ما آنھا را نكوھش مى

  داستان قصر داراالماره

را در ) علیھ السالم(وقتى كھ ابن زیاد از نخلیھ لشكرگاه خود برگشت و وارد قصر داراالماره شد سر مقدس امام 
و از یك طرف قصر، (531) گذاشتند، از تمام دیوارھاى قصر داراالماره خون جارى شد(530)  طشتى جلو رویش

 .(532) شعلھ آتشى زبانھ كشید و بھ سوى تخت ابن زیاد روى آورد

كرد  كى از اطاقھا پناه برد، در این ھنگام كھ فرار مىابن زیاد كھ این حادثھ عجیب و غریب را دید فرار كرد و بھ ی
  :آن سر نورانى با صداى بلندى كھ ابن زیاد و ھمراھانش شنیدند فرمود

كجا فرار میكنى؟ اگر این آتش در دنیا بھ ! الى این تھرب؟ فان لم تھلك فى الدنیا، فھو فى االخره مثواك آى ابن زیاد
شعلھ آتش خاموش نشد تا اینكھ جلو آمد و ھمھ كسانى را كھ در . خواھد بودتو نرسد در آخرت جایگاھت، در آن 

و باز دستور داد براى ورود اى كھ بى مانند و بى سابقھ بود، متنبھ نشد  ، ولى ابن زیاد از این حادثھ(533)قصر بودند
 .(534) اسیران در قصر با رعام بدھند، واھل بیت را با وضعى بسیار دلخراش و دلسوز وارد قصر داراالماره كردند

گى بر لب و دندانھاى جلو  او نھادند، و با چوب دستى كھ در دست داشت مدتى با مسخرهو سر مقدس امام را نزد 
 الذى ال الھ اال ھو لقد رأیت رسول ارفع قضییك عن ھاتین الشفتین، فو هللا :زید بن ارقم بھ او گفت.(535) زد امام مى

  .هللا یقبل موضع قضیبك من فیھ

صلى هللا علیھ و آلھ و (چوبت را از این لب و دندان بردار، بھ خدا سوگند من مكرر دیدم كھ پیغبمر ! اى پسر زیاد
گریھ بلند شد و بھ زد، ھنوز سخنش تمام نشده بود كھ صدایش بھ  بر این لبھا ھمان جاى چوب تو را بوسھ مى) سلم

  .شدت نالھ میزد

ابكى هللا یا عدو هللا، فو هللا لو ال انك شیخ قد خرفت و ذھب عقلك، لضربت عنفك خدا چشمان  :ابن زیاد بھ او گفت
ات  اگر بھ خاطر پیرى و سالخوردگى! گریھ تو براى این است كھ ما پیروز شدیم؟! تو را نخشكاند اى دشمن خدا

زید كھ اوضاع را چنین دید از . كردند دادم سرت را از تنت جدا مى اى دستور مى ا از دست دادهنبود كھ عقل خود ر
العبید بعد الیوم، ! ملك عبد عبداً فاتخذھم، تلداً، انتم یا معشر العرب :مسجد خارج شد و این سخنان را بر زبان میراند

اى مردم را برده  برده! شراركم فرضیتم بالذل شگفتاقتلتم ابن فاطمھ، و امرتم ابن مرجانھ یقتل خیاركم، ویستعبد 
كھ پس از این بنده بردگان و ذلیل خواھید ! داند، اى مردم عرب خود قرار داده است و آنان را ملك موروثى خود مى

 و بھ بردگى بگیرد اشرار! كشتید فرزند فاطمھ را و بھ سلطنت برگزیدید پسر مرجانھ را تا بكشد نیكان شما را؟! شد
  !نابود باد ھر كس بخواھد تن بھ ذلت بدھد! شما را بھ این ذلت و زبونى سر فرود آورید؟

در این ھنگام ابن زیاد دستور داد اھل بیت را بھ مجلس درآورند، و زینب دختر امیرالمؤمنین در حالى كھ خود را 
وارى نبوت، جال و درخشندگى بھ صورت ناشناسى درآورده بود از زنھا كناره گرفت و بنشست، لكن عزت و بزرگ

من ھذه  :لذا از حاضرین پرسید. امامت كھ از تمام وجودش، ظاھر بود، نظر ابن زیاد را بھ خود جلب كرد
ابنھ امیرالمؤمنین زینب العقیلھ این دختر : سازد كیست؟ كسى در جوابش گفت المتنكره؟ این زن كھ خود را پنھان مى

  .ب است، زین)علیھ السالم(امیرالمؤمنین 



را بسوزاند، ) علیھا السالم(ھمین كھ ابن زیاد او را شناخت، خواست بیش از آنچھ تا بھ حال كرده است دل زینب 
  .الحمد7 الذى فضحكم و قتلكم و أكذب احدوتتكم :آمیز گفت لذا با لحن شماتت

. ما را بر ھمھ روشن ساختسپاس و شكر خدا كھ شما را رسوا كرد شما را و نابودتان نمود، و دروغ و گزاف ش
  :در جوابش فرمود) علیھا السالم(حضرت زینب 

  .الحمد7 الذى اكرمنا بنییھ محمد، و طھرنا من الرجس تطھیراً، انما یقتضح الفاسق، و یكذب الفاجر، و ھوغیرنا

مكرم ) ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل(سپاس و شكر خداوندى را سزا است كھ ما را بھ واسطھ پیغمبرش حضرت محمد 
شود، و فاجر  داشت و از ھر رجس و آالیشى پاك و پاكیزه گردانید، این را بدانید كھ فقط فاسق و گناھكار رسوا مى

  .گوید و ما از آنان نیستیم دروغ مى

  !كیف رأیت فعل هللا بأخیك؟ كار خدا را در مورد برادرت چگونھ دیدى؟ :ابن زیاد گفت

ما رأیت اال جمیالً، ھؤالء قوم كتب هللا علیھم القتل فبرزوا الى، مضاجعھم، و سیجمع  :دفرمو) علیھا السالم(زینب 
 !(537) ك یا ابن مرجانھفانظر لمن الفلج یومئذ ثكلتك ام(536)  هللا بینك و بینھم فتحاج و تخاصم

كسانى بودند كھ خداوند براى علو ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جز نیكى چیزى ندیدم، زیرا اھل بیت پیغمبر : فرمود
ولى دیرى نخواھد پائید . را بر آنان نوشت، و آنان نیز بھ سوى آرامگاه ابدى خود شتافتندمقام در ازل حكم شھادت 

از ھم اكنون نیك . كھ خداوند شما و آنھا را در یكجا حاضر خواھد كرد و شما را مورد محاكمھ قرار خواھد داد
تو گور خودت را كندى و ! ھبیاندیش و ببین در آنروز چھ كسى حاكم و چھ كسى محكوم خواھد شد؟ اى پسر مرجان

  .مادرت را بھ عزایت نشاندى

در حضور آن جمع بى اندازه  (علیھا السالم(سخن كھ بھ اینجا رسید ابن زیاد خشمگین شد، زیرا سخنان زینب 
  !...ناراحتش كرد از اینرو براى تشفى خاطر خود و تالفى كردن آن جسارت، تصمیم گرفت وى را بكشد

 !ء من منطقھا، وال تالم على خطل انھا مرأه و المرأه ال تؤاخذ بشى :ن تصمیم را دید بھ او گفتعمروبن حریث كھ ای
  .نماید دھد و بر سخنان بى مورد نكوھش نمى او زن است و ھیچ كس زن را بھ خاطر گفتارش، كیفر نمى! یابن زیاد

 قلبى من طاغیتك الحسین و العصاه لقد شفى هللا :افكند و گفت) علیھا السالم(ابن زیاد نگاھى بھ حضرت زینب 
  !...المرده من اھل بیتك خداوند دل ما را با كشتن حسین طاغى، و با قتل بزھكاران متجاوز اھل بیت تو، شفا داد

  :با شنیدن این عبارت دلش سوخت و فرمود) علیھا السالم(حضرت زینب 

  .ثت اصلى، ان یشفك ھذا اشتفیتلعمرى لقد قتلت كھلى، و ابررت أھلى، و قطعت فرعى، و اجتث

قسم بھ جان خودم، تو بزرگان ما را كشتى، و پرده از حریم ما برداشتى، و شاخ و برگ ما را شكاندى؛ و اصل ما 
 !!!(538) را از بیخ و بن بركندى، اگر شفاى تو در اینھا است خوب شفا یافتى

ما اسمك؟ نام تو  :كرد و گفت) علیھ السالم(رو بھ على بن الحسین ) علیھا السالم(پس از مكالمھ با حضرت زینب 
 چیست؟ 

  .انا على بن الحسین من على بن الحسین ھستم :فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 

  !هللا علیاً؟ مگر على بن الحسین نبود كھ خدا او را كشت؟ اولم یقتل :ابن زیاد گفت



رگتر از خودم یسمى علیاً قتلھ الناس من برادر دیگرى بز(539)  كان لى اخ اكبر منى :فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 
  .نھ، خدا او را كشت: ابن زیاد مجدداً گفت. را داشتم كھ نام او نیز على بود كھ مردم او را كشتند نھ خدا

هللا یتوفى اینفس حین موتھا و ما كان لنفس ان تموت اال باذن هللا البتھ خدا جان ھر  :فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 
  .میرد س جز با اذن خدا نمىگیرد و ھیچك كسى را ھنگام مردن مى

بر ابن زیاد گران تمام شد، ضمن اینكھ بھ او گفت خیلى جسورى او را از ) علیھ السالم(جوابگوئى حضرت سجاد 
  !...اینجا خارج كنید و گردن بزنید

بھ از این دستور سراسیمھ و آشفتھ خاطر شد، دست برد امام سجاد را در برگرفت و ) علیھا السالم(حضرت زینب 
غیر ھذا؟ فان أردت قتلھ فاقتلنى (540) حسبك یا ابن زیاد من دمائنا ما سفكت و ھل ابقیت منا احداً  :ابن زیاد فرمود

ا ریختى ھنوز تو را بسنده نیست، مگر غیر از على بن الحسین دیگر این ھمھ خونى را كھ از م! معھ اى پسر زیاد
  !...خواھى او را ھم بكشى اول باید مرا بكشى اى؟ اگر مى مردى براى ما باقى گذاشتھ

أبا القتل نھددنى؟ أما ! یابن زیاد :بھ او فرمود) علیھ السالم(، امام سجاد )علیھا السالم(پس از سخنان حضرت زینب 
اى  ترسانى؟ مگر ھنوز ندانستھ اى پسر ابن زیاد آیا مرا از قتل مى(541) القتل لنا عناده، و كرامتنا الشھاده؟علمت ان 

  !در شھادت ما است؟ كھ قتل در راه خدا عادت ما، و كرامت و بزرگوارى ما

او دوست دارد با پسر !! او را بھ زینب ببخشید، شگفتا از این خویشاوندى: پس از شنیدن این سخنان، ابن زیاد گفت
 !!(542) برادرش كشتھ شود

بوسید و  سر مقدس امام حسین را برداشت در دامن خود گذاشت و مى) علیھ السالم(این ھنگام رباب ھمسر امام در 
  :این شعر را میخواند

یا واحسیناً فال نسیت حسینا 
 

 أقصدتھ أسنھ األعدأ 
 غادره بكربالء صریعاً 

 
 (543) ال سقى هللا جانبى كربالء 

چون براى ابن زیاد جوش و خروش مردم و داد و فریاد اھل مجلس روشن شد بھ ویژه با توجھ بھ سخنان حضرت 
اى  ان را در خانھزینب در آن جلسھ، از ترس اینكھ مبادا مردم تظاھراتى كنند بھ مأمورین مربوطھ دستور داد اسیر

وقتى كھ ابن زیاد دستور داد اسرا را زندانى : گوید بود زندانى نمایندم دربان ابن زیاد مى(544)  كھ كنار مسجد اعظم
 .(545) زدند كردند و سیلى بھ صورت خود مى ن و زنان را كھ اجتماع كرده و گریھ مىكنند من با آنان بودم مردا

سبین كما سبینا ھیچ كس جز كنیزان ال یدخل علینا اال مملوكھ او ام ولد، فانھن  :فرمود) علیھا السالم(حضرت زینب 
منظور حضور .(546) اند و ما نیز اسیر ھستیم و ممالیك نباید بھ دیدن ما بیانید، زیرا ایشان را نیز بھ اسارت كشیده

البتھ . گشاید كند، و زبان بھ شماتت و نكوھش نمى ده است كھ درد و رنج اسیرى را جز اسیر، درك نمىزینب این بو
  .این مطلبى است كھ قابل انكار نیست

وقتى كھ جساس بن مره شوھر خواھر خویش كلیب بن ربیعھ را كشت و زنان قبیلھ بھ سوگند : در تاریخ آمده است
تو بھ احترام كلیب ماتم مگیر زیرا عزادارى تو موجب شماتت و ننگ ما خواھد : او نشستند بھ خواھر جساس گفتند

وى با شنیدن این سخن دامن خود را ! خواھى با ما عزادارى كنى؟ بود زیرا تو خواھر قاتل ما ھستى چگونھ مى
تت نھ وجود متجاوز و نھ شما: برگرفت و با تبختر صحنھ را ترك كرد، چون بیرون رفت خواھر كلیب گفت

 !(547) مردم

) علیھ السالم(ھمین كھ وارد قصر شدند دیدند سر مقدس ابى عبدهللا . ابن زیاد مجدداً اھل بیت را از زندان خواست
رود، رباب ھمسر امام كھ این حالت را مشاھده كرد  طراف آن بھ آسمان باال مىاند و نور از ا را جلو او گذاشتھ

أن الذى كان نوراً یستضاء  :گفت بوسید و مى نتوانست تحمل كند، بى اختیار خود را روى سر مقدس انداخت، و مى



یتامى و للسائلین و من سبط النبى جزاك هللا صالحھ عنا و جنبت خسران الموازین من لل. بھ بكربالء قتیل غیر مدفون
 یغنى؟ و من یؤوى الیھ كل مسكین و هللا ال تبغى صراًبصھركم حتى اغیب بین الرمل و الطین 

اى بھ آن بستھ شده بود، در آن  بردند، سنگى در داخل زندان افتاد كھ نامھ زمانى كھ اھل بیت در زندان كوفھ بسر مى
رفتھ تا در مورد شما دستور بگیرد، وى چند روز در بین راه خواھد نامھ آمده بود در فالن روز پیكى بھ سوى یزید 

گردد، اگر آنروز صداى تكبیر شنیدید بدانید كھ دستور قتل شما را داده است و اگر  بود و در فالن روز، برمى
بھ دو روز قبل از ورود پیك مخصوص مجدداً سنگى . صداى تكبیر بلند نشد آن دلیل آمن و امان شما خواھد بود

ھر گونھ : داخل زندان افتاد كھ این بار عالوه بر نامھ یك تیغ تیز با آن ھمراه بود، در این نامھ نوشتھ شده بود
روز موعود پیك رسید ولى صداى تكبیر را ! وصیتى و پیمانى دارید انجام دھید كھ فالن روز، پیك خواھد رسید

 .(548) ابن زیاد اسیران را بھ شام بفرستدكسى نشنید زیرا یزید در نامھ خود دستور داده بود كھ 

  شجاعت عبدهللا بن عفیف

در مسجد بزرگ  مردم. ابن زیاد دستور داد منادى ندا كند كھ مردم بھ مسجد بیایند: حمید بن مسلم نقل كرده است
الحمد7 الذى اظھر الحق و أھلھ، و نصر امیرالمومنین یزید و حزبھ، و  :ابن زیاد منبر رفت و گفت. اجتماع كردند

  .قتل الكذاب بن الكذاب الحسین بن على و شیعتھ

حمد و سپاس خدا را كھ حق و اھل حق را ظاھر ساخت و امیرالمؤمنین یزید و حزبش را نصرت داد، و كشت 
 .(549) و پیروانش را! دروغگو پسر دروغگو حسین بن على

 مگر عبدهللا بن! كرد احدى از آن گروه گمراه سخنى نگفت و اعتراضى نكرد وقتى كھ ابن زیاد اینگونھ جسارت مى
  :بپاخاست و بانگ بر او زد و گفت(550)  عفیف ازدى

كلمون أتقتلون ابناء النبیین و تت! الكذاب بن الكذاب أنت و ابواك و الذى و الك و ابوه، یابن مرجانھ! یابن مرجانھ
دروغگو توئى و پدر تو، و آنكس كھ تو را بھ كار و ریاست واداشتھ و پدرش ! بكالم الصدیقین اى پسر مرجانھ

گوئى؟ ابن  كشى بر فراز منبر كھ مقام صدیقین است تكیھ میزنى و اینگونھ سخن مى تو اوالد پیامبران را مى. معاویھ
این گوینده كیست؟ قبل از : ورده بودند با خشم و غضب پرسیدزیاد كھ سخنش قطع شده بود و ھمھ روى بھ عبد7 آ

  :اینكھ كسى جواب او را بدھد خود عبد7 گفت

وا ! أتقتلون الذریھ الطاھره التى قد اذھب هللا عنھم الرجس، و تزعم انك على دین االسالم؟! انا المتكلم یا عدو هللا
  .ن الطاغیھ اللعین بن اللعین على لسان محمد رسول رب العالمیناین اوالد المھاجرین و األنصار؟ لینتقموا م! غوثاه

را كھ خداوند ایشان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گوینده این سخن منم، شما دودمان پاك رسول خدا ! اى دشمن خدا
ن مھاجرین و اى فرزندا! كنید؟ كشید و ادعاى مسلمانى ھم مى را از ھر گناه و آلودگى پاك و پاكیزه ساختھ است مى

او را ملعون و پسر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ داد اسالم برسید و از این طاغوت كافر كھ پیغمبر خدا ! انصار
  .ملعون خوانده است، انتقام بگیرند

على (ابن زیاد از شدت خشم و غضب بر افروختھ شد و رگھاى گردنش متورم گردید، در ھمین حال دستور داد 
دستگیر كنید و بھ نزد من بیاورید، مأموران چابك و زرنگ و آماده بھ خدمت ابن زیاد پریدند و عبد7 را او را ) بن

گروه بسیارى در . عبد7 كھ خود را در چنگ مأموران ابن زیاد دید طایفھ أزد را بھ كمك طلبید. دستگیر كردند
  !...را از دست مأموران گرفتند و راھى خانھ كردندحدود ھفتصد نفر از قبیلھ أزد كھ در جلسھ حاضر بودند عبدهللا 

دستور داد . ابن زیاد چون در آن ازدحام و با آن شور و ھیجان، توان مبارزه را نداشت، صبر كرد تا شب فرا رسید
كھ نخست عده بسیارى از قبیلھ أزد را كھ از عبد7 حمایت كرده بودند دستگیر و بھ زندان فرستادند از آن جملھ 

كھ ھم خودش را بیچاره كرد و ھم اقوامش ! واى بر عبدهللا: دالرحمان بن حنف ازدى بود كھ در آن ھنگام گفتعب
  .را



در ھر صورت پس از آنكھ حامیان عبدهللا و بھ اصطالح ابن زیاد شورشیان را دستگیر و زندانى نمود دستور داد 
ریختھ و پس از دستگیرى وى را نزد او بردند، از  اى از مأموران در ھمان شب، بھ منزل عبد7 بن عفیف دستھ

ضمناً ھم پیمانان قبیلھ . طرفى خبر دستگیرى عبدهللا بھ قبیلھ أزد رسید، ھمھ در اطراف خانھ عبدهللا اجتماع كردند
  .أزد كھ یمنى بودند، بھ عنوان حمایت از عبدهللا بھ آنان پیوستند

ز این گردھمائى و اجتماع خبردار شد و فھمید كھ مأمورانش توان این زیاد كھ ا. جمعیت انبوھى گرد ھم آمدند
مقاومت را ندارند گروھى از قبائل مصر را بھ فرماندھى محمد بن اشعث اعزام كرد و دستور داد بھ ھر نحو كھ 

جنگ بسیار سختى بین طرفین واقع شد و از ھر دو . شده است عبدهللا را دستگیر كنند و بھ حضور وى ببرند
، گروه بسیارى كشتھ شدند تا سرانجام قبیلھ أزد شكست خوردند و نیروھاى اشعث بھ داخل خانھ عبدهللا طرف

) أتاك القوم: (اند، دختر عبدهللا، داد كشید و بھ پدر گفت ریختند، عبدهللا كھ سربازان را دید كھ بھ وسط خانھ در آمده
  !...این مردم بھ درون خانھ رسیدند! پدرجان

  .ناراحت مباش، شمشیر مرا بھ من برسان ال علیك ناولینى سیفى: ھ دخترش گفتعبدهللا ب

  :در ھمان حال این شعر را میخواند. عبدهللا شمشیر را گرفت و بھ دفاع از خود پرداخت

انا بن ذى الفضل العفیف الطاھر 
 

عفیف شیخین و ابن ام عامر 
 كم دارع من جمعكم و حاسر 

 
 و بطل جدلتھ مغادر 

لیتى كنت رجال اذب بین یدیك، ھؤالء  :كرد دخترش بھ او گفت جنگید و از خود دفاع مى در این بین كھ عبدهللا مى
من ھم مرد بودم تا در پیش روى پدر با این فاجران كھ قاتالن دودمان ! الفجره قاتلى العتره البرره اى كاش

زد و از خویشتن دفاع  او ھمچنان با شمشیر دور مى. رفتندلشكریان ابن زیاد دور عبدهللا را گ. جنگیدم پیغمبرند، مى
گفت و او  شدند دخترش بھ وى مى كرد بھ او نزدیك شود زیرا از ھر طرف كھ نزدیك مى كرد و كسى جرأت نمى مى

آنگاه دخترش بانگ برآورد كھ  .كرد تا اینكھ اطراف عبدهللا را كامالً محاصره كردند نیز از ھمان طرف، دفاع مى
گردانید و  زد و شمشیر را مى كار بر پدرم سخت شد و او را یارى نیست، عبدهللا ھمچنان دور مى!) ا ذالهو(

  :گفت مى

أقسم لو یفسح لى عن بصرى 
 

ضاق علیكم موردى و مصدرى 

  .آمد، ورودم و خروجم داد بر شما تنگ مى قسم بھ خدا اگر چشمم بھ من اجازه مى

بدهللا با اینكھ نابینا و تنھا بود پنجاه سوار و بیست و سھ پیاده نظام دشمن را كشت و در پس از اینكھ نبرد طوالنى ع
  :پایان وى را زنده دستگیر و بھ نزد ابن زیاد، بردند، ابن زیاد بھ عبدهللا گفت

یا عدو هللا  :عبدهللا در جواب ابن زیاد فرمود. كنم كھ تو را خوار و ذلیل ساخت الحمد7 الذى أخزاك خدا را شكر مى
 چگونھ خدا مرا ذلیل كرد؟ ! و بما أخزانى؟؟ اى دشمن خدا

) علیھ السالم(دانست كھ عبدهللا از شیعیان على  ما تقول فى عثمان بن عفان؟ ابن زیاد مى! یا عدو هللا :ابن زیاد گفت
 یست؟ ات در مورد عثمان چ عقیده: اى براى كشتنش پیدا كند پرسید است لذا براى اینكھ بھانھ

. ما أنت و عثمان؟ ان أسام أم أحسن، و ان أصلح ام أفسد، وهللا تعالى ولى خلقھ :عبدهللا وى را دشنام داد و گفت
تو ! و لكن سلنى عن ابیك و عنك و عن یزید وأبیھ اى پسر مرجانھ، زانیھ. یقضى بینھم و بین عثمان بالعدل و الحق

ب انجام داده باشد و چھ بد، اصالح كرد یا افساد، بنابراین تو از را با عثمان چھ كار؟ چھ خوب باشد یا كار خو
 !(551) خودت و از پدرت سؤال كن، و از یزید و پدر یزید بپرس یزید بپرس، چكار بھ عثمان دارى؟



ء و لتذوق الموت غصھ بعد غصھ من دیگر بھ  ال سألتك عن شى :اى بھ دست بیاورد گفت بن زیاد كھ نتوانست بھانھا
  .ھیچ وجھ از تو سؤالى ندارم جز اینكھ باید شربت مرگ را جرعھ جرعھ بچشانمت

ا نصیبم فرماید، و از قبل از آنكھ تو از مادر متولد شوى من از خداوند درخواست شھادت را داشتم ت: عبدهللا گفت
وقتى چشمھایم در جنگھاى ! ترین خلقش، قرار دھد ترین و دشمن خداوند خواستھ بودم كھ شھادت تا بھ دست ملعون

گزارم كھ پس از ناامیدى  جمل و صفین از دستم رفت از فیض شھادت، مأیوس شدم، ولى ھم اكنون خدا را شكر مى
  .ه و شھادت را نصیبم فرموده استام را بھ اجابت رساند و یأس دعاى قدیمى

ابن زیاد پس از استماع سخانن عبدهللا دستور داد گردنش را با شمشیر زدند و جسد پاكش را در سبخھ بھ دار 
 .(552) آویختند

  ن زیاد بر جندب بن عبدهللاخشم اب

اى بود احضار  پس از كشتن عبدهللا، بالفاصلھ دستور داد جندب بن عبدهللا ازدى را كھ پیرمردى سالخورده و افتاده
! الست صاحب ابى تراب فى الصفین؟ اى دشمن خدا! یا عدو هللا :ھمین كھ چشمش بھ جندب افتاد بھ او گفت. كنند

 اب على بن ابیطالب نبودى؟ آیا تو در جنگ صفین در رك

ام، و پشیمان ھم نیستم بلى، ال اعتذر منھ، و انى ال حبھ و افتخر بھ و امقتك و أباك  چرا بوده: جندب در جواب گفت
سیما األن و قد قتلت سبط الرسول و صبحھ و أھلھ و لم تخفف من العزیز الجبار المنتقم زیرا من ھم اكنون ھم او را 

دارم بویژه كھ ھم اكنون پسر دختر  كنم، و تو و پدرت را دشمن مى این دوستى افتخار مى دارم و بھ دوست مى
اى و از خداى عزیز و جبار منتقم شرم و حیا  و یاران و دودمانش را كشتھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر 

  .دارم نكردى، بیشتر تو را دشمن مى

  .من قریناً الى هللا سر را از بدنت جدا خواھم كرد!! ترى رمتو از این كور نابینا بى ش: ابن زیاد گفت

اذاً ال یقربك هللا اگر مرا بكشى نھ تنھا بھ خدا تقرب نخواھى جست بلكھ خداوند ھرگز تو را نخواھد  :جندب گفت
ھ بھانھ اینكھ چون عشیره جندب بسیار بودند ابن زیاد بیم آن داشت كھ مبادا بھ حمایت از او قیام كنند لذا ب. پذیرفت

  .وى پیرمردى بى خرد و دیوانھ است او را آزاد ساخت

  داستان مختار ثقفى

چون ابن زیاد اسیران اھل بیت را بھ مجلس خود آورد، دستور داد مختار را نیز كھ از روز شھادت مسلم بن عقیل 
اد، آه بسیار عمیقى از دل بر ھمین كھ مختار نگاھش بھ آن وضع بسیار ناھنجار افت. در زندانش بود احضار كنند

میان او و ابن زیاد سخنانى رد و بدل شد كھ در ضمن این گفتگوھا مختار بر او درشتى كرد، ابن زیاد . كشید
 .(553) ناراحت شد و او را مجدداً بھ زندان برگرداند

پس از كشتھ شدن عبدهللا بن عفیف، مختار با واسطھ گرى عبدهللا بن عمر نزد یزید، آزاد شد، چون عبدهللا بن عمر 
تواند در كوفھ بماند  ابن زیاد مختار را آزاد كرد و بھ او مھلت داد فقط سھ روز مى. شوھر صفیھ خواھر مختار بود

وقتى كھ ابن زیاد پس از كشتن عبدهللا عفیف سخنرانى كرد و نسبت بھ . بیرون برودپس از آن باید از كوفھ 
كذبت یا عدو  :امیرالمؤمنین على بن ابیطالب جسارت و توھین نمود، مختار پرخاش كرد و او را دشنام داد و گفت

الحمد 7 الذى اعز  .ىگوئ تو دروغ مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا و عدو رسولھ اى دشمن خدا و پیغمبر 
الحسین و جیشھ بالجنھ و المغفره، و اذلك و اذل یزید و جیشھ بالنار و الخزى خدا را شكر كھ حسین و لشكرش را با 

مغفرت و ورود بھ بھشت، عزت و كرامت بخشید، و تو و یزید و لشكریانش را با ورود بھ دوزخ، ذلیل و زبون 
  .گردانید



اشگرى و بى باكى مختار را مشاھده كرد عمودى از آھن بھ سویش پرتاب كرد، پیشانى ابن زیاد كھ اینگونھ پرخ
چون ابن زیاد تصمیم بر كشتنش گرفت از وى . اش را شكست و پس از دستگیرى باز وى را روانھ زندان نمودند

یگرش است با این نزد او تعریف كردند و گفتند عمر بن سعد داماد و شوھر خواھرش است، عبدهللا بن عمر داماد د
عبدهللا بن . وصف مصلحت نیست او را بكشى لذا از كشتن وى صرف نظر كرد و بھ زندانى كردنش بسنده نمود
 .(554) عمر براى بار دوم نزد یزید از او وساطت كرد و یزید بھ عبیدهللا زیاد نوشت او را از زندان آزاد كند

علیھ (را عنوان خونخواھى حسین ) علیھ السالم(مختار پس از آزادى، گروھى از خواص اصحاب امیرالمؤمنین 
و و كشتن ابن زیاد، جمع آورى كرد، ھنگامى كھ در زندان با عبدهللا بن حارث پسر نوفل بن عبدالمطلب، ) السالم

چون از شر ابن : گفت میثم تمار ھم بند بودند، عبدهللا بن حارث تیغى در خواست كرد تا موى بدنش را بتراشد و مى
  .خواھم وقت مردن بدنم تمیز باشد زیاد در امان نیستم و او مرا خواھد كشت لذا مى

اھد كشت و نھ مرا و تو بیش از چند نھ بھ خدا سوگند، ابن زیاد نھ تو را خو: گفت داد و مى مختار بھ او دلدارى مى
میثم تمار كھ سخنان مختار و . شوى و سپس والى بصره خواھى شد مانى كھ آزاد مى روز دیگر در زندان نمى

كنى و  قیام مى) علیھ السالم(تو ھم پس از آزادى بھ خونخواھى حسین : شنید بھ مختار گفت عبدهللا بن حارث را مى
پیش .(555) خواھى كشت و سرش را زیر پا لگدمال خواھى كرد (ابن زیاد(ما را بكشد خواھد  ھمین كسى را كھ مى

و مردم او را والى خود  بینى ھر دو درست از كار در آمد، زیرا عبدهللا بن حارث پس از مرگ یزید، قیام كرد
قیام كرد، و ابن زیاد و ) علیھ السالم(مختار نیز بھ عنوان طلب خون حسین . كردند و تا یكسال بر سر كار بود

) علیھ السالم(حرملھ بن كاھل، و شمر بن ذى الجوشن و گروه بسیارى از مردم كوفھ را كھ بھ نحوى در قتل امام 
و ...! بالغ بر ھیجده ھزار نفر از كوفیان را كشت) ره)ا بر نقل ابن نماى حلى مشاركت داشتند، ھمھ را كشت كھ بن

ا شبث ربعى بود كھ بر یكى از آنھ.(556) حدود ده ھزار نفر ھم فرار كردند و بھ معصب بن زبیر پناھنده شدند
بھ : كرد اى بر تن داشت بھ نزد معصب آمد و نالھ مى استرى كھ گوش و دمش را بریده بودند سوار بود و قباى پاره

دادمان برسید، و ما را براى جنگ با این فاسق كھ خانھایمان را ویران كرده است و بزرگانمان را كشتھ است، 
 .(557) مجھز كنید

  و قرآن) علیھ السالم(امام حسین 

لھفى لرأسك فوق مسلوب 
 یكسوه من انواره جلبابا   اقضا 

 یتلوا لكتاب على السنان و انما 
 

 (558) رفعوا بھ فوق السنان كتاباً 

با بھ عرصھ وجود گذاشتھ پیوستھ وابستھ بھ قرآن بود و ھرگز بینشان جدایى ) علیھ السالم(از روزى كھ امام حسین 
و پس از وى حجت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و قرآن ھر دو ثقل رسول خدا ) علیھ السالم(افتاد، زیرا حسین  نمى

آن دو ھرگز از ھمدیگر جدا نخواھند شد : تصریح فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر امت بودند و رسول اعظم 
در طول عمر شریف خود چھ در ) علیھ السالم(از اینرو حسین  .تا روزى كھ كنار حوض كوثر بر او وارد شوند

یك لحظھ از تالوت و قرائت قرآن جھت تھذیب و ارشاد مردم كوتاھى، و احساس خستگى حضر و چھ در سفر 
نمود حتى در روز عاشورا كھ در برابر اقیانوس مواجى از دشمن قرار گرفتھ بود باز ھم براى اتمام حجت و  نمى

  .روشن كردن راه صواب، براى مردم از تمسك بھ قرآن دست بر نداشت

تا نھایت، حركتش حركت قرآنى بود تا آنجا كھ سر مقدسش نیز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آرى فرزند رسول خدا 
اى بزند و ھدایت بشوند، اال اینكھ  خواند تا شاید بھ واسطھ قرآن نور حق در وجودشان جرقھ باالى نى قرآن مى

 على قلوبھم و على سمعھم و على انگیزه ھدایت، جز كم بینشى و كوردلى و ناشنوایى بر آنھا چیزى نیافزود طبع هللا
این . اى بر دلھا و بر چشم و گوششان نھاد تا حق را نفھمند ابصارھم غشاوه در اثر خباثتى كھ داشتند خداوند پرده

مسألھ براى كسى كھ پى بھ اسرار الھى برده باشد عجیب نخواھد بود زیرا خداى سبحان پس از آنكھ این نھضت را 
دانست بر سید  آن مكان با كیفیت ویژه بھ خاطر سد باب ضاللت و مصالحى كھ خودش مىبھ آن شكل خاص و در 

وحى رساند كھ این قضاء مسلم را كھ با قلم تقدیر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الشھداء واجب كرد، بھ پیغمبر اكرم 
اى جز تسلیم و خضوع در مقابل  بخواند و اعالم نماید كھ چاره) علیھ السالم(نوشتھ شده است، بر فرزندش حسین 



نیست ال یسئل عما یفعل و ھم یسئلون كسى حق ندارد از خدا . امرى كھ صالح و مرضى رضاى پروردگار است
  .بازخواست كند، ولى اگر كسى اوامر او را ترك نماید در پیشگاه خدا مسئول خواھند بود

جود و بھ نسلھاى آینده ضاللت و انحراف از راه و چون خداى بزرگ اراده فرمود با این نھضت مقدس بھ امت مو
دھند معرفى نماید لذا دوست  راست را بفھماند و ھمھ كسانى را كھ شریعت مقدس بازیچھ ھواھاى خود قرار مى

ھاى نور  شھادتى كھ با خونھاى پاك شھدا صحیفھ(شود  ھاى این شھادت مى داشت ھر عملى كھ موجب تحكیم پایھ
ام دھد، از این رو نھضت حسینى مخوف شگفتیھایى است كھ از درك انسانھاى معمولى بیرون انج) نوشتھ شده است

استشھاد بھ ) علیھ السالم(ھاى ھمین مسئلھ مورد بحث ما است كھ سر بریده مقدس امام  است، و یكى از آن شگفتى
توانند حقائق  شان كرده و نمىكند زیرا از سر بریده سخن شنیدن براى كسانى كھ شھوات دنیایى كور آیات قرآنى مى

را درك كنند عالوه بر اینكھ در اتمام حجت رساتر خواھد بود، عقاید را بر احقیت او كھ قصدش اطاعت پروردگار 
. دھد كند و وخامت عاقبت كسانى را كھ دست تعدى و عدوان بسویش دراز كردند بھتر نشان مى تر مى است محكم

البتھ از قدرت پروردگار ھیچ بعید نیست بھ خاطر . لت و طغیانشان آگاھى دادچنانچھ بارھا بنى امیھ را بر ذال
توانیم بفھمیم سر بریده را بھ سخن بیاورد چنانچھ درخت را ھنگام مناجات براى حضرت  مصالحى كھ ما نمى

این اگر كسى ھرگز، بنابر... آورد و آیا سر بریده و درخت در مقابل اطاعت پروردگار یكسانند؟ موسى بھ تكلم مى
  .تواند بتواند براى مصالحى در شاخ و برگ درخت صوت ایجاد كند در سر بریده، بھ طریق اولى مى

ولى طایفھ بنى امیھ بھ جاى اینكھ از دیدن و شنیدن این ھمھ آیات و ارشاداتى كھ از سر مقدس دیدند بھ خود بیایند و 
لذا براى اینكھ بیشتر قدرت خودشان را بھ رخ مردم بكشند و . متنبھ بشوند بیشتر بر شقاوت و ضاللت خود افزودند

ھا و بازارھاى شھر كوفھ، بگردانند تا ھمھ  زھر چشمى از آنان بگیرند ابن زیاد دستور داد سر مقدس را در كوچھ
  .قبائل و طوایف قدرت حكومت را بدانند و كسى جرأت مخالفت با آنان را در سر نپروراند

 :گفتار زید بن ارقم

دادند، شنیدم  من در غرفھ خود در بازار نشستھ بودم كھ سر مقدس را از برابر من عبور مى: گوید زید بن ارقم مى
ام حسبت أن اصحاب  :خواند كرد و این آیھ مباركھ را مى در ھمان حال كھ باالى نیزه بود سوره كھف را قرائت مى

دارى كھ داستان اصحاب كھف و رقیم از داستان ما پن الكھف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا؟ تو چنین مى
در جواب . موى بر بدنم راست شد) علیھ السالم(از شنیدن آن آیھ آنھم از سر بریده امام ! انگیزتر بود؟ شگفت

صلى هللا علیھ و (بھ خدا قسم اى فرزند رسول خدا (559) وهللا یابن رسول هللا، رأسك أعجب و أعجب :عرض كردم
  .انگیزتر است داستان سر تو ھزاران بار از داستان اصحاب كھف و رقیم، شگفت)! آلھ و سلم

كوفھ، كھ محل صرافان و را در یكى از جاھاى پر ازدحام و پر ھیاھوى بازار ) علیھ السالم(چون سر مبارك امام 
اراده فرمود نظر مردم را بھ خود ) علیھ السالم(اى آویختند، حضرت سید الشھداء  متعاملین طالجات بود بر نیزه

جلب نماید تا مواعظ و نصائحش را گوش دھند، با تنحنحى بلند سینھ صاف كرد، مردم ھمھ متوجھ آن سر شدند، و 
تن نشنیده بودند سخت بھ وحشت افتادند و مات و مبھوت، بھ آن سر مقدس چون تا آن زمان از سر بریده سخن گف

انھم فتیھ آمنون بربھم و  :خواند تا رسید بھ این آیھ نگریستند كھ چھ خواھد شد؟ ناگھان دیدند سوره كھف را مى مى
یمان آوردند ما نیز زناھم ھدى و ال تزد الظالمین اال ضالال اصحاب كھف یك عده جوان بودند كھ بھ پروردگارشان ا

  .بر ھدایتشان افزودیم، ولى ھدایت ما بر ستمكاران، جز ضاللت و شقاوت نیافزود

پس از آن سر را از بازار كوفھ بھ جاى دیگرى، منتقل كردند و بر درختى آویختند، مردم در اطراف درخت، 
ھمین كھ مردم كامالً جمع شدند باز . نمودند رفت تماشا مى اجتماع كردند و نورى را كھ از سر مقدس بھ آسمان مى

  .وسیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون :شروع بھ قرائت قرآن كرد این آیھ را تالوت فرمود

 :روایت ھالل

كشید و  را بھ دوش مى) علیھ السالم(مردى را دیدم كھ سر مقدس امام حسین : ھالل بن معاویھ، نقل كرده است
فرقت بین رأسى و برنى، فرق هللا بین لحمك و  :س خطاب بھ آن مرد كرد و فرموددر ھمان حال سر مقد. برد مى



میان سر و بدن من جدایى افكندى خدا بین گوشت و استخوان بدنت جدایى  .عظمك، و جعلك آیھ و نكاالً للعالمین
ر بر آن سر مقدس زد تا اى برداشت و آنقد آن مرد عوض اینكھ متنبھ شود تازیانھ. بیاندازد تا جھانیان عبرت بگیرند

 .(560) ساكت شد

  .كند را تالوت مى(561) فسیكفیكم هللا و ھو السمیع العلیم :سلمھ بن كھیل شنید كھ آن سر مطھر باالى نیزه آیھ

خواند سخت در شگفتى فرو رفتم و تردید كردم  چون شنیدم آن سر مطھر سوره كھف را مى: كند ابن وكبده نقل مى
ر ھمین حال قرائت قرآن را ترك كرد و شنوم یا صداى دیگرى است؟ د كھ آیا این صداى سر حسین است كھ من مى

دانى ما  مگر نمى! اى پسر وكیده: فرمود !یا بن وكیده اما علمت انا معشر الئمھ أحیا عند ربنا؟ :خطاب بھ من فرمود
ایم و ھرگز  ھمیشھ در نزد پروردگارمان زنده)) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)فرزندان رسول خدا (امامان راستین 
  !نخواھیم مرد؟

چون این سخن شنیدم تصمیم گرفتم بھ ھر نحو كھ شده آن سر مقدس را از آنھا بربایم و در جایى : گوید ابن وكیده مى
لیس لك الى ذلك من سبیل، ! یا بن وكیده :پنھان نمایم، در ھمین اندیشھ بودم باز آن سر نورانى خطاب كرد و فرمود

مح، فذرھم فسوف یعلمون، اذ األغالل فى اعناقھم، و السالسل ان سفكھم دمى أعظم عندهللا من تسییرى على الر
اینكار از عھده تو خارج است، ریختن خون من، در نزد خدا بسیار بزرگتر است از اینكھ ! اى پسر وكیده .یسحبون

كھ دست بازدار از ایشان، بزودى با ھم كیفر كردار خویش را خواھند دید (گردانند،  سرم را در كوچھ و بازار مى
 (.(562) برند غل و زنجیر بھ گردنشان افكنده و كشان كشان بھ سوى جھنمشان مى

 :داستان منھال

اند و مردى  اى نصب كرده را بر سر نیزه) المعلیھ الس(در شام بودم دیدم سر امام حسین : گوید منھال بن عمرو مى
خواند وقتى كھ بھ این آیھ ام حسبت أن أصحاب الكھف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا  در جلوى او سوره كھف را مى

انگیزتر از  اعجب من اصحاب الكھف، قتلى و حملى شگفت :رسید، آن سر با بیانى بسیار شیوا و رسا فرمود
 .(563) من و بھ دورگرداندن سر من استاصحاب كھف، كشتن 

صلى هللا (وقتى كھ یزید دستور داد گردن پیك پادشاه روم را بزنند چون اعتراض كرد چرا پسر دختر پیغمبرتان 
 .(564) ال حول و ال قوه اال با7 :را كشتید؟ آن سر مقدس با صداى بلند فرمود) معلیھ و آلھ و سل

  طغیان و سركشى أشدق

یغماگیرى و اسیرى اھل بیت فارغ شد و اھل بیت را بھ پس از آنكھ ابن زیاد از كشتار و : ابن جریر نقل كرده است
وى . فرماندار مدینھ نوشت تا خبر پیروزى خود را بھ او بدھد(565)  اى براى عمرو بن سعید اشدق زندان افكند نامھ

نامھ را بھ عبدالملك بن حارث سلمى داد تا بھ مدینھ ببرد، او مریضى را بھانھ آورد و نپذیرفت ولى ابن زیاد عذر او 
را بھ عمرو بن سعید بشارت دھد، ) علیھ السالم(را نپذیرفت امر كرد باید سریعاً حركت كند و خبر قتل امام حسین 

ریدارى كند و شتابان قبل از آنكھ دیگرى این خبر را بھ آنجا و ھر كجا اسبش از حركت ایستاد، اسب دیگرى خ
  .را بھ فرماندار مدینھ برساند) علیھ السالم(بایست نخستین نفرى بوده باشد كھ مژده قتل حسین  برساند او مى

من بر اسب خود سوار شدم و با سرعت ھر چھ تمامتر بھ سوى مدینھ حركت كردم، در نزدیكى : عبدالملك گفت
چنین شتابزده از : كنم پرسید نھ بھ مردى از قریش برخورد كردم چون دید من شتابزده و غیر عادى، حركت مىمدی

الخبر عند األمیر خبرى دارم كھ نزد امیر خواھم گفت و شما از  :آیى و چھ خبر دارى؟ در خبرش گفتم كجا مى
ا بھ ابن سعید داد از خوشحالى و شماتت در ر) علیھ السالم(ھمین كھ خبر كشتھ شدن امام . سوى او خواھید شنید

  .گنجید پوست خود نمى

ھاى مدینھ ندا كند و مردم را از قتل حسین  ابن سعید پس از دریافت خبر، بھ خود عبدالملك دستور داد در كوچھ
پارچھ غرق بھ گوش مردم رسید، مدینھ یك) علیھ السالم(ھمین كھ خبر قتل امام : وى گفت. آگاھى دھد) علیھ السالم(



ھاى خود بھ سوگ آقاى جوانان اھل  در ماتم و عزا شد، و زنان بنى ھاشم با ضجھ و شیون و گریھ و زارى بر خانھ
ھا بھ  صداھا و گریھ. آنچنان مدینھ آنروز در ماتم و شیون غرق بود كھ تا آنروز مانند و نظیر نداشت. بھشت نشستند

ھا و  واعیھ بواعیھ عثمان این نالھ :و عزا خندید و پس از آن گفتخانھ اشدق رسید، و در برابر آن ھمھ گریھ 
ھاى بنى امیھ بلند  ھایى است كھ در قتل عثمان از خانھ شود در عوض نالھ ھا كھ از خانھاى بنى ھاشم بلند مى شیون

  :كرد و گفت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آنگاه رو بھ قبر پیغمبر . شد

كشتن حسین و اھل بیت او در عوض كشتارى است كھ تو در روز بدر از ما كردى اى  !یوم بیوم بدر یا رسول هللا
اى از انصار كھ در آنجا حضور داشتند بھ او اعتراض  چون این سخن كفرآمیز را بگفت عده! رسول خدا

 .(566) كردند

انھا لدمھ بلدمھ، و صدمھ بصدمھ، كم خطبھ بعد خطبھ، و موعظھ ! ایھا الناس :سپس باالى منبر رفت و چنین گفت
بعد موعظھ، حكمھ بالغھ فما تغنى النذر لقد كان یسبنا و نمدحھ، و یقطعنا و نصلھ كعادتنا و عادتھ، و لكن كیف نصنع 

  .ید قتلنا اال ان ندفعھ من أنفسنابمن سل سیفھ علینا یر

خواست صریحاً و یا تلویحاً مسألھ خون عثمان را یادآورى كند و بھ مردم بفھماند كھ  او بھ ھر نحوى كھ بود مى
ضربتى در : بى جھت و بى دلیل نبوده بلكھ بھ خاطر كشتن عثمان است و لذا چنین گفت) علیھ السالم(كشتن حسین 

این ھمھ . ھا كھ بیان نشد اى، چھ سخنھا كھ گفتھ نشد، و چھ موعظھ اى در برابر لطمھ برابر ضربتى، و لطمھ
حسین ما را ناسزا گفت ولى ما او را مدح و . حكمتھاى بالغھ خدا وجود داشت كھ كوچكترین اثرى در وى نگذاشت

ما این بود كھ درست بھ عكس دادیم، اصالً عادت او و  كرد و ما صلھ رحم انجام مى گفتیم، او از ما قطع مى ثنا مى
یكدیگر عمل كنیم، ولى در مورد كسى كھ شمشیر بھ سوى ما بكشد و بخواھد ما را بكشد چھ باید كرد؟ آیا غیر از 

  !این است كھ بھ عنوان حفظ نفس، باید او را از خود دفع كنیم و بكشیم؟

رأس الحسین لیكت عینھا و حرت كبدھا اگر لو كانت حیھ و رأت  :در این ھنگام عبدهللا بن سائب بلند شد و گفت
دید ھر آینھ چشمش گریان و  زنده بود و سر فرزند خویش را مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فاطمھ دختر پیغمبر 

نحن أحق  :ھنوز عبدهللا سائب سخنش تمام نشده بود كھ اشدق كالمش را قطع كرد و گفت. شد جگرش بریان مى
ا، و زوجھا أخونا، و امھا ابنتنا، و لو كانت فاطمھ حیھ لبكت عینھا، و ما المت من قتلھ و بفاطمھ منك، ابوھا عمن

دفعھ عن نفسھ ما بھ فاطمھ خیلى از تو نزدیكتریم، پدرش عموى ما است، و شوھرش برادر ما است، و مادرش 
ن خود دفاع كرده است ھرگز گوئى، ولى قاتل او را كھ از جا دختر ما است، اگر فاطمھ زنده بود چنین بود كھ مى

 .(567) نمود مالمت نمى

عمرو یك آدم بسیار خشن و تند و سنگدلى بود، پس از آنكھ سخنرانى خود را بھ پایان برد بھ رئیس شرطھ خود 
ھاى بنى ھاشم را ویران كردند و احدى از آنھا را باقى نگذاشت و خانھ  ن زبیر بن عوام دستور داد تمام خانھعمرو ب

در آنروز تا آنجا كھ مقدورشان بود مردم مدینھ را مورد ضرب و شتم بسیار . عبدهللا بن مطیع را نیز خراب كردند
 .(568) عبدهللا بن زبیر پناھنده شدند اى از آنان فرار كردند و از شر او بھ قرار دادند كھ عده

گفتھ بود ) علیھ السالم(از بس فحش و ناسزا بھ امیرالمؤمنین : اند علتش این بود كھ و اما چرا او را أشدق نامیده
 .(569) داخل كج شده بود از اینرو وى را أشدق نامیدند زیرا كلمھ اشدق یعنى كج دھن از طرف باطندھنش از 

 :دختران عقیل و أقامھ عزا

را بخش كرد، دختر عقیل بن ) علیھ السالم(شد و خبر شھادت امام پس از آنكھ صداى منادى در مدینھ بلند 
هللا علیھ و آلھ و  صلى)ھا بیرون آمدند و خود را بھ قبر پیغمبر  اى از زنان قبیلھ قریش از خانھ با عده(570) ابیطالب

پس از مدتى گریھ و عزادارى . نشستند) علیھ السالم(رساندند و با نالھ و شیون و صداى بلند بھ سوگ حسین ) سلم
  :روى بھ مھاجرین و انصار كرد و گفت

 ماذا تقولون ان قال النبى لكم 
 

یوم الحساب و صدق القول مسموع 



 خذلتموا عترتى، أو كنتم غیبا 
 

 ند ولى األمر مجموع و الحق ع
 اسلمتموھم بأیدى الظالمین فما 

 
 منكم لھ الیوم عند هللا مشفوع 

ما كان عند غداه الطف اذ حضروا 
 

 (571) تلك المنایا و ال عنھن مدفوع 

تر و مؤثرتر  اى پر جوش و خروش در آنروز از گریھ و عزادارى دختر عقیل، تمام مردان و زنان گریستند و گریھ
ندبھ ) علیھ السالم(ھاى جگر سوز، بر حسین  و خواھرش زینب نیز با نالھ. از آنروز كسى ندیده و بھ خاطر نداشت

  :گفت كرد و مى مى

 ماذا تقولون اذ قال النبى لكم 
 

 فعلتم و انتم آخر األمم ماذا 
 بعترثى و بأھلى بعد مفتقدى 

 
 منھم أسارى و منھم ضرجوا بدم 

ما كان ھذا جزائى اذا نصحت لكم 
 

أن تخلفونى یسوء فى ذوى رحمى 
 

 

  ام البنین

قبیلھ بنى زنان . نشست مى) علیھ السالم)نیز در سوگ امام حسین ) علیھ السالم(ام البنین ھمسر امیرالمؤمنین : گویند
گریست و  از آن جملھ ام سلمھ مى. كردند و اھل بیتش ندبھ مى) علیھ السالم)ھاشم در جلسھ او شركت و بر حسین 

  .خدا قبرشان را پر از آتش سازد! فعلوھا، مالء هللا قبورھم نارا حسین را كشتند :گفت مى

تان كربال زنده بوده باشد و آنچھ در این مورد ھجرى در داس 61دلیل قابل اعتمادى در دست نیست كھ ام البنین سال 
  :شود گفتھ شده است سھ قول است كھ ذیال بھ آن اشاره مى

در خانھ ام البنین مادر حضرت عباس : نوشتھ است 60قول عالمھ محمد حسن قزوینى در ریاض األحزان ص  - 1
  .شد جلسھ عزا و سوگوارى تشكیل مى

نوشتھ است من، جدا از مرثیھ خوانى مادر عباس فاطمھ ام  31ار العین ص قول مرحوم سماوى در كتاب ابص - 2
وى طفل خردسال خود عبدهللا . سوزد شوم و دلم مى البنین كھ ابوالحسن اخفش در شرح كامل آورده است متأثر مى

مرثیھ كرد، اھل مدینھ براى استماع  رفت و مرثیھ خوانى مى كشید و ھر روز صبح بھ بقیع مى را بھ دوش مى
  .كردند شدند و از شدت گریھ او، ھمھ گریھ مى اش جمع مى خوانى

است كھ از محمد بن على بن  (علیھ السالم(روایت ابى الفرج در مقاتل الطالبیین در مقتل حضرت عباس  - 3
ھار ام البنین مادر چ: حمزه، از نوفلى، از حماد بن عیسى جھنى، از معاویھ بن عمار، از جعفر نقل كرده است

ترین و سوزناكترین ضجھ،  رفت و با اندوھناك فرزند جوان رشید كھ ھمھ در كربال كشتھ شدند، ھر روز بھ بقیع مى
شدند، و مروان بن حكم نیز از  كرد، و مردم براى استماع مرثیھ وى، اطرافش جمع مى براى پسران جوانش ندبھ مى

  .داد آمد و كامال گوش مى كسانى بود كھ مى

  .ھ كھ در مورد زنده بودن ام البنین گفتھ شده ھمین سھ قول است كھ ذكر شدتمام آنچ

اما قول اول داللتى بر زنده بودن ام البنین در جریان كربال ندارد زیرا منتھى نھایت كھ در این قول وجود دارد این 
كرده  ین ھم بوده و شركت مىشده است امام داللتى ندارد كھ خود ام البن است كھ در خانھ او اقامھ عزا و ماتم مى

عالوه بر این، قول اول با آنچھ كھ ابوالفرج نوشتھ است مغایرت دارد زیرا او نوشتھ در بقیع بھ سوگ . است
 .(572) نشست ولى قول اول این قسمت را ندارد مى



و اما قول دوم كامالً روشن است كھ از قول ابى الفرج اتخاذ شده، زیرا سخن ابصار العین عینا بھ سخن مقاتل 
  .تواند قولى غیر از قول ابى الفرج و جداى از آن بوده باشد الطالبین میماند، بنابراین نمى

برد، من احدى از تاریخ نویسان و ارباب تراجم  ام مىو اما شرح كامل منسوب بھ اخفش كھ مرحوم سماوى از آن ن
را ندیدم كھ از آن نام ببرند، با اینكھ درباره ھر كسى كھ نامش اخفش بود من تحقیقات فراوان كردم ولى بھ ھیچوجھ 

و ھر چھ از خود مرحوم شیخ سماوى از مدرك این كتاب سوال كردم جز سكوت . نام و نشان و انتسابى از آن نیافتم
جوابى نشنیدم، و من مطمئنم كھ اشعار بیان از خود مرحوم سماوى است و چون نخواستھ بھ خود انتساب دھد بھ 

  !این نحو بیان كرده است كھ اجرش بر خداى سبحان باد

  :و اما نقل ابى الفرج در این مورد چند اشكال دارد

مغیره، پسر نوفل بن حارث، پسر عبدالمطلب بن رجال سند قابل اعتماد نیستند زیرا نوفلى یعنى یزید بن : اوالً 
وى داراى : شرح حال او را ذكر كرده و ضمن آن گفتھ است 347ص  11ھاشم، ابن حجر در كتاب تھذیب ج 

تمام روایات او غیر : ابى زرعھ نیز او را ضعیف الحدیث دانستھ و گفتھ. مناكیر و كارھاى بسیار بدى بوده است
  .اند تبر درمسانید و سنن و كتب خود ثبت نكردهمحفوظ است یعنى افراد مع

اش  نسانى درباره. وى جداً منكر الحدیث است یعنى احادیث منقولھ از سوى او قابل اعتماد نیستند: او حاتم گفتھ است
  .نوفلى متروك االحادیث است: گفتھ است

آورده  214ص  10ب التھذیب ج یكى دیگر از روات حدیث، معاویھ بن عمار پسر ابى معاویھ است كھ در تھذی
چون حدیثش قابل اعتماد نیست حجیت ندارد و اگر معاویھ غیر از این : اش گفتھ است است كھ ابو حاتم درباره

  .شخص باشد مجھول الھویھ خواھد بود باز ھم غیر قابل اعتماد خواھد شد

را در حد اعلى و یقین از شخص ) آلھ و سلم صلى هللا علیھ و(ام البنین معارف الھى و آداب و رسوم محمدى : ثانیاً 
و از دو سرور جوانان اھل بھشت فراگرفتھ بود، بنابراین ھرگز كارى را مغایر و ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین على 

داد امورى كھ شریعت رسول خدا  باشد انجام نمى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ناسازگار با شریعت رسول خدا 
بھ عنوان تحریم یا تنزیھ نھى كرده است از اینكھ زن خودش را بدون ضرورت در ) و آلھ و سلم صلى هللا علیھ(

وقتى كھ . معرض اجانب و بیگانگان قرار دھد و نباید صدایش را جز در موارد ضرورت بھ گوش نامحرم برساند
اى ابا خالد زنى از اھل  :فرماید مىكند با تعجب  بھ ابى خالد كابلى كھ در خانھ را باز مى) علیھ السالم(امام سجاد 

شود  داند كھ الى درب منزل در اثر تاب خوردگى كج شده و درست بستھ نمى آید و نمى بیت ما از منزل بیرون مى
نیست كھ با شدت و با صداى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(باید با شدت درب را ببندد و اینكار زیبنده دختران پیغمبر 

 .(573) ندند كھ جلب توجھ كندبلند درب را بب

با توجھ بھ آنچھ كھ بیان شد، كسى كھ در مكتب اھل بیت تربیت شده و رسوم و آداب آنھا را فراگرفتھ باشد ھرگز 
توان در مورد وى تشكیك كرد  دارد، و ام البنین نیز از اینگونھ افراد مسثنى نیست و نمى دست از روش آنھا برنمى

  !...كھ زنى مانند او دست از حدود الھى كھ خداوند بر عھده زنان گذاشتھ است بردارد

در اثر ) لمصلى هللا علیھ و آلھ و س)در بقیع و گریھ بر رسول خدا ) علیھا السالم(و اما بیرون رفتن فاطمھ زھرا 
ھاى خرما در  الجاء و اجبار بزرگان مدینھ بود كھ وى را مجبور كردند و لذا امیرالمؤمنین سایبانى از شاخھ

بود زھرا نیز از خانھ بیرون  كھ اگر این اجبار نمى.(574) قبرستان بقیع درست كرد و آنرا بیت األحزان نامید
ھاى وى در اطرافش  كرد و مردم براى استماع ندبھ و عالوه بر این ھیچكس نگفتھ است كھ زھرا گریھ مى. رفت نمى

  .شدند و بر افول شمس نبوت و انقطاع وحى الھى میگریستند جمع مى

كند كھ خویشانش در آنجا دفن شده باشند اما اگر  ویشان فقید خود، گریھ مىثالثاً زن وقتى بھ قبرستان و براى خ
رود و كسى چنین چیزى ندیده و سراغ ندارد، اصالً عادت مردم  خویشانش در آنجا مدفون نباشد ھرگز بھ آنجا نمى

اینكھ ام البنین ھر بنابراین نسبت ابو الفرج بھ . بر این نیست، و عادت آن زمان ھم با این زمان فرقى نكرده است



اى بر صحت و صدق آن وجود  دروغ خیلى واضحى است كھ ھیچگونھ دلیل و اماره... رفت و روز بھ بقیع مى
بلكھ منظور ابى الفرج از نقل این دروغ این بوده است كھ مروان بن حكم جنایتكار را رقیق القلب و دل نازك . ندارد

شد و اشكش جارى  سوخت و احساسات و عواطفش تھییج مى ش مىمعرفى كند كھ با گریھ ام البنین چگونھ دل
اظھار فرح و ) علیھ السالم(گردید؟ و حال آنكھ مروان بن حكم كسى بود كھ با شنیدن قتل حضرت امام حسین  مى

  :افتاد با شادمانى و شماتت این شعر را خواند) علیھ السالم(شامانى كرد و ھنگامى كھ نگاھش بھ سر مبارك امام 

یا حبذا بردك فى الیدین 
 

 و لونك األحمر فى الخدین 
 كانھ بات بعسجدین 

 
شفیت نفسى من دم الحسین 

ابو الفرج در اثر دروغى كھ در اینجا گفتھ است با آنچھ كھ در مقتل حضرت ابوالفضل توضیح داده دچار : رابعاً 
ن حضرت عباس آخرین نفرى بود از زیرا در مقتل حضرت عباس عنوان كرده است چو! تناقض گویى شده است

این سخن مانند گفتار مصعب زبیرى است كھ . برادرانى ابوینى خود كھ كشتھ شد لذا ارث ھمھ برادرھا بھ او رسید
در كتاب نسب قریش نوشتھ است كھ حضرت عباس از ھمھ برادرانش ارث برده زیرا ھیچ یك از برادرانش داراى 

و آنچھ را ھم كھ محمد حنیفھ و . ضرت عباس از پدرش حضرت ابوالفضل ارث بردفرزند نبود، و عبیدهللا فرزند ح
عمر اطراف تصرف كرده بودند، محمد حنیفھ بھ عبیدهللا فرزند عباس برگرداند، ولى عمر حاضر نشد پس بدھد و 

  .مدعى ارث برادر خود بود كھ سرانجام با مصالحھ و تراضى مسئلھ را حل كردند

روز عاشورا حضرت امام : چاپ حیدریھ نجف نوشتھ است 89تاب سر السلسلھ العلویھ ص ابونصر بخارى در ك
نخست برادران حضرت عباس، جعفر و عثمان و عبدهللا را بھ میدان فرستاد كھ تمام آنھا بھ ) علیھ السالم(حسین 

برد، از نقل ابى شھادت رسیدند و حضرت عباس صاحب ارث آنھا شد و از او نیز پسرش عبیدهللا بن عباس ارث 
توان استفاده كرد كھ كھ جناب ام البنین قبل از جریان كربال فوت كرده  نصر بخارى با كمال وثوق و اطمینان مى
رسید نھ بھ برادرشان حضرت  بود میراث برادران عباس، بھ مادرشان مى بود زیرا اگر ام البنین در كربال زنده مى

برگرداندن محمد حنفیھ تركھ متصرفى را بھ عبیدهللا درست مطابق با فقھ و . عباس و پس از او فرزندش عبیدهللا
است، زیرا حضرت عباس برادر ابوینى برادران خود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اسالم و شریعت حضرت محمد 

دم و ابى شد و ھر گاه برادر ابوینى و ابى اجتماع كنند ابوینى مق بود و محمد حنفیھ برادر ابى آنھا محسوب مى
باب مدینھ علم ) علیھ السالم(محروم خواھد بود، ولى عمر اطرف این مسئلھ را نفھمیده بود با اینكھ فرزند على 

) علیھ السالم(بایست بھ امام معصوم زمان خود، حضرت سجاد  بود، و مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 
اگر اصل منازعھ درست باشد احتماالً این نسبت . الكت نیاندازدمراجعھ كند و حكم خدا را دریابد و خود را بھ ھ

ھاى زرد رنگى كھ پوشیده  عمر اطرف با جامھ) :زیرا در كتاب عمده الطالب طبع نجف نوشتھ است .صحیح باشد
  .(من خیلى با احتیاط عمر كردم و در خانھ نشستم و كشتھ نشدم: بود در اجتماع مردم حاضر نشد و گفت

ت، با توضیحى كھ داده شد تناقض گوئى ابو الفرج روشن گردید كھ رفتن ام البنین در بقیع و بر در ھر صور
  .فرزندانش گریستن دلیل بر این است كھ در جریان كربال در قید حیات بوده است

و . و از طرفى ارث بردن حضرت عباس ما ترك برادران خود را دلیل بر وفات ام البنین است قبل از جریان كربال
  .ھا فراوان دارد ابوالفرج از اینگونھ یاوه گوئى

  آگاھى عبدهللا بن جعفر از شھادت فرزندانش

قد قتل الحسین مردم از جریان امر، آگاه شدند نزد عبدهللا  :وقتى كھ سخنگوى فرماندار مدینھ در شھر پخش كرد كھ
گفتند،  كشتھ شدن فرزندانش تسلیت مىآمدند و او را در  بن جعفر طیار كھ ھمسر حضرت زینب كبرى بود مى

ھذا ما لقینا من  :چون خبر شھادت فرزندان عبدهللا را شنید گفت.(575) عبدهللا غالمى داشت معروف بن ابو اللسالس
عبدهللا كھ سخنان غالم را شنید خشمگین شد و كفش ! این آتشھا را حسین براى ما روشن كرد !ىالحسین بن عل

اللحسین تقول ھذا؟ وهللا لو شھدتھ ال حببت ان ال افارقھ ! یابن اللخناء :خویش را بر سر و دھان وى زد و بھ او گفت
بھما، انھما أصییبا مع أخى وابن عمى  حتى أقتل معھ، وهللا لمما یسخى بنفسى عن ولدى، و یھون على المصائب

  .مواسیین لھ صابرین معھ



دوست داشتم با او بودم، و از وى جدا ! گوئى؟ بھ خدا قسم اى پسر كنیزك گندیده بو درباره حسین چنین سخن مى
آنھا  كند مصیبت فرزندانم را این است كھ شدم تا اینكھ در ركابش كشتھ شوم، بخدا قسم آنچھ بر من آسان مى نمى

پس . بجاى من مالزمت ركاب جستند و با برادرم و پسر عمویم حسین مواساه كردند و جان خود را در راه او دادند
  :از بیان سخنان فوق مجلس را طرف خطاب قرار داد و گفت

) لسالمعلیھ ا(الحمد 7 لقد عز على المصاب بمصرع الحسین، ان لم اكن آسیتھ بنفسى فقد آساه والدى شھادت حسین 
كنم اگر خودم موفق نشدم در پیشگاه او با جان مواسات كنم،  بر من بسیار سخت و گران است ولى خدا را شكر مى
 .(576) فرزندانم بھ جاى من در ركاب او توفیق شھادت یافتند

  تاریخ نگارى دروغ

ورود عبدهللا بن جعفر بر یزید پلید و اكرام و (578) محسن تنوخى(577)  آمیزترین تاریخ، داستان بالذرى از شگفت
باشد  نمود، یقیناً این حدیث، یك حدیث دروغین مى احترام او از عبدهللا بیش از آنچھ پدرش معاویھ او را اكرام مى

 خواھد شناخت كھ این حدیث، یك حدیث چون فردى كھ روحیات عبدهللا بن جعفر را مورد بررسى قرار دھد كامالً 
چون آگاھان ! باشد كھ مدائنى آنرا ارسال نموده و بالذرى و تنوخى نیز بھ آن استناد كرده است دروغین و جعلى مى

كنند كھ دلھاى آنان ھمواره پر از التھاب آتش انتقام  از قلوب صاحبان خون، ھرگز از این جزم و یقین تعدى مى
شاھد آن داستان عبدهللا ! ن ھستند و ھمواره درصدد كسب فرصت جھت گرفتن انتقام خون، ھستندجویى از خونریزا

قرائت این آیھ صادر شد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بن ابى بن سلول با پیغمبر خداست ھنگامى كھ از رسول خدا 
ر بھ مدینھ بازگردیم نیرومندترین ما اگ): 63منافقون آیھ )كھ لئن رجعنا الى المدینھ لیخرجن االعز منھا األذل 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عبدهللا بن ابى بھ حضور پیامبر خدا آمد، پیامبر . كند ترین را از آن بیرون مى ناتوان
دانید ھیچ كس  آرى عرض كرد یا رسول هللا شما مى: این سخن بھ سمع ابى ھم رسیده است؟ عبدهللا گفت: فرمود

كوكارتر از من نیست ولى شما خواستھ باشید من او را بكشم و من ھرگز دوست نداشتھ باشم كھ بھ نسبت بھ پدر نی
 .(579) سوى قاتل پدرم بنگرم در نتیجھ دشمنى كنم و او را بكشم و از اھل آتش باشم

اش كفر و  این داستان یك نورافكنى دارد از آنچھ فطرت بشر بر آن آمیختھ شده است ھر چند قتل و كشتار انگیزه
گفت در  باشد كھ عمر بن خطاب بن سعید بن عاص مى شرك بوده باشد بر این اساس، فطرى بودن انتقام جویى مى

ابن عباس ) علیھ السالم(د و در آن جمع عمر، عثمان، على حالى كھ در برخى از شبھا جمعى با ھم نشستھ بودن
ام؟ در صورتى  كنى مثل اینكھ من پدر ترا كشتھ حضور داشتند بھ سعید گفت چھ شده است كھ تو از من اعراض مى

 شر و! ببخش !خدایا: فرمود) علیھ السالم(امیرمؤمنان على . ام بلكھ ابوالحسن او را كشتھ است كھ من او را نكشتھ
پس چرا دلھا را تحریك و بھ ھیجان ! ھا را محو كرد، عمر ھر آنچھ با آن بود از بین رفت و اسالم پیشینھ

او را كفو كریم و مبارز بزرگوارى كشت و آن قتل نسبت بھ من بھتر از آنست كھ : سعید در پاسخ گفت! آورى؟ مى
 .(580) او را كسى كشتھ باشد كھ از نسل عبد مناف نیست

صلى هللا علیھ (البتھ تحمل قتل پدر نسبت بھ سعید آسان نبود ھر چند او كافر بوده است و با شمشیر دعوت محمدى 
بوده باشد و انگیزه ) علیھ السالم(وارى ھمانند على كشتھ شده باشد و قاتل او نزد فرد شریف و بزرگ) و آلھ و سلم

قتل او جز پاسخ گویى بھ نداى رب جل جاللھ و طبق دستور پیامبر عظیم الشان صورت پذیرد كھ جز اجراى 
داد با  فرمان وحى و رسول آسمانى نبوده است آرى خوف و تر از شمشیر عدل بھ او تظاھر بھ اعالم رضایت مى

خواست  شد و ھمواره در صدد پیدا كردن فرصتى بود كھ مى از اندوه سنگینى انتقامجویى خرد مى ھاى او انیكھ دنده
ظاھر گردید ) أشدق(اش عمروبن سعید  این اندوه سنگین را خالى سازد و آثار آتش بغض و دشمنى بر زبان نوه

بیوم  :بھ پیامبر اسالم گفت روزى كھ متولى حكومت مدینھ شد با زبانى كھ پس از شنیدن خبر فاجعھ كربال خطاب
ھا و  آرى عمرو بن سعید پس از شنیدن نالھ! این كشتار در مقابل كشتار بدر اى رسول خدا !بدر یا رسول هللا

ھاى زنان و بانوان بنى ھاشم بر سید جوانان اھل بھشتى گفت این حادثھ در مقابل حادثھ قتل عثمان، پس عبدهللا  گریھ
كشد و دوست دارد اگر فرصت بھ او اجازه داده باشد  ش انتقام جویى از میسون شعلھ مىبن جعفر دل و قلبش از آت

و نقشھ ھایى در مورد از این بین بردن او و اھل و عیال و وابستگان او ھمواره دل مشغولى او باشد اگر ھر چیزى 
آل عبدالمطلب و فرزانگانى از تواند قتل و كشتار جوانمرد آل عبدالمطلب و ستارگان از  را فراموش كند ھرگز نمى

صلى هللا علیھ و آلھ (یاران و اصحاب او را فراموش كند سپس نواختن چوب بھ دندانھاى مبارك ریحانھ رسول خدا 



تواند چشم بھ چھره یزید بیافكند در حالى كھ شمشیر او از خون آل  را فراموش سازد و آیا پسر جعفر مى) و سلم
پر ساختھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ن اظھار شماتتھاى یزید نسبت بھ پیامبر اسالم چكد و گوش او را آ ھاشم، مى

  .است

قد قتلنا القرم من ساداتھم 
 

و عدلنا میل بدر فاعتدل 

  :گفت تواند فراموش سازد جایى كھ مى سپس انكار رسالت او را مى

لعبت ھاشم بالملك فال 
 

خبر جاء، و ال حى نزل 

ھاى دلخراش  تواند شب و روز خود را آن منظره ایستادن حرائر نبوت را بى یادآورى آن منظره عفر مىو آیا ابن ج
نگذیستند و اھل  شدند دور و نزدیك بھ آنان مى بھ سر ببرد بانوان عصمت و طھارت بھ صورت اسیر برده مى

  .محافل و مناقل تماشاگر بودند

 ونامھ یزید بھ ابن عباس و پاسخ دندان شكن ا

كھ : اى بھ او نگاشت ھنگامى كھ بھ یزید خبر رسید كھ ابن عباس از بیعت ابن زبیر در مكھ امتناع ورزیده است نامھ
اى و خود را  اى و از وارد شدن بھ فرمان او سرباز زده بھ من رسیده است تو از بیعت ملحد ابن زبیر امتناع ورزیده

اى پس خداوند بھ شما  اى شما، حق اھل بیت ما را رعایت نموده هپشتیبان ظالم و شریك جرم گناھان او قرار نداد
كنند و بھ عھد و پیمانھاى خود  اجر و پاداش كسانى را عطا فرماید كھ با خویشاوندان خود صلھ رحم را رعایت مى

را در توانم این صلھ رحم و حسن ھم جوارى شما  نماید، من اگر ھر چیزى را فراموش كرده باشم ھرگز نمى وفا مى
فراموش كرده باشم پس بنگر كسانى از اھل و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(طاعت و شرف و نزدیكى با رسول خدا 

نماید پس آنان را از سوى ابن  قوم خود و كسانى را كھ ابن زبیر آنان و اھل آفاق و اكناف را با زبان خود تسخیر مى
شما ھستند و كامالً حرف شنوى دارند تا از ملحد و بیرون رونده  پذیر از ناحیھ زبیر بیرون بكش چون آنان اطاعت

  .والسالم .از بیعت من جدا سازى

 پاسخ نامھ 

  :ھنگامى كھ این نامھ بھ ابن عباس رسید در پاسخ آن مكتوب داشت

اید من این  ردهاید و خیال ك نامھ شما رسید كھ در آن نوشتھ بودید كھ شما از بیعت ابن زبیر امتناع ورزیده: اما بعد
اگر امر ھم این چنین بوده باشد من از اینكار نیكى و . ام امتناع را در اثر معرفت و شناخت حق شما انجام داده

اى كھ مردم را بھ  ام و خداوند از نیت و ھدف من آگاه و عالم است تو بھ من نوشتھ احسان ترا در نظر نگرفتھ
نھ، نھ شادى در این ھست و نھ سرورى بھ دھان تو ... زبیر دور سازماطاعت تو تشویق نمایم و آنان را از ابن 

ام بھ تو خواھد رسید  اى بھ زودى احسان و صلھ و تو منفور و رھا شدنى ھستى و تو بھ من نوشتھ! سنگ و خاك باد
است كھ ما  تو ھر چھ بھ ما عطا نموده باشى بسیار كمتر از آن حقى! لطفاً از بذل این صلھ و احسانت دست نگھدار

توانم كشتن و قتل  آیا من مى! اى اى بى پدر ھا را حبس كرده پیش شما داریم و تو آنھمھ موجودى عریض و طویل
توانم كشتار جوانان عبدالمطلب را بھ بوتھ فراموشى بسپارم؟ آنان  حسین را توسط تو فراموش سازم؟ آیا من مى

ھدایت و پرچمھاى تقوى و پارسایى بودند با امر تو آنان را  چراغھاى نورافكن شبھاى ظلمانى و ستارگان فروزان
اند بادھا بر ابدان  اند آنان با بدنھاى عریان و در مقابل آفتاب سوزان بدون كفن و دفن مانده زیر پاى اسبان قرار داده

ده است اقوامى كھ آنان ورزیده و گرگھا و حیوانات بھ سراغ ابدان آنان آمدند تا اینكھ خداوند بھ اقوامى فرصت دا
اند بھ خدا قسم از این ناحیھ عذاب  اند و دفن كرده اند تا اینكھ آنان را كفن نموده در خونریزى آنان مشاركت نداشتھ

  !دردناكى در انتظار تو است

توانم مسلط نمودن تو، یك فرد زناكار و فرزند زناكار را آنكھ ھم از  اگر من ھر چیزى را فراموش كنم ھرگز نمى
توانم مسلط ساختن ابن زیاد را بر امور مسلمانان،  ظر پدر و ھم از نظر مادر لئیم و پست و شرور بود آرى نمىن



فرموده بود الولد للفراش و للعاھر الحجر فرزند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فراموش نمایم فردى كھ رسول خدا 
كرد  آرى در مقابل سخن پیغمبر خدا، پدرت گمان مىوابستھ بھ پدر است ولى زناكار سنگ و سنگسار بر او است 

گردد آنچنان كھ فرزند  رساند و فرزند بھ او نیز ال حق مى كھ فرزند از آن غیر فراش است و زناكارى ضررى نمى
پدرت سنت و شریعت را از روى نادانى از بین برد و حوادث گمراه كننده را عمداً احیاء ! ى پدر است رشید وابستھ

  ....... ساخت و زنده

و از ) مدینھ(توانم این فاجعھ ترا فراموش كنم كھ حسین را از حرم رسول هللا  اگر ھر چیزى را فراموش نمایم نمى
بیرون بردى و رجال و مردان او را نیز بیرون كردى و دسیسھ درست كردى كھ آنان را ) مكھ(حرم خداى متعال 
دید كھ آنان را از مكھ بھ سرزمین كوفھ بكشانى و سپاھان و ھاى پى در پى شما باعث گر كھ بكشى و دسیسھ

سواركاران خود را در راه عداوت و كینھ با خدا و رسول خدا و اھل بیت او بر آنان مسلط سازى و بھ این مرجان 
دى كھ ھا و مردان جنگنده استقبال نماید و ھمھ را قتل عام كند آن جوانمر دستور دھى كھ آنان را با شمشیرھا، نیزه

ھمگى از نسل عبدالمطلب و از خاندان شریف اھل بیت بودند كھ خداوند رجس و پلیدى را از آنان دور ساختھ است 
و آنان را پاك و پاكیزه نموده است و ما ھمگى اینگونھ ھستیم نھ ھمانند پدران و اجداد تو كھ خورندگان جگرھاى 

دانى آنان عزیرترین مردم  كشاندى در حالى كھ خود بھتر مى االغھابودند و تو این گونھ آنان را بھ صحراى كوفھ
در ) علیھ السالم(امام حسین (باشند اگر او  اند و عزیزترین آنان در حال معاصر مى بطحاء از قدیم االیام بوده

رد پذیرفت، ولى او مكروه شمرد كھ حرمت حرم را پاس ندا ورزید طبعاً قتل او در حرم انجام مى حرمین اقامت مى
و او فردى بوده باشد كھ توسط او حرمت حرم خدا و حرم رسول خدا و حرمت بیت هللا الحرام مخدوش گردد پس 

وداع آنرا خواست و از شما بازگشت از منویات را طلبید ولى شما در اثر قلت انصار او و استیصال اھل بیت ترك 
و كمك و یارى مرا بطلبى در حالى كھ تو فرزندان  توانى مرا در دوستى خود پندارى تو چگونھ مى! یا كابل ھستند

گیرى و ھر چند  چكد و تو خواھان انتقام خون من ھستى انشاء هللا انتقام پدرم را كشتى و از شمشیر تو خون ما مى
در ریختن خون، سبقت گرفتى پس ما را كشتى آنچنان كھ انبیاء و پیامبران مقتول شدند، و عده ما با خداوند كفایت 

  .باشد نده مظلومان و انتقام گیرنده از ستگران مىكن

اى كھ تو دختران و  شود مادام؟ روزگار عمر و بقاء داشتھ باشد از آن منظره تعجب و شگفت من ھرگز تمام نمى
زنان عبدالمطلب و كودكان آنان را بھ شام بھ اسارت بردى و گمان بردى كھ تو غالب شدى و تومى خواھى ما را 

ن سازى در حالى كھ بھ بركت آنان و من خداوند بر تو و بر پدران و مادر تو از اسارت منت گذارده ذلیل و زبو
كنى در حالى كھ ایمن از مجروح شدن از دست من ھستى  قسم بھ خدا تو صبح و شام مى) اشاره بھ فتح مكھ(است 

مھلت نخواھد داد بعد از قتل  ولى مجروح شدن تو توسط زبان و قلم من بزرگ خواھد بود خداوند ھرگز بھ تو
عترت رسول خدا مگر بسیار اندك تا اینكھ با قدرت واال ترا خوار خواھد كرد و ترا از دنیا بیرون خواھد آورد در 

خواھى عیش و زندگى كن كھ ھر قدر بھ پایان  ھر قدر مى !حالى كھ گنھكار و مذمت شده ھستى پس اى بى پدر
  .ه او ذلیل و زبون خواھى شدعمرت نزدیك شوى آنقدر در پیشگا

   عبدهللا بن عباس

  اھل بیت در مسیر شام

و ھمراھانش آگاھى دھد و ) علیھ السالم(ابن زیاد پیكى بھ سوى یزید فرستاد تا او را از كشتھ شدن امام حسین 
بر آورد كھ بھ پیك پس از برگشتن خ. برند بگوید كھ دودمانش در كوفھ محبوسند و در انتظار دستور شما بھ سر مى

 .(581) دستور یزید، أسرا و سرھاى شھداء را بھ شام نزد وى بفرستند

بھ داخل زندان انداختند مبنى  اى ھم نوشت و بھ سنگى بست از بیرون پس از آنكھ پیكى بھ سوى یزید فرستاد، نامھ
اگر . رود و چند روز برمى گردد این قاصد چند روز مى. ام براینكھ قاصدى در مورد شما بھ شام نزد یزید فرستاده

باشد صداى تكبیر شنیدید بدانید كھ دستور كشتن شما داده است شده وصیت خود  فالن روز كھ روز برگشتن وى مى
در ھمان روز موعود، . ھ صداى تكبیر شنیده نشد بدانید كھ براى شما امان رسیده استرا تھیھ كنید، و اگر چنانك

 .(582) پیك از شام برگشت و خبر آورد كھ أسرا را بھ شما بفرستند



زجر بن قیس و أبا برده بن عوف آزدى و طارق بن ظبیان بھ : ر یزید، ابن زیاد فرمان صادر كرد كھبھ دنبال دستو
 .(583) انفاق گروھى از اھل كوفھ سرھاى شھداء را بھ سوى شام ببرند

سر حضرت سید الشھداء را بھ مجیر بن مژه بن خالد بن قناب بن عمرو بن قیس : اند اى از تاریخ نویسان گفتھ پاره
 .58)(4 ابن حارث بن مالك بن عبید بن خزیمھ بن لوى داد

را با زنجیر بستھ و بھ گردنش افكندند و زنان و كودكان را نیز با ) علیھ السالم(پس از آن دستھاى على بن الحسین 
لرزید بر شترھا سوار كردند و بھ دنبال سرھا، روانھ  وضعى بسیار دلخراش كھ بدن انسان از دیدن آن صحنھ مى

 .(585) شام نمودند

شمر بن ذى الجوشن و مجفر بن ثعلبھ عائذى و شبث بن ربعى و عمرو بن حجاج و گروه دیگرى را مأموریت داد 
. را معرفى كنیدشتاب كنید تا بھ سرھا برسید و بھ ھر شھر و دیارى كھ رسیدید اسرا و سرھاى بریده : و گفت

  .نامبردگان اسرا را با سرعت فراوان بردند تا در بین راه بھ سرھاى شھدا رسیدند

ى كعبھ را گرفتھ است و با گریھ و زارى  مردى را در مكھ دیدم كھ چنگ زده و پرده: ابن لھیعھ روایت كرده است
او را كنارى : گوید ابن لھیعھ مى! نخواھى آمرزیددانم  خدایا مرا بیامرز گر چھ مى: گوید كند و مى از خدا استغاثھ مى

دانى خدا غفور و  كنى؟ مگر نمى اى كھ در كنار كعبھ اینگونھ اظھار یأس و نومیدى مى مگر تو دیوانھ: كشیدم و گفتم
  !آمرزد رحیم است؟ اگر گناھانت بھ اندازه قطرات باران ھم باشد، خدا مى

بردند، ھر شب سر مقدس را بھ  ستم كھ سر مقدس امام را بھ شام مىآخر من از كسانى ھ: در جواب بھ من گفت
در یك شب كھ ھمراھیانم ھمھ خواب بودند و من كشیك . پرداختیم گذاشتیم و در اطرافش بھ شرب خمر مى زمین مى

س دادم ناگھان دیدم نورى از آسمان فرود آمد و در آن نور، جمع كثیرى بودند كھ شروع بھ طواف آن سر مقد مى
اى : گفت شنیدم كھ مى كردند، من بى اندازه ترسیدم و ھمانطور مات و مبھوت و ساكت ماندم، در آنحال صدایى مى

دھى  اگر اجازه مى. خداوند بھ من دستور فرموده تا اوامر تو را اطاعت كنم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(محمد 
اى : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر  !ط نابود كنمزمین را بھ لرزه درآورم تا ھمھ اینھا را مانند قوم لو

  .جبرئیل من در روز قیامت در پیشگاه پروردگار با آنان، مخاصمھ خواھم كرد

صلى هللا علیھ و آلھ و (امان خواستم تا ھالك نشوم، پیغمبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در آنحال من از رسول خدا 
كنى خدا مرا  اكنون با این توصیف فكر مى! غفر هللا لك برو، امیدوارم كھ خدا تو را نیامرزد اذھب فال :فرمود) سلم

 (586) بیامرزد؟

ند، بدون اینكھ كسى را ببینند، دستى از دیوار پدید آمد و و در بعضى منازل كھ سر مطھر را روى زمین گذاشتھ بود
 .(587) با قلم آھنى كھ داشت با خون روى دیوار چنین نوشت

أترجوا أمھ قتلت 
  حسیناً 

  !ساب؟شفاعھ جده یوم الح

از این معجزه نیز پند نگرفتھ و متنبھ نشدند و كورى آنان بر گمراھیشان افزود تا بھ آتش جھنم فرود آورد، و چھ 
  .خوب داورى است خدا

و قبل از آنكھ بھ محل مزبور برسند حدود یك فرسخ جلوتر، سر مقدس را روى سنگى گذاشتند، یك قطره خون از 
آمد و مردم در آنجا براى  ر سال در روز عاشورا آن قطره خون بھ جو مىآن سر مطھر بر سنگ ریخت كھ ھ

سنگ مزبور تا ایام عبدالملك بن مروان . نمودند كردند و در اطراف آن سنگ گریھ و شیون مى عزادارى اجتماع مى
ردند، دیگر كردند، ولى عبدالملك دستور داد سنگ را بھ جاى دیگر منتقل ك بود و مردم ھم بھ ھمان شیوه عمل مى

 .(588) گذاشتند) قطره خون(اى ساختند كھ نامش را النقطھ؛  آن اثر دیده نشد ولى مردم بھ جاى آن سنگ قبھ



كنند كھ ابن مسجد در محل آن  نام مسجد الحسین، مردم نقل مىدر نزدیكھاى حماه در باغات آنجا مسجدى است ب
بردند، قطره خونى بر آن ریخت و آن اثر را داشت، ساختھ شده  سنگى بود كھ وقتى سر مطھر را بھ دمشق مى

 .(589) است

صلى هللا علیھ و آلھ (است چون اھل بیت پیغمبر (590) در نزدیكیھاى حلب، زیارتگاھى است معروف بھ مسقط السقط
در آنجا سقط جنین كرده است كھ نامش را ) علیھ السالم(ھمسران امام  در سفر شام بھ آنجا رسیدند یكى از) و سلم

 .(591) اند محسن گذاشتھ

 

 

اى در كنار صومعھ راھبى نصب  االى نیزهرفتند در یكى از منازل سر مطھر را ب در بین راه كھ بھ سوى شام مى
نیمھ شب كھ ھمھ خواب بودند راھب نصرانى شنید كھ آن سھر مطھر بھ ذكر خدا و تسبیح و تھلیل، مشغول . كردند

 :گوید اى مى رود و گوینده دید كھ نورى از آن سر مطھر بلند است و تا آسمان باال مى است و در ھمین حال مى
  !دانست بھ سختى تعجب كرد چون قضیھ را نمى !بدهللالسالم علیك یا ابا ع

آرى این سر، سر حسین بن على بن : صبح كھ مأموران از خواب بیدار شدند قضیھ را از آنھا سوال كرد گفتند
راھب كھ این . باشد مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(است كھ مادرش فاطمھ دختر پیغمبر ) علیھ السالم(ابیطالب 

تبا لكم ایتھا الجاماعھ صدقت االخبار  :آنان شنید سخت ناراحت شد و با این كلمات برایشان نفرین نمود سخن را از
ھر گاه او كشتھ شود آسمان اشك : اند كھ اخبار راست گفتھ! فى قولھا اذا قتل تمطر السماء دما نابود شوید اى گروه

  .خون خواھد بارید

رد اجازه دھند آنرا ببوسد مأمورین درخواست او را نپذیرفتند پس از راھب با شناختن صاحب آن سر، درخواست ك
آنگاه بھ بركت سر مطھر مسلمان شد، چون . آنكھ مبالغى را بھ آنان داد رضایتشان را جلب كرد و آنرا بوسید

 .(592) نو سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبو :خواستند از آنجا حركت كنند دیدند بر روى پولھایشان نوشتھ شده

  بھ شام) علیھ السالم(ورود اھل بیت 

بھ شھر دمشق نزدیك شد حضرت ام كلثوم كسى را نزد شمر فرستاد و ) علیھ السالم(چون كاروان اھل بیت 
طریقى كھ تماشا چیان كمترند و ازدحام نیست ایشان را وارد شھر كنند و سرھاى شھدا را از درخواست كرد از 

شمر ملعون كھ تقاضاى . میان محلھا بیرون ببرند تا مردم سرگرم شدن بھ تماشاى سرھا، كمتر بھ اسرا نگاه كنند
ھا بلند كرده و در میان محلھا و  حضرت ام كلثوم را شنید بر عكس آن عمل كرد فرمان داد سرھاى شھدا را بر نیزه

 .(593) اى كھ ازدحام بیشتر است وارد شھر كنند شتران قرار دھند از دروازه

ترین جاھاى  و ا نھا را دم دروازه ساعات كھ پر جمعیت.(594) روز اول ماه صفر آنھا را وارد شھر دمشق كردند
شھر بود نگاه داشتند تا مردمى كھ براى تماشا و شادمانى جمع شده بودند، بھ ساز و آواز و رقص و موسیقى 

من اى السبایا انتن؟ شما از اسیران كدام شھر و  :در این میان مردى نزد حضرت سكینھ آمد و پرسید...! ازندبپرد
ما از دودمان  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نحن سبایا آل محمد  :حضرت سكینھ فرمود! اید؟ دیار و از كدام قبیلھ

 .(595) اند پیغمبریم كھ اسیرمان كرده

كردند، یزید معلون در قصر جیرون بود كھ از چشم انداز و دورنماى آن  آن روز كھ اسرا را وارد شھر دمشق مى
ر سر نیزه بلند شده بودند، خیره ھمین طور كھ چشمش بھ اسرا و سرھاى شھدائى كھ ب. جریانات را زیر نظر داشت

یزید كھ صداى كالغ را  .شده بود، ھمینكھ بھ دم دروازه جیرون رسیدند كالغى صداى خود را بھ قار قار بلند كرد
  :شنید این شعر را خواند



قل أوال نقل : نعب الغراب فقلت
 

فقد أقضیت من الرسول دیونى 

پدران و عشیره مرا در جنگ بدر كشت من امروز از اوالد او انتقام ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یعنى رسول خدا 
  .اى كالغ خواه قار قار كنى یا نكنى من از رسول طلبھایم را گرفتم. گرفتم

چون این مطلب صراحت در كفر یزید دارد لذا ابن جوزى، وقاضى ابو یعلى، و تفتازانى، و جالل الدین سیوطى او 
 .(596) اند و لعنش كردهرا محكوم بھ كفر نموده، 

الحمد7 الذى اھلككم، و أمكن األمیر منكم خدا را  :آمد و گفت) علیھ السالم(پیرمردى از مردم شام نزد امام سجاد 
در اینجاست كھ لطف و مرحمت امام ! را بر شما پیروز گردانید) یزید(رد و امیر مسلمین شكر كھ شما را نابود ك

شود، چھ او قابل  بر این بیچاره گول خورده كھ تحت تأثیر تبلیغات مسموم و جو فاسد، قرار گرفتھ بود اضافھ مى
ز صفاى قلب و سرشت پاك و ھدایت و ارشاد است و اھل بیت ھر جا كھ زمینھ مساعدى ببینند و بدانند كھ طرف ا

كنند و از ظلمت ظلم و جھل نجاتش  آمادگى الزم براى ھدایت برخوردار است انوار ھدایت خود را بر او اشراق مى
  :در پاسخ آن پیرمرد فرمود) علیھ السالم(دھند، لذا امام  مى

آیا این آیھ را : فرمود) علیھ السالم(اد امام سج. ام بلى قرآن خوانده: اى؟ گفت یا شیخ أقرءت القرآن؟ آیا قرآن خوانده
و آت ذا القربى  :اى باز پرسید این آیھ را خوانده. بلى: قل ال أسألكم علیھ أجر اال الموده فى القربى؟ گفت :خواندى

ء فان 7 خمسھ و للرسول و لذى القربى آن  پرسید این آیھ را چطور؟ واعلموا انما غنمتم من شى. بلى: حقھ گفت
نحن وهللا القربى فى ھذه االیات بھ  :ام، سخن كھ بدینجا رسید حضرت فرمود بلھ این آیھ را ھم خوانده: گفت پیرمرد

انما یرید هللا لیذھب  :اى این آیھ را خوانده: پس از آن امام سجاد از او پرسید! خدا قسم مائیم ذوى القربى در این آیات
  .بلى: رد گفتعنكم الرجس اھل البیت و یطھر كم تطھیرا؟ آن م

  .مائیم اھل بیت رسالت كھ خداوند این آیھ را مخصوص آنان فرستاده است: حضرت فرمود

: شما را بھ خدا، آیا شما اھل پیغمبرید؟ حضرت فرمود: ریخت گفت در اینجا آن مرد منقلب شد در حالى كھ اشك مى
  .آرى قسم بھ حق جدمان رسول هللا كھ ما بدون تردید، اھل بیت اوئیم

من بیزارى : گفت زد و مى پیرمرد خجالت زده از گفتھ خود پشیمان شده خودش را پشت پاى امام انداخت بوسھ مى
و از آنچھ كھ گفتھ بود در پیشگاه امام عذر . جویم از كسانى كھ شما را كشتند و خون پاكتان را بھ زمین ریختند مى

تا دیگر كسى جرأت ننماید اظھار .(597) داد او را كشتندچون داستان این مرد بھ یزید رسید دستور . خواھى كرد
  .بنماید) علیھ السالم(تمایل بھ اھل بیت 

تمام آنھا را با یك ریسمان بھ ھم بستند، ریسمان را بھ  را وارد كاخ یزید بنمایند،) علیھ السالم(قبل از آنكھ اھل بیت 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گردن امام زین العابدین و در كنارش بھ گردن زینب و ام كلثوم و دیگر دختران پیغمبر 

  .زدند بستند و ھر كس كھ اندكى قدم را آھستھ برمى داشت او را با تازیانھ و نیزه مى

) علیھ السالم(على بن الحسین ...! یزید رسیدند او بر تخت و جایگاه مخصوص خود تكیھ زده بود وقتى كھ اسرا نزد
صلى هللا علیھ و آلھ و (كنى اگر پیغمبر  فكر مى: ما ظنك برسول هللا لو یرانا على ھذا الحال؟ یعنى :بھ یزید گفت

 ما را با این حال ببیند چھ خواھد كرد؟ ) سلم

 .(598) م حاضرین در جلسھ با صداى بلند گریھ كردند و یزید دستور داد آن ریسمان را بریدنداز شنیدن این سخن تما

كردند بایستانند و سر  ر اسرا نگاھدارى مىھا در جامع شام ھمانجا كھ از دیگ یزید دستور داد اسرا را در كنار پلھ
یزید بھ آن سر مبارك نگاھى . مقدس ابى عبدهللا را ھم در طشتى از طالى ناب قرار داده و جلوى روى او گذاشتند

  :گفت كرد و مى مى



صبرنا و كان الصبر منا سجیھ 
 

و اسیافنا یقطعن ھاماً و معصماً 
 نفلق ھاماً من رجال أعزه 

 
 ھم كانوا أعق و اظلما علینا و 

  .الحمد7 كھ خدا او را كشت: سپس خطاب بھ نعمان بن بشیر كرد و گفت

  .امیرالمؤمنین معاویھ دوست نداشت حسین كشتھ شود: نعمان در جواب یزید گفت

كرد،  بلھ این قبل از آن بود كھ حسین خروج كند، اگر چنانچھ حسین بر امیرالمؤمنین معاویھ خروج مى: یزید گفت
 .(599) كشت معاویھ ھم او را مى

 (علیھ السالم(گفتگوى یزید ملعون با امام سجاد 

خدا را چگونھ دیدى اى على بن كیف رأیت صنع هللا یا على بن الحسین؟ قدرت  :یزید خطاب بھ امام سجاد و گفت
  !الحسین؟

رأیت ما قضاه هللا عزوجل قبل ان یخلق السماوات و االرض آنچھ را كھ خداوند قبل از آفرینش آسمانھا  :امام فرمود
  .و زمین مقدر كرده بود، دیدم

ند و آنرا موجب فتواى اى پیدا ك گشت تا از سخنان خودش كلمھ اى مى گفت و دنبال بھانھ یزید با امام سجاد سخن مى
  !آنان رأى بكشتن او دادند. اى پیدا نكرد با حاضرین در مجلس مشورت كرد اما چون بھانھ. قتل وى قرار دھد

اى یزید مشاورین تو درباره ما برخالف مشاورین فرعون : امام زین العابدین در مقابل این تصمیم بھ یزید فرمود
خواست موسى را بكشد مشاورین بھ او  زیرا فرعون وقتى كھ مى .ادنددرباره موسى بن عمران و ھارون رأى د

دھند و جز  ولى مشاورین تو درباره من راى بھ كشتن من مى... ارجھ و آخاه فعالً او و برادرش را نگاه دار :گفتند
  .دھند زنا زادگان بھ كشتن انبیاء و فرزندانشان رأى نمى

 .(600) سر بزیر انداخت و از كشتن امام صرف نظر كرد) لیھ السالمع(یزید پس از استماع سخنان حضرت سجاد 

ھ فبما كسبت ما أصابكم من مصیب :یزید بھ حضرت گفت: از جملھ مطالبى كھ بین یزید و امام رد و بدل شد این بود
ما اصاب من مصیبھ  :امام در جواب او فرمود. آید در اثر كردار خود اوست ایدیكم ھر مصیبتى كھ بسر انسان مى

فى االرض و ال فى انفسكم اال فى كتاب من قبل ان نبراًھا ان ذلك على هللا یسیر لكیال تاسوا على ما فاتكم و ال 
رسد مگر اینكھ قبل از پیدایش آنرا در لوح محفوظ  ھیچ مصیبتى بھ زمین و بھ جان شما نمى.(601) تفرحوا بما آتاكم

مده، خوشحال نخواھیم یم تا بھ خاطر آنچھ از دستتان رفتھ غمگین نیستیم و از آنچھ ھم بدستمان آ ثبت و مقدر كرده
 .(602) بود

  :این شعر را از قول فضل بن عباس خواند) علیھ السالم(یزید پس از گفتار امام 

مھالً بنى عمنا مھالً موالینا 
 

ما كان مدفوناً  ال تنبشوا بیننا

 .(603) آرام آرام كھ پسر عموھا و بردگان ما در بین ما آنچھ مدفون است نبش نكنید

ز معاویھ، مدح و ثنا بگوید و از حسین و دودمانش در ھمین ھنگام یزید دستور داد خطیب بر فراز منبر برود تا ا
  .مذمت و نكوھش نماید



علیھ (سخنران دربارى یزید باالى منبر قرار گرفت و تا آنجا كھ توانست در مورد على بن ابیطالب و امام حسین 
ن منبر صدایش را بدگوئى و بى شرمى را كھ از حد گذارند امام سجاد از پایی...! بدگوئى كرد و ناسزا گفت) السالم

  :با اعتراض بلند كرد و فرمود

كھ ! لقد اشتریت مرضاه المخلوق بسخط الخالق فتبواً مقعدك من النار واى بر تو اى خطیب! ویلك ایھا الخاصب
 .(604) خشنودى مخلوق را بر خسم خدا برگزیدى، پر باد جایگاھت از آتش دوزخ

ائذن حتى اصعد ھذه االعواد، فأتكلم 7 رضى، ولھؤالء ! یا یزید :پس از اعتراض، خطاب بھ یزید كرد و فرمود
ش براى اجازه بده من نیز بر فراز منبر مطالبى بگویم كھ در آن خشنودى خدا و مایھ اجر و پادا! أجر اى یزید

  .مستمعین باشد

سخن بگوید باز ) علیھ السالم(حاضران نزد یزید اصرار كردند تا اجازه دھد امام . یزید درخواست امام را نپذیرفت
معاویھ فرزند یزید، نزد پدرش یزید وساطت كرد و گفت این جوان بیمار قادر بر سخن گفتن نیست . امتناع كرد

  !كند؟ اجازه بده تا ببینیم چھ مى

اى ھستند كھ وارث علم و فصاحتند  اینان خانواده(605) و زقوا العلم زقا. ان ھؤالء ورثوا العلم و الفصاحھ :یزید گفت
. تواند سخن بگوید چگونھ نمى. جزء تار و پود وجودشان گردیده استو آنچنان علم و دانش بھ آنھا تزریق شده كھ 

  .سخنرانى كند) علیھ السالم)سرانجام با اصرار بى اندازه حاضرین یزید اجازه داد تا على بن الحسین 

بر فراز منبر قرار گرفت، پس از حمد و ثناى پروردگار و درود بر محمد و اھل بیت اطھار ) علیھ السالم(امام 
  :رمودف

الحمد 7 الذى ال بدایھ لھ، والدائم الذى ال نفاد لھ، واالول الذى ال اول الولیتھ، و االخر الذى ال آخر الخریتھ، والباقى 
  :بعد فناء الخلق قدر الیالى واالیام، و قسم فیما بینھم االقسام، فتبارك هللا الملك العالم الى أن قال

م و پایدارى كھ نابودى ندارد و سپاس نخستى را كھ نخستین ندارد و پایانى را سپاس خداى را كھ آغاز ندارد و دائ
اى كھ بعد از نابودى خالئق جاودانھ است، خدایى كھ تقسیم و توزیع ارزاق بدست اوست،  كھ پسینى ندارد و پاینده

  :اینكھ فرمودامام ھمچنان بھ سخنان خود ادامھ داد تا . پس خجستھ باد آن خداى فرمانرواى بسیار دانا

اعطینا العلم و الحلم و السماحھ و الفصاحھ والشجاعھ و الحبھ فى قلبو : أعطینا ستا و فضلنا بسبع! ایھا الناس
منا النبى المختار محمد، و منا الصدیق، و منا الطیار، و منا اسد هللا و اسد رسولھ، و منا : و فضلنا بأن. المومنین

  .سبطا ھذه االمھ

: ند شش خصلت بھ ما عنایت فرموده و با ھفت ویژگى ما را از دیگران برترى بخشیده استخداو! اى مردم
و فصاحت و شجاعت و محبت در دلھاى مؤمنان را بما عنایت فرموده ) گذشت(خداوند، علم و رحم و جوانمردى 

  .است

از ما است صدیق اعظم  از ما است نبى مختار محمد مصطفى، و: و ما را بدین نحو از دیگران برترى بخشید كھ
كھ با مصطفى، و از ما است صدیق اعظم على مرتضى، و از ما است (على مرتضى، و از ما است جعفر طیار 

، و از ماست حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا، و )كند كھ دو بال در بھشت، با فرشتگان خدا پرواز مى(جعفر طیار 
 .(606) سرور جوانان اھل بھشتنداز ما است دو سبط ابن امت حسن و حسین كھ دو 

  .من عرفنى، فقد عرفنى، و من لم یعرفنى انباثھ حسبى و نسبى! ایھا الناس

  .كنم شناسد خودم را با حسب و نسب معرفى مى نمى شناسد، و ھر كس مرا شناسد كھ مى اى مردم ھر كسى مرا مى



انا ابن مكھ و منى، انا بن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الكرن باطراف الرداء، انا ابن خیر من ائتزر ! ایھا الناس
 وارتدى، و خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج و لبى، انا ابن من حمل على البراق و بلغ بھ جبرئیل الى سدره
 .المنتھى، فكان من ربھ كقاب قوسین أو ادنى، انا ابن من صلى بمالئكھ السماء، انا ابن من أوحى الیھ الجلیل ما أوحى

انا ابن من ضرب بین یدى رسول هللا ببدر و حنین، ولم یكفر با7 طرفھ عین، انا ابن صالح المؤمنین و وارث 
قاتل الناكثین و القاسطین و المارقین و مفرق االحزاب، أربطھم النبیین، و یسعوب المسلمین، و نور المجاھدین، و 

  .جأشا، وأمضاھم عزیمھ، ذاك ابو السبطین الحسن و الحسین على بن ابیطالب

انا ابن فاطمھ الزھراء، انا ابن سیده النساء، و ابن خدیجھ الكبرى، انا بان المرمل بالدماء، انا ابن ذبیح كربالء انا ابن 
 .(607) الجن فى الظلماء تو ناحت الطیر فى الھواءمن بكى علیھ 

منم فرزند مكھ و منى، منم فرزند زمزم و صفا، منم فرزند آنكس كھ برداشت حجر را با دامان عبا، منم ! مردم
كھ بھترین احرام را پوشید، منم فرزند آنكس كھ بھترین طواف و سعى را انجام داد، منم فرزند آنكس كھ آنكس 

بھترین حج و لبیك را انجام داد، منم فرزند آنكس كھ براق سورا شد و جبرئیل او را تا سدره المنتھى گردش داد و 
تگان آسمان نماز را بھ او اقتدا كردند، منم فرزند بھ مقام قرب قاب قوسین أو ادنى رساند، منم فرزند آنكس كھ فرش

منم فرزند آنكس كھ در ركاب پیامبر در بدر و حنین شمشیر زد . آنكس كھ خداوند او را خزینھ وحى خویش قرار داد
منم فرزند صالح المؤمنین، منم فرزند وارث وارث النبیین، منم فرزند امیر مسلمین و . اى تغییر عقیده نداد و لحظھ

ترین  نور مجاھدین، منم فرزند كشنده ماكثین و قاسطین و مارقین، منم فرزند نابود كننده فاسدین، و در رزم دل آرام
). علیھ السالم(ترین پدر دو سبط پیغمبر حسن و حسین، على بن ابیطالب  ترین و در تصمیم آھنین و در اراده جدى

بال، منم فرزند آنكس كھ جنیان زمین و مرغان ھوا بر او منم فرزند فاطمھ زھرا، منم فرزند لب تشنھ صحرا كر
 .(608) گریستند

خودشان را براى  مدائح اجداد بزرگوار خود را بر شمرد و مصائب وارد بر) علیھ السالم(آنقدر على بن الحسین 
  !...مردم توضیح داد كھ بانگ جوش و خروش و شور و غوغا، و نالھ و فریاد از جمعیت بلند شد

مؤذن ). مؤذن اذان بگوید: (اى بھ كار برد و دستور داد یزید ملعون از ترس اینكھ مبادا فتنھ و آشوبى بپا شود حیلھ
  .هللا اكبر: اذان گفت

تر  تر و برتر و گرامى و أعلى و اكرم مما اخاف واحذر ھیچ چیز از خدا بزرگتر و جلیل هللا اكبر واجل :امام فرمود
  .نیست

أشھد مع كل شاھد أن ال الھ غیره و ال رب سواه آرى تمام وجود من، ھم آواز با تمام موجودات با این  :امام فرمود
  .دھد كھ خدایى جز او نیست كلمھ شھادت مى

  .رسول هللا اشھد ان محمداً : مؤذن گفت

آنگاه . اى صبر كن تا من چند كلمھ یا یزید سخن بگویم تو را بھ حق این محمد لحظھ: حضرت بھ مؤذن فرمود
  :خطاب بھ یزید كرد و فرمود

كنند جد من است یا جد تو؟ اگر بگوئى جد توست  بگو این محمد كھ نامش را با اعزاز و اكرام ذكر مى! اى یزید
فھمند و اگر بگوئى جد من است، پس چرا پدر مرا با ظلم و  دانند و دروغ تو را مى دم مىحاضرین و تمام این مر

ستم كشتى؟ و چرا اموال او را غارت كردى؟ و چرا زنان و دختران او را اسیر نمودى؟ واى بر تو یزید از روز 
مالھ و سبیت نسائھ، فویل لك قیامت كھ جد من خصم تو باشد و ان قلت جدى فلم قتلت ابى ظلما وعدوانا؟ و انتھبت 

  .یوم القیامھ اذا كان جدى خصمك



مؤذن اقامھ بگو، نماز برپا شد ھمھمھ و : اى بر انگیختھ شود، بانگ برآورد یزید بھ وحشت افتاد كھ مبادا فتنھ
پوشیدند  اى بین مردم بھ وجود آمد، برخى از آنان در نماز شركت كردند و برخى دیگر از اقتداء بھ یزید چشم غلغلھ

 .(609) و پراكنده شدند

 !در حضور یزید) علیھ السالم(سر مطھر امام 

و در حضور زنان و (610) یزید در خواست كرد سر امام را نزد وى ببرند، سر را در طشتى از طال قرار داد
كوشیدند بھ آن سر بریده، نگاه كنند، یزید  سكینھ و فاطمھ دختران امام بلند شدند و پیوستھ مى. كودكان جلو گذاشت

پس از آنكھ (611) ھمین كھ چشمشان بھ سر پدر افتاد، صدایشان بھ گریھ بلند شد. دكر نیز سر را از آنان پنھان مى
تماشاچیان وارد كاخ  زنان و كودكان اھل بیت صدایشان بھ گریھ و شیون بلند شد اجازه داد تا ھمھ مردم و

 .(612) بشوند

و شعر ((614)یوم بیوم بدر: (گفت و مى(613) زد در ھمین حال یزید قضیب را برداشت و با آن بر لب و دندان امام مى
  :خواند حصین بن حمام را مى

أبى قومنا ان ینصفونا فانصفت 
 

اضب فى ایماننا تقطر الدما قو
 نفلق ھاماً من رجال اعزه 

 
علینا و ھم كانوا اعق و اظلما 

 

 

 

 

 

 

  :یحیى بن حكم برادر مروان كھ نزد یزید نشستھ بود چون این شعر را از وى شنید این شعر را خواند

سمیھ امسى نسلھا عدد الحصى 
 

و بنت رسول هللا لیس بھا نسل 

  .ھ تعداد ریگھاى صحرا است ولى آل مصطفى امروز نسلى ندارندتعداد نسل سمیھ ب

مادر ! اسكت ال ام لك حرف مزن :یزید پس از شنیدن شعر فوق از یحیى، مشتى بر سینھ او زد و گفت
  .خواند زد و شعر مى سپس با قضیب بھ سر و صورت آن سر مى.6)(15مرده

لبھاى حسین و بردارش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دھم كھ دیدم رسول خدا  ابو برزه اسلمى گفت من گواھى مى
نت شما دو نفر سروان جوانان اھل بھشت بھشتید، خداوند بكشد قائل شما را و لع: فرمود بوسید و مى حسین را مى

یزید از شنیدن سخنان ابو برزه بسختى خشمگین شد، دستور داد او را كشان . كند او را و از اھل دوزخش قرار دھد
 .(616) كشان و با ذلت از مجلس بیرون راندند

در یكى از جزایر كشور ما سم االغ حضرت عیسى : نده قیصر روم كھ در آنجا حضور داشت بھ یزید گفتنمای
رویم و نذورات و  اند و ما مسیحیان ھر سال از اطراف و اكناف عالم، بھ زیارت آن مى را نگاه داشتھ) علیھ السالم(

كھ كتب مقدس خود را با توجھ خود را با توجھ بھ گذاریم  كنیم و آنچنان او را احترام مى ھدایایى برایش پیش كش مى



 یزید از شنیدن.(617)بینم یقین كردم كھ شما بر باطلید این نحوه عملكرى كھ در مورد پسر دختر پیغمبرتان از شما مى
چون . این سخن بھ شدت خشمگین شد و دستور داد او را گردن بزنید تا در مملكت خویش ما را رسوا نگرداند

نصرانى فھمید كھ او را خواھند كشت و برجست و آن سر مطھر را برداشت و بوسید و بر سینھ چسبانید و گریھ 
كشتند تمام اھل  مان حال كھ او را مىكرد و شھادتین بر زبان جارى ساخت و روحش بھ كروبیان پویست در ھ مى

 .(618) ال حول و ال قوه اال با7 :فرمود مجلس یزید با صداى بلند از آن سر مطھر شنیدند كھ با شگفتى مى

.(619) سر مطھر را از مجلس بیرون بردند و سھ شبانھ روز باالى در قصر یزید آویزان كردندپس از این قضایا، 
و مشاھده كرد كھ انوار الھى (620)،چون ھند دختر عمرو بن سھیل زوجھ یزید سر مطھر را باالى در خانھ خود دید

با چھره (621) شود از آن ساطع و المع است و ھنوز با طراوت و تازه است و بوى بسیار خوشى از آن استشمام مى
  :گشاده از منزل بیرون دوید و بھ مجلس یزید آمد در حضور ھمھ حضار گفت

یزید ! اى؟ تو سر پسر دختر پیغمبر را بر در خانھ من نصب كرده !یزید !راس ابن بنت رسول هللا على باب دارنا؟
اعولى علیھ یا ھند فأنھ  :اى بر سر او افكند و او را بھ جاى خود برگردانید و گفت بى درنگ از جاى پرید و جامعھ

خواھى بر او كھ بزرگ قریش بود گریھ كن، ابن  حاال ھر چھ مى! صریخھ بنى ھاشم عجل علیھ ابن زیاد این ھند
 .(622) زیاد در امر او عجلھ كرد و من بھ كشتن او راضى نبودم

ھاى شھر و باالى در مسجد جامع أموى آویزان  در عین حال یزید دستور داد سرھاى شھدا را بر باالى دروازه
 .(623) كردند

بسیار خوشحال بود در حالى كھ چوب بر سر و ) علیھ السالم(ھمچنین مروان بن حكم كھ از كشتھ شدن امام 
  :كرد زد این اشعار را زمزمھ مى صورت امام مى

 !...درخواست مرد شامى از یزید

آنگاه از یزید خواست آن دختر را (624)  مردى از اھل شام نگاه كرد بھ فاطمھ دختر على: اند راویان حدیث نقل كرده
كیف  :اھرش زینب عقیلھ چسبید و گفتجناب فاطمھ از شنیدن این درخواست بھ خود لرزید و بجامھ خو. او ببخشد

  !من چگونھ كنیز و كلفت او بشوم؟ !اخدم؟

  !!اینكار ھرگز شدنى نیست! ال علیك انھ لن یكون ابدا ناراحت نباش :او را دلدارى داد و فرمود) علیھ السالم(زینب 

  !الو اردت لفعلت اگر من تصمیم بگیرم اینكار را خواھم كرد :یزید در جواب گفت

توانى انجام دھى، مگر اینكھ از دین ما خارج گردى و دین  این كار بر تو روا نیست و نمى: رت زینب فرمودحض
  .گرایى را اختیار كنى

اى باشد و جرأت پاسخگویى اش را  اندیشید كھ این چنین انسانھاى آزاده یزید كھ در حضور مردم بود و ھرگز نمى
گوئى؟ انما خرج عن الدین  در حضور من چنین سخن مى: شد و گفتدانستھ باشند بھ شدت خشمگین و ناراحت 

  .(پناه بر خدا از شر طغیان و فوران قدرت! (أبوك و أخوك پدر و برادر تو از دین خارج شدند نھ من

تازه اگر تو مسلمان باشى، تو و پدرت، بھ دین خدا و بھ دین جد و پدر و : فرمود) علیھ السالم(حضرت زینب 
  .اید نھ ما بدین تو و پدرت ھدایت شدهبرادر من 

 :اى جز تكذیب و دشنام گوئى ندید و بھ جناب زینب گفت یزید كھ با این پاسخگوئیھا خشمش افزون شده بود چاره
  !كذبت یا عدوه هللا دروغ گفتى اى دشمن خدا



ك اى یزید اكنون تو امیر أنت امیر مسلط تشتم ظلماً و تھقر بسلطان :حضرت زینب دلش شكست و با ناراحتى فرمود
دھى و ما را مقھور و مغلوب  قدرت و سلطھ در اختیار توست، ھر چھ بخواھى از ستم دشنام مى! و پادشاھى

 .(625) بینى مى

وھب هللا لك حتفا  :درخواست خود را تكرار كرد، یزید او را از خود راند و بھ وى گفت مرد شامى دیگر باره
 .(626) قاضیا دور شود خدا انشاء هللا مرگت را فرا رساند

  در مجلس یزید ملعون) علیھا السالم(زینب سخنرانى مھم حضرت 

شنید كھ با اشعار ابن زبعرى ) علیھا السالم(چون جناب حضرت زینب : اند مرحوم ابن نما و ابن طاووس فرموده
  :گوید ھاى بدر و حنین جایى كھ مى مبنى بر تفاخر بھ نسب و انتقام خون كشتھ

 لیت اشیاخى ببدر شھدوا 
 

سل جزع الخزرج من وقع اال
 ال ھلوا و استھلوا فرحاً 

 
 یا یزید ال تشل : ثم قالوا

 قد قتلنا القرم من ساداتھم 
 

 و عدلناه ببدر فاعتدل 
 لعبت ھاشم بالملك فال 

 
 خبر جاء و ال وحى نزل 

لست من خندف ان لم انتقم 
 

 من بنى أحمد ما كان فعل 

برخاست و ) سالم هللا علیھا(كرد زینب  فرح و شادمانى مى اظھار) علیھ السالم(تمثل جست و از كشتن ابى عبدهللا 
  :این خطبھ را ایراد فرمود

الحمد 7 رب العالمین، و صلى هللا على رسولھ و آلھ اجمعین، صدق هللا سبحانھ حیث قال ثم كان عاقبھ الذین آساؤا 
ذت علینا اقطار االرض، و آفاق السماء، اظننت یا یزید حیث آخ .السواى ان كذبوا بآیات هللا و كانوا بھا یستھزؤون

فأصبحنا نساق االسارى ان بنا على هللا ھوانا، و بك علیھ كرامھ؟ و أن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك و 
نظرت فى عطفك، حدالن مسرورا، حین رأیت الدنیا لك مستوسقھ، و االمور متسقھ، و حین صفا لك ملكنا و سلطاننا 

قول هللا تعالى و ال تحسبن الذین كفروا انما نملى لھم خیر ال نفسھم، انما نملى لھم لیزدادوا اثما و فمھال مھال، أنسیت 
  .لھم عذاب مھین

تخدیرك حرائرك و اماءك و سوقك بنات رسول هللا سبایا؟ قد ھتكت ستور ھن، و أبدیت و ! أمین العدل یابن الطلقاء
و یستشرفھن اھل المناھل و المعاقل، و یتصفح و جوھھن القریب جوھھن، تحدوا بھن االعداء من بلد الى بلد، 

  .والبعید، والدنى و الشریف، لیس معھن من حماتھن حمى، و ال من رجالھن ولى

صلى هللا علیھ و آلھ و (سپاس و ستایش خداى بى ھمتا را سزد كھ پروردگار جھانیان است، و درود خدا بر محمد 
  .و دودمان او باد) سلم

ثم كان عاقبھ الذین أسائوا السوأى أن كذبوا بآیات هللا، و كانوا بھا یستھزؤون  :تو راست فرمودى كھ گفتى! داخداون
آنانكھ نخست در غرقاب عیش و نوش و سرانجام در منجالب شھوت و شقات فرو رفتھ و آیات خدا را منكر شدند، 

  .بازگشتشان در آتش دوزخ خواھد بود

ھاى آسمان را بر ما تنگ و  از اینكھ فراخناى زمین و كرانھ! اى یزید: كرد و فرمودپس از آن خطاب بھ یزید 
اى و ما را در صف فرومایگان و اسیران در آورده و شھر بھ شھر گرداندى، گمان كردى كھ این قبیل  تاریك گرفتھ

خود افكنده و با غرور و كارھا موجب بى مقدارى ما، و دلیل عزت و كرامت تو خواھد بود؟ و اینكھ باد بھ بینى 
بینى و با دارائى و فرمانروایى ما را بھ راحتى  نگرى و دنیا را منظم و مرتب، و بكام خود مى تكبر بھ اطراف مى
آیا چنان ) اى حق شایستگان را بنا حق غصب كرده و باین امور سطحى دل خوش كرده(در اختیار آوردى 

بود؟ و بر عظمت و منزلت تو خواھد افزود؟ نھ چنین نیست آھستھ باش، پندارى كھ این جریانھا بسود تو خواھد  مى



و بدان كھ این اوضاع و احوال و این مھلتى كھ  ...و ال یحسن الذین كفروا .آھستھ باش و گفتار خدا را فراموش مكن
رھاى ننگین خود بھ تو و اطرافیانت داده شده است براى آن است كھ شما ماھیت خود را بى پرده نشان دھید و با كا

اى بھ نفع تو  اى كھ از قدرت خود كرده گمان نكن این سوء استفاده. (رسوائى و بى آبرویى خویش را آشكار سازید
  (.اى باش كھ در اتنظار تو خواھد بود شود، بلكھ منتظر عذاب خوار كننده تمام مى

ھا جا  نیزان خود را محرمانھ در پشت پردهھمسران و ك: آیا این است آن عدالت اسالمى كھ! اى فرزند آزاد شدگان
را در انظار عمومى بصورت اسیر، اینجا و آنجا بكشى؟ و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بدھى و دختران رسول خدا 

این معناى انصاف نیست كھ پرده حرمت آنھا را پاره كردى و چھره آنھا ! در معرض تماشاى این و آن قرار دھى؟
دشمن در شھرھا بدواندى تا ھمھ طبقات مردم از بادیھ نشین و شھرنشین، و دور و نزدیك، و  را كشودى، و بدست

پست و شریف دیده بر دوزند و آنھا را تماشا كنند، در حالى كھ ھیچیك از مردان و جانبدارنشان با آنھا نبود كھ از 
  .آنھا حمایت كنند

بت لحمھ من دماء الشھداء، و كیف یستبطا اھل البیت من نظر و كیف یرتجى مراقبھ من لفظ فوه اكباد االزكیاء، و ن
  .الینا بالشنف و الشنآن و االحن واالضغان

آرى از كسى كھ مادرش در جنگ احد شكم عموى پیغمبر را بشكافد و جگرش را با دندان پاره پاره كند و از كسى 
توان از او توقع نگھدارى و محافظت  كھ گوشت بدنش از خون شھیدان رشد كرده و نمو نموده است چگونھ مى

و چگونھ تردید خواھد كرد در دشمنى با اھل بیت كسى كھ از بدر و احد پیوستھ نظر عداوت و دشمنى و ! داشت؟
 بغض و كینھ در دل داشتھ و در اندیشھ انتقام از ما بوده است؟ 

الھلوا و استھلوا فرحاً 
 

یا یزید ال تشل : ثم قالو

كنى و چرا تو اینكار را نكنى و چگونھ آن شعر جاھلى را  ندانھاى سرور جوانان با چوب اشاره مىدر حالى كھ بر د
 نسرایى؟ 

تو این ھمھ جنایتھاى بزرگ را مرتكب شدى بدون اینكھ آنھا را بزرگ بشمارى و یا گناه بپندارى و با ! اى یزید
حد توانایى خود كوشیدند، مورد خطاب قرار  شادمانى غرور گذشتگان خود را كھ در مخالفت با اسالم تا آخرین

ام و بمن دستت درد نكند  بودند و شاھد این انتقامى كھ از فرزند على گرفتھ كاش پدران من مى :گوئى داده و مى
  .گفتند مى

  .و كیف ال تقول ذلك، و قد نكأت القرحھ، و استأصلت الشأفھ

كھ بھ دل ما نكردى؟ و یا ھیچ میدانى با ریختن خونھاى پاك  چرا چنین نكنى و چرا نخوانى، ھیچ میدانى چھ خونھا
چگونھ ما را از بیخ و بن بر كندى؟ و ستارگان درخشان روى زمین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و دودمان پیغمبر 

 فرزندان عبدالمطلب را خاموش نمودى؟ 

نك شللت و بكمت ولم تكن قلت ماقلت فعلت ما و تھتف بأشیاخك زعمت انك تنادیھم فلتردن و شیكا موردھم و لتودن ا
  .فعلت

شنوند،  پندارى كھ سخن تو را مى اى و چنین مى اكنون با مباھات و افتخار، نیاكان خود را مورد خطاب قرار داده
اى و دلھایى را كھ خون  اى و سخنھایى كھ گفتھ آنگاه از كارھائى كھ كرده. ھان بزودى بھ آنان خواھى پیوست

اى كاش دستت شكستھ و زبانت گنگ شده بود تا : (ى بھ سختى پشیمان خواھى شد و آرزو خواھى كردا كرده
  (.كردى آنچھ را كھ كردى گفتى آنچھ را كھ گفتى و نمى نمى

  .اللھم حذ لنا بحقنا، و انتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا، و قتل حماتنا



! پروردگارا: لبریز از اخالص توجھ بھ پروردگار خود نمود و عرض كرددر اینجا حضرت زینب با دلى شكستھ و 
تو خود حق ما را از این ستمگران باز ستان، و انتقام ما را از ایشان كھ بما ستم كردند باز بگیر و خشم و غضب 

  !خود را بر اینان كھ خون ما را ریختند و حامیان ما را كشتند نازل بفرما

  :خطاب قرار داد و چنین فرمود بار دیگر یزید را طرف

بما تحملت من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فوهللا مافریت اال جلدك، وال حرزت اال لحمك، ولتردن على رسول هللا 
سفك دماء ذریتھ و انتھكت من حرمتھ فى عترتھ و لحمتھ، حیث یجمع هللا شملھم، و یلم شعثھم و یأخذ بحقھم وال 

  .سبیل هللا أمواتا بل أحیا عند ربھم یرزقون تحسین الذین قتلوا فى

بخدا سوگند با این جنایت بزرگ و ھولناكى كھ تو انجام دادى جز پوست خود را نشكافتى، و جز ! ھان اى یزید
  .گوشت خود را با دست خویش پاره پاره نكردى

كولھ بار بسیار سنگینى از ریختن را مالقات خواھى كرد در حالى كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بزودى پیغمبر 
كند و  خون فرزندان او ھتك حرمت عترت وى بر دوش دارى م در آن روز خداوند پراكندگى آنھا را جمع مى

 .(627) گرداند حقشان را بھ آنھا برمى

ھرگز مپندار آنان كھ در راه خدا استقامت كرده و كشتھ شدند مردگانند، بلكھ زنده واقعى آنانند و از نعمتھاى بى )
  .(شوند مند مى پایان خدا بھره

خصیما، و بجرئیل ظھیرا و سیعلم من سول لك و مكنك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و حسبك با7 حاكما، و بمحمد 
  .المسلمین بئس للظالمین بدال و ایكم شر مكانا، و اضعف جندامن رقاب 

برقرار خواھد شد تو را بس است كھ خداوند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دادگاھى كھ بین تو و پیغمبر ! اى یزید
. كردندداور، و بھ زیان جامعھ اسالمى وسوسھ كرده و سنگ تو را بھ سینھ زدند و تو را برگردان مسلمانان سوار 

  .در آن روز خواھند فھمید كدام یك از شما حال و روزتان و یاورتان كمتر خواھد بود

ولئن جرت عل الدواھى مخاطبتك، انى الستصغر قدرك و استعظم تفریعك، و استكثر توبیخك، لكن العیون عبرى، و 
  ....المصدور حرى

ن الطقاء فھذه اییدى تنطف من دمائنا، و االفواه تتحلب اال فالعجب كل العجب، لقتل حزب هللا النجباء، بحزب الشیطا
من لحومنا و تلك الجثث الطواھر الزواكى تنتابھا العواسل، و تعفرھا امھات الفراعل و لئن اتخذتنا، مغنما لتجدنا، 

  .حین ال تجد اال ما قدمت یداك و ما ربك بظالم للعبید فالى هللا المشتكى و علیھ المعول. وشیكا مغرما

دانم  سخن گفتن با تو نیز از مصائب روزگار است كھ براى من فراھم آمده است زیرا من تو را كوچكتر از آن مى
اما چھ باید كرد؟ فعالً . دانم كھ با تو سخن بگویم بلكھ تو را مستحق توبیخ فراوان و الیق نكوھش بى اندازه مى

كھ ! بسیار شگفت و دریغ است. صیبتشان سوزان استچشمانمان از فراق عزیزانمان گریان، و سینھ ھایمان در م
این دستھاى ! آرى!! حزب هللا نجیب و اصیل، بھ دست حزب شیطان آزاد شده بى حسب و نسب كشتھ و بقتل برسند

چكد و این دھانھاى آلوده شما است كھ گوشت عزیزان ما  ناپاك شما است كھ خون پاك شھیدان ما از سر انگشتان مى
كرده و بلعیده است، و آن بدنھاى پاك و پاكیزه را بدون دفن بھ روى زمین انداختید و رفتید كھ  را قطعھ قطعھ

  .پاشیدند كردند و گفتارھا بر آنان، خاك مى گرگھاى بیابان یكى پس از دیگرى از آنھا دیدن مى

ذشت كھ باید از عھده اى؟ بدان كھ دیرى نخواھد گ اگر امروز قتل و اسارت ما را بسود خود پنداشتھ! اى یزید
غرامت سنگینى برآیى و در حالى كھ جز عمل خود ھیچ یار و یاورى ندارى باید جوابگوى این جنایت بزرگ بوده 

ھاى تو، بھ او شكایت خواھیم كرد و او را پناه  دارد، ما از بیدادگرى و چون خداوند بھ ھیچكس ستم روا نمى. باشى
  .دھیم خود قرار مى



سعیك، وناصب جھدك، فوهللا ال تمحود ذكرنا، و ال تمیت و حینا و ال تدرك امدنا و ال یرخص عنك  فكد كیدك، واسع
  .عارھا، و ھل رأیك اال فند و ایامك اال عدد، و جمعك اال بدد، یوم المنادى اال لعنھ هللا على الظالمین

كر و فریبى كھ در راه اغفال مردم آید بكن، و ھر م ھم اكنون كھ قدرت در دست تو است، ھر كار از دستت بر مى
دارى، انجام بده، و ھر سعى و كوششى كھ در طریق ظلم و ستم بر ما دارى بكار گیر، و از جد و جھد آن مضایقھ 
مكن، اما بدان كھ بھ خدا سوگند با این ھمھ تالش و اعمال قدرت باز ھم نخواھى توانست نام ما را محو كنى و ذكر 

توانى حقیقت و سرانجام كار ما  تو نمى. توانى فضایل ما و وحى ما را نابود كنى رى، و تو نمىما را از یاد مردم بب
اى . را درك كنى، و ھرگز نخواھى توانست این ننگ را از دامان خود پاك سازى كھ بھ ما اینگونھ رفتار كردى

ین زودى دوران شما سپرى نخواھد آیا جز این است كھ نقشھ تو بسیار ضعیف و نابخردانھ بود؟ و آیا بھ ھم! یزید
  :دارد شد؟ و دستگاھتان متالشى نخواھد گردید؟ آرى بزودى نداى الھى را خواھى شنید كھ كھ اعالم مى

 لعنت ھمیشگى بر ستمكاران باد 

مل لھم فالحمد 7 رب العالمین، الذى ختم الولنا بالسعاده و المغفره و آلخرنا بالشھاده و الرحمھ، و نسأل هللا ان یك
  .الثواب، و یوحب لھم المزید و یحسن علینا الخالفھ، انھ رحیم ودود، و حسبنا هللا و نعم الوكیل

كنیم كھ ابتداى كار ما را با سعادت و آمرزش آغاز كرد و بھ شھادت و فداكارى در راه  پس ما خدا را سپاس مى
ت خود را بر شھیدان ما تكمیل فرماید و اجر و از پروردگار متعال خواستاریم رحم. خودش با مھربانى پایان داد

پاداش آنان را افزون گرداند و بھ ما توفیق دھد تا جانشین نیكویى براى آنان باشیم كھ او است خداى بخشنده و 
  .مھربان و كفایت كننده بندگان، و او است بھترین یار و یاور مستضعفان

كشیده، زنى كھ شبھا بیدار و روزھا بى قرار مانده، اینچنین داغ و كرد زنى داغدیده و رنج  یزید كھ ھرگز باور نمى
آتشین و كوبنده سخن بگوید، از اینرو خواست با بى قرار مانده، اینچنین داغ و آتشین و كوبنده سخن بگوید، از 

و بى ھوشیارانھ  زنان نابخردانھ :اینرو خواست با یك توجیھ عامیانھ سخنان او را خنثى كند و بال اثر نماید و بگوید
  !سخن ھمى گویند

 

 

 

 

 

از جھالت و نابخردى و ضاللت و گمراھى یزید ھمین بس كھ بدون اینكھ احساس جرم و گناھى بكند، و بدون اینكھ 
  :گوید آنرا بزرگ بشمارد، در حضور بزرگان اھل شام كھ در مجلس حاضر بودند مى

 ى ما فعل و الذى اوقعھ فیما وقع؟ أتدرون من أین اتى ابن فاطمھ؟ و ما الحامل لھ عل

دانید انگیزه او بر این كارھا چھ بود و چھ عاملى او را بھ این  اند؟ و آیا مى دانید پسر فاطمھ را از كجا آورده آیا مى
 روز انداخت؟ 

  :آنگاه خود یزید توضیح داد و گفت. دانیم ما نمى: حاضرین و بزرگان اھل شام در جواب یزید گفتند



بھتر از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)پنداشت كھ پدرش بھتر از پدر من، و مادرش فاطمھ دختر پیغمبر  ن مىاو چنی
تر از من بھ امر خالفت  باشد او خود را شایستھ مادر من، و جدش بھتر از جد من و خودش بھتر از من مى

  .دانست مى

شوند و مردم خواھند  اند، نزد خدا محاكمھ مى ز دنیا رفتھدانست چون ھر دو ا اما اینكھ پدرش را بھتر از پدر من مى
گفت مادرش بھتر از مادر من است، آرى مادر او  فھمید كدامیك حاكم و كدام محكوم خواھند شد؟ و اما اینكھ مى

ت گفت جدش از جد من بھتر اس و اما اینكھ مى. از مادر من بھتر بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دختر رسول خدا 
عدل و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تواند براى محمد  ھر كس ایمان بھ خدا و بھ روز بازپسین داشتھ باشد ھرگز نمى

پناه بر خدا از (كند  دانست، این سخن از قلت فھم او حكایت مى ھمتایى بیابد و اما اینكھ خودش را از من بھتر مى
قل اللھم ما لك الملك، تؤتى الملك من تشاء، و تنزع  :خوانده استكھ گویا این آیھ مباركھ را ھم ن) قدرت و غرور

و هللا یؤتى ملكھ من  :و ھمچنین این آیھ از قرآن را ندیده است .الملك ممن تشاء، و تعز من تشاء، و تذل من تشاء
 .(628) یشاء

  در ویرانھ شام) علیھ السالم(بازداشت اھل بیت 

ھاى حكومت یزید را لرزاند و بینشى در حاضرین و ھمھ مردم پدید  پایھ) علیھا السالم(آتشین خطبھ حضرت زینب 
آورند  بر زبان مى آورد كھ در ھمان ھنگام مستمعین گمراھیھا و شقاوتھاى حكام زور را كھ در آن غوطھ ور بودند

با توجھ بھ وضع موجود كھ ! اند در چھ بیابان وحشتناكى گمراه شده! فى اى واد یعمھون واى :گفتند و بھ یكدیگر مى
اى برایش باقى نمانده بود جز اینكھ دستور داد بى درنگ آنھا را از مجلس خارج  پدید آمده بود، یزید ھیچ راه چاره

أسراى اھل بیت در این خرابھ سقف شكافتھ بازداشت و در عزان عزیزان خود . كنند اى بازداشت كرده و در ویرانھ
  .سوگوارى كردند(630) و سھ شبانھ روز(629) بھ سوگ نشستند

را براى انجام كارى از زندان بیرون آوردند در ھمین حال منھال بن عمرو خدمت ) علیھ السالم(روزى امام سجاد 
 برى؟  كیف أمسیت یابن الرسول؟ چگونھ روزگار بسر مى :حضرت رسید و سوال كرد

بریم كھ  آنچنان بسر مى .أمسینا كمثل بنى اسرائیل فى آل فرعون یذبحون ابناثھم و یستحیون نسائھم :ضرت فرمودح
كشتند و زنانشان را جھت اسیرى و خدمتكارى  بردند، مردانشان را مى بنى اسرائیل در حكومت فرعون بسر مى

از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الید كھ محمد ب روزگارى عرب بر عجم مى! اى منھال .داشتند خویش زنده نگھ مى
از قبیلھ ایشان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كرد كھ محمد  آنھاست، و قریش نیز بر سایر قبایل عرب مباھات مى

و در  .انا 7 و انا الیھ راجعون !!است، ولى ما كھ فرزندان آن حضرتیم ببین چگونھ ما را كشتند و پراكنده نمودند
 .(631) باشیم حال ھمھ ما براى خدائیم و تسلیم رضاى او مىھر 

را بلند گفتم دیدم زنى بیرون آمد و صدایش  سخن مى) علیھ السالم(در ھمان حال كھ با امام سجاد : گوید منھال مى
روى اى بھترین یادگار برادر؟ و امام سجاد با شنیدن آن صدا بى درنگ مرا  الى أین یا نعم الخلف؟ كجا مى :كرد

 .(632) اش زینب كبرى است عمھ: پرسیدم این این زن كیست؟ گفتند. رھا كرد و بھ سوى او رفت

  بازگشت بھ سوى مدینھ

یزید را مسرور ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و یاران او اسیر كردن حریم رسول خدا ) علیھ السالم(كشتن حسین 
اش پدیدار بود و اعتنایى بھ الحاد و كفر خود نداشت آنجا كھ اشعار ابن  شادمانى وى در مجلس عمومى(633)كرد،

كرد، اماھنگامى كھ مالمت  را نیز انكار مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خواند و حتى وحى بر پیامبر  زبعرى را مى
ر خود، مرتكب خطا شده است و كارى را انجام داده است كھ حتى كسانى بر او فزونى گرفت و روشن شد كھ در كا

اھل عراق حسین را  :كردند، و وصیت معاویھ را فھمید بھ او گفتھ بود كھ متدین بھ دین اسالم نبودند، آن كار را نمى
حتمى و حقى كنند تا آنكھ خروج كند، ھنگامى كھ برتو خروج كرد از او بگذر چرا كھ او خویشاوندى  رھا نمى

و حتى نزدیكان و اھل بیت و زنان یزید نیز بر او عیب گرفتند، سخن گفتن سر مقدس بھ .(634) عظیم بر دمھ ما دارد
و بیزارى از این جرم و (635) ر قتل فرستاده روم را داد در پیش چشمان او بودالخول و القوه اال با7 آنجا كھ دستو



را بر گردن ابن زیاد اى ندید جز آنكھ ارتكاب این كار  قساوت در ھمھ حال محافل و مجالس دمشق پیچید، چاره
  .شود بیاندازد تا این شماتتھا را از خود دور كند، ولى آنچھ ثابت است ھرگز زائل نمى

علیھ (و اھل بیت ) علیھ السالم(یزید ھنگامى كھ از فتنھ و انقالب بر علیھ خود ترسید در بیرون بردن امام سجاد 
اى آنان را اجابت كند، بھ نعمان بن بشیر و ھمراھان او ھ از شام تعجیل كرد و در صدد برآمد كھ خواستھ) السالم

 .(636) دستور داد كھ آنھا را تا مدینھ، با مھربانى، ھمراھى كنند

) علیھ السالم(ما را از راه كربال ببر، بھ قتلگاه حسین : ماى خود گفتندھنگامى كھ آنان بھ عراق رسیدند بھ راھن
رسیدند، جابربن عبدهللا انصارى و جماعتى از بنى ھاشم گریھ و برخى از آل پیامبر را دیدند كھ براى زیارت قبر 

در ) علیھ السالم(براى نوحھ بر حسین (637) آمده بودند، صداى گریھ و نالھ بلند شد، سھ روز) علیھ السالم)حسین 
 .(638) كربال ماندند

آیا : آنگاه گفت! یا حسین: ایستاد، بھ شدت گریست و سھ بار صدا زد) علیھ السالم(صارى نزد قبر امام جابر ان
چگونھ جواب مرا بدھى در حالى كھ رگھاى تو قطع شده و میان سر و بدنت : دوست جواب خودش را داد و گفت

رمؤمنان، و فرزند انیس تقوى و زاده دھم كھ تو فرزند خاتم پیامبران و فرزند امی جدائى افتاده است، شھادت مى
چگونھ چنین نباشى ! ھدایت و پنجمین اصحاب كساء و فرزند سرور نقیبان و فرزند فاطمھ زھرا سیده زنان ھستى

اى، از سینھ ایمان شیر  در حالى كھ دست سید المرسلین بھ تو غذا داده است، در دامان پارسیان تربیت یافتھ
اى، جز اینكھ قلوب مؤمنین از فرق تو  اى و پاك رحلت كرده اى، پاك زیستھ ادر جدا شدهاى و با اسالم از م نوشیده

دھم كھ تو در  شھادت مى! سالم خداوند و رضوان او بر تو باد. باشند آرامش ندارد و دائماً در حیرت و حسرت مى
بھ اطراف قبر حركت پس از آن چشم خود را . ھمان مسیر حركت كردى كھ برادرت یحیى بن زكریا حركت كرد

دھم كھ شما نماز را بر پاداشتید و زكات را پرداختید و امر بھ معروف و نھى از منكر  شھادت مى: داد و فرمود
  .نمودید، با افراد ملحد و بى دین جھاد كردید و خداوند را عبادت كردید تا آنكھ بھ مرحلھ یقین رسیدید

اى كھ وارد  را بھ حق بھ پیامبرى مبعوث كرد، در آن معركھ) ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل(قسم بھ خدائى كھ محمد 
  .اید ما نیز با شما شریك ھستیم شده

چگونھ اینچنین است در حالى كھ ما ھیچ وادى را نپیمودیم، از ھیچ كوھى باال نرفتیم و ھیچ : عطیھ عوفى گوید
  .اند فرزندان آنھا یتیم و ھمسران آنھا بیوه شدهشمشیرى را نزدیم و این جماعت را میان سر و بدن جدائى افتاده 

ھر كس گروھى را : فرمود شنیدم كھ مى (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از حبیب خود رسول خدا : جابر در پاسخ گفت
دوست داشتھ باشد، با آنان خواھد بود و ھر كس عمل قومى را دوست داشتھ باشد، با آنان خواھد بود و ھر كس 

صلى هللا علیھ و آلھ )باشد، قسم بھ خدائى كھ محمد  ا دوست داشتھ باشد، در آن عمل، شریك آن قوم مىعمل قومى ر
و اصحاب او بر آن ) علیھ السالم(را بھ پیامبرى مبعوث داشت نیت من و اصحاب من بر ھمانست كھ حسین ) و سلم

   الحاق سر بھ بدن.(639)اند نیت بوده

نرمش و بازگشت یزید را دید تمامى سرھا را از او درخواست تا آنھا را در ) علیھ السالم(ھنگامى كھ زین العابدین 
در حبیب . بھ بدن ملحق كنند یزید این خواستھ را پذیرفت و تمامى سرھا را تحویل او داد كھ. محل خود دفن كند

شده است كھ سرھا را بھ كربال  155نقل كرده است و ریاض األحزان ص  253السیر آنچنان كھ نفس المھموم ص 
  .آوردند

امامیھ اینچنین سر حسین : آمده است 58و مثیر األحزان ابن نما ص  165در روضھ الواعظین فنال نیشابورى ص 
امامیھ اینچنین قائلند، در اعالم الورى از : آمده است 112اعتماد است، در لھوف ص بھ بدن قابل ) علیھ السالم(

مشھور میان علماء الحاق سرھا بھ ابدان : ، ریاض المصائب و بحار آمده154، مقتل العوالم ص 151طبرسى ص 
  .است



ذكر كرده است كھ  ھاى خود سید مرتضى در بعضى از رسالھ: گفتھ است 200، ص 2ابن شھر آشوب در مناقب ج 
زیارت اربعین بر الحاق داللت دارد، در بحار : گوید شیخ طوسى مى. سر حسین بھ بدنش در كربال ملحق شد

در بیستم صفر سر حسین : آمده است 67االنوار از برادر عالض مھ حلى و در عجائب المخلوقات قزوینى ص 
سر : در شرح ھمزى البوصیرى تألیف ابن حجر آمده است(640) بھ بدن باز گردانده شد، شبراوى شد،) علیھ السالم(

مشھورتر اینست : گوید پس از چھل روز از شھادت وى، بازگردانیده شد، سبط ابن جوزى مى) علیھ السالم(حسین 
نقل كرده است كھ  57، ص 1مناوى در الكواكب الدریھ ج (641) ر بھ كربال باز گردانیده شد و با بدن دفن شد،كھ س

د، قرطبى آن را ترجیح داده است و بھ بعضى از اھل كشف و امامیھ باالتفاق معتقدند كھ سر بھ كربال باز گردانده ش
گوید كھ  اند، و ھمچنین ابوریحان بیرونى مى شھود نسبت داده است كھ آنان را باز گرداندن سر بھ كربال مطلع شده

 .(642) بھ بدن باز گردانده شد تا با آن دفن شود) علیھ السالم(در بیستم از صفر سر حسین 

توان اعتنا كرد و این حدیث كھ سر مطھر كنار قبر پدرش  با توجھ بھ این تفاصیل دیگر بھ قول خالف آن نمى
اند داللت  كھ از آن اعراض كردهاست، در جلوى این بزرگان بوده است و این) علیھ السالم(امیرالمؤمنین على 

ھنگامى كھ از  .كند كھ بھ آن اعتماد ندارد، چون مستند بودن آن مسلم نیست و راویان آن شناختھ شده نیستند مى
  :ابوبكر آلوسى جایگاه سر مطھر سؤال شد او در پاسخ گفت

را ) علیھ السالم(سر حسین 
  مجوئید 

 در شرق زمین یا غرب آن باشد 

 ھا كنید و بیائید ھمھ را ر
 

 (643) بھ سوى من كھ جایگاه آن در قلب من است 

 :(644) فرماید ھمچنین حاج مھدى فلوجى حلى مى

را نخواھید بھ درستى كھ آن ) علیھ السالم(سر حسین   در ھیچ سرزمین و وادى وجود ندارد  
 كند  ولى والى خالصى شما را راھنمایى مى

 
بر اینكھ او در وسط قبل من دفن شده است 

  روز اربعین حسینى

ھمگانى اینست كھ در چلھمین روز از وفات یك عزیز با ارسال خیرات و مبرات و با برپا كردن  از سنن و رسوم
كنند و این در حالى است  مجالس ذكر، و بر شمردن فضائل او و آروز كردن جاودانگى ذكر او بھ او توجھ ویژه مى

لذا با یك شعر بلند یا یك خطابھ بلیغ  خواھند او را رھا كنند، ھا مى كھ ھمگان در حال فراموش كردن او ھستند و دل
شود یاد آن فقید ھم  اى ایراد مى شود یا خطابھ در آن لحظھ كھ این اشعار خوانده مى. ھواھند یاد او را زنده كنند مى

اگر آن فقید ھم زنده عظمت و فضیلت بر . ھواھند از فضیلتھاى او را پیروى كنند شود و ھمگان مى زنده مى
كند وقتى كھ این یادآورى در مورد مصلحین و افراد الگوئى  ن سنت حسنھ، اھمیت بیشترى پیدا مىخوردار باشد ای

  .دھد بوده باشد، چون نشر مزایا و تعالیم آنان پیروان آنھا را بھ سوى اصالح و تھذیب نفس سوق مى

اند كھ زمین تا چھل روز بر  دهنقل كر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روایتى كھ ابوذر غفارى و ابن عباس از پیامبر 
كند كھ آسمان تا چھل روز  نقل مى) علیھ السالم(و ھمچنین روایتى كھ زراره از امام صادق (645) كند مؤمن گریھ مى

خون گریست و زمین چھل روز تبا سیاھى و تیرگى گریھ كرد و خورشید چھل روز با ) المعلیھ الس(بر حسین 
كسوف و سرخى خود گریست و فرشتگان آسمان چھل روز گریھ كردند، ھیچ زنى از ما خضاب نكرد و روغن بھ 

) علیھ السالم)ام خود نمالید و سرمھ نكشید تا اینكھ سر عبیدهللا بن زیاد نزد ما فرستاده شد و پس از شھادت ام
تمامى این روایات مؤكد این سنت معروفھ و عادت مستمره در میان مردم است (646) پیوستھ ما در حال گریھ بودیم،

. روز چھلم بر سر قبر او مجلس بپادارند كھ خویشان و دوستان گردھم آیند كھ چھل روز بھ میت توجھ كنند و در
كنند  این عادت مختص بھ مسلمانان نیست، مسیحیان نیز در چھلمین روز از وفات فردى، در كلیسا مجلس برپا مى

یھودیان پس از  كنند، خوانند بھ نام نماز جنازه و در نیمسال و پس از یك سال نیز چنین رفتار مى نمازى بروى مى
تمامى اینھا براى باز گرداندن .(647) كنند گذشت سى روز و ھمچنین پس از نھ ماه و پس از یك سال چنین كارى مى

  .ست خصوصاً اگر مرده از بزرگانى باشد كھ صاحب آثار و اعمالى بوده باشدیاد او و تذكر دادن آثار و اعمال او



شود كھ نیكى بھ تمام معنا او را در بر گرفتھ باشد و زندگى  بھ ھر حال در میان تمامى مصلحین شخصى یافت نمى
مواعظى دینى  و داستان نھضت و شھادت جانسوز او تماماً دعوتى الھى و درس اصالح طلبانھ و تعالیم اخالقى و
، او )علیھ السالم(بوده باشد مگر سرور جوانان بھشت، شھید دین و اسالم، شھید اخالق و تھذیب، آقا حسین بن على 

از ھر شخص اولى است بھ اینكھ یاد او در ھر مكانى اقامھ شود و در روز اربعین بھ سوى مرقد مقدسش حركت 
  .كنند تا بھ این اھداف كریمھ نائل آیند

پذیر  ورد عموم مردم مجالس اربعین منحصر بھ اربعین اول است از آنجھت كھ فضائل آنان محدود و پایاندر م
است، بر خالف سید الشھداء كھ فضائل او محدود و معدود نیست و ھر اندازه حاالت او ذكر شود باز ھم جدید و با 

مھ ماتم نزد قبر او در اربعین ھر سال زنده پس اقا. طراوت است و ھر انسان نیك محتاج است كھ از او پیروى كند
كردن نھضت او و معرفى كردن قساوت امویان و تابعائن و پیروان آنان است، و ھر زمان كھ خطیب یا شاعرى 

  .شود كھ پیش از آن، بر او بستھ بوده است لب بھ سخن بگشاید درھایى از فضیلت بر او باز مى

علیھ (این است كھ روز اربعین ھر سال تجدید عھد كنند و روایت امام باقر  بھ ھمین دلیل، عادت تمامى شیعیان بر
شاید بھ ھمین 64)(8 گریست، طلوع و غروب آن سرخ بود،) علیھ السالم)را كھ آسمان چھل روز بر حسین ) السالم

  .عادت معروف میان مردم اشاره داشتھ باشد

  عالئم مؤمن

برگزارى پنجاه و یك ركعت : عالمات مؤمن پنج چیز است: فرماید كھ مى) علیھ السالم(حدیث امام حسن عسكرى 
یشانى بر نماز، زیارت اربعین، آشكار گفتن بسم هللا الرحمن الرحیم، بھ دست كردن انگشتر بھ دست راست، و پ

 .(649) خاك سائیدن

كند، بزرگداشت سید الشھداء و بر پائى  این روایت ما را بھ این عادت ھمگان شناختھ شده میان مردم راھنمائى مى
ربعین از جانب كسانى است كھ محب و شیعھ او باشند و بدون شك شیعیان ھمان مؤمنینى مجالس ذكر او در روز ا

ھستند كھ بھ امامت او معتقد باشند و از عالئم ایمان و محبت آنھا بھ آقاى جوانان بھشت، حضور یافتن نزد قبر 
  .باشد مطھر وى در روز اربعین باراى اقامھ ماتم و تجدید عھد و میثاق با وى مى

رف كردن در جملھ زیاه األربعین بھ اینكھ بگوییم منظور از آن زیارت چھل فرد مؤمن باشد، یك كج فھمى است تص
بایست الف و الم  كھ ذوق سلیم از آن اباء و امتناع دارد، چون اگر منظور حدیث، زیارت چھل مؤمن بود، مى

شود ھمان زیارت اربعین معھود و  است معلوم مىزیاره اربعین، االن كھ الف و الم عھد را آورده  :نیاورد و بگوید
 .(650) باشد مى) علیھ السالم(معروف مد نظر است كھ یكى از عالئم ایمان و محبت نسبت بھ ائمھ 

  باب نجات و كشتى رحمت

اگر چھ عموماً درھاى نجات و كشتیھاى رحمت ھستند و با والیت ) علیھ السالم(نكتھ دیگر اینكھ ائمھ معصومین 
شود و ھمگان در راه دعوت بھ دین شھید شدند و جان خود را براى امتثال امر  آنان مؤمن از غیر مؤمن شناختھ مى

این امر را دوازده امام دارند ھیچ كدام از آنھا : فرمایند مى) معلیھ السال(اند و لذا امام حسن مجتبى  خداوند اھدا كرده
شود، و لذا واجب است اقامھ ماتم در اربعین ھر كدام از ائمھ، اما قرینھ حالیھ،  نیست مگر اینكھ مقتول یا مسموم مى

ضیھ سید را بفھمند، زیرا ق) علیھ السالم(علماء را ملزم كرده است كھ از این جملھ، خصوص زیارت حسین 
شود كھ آغاز اسالم، محمدى، و بقاء آن حسینى  الشھداء است كھ میان دعوت حق و باطل تمیز داده و لذا گفتھ مى

كھ حسین از من است و من از حسینم، بھ ھمین مطلب اشاره ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)است و حدیث پیامبر 
كردن اساس اسالم، پاك كردن خارھاى باطل از راه شریعت كند، زیرا آنچھ سید الشھداء تحمل كرد براى محكم  مى

براى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و آگاه كردن نیكان بھ جرائم اھل ضالل و گمراھى بود و این عین نھضت پیامبر 
ا اند مگر اینكھ نظرھ ھیچ فرصتى نیافتھ) علیھ السالم(بھ ھمین دلیل است كھ ائمھ معصومین . نشر دعوت الھى بود

را بھ این نھضت كریمھ، متوجھ سازند، چون این نھضت در بر گیرنده فاجعھ ھائى است كھ صخره را فرو 
ھا را تحریك و دلھا را نرم  عاطفھ) علیھ السالم(دانند كھ مواظبت بر آشكار كردن مظلومیت حسین  ریزد و مى مى



دھد، او امامت را از جد و پدر خود  ن نمىداند كھ حسین امامى عادل است، ھرگز بھ پستى ت كند، شنونده مى مى
گرفتھ است و ھر كس بھ مبارزه او برخیزد از عدالت خارج است، ھنگامى كھ شنونده دانست كھ حق با حسین 

  .و فرزندان معصوم اوست بدون شك راه آنان را خواھد پیمود) علیھ السالم(

مھ ماتم در ھیچ اربعینى حتى اربعین پیامبر عالیقدر تشویق بھ اقا) علیھ السالم(از این روست كھ از جانب ائمھ 
وارد نشده است زیرا تذكر دادن فاجعھ كربال یك عامل قوى در باقى گذاردن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اسالم 

و بھ ھر حال . تر است جذاب (علیھ السالم(رابطھ دینى، و متوجھ كردن نظرھا بھ كربال در احیأ امر معصومین 
ھاى آن را كھ حدیث  شود اگر نظائر و ھم قرینھ واننده گرامى اختصاص زیارت اربعین بھ مؤمن آشكار مىبراى خ

  .بر آنھا اشاره نموده است

نخستین آنھا نماز پنجاه و یك ركعت است كھ در شب معراج تشریع شد و با شفاعت پیامبر بھ پنج نماز واجب بسنده 
ھشت ركعت نافلھ ظھر : مغرب و عشاء و سى و چھار ركعت نافلھھفده ركعت در صبح و ظھر و عصر و : شد

قبل از آن و ھشت ركعت نافلھ عصر قبل از آن، چھار ركعت مغرب بعد از صبح و یازده ركعت نافلھ شب كھ با 
این عمل از مواردى است كھ مختص بھ . شوند اضافھ نمودن آنھا بھ نمازھاى واجب مجموعاً پنجاه و یك ركعت مى

است، اھل سنت اگر چھ در عدد فرائض، موافق با شیعھ ھستند اما در نوافل اقوال آنھا مختلف و گونھ گون  امامیھ
آمده است كھ نوافل دو ركعت قبل از فجر، چھار ركعت قبل  314، ص 1در فتح القدیر از ابن ھمام حنفى ج : است

بعد از آن و چھار ركعت بعد از عشاء از ظھر و دو ركعت بعد از ظھر، چھار ركعت قبل از مغرب و دو ركعت 
است در مورد نافلھ شب ھم اختالف است كھ آیا ھشت ركعت است یا دو ركعت یا سیزده ركعت یا بیشتر؟ كھ 

شود و لذا پنجاه و یك ركعت مخصت بھ امامیھ  مجموع نوافل شب و روز با نمازھاى واجب پنجاه و یك ركعت نمى
نمازى كھ باید با (امامیھ در نمازھاى جھریھ . ده بلند بسم هللا گفتن استدومین چیزى كھ روایت ذكر كر. است

 (ظھر و عصر(دانند و در نمازھاى اخفاتیھ  آن را واجب مى) صداى بلند خواند شود یعنى صبح و مغرب و عشاء
  .دانند آن را مستحب مى

در نمازھاى واجب جھرى مثل مغرب، آشكارا گفتن بسم هللا الرحمن الرحیم است امامیھ معتقدند كھ : مورد دوم
عشاء و صبح بھ صورت وجوبى آشكارا گفتن آن الزم است و بھ صورت استحباب در نمازھاى اخفاتى مانند ظھر 

  .و عصر

شیعھ معتقد است كھ بلند گفتند بسم هللا در نمازھاى جھرى و اخفاتى از سنت است و بقیھ فقھأ با : گوید فخر رازى مى
گفت و  بسم هللا را بلند مى) علیھ السالم(بھ تواتر ثابت شده است كھ على بن ابیطالب . خالف ھستنداین نظر شیعھ، م

صلى هللا (اقتدا كند بھ تحقیق ھدایت یافتھ است و دلیل آن ھم قول پیامبر ) علیھ السالم(ھر كس در دین خود بھ على 
البتھ این .(651) بگردان ھر جا كھ بوده باشد) السالمعلیھ (خدایا حق را با على : است كھ فرمود) علیھ و آلھ و سلم

 اگر فردى بھ جمیع آنچھ از امیرالمؤمنین: كلمھ فخر رازى را ابو الثناء آلوسى ھضم نكرده است و لذا گفتھ است
متواتر است عمل كند بھ تحقیق كافر شده است، چون باید بھ بعضى ایمان آورد و بھ بعضى كافر شود و اینكھ گفتھ 

اقتدا كند ھدایت شده، مسلم است، ولى در صورتى است كھ ) علیھ السالم(شده كھ ھر كس در دین خود بھ على 
این ھجوم آلوسى و امثال او، بھ .(652)متواتر باشد كند مسلم و را حكایت مى) علیھ السالم(روایتى كھ كارھاى على 

و صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر . اند رساند كھ قدمھاى خود را بر والیت سید اوصیاء راسخ گردانیده شیعھ ضرر نمى
اى على خداى تعالى را نشناخت مگر من و تو، مرا نشناخت مگر خدا تو، و تو را نشناخت مگر : فرماید مى (سلم

بدایع الصنایع  478، ص 1در مغنى ابن قدامھ ج . لف ھستنداھل تسنن در مسألھ جھر با امامیھ مخا.(653) خدا و من
آمده است كھ بلند گفتن بسم هللا در  216، ص 1و شرح زرقانى بر مختصر ابى الضیاء ج  204، ص 1كاشانى ج 

  .نماز سنت نیست

ایات سومین چیزى كھ حدیث بھ آن متعرض شده است، اینست كھ انگشتر را بھ دست راست بكنند، امامیھ طبق رو
سنت : گوید ابن حجاج مالگى مى. اند اند و گروھى از اھل تسنن مخالفت كرده بھ آن ملتزم شده) علیھ السالم(ائمھ 

اینست كھ ھر نجاستى با دست چپ گرفتھ شود و ھر شیأ پاك با دست راست گرفتھ شود، لذا در مورد انگشتر 
 .(654) شود شود و بھ دست چپ زده مى ھ مىمستحب اینست كھ بھ دست چپ زده شود چون با دست راست گرفت



زد و از  كند كھ مالك اكراه داشت انگشتر را بھ دست راست بزند و آن را بھ دست چپ مى ابن حجر حكایت مى
شیخ اسماعیل بروسوى در (655)  در اینكھ انگشتر بھ دست چپ نمودن ارجح است. غھ كرده استمالكیھ باجى مبال

ھ دست راست بزنند و چون این عقد الدرر روایت كرده است كھ در اصل سنت بر این بوده است كھ انگشتر را ب
یا )شد لذا در زمان ما سنت بر اینست كھ انگشتر را بھ دست چپ بزنند ) شیعھ(كار شعار اھل بدعت و ظلمت 

 .(!(656) للعجب

تعفیر در لغت بھ معناى بر خاك گذاشتن بر خاك . كھ در حدیث ذكر شده است تعفیر جبین استچھارمین چیزى 
پس غرض بیان این نكتھ است كھ در سجود باید پیشانى بر خاك گذاشتھ . سائیدن است و جبین بھ معناى پیشانى است

و مطلق ملبوسات (658)  و فزونى لباس(657)  شود، او حنیفھ و مالك و احمد بنابر روایتى سجده بر عمامھ پیچیده شده
و ھمچنین سجده بر گندم و جو را نیز اجازه (659) اند اند حنیفھ سجده بر دست را نیز اجازه داده را تجویز كرده

اگر منظور از جبین صورت باشد پس ھدف حدیث اینست كھ در سجده شكر ارجح اینست كھ تمامى .(660) اند داده
و بھ واسطھ (661)  ھا وارد شده صورت بھ خاك مالیده شود و لذا صاحب مدارك استنباط كرده بھ خاك گذاشتن گونھ

اختالف ) خاكمالى نمودن(امامھى ھم در تعفیر و (662) استحقاق خدا را یافت،) علیھ السالم(ھمین موسى بن عمران 
اھل تسنن چھ در نماز و چھ در سجده شكر ملتزم بھ تعفیر نیستند در حالى كھ نخعى و مالك و ابو . نظر ندارند

بھ اصل سجده شكر، معتقدند بدون اینكھ بر (664)  و شافعى(663)  دانند ولى حنابلھ حنیفھ اصالً سجده شكر را مكروه مى
  .خاك باشد

  اى درباره عالئم مؤمن خالصھ

بھ ) علیھ السالم(شود كھ منظور از زیاره األربعین ارشاد كردن دوستداران اھل بیت  شد آشكار مىاز آنچھ ذكر 
است تا اقامھ عزا كنند با ذكر كردن آنچھ بر او گذشت از ) علیھ السالم)حاضر شدن در محل شھادت سید الشھداء 

ه باشد، یاد او را زنده بدارند و حضور شود تا چھ رسد بھ اینكھ متدین ھم بود قساوتى كھ ھیچ انسانى مرتكب نمى
تعجب است از كسى كھ در این جملھ . در روز أربعین از آشكارترین عالئم ایمان است) علیھ السالم(نزد قبر حسین 

اى بر آن وجود ندارد و الف و  تصرف كند و بگوید منظور از آن زیارت چھل مؤمن است در حالى كھ ھیچ قرینھ
البتھ زیارت چھل مؤمن ھم از مواردى است كھ بھ آن تشویق شده . كند ربعین را داللت مىالم عھد ھمان زیارت ا

در چھلمین روز از قتلش از ) علیھ السالم(است ولى از اختصاصات مؤمن نیست در حالى كھ زیارت حسین 
یابند  مواردى است كھ مختص بھ مؤمن است و معلوم است آنھا كھ در روز اربعین در حرم مطھر حضور مى

  .باشند شیعیان واقعى و پیروان حقیقى او مى

در روز اربعین را ) علیھ السالم(شاھد بر مطلب اینست كھ بزرگان از علماء از این حدیث ھمان زیارت حسین 
باب فضیلت زیارت ) 17، ص 2ج (از جملھ آنھا ابو جعفر محمد بن حسن طوسى است در التھذیب . اند فھمیده
كند اوقات خاصى را  نقل مى) علیھ السالم(، پس از آنكھ احادیثى درباره مطلق زیارت حسین )علیھ السالم(حسین 

 551در مصباح المتھجد ص . كند كند كھ از جملھ آنھا عاشورا است و پس از آن این حدیث را ذكر مى نیز ذكر مى
از شام بھ مدینھ و ) علیھ السالم( در بیستم آن بازگشت حرم ابى عبدهللا: در حوادث ماه صفر ذكر نموده و گفتھ است

است، او نخستین زائر بود و ) علیھ السالم(ورود جابر بن عبدهللا انصارى بھ كربالء جھت زیارت ابى عبدهللا 
عالمات مؤمن پنج چیز است : اند فرموده) علیھ السالم(زیارت او زیارت اربعین بود، بھ تحقیق امام حسن عسكرى 

در بیستم صفر سر بھ بدن باز گردانده شد و با آن دفن شد، در این روز : ونى نیز گفتھ استابوریحان بیر. الى آخر
عالمھ حلى در .(665)باشد از شام مى) علیھ السالم(زیارت اربعین وارد شده است و روز بازگشت حرم حسین 

در ) علیھ السالم(در بیستم صفر مستحب است، امام حسن عسكرى ) علیھ السالم(زیارت حسین : فرماید المنتھى مى
سید رضى الدین على بن طاووس در االقبال در باب . الى آخر: عالمات مؤمن پنج چیز است: اند روایتى فرموده
كھ ) علیھ السالم(ایم از امام حسن عسكرى  ما روایت كرده: گوید تم صفر مىدر بیس) علیھ السالم(زیارت حسین 

  . ...عالمات مؤمن پنج چیز است: اند فرموده

در روز اربعین ) علیھ السالم(مرحوم مجلسى اعلى هللا مقامھ این حدیث را در مزار البحار در مبحث زیارت حسین 
  .در بیستم صفر از عالمات مؤمن است) علیھ السالم(ارت حسین زی: گوید كند، شیخ بحرانى در حدائق مى نقل مى



شیخ عباس قمى در مفاتیح این روایت را از تھذیب و مصباح المتھجد بھ عنوان دلیل بر رجحان زیارت اربعین نقل 
یارت اند كھ منظور از روایت، ز اینكھ بعضى بعید دانستھ. كند بدون آنكھ احتمال دھد كھ چھل مؤمن منظور است مى

علیھ (اند با اینكھ اھل بیت  بھ آثار اخروى زیارت نپرداختھ) علیھ السالم(اربعین باشد از آن جھت است كھ امام 
البتھ این استبعاد . كنند ثوابھاى مترتب بر آن را نیز ذكر مى) علیھ السالم)ھنگام تشویق بھ زیارت حسین ) السالم

عالئم مؤمن را ذكر كنند كھ از غیر مؤمن ممتاز شود و در صدد  خواھند قابل توجھ نیست، چون در این حدیث مى
  .بیان آثار زیارت نیستند

اند كھ  شیخ مفید در مسار الشیعھ، عالمھ حلى در تذكره و تحریر و مالمحسن فیض در تقویم المحسنین تصریح كرده
اند  ن را نوزدھم از صفر دانستھاستحباب زیارت در بیستم صفر است و اینكھ شیخ بھائى در توضیح المقاصد اربعی

  .بنابر آن است كھ روز دھم را نیز از چھل روز محاسبھ كنند، در حالى كھ این امر خالف متعارف است

  بھ سوى مدینھ

اى ندید جز آنكھ از كربال بھ سوى مدینھ، حركت كنند چون  پس از سھ روز اقامت، چاره) علیھ السالم(امام سجاد 
خیزند و كنار قبر  و زنان و كودكان شب و روز در حال گریھ و نوحھ ھستند، از قبرى بر مىھا  بیند كھ عمھ مى

  .نشینند، از این رو دستور دادند بھ سوى مدینھ حركت كنند دیگرى مى

فرود آمدند، دحل خود را ) علیھ السالم(ھنگامى كھ بھ مدینھ نزدیك شدیم على بن الحسین : گوید بشیر بن حذلم مى
خداوند پدرت را رحمت كند، كھ او ! اى بشیر: ھا را زدند و ھمگان را اسكان دادند و فرمودند ردند، خیمھفرود آو

) علیھ السالم(امام . گویم ، من نیز شعر مى!آرى اى فرزند رسول خدا: شاعر بود، آیا تو نیز توان شعر دارى؟ گفتم
اسب خود را سوار شدم و بھ : گوید بشیر مى. را بده) معلیھ السال)بھ مدینھ برو و خبر شھادت اباعبدهللا : فرمودند

  :رسیدم خود را بھ گریھ بلند كردم و گفتم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شھر داخل شدم، ھنگامى كھ بھ مسجد النبى 

اى اھل یثرب در شھر خود اقامت 
  نكنید 

كشتھ شد پس دائماً اشك بریزید ) علیھ السالم(حسین 

 شود  ھا گردانده مى سر او بر نیزه  اش در كربال است  ھ شدهبدن قطعھ قطع

اند، من ھم فرستاده او نزد شما  ھا و خواھران نزد شما آمده این على بن الحسین است كھ ھمراه با عمھ: آنگاه گفتم
كھ بیرون آمد، صداى مردم با آه و نالھ بیرون آمدند و ھیچ بانوئى نبود جزا این .ھستم كھ جایگاه آنھا را بھ شما بگویم

اجتماع كردند كھ تسلیت بگویند، ) علیھ السالم(گریست، ھمگان نزد زین العابدین  شیون بلند بود و تمامى مدینھ مى
كردند  اى در دست داشتند، اشكھاى خود را پاك مى از خیمھ بیرون آمدند در حالى كھ پارچھ) علیھ السالم(امام سجاد 

توانستند جلوى اشك خود را بگیرند،  نشستند در حالى كھ نمى) علیھ السالم(امام سجاد . و پشت سر ایشان غالمى بود
اشاره بھ سكوت كردند، ھنگامى كھ سكوت برقرار شد امام سجاد ) علیھ السالم(صداى گریھ و نالھ بلند شد، امام 

  :اى ایراد كردند خطبھ) علیھ السالم(

رحمن و رحیم و مالك روز جزاست، پدید آورنده ھمھ مخلوقات  حمد مخصوص خداوند است كھ رب العالمین است،
كنیم  او را حمد مى. شنود اى كھ نجواى ما را مى است، آنكھ دور است در آسمانھا مرتفع شده و نزدیك است بھ گونھ

خداوند تعالى كھ ! اى مردم. ھا و مصائب عظیمى كھ دلخراش، رقت بار و جانسوز ھستند بر امور عظیمھ، سختى
حمد مخصوص اوست ما را بھ مصائب عظیمى امتحان نمود و شكافى عظیم در اسالم پدید آمد، اباعبدهللا الحسین 

اش كشتھ شدند، زنان و كودكان او اسیر شدند، سر او را بر روى نیزه در شھرھا گرداندند  و خانواده) علیھ السالم)
كدامیك از شما بعد از قتل او مسرور خواھید ! مردم اى. واین مصیبتى است كھ ھمانند آن مصیبتى دیده نشده است

بود؟ یا كدام قلب است كھ بھ خاطر او محزون نباشد یا كدام چشم است كھ بتواند اشك خود را ضبط كند؟ بھ تحقیق 
ھاى آن، درختان و  درندگان و وحوش از قتل او گریستند، دریاھا و امواج آن، آسمانھا واركان آن، زمین و كرانھ

كدام قلب است كھ از قتل او  !اى مردم. ھاى آنھا، ماھیان دریا، مالئكھ مقربین و تمامى اھل آسمانھا گریستند شاخھ
صبح ! محزون نشود، یا كدام دل است كھ آه و نالھ نكند یا كدام گوش است كھ این را بشنود و كر نشود؟ اى مردم

بودیم گویا كھ ما فرزندان ترك یا كابل ھستیم بدون اینكھ كردیم در حالى كھ آواره، طرد شده و رانده شده از شھرھا 



ایم، بھ خدا قسم اگر پیامبر آنگونھ كھ سفارش ما را كردند  جرمى انجام داده باشیم، ما این را از پدران خود ھم نشنیده
ھمھ ما از . وندتوانستند مرتكب ش پیشنھاد قتال و جنگیدن با ما را كرده بود اینان بیش از آنچھ انجام دادند، نمى

از مصیبتى كھ چھ عظیم چھ فجیع چھ جانسوز چھ دلخراش و چھ تلخ . گردیم خدائیم و ھمھ بھ سوى خداوند باز مى
  .كنم كھ او عزیز و صاحب انتقام است بود، بھ خداوند شكایت مى

ن عذر ذكر صوحان بن صعصعھ بن صوحان عبدى كھ زمینگیر بود برمى خیزد و زمینگیر بودن خود را بھ عنوا
كنند و براى پدر او طلب رحمت  پذیرند، از او تشكر و قدردانى مى عذر او را مى) علیھ السالم(امام سجاد . كند مى
ابراھیم بن طلحھ بن عبیدهللا نزد .(666) شوند ھمراه با خانواده خود داخل شھر مى) علیھ السالم(زین العابدین  .كنند مى

ھنگامى كھ وقت نماز رسید : فرمایند مى) علیھ السالم(چھ كسى غالب شد؟ امام : گوید آید و مى مى) علیھ السالم(امام 
چنین ) علیھا السالم(اما ام كلثوم زینب .(667)برخیز و اذان بگو، آنوقت خواھى فھمید كھ چھ كسى غالب شده است

  :سروده است

 اى شھر جد ما ما را نپذیر 
 

 ایم  ھا آمده چونكھ ما با حسرتھا و حزن
بودند  از تو خارج شدیم در حالى كھ ھمھ اھل ما با ما

 
بازگشتیم در حالى كھ ھیچ مرد و فرزندى با ما نیست 

 

 

 

من خبر شھادت برادرم ! یا جداه :در مسجد را گرفت و فریاد زد) علیھ السالم(آنگاه زینب دختر امیرالمؤمنین 
تر از  ا قسىكنیم، بھ خدا قسم م یا جداه از آنچھ بر ما گذشت بھ تو شكایت مى: سكینھ فریاد زد. ام حسین را آورده

یزید را ندیدیم، ھیچ كافر و مشركى را بدتر، ستمكارتر و تند خوتر از او ندیدیم، او با چوب خود بر حلقوم پدرم 
) علیھ السالم(بانوان خاندان رسالت بر سید الشھداء (668) بینى؟ اى حسین این زدن را چگونھ مى: گفت زد و مى مى

غذاى آنھا ) علیھ السالم(كردند و امام سجاد  اقامھ ماتم كردند و لباس سیاه پوشیدند در حالیكھ شب و روز نوحھ مى
ھیچ زن ھاشمى خضاب نكرد و روغن بھ : آمده است) علیھ السالم(در روایت امام صادق .(669) كردند را آماده مى

اما رباب .(670) بدن خود نمالید و سرمھ بھ چشم خود نكشید تا پنج سال كھ مختار سر عبیدهللا بن زیاد را فرستاد
) قاووت(گریست كھ اشك چشم او خشك شد، بعضى از كنیزھا بھ او گفتند كھ سویق ) علیھ السالم(آنقدر بر اباعبدهللا 
از جملھ .(671) و دائماً جارى باشدكند، او نیز دستور داد كھ برایش سویق آماده سازند تا اشكھاى ا اشك را جارى مى

 :(672) اینست) علیھ السالم(ھاى او درباره ابى عبدهللا  مرثیھ

آن كس كھ نور بود و ھمگان بھ واسطھ او روشنایى 
  گرفتند  مى

 در كربال كشتھ شده در حالى كھ دفن نشده است 

 اى نوه پیامبر خداوند بھ تو جزاى خیر دھد 
 

 ھا دور باد  و زیانبارى میزان
 بردم  مىبراى من كوھى محكم بودى كھ بھ آن پناه 

 
 كردى  و با مھربانى ما را ھمراھى مى

 اكنون چھ كسى براى ایتام و فقراء باقى مانده 
 

 و چھ كسى غنى كننده و پناه ھر مسكین است 

 بھ خدا قسم ھیچ خویشاوندى در عوض خویشاوندى 
 

خواھم تا آنكھ میان خاك و گل پنھان  شما نمى
 شوم 

ھا دور باشد و بھ عبادت و گریھ و زارى بر پدرش  از مردم برید تا از فتنھ) علیھ السالم(اما على بن الحسین 
. ترسیم كھ شما خودتان را ھالك كنید ما مى: گریست تا جایى كھ بعضى از دوستان گفتند بپردازد، شب و روز مى

دانم كھ شما  ایى مىكنم و از خداوند چیزھ من حزن و اندوه خود را بھ خداوند شكایت مى: فرمود) علیھ السالم(امام 
یعقوب پیامبر بود، خداوند یكى از فرزندان او را از او مخفى كرد در حالى كھ دوازده فرزند دیگر نزد او . دانید نمى

من نگاه كردم بھ پدرم . دانست كھ فرزندش زنده است، مع ھذا آنقدر گریست تا آنكھ چشمانش سفید شد بودند و او مى
حاب و یاران كھ ھمگان در اطراف من بھ قتل رسیده بودند، چگونھ حزن من سپرى و برادرانم و عموھایم و اص



ام كند و  خواھد خفھ آورم مگر آنكھ اشك مى را بیاد نمى) سالم هللا علیھا(شود در حالى كھ من شھادت فرزندان فاطمھ 
  .كردند اى بھ خیمھ دیگر فرار مى آورم كھ آنھا از خیمھ كنم بھ یاد مى ھا و خواھران خود نگاه مى ھنگامى كھ بھ عمھ

 دید  ھا را مى شعلھ ور شدن آتش در خیمھ
 

 ھاى غیرت بودند  در حالى كھ آنھا خیمھ
 دید ھجوم كفر و گمراھى را  مى

 
 بر دختران وحى و رسالت 

 دید در میان بانوان نبوت  مى
 

 چیزھایى كھ در ھیچ شریعتى جوانمردى نیست 
 و زدن آنھا  از غارت آنھا و سلب آنھا

 
 در حالى كھ ھیچ پناھى جز پروردگار نداشتند 

كردند  دید كھ بانوان پاك را حركت مى مى
 

بسوى فرزند زانیھ در حالى كھ صورتھاى آنھا پیدا بود 
 اند  دید كھ بانوان طاھره ایستاده مى

 
 در برابر یزید پلید و طاغى 

ھ امت تو با فرزندان پاك تو، انجام دادند، وسیعلم الذین ظلموا أى بریم از آنچھ ك بھ تو شكایت مى! اى رسول خدا
  .منقلب ینقلبون والحمد 7 رب العالمین

  مدایح و مراثى و مصائب

فكر، : عرصھ بس پھناورى است كھ شاعران ادب پرور ما جوالنگاه) علیھ السالم(مدائح، مراثى، مصائب اھل بیت 
اند و از این  اند چھ اشعار زیبا چھ مدائح فاخر و چھ مصائب غم فزائى آفریده هاندیشھ و سرمایھ ذوق خود قرار داد

اند ما در این بخش از این خرمن پر بركت، برگھا و گلھایى را بر  طریق بر غناو ثروت فرھنگ و ادب ما افزوده
حیف كھ فاقد نظم و ترتیب  كنیم و صد بھ رسم ارمغان و ھدیھ تقدیم مى) علیھ السالم(ایم و بھ دوستان اھل بیت  چیده

  .باشد الزم مى

 :شعر سالح برنده

بوده است و خوشبختانھ ) علیھ السالم)ترین سالح شیعھ، در برابر دشمنان و مخالفان اھل بیت  اشعار و مراثى برنده
ل از دوران حسان بن ثابت، كمیت، دعب. باشد فرھنگ شیعھ ماالمال از این سالحھا و ابزارھاى دشمن ستیز مى

خزاعى تا عصر محتشم كاشانى، صغیر دخیل و صراف و شھریار و این رسالت ادبى و فرھنگى امتداد داشتھ است 
افراشد خوشا بھ حال  اند كسى كھ یك بیت در حق ما بسراید خداوند بیتى را در آخرت جھت او مى چون فرموده

  !ى و ارتزاقكسانى كھ بر سر عقیده و اعتقاد بسرایند نھ جھت مال و منال و روز

بھ زبان عربى بود و چون پایان كتاب جھت ) علیھ السالم(چون پایان كتاب مقتل مقرم مراثى و مدایح امام حسین 
ھا و مراثى فارسى، جایگزین مراثى عربى گردید تا  گردید از اینرو تعدادى از نوحھ فارسى زبانان تھیھ و آماده مى

و گردآورنده را نیز مشمول دعاى خیر . ، مردم را بھ فیض كامل برسانندبا گزینش آنھا اھل منبر و ذاكرین محترم
  .خود فرمایند

 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در وصف پیامبر اسالم 

 مھین زبده آفرینش توئى   بھ بزم جھان، شمع بینش توئى 
ثناخوان ذات توت یزدان بس است 

 
مدیح تو، آیات قرآن، بس است 

  :مرحوم نراقى گوید

 حبیب حضرت عزت، شھ دین خسرو دنیا   محمد شافع امت، قسیم النار و الجنھ 
جھان را ناصر و یاور، جھانیان را پیام آور 

 
گزین پیك جھان داور، رسول خدا خالق یكتا 



  :یكى دیگر از شعراء در این باره گوید

 آنكھ او مسجد مدینھ ساخت 
 

 توانست قصرھا پرداخت  مى
 ھاى لقمانى  لیك اندیشھ

 
 داد از آن نخوتش پشیمانى 

اى قناعت كرد  بھ چنین خانھ
 

پشت بر آز، و رخ بھ طاعت كرد 

  :شیخ محمود شبسترى در وصف مقام شامخ رسالت گوید

 مقام دلگشایش جمع جمع است 
 

 جمال جانفزایش شمع جمع است 
 بدو منزل شده ادع الى هللا 

 
 بدو ختم آمده پایان این راه 

 بلى چون ز انبیاء او بود مقصود 
 

 چھ او آمد، نبوت گشت مسدود 
 یا حبداد دوحھ فى الخلد ثابتھ 

 
 ما فى الجنان لھا شبھ من الشجر 

 المصطفى اصلھا و الفرع فاطمھ 
 

 ثم اللقاح على، سید البشر 
 و الھاشمیان، سبطان لھا ثمر 

 
 و الشیعھ الورق الملتف بالثمر 

  جاء بھ ھذا مقال رسول هللا
 

 اھل الروایات فى العال من السند 
 انى بحبھم أرجوا النجاه غدا 

 
 و الفوز مع زمره من احسن الزمر 

فخر دو جھان خواجھ فرخ رخ اسعد 
 

 آنكو بودش نام بھ تورات مؤدمد 
موالى زمان مھتر صاحب دل احمد 

 
 گردید بھ انجیل ھمى نامش احمد 

 جلد وصفش نتوان گفت بھ ھفتاد م
 

 این بس كھ خدا گوید ما كان محمد 
 پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد 

 
بر منزلت و قدرش یزدان كند اقرار 

  :حسان بن ثابت گوید

و ضم االلھ اسم النبى الى اسمھ  اذا قال فى الخمس الموذن اشھد  
فذوالعرش محمود، و ھذا محمد   و شق لھ من اسمھ لیجلھ 

  آغاز وحى

  !كھ برون آى از گلیم اى بوالعراب  دثر نبى را زین سبب خواند م
سر مكش اندر گلیم و رو مپوش  كاین جھان جسمى است سرگردان تو زوج  

 ھین مشو پنھان ز ننگ مدعى 
 

 كھ تو دارى نور وحى شعشعى 
 باش كشتیبان در این بحر صفا 

 
 كھ تو نوح ثانئى اى مصطفى 

 اتحاد

رج نام داشت دو قبیلھ كھ اوس و خز
 

یك ز دیگر جان خون آشام داشت 
 ھاى كھنھ شان از مصطفى  كینھ

 
 محو شد در نور اسالم و صفا 

 اوالً اخوان شدند آن دشمنان 
 

 ھمچو اعداد عنب در بوستان 
 آفرین بر عشق پاك استاد 

 
 چند ھزاران ذره را داد اتحاد 

 و از دم المومنون اخوه بھ پند 
 

 واحد شدند  درشكستند و تن



 

 

 

 :اشعارى از عبدالمطلب كھ حضرت براى ریان بن صلت خواندند

 یعیب الناس كلھم زماناً 
 

 و ما لزماننا عیب سوانا 

 نعیب زماننا و العیب فینا 
 

و لو نطق الزمان بنا 
 ھجانا 

و ان الذنب یترك لحم ذئب  و یأكل بعضنا بعضناً عیانا  

  اشعار شبلى شمیل

الى  :نویسد اى بھ رشید رضا مقرر تفسیر المنار شیخ عبده چنین مى ماده گراى معروف لبنانى در نامھشبلى شمیل 
انت تنظر الى محمد كنبى و تجعلھ عظیما و أنا انظر الیھ  .غزالى عصره السید محمد رشید رضا صاحب المنار

ع بیننا العقل، الواسع و االخالص فى كرجل و أجعلھ أعظم، و نحن و أن كنا فى االعتقاد على طرفى نقیض، فالجام
  :الحق ان یقال. القول، و ذالك اوثق لنا بعرى الموده

 دع من محمد فى سدى قرآنھ 
 

 ما قد نحاه للحمھ الغایات 
 انى و ان اك قد كفرت بدینھ 

 
 ھل اكفرن بمحكم االیات 

 أو ما حوت فى ناصع االلفاظ من 
 

 حكم روادع للھودى و غالت 
 و انھم عقلوا بھا و شردع ل

 
 ما قید و العمراان بالعادات 

 نعم المدبر و الحكیم و انھ 
 

رب الفصاحھ مصطفى الكلمات 
رجل الحجى، رجل السیاسھ و الدھاء 

 
بطل، حلیف النصر فى الغارات 

 ببالغھ القرآن قد غلب النھى 
 

 و بسیفھ أنحسى على الھامات 
 من دونھ األبطال، فى كل الورى 

 
 سابق او حاضر أو ات  من

 (علیھ السالم(درد دل حضرت على 

   است) علیھ السالم(شعرى كھ گویاى درد دل على 

 نفسى على ز فراتھا محبوسھ 
 

 یالیتھا خرجت مع الزفرات 
ال خیر بعدك فى الحیواه و انما 

 
 أبكسى مخالفھ أن تطول حیاتى 

فان كنت عن، فى التراب مغیبا   (673) الحزین، بغائب  فما كنت عن قلبى 

 (علیھ السالم(در وصف على 

در كعبھ شد پدید، محراب شد شھید 
 

تازم بھ حسن مطلع، و حسن ختام او 

 :مثنوى مولوى گوید



ى، كس آگاه رومى، نشد از سر عل
 

زان رو كھ نشد كس، آگھ از سر 
 یك ممكن و اینھمھ صفات واجب 

 
 ال حول و ال قوه اال با7 

 :حافظ گوید

در مذھب ما كالم حق نام على است  طاعت كھ قبول حق بود یاد على است  
 از جملھ آفرینش كون و مكان 

 
 مقصود خدا على واوالد علیست 

 :ایضاً 

 ش رسانم سریر فضل شاھا من ار بعر
 

 مملوك آنجنابم و محتاج آندرم 
گر بر كنم دل از تو و برادرم از تو مھر 

 
این مھر بر كى افكنم این دل كجا برم؟ 

 :دكتر شھریار تبریزى در مورد اخالص عمل گوید

 آموز اخالص عمل  از على
 

 شیر حق را دان منزه از دغل 
 در غزا بر پھلوانى دست یافت 

 
مشیرى در آورد و شتافت زود ش

 او خدو انداخت بر روى على 
 

 افتخار ھر نبى و ھر ولى 
 او خدو انداخت بر روئى كھ ماه 

 
 سجده آرد پیش او ھر صبح گاه 

 در زمان انداخت شمشیر آن على 
 

 كرد او اندر غزایش كاھلى 
 گشت حیران آن مبارز زین عمل 

 
 از نمودن عفو و رحم بى محل 

 من تیغ تیز افراشتى  بر: گفت
 

 از چھ افكندى مرا بگذاشتى؟ 
 زنم  من تیغ از پى حق مى: گفت

 
 بنده حقم نھ مأمور تنم 

 چو خدو انداختى بر روى من 
 

 نفس جنبید و تبھ شد خوى من 
 و لم ار مھراً ساقھ ذو سماحھ 

 
 كمھر قطام من فصیح و أعجم 

 ثلثھ االف و عبدو قیئبھ 
 

 ام المصمم و قتل على بالحس
و ال مھر اغلى، من على و ان عال 

 
 و الفتك، اال دون فتك ابن ملجم 

 شھریار شاعر معاصر

استاد سید محمد حسین شھریار تبریزى یكى از دلداگان خاندان عصمت و طھارت است اشعار او از یك لطافت 
وز على اى ھماى رحمت او در توان پیدا كرد ھن خاص روحى و سوز معنوى برخوردار است كھ كمتر نظیرى مى

درخشد، در مورد عاشورا و وقایع جانسوز كربال ھم سروده، كھ چند نمونھ در  رأس جدول سرودھاى مذھبى مى
  .این كتاب آورده شده است

 :گوید) علیھ السالم(در حق على 

 على اى ھماى رحمت تو چھ آیتى خدا را 
 

 كھ بھ ما سوا فكندى ھمھ سایھ ھما را 
 خداشناسى ھمھ در رخ على بین  دل اگر

 
 بھ على شناختم من بھ خدا قسم خدا را 

 بھ خدا كھ در دو عالم اثر از فنا نماند 
 

 چو على گرفتھ باش سر چشمھ بقا را 
 برو اى گداى مسكین در خانھ على زن 

 
 كھ نگین پادشاھى دھد از گرم گدا را 



بھ جز از على كھ گوید بھ پسر كھ قاتل من 
 

اسیر توست اكنون بھ اسیر كن مدارا؟ چو 
 بھ جز از على كھ آرد پسر ابوالعجائب 

 
 كھ علم كند بھ عالم شھداى كربال را؟ 

 نھ خدا توانمش گفت، نھ بشر توانمش 
 

 متحیرم چھ نامم شھ ملك الفتى را؟ 
 اى شمیم  بھ دو چشم خون فشانم، ھلھ

 
 كھ زكوى او غبارى بھ من آر توتیا را 

 دوست عھد بندد ز میان پاكبازان  چو بھ
 

 تواند، بسر برد وفا را؟  چو على كى مى
 ھمھ شب در این امیدم كھ نسیم 

 
 بھ پیام آشنائى بنوازد این نوا را 

 

 

 

  (ق. ه  385متوفى (صاحب بن عباد وزیر 

 قالت تحب معاویھ 
 

 قلت أسكتى یا زانیھ 
 فاعدت قولى ثانیھ   قالت أسأت جوابیھ 

 یا بنت ألفى زانیھ   زانیھ یا زانیھ یا 
أأحب من شتم الوصى عالنیھ 

 
فعلى یزید لعنھ، و على أبیھ ثمانیھ 

 (علیھ السالم(راجع بھ فاطمھ اطھر 

  :دكتر ناطرزاده كرمانى

 نور زھرا رقم زھد چو بر عالم زد 
 

 زھد از پرتو دانش ز تجلى دم زد 
 ما اسیران ھوى خاك دیار عدمیم 

 
 قا یافت كھ آتش بھ ھمھ عالم زد او ب

دختر پادشھ ھر دو جھان در ھمھ عھد 
 

كس نگفتھ است كھ خود یك نفسى بى غم زد 
 تا بدانند كھ آلوده بھ رنج است جھان 

 
 نقش اندوه فقیران، بھ دل خرم زد 

 اش داد پدر زود بھ او باز رسد  مژده
 

 زخمھاى دل او را مگر این مردم زد 
ان تو اى فاطمھ كز میالدت جان بھ قرب

 
 برق امید فراوان بھ دل آدم زد 

  :حسینى سعدى زمان تبریزى گوید

 در جاللت كى زنى صدیقھ كبرى شود 
 

 دختر خیرالورى محبوبھ یكتا شود 
مریمش جاروب كش، در آستان عیسى غالم 

 
 خاكپاى توتیایش دیده سارا شود 

 مادر گیتى نزاید، ھمچو زھرا دخترى 
 

 گر ھزاران بار ز آدم حاملھ حوا شود 
 زن مگو مرد آفرین روزگارش بازخوان 

 
زن مگو كى زن بدین شأن و شرف دارا شود؟ 

 با چنین شأن و جاللت كى روا باشد فلك 
 

 نیلگون از ضرب سیلى صورت زھرا شود؟ 
 اى چرخ تا كى اینھمھ جور و جفا كنى 

 
 دلھاى محترم ھمھ پا بست غم كنى 

 دختر از رسول گرامى بجاى ماند یك 
 

 كى جاى داشت اینھمھ جور و جفا كنى؟ 
 گویم كھ ثانى زد بھ زھرا تازیانھ  من نمى

 
 من ھمى گویم لگد شد بر وفات وى بھانھ 

 گویم جنبش سقط شد از جور ثانى  من نمى
 

 من ھمى گویم كھ بیخود گشت آن در یگانھ 



ن شد گویم ز سیلى روى زھرا نیلگو من نمى
 

 من ھمى گویم بباش برد در صورت نشانھ 

  :(علیھا السالم(سروده حضرت زھرا 

 صبت على مصائب لو انھا 
 

 صبت على األیام صرن لیالیا 
دلم ز ھجر تو یا فاطمھ قرار ندارد 

 
بلى قرار ندارد دلى كھ یار ندارد 

 (تركى(وصیت آن بانو 

 اى كالم هللا ناطق معنى قرآن عم او على 
 

گل تالوت ایلھ قرآن جان ویروم آسان عم اوغلى 
رشتھ عشق حسینیھ بستھ دور بر زار و خستھ 

 
 صوت قرآن خصوصاً چوخ سور بو دل شكستھ 

ھر شب جمعھ حسینى حاضر ایلھ قبریم 
 ایلون او غلوم تالوت، آیھ قرآن عم اوغلى   اوستھ 

 (علیھ السالم(وصف سبط اكبر امام حسین 

 والى ملك والیت ولى مؤتمن است   لت گھر بحر وجود ثمر باغ رسا
 اولین سبط، دوم حجت، سیم، ساالر 

 
چارمین عصمت حق، و یكى از پنج تن است 

 نام نامیش حسن، خلق گرامش حسن 
 

 پاى تا فرق حسن، بلكھ حسن در حسن است 
روى حسن، موى حسن، بوى حسن، خوى حسن   است  یك جھان جوھر حسنى كھ در یك بدن 

 :وصیت ویژه

آورده است كھ ) پسر خواھر ابوسھل(مرحوم محدث قمى در فوائد رضویھ در شرح حال حسن بن موسى نوبختى 
 .فى روایھ أخروى أنھ بقیوده و انھ اوصى بذالك: گفتھ است یقال) علیھ السالم(در تاریخ وفات امام موسى بن جعفر 

  (فوائد رضویھ شرح حال حسن بن موسى و نوبختى)

اند كھ خود شخص امام اینچنین وصیت نموده بودند  اند و گفتھ گفتھ شده است او را ھمراه زنجیرھاى بدنش دفن كرده
صلى هللا علیھ و آلھ و (شاید ھدف آن امام مبارز آن بوده است كھ با این كیفیت خاص بھ محضر جدش رسول خدا 

ھد ھمراه با بینھ و برھان كھ چگونھ در راه جلوگیرى از اش شكایت سر د بار یابد و در مورد امت ستم پیشھ) سلم
 تبلیغ اسالم، چھ ستمھایى كھ مرتكب نشدند؟ 

 :زیارت نامھ معروف سید بن طاووس

اللھم صل على محمد و أھل بیتھ الطاھرین و صل على موسى بن جعفر وصى األبرار و عیبھ االنوار و وارث 
ذى كان یحیى اللیل بالسھر الى السحر بمواصلھ االستغفار، حلیف السجده ال. السكینھ و الوقار، و الحكم و االثار

الطویلھ، و الدموع الغزیره و المناجاه الكثیره و الضراعات المتصلھ و مقرا النھى و العدل و الخیر و الفضل و الندى 
لسجون و ظلم المطامیر، و البذل و تألف البلوى و الصبر و المضطھد بالظلم و المقبور بالجور و المعذب فى قعر ا

  ...ذى الساق المرضوض، بحلق القیود و الجنازه المنادى علیھا بذل االستخفاف

 :گوید) علیھ السالم(شھریار شاعر معاصر در حق امام حسین 

 غبار محنت این خاكدان بھ گردون شد   محرم آمد و آفاق، مات و محزون شد 



 ھاى سیھ كودكان كو دیدم  بھ جامھ
 

 اد اسیران كربال خون شد دلم بی
 بیاد تشنھ لبان كنار نھر فرات 

 
 كنار چشم من از گریھ رود كارون شد 

 بھ خاندان رسالت ببین چھ ظلمى كرد 
 

 فلك كھ زینب كبرى ز پرده بیرون شد 
بھ گریى بھ حشر خندانى ) علیھ السالم(چو بر حسین 

 
 ھر آندو دیده كھ نگریست سخت مغبون شد 

 جوشد اشكھا، گویى  است كھ مىچھ آتشى 
 

 كھ چشمھا ھمھ كارون و سینھ كانون شد 
 چھ نوحھ داشت سر نعش نوجوان حسین 

 
 ھزار حیف كھ لیال زغصھ مجنون شد 

 بھ سوز و ساز رباب شكستھ دل پرسم 
 

 كھ شیرخواره، بخون غرقھ از چھ قانون شد؟ 
 بوسید  سر و برى كھ رسول خداش مى

 
 ن خداى من چون شد؟ بھ زیر سم ستورا

 چھ عالمى است كھ از بھر مھلت یكشب 
 

 شبیھ شیرخدا نزد روبھى دون شد 
 گرفت مھلت و برگشت رو بھ خیمھ شاه 

 
 بھ خاك بوسى آن خرگھ ھمایون شد 

 خدا یار تو كھ امشب نیز : امام گفت
 

 توان بھ راز و نیاز خداى بیچون شد 
 سپس برادر با جان برابر از بر شاه 

 
 برفتن سوى شط فرات مأذون شد 

 نخورد آب كھ لب تشتنھ با یدم جان داد 
 

 بدوش، مشك پر آب از شریعھ بیرون شد 
 بھ بازوان قلم، مشك آب بر دندان 

 
 شھید گشت و سماوات محو و مفتون شد 

 فداى ھمت و مھر و وفاى تو عباس 
 

 كھ قد ھر ألفى پیش قامت نون شد 
 ھا مافوق  ز حماسھاى است حسین ا حماسھ

 
 ھر آن حماسھ كھ در وى رسید مادون شد 

 بھ عصر فردا آتش زندشان بھ خیام 
 

 چنانكھ شعلھ آتش بھ چرخ وارون شد 
 ھاى امامت چنان زدند آتش  بھ خیمھ

 
 كھ آھوان حرم، سر بھ دشت و ھامون شد 

 رسید نوبت زینب كھ شیرزاد على است 
 

 خاتون شد جھان بھ حیرت از این سربلند 
 بدوش پرچم آتش گرفتھ اسالم 

 
 بھ قصر ابن زیاد و یزید ملعون شد 

 چنان بكوفت بھ تبلیغ دستگاه یزید 
 

 كھ خود یزید چو مار فسرده افسون شد 
 عائلھ با خود نبرده بى تدبیر ) علیھ السالم(حسین 

 
 كھ غرق حكمت او فكرت فالطون شد 

 پوشید  مى )علیھ السالم(یزید جلوه كار حسین 
 

 ز زینب است كھ این جلوه روز افزون شد 
  (علیھ السالم(از این مبارزه بھ شگفت خاندان على 

 
 چنانكھ نسل پلید امیھ موھون شد 

 سھ سال بعد پس را آنھمھ سپاه یزید 
 

 نبود زنده چنان آسمان دگرگون شد 
 بنى امیھ و آن دستگاه فرعونى 

 
 ن شد ھمان فسانھ فرعون و گنج قارو

 علمدار عشق و آزادى ) علیھ السالم(ولى حسین 
 

 لقب گرفت و شھنشاه ربع مسكون شد 
 تو شاه دین چھ جھادى بھ راه دین كردى 

 
 كھ مكھ ھم بھ تو ماه مدینھ مدیون شد 

 خوشا بھ حال شما اى فداییان حسین 
 

 كھ دین بھ خون شماھا رھین و مرھون شد 
 شھیدانند نگرى زنده این  چون نیك مى

 
 وگرنھ ھر بشرى زاد و مرد و مدفون شد 

 خواست  یزید نحلھ اسالم ریشھ كن مى
 

 حسین بود كھ دین زنده تا بھ اكنون شد 
 ھاى نجاتند جملھ معصومین  سفینھ

 
 ولى سفینھ اورشگ فلك مشحون شد 

 كنون مقایر اینان بود زیارتگاه 
 

 كدام زنده بدین افتخار مقرون شد 
 ار بھ مضمون بلنددار سخن تو شھری

 
 (674) ھر آن سخن كھ جھانگیر شد بھ مضمون شد 

 

 

 



  :مرحوم عالمھ سید اسماعیل بلخى گوید

 تأسیس كربال نھ فقط بھر ماتم است 
 

 ى مكتب اوالد آدم است دانش سرا
 از خیمھ گاه سوختھ تا ساحل فرات 

 
 تعلیم گاه رھبر خلق دو عالم است 

 با سوزش عشق نسبت بدعت دھد رقیب 
 

 اسرار ما نھفتھ بھ شور محرم است 
 تر نكردنش  سقا بھ دجلھ رفتن و لب

 
 تأكید بر تقدم نفس مقدم، است 

اصغر بھ صحن معركھ رفتن بدوش باب 
 

 ى پى حصول حقوق مسلم است درس
 ھر قطره خون خنجر آن طفل شیرخوار 

 
 (675) بر زخمھاى پیكر اسالم، مرھم است 

  زبان حال حضرت زینب خطاب بھ سر برادرش

 ام  ق و محرم كاشانھاى انیس بزم عش
 

 ام  جام لبریز بال را با تو ھم پیمانھ
سوزیم از یك شعلھ در بزم وصال  ھر دو مى

 
ام  فرق ما این است تو شمعى و من پروانھ

ھر دو یك نوریم اى جان من آخر از چھ رو 
 

 ام  تو چراغ مطبخى من شمع در ویرانھ
 اینكھ فرق تو بود مجروح و كتف من كبود 

 
ام  نوشت تو است گردیده است بار شانھسر

 تو ھما آسا گرفتى بر سر نى آشیان 
 

 ام  من چو قنقذ ز آتش سوختم با النھ

 :و خبر شھادت مسلم بن عقیل) علیھ السالم(امام حسین 

ر و قد خذلنا بسم هللا الرحمن الرحیم أما بعد فانھ أتانا خبر فظیع قتل مسلم بن عقیل و ھانى بن عروه و عبدهللا بن یقط
  .زمام) منا(شیعتنا فمن أحب منكم االنصراف فلینصرف فى غیر حرج لیس معھ 

  .پس مردم پراكنده شدند مگر آنھایى كھ از مدینھ آمده بودند و تعداد دیگرى

مدعى خواست كھ آید بھ تماشاگھ راز 
 

 (676) دست غیب آمد و بر سینھ نامحرم زد 

 (تركى) (علیھ السالم(وداع ابا عبدهللا 

 حسین تعجیللن كیتمھ ایاق ساخال دایان قارداش 
 

دالونجا گور گوزوم یاشى نجھ اولموش روان قارداش 
 سنھ زحمتدى عرض ایتسم منى ناالنى بر دیندیر 

 
 كھ تك بھ تك بو جمع سرگردانى بر دیندیر  و یا

 جوان اوغلى اولن قلبى سنوخ لیالنى بر دیندیر 
 

 یا خندى آیریالر روحى ایده تسلیم جان قارداش 
 ھمیشھ آتالنار شھلر حسین جان احتشا میلن 

 
 جالل و طمطرا قیلسن سپاھیلن نظاملین 

بیلھ تك گیتمھ رخصت و یر بر آز یول ازدحاحیلن 
 

 كابوندا گوزى یا شلى گلھ فوج زنان قارداش ر

 شب عاشورا

روشن شود مصیبت فرداى اھل بیت   ھاى غم افزاى اھل بیت  امشب زنالھ
 یا رب سیاه كن رخ أعداى اھل بیت   تر است  فرداى اھل بیت ز امشب سیھ

 فردا قیامتى شود از نالھ آشكار 
 

 در قتلگھ اگر برسد پاى اھل بیت 
كودكان ز عطش، گرچھ خود ھنوز  غش كرده،

 
بر جاى بود و بازوى سقاى اھل بیت 



 (علیھ السالم(راجع بھ على اكبر 

شھ كرد اكبر را كفن، چون رخت دامادى بھ تن 
 

شد كربال بیت الحزن كردند شیون مرد و زن 
 رفت آن سرو چمن شھ گفت مھالً جان من  مى

 
 ن با رفتن جان، از بدن گویند ھر نوعى سخ

   رود  من خود بھ چشم خویشتن دیدم كھ جانم مى
 

 

 

 :سراید مى) علیھ السالم(مرحوم كمپانى در مورد على اكبر 

 اى ظلمت زیباى تو عكس جمال لم یزل 
 

 وى عزه غراى تو آیینھ حسن ازل 
 وى لعل گوھر زاى مفتاح اھل عقد و جل   اى دره بیضاى تو مصباح راه سالكان 

 طاووس آل ھاشمى ناموس حق عزوجل   المى جان نبى خاتمى روح و روان ع
در صولت و دل حیدرى، زآنرو على اكبرى 

 
در صف ھیجاه صدرى درگاه جنگ اعظم بطل 

  :گوید باز ھم عالم بزرگ مى

 وى عزه غراى تو آئینھ حسن ازل   اى طلع زیباى تو عكس جمال لم یزل 
اى تشنھ بحر وصال سرچشمھ فیض كمال 

 
سرشار عشق الیزال سرمست شوق لم یزل 

 ذوق رفیع المشربت افكند در تاب و تبت 
 

 تو خشك از آب بست عین زالل لم زلل 
 حتى اذ انشق القمر لما تجلى و اكتمل   دست قضا شد كارگر در كارفرماى قدر 
 ل شد دیده بین سفید، و الرأس شیبا اشتع  اى اللھ باغ امید از داغ تو سرورم خمید 

 اى سرو آزاد پدر اى شاخ شمشاد پدر 
 

 ناكام و ناشاد پدر اى نونھال بى بدل 
 زینب شده مفتون تو آغشتھ اندر خون تو 

 
لیلى ز غم مجنون تو، سرگشتھ سھل و جبل 

 (علیھ السالم(راجع بھ على اصغر 

 نوك تیر ستم حرملھ تقسیمش كرد 
 

 خاك بھ ربود بدن، گوھر جان برد ملك 
 ى اصغر او یا على اكبر ھمدوش شد عل

 
 ھم طراز رؤساى شھدا شد كودك 

 در حرم مان على اصغر بى شیرش تك 
 

 بود بر جانب میدان كھ شمارندش یك 
 بھ روى دست پدر رفت چو آن شھزاده 

 
 متزلزل شد از این مرحلھ، أجرم فلك 

خواست كشد سوى خود آن گوھر پاك  چرخ مى
 

سھى سوى ترى  گفت كھ باز آى ز خاك مى

 (علیھ السالم(وداع ابى عبدهللا 

 حسین تعجلیلن گیتمھ ایاق ساخال دایان قارداش 
 

دالو نجاگور گوزوم یاشى، نجھ اولموش روان قارداش 
سنھ زحتمدى عرض ایتسم، منى ناالنى بر دیندیر 

 
 و یا كھ تك بھ تك بوجمع سرگردانى بر دیندیر 

 یالنى بر دیندیر جوان اوغلى اولن قلبى سنوخ ل
 

 یا خندى آپریال روحى، ایده تسلیم جان قارداش 



 احتشامیلن ! ھمیشھ آتالنار شھلر، حسین جان
 

 جالل و طمطراقیلن، سپاھلین، نظامیلن 
 بلھ تك گیتم رخصت ویر، بر آز یول ازدحامیلن 

 
 ركابوندا گوزى یا شلى گلھ فوج زنان قارداش 

  خطاب زینب كبرى بھ برادرش

  یضاً فیھا

 ام  جان لبریز بال را تو ھم پیمانھ  اى انیس بزم عشق و محرم كاشانھ 
 ھر دو میسوزیم از یك شعلھ در بزم فراق 

 
 ام  فرق ما اینست تو شمعى و من پروانھ

ھر دو یك نوریم اى جان من آخر از چھ رو   ام  تو چراغ مطبخى، من شمع در ویرانھ 
ام  سرنوشت تو است گردیده است بار شانھ  تف من كبود اینك فرق تو بود مجروح و ك

 تو ھما آسا گرفتى بر سر نى آشیان 
 

 ام  من چو قنفذوار ز آتش سوختم باالنھ

اصغر از زخم گلویت بیشتر ما را مسوزان 
 

 صبر كن مرحم گذار زخم پیكان خواھد آمد 
محسنا از ضرب دشمن گر شدى مقتول اما 

 
اه بى گناھان، خواھد آمد عنقریب ھمى دادخو

 اى بانوى پھلو شكستھ  صبر كن اى فاطمھ
 

 غم مخور تو پادشاه دلنوازان خواھد آمد 
 آنقدر آخر ننال اى فاطمھ از ضرب بازو 

 
 عاقبت با شیشھ و دارو درمان خواھد آمد 

 ھزار حیف نبودم بھ روز عاشورا 
 

 كھ یارى تو كنم من بروز عاشورا 
 كنم بھ صبح و مساء  مىولى تالفى آن 

 
 الندبنك فى كل حال یا جدا 

 ھا بھ ایمان شد  تو كشتھ گشتى و بس رخنھ
 

 ھزار حیف تنت پایمال اسبان شد 
 سر منیر تو اندر تنور، مھمان شد 

 
 الندبنك فى كل حال یا جدا 

 افسوس كھ عمرى پى اغیار دویدیم 
 

 از دوست بماندیم و بھ مطلب نرسیدیم 
 نمودیم كھ بھ بینیم رخ دوست بس سعى 

 
 جانھا بھ لب آمد، رخ دلدار ندیدیم 

 اى حجت حق پرده ز رخسار بر افكن 
 

 كھ از ھجر تو ما پیرھن صبر دریدیم 
 اى دست خدا دست برآور كھ ز دشمن 

 
 بس ظلم بدیدیم و بى طعنھ شنیدیم 

 شمشیر كجت، راست كند قامت دین را 
 

 و خمیدیم ھم قامت ما را كھ ز ھجر ت
 شاھا ز فقیران درت روى مگردان 

 
 بر در گھت افتاده بھ صد گونھ امیدى 

  :نیر تبریزى گوید

 اى ز داغ تو روان خود دل از چشمھ خود 
 

 بى تو عالم ھمھ ماتمكده تا نفخھ صور 
تا جھان باشد و بوده است كھ داده است نشان 

 
 اند و مھمان بھ تنور  میزبان خفتھ بھ كاخ

 ر بى تن كھ شنیده است بھ لب آیھ كھف س
 

یا كى دیده است بھ مشكوه تنور، آیھ نور 

  :محتشم كاشانى گوید

 پس با زبان پر گلھ آن بضعھ بتول 
 

 رو بر مدینھ كرد كھ یا ایھا الرسول 
وبن صید دست و پا زده در خون حسین توست   این كشتھ فتاده بھ ھامون حسین توست 

بھ دریاى خون كھ ھست  این ماھى فتاده  زخم از ستاره پر تنش افزون، حسین توست  
 



 

 

 

 ھواى نینوا

 شیعیان دیگر ھواى نینوا دارد حسین 
 

 روى دل با كاروان كربال دارد حسین 
 از حریم كعبھ جدش بھ اشكى شست دست 

 
 مروه پشت سر نھاد اما صفا دارد حسین 

 بیش از اینھا حرمت كوى منا دارد حسین   برد در كربال ھفتاد و دو ذبح عظیم  مى
 اشك و آه عالمى ھم در قضا دارد حسین   پیش رو راه دیار نیستى كافى اش نیست 

 بسكھ محملھا رود منزل با شتاب 
 

 تواند عروسى یا عزا دارد حسین  كس نمى
 رخت و دیباج حرم چون گل بھ تاراجش برند 

 
 ن تا بھ جائیكھ كفن از بوریا دارد حسی

 ھا كى روا دارد حسین  ورنھ این بر حرمتى  بردن اھل حرم دستور بود و سر غیب 
چون سحر روشن كھ سر از تن جدا دارد حسین   سرو روان پروانگان، شمع رخسارش ولى 

 سر بھ راه دل نھاده ره پیماى عراق 
 

 نماید خود كھ عھدى با خدا دارد حسین  مى
 ودا ولى او وفاى عھد را با سر كند س

 
 خون بھ دل از كوفیان بى وفا دارد حسین 

 با كدامین سر كند مشكل دو تا دارد حسین   دشمنانش بى امان و دوستانش بى وفا 
 ھر زمان از ما یكى صورت نما دارد حسین   سیرت آل على با سرنوشت كربالست 

 كند  آب خود با دشمنان تشنھ قسمت مى
 

 ارد حسین عزت و آزادگى بین تا كجا د
 داورى بین با چھ قوم بى حیا دارد حسین   بندد بھ روى اھل بیت  دشمنش ھم آب مى

ھا شكست و خون  ھا و پرده بعد از این اش صحنھ  ھا دارد حسین  دل تماشا كن چھ رنگین پرده 
اى  ساز عشق است و بھ دل ھر زخم پیكان زخمھ

 
 گوش كن عالم پر از شور و نوا دارد حسین 

 دست آخر كز ھمھ بیگانھ شد دیدم ھنوز 
 

 با لب خنجر نگاه آشنا دارد حسین 
 جاى نفرین ھم بھ لب دیدم دعا دارد حسین   شمر گوید گوش كردم تا چھ خواھد از خداى 

 كاندرین گوشھ عزاى بى ریا دارد حسین   اشك خونین گوبیا بنشین بھ چشم شھریار 

 :اشعار محتشم كاشانى

 اى  ى كھ چھ بیداد كردهاى چرخ غافل
 

 اى  وزكین چھا در این ستم آباد كرده
 بر طعنت این بس كھ بر عترت رسول 

 
 اى  بیداد كرده خصم و تو امداد كرده

 اى زاده زیاد نكرد دست ھیچگھ 
 

 اى  نمرود این عمل كھ تو شداد كرده
  (علیھ السالم(اى از كشتن حسین  كام یزید داده

 
 اى  كھ دلشاد كردهبنگر كھ را بقتل 

 بھر خسیكھ بار درخت شقاوتست 
 

اى  در باغ دین چھ با گل و شمشاد كرده
 با دشمنان دین نتوان كرد آنچھ تو 

 
 اى  با مصطفى و حیدر و اوالد كرده

 حلقى كھ سوده لعل لب خود نبى بر آن 
 

 اى  اش بھ خنجر فوالد كرده آزده
 ترسم تو را دمى كھ بھ محشر درآورند 

 
 از آتش تو دود بھ محشر درآورند 

  وداى غم



 ترسم كھ بر صحیفھ امكان قلم بزنند 
 

 گر ماجراى كرب و بال را رقم زنند 
 گوش فلك شود كر و ھوش ملك ز سر 

 
 اى زحال امام امم زنند  گر نغمھ

 خط عدم بر بط حدوث و قدم زنند   زان نقطھ وجود حدیثى اگر كنند 
ھم چو عقل پیر  آن رھبر عقول كھ صد  در وادى غمش نتوان یك قدم زنند  

 ماء معین چو زھر شود در مذاق دھر 
 

 گر از لبان تشنھ او لب بھ ھم زنند 
 وزشعلھ سرداق گردون قباب او 

 
 بر قبھ سرداق گردون علم زنند 

 گر ز اشك چشم سیژد سجاد دم زنند   سیل سرشك و اشك، دمام روان كنند 
گر ز اھلبیت او سخن از پیش و كم زنند   د بھ كند غمش اسیر تا حشر، دل شو

 كلك قضا است از رقم این عزا كلیل 
 

 لوح قدر فرو زده رخسار را بھ دلیل 

  (قدس سره(آیھ هللا العظمى غروى اصفھانى 

 دلھاى عاشقان ھمھ در كربالى تو

 شورى فكنده در ھمھ عالم نواى تو 
 

 تو  دنیا اسیر غم شد و غرق عزاى
چشمان دوستان ھمھ ناظر بھ سوى توست 

 
 دلھاى عاشقان ھمھ در كربالى تو 

 در ھر سر شراره سوداى عشق توست 
 

 بر ھر لبى كنون سخن از نینواى تو 
 آغوش باز كرده شھادت بھ محضرت 

 
 آماده گشتھ بادیھ پر بالى تو 

 شرمنده گشتھ است شجاعت ز رزم تو 
 

 ى تو سرو روان خجل بر قد رسا

 این فخر بس تو را بھ شھیدان راه حق 
 

خواھان شود بھ حشر خدا خونیھاى 
 تو 

 در گاھواره رسم شفاعت رقم زدى 
 

فطرس رھین منت و جود و سخاى تو 

  دادى تو آب دشمن غدار خویش را 
قربان بذل و بخشش و مھر و وفاى 

 تو 
 دارم من این امید بھ درگاه ذوالجالل 

 
 تى ناصر فداى تو گردد تمام ھس

  (مدظلھ العالى(آیھ هللا ناصر مكارم شیرازى 

 (عج(درباره امام زمان 

 باراالھا رھبر اسالمیان كى خواھد آمد؟ 
 

 جانشین خاتم پیغمبران كى خواھد آمد؟ 
 دردمندان غمش را كشت داروھاى مھلك 

 
 دردمندان طبیب جسم و جان كى خواھد آمد؟ 

 عالم جان ندارد  درد ما درمان ندارد جسم
 

این تن بى روح را روح روان كى خواھد آمد؟ 
غم فزون شد، قلب خون شد، صبر از دلھا برون شد 

 
 شیعیان را غمگسار مھربان كى خواھد آمد 

 موج طوفان بالى ظلم شد نزدیك یا رب 
 

 ناخداى كشتى اسالمیان كى خواھد آمد 
 انتظار مصلحى دارد جھان لیكن نداند 

 
ح كل رھنماى انس و جان كى خواھد آمد؟ مصل

 خفتگان عشق را ایام درمان خواھد آمد 
 

 غم مخور آخر طیب دردمندان خواھد آمد 
 آنقدر از كردگار خویشتن امیداوارم 

 
 كھ شفابخش دل امیدواران خواھد آمد 

 دانم كھ روزى  سخت آمد طول غیبت مى
 

 موقع افشاء آن اسرار پنھان خواھد آمد 
 لبل شوریده را اندر خزان بر گو ننالد ب

 
 شود دنیا گلستان، غنچھ خندان خواھد آمد  مى



 ظلم و بى باكى مكن دست توانائى نگھدار 
 

 مھدى موعود غمخوار ضعیفان خواھد آمد 
 بى پناھان را بگوئید ! مستمندان! دردمندان

 
 ملجاء عالم پناه بى پناھان خواھد آمد 

 سپارمت  دا مىاى غائب از نظر بھ خ
 

 جانم بسوختى و بدل دوست دارمت 
 تا دامن كفن نكشم زیر پاى خاك 

 
 باور مكن كھ دست ز دامن بدارمت 

 

  

 

 

  فھرست
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 اش پنھان ھزاران راز دارد  كربال در سینھ
 

ھر زمان یك راز از اسرار خود ابراز دارد 
 كربال دریاى مواجى است بى مرز و كرانھ 

 
 گیر او دستى بھ ھر سو باز دارد موج عالم

مكتب خلقت ندیده است چنو حسین آموزگارى 
 

 این چراغ آسمانى نور انسان ساز دارد 
 مات ھفتاد و دو ملت از دو و ھفتاد اویند 

 
در كجا فرماندھى، شسماھھ یك سرباز دارد 

   حسان چایچیان

نسخھ  100بار و ھر بار در پنج ھزار نسخھ و مجموعاً حدود  15) ش 1385(تاكنون،  1378ب از این كتا2 - 
اى از عشق و عالقھ مردم  این ترجمھ اكنون در آستانھ چاپ شانزدھم قرار دارد و این امر گوشھ. انتشار یافتھ است

  .دھد او را نشان مى و یاران با وفا و با صفاى) علیھ السالم(ایران را بھ اباعبدهللا الحسین 

  .8سوره منافقون آیھ 3 - 

  .المعجم المفھرس القران الكریم، فؤاد عبدالباقى، از منشورات نوید اسالم قم4 - 

  .ھاى عملیھ در موضوع وضو و تیمم قھى و رسالھكتابھاى ف5 - 

حلف الفضول پیمانى بود كھ جمعى از جوانمردان دوران جاھلى حجاز، در ارتباط با دفاع از حقوق ستمدیدگان 6 - 
یشھ فضل، فضیل، فاضل تركیب بین خود بوجود آورده بودند و چون اسامى چند نفر از تشكیل دھندگان آن، از ر

اگر چنین : فرمود مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یافتھ بود از اینرو حلف الفضول نامیده شده است رسول خدا 
  .جویم پیمانى بعد از اسالم ھم تشكیل یابد من در آن شركت مى

  .175ص  2قمقام زخار ج 7 - 



  .96سمو المعنى فى سمو الذات ص 8 - 

  .73، ص 4، مناقب ابن شھر آشوب ج 21، ص 2سیره ابن ھشام ج 9 - 

  .501سمو المعنى فى سمو الذات ص 10 - 
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 گردم  منم سرباز قرآن پیرو كافر نمى
 

 گردم  ز خط مكتب خود جانب دیگر نمى
 شعار من بود ھیھات منا الذلھ چون احرار 

 
 گردم  ام، چاكر نمى حسینى مكتبم، آزاده

 بھ دامان حوادث روزگارم سخت جان پرورد 
 

 گردم  مىھراسان از ھجوم خصم بد گوھر، ن
  !اندر دل سنگر مرا دریاب! بیا اى مرگ سرخ

 
گردم  كھ من راضى بھ ننگ مرگ، در بستر نمى

  .302ص  1ابن ابى الحدید معتزلى شرح نھج البالغھ ج 12 - 

 . 323، ص 4تاریخ طبرى ج 13 - 

  .110آل عمران 14 - 

  .104ھمان سوره آیھ 15 - 

  .65ص  1شیخ عباس قمى تتمھ المنتھى ج 16 - 

  .9باب  164ن جوزى، تذكره ص اب17 - 

  266ص  4تاریخ طبرى ج 18 - 

  .217ص  2مستدرك الوسائل ج 19 - 

باشد، محل  ى روستاھاى بسیار و مزارع فراوان مىخوران خطھ پھناورى است در نزدیكى دمشق كھ دارا20 - 
  .اند مزبور بسیار خوش آب و ھوا و ییالقى است كھ شعراى عرب در اشعار خود ھمواره از آن بھ زیبایى یاد كرده

اد مرد معاویھ ضحاك را فرماندار باشد، وقتى كھ زی ضحاك بن قیس پسر خالد فھرى و مكنى بھ ابو انیس مى21 - 
كوفھ نمود، ھنگام ورود بھ كوفھ نخست باالى گور زیاد رفت، و در شام نیز جانشین ابن زبیر گردید، وى قصر 

  .خورنق را اصالح و ترمیم كرد

اى است معروف بھ زاویھ  تر است محلھ شبیھھم اكنون محل دفن معاویھ كھ از ھر چیز بھ یك زبالھ دان 22 - 
  .الھندیھ یا مقبره معاویھ

  .143ص  8البدایھ و النھایھ ابن اثیر ج 23 - 

ن شرح حال معاویھ از شافعى و در استیعاب چاپ شده در حاشیھ االصلھ ضم 178ص  1مقتل خوارزمى ج 24 - 
اى بھ پسرش یزید فرستاد و شرح حال خودش را براى او توضیح داد وقتى  وقتى كھ بیمار شد نامھ: نقل كرده است

و ما نیز . كھ نامھ را خواند شروع كرد بھ خواندن و زمزمھ كردن اشعار فوق جز اینكھ دوم و سوم را نیاورده است
  .توانند بھ مدارك ذكر شده مراجعھ فرمایند لبین مىدو بیت آخر را ذكر نكردیم طا



  !!شود ھم اكنون براى فریب مردم، زاھد و عابد و مسلمان مى... یزید سگباز شراب خوار و25 - 

  .431ص  8ابن كثیر، البدایھ و النھایھ ج 26 - 

، و العمده ابن رشیق 300ص  3باب وصیت معاویھ، و كامل مبرد ج  109ص  2جاحظ، البیان و التبیین ج 27 - 
  .با اندك اختالف. باب طلب المعاویھ البیعھ لیزید 309ص  2باب الرثاء، و عقد الفرید ج  148ص  2ج 

  .منظور از عراقین كشور ایران و عراق است28 - 

  .چاپ نجف اشرف 178ص  1مقتل خوارزمى ج 29 - 

  .327ص  4این عساكر ج 30 - 

  .طبع لیدن 217ص  7تاریخ طبرى ج 31 - 

) علیھ السالم)قطعاً خواب امام . فصل ھشتم 182ص  1و مقتل خوارزمى ج  10مثیر االحزان ابن نما ص 32 - 
و ھیچ بعید نیست  مشاھده واقعیتى بود كھ با نور امامت كھ ھیچ مانع و رادعى برایش وجود ندارد آنرا دیده است،

كھ خداى تعالى براى كسى كھ او را حجت بر جھانیان قرار داده است حقایق را با كنایھ بھ او نشان دھد، و واژگون 
اش كنایھ از  شدن منبر كنایھ از انقالب امر و بپیان رسیدن عمر او باشد، و ھمینطور شعلھ ور شدن آتش در خانھ

  .اجعھ كربال، واقعھ حره، تخریب خانھ كعبھ با منجنیق و امثال آنشعلھ ور شدن آتش فتنھ باشد مانند ف

  .6ص  4كامل ابن اثیر ج 33 - 

  .لھوف سید بن طاووس34 - 

  .فصل ھشتم 183ص  1مقتل خورازمى ج 35 - 

  .189ص  6طبرى ج 36 - 

گویند كھ چشمان كبود و آسمانى داشتھ باشد، و در نزد عرب، بدترین زنان محسوب  زرقاء بھ زنى مى37 - 
: اند نوشتھ 88چاپ ایران، و فخرى در آداب السطانیھ ص  229این جوزى در تذكره الخصوص ص . اند شده مى

  .(مادر بزرگ مروان از زنا دھندگان بوده است(

مردم فرزندان عبد الملك مروان را بخاطر زرقاء دختر موھب : (نوشتھ است 75ص  4این اثیر در كتاب كامل ج 
  .(كردند ھاى دعوت بود سرزنش مى ھا و صاحبان پرچم كھ از روسپى

اى بھ میان آمد،  روزى بین مروان و عبدهللا بین زبیر مشاجره: نوشتھ است 407ص  7ن عساكر در تاریخ خود ج اب
  (تو اینجا چھ كار دارى؟! پسر زرقاء: (عبدهللا بھ مروان گفت

روزى بین عمرو عاص و مروان بحثى پیش آمد، عمرو : نوشتھ است 129ص  5بالذرى در انساب االشراف ج 
اگر مادر من زرقاء بوده در خور ستایش است : (مروان در جواب او گفت) اى پسر زرقاء: (وان گفتعاص بھ مر

  .(كرد كھ نجابت خود را بھ من داده است، او وقتى شایستھ نكوھش بود وصف خود را بھ غیر منتقل نمى

ن مروان ھمیشھ بھ فرزندا) :گفت مروان بن محمد اشعث مكرر مى: نوشتھ است 16ص  8طبرى در تاریخ خود ج 
صفویھ شھرى است در ) (اند گیرند و فرزندان عاص از اھل صفوریھ خاطر مادرشان رزقاء مورد نكوھش قرار مى

  .(اطراف اردن



كند شخص مؤمن ھر چند در تگنا ھم واقع شود از مسخره گرفتن القاب بد و نیش زبان زدن  ادب اسالمى اقتضا مى
تر  ھبرى كھ باید احكام الھى را از او یاد بگیرند بھ این امر سزاوارتر و شایستھدر انساب پرھیز كند، و امام و ر

است، جز اینكھ امام امت و حجت بر بندگان خدا كھ عارف بھ ھمھ چیز است ھرگز بر خالف این مقررات اقدامى 
باشیم و ھر چھ را كھ كند، و بر ما كھ از ھمھ چیز آگاھى نداریم الزم است در برابر امام معصوم تسلیم محض  نمى

اند بپذیریم و خورده نگیریم، بویژه در صورتى كھ مطابق با قرآن عزیز بوده باشد كھ خود منشأ ھمھ احكام  فرموده
در مورد مروان مانند تعبیرى است كھ خداى سبحان ) علیھ السالم(اسالم است، و تعبیرى كھ از امام سید الشھداء 

عتل بعد ذالك زنیم كلمھ زنیم در لغت بھ معناى  :فرموده است 13ر سوره قلم آیھ در مورد ولید بن مغیره مخزومى د
آمده است كھ عتیل زنیم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در روایتى از قول پیغمبر . زنا زاده و الحاق بھ نسبت است

  .یعنى ھرزه پست

و كاشانى در منھج الصادقین ج  28ص  29و آلوسى در روح المعانى ج  156ص  1عالء الدین در كنز العمال ج 
! سال كھ از عمر ولید گذشتھ بود او را بھ فرزندى خود قبول كرد 18مغیره پس از : اند كھ روایت كرده 377ص  9

كند و در  بنابر این وقتى كھ خداى سبحان كھ سرچشمھ ادب و اسرار است در مورد شخص معینى عیب گوئى مى
شود از كسى بھ زشتى یاد كند از فرزند نبوت  اب و مسجد و ھمھ جا قرائت مىكتاب خود كھ شب و روز در محر

  .ھا بوده است ھا و غائلھ نیز شگفت نیست از مروان، معلوم الحال، بھ زشتى یاد نماید، مروانى كھ منشأ تمام فتنھ

  .شیخ مفید و اعالم الورىتاریخ طبرى و ابن اثیر و ارشاد مرحوم 38 - 

  .مثیر االحزان ابن اثیر و ارشاد مرحوم شیخ مفید و اعالم الورى39 - 

  .208ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 40 - 

  .190ص  6خ طبرى ج تاری41 - 

  .13لھوف ص 42 - 

  .328ص  4تاریخ ابن عساكر ج 43 - 

  .30مجلس  93امالى مرحوم صدوق رحمھ هللا علیھ ص 44 - 

آیا انبیاء و اوصیاء پس از : و بحار از محمد بن ابیطالب نقل شده است كھ 54در كتاب مقتل العوالم ص 45 - 
شوند؟ در جواب سؤال فوق میان علماء اختالف  مانند یا اینكھ بھ آسمان باال برده مى رحلت بدنشان در قبورشان مى

كامل الزیارت، و توحید، و : بھ اختالف نقل شده است، مثالً در كتابھایى است چون در روایات و كتب حدیث
روایاتى نقل شده است كھ ھمھ داللت  130مجالس، و عیون و خصال صدوق، و خرائج راوندى، و بصائر ص 

و یوشع ، و على و حسین و نوح و شعیب و خالد العبسى، )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دارند بر اینكھ پیغمبر اسالم 
بن نون، و استخوانھاى آدم، و استخوانھاى یوسف، و استخوانھاى پیغمبرى كھ در دعاى استقساء ذكر شده روى 

در قبور خود موجود ) علیھ السالم(زمین افتاده بود، اینھا ھمھ داللت دارند بر اینكھ پیغمبران و اصیاء و ائمھ 
اى نوشتھ و معتقد شده است كھ  سینى كاظمى در این مورد رسالھباشند، و بھ ھمین دلیل سید محمود بن فتح هللا ح مى

لكن در كتاب كامل الزیارات محمد بن قولویھ، و تھذیب طوسى در آخر مزار، باب . آنان در مقابر خود ھستند
ماند جز آنكھ روح  الزیادات روایاتى نقل شده است كھ ھیچ پیغمبر یا وصى پیغمبرى بیش از سھ روز در زمین نمى

مانند، و  برند، و در تھذیب باز روایات دیگرى است كھ بیش از چھل روز در قبر نمى جسم او را بھ آسمان مى و
  .شوند سپس بھ آسمان برده مى

اند شاید براى بیان  اى سھ شبانھ روز و برخى تا چھل روز ذكر كرده اختالف میان این دو دستھ از روایات كھ پاره
شود، و شاید براى بیان مراتب درجات افرادى است كھ آنان  ظرف این مدت انجام مى حداقل و اكثر زمانى است كھ

  .تر را دیرتر برند، صاحبان مراتب عالیتر زودتر، و صاحبان مراتب نازل را مى



بعضى را پس از سھ : جمع دیگرى بین این اخبار عنوان كرده است و آن اینكھ 76در شرح اربعین مجلسى ص 
برند احتماالً بھ خاطر این است كھ طمع خوارج را قطع نماید زیرا آنھا  س از چھار روز مىروز و بعضى را پ

  .خواستند نبش قبر نمایند و اجساد را بیرون بیاورند مى

شوند مرحوم مجلسى در مراه  و از جملھ كسانى كھ معتقد است اجساد اصلى پیامبران و اوصیاء بھ آسمان برده مى
، و مرحوم محدث نورى در 226رحوم شیخ یوسف بحرانى در كتاب الدره النجفیھ ص و م 227ص  1العقول ج 

  :فرماید ، و مرحوم فیض كاشانى در كتاب وافى است، لكن مرحوم فیض مى331ص  2كتاب دار السالم ج 

العقول  و مرحوم مجلسى در مراه. ماند برند ولى اجساد عنصرى شان در زمین مى اجساد مثالى آنھا را بھ آسمان مى
  .گردانند اى معتقدند پس از آنكھ بھ آسمان بردند دوباره آنھا را بھ ضریح خود بر مى عده: نوشتھ است 277ص  1ج 

برند پس حضور در مقابل این ضرائح، براى  ابن حاجب از شیخ مفید پرسید اگر ابدان این بزرگان را بھ آسمان مى
 زائرین چھ فایده دارد؟ 

شوند جھت بزرگداشت و  بندگان خدا در محل و جایگاه قبور این بزرگان حاضر مى: مودشیخ مفید در جواب فر
اند، اگر چھ  اند و سپس از آنجا بھ آسمان برده احترام بھ آنھا و براى تقدیس بھ محلى كھ در آنجا بھ خاك سپرده شده

كند و  حان مكانى او را احاطھ نمىخودشان در آنجا نباشد، مانند طواف در طواف كعبھ خانھ خدا، با اینكھ خداى سب
شود، بلكھ از باب تعظیم خدا، و تجلیل از مقام الوھیت جل شأنھ است كھ در اطراف كعبھ  در جایى محدود نمى

كنند، حضور در برابر قبور و ضرایح این بزرگان نیز، ھمین حالت را دارد، و در كتاب الفتاوى الحدیثھ  طواف مى
پس از آنكھ بدن انبیاء را در قبر گذاشتند روح بھ بدنشان بر : بن عربى نقل كرده استاز ا 213نوشتھ ابن حجر ص 

شوند و در ملكوت اعلى یا سفلى تصرف نمایند، بنابر این  شود از قبر خارج مى گردد و بھ آنان اجازه داده مى مى
بیند زیرا او مانند خورشید است كھ تمام زائران خود را ب) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھیچ مانعى ندارد كھ پیغمبر 

  .تابد بر ھمھ مى

ابدان مطھره در قبور باقى : شود كھ استفاده مى) علیھ السالم(ولى از ظاھر روایات وارده از ائمھ معصومین 
مانند، و یا اگر بھ آسمان برده شوند دوباره برگردانده خواھند شد، چنانكھ ھمین قول نیز در مرآه العقول بھ  مى
  .عتى نسبت داده شده استجما

در شب دوم بحث با ولید در كنار قبر جدش پیغمبر ) علیھ السالم(در ھر صورت از عبارت حضرت سید الشھدا 
جملھ و من فیھ ظھور كاملى در این دارد  ...اسألك بحق القبر و من فیھ :كھ عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

  .در جوف قبر است) علیھ و آلھ و سلمصلى هللا (كھ بدن مطھر حضرت رسول 

: اند، جواب آنست كھ بودن بدن شریف در قبر اعم است از اینكھ بوده ولى بعداً آنرا بھ آسمان برده: و اگر گفتھ شود
اوالً، اگر انصراف داراى افراد و مراتبى باشد و دلیلى بر تعیین موردى از موارد مربوطھ نباشد باز منصرف بھ 

  .بودن در قبر، استمرار و ابقاء و ادامھ آن است نھ انقطاع آن: ھد بود، و فرد اكمل ازفرد اكمل خوا

عالوه بر اینھا ھمھ سیره معصومین و مؤمنین . و عبارت دیگرى نیز از زیارات مأثوره بر این مطلب داللت دارند
ز دلیل بر این است كھ خطاب، اند نی داده شدند و صاحب آنرا در سالم مخاطب قرار مى كھ در كنار قبر حاضر مى

  .خطاب حقیقى بوده است نھ خطاب تشریفاتى بھ عنوان صرف تجلیل

خواھد امام و یا معصومى را زیارت  و ھمینطور روایاتى وارد شده است كسى كھ از راه دور، و از بالد بعیده مى
مسألھ فقط براى كسانى درست بود كھ اگر صرفاً تشریفات و تجلیل بود این  ...كند رو بھ قبر شریف نماید و بگوید

با توجھ بھ اینكھ عمل ! نزدیك قبر باشند، ولى آنان كھ در بالد بعیده ھستند چھ لزومى دارد رو بھ قبر بایستید؟
شود و نھ تنھا در ھیچ جا و بھ  مزبور یك نوع اتكاز ذھنى و عملى مذھبى است كھ متصل بھ زمان معصوم مى

اى از روایات بھ آن ترغیب ھم شده است، بنابر این سیره یاد شده نیز  ت بلكھ در پارهھیچوجھ از آن نھى نشده اس
  .حجیت دارد



شكایت حسین بن على علیھما السالم بھ : از محمد بن ابطالب نقل كرده است 54در كتاب مقتل العوام ص 46 - 
بیان مقتضاى حال و آموزش بھ امت اسالمى است كھ تا با مشاھده ) آلھ و سلمصلى هللا علیھ و (جدش پیغمبر 

بینند منكرات رایج و متداول شده و معروف از بین رفتھ است، شھامت و  اوضاع و احوال نامطلوبى كھ مى
نزد ) علیھ السالم(كند كھ مرگ برایش راحت و آسان گردد، شكایت سید الشھداء  مردانگى، و عرق دینى اقتضا مى

جدش رسول خدا ھرگز نھ بھ معناى عقب نشینى و اعراض از افضل است، ونھ بھ معناى جزع و ترس از آنچھ 
برایش مقدر شده و خود بھ آن رضایت داده بود، و بر آن پیمان مؤكد بستھ بود، و جدش نیز بھ آن خبر داده است كھ 

ین نیست، شاید مرد نستوه كربال چنین نیست، شاید مرد ھرگز این چن! تمام آن مقدرات انجام خواھد شد، حاشا و كال
صلى هللا (پنداشت كھ دعاى جدش رسولخدا قضا و قدر الھى را تغییر خواھد داد، ولى پیغمبر  نستوه كربال چنین مى

كند و در برابر  خداى سبحان قضاى خود را اجرا مى) :كھ صاحب دعوت الھى است بھ او فرمود) علیھ و آلھ و سلم
  .(اى براى او قرار داده شده است كھ جز شھادت بھ آن نخواھد رسید مقام و مرتبھآن 

است، وى با حضرت رقیھ دخت امیرالمؤمنین دو ) علیھ السالم(جناب عمر أطرف فرزند امیرامؤمنین على 47 - 
وجھ نامگزارى آن حضرت بھ اطراف بھ خاطر این بود كھ در . بودقلو بدنیا آمدند، مادرشان ام حبیبھ دختر ربیعھ 

برابر عمر اشرف فرزند على بن الحسین قرار داشت، و چون برترى عمر پسر امیرالمؤمنین فقط از پدر بود و از 
ود و ھم از نسل امیرالمؤمنین ب) علیھ السالم(نبود، ولى عصر پسر على بن الحسین ) سالم هللا علیھا(صدیقھ طاھره 

عمر اطرف ھشتاد و . گفتند ھم از نسل فاطمھ زھرا لذا او را اطرف خواندند در برابر دیگرى كھ او را اشرف مى
پنج سال عمر كرد، و با اسماء دختر عقیل بن ابیطالب دختر عموى خود ازدواج نمود و داراى چند فرزند شد، ولى 

. اى بود م برادران رفت، شخص فاضل و مستقیم العقیدهاز ھمھ پسران امیرالمؤمنین كوچكتر بود، و بعد از تما
خواھرش رقیھ ھمسر بن عقیل شد و داراى . سالگى در ینبع نزدیك مدینھ از دنیا رفت 85سرانجام در سن 

  .فرزندانى بود از آنجملھ عبدهللا بن مسلم كھ در كربال شھید شد

  .15بن طاووس رحمھ هللا علیھ ص لھوف سید 48 - 

سالھ بود او ده بزرگتر از عباس بود، پرچم  20ما در كتاب قمر بنى ھاشم ذكر نمودیم كھ او در جنگ بصره 49 - 
از احوال او را  برخى 316در جمل و نھروان در اختیار او بود و در كتاب زین العابدین ص ) علیھ السالم(على 

و حضور ) علیھ السالم(نامھ یزید را بھ او بعد از قتل امام حسین  79ص  2ذكر نمودیم و در مقتل خوارزمى ج 
) مؤلف(آورد و من  وى را در نزد یزید آورده است، و این قرائن چیزھایى است كھ شأن و اعتبار او را پائین مى

  .چنین اعمالى از مرد غیورى امكان ندارد برم این نامھ ساختگى است چون صدور گمان مى

  .7ص  4و كامل ابن اثیر ج  191ص  6تاریخ طبرى ج 50 - 

  .7ص  4و كامل ابن اثیر ج  191ص  6تاریخ طبرى ج 51 - 

ابو سعید كیان مقبرى مولى بنى لیث از صحابھ رسول خدا است، و پدر ابو سعید مقبرى است، وى در خالفت 52 - 
 1، و مقتل خوارزمى ج 68ص  17و كتاب االغانى ج  191ص  6تاریخ طبرى ج . (ولید بن عبد الملك در گذشت

  .(329ص  4و تھذیب تاریخ ابن عساكر ج  9فصل  186ص 

بھ نقل از كتاب ثاقب المناقب نوشتھ مؤلف جلیل القدر ابو جعفر محمد بن  244مدینھ المعاجر بحرانى ص 53 - 
، و آورده است كھ روایت از جعفر بن محمد و 102ص  1على بن مشھدى طوسى، و دار السالم محدث نورى ج 

و بحار االنوار مرحوم  162گردد و اثبات الوصیھ ص  از اعالم قرن پنجم مى پس 401روایتى را از مفید در سال 
  .331ص  44مجلسى ج 

  .47، و مقتل العوام ص )علیھ السالم(خرائج راوندى در باب معجزات امام حسین 54 - 

  .ما در مثیر األحزان و سید بن طاووس در لھوفابن ن55 - 



  .93ص  30امالى صدوق مجلس 56 - 

  .17لھوف ص 57 - 

فصل نھم اشاره شده منظور امام  188ص  1ل خوارزمى ج و در مقت 54ھمانطور كھ در مقتل العوام ص 58 - 
خواھد ھدف از نھضت مقدس خودش را بھ جھانیان اعالم  علیھ السالم از این وصیت كامالً روشن است، امام مى

كند و شخصیت و عقاید خودش را از آغاز تا انجام و مبدأ و معاد ھمھ را بگوید تا حجت بر ھمگان تمام گردد و 
حسین بر ضد خلیفھ وقت قیام كرده و شق : (ات شوم و مسموم كننده بنى امیھ را نخورند كھ خواھند گفتفریب تبلیغ

عصاى مسلمین نموده، و شیرازه اتحاد و ھمبستگى امت را از ھم گسیختھ است، و داعیھ حاكمیت و طمع رھبرى 
ان پیغمبر و جلوه دادن اعمال خود میدانست براى استیصال و منزوى كردن خاند) علیھ السالم(چون حسین ). دارد

پیوستھ از اینگونھ تبلیغات خواھند كرد، لذا خود و خاندان و یارانش نیز پیوستھ در صدد بودند پیشاپیش، آن دروغھا 
و لذا در وصیتنامھ خود بھ علھ . را نقش بر آب نموده و ھدف خودشان را در این حركت بر ھمھ مشخص نمایند

روف و نھى از منكر و مبارزه با فساد و تغییر دادن احكام الھى است احكامى كھ بوسیلھ بنى العلل قیام كھ امر بمع
بھ حكم وظیفھ ) علیھ السالم(اند و حسین  كند كھ موجب اشاعھ ظلم و فساد شده امیھ در اسالم بوجود آمده اشاره مى

زنده نماید و عدل و داد را جامعھ  را مجدداً ) علیھ السالم(خواھد سنت پیغمبر و راه و روش على  شرعى خود مى
  .حاكم سازد

فصل نھم نوشتھ است سھ روز از ماه  189ص  1ولى در مقتل خوارزمى ج  190ص  6تاریخ طبرى ج 59 - 
  .شعبان گذشتھ، در سال شصتم ھجرى بود

  .(189ص  1مقتل خوارزمى ج . (سر عمویش مسلم بن عقیل پیشنھاد كردپ60 - 

با كمال آرامش خاطر از مدینھ بیرون ) علیھ السالم(شود كھ امام حسین  از این جواب نیز بھ خوبى استفاده مى61 - 
داد كھ ھمھ كس او را ببیند، او  د را جاده عمومى قرار نمىآمد نھ بھ عنوان فرار و بھ خاطر ترس، وگرنھ مسیر خو

  .خواھد آزادانھ و علنى با كفر و بى دینى و با ظلم و ستم مبارزه كند نھ با استتار و پنھان كارى مى

و كامل ابن اثیر  271و  222ص  7و تاریخ طبرى ج  189ص  1و مقتل خوارزمى ج  200ارشاد مفید ص 62 - 
  .265ص  3ج 

  .328ص  4تاریخ ابن عساكر ج 63 - 

  .20طبع تبریز و مقتل العوالم ص  35خصائص الحسینیھ تألیف شیخ جعفر شوشترى ص 64 - 

مالك بن مسمع متمایل بھ بنى امیھ بود و مروان در جنگ : نوشتھ است 38سنھ  63ص  6در تاریخ طبرى ج 65 - 
  .جمل بھ او پناه برد

ن جارود در منذر ب :نوشتھ است 480ص  3در كتاب االصابھ ج . منذر بن جارود، پدر زن ابن زیاد بود66 - 
بود و در زمان وى امیر شھر اصطخر شد، مادرش امامھ دختر نعمان بود، ) علیھ السالم(جنگ جمل در لشكر على 

اند آخرین  ھجرى ھمانجا بدرود حیات گفت، و برخى گفتھ 61در زمان عبیدهللا بن زیاد والى ھند شد و در سال 
: نوشتھ است 71، طبع اول سنھ 7و در تاریخ طبرى ج . ھمانجا فوت كرد 62سمت وى، والیت سند بود و در سال 

جارود بى ایمان خداشناسى بود كھ در جزیره ابن كاوان بسر : (معصب بن زبیر بھ حكم بن منذر بن جارود گفت
شناسم سپس  اى بدتر از آنان نمى برد و از آنجا بھ ساحل دریا آمد و بھ عبدالقیس منتسب شد و من بھ خدا قسم قبیلھ مى
  .(.واھرش را بھ ازدواج مكعبر فارسى درآورد و ھرگز بھ شرفى نائل نیامدخ

 12، كنیھ او را ابو رزین نوشتھ و در مثیر االحزان ص 21و در لھوف ص  200ص  6در تاریخ طبرى ج 67 - 
  .تادنوشتھ، نامھ را بوسیلھ ذارع السدوسى بھ سوى اھل بصره فرس



  .200ص  6تاریخ طبرى ج 68 - 

  .13مثیر االحزان ص 69 - 

چاپ لیدن، و كامل  402ص  7در كتاب مثیر االحزان یزید بن مسعود ثبت شده است ولى در تاریخ طبرى ج 70 - 
عیاد بن : نوشتھ است 218و این حزمم در كتاب جمھره أنساب العرب ص . ابن اثیر مسعود بن عمرو نوشتھ شده

مسعود بن خالد بن مالك النھشلى از بزرگان و سران قبیلھ بود، خواھرش لیلى بنت مسعود ھمسر على بن ابیطالب و 
عبدهللا در یكى از دھات : اند ولى برخى گفتھ. اصحاب مختار، كشتھ شدمادر ابوبكر بن على بود او در روز شكست 

قطب راوندى در خرائج در ضمن معجزات . بصره بنام مذار بطور مرموزى كشتھ شد و قاتلش را كسى نشناخت
  .اش دیدند كھ كشتھ شده بود و قاتلش شناختھ نشد بدنش را در خیمھ: نوشتھ است) علیھ السالم)على 

  .21و ابن طاووس، لھوف ص  13مثیر االحزان ص 71 - 

  .198ص  6تاریخ طبرى ج 72 - 

  .224ذخیره الدارین ص 73 - 

  .336ص  44بحار ج . نعمان بن بشیر از طرف معاویھ فرماندار كوفھ بود و یزید نیز او را ابقا كرد74 - 

حوشب بن یزید بن حارث بن رویم با عكرمھ بن : نوشتھ است 338ص  5در انساب االشراف بالذرى ج 75 - 
كردند و در این مورد با یكدیگر مسابقھ  بھ در اطعام طعام، چشم ھم چشمى مىربعى یكى از بنى تیم هللا بن ثعل

دعوھما . (اند خرج كنند بگذار آنچھ را كھ از طریق فسق و فجور و گناه بدست آورده: گفت مصعب مى. دادند مى
  .(ینفقا من خیانتھما و فجورھما

و بعد در فصل دھم بطور تفصیل وضع مردم  193ص  1مقتل خوارزمى ج  11ن ابن نما ص مثیر االحزا76 - 
  .ھاى آنھا را نوشتھ است كوفھ و نامھ

  .238و دینورى اخبار الطوال ص  198ص  6تاریخ طبرى ج 77 - 

  .10فصل  196ص  1خوارزمى ج  مقتل78 - 

  .ارشاد مفید79 - 

  .86ص  2مسعودى مروج الذھب ج 80 - 

  .232دینورى اخبار الطول ص 81 - 

  .335ص  44ارشاد مفید و بحاراالنوار مجلسى ج 82 - 

  .199ص  6طبرى ج 83 - 

  .211ص  6و تاریخ طبرى ج  138تذكره الخواس ص 84 - 

  .210ص  2ابن شھر آشوب ج 58 - 

  .11مثیر االحزان ابن نما ص 86 - 



  .210ص  6طبرى ج 87 - 

  .224ص  6طبرى ج 88 - 

  .336و  7ص  44بحار ج 89 - 

  .201الى ص  99ص  6طبرى ج 90 - 

سرجون پسر منصور از نصاراى : تألیف محمد كرد على نوشتھ است 158ص  2در كتاب حضاره العربیھ ج 91 - 
ویھ او را براى انجام مصالح دولت خود استخدام كرد و پدرش منصور نیز، سرپرست امور مالى شام بود كھ معا

منصور پسر . كرد و قبل از فتح در زمان ھرقل مسلمانان را در نبرد بر ضد روم یارى مى. دولت معاویھ بود
ھ نصرانى و از اعضاى این پدر و پسر و پدر بزرگ ھم. سرجون نیز مانند پدرش از كارمندان دولت معاویھ بود

  .با اینكھ عمر بن خطاب استخدام نصرانیھا را ممنوع اعالم كرده بود. دولت و كارمند بودند

  .82ص  4انساب األشراف بالذرى ج 92 - 

  .199ص  6تاریخ طبرى ج 93 - 

  .مثیر االحزان ابن نما94 - 

اند قسمتى از آن نادرست و  در تاریخ بھ طور واضح زمان تولد ابن زیاد نوشتھ نشده است و آنچھ را كھ گفتھ95 - 
 238ص  8ى است كھ ابن كثیر در كتاب البدایھ ج قسمت اول تاریخ. باشد قسمتى ھم بھ صورت گمان و حدس مى

ھجرى متولد شد، بنابراین در  39كند كھ عبیدهللا بن زیاد در سال  از ابن عساكر از احمد بن یونس ضبى نقل مى
. سالھ بوده است 14ھجرى  53سالھ و ھنگام مرگ پدرش، زیاد در سال  21ھجرى  60داستان كربال اواخر سال 

 53عبیدهللا زیاد را در سال : نوشتھ است كھ معاویھ 166ص  6ا آنچھ كھ ابن جریر تاریخ خود ج نوشتھ ابن كثیر ب
سالھ بوده است و بعید بھ  14ھجرى والى خراسان كرد سازى ندارد زیرا بنا بر نقل ابن كثیر در آن موقع عبیدهللا 

سیعى مانند خراسان قرار دھد، بنابراین سالھ را والى یك منطقھ بزرگ و و 14رسد كھ معاویھ یك پسر بچھ  نظر مى
معاویھ  53در سنھ : گوید مى 166ص  6گفتھ ابن جریر مبنى بر حدس و گمان است زیرا ایشان در تاریخ خود ج 

و  28سالھ بوده است باید تولدش در سال  25اگر در آن زمان،  .سالھ بود 25او را والیت خراسان داد در حالى كھ 
  .ده باشدسالھ بو 32در كربال 

از فضل بن دكین، بھتر سازگار است زیرا در  283ص  8آنچھ را كھ ابن جریر نوشتھ با نقل ابن كثیر در البدایھ ج 
بنابراین این . سالھ بوده است 28) علیھ السالم(عبیدهللا بن زیاد روز شھادت امام حسین بن على : آنجا نوشتھ است

  .سالھ بوده باشد 21ھجرى اتفاق افتاد  83مرگ زیاد كھ در سال ھجرى و روز  32نقل، باید والدتش در سال 

متولد شد، و در  32عبیدهللا بن زیاد در سال  :طبع حیدر آباد نوشتھ است 271ابن حجر در كتاب تعجیل المنفعھ ص 
  .سالھ بوده است 28یا  27ھجرى در داستان كربال  61سال 

و ھمچنین و  383ص  8است، و در كتاب البدایھ ابن كثیر ج در ھر صورت مادرش مرجانھ یك زن مجوسى بوده 
الفائل فى مناقب الحسنین نوشتھ است مادرش : قسمت 656ص  7ھمچنین در عمده القارى فى شرح البخارى ج 

  .اند مجوسیھ بوده است اسیرى از اھل اصفھان بود و گفتھ

واى : شھید شد، مرجانھ بھ عبیدهللا گفت) لسالمعلیھ ا(وقتى حسین بن على : نوشتھ است 6ص  7در تاریخ طبرى ج 
 بر تو چھ كردى؟ و چھ گناه بزرگى مرتكب شدى؟ 



أى خبیث تو پسر پیغمبر را : مرجانھ بھ عبیدهللا گفت: در مقتل ابن زیاد نوشتھ است 103ص  4در كامل ابن اثیر ج 
  .كشتى؟ بھ خدا سوگند ھرگز روى بھشت را نخواھى دید

پسر پیغمبر را كشتى، : مادرش مرجانھ بھ او گفت: نوشتھ است 359ص  3ر اعالم النبالء ج ذھبى، در كتاب سی
  .و امثال این كتاب. روى بھشت را نخواھى دید

ایكاش لكھ حیضى شده بودى و نسبت بھ حسین این جنایت را : اند مرجانھ بھ او گفت برخى از مورخین نوشتھ
 ؟ !شدى مرتكب نمى

: برادرش عثمان بھ او گفت: اند و مروج الذھب نوشتھ 34ص  4و كامل ابن اثیر ج  268ص  6در تاریخ طبرى ج 
  .شد شدند و حسین كشتھ نمى أى كاش ھمھ مردان بنى زیاد، الى یوم القیامھ، زن مى

توانست چیزى بگوید در صورتیكھ میدید  عبیدهللا این سخن را از برادرش شنید و چیزى بھ او نگفت، چگونھ مى
ھ سر مقدس ابى عبدهللا را نزد او بردند، سیل خون از در و دیوار قصر داالماره روان بود آنطور كھ در وقتیك

  .آمده است 339ص  4و تاریخ ابن عساكر ج  116صواعق محرقھ ص 

عبیدهللا بن زیاد آدم خوش نما و پلنگ گونھ خال خالى بود، و  :نوشتھ است 77ص  4بالذرى در انساب االشراف ج 
نوشتھ است، آدمى سر تا پا شر و بدكار بود وى نخستین كسى است كھ بدیھا و شرارتھا را رواج داد تا  86ص در 

نوشتھ است آدم شكم گنده و پرخورى  86كردند مقابلھ كند، و در ص  بتواند در برابر كسانى كھ او را سرزنش مى
  .خورد ىروزى بیش از پنجاه بار غذا م. شد بوده كھ ھرگز از غذا سیر نمى

بود كھ ھر كس او را از دور پیاده  (بى فایده(ابن زیاد بلند قد و دراز : نوشتھ است 256در معارف ابن قتیبھ ص 
  .پنداشت كھ سوار است دید مى مى

عبیدهللا لكنت زبان داشت و عالوه بعضى : چاپ اول نوشتھ است 66ص  1جاحظ در كتاب البیان و التبیین ج 
كھ منظورش ) كلت لھ: (گفت كرد و مى بلد نبود مثالً حاء حطى را بھ ھاء ھوز تلفظ مى مخارج حروف را درست

نوشتھ است علت اینكھ مخارج بعضى حروف را یاد نداشت  156ص  2و در ھمان البیان و التبیین ج . بود) قلت(
رگ شده بود و لذا بھ بخاطر این بود كھ مادرش فارسى زبان و از طایفھ شیرویھ اسوارى بود كھ در بین آنھا بز

  .كرد لھجھ و لحن آنان صحبت مى

گرفت او را از باالى دار  عبیدهللا زیاد ھرگاه بر كسى خشم مى: نوشتھ است 84ص  5در انساب األشراف ج 
عبیدهللا زیاد با : نوشتھ است 82و در ص . كرد داشت او را نابود مى افكند و ھر كس سر برمى االماره بھ زیر مى

اسماء بن خارجھ، ازدواج كرد پس محمد بن عمیر بن عطارد، و محمد بن اشعث و عمرو بن حریث او  ھند دختر
و عثمان یكى از برادرانش با . را در این ازدواج مسخره كردند، پس با أم نعمان دختر محمد بن اشعث ازداوج كرد

و در كتاب النقود القدیمھ . ج كردنددختر عمیر بن عطارد و برادر دیگرش عبدهللا، با دختر عمرو بن حیث ازدوا
نخستین كسى كھ دراھم مغشوش را ضرب كرد و رواج داد عبیدهللا بود  :آمده است 50االسالمیھ تألیف تبریزى ص 

ھمانند  .دانست كھ چگونھ اقتصاد اسالمى را لطمھ زده است از بصره فرار كرد كسى نمى 64و تا موقعى كھ سال 
نویسد  در شرح حال خلیفھ عباسى نیز آمده است و در آن كتاب مى 185ص  1قلقشندى ج این سخن در مأثر االناقھ 

  .گردد كھ نسب او بھ عبیدهللا رومى منتھى مى

  .207ارشاد مرحوم شیخ مفید ص 96 - 

  .10ص  4كامل ابن اثیر ج 97 - 

  .235اخبار الطوال ص 98 - 



  .95ص  14االغانى ج 99 - 

  .89ص  2مروج الذھب ج 100 - 

  .3قسم  616ص  2ابھ ج االص101 - 

  .جنگید دارد كھ ھمراه عمار یاسر مى 10ص  4و در كامل ابن اثیر ج  278ذخیره الدارین ص 102 - 

  .3قسم  616ص  2االصابھ ج 103 - 

ص  1اند مانند خوارزمى در مقتل ج  برخى شریك را، شریك بن عبدهللا حارث ھمدانى بصرى ذكر كرده104 - 
و حال آنكھ شریك مذحجى بوده است نھ . تاریخ خود 12و ابن نما در مثیر األحزان و ابن جریر در ج  201

از اصحاب امیرالمؤمنین و ھمدانى األصل بوده  منشأ اشتباه ظاھراً این بوده است كھ حارث ابن عور را كھ. ھمدانى
و . اند كھ شریك مذحجى ھمان حارث اعور ھمدانى بوده است اند و متوجھ نشده است با شریك بن عبدهللا اشتباه گرفتھ

اند  اند، موجب اشتباه شده است و از جملھ كسانیكھ تصریح كرده چون كلمھ حارثى را بدنبال نام شریك اضافھ نموده
خود تقریباً بطور تفصیل  401باشد كھ در كتاب االشتقاق ص  ینكھ شریك مذحجى بوده نھ ھمدانى، ابن درید مىبھ ا

اگر شریك ھمدانى بود میبایست در كوفھ وارد بر منزل : این مسألھ را بررسى كرده است و در پایان نوشتھ است
  .و از اقوام و عشیره او بود پدرش بشود، نھ ھمراه مسلم بر خانھ ھانى بن عروه گردد كھ مذحجى

و  64و  60ص  17و االغنانى ج  206ص  3و كامل ابن اثیر ج  153ص  1ابن تعزى النجوم الزاھره ج 105 - 
70.  

  .14مثیر االحزان ابن نما ص 106 - 

  .204ص  6و تاریخ طبرى ج  60ریاض المصائب ص 107 - 

  .14ابن نما ص 108 - 

كنز العمال  ، و منتخب166ص  1، مسند احمد حنبل ج 240ص  6، تاریخ طبرى ج 11ص  4ابن اثیر ج 109 - 
 1، كنوز الحقایق در حاشیھ جامع صغیر ج 123ص  4، جامع صغیر سیوطى ج 57ص  1در حاشیھ مسند احمد ج 

ص  2، مناقب شھر آشوب ج 10فصل  202ص  1، مقتل خوارزمى ج 352ص  4، مستدرك حاكم ج 95ص 
318.  

ھانى مانع شد، ولى این از ھانى بعید است زیرا : نوشتھ است 201، اول صفحھ 1در مقتل خوارزمى ج 110 - 
خواستند كھ مسلم را تحویل دھد بھ ھیچ وجھ  ھانى وقتى كھ زیر شكنجھ و تھدید ابن زیاد قرار گرفت و از او مى

د را بكشند اما شود خو او حاضر مى. دھم كھ او را بكشید حاضر نشد و گفت من ھرگز مھمان خودم را بھ شما نمى
شود  پذیرد چگونھ حاضر مى مسلم را تحویل ندھد و از اول با آگاھى كامل اوضاع و احوال سیاسى مسلم را مى

تر بھ نظر  بنابراین این ھمان طور كھ در متن آمده، ھمسر ھانى مانع شده است، درست! اظھار ذلت و زبونى كند؟
در ھر صورت، این سخن از مسلم كھ عالمى از خاندان اھل بیت . رسد و ابن نما ھم ھمین قول را برگزیده است مى

آموزند كھ شریعت اسالم و فقھ  در امور دینى و اجتماعى است، بھ ما مى) علیھ السالم(و نماینده سید الشھداء 
دھد  از طرفى اخالق اسالمى اجازه نمى. دھد اسالمى اجازه غدر و حیلھ گرى و ناجوانمردى را بھ پیروان خود نمى

نكتھ دیگرى كھ از ! كھ میھمان در منزل میزبان، عملى مرتكب شود كھ صاحب منزل آن را دوستھ نداشتھ باشد
. شود این است كھ حضرت مسلم تمسك بھ فرموده جدش امیرالمؤمنین كرده است جواب حضرت مسلم استفاده مى

؟ چرا ابن ملجم را )اال تقتل ابن ملجم: (سیدنداز او پر. این ملجم مرا خواھد كشت: فرمود وقتى كھ امیرالمؤمنین مى
 اذن فمن یقتلى اگر من او را بكشم پس چھ كسى مرا بكشد؟  :كشى؟ حضرت فرمود نمى



  .202ص  6تاریخ طبرى ج 111 - 

  .237اخبار الطوال ص 112 - 

  .207ارشاد مرحوم شیخ مفید ص 113 - 

شعر مزبور بھ عمرو بن : ضمن شرح حال قیس بن مكشوح نوشتھ است 274ص  3در كتاب االصابھ، ج 114 - 
 14یكدیگر دور بودند گفتھ است و در االغانى ج  معدى كرب، و از اشعارى است كھ در فراق پسر خواھرش كھ از

وقتى كھ ابن ملجم مرادى درآمد تا با حضرت بیعت ) علیھ السالم(نوشتھ است امیرامؤمنین على بن ابیطالب  32ص 
  .كند، بھ این شعر تمثل جست

  .88ص  2و چاپ قدیم ج . 57ص  3 مروج الذھب چاپ جدید دارالندلس بیروت ج115 - 

  .مثیر االحزان ابن نما116 - 

اسماء بن خارجھ و محمد بن : پوشیده نماند كھ عمرو بن حجاج خود یكى از سھ مأمورى بود كھ در معیت117 - 
اسم دختر عمرو بن حجاج، ھمسر . د رفتند و ھانى را دستگیر كردند و تحویل ابن زیاد دادنداشعث از سوى ابن زیا

شریح قاضى یكى از آخوندھاى دربارى بنى امیھ و مزدور . ھانى روعھ بود كھ یحیى پسر ھانى از ھمین روعھ بود
بھ آن رنگ دینى میداد، وى  كرد و و مزد بگیر آنان بود كھ تمام اعمال و حركتھاى دستگاه مزبور را توجیھ مى

یا ) :و ھانى كھ چشمش بھ شریح افتاد گفت. را داد) علیھ السالم(ھمان كسى است كھ فتواى قتل امام حسین 
از او استغائھ كرد بھ خاطر توقع و انتظارى بود كھ نوعاً مردم از صاحبان این كسوت دارند وگرنھ !) للمسلمین

ند ولى جاللت شأن وى ھرگز اجازه نداد از آنھا استغائھ نماید، شریح ھم بھ كرد كسان دیگرى ھم از ھانى دیدن مى
توانست خبر چگونگى وضع ھانى را برساند وگرنھ با بھانھ دیگرى و یا شب  خاطر اینكھ مزد بگیر دربار بود نمى

گر از نیرنگھا و داد، بنابراین این سخن مزبور نیز یكى دی كرد و جان ھانى را نجات مى ھنگام خبر را منتقل مى
  (لعنھ هللا علیھ. (باشد توجیھات و دروغ پردازیھاى وى مى

  .207 206ص  1و مقتل خوارزمى ج . 207ص  6تاریخ طبرى ج 118 - 

نوشتھ است توصیف مذكور از  162ص  7در اغانى ج  و 338ص  5در كتاب انساب االشراف بالذرى ج 119 - 
انھم ) :خواست او را ھمراه خود بھ عراق ببرد بھ او گفت ھاى ابراھیم بن مالك اشتر است كھ وقتى مصعب مى گفتھ

  .(كالمومسھ ترید كل یوم بعالً 

وقتى كھ مسلم حركت : در مقتل خوارزمى دارد. 207ص  1و خوارزمى ج  208ص  6تاریخ طبرى ج 120 - 
صداى ھمھمھ را كھ شنید و فھمید كھ  .كرد كرد ابن زیاد در مسجد باالى منبر بود و براى مردم سخنرانى مى

حضرت مسلم قیام كرده است بالفاصلھ صحبت خود را ناتمام گذاشت و خودش را بھ قصر رساند و دربھا را از 
كرد كھ چگونھ جنگ درگیر شده است و ممكن است بزودى دربھاى  شت دیوارھاى قصر نگاه مىداخل بست و از پ

لذا . بھ نحوى مردم را بترسانند تا متفرق شوند: قصر را باز كنند لذا دست بھ این حیلھ زد و بھ مزدوران خود گفت
شیعھ الحسین بن على، هللا هللا فى اال یا ! اال یا شیعھ مسلم بن عقیل) :از باالى قصر با صداى بلند خطاب كردند

امیر عبیدهللا قسم خورده اگر دست از جنگ برندارید  (...انفسكم و اھیلكم و اوالدكم، فان جنود اھل الشام قد اقبلت و
دھد و حقوق شما را قطع خواھد كرد، پس از آن بى گناه و با گناه، حاضر و غایب،  شما را با لشكر شام شكست مى

خواھد كرد و كسى را باقى نخواھد گذاشت، با شنیدن این سخنان بود كھ ھمھ متفرق شدند و  ھمھ را مجازات
بھ ما چھ؟ بھتر است، در خانھ ھایمان بنشینیم و این مردم را با خود رھا نماییم تا خداوند ما، بین ما و آنان : گفتند مى

سلم باقى نمانده بود، اول مغرب، ھمین خالصھ اول غروب غیر از ده نفر كسى ھمراه حضرت م. را اصالح نماید
  .207ص  1مقتل خوارزمى ج !! كھ غریب كوفھ آمد تا در مسجد نماز بخواند آن ده نفر ھم رفتند

  .240دینورى، اخبار الطوال ص 121 - 



  .آخر المقامة العاشرة 192ص  1یرى ج شرح مقامات حر122 - 

  .207ص  1و مقتل خوارزمى ج  29لھوف ص 123 - 

  .360ص  7تاریخ طبرى چاپ لیدن ج 124 - 

ھاى كوفھ صدایى بلند شود یا  اى از كوچھ واى بر تو اگر امروز در كوچھ: صین بن تمیم گفتابن زیاد بھ ح125 - 
ھاى كوفھ را  من تمام منازل و خانھ). فقد سلطتك على دور اھل الكوفھ(پسر عقیل فرار كند و او را نزد من نیاورى 

! كنى تا پسر عقیل را دستگیر نمائى تو اختیار دارى بھ ھر نحو كھ مصلحت دانستى عمل. در اختیار تو قرار دادم
ھا و آمد و رفتھا را زیر نظر بگیرند، مأمورین  جاسوسان و مأموران مخفى را در ھر كوچھ و برزن بگمار تا خانھ

  .ھا را با دقت بررسى كند دیگرى نیز قرار ده تا درون خانھ

  .بابل بوده استاى در نواحى  مزرعھ126 - 

  .در واقع قائم مقام ابن زیاد بود. ابن زیاد، عمرو بن حریث را امیر بر مردم كرده بود127 - 

نوشتھ  303ابن حبیب ص باب ذوى العاھات، و در كتاب المجمر  253در معارف ابن قتیبھ دینورى ص 128 - 
  (ضرب عبیدهللا بن زیاد وجھ المختار بالسوط فذھبت عینھ) :است

  .215ص  5انساب االشراف ج 129 - 

 331ص  1طبقات الخلیفھ ج . بوده است محمد ابن اشعث مادرش ام فروه، خواھر ابوبكر و دختر ابى قحانھ130 - 
  .1043شماره 

  .ھجرى مرد 40ابجر نصرانى بود و در سال 131 - 

  .12ص  4كامل ابن اثیر ج 132 - 

  .فصل دھم 208ص  1ابى فرج، تاریخ طبرى، مقتل خوارزمى ج مقاتل 133 - 

  .56حاج شیخ عباس قمى، نفس المھموم ص 134 - 

  .212ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 135 - 

باشند كھ اوائل اسالم بھ موصل رفتھ در آنجا  اى از عجمھا مى جرمق بر وزن بلبل كھ جمع آن جرامق طائفھ136 - 
  .ساكن شده بودند

  .الیلھ العاشره 299المنتخب ص 137 - 

  .فصل دھم 210ص  1مقتل خوارزمى ج 138 - 

 
 

 



اللھم ان العطش قد بلغ منى، فلم ) :گفت بجاى خود برگشت و مى: دارد 210ص  1در مقتل خوارزمى ج 139 - 
  .(یجترء احد ان یسقیھ الماء

  .212ص  2مناقب شھر آشوب ج 140 - 

  .در شب دھم 299منتخب طریحى ص 141 - 

  .210ص  1مقتل خوارزمى ج . منظورش از امام، ابن زیاد بود142 - 

  .ارشاد مرحوم شیخ مفید143 - 

  .بھ اعتقاد مرحوم شیخ مفید عمرو بن حریث، غالم خود سلیم را فرستاد تا براى حضرت مسلم، آب ببرد144 - 

  .طبع لیدن 7و تاریخ طبرى ج  30لھوف ص 145 - 

  .300منتخب طریحى ص 146 - 

  .فصل دھم 211ص  1و مقتل خوارزمى ج  17ابن نما ص 147 - 

 7در تاریخ طبرى چاپ لیدن ج . مبلغ ھزار درھم نوشتھ است 241در كتاب اخبار الطوال دینورى، ص 148 - 
فصل دھم، ھفتصد درھم آورده است و متن وصیت را چنین ذكر  213ص  1در مقتل خوارزمى ج  و 266ص 

علیھ (فقال ). قل ما احببت: (فقال عمر). اوصیك بتقوى هللا، فان التقوى درك كل خیر، ولى الیك حاجھ: (كرده است
نى سبعانھ درھم استدنتھا فى حاجتى الیك ان تسرد فرسى و سالحى من ھوالء القوم فتبیعھ و تفضى ع): (السالم

  (...مصركم ھذا، و ان تستوھب جثتى ان قتلتى ھذا الفاسق فتوارینى فى التراب

ضرب ) ال بخونك االمین و لكن قد یؤتمن الخائن(جماء . 216ص  7ارشاد مفید و تاریخ طبرى چاپ لیدن ج 149 - 
، عدم جواز 9باب  234ص  13وارد شده است در كتاب وسائل ج ) علیھ السالم(سان اھل بیت المثلى است كھ در ل

الم یخنك االمین و لكن ائتمنت الخائن یعنى انین  :فرموده) علیھ السالم(حدیث چھارم، امام باقر ... ایتمان الخائن و
چرا حضرت مسلم وصیت خود را بھ  اما. گیرید كند، این شمائید كھ خائن را امین مى ھرگز بھ شما خیانت نمى

اوالً در آن مجلس ھمھ خائن بودند و حضرت مسلم : سپارد؟ براى این است كھ شخص خائنى مثل عمر سعد مى
و ثانیاً از میان ھمینھا ھم ھیچ كس حاضر نشد كھ . اى نداشت جز اینكھ وصیت خود را بھ ھمینھا بگوید چاره

بایست حتماً  توانست از وصیت صرف نظر كند، مى قروض بود نمىو ثالثاً چون حضرت م. وصیت را بپذیرد
سفارش خود را بكند تا دینش را بپردازد و بھ این وسیلھ از طرفى تكلیف خود را كھ یك وظیفھ دینى، باشد انجام 

 دانستند از ھر طریق ممكن بھ مردم داده باشد و از طرف دیگر اینھا كھ خود ولى امر مسلمین و امین آنھا مى
گویند و لذا حضرت مسلم در آخرین لحظھ عمر، آخرین ضربھ ممكن را بر پیكره  معرفى بشوند كھ دروغ مى

گویند وگرنھ  پوسیده آنھا وارد آورد و بھ دینھا فھماند كھ امین االسالمھاى ظاھرى حاكم و قدرتمند، دروغ مى
خواست بھ مردم  او تنھا مى. میدانستحضرت مسلم خباثت و دنائت و زبونى عمر سعد و ھمھ آنھا را بھ خوبى 

  .كوفھ بفھماند كھ اینان چنده مرده حالجند تا گول اینھا را نخورند

طمعى بھ بیت المال مسلمین ) علیھ السالم(توان استفاده كرد این است كھ مردم بفھمند اھل بیت  نكتھ دیگرى كھ مى
ین و دنیاى مردم و براى انجام وظیفھ الھى است كھ با اند بلكھ صرفاً بخاطر اصالح د ندارند و چشم بھ آن ندوختھ
مسلم كھ در ظرف آن چند روز بیت المالى داشت و مرجع وجوھات بود و مسئول . كنند این دستگاه فاسد مبارزه مى

توانست ھر طور كھ بخواھد در آن تصرف  نمود، مى امور مالى تعیین كرده بود و پول معقل را ھم حوالھ او مى
شود در ظرف حدود شصت و چھار روزى كھ در كوفھ بود زندگى خود را از  لى از این وصیت معلوم مىنماید، و

گذشتھ از ھمھ اینھا استدانھ حضرت مسلم درس بزرگى است بر والیان و . كرده است طریق قرض اداره مى



و براى خود اسباب و لوازم مسئولین اجرائى كشورھا كھ حق ندارند مال مردم فقیر و بیچاره را بھ جیب خود بزنند 
  .زندگى تھیھ نمایند

   خالد قرى

داستان خیانت ابن سعد مرا بھ یاد داستان خالد قرى افكند او كھ در كتمان راز، شھادت و شجاعت بھ خرج داد و تا 
پاى مرگ از رازدارى دست برنداشت چون رازدارى از خصلتھاى عرب و از اخالق ممدوح اسالمى بود، آرى، 

خواستند او را ترور كنند و غفلتاً  اى مى خواست بھ حج رھسپار شود و عده قرى بھ ولید بن عبدالملك كھ مى خالد
بكشند از خالد نیز در خواست كردند با آنان مشاركت نماید او امتناع كرد بھ او سپردند پس راز ما را فاش نكن او 

... سفر حج صرف نظر كن چون من نسبت بھ تو ترسناكمخالد، پیش ولید آمد و ھب او گفت امسال از . نیز پذیرفت
خالد از ذكر نام آنان امتناع ورزید بر اساس قولى كھ ! شما از كجاھا ترس دارید؟ نام آنان را بھ من بگو: ولید گفت

باز  ھر چند این كار را انجام دھى: توانم از افرادى نام ببرم، ولید گفت داده بود گفت من ترا نصیحت كردم ولى نمى
توانم، ولید او را پیش یوسف بن عمر از والیان خود فرستاد او خالد را تحت شكنجھ و تعذیب قرار داد تا افشاء  نمى

اش گذاشت و  اسامى نماید ولى او حاضر بھ افشا نشد او را زندانى كرد باز چیزى فاش نكرد سپس خنجر روى سینھ
: گوید داشت شاعرى بھ نام ابو شعب عبسى در حقو او مىسال  60ق كشت در حالى كھ . ه  126او را در سال 

ھا اسیر مردم ثقیف است و بھ زنجیر كشیده شده است قسم بجانم شما زندان را  ھا یا مرده بھترین مردم خواه از زنده
، نام و با وجود خالد آباد ساختید و آنرا با گامھاى سنگین و وزین مزین نمودید اگر بدن خالد قرى را زندانى نمایید

توانید نعمتھا و احسانھایى كھ در بین قبایل،  توانید زندانى و محبوس نمایید و شما ھرگز نمى شھرت او را كھ نمى
  .انجام داده است، زندانى و مكتوم سازید

مكالمھ حضرت مسلم با ابن زیاد  216ص  7و تاریخ طبرى چاپ لیدن ج  213ص  1در مقتل خوارزمى ج 150 - 
  .باشد تر و مبسوطتر نقل كرده است و چون داراى نكات جالبى مى را مفصل

  .31لھوف ص 151 - 

  .213ص  1مقتل خوارزمى ج 152 - 

  .259اسرار الشھاده ص 153 - 

  .18مثییر االحزان ص 154 - 

عبدالرحمن بن حصین مرادى وقتى كھ آن غالم ترك : نوشتھ است 266ص  7در تاریخ طبرى چاپ لیدن ج 155 - 
اى بر او زد و او را بھ  حملھ كرد و نیزه. ا بكشد اگر او را نكشم یا در این طریق كشتھ نشومخدا مر: را دید گفت

  .دوزخ فرستاد

  .301منتخب طریحى ص 156 - 

سر پایین و پاھا باال باشند عالمت این بود كھ این شخص  بدار آویختن بھ نحوى كھ در متن آمده است یعنى157 - 
از جرگھ اسالم خارج شده و استحقاق كمترین لطف و مھربانى را ندارد و در تاریخ نمونھ ھایى است كھ بھ این 

ص  5انساب االشراف بالذرى ج . حجاج بن یوسف نیز در مورد ابن زبیر ھمین كار را كرد :اند شكل عمل كرده
  .481محبر ص و ال 268

كرد فتوا دادند او را بكشند و معكوساً  فقھا قیروان در مورد ابراھیم فزارى كھ خدا و پیغمبران خدا را مسخره مى
تاریخ . ملك نارون نیز فطرس و پولس را كشت و معكوساً بھ دار آویخت .(حیاه الحیوان ماده كلب. (بدار آویختند

  .116الدول ابن عبرى ص 



  .157ص  8و البدایھ ابن كثیر ج  190ص  1تاریخ ابو القداء ج 158 - 

قدرتھاى حاكم غیر عادل ھر كس را كھ در خط خودشان باشد واجد ھمھ فضایل میدانند و از او بخوبى و 159 - 
كس را كھ احساس كنند فكرش مغایر با فكر او باشد او را فاقد ھمھ فضایل و واجد كنند و ھر  تقوى و ورع یاد مى

بینیم ابن زیاد دو نفر  نمایند و لذا مى یاد مى... بى تقوایى، آشوبگرى، بى تفاوتى و: تمام رذایل میدانند و از او بھ
ستاید  مى... آگاه، صادق، باورع و: برند با كلمات مزدور سرسپرده را كھ سر مقدس دو شھید كاخ را براى یزید مى
  .!فاعتبروا یا اولى االلباب .كند ولى حضرت مسلم را فاسق و شارب خمر و بى تقوا معرفى مى

  .13سطر  271ص  7تاریخ طبرى چاپ لیدن ج 160 - 

  .332ص  4و تاریخ ابن عساكر ج  66والم ص مقتل الع161 - 

  .215ص  1مقتل خوارزمى ج 162 - 

  .304منتخب طریحى لیلھ عاشره ص 163 - 

  .276چاپ لیدن ص  17و تاریخ طبرى ج  89 مثیر االحزان ابن نما ص164 - 

شاید منظور استقرار حكومت هللا باشد كھ بوسیلھ اھل او بویژه حضرت مھدى سالم هللا علیھ، بوقوع 165 - 
  .پیوندد مى

  .02و ابن نما ص  33لھوف ص 166 - 

  .91ص ) ره(نفس المھموم محدث قمى 167 - 

این قول را بھ ابن عباس ) علیھ السالم(نوشتھ شده است حسین  150ص  2در تاریخ مكھ تألیف ارزقى ج 168 - 
  .فرمود

  .16ص  4كامل ابن اثیر ج 169 - 

  .184ص  10البحار ج 170 - 

  .163، و البدایھ ابن كثیر ص 17ص  4چاپ لیدن و كامل بن اثیر ج  7تاریخ طبرى ج 171 - 

چیزى كھ آگاھى دادن بھ آن الزم است اینكھ ابن عباس در آن منزلت و مقام . 16ص  4كامل ابن اثیر ج 172 - 
عالى روحى نبود تا محل تالقى معلومات غربیھ بوده باشد او در سطح حبیب بن مظاھر، رشید ھجرى، عمرو بن 

نبود چون این بزرگان در سطح بسیار باالترى از بصیرت حمق و حجر بن عدى و كمیل بن زیاد و میثم تمار ھم 
در امور قرار داشتند و بھ حق الیقین رسیده بودند پس اعتنائى نداشتند بھ ھر آنچھ از حوادث و نامالیمات بر آنان 

دریغ نداشتند ما این خصوصیت را از ) علیھ السالم(گشت از این رو آنان جان خود را در راه على  وارد مى
كنیم آنان ھر دو از حوادثى را كھ در راه  ویى كھ بین حبیب بن مظاھر و میثم تمار رخ داده است دریافت مىگفتگ

دادند و ھنگامى كھ رشید ھجرى سراغ آنان را گرفت گفتند  نصرت و یارى اھل بیت با آنان رخ خواھد داد خبر مى
  (51شى ص رجال ك(كردند  آنان از ھمدیگر جدا شدند ولى اینگونھ گفتگو مى

بسر با ضم باء و سكون سین، پسر ارطاه از اعوان و انصار معاویھ بود، وى مردى سنگ دل و خشن و بى 173 - 
رحم بود، معاویھ او را با سى ھزار نفر لشكر بھ سوى حجاز و یمن فرستاد و دستور داد ھر جا كسى از شیعیان 

وى مدینھ را قتل عام . را دیدند بكشند و اموالشان را غارت نمایند خانھ ھایشان را آتش بزنند) السالمعلیھ (على 



كرد، بین مكھ و مدینھ رجال بسیار شریفى را بخاك و خون غلطاند اموالشان را غارت نمود و در طبق یمن بھ ھر 
علیھ )ر آنجا نیز تمام كسانى را كھ طرفدارى على رسید بھ قتل و چپاولگرى ادامھ میداد تا بھ یمن رسید، د جا كھ مى

بودند قتل و عام كرد، زنانشان را بھ اسارت گرفت و در بازارھا در معرض فروش گذاشت، اموالشان را ) السالم
توانست دست بھ ھر نوع جنایت و فسادى زد كھ  غارت كرد و تمام عمال او را عوض كرد و تا آنجا كھ مى

  .بھ تواریخ مربوطھ مراجعھ بفرمایند توانند خوانندگان مى

  .چاپ تبریز 32الخصائص الحیسنیھ ص 174 - 

تنعیم با فتحھ اول و سكون نون و كسره عین بدون نقطھ و یاء ساكنھ، محلى است در دو فرسنگى مكھ كھ 175 - 
طرف : اند وجھ تسمیھ آن بھ این جھت بوده است كھ باشد، گفتھ رین میقات و محل احرام زائرین بیت الحرام مىآخ

بھ . اند راست آن كوھى است بھ نام نعیم و سمت چپ آن كوه دیگرى است بنام ناعم و خود آن وادى را نعیمان گفتھ
اند و ھم اكنون محل مزبور متصل بھ شھر مكھ شده  یدهاین مناسبت كل آن منطقھ و یا یكى از مساجد آنرا تنعیم نام

  .باشد است و این منطقھ اكنون دروازه ورودى از مدینھ منوره مى

بحیر بن ریسان حمیرى نوشتھ  220ص  1چاپ لیدن و مقتل خوارزمى ج  277ص  7در تاریخ طبرى ج 176 - 
  .تاب كھ بحیر بن یسار ضبط كرده استاست بر خالف متن ك

و در ارشاد مرحوم شیخ مفید و در تذكره الحفاظ ذھبى  16ص  4و كامل ابن اثیر ج  7در تاریخ طبرى ج 177 - 
ر ذات عرق صورت با فرزدق در سومین منزل یعنى د (علیھ السالم(مالقات ابى عبدهللا : اند نوشتھ 338ص  1ج 

صفاح بعد از مكھ و تنعیم و جعرانھ، و قبل از  .گرفت ولى در معجم البلدان یاقوت حموى گفتھ است در صفاح
  .طائف قرار گرفتھ است

این مفلح در . استنوشتھ است میان مكھ و ذات عرق دو منزل راه  317ص  2ابن نجیم در البحر الرائق ج 178 - 
گفتھ است میان مكھ و ذات عرق دو شب راه است، وجھ نامگزاریش بھ خاطر كوھى  216ص  2كتاب فروع ج 

اھل سنت ذات عرق . نیز ھمین را گفتھ است 8ص  7چنانچھ در تاج العروس ج  .است در آنجا كھ این نام را دارد
دانند و شافعى نیز در  براى اھل عراق و خراسان، میقات مىرا براى اھل شرق میقات میدانند، ولى امامیھ عقیق را 

آنرا پسندیده است چون معتقد است كھ ذات عرق منصوص نیست بلكھ عمر آنرا میقات  118ص  2كتاب االم ج 
و فتح ) 257ص  3ج (قرار داده است آنچنان كھ در بخارى از ابن عمر روایت كرده است و در مغنى ابن قدامھ 

نصى وجود ندارد كھ : اند غزالى، و واقعى و نورى و مالك بطور قطع گفتھ: نوشتھ است 250ص  3البارى درج 
از ابن عبد البر نقل  257ص  3ذات عرق میقات باشد، ولى عمر آنرا میقات قرار داد و لذا ابن قدامھ در مغنى ج 

ھر صورت ذات عرق قسمت  تر است اگر چھ ذات عرق ھم میقات باشد در احرام از عقیق أولى :كرده است كھ
  .باشد و فقھاء امامیھ احتیاط وجوبى دارند در ترك احرام از آنجا نھایى وادى عقیق بھ طرف مكھ مى

  .21مثیر االحزان ابن نما ص 179 - 

  .287ن ص طبع لید 7تاریخ طبرى ج 180 - 

حاجر جائى است وادى كھ از آنجا آب برمیدارند و بطن الرمھ محلى است كھ : در معجم البلدان نوشتھ است181 - 
عمر فروخ در تاریخ . كنند و سر دو راھى اھل كوفھ و بصره است اھل بصره در طبق مدینھ در آنجا منزل مى

  .حاجر در سرزمین تجد و در جنوب ریاض قرار دارد: نوشتھ است 195ص  1ج االدب عربى 

رمھ سرزمین صاف : از ابن درید نقل كرده است 274رضا كحالھ در ھامش كتاب جغرافیا شبھ جزیره العرب ص 
دراز رمھ سرزمین : و بسیار وسیعى است كھ چندین وادى و دره در آن قرار دارد و از ابن اعرابى نقل كرده است

و پھناورى است كھ بھ اندازه مسیر یك روز در باالى جایگاه بنى گالب قرار دارد، پس از آن در سرازیرى قبیلھ 
  .رسد شود و بھ منزل بنى اسد مى عبس و غطفان، و باز سرازیر مى



ین ابیض و بطن الرمھ وادى بسیار بزرگى است كھ از راست فلجھ و دثینھ شروع و از میان ابان: اصمعى گفتھ است
باشد، و سپس افزوده است كھ در قسمتھاى باالى این وادى اھل  اسود میگذرد و فاصلھ میان آن دو سھ مایل مى

مدینھ و بنى سلیم و در وسطھاى آن بنى كالب و غطفان و در اسافل آن بنى اسد و عبس منزل داشتند و پس از آن 
  .شود وارد رمل العیون مى

نامھ را بوسیلھ ) علیھ السالم(امام : نوشتھ است 152على بن محمد فتال نیشابورى در روضھ الواعظین ص 182 - 
. دو نامھ نوشتھ و بوسیلھ دو نفر فرستاده باشد) علیھ السالم(رود امام  بنابراین احتمال مى. عبدهللا بن یقطر فرستاد

قیس بن مسھر صیداوى در كربال كشتھ شد، این اشتباه است، : نوشتھ است 492ص  3ضمناً در كتاب االصابھ ج 
رئیس شرطھ ابن زیاد حصین بن نمیر او را : و خالصھ آن چنین است كھ. زیرا قیس را ابن زیاد در كوفھ شھید كرد

سب و لعن  دستگیر كرد بھ نزد ابن زیاد برد، ابن زیاد درخواست كرد بھ باالى قصر برود و كذاب بن كذاب را
كرد و براى على بن ابیطالب استغفار نمود، لذا ابن زیاد دستور داد او را ھمان باالى بام قصر بھ زیر افكندند و بھ 

مشابھ ھمین مطلب را با تفصیل بیشتر در  293، و در ص 289چاپ لیدن ص  7تاریخ طبرى ج . شھادت رساندند
  .مورد عبدهللا یقطر نقل كرده است

  .289ص  7تاریخ طبرى ج 183 - 

طبع لیدن  7چاپ قم، و تاریخ طبرى ج  221، و ارشاد مرحوم شیخ مفید ص 168ص  8البدایھ ابن كثیر ج 184 - 
  .289ص 

با ضمھ اول و فتحھ دوم و سكون سوم و یاء نسبت بعد از میم، منسوب بھ خزیمھ بن خازم است،  خزیمیھ،185 - 
خزیمیھ از طرف مكھ قبل از زرورد واقع شده است، و مرحوم مؤلف ترتیب منازل را بر اساس معجم البلدان 

  .یاقوت حموى نوشتھ است، ولى تاریخ طبرى زرورد را قبل از خزیمیھ ذكر كرده است

  .23مثیر االحزان ابن نما ص 186 - 

زرود با فتحھ اول و ضمھ دوم و دال، ریگزارى است بین ثعلبیھ و خزیمیھ كھ تقریباً یك مایل تا خزیمیھ 187 - 
اى اتفاق افتاده است كھ بھ  اندازد، در آنجا واقعھ سافران بار مىفاصلھ دارد، در آنجا بركھ و حوض آبى است كھ م

  .نام یوم زرود نامیده شده است

  .40لھوف ص 188 - 

لوم نیست اگر این عمل درست باشد، مع. رھبر ھمسر خود را طالق داد: در بسیارى از تواریخ نوشتھ است189 - 
خواستھ او در آخرت ھمسرش نباشد؟ چنانچھ امیرالمؤمنین  خواستھ ارث ببرد؟ یا مى آیا مى! چرا طالق داده است؟

اگر . و امام ھشتم نیز،ام فروه زوجھ پدرش را. بعض ھمسران پیامبر را بھ ھمین منظور طالق داد) علیھ السالم(
خانم بخاطر زھیر را بھ طریق سعادت راھنمایى و ارشاد كرد بر او برترى داشت چرا  چنین باشد با اینكھ این

نسبت بھ او چنین كرد؟ بنابراین ظن قوى آن است كھ مسألھ طالق دروغ باشد و عالوه بر آن، سند روایت نیز 
  .ضعیف است

شھرى است در كنار خزر در نزدیكى باب . ھ، جیم مفتوحھ، و راه بدون نقطھباء و الم مفتوحھ، نون ساكن190 - 
  .بھ دست سلمان بن ربیعھ باھلى گشوده شده است 33االبواب كھ در سال 

مرحوم شیخ : زاند كھ سلمان فارسى در این غزوه شركت داشتھ است عبارتند ا از كسانى كھ تصریح كرده191 - 
، خوارزمى در 23، ابن نما در مثیر االحزان ص 153، فتال در روضھ الواعظین ص 221مفید در ارشاد ص 

 7، تاریخ طبرى ج 376ص  1، الكبرى در معجم مما استعجم ج 7ص  4، ابن اثیر در كامل ج 225ص  1مقتل ج 
  .291ص 



  .222و مقتل خوارزمى جزء اول ص  291ص  7خ طبرى ج تاری192 - 

  .40و لھوف ص  23مثیر االحزان ابن نما ص 193 - 

  .168ص  8و بدایھ ابن كثیر ج  291ص  7تاریخ طبرى ج 194 - 

  .41لھوف ص 195 - 

چون در : عبدهللا بن سلیم و منذرین مشمعل گفتند: چنین نوشتھ است 222در ارشاد مرحوم شیخ مفید ص 196 - 
دان عقیل نظر خواھى از فرزن) علیھ السالم(امام . اى ندارید و بلكھ مردم بر ضد شمایند برگردید كوفھ یاور و شیعھ

ال خیر فى العیش  :كرد، آنھا جواب فوق را دادند، آنگاه حضرت رو بھ ما كرد و بعنوان جواب درخواست ما فرمود
بعد ھؤالء چون فھمیدیم حضرت تصمیم دارد بھ راه خود ادامھ دھد برایش طلب خیر كردیم و حضرت نیز براى ما 

  .رحمكما هللا :(علیھ السالم(قال ف). فقلنا لھ خارهللا لك. (طلب رحمت كرد

امالى . اى استنباط كرد ثلعبیھ بھ فتح اول منسوب بھ مردى است بنام ثعلبھ از بنى اسد كھ در آنجا چشمھ197 - 
  .93صدوق ص 

). صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و اصول كافى باب متقى العلم من بیت آل محمد  3بصائر الدرجات صفار ص 198 - 
نزدیك ظھر بود كھ بھ ثعلبیھ رسید، اصحاب ھمھ ) علیھ السالم(امام : نوشتھ است 266ص  1در مقتل خوارزمى ج 

علیھ (بن حسین كرد، على  فرود آمدند و امام سرش را گذاشت، اندكى خوابش برد، بیدار شد در حالى كھ گریھ مى
ما بیكیك یا ابھ ال ابكى هللا عینیك عامل گریھ چیست؟ خداوند ھرگز چشمان ترا گریان نكند؟ حضرت  :پرسید) السالم
این ساعتى است كھ رؤیاى در آن صادق است، ھمین كھ خواب رفتم در خواب دیدم، سوارى بر اسب، نزد : فرمود

روید و مرگ ھم با  شما با شتاب پیش مى). نایا تسرع بكم الى الجنھانكم تسرعون و الم! یا حسین: (من آمد و گفت
  .شتاب شما را بھ بھشت رھنمون است فھمیدم كھ عمر ما فرا رسیده است

چرا فرزندم قسم بھ آن كس كھ : پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود: على بن الحسین عرض كرد
حسین  .در این صورت ھرگز ھراسى نداریم :فرزندش على گفت. برگشت ھمھ بندگان بھ سوى اوست ما بر حقیم

  :براى فرزندش دعاى خیر كرد و فرمود

خداوند بھ تو جزا دھد بھترین جزایى بھ پسرى از سوى پدر داده  ...جزاك هللا یا بنى خیر ما جزى بھ ولداً عن والده
  .اى از آنرا نقل كردیم بالً خالصھاست و صحبت ابى ھمزه با امام ھم در ھمین منزل اتفاق افتاد كھ ق

  .205ص  3سیر اعالم النبالء ذھبى ج 199 - 

شقوق یا ضمھ اول و دوم نام محلى است كھ از طرف مكھ بسوى كوفھ بعد از ثعلبیھ قرار دارد و از طرف 200 - 
  .ھ بھ سوى مكھ بعد از زبالھ، از آن قبیلھ بنى اسد بوده استكوف

در . زبالھ بھ ضم اول محلى است كھ از طرف كوفھ بھ مكھ قبل از شقوق و بعد از بطن عقبھ واقع شده است201 - 
بنام زبالھ دختر مسعر كھ زنى از عمالقھ بود  این محل را. اى است كھ مربوط بھ قبیلھ بنى اسد است آنجا قلعھ

  .نامگذارى كردند

در زبالھ خبر قتل برادر امام حسین، عبدهللا بن یقطر كھ او را بھ سوى مسلم بن عقیل فرستاده بود بھ 202 - 
ابن زیاد بھ او . ادسیھ دستگیر و نزد او فرستادآنحضرت دادند، حصین بن نمیر رئیس شرطھ ابن زیاد او را در ق

باالى بام قصر بروید و در حضور جمعیت، كذاب بن كذاب را لعن كن سپس فرود آى تا تصمیم خود، را : گفت
ایھا الناس انى رسول الحسین بن : (عبدهللا باالى بام رفت وقتى كھ اشراف بر مردم پیدا كرد گفت. ات بگویم درباره

 .(لتنصروه و توازروه على ابن مرجانھ بن سمھى بن الدعى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نت رسول هللا فاطمھ ابن ب



سخنش بھ ھمین جا كھ رسید ابن زیاد دستور داد او را از پشت بام بھ زمین افكندند، استخوانھایش در ھم شكست و 
آمد و او را سر برید وقتى كھ او را نكوھش ھنوز اندك رمقى در بدن داشت كھ مردى بنام عبدالملك بن عمر لخمى 

در ھر صورت بدنبال این . ، خواستم او را راحتش كنم)انما اردت اریحھ: (كردند چرا چنین كردى در جواب گفت
  .228ص  1و مقتل خوارزمى ج  293ص  7خبر بود كھ حضرت، اعالم حل بیعت فرمود، تاریخ طبرى ج 

  .75كامل الزیارات ابن قولیھ ص 203 - 

شراف با فتحھ اول و راه مخففھ، چون نخستین مردى كھ در آنجا احداث كرده بود نامش شراف لذا بنام او 204 - 
باشد، از شراف تا واقصھ دو  مىنامگذارى شد و بعد از او چاھھاى فراوان و بزرگى حفر شد كھ داراى آب شرینى 

  .باشد مایل راه مى

باشد و نعمان بن منذر بیشتر اوقات در آنجا  با ضمھ حاء و فتحھ سین، كوھى است كھ داراى بریدگیھایى مى205 - 
  .رفتھ است بھ شكار مى

حر بن یزید بن ناجیھ : نسبت بھ حر این چنین نوشتھ است 215ابن حزم در كتاب جمھره انساب العرب ص 206 - 
و باز افزوده است چون ملوك و پادشاھان عتاب را در ردیف . بن قنعب بن عتاب الردف بن ھرمى بن ریاح یربوع

بالھ نسبت را ذكر تا بھ تعمیم رسیده دن 213و در ص . ترك خود سوار میكردند لذا او را ملقب بھ الردف كردند
  .یربوع بن حنظلھ بن مالك بن زید مناه بن تعمیم: است

توانستند مصرف كردند تمام ظرفھا و طشتھایى  در تاریخ طبرى دارد كھ عالوه بر اینكھ خودشان ھر چھ مى207 - 
دادند تا ھمھ  كردند و بھ اسبھاى خود نیز مى تا چھار تا، و پنج تا پنج تا پر آب مى را كھ داشتند سھ تا سھ تا، چھار

نبى رسول  :ضمناً این نكتھ نیز الزم است یادآورى شود كھ در روایت آمده است. آن حیوانات را نیز سیراب كردند
نھى فرمود از برگرداندن ) ھ و آلھ و سلمصلى هللا علی(یعنى پیامبر  .اختنات األسیقھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا 

تكرار این كار موجب گندیده : و تا زدن دھنھ مشك، اگر روایت درست باشد احتماالً بھ خاطر این جھت است كھ
و احتمال دیگر آنكھ از نظر بھداشتى این . گذارد شدن مشك خواھد شد و بوى دھان انسانھاى متعدد در آن، اثر مى

و شاید بھ خاطر جلوگیرى از ریختن . گردد موجب انتقال میكروب و ویروس و بیماریھا مى عمل درست نیست زیرا
در . و بھ ھدر رفتن آب بوده است كھ نھى فرموده است و شاید ھمھ این اختالالت در بعض موارد وجود داشتھ باشد

اینطور راھمایى ) سالمعلیھ ال(ھر صورت روایت بر جواز نیز دارد، از آن جملھ ھمین مورد كھ امام معصوم 
بنابراین جمع بین دو روایت بھ این است كھ اولى حمل بر كراھت شود و یا حمل بر مواردى كھ امكانات . فرمود

  .وجود داشتھ باشد وگرنھ در مواقع اضطرار ھر حرامى نیز حالل خواھد شد تا چھ رسد بھ مكروه و مباح

بھ شمشیر خود تكیھ زد، در حالى كھ نعلین بھ پایش بود و لباسش عبارت از یك ) علیھ السالم(ابى عبدهللا 208 - 
  .ایھا الناس انھا معذره الى هللا و الیكم :پیراھن عربى و یك عباى ساده بیش نبود و بھ آنان گفت

فان تعطونى ما اطمئن هللا من عھودكم و مواثیقكم اقدم مصركم و  :دارد 297و  8ص  7در تاریخ طبرى ج 209 - 
  .231ص  1و مقتل خوارزمى ج  224و ارشاد مفید ص  280ص  3و كامل ابن اثیر ج  ...ان لم تفعلوا و

اند كھ گفتگوى بیشترى  انتخاب راه و حركت، نوشتھ و دیگر تواریخ، قبل از 299ص  7در تاریخ طبرى ج 210 - 
ما ترید؟ حر  :از حر پرسید) علیھ السالم(امام : بین امام و حر انجام گرفت كھ قسمتى از آن عبارت است از اینكھ

 ).اذن و هللا ال ادعك: (حر گفت. ھرگز از تو اطاعت نخواھم كرد: امام فرمود. باید تو را نزد ابن زیاد ببرم: گفت
پس از آنكھ این گفتگو سھ بار بین امام و حر . من ھم تو را بھ حال خود نخواھم گذاشت و دست از تو برنمى دارم

من حق جنگ با تو را ندارم فقط مأموریت من این است كھ تو را بھ كوفھ برسانم، بنابراین : تكرار شد، حر گفت
  ...خواھى راه میانھ را انتخاب كن نمى

 معناى شعر 211 - 



من بسوى مرگ خواھم رفت كھ مرگ براى جوانمرد ننگ 
  نیست 

 اگر معتقد بھ اسالم و جھاد در راه آن باشد 

 و اگر بخواھد با ایثار جان خود از نیكان حمایت 
 

واز دشمنان خدا دورى و با جنایتكاران مخالفت 
 نماید 

اگر زنده ماندم پشیمانى نخواھم داشت و اگر بمیرم ناراحت نخواھم بود ولى ) كنم كت مىمن در جنگ با دشمن شر)
  .براى تو ھمین ذلت بس كھ زندگى ننگینى داشتھ باشى

ع بن حنظلھ، بیضھ سرزمین پھناورى است كھ بن واقصھ و عذیب الھیجانات واقع شده است، قبیلھ بنى یربو212 - 
  .نیاكان حر در آنجا ساكن بود

، 234ص  1، مقتل خوارزمى ج 280ص  3، كامل ابن اثیر ج 300چاپ لیدن ص  7تاریخ طبرى ج 213 - 
امام  ابن اعثم كوفھ نقل كرده است: نوشتھ است 234و  5ص  1مقتل خوارزمى ج . 171ص  3انساب االشراف ج 

اى  و اصحاب و حر با ھمراھیانش بھ راه خود ادامھ دادند تا بھ عذیب الھیجانات رسیدند، در آنجا نامھ) علیھ السالم(
از ابن زیاد رسید و حر را نكوھش كرده بود كھ چرا با حسین مماشات كرده است و باید او را در فشار قرار دھد، 

مگر پیشنھاد نكردى بیراھھ برویم و ما موافقت كردیم و : ام فرمودفردا كھ خواستند حركت كنند حر مانع شد، ام
گوئى یابن رسول هللا ولى این نامھ ابن زیاد است كھ دستور داده  چرا، راست مى: پیشنھاد تو را پذیرفتیم؟ حر گفت

نھ بخدا قسم،  :حر گفت. پس اجازه دھید بھ قریھ نینوى یا غارضیھ بھ فرود آئیم: امام فرمود. بر تو سختگیرى كنم
توانم، ابن زیاد جاسوسى بر من گماشتھ كھ ھمھ چیز را بھ او گزارش میدھد و مرا مورد مؤاخذه قرار خواھد  نمى
یابن رسول هللا اجازه بده با این قوم بجنگیم كھ جنگ فعلى بھ مراتب آسانتر است از جنگ : زھیر بن قین گفت. داد

زھیر . ما ھرگز آغازگر جنگ نخواھیم شد مگر اول آنھا شروع كنند: حضرت ضمن تأیید زھیر فرمود. بعد از این
امام كھ نام . پس ما را بھ كربال ببر كھ كربال كنار فرات است اگر جنگ شروع شد بتوانیم با آنھا بجنگیم: گفت

دند و حر نیز كربال را شنید اشكش جارى شد و قال اللھم انى اعوذ بك من الكرب و البالء و سرانجام ھمانجا فرود آم
با ھمراھیانش كھ ھزار نفر بودند پیاده شد و در برابر حضرت توقف نمودند، در این جا بود كھ حضرت قلم و 

دوانى درخواست كرد و مطالب فوق را بصورت نامھ براى سران كوفھ كھ احتمال میداد ھنوز بر فكر سابق باقى 
اى بوده كھ نوشتھ و بصورت پیام براى اھل  بوده بلكھ نامھھستند نوشت بنابراین بعقیده خطیب خوارزمى سخنرانى ن

  .لكن بعید نیست بخاطر اھمیت موضوع، حضرت ھر دو كار را انجام داده باشد .كوفھ فرستاده است

. باران كم و نم نم استباشد كھ بھ معناى  رھیمھ با ضمھ اول و فتحھ دوم و سكون یاء مضغر رھمھ مى214 - 
. اى است كھ سھ مایل با خفیھ فاصلھ دارد و خفیھ حدود ده مایل بھ طرف مغرب از رحبھ فاصلھ دارد رھیمھ چشمھ

  .معجم البلدان جموى

  .ام مجلس سى 93امالى صدوق رحمھ هللا علیھ ص 215 - 

در مقتل خوارزمى عوض ابو ھره نوشتھ یعنى حرف آخر را بھ جاى میم، ھاه سكت آورده است و عبارت 216 - 
  .متن نیز از نظر لفظ مختلف است

قطقطانھ با رھیمھ . داده بود خفان در نزدیكیھاى كوفھ قرار دارد كھ عیسى ھاشمى آنجا را مزرعھ خود قرار217 - 
  .حدود بیش از بیست مایل، فاصلھ دارد

نوشتھ  151ص  1در كتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید و روضھ الواعظین فتال و در میزان االعتدال ذھبى ج 218 - 
وى كم حافظھ و . متصدى امور قضایى كوفھ شداست كھ عبدالمك بن عمیر لخمى پس از شعبى از طرف ابن زیاد 

ضمناً مشابھ ھمین حادثھ را در منزل زبالھ . سالگى از دنیا رفت 103در سن  136آدم اشتباه كارى بود و در سال 
اند كھ عبدهللا را از باالى بام بھ زیر انداختند و عبدالملك مزبور سرش را  مورخین در مورد عبدهللا یقطر نقل كرده

ھاى مكرر براى سران كوفھ  و بعید نیست كھ حادثھ مكرر اتفاق افتاده باشد، چون حسین بن على نیز نامھ. برید
  .فرستاده است



گویا . عذیب، بیابانى بود متعلق بھ بنى تمیم كھ در مرز عراق قرار گرفتھ و چراگاه حیوانات و اسبھا بود219 - 
اند، چون عذیب آب شیرین و گوارائى داشتھ  اى عذیب الھیجانات گفتھ و پاره. عذیب و قارسیھ شش مایل است فاصلھ

اند بھ این مناسبت  چریده آید و چون اسبھا و شتران پادشاه حیره در آنجا مى و ھجان نیز بھ معناى شتر و جمل مى
  .آنجا را عذیب الھجانات نامیدند

  .305ص  7تاریخ طبرى ج 220 - 

قصر بنى مقاتل منسوب بھ مقاتل بن حسان بن ثعلبھ است كھ نسبش منتھى بھ امرء القیس بن زید بن مناه بن 221 - 
است كھ عیسى بن على بن عبدهللا بن قصر بنى مقاتل بین عین التمر و قطقطانھ و قربات واقع شده . شود تمیم مى

  .عباس آنرا تخریب و مجدداً ساخت

عبیدهللا حر جعفى، عثمانى العقیده بود و لذا بھ بطرف معاویھ رفت و در جنگ صفین صفین بر ضد على و 222 - 
سركشى و طغیان او را در برابر شریعت و  چاپ اول 196ص  7در تاریخ طبرى ج . بھ نفع معاویھ جنگید

وى : نوشتھ است 112ص  4ابن اثیر در كامل ج . غارتگرى در اموال مردم و راھزنى اش را ذكر كرده است
مدتى در شام توقف كرد و بھ سراغ ھمسرش نرفت چون توقفش بھ درازا كشید، برادرش وى را بھ ھمسرى عكرمھ 

ز این عمل آگاه شد آمد و بر ضد عكرمھ نزد امیرالمؤمنین على بن ابیطالب بن خبیص درآورد، وقتى عبیدهللا ا
آیا : ابن حر گفت! ظاھرت علینا عدونا؟ تو را از طرفداران دشمنان مائى؟ :امیرالمؤمنین بھ او فرمود. شكایت كرد

امیرالمؤمنین زن ابن خیر، پس از آن : فرمود) علیھ السالم(باشد؟ على  عدالت تو مانع از رسیدگى بھ شكایت من مى
حر را كھ آبستن بود از عكرمھ گرفت و نزد فرد مطمئنى گذاشت تا پس از وضع حمل، بچھ را بھ عكرمھ بدھد و 

  .شھید شد) علیھ السالم)زن را بھ عبیدهللا برگرداند، عبیدهللا مجدداً بھ شام برگشت و ھمانجا ماند تا امیرالمؤمنین 

در باب خوارج ھمین داستان را ذكر كرده ولى اسم عبیدهللا  136ص  10سوط ج و محمد بن حسن نیز در كتاب مب
  .حر را عنوان نكرده است

ص  5در نزدیكیھاى شھر انبار كشتھ شد و در انساب االشراف ج  68عبیدهللا حر جعفى در زمان عبدالملك سال 
ت بود سوار بر كشتى را بگیرند، از قاتلش عبیدهللا بن عباس سلمى بود، و چون بدنش پر جراح: نوشتھ است 297

  .كرد ترس خودش انداخت و خون زا جراحاتش فوران مى

نوشتھ است وقتى كھ مختار براى انتقام جانیان كربال قیام كرد عبیدهللا حر جعفى در كوه  289در اخبار الطول ص 
د در طلب خون حسین بن مختار از او دعوت كر. پرداخت برد و بھ شرارت و غارت اموال مردم مى بھ سر مى

اش را خراب كرد و آنچھ را در خانھ داشت  با او ھمكارى كند او قبول نكرد، و لذا مختار خانھ) علیھ السالم(على 
بایست  بنابراین، این سخن كھ وى تائب شد اگر درست بود مى .مصادره نمود و ھمسرش را در كوفھ زندانى نمود

  ...وفق بھ توبھ شده است كسى كھ در خواست سیدالشھداء را رد كرد وپذیرفت و چگونھ م دعوت مختار را مى

  .طبع لیدن 305و طبرى ص  249اخبار الطول ص 223 - 

  .291ص  5و انساب االشراف ج  298ص  1خزانھ االدب بغدادى ج 224 - 

  .104نفس المھموم ص 225 - 

  .233اسرار الشھاده ص 226 - 

  .249اخبار الطوال ص 227 - 

  .30مجلس  94ص ) ره(امالى صدوق 228 - 



  .298ص  1خزانھ االدب ج 229 - 

علیھ (ضمناً از دعوتى كھ امام . 74و رجال كشى ص  35ص ) ره(عقاب االعمال مرحوم شیخ صدوق 230 - 
شود كھ امام ضمن  مشرقى و پسر عمویش بھ عمل آورده است استفاده مىاز حر جعفى و از عمرو بن قیس ) السالم

كرده كھ بر آنھا تكلیف شرعى  كرده است این نكتھ را بھ ھر كس اعالم مى اینكھ امر بھ معروف و ارشاد جاھل مى
مام حجت كرد است در برابر ظلم و ستم باید قیام كند و جلو ھر گونھ منكرى را بگیرند و بدینوسیلھ بر ھمھ مردم ات

  .حسین ما را دعوت بھ كمك و نصرت خود نكرد: تا كسى نگوید

  .اند قرى جمع قریھ، بمعناى دھكده و روستاھایى است كھ در اطراف طف قرار داشتھ231 - 

، مقتل خوارزمى 282ص  3، كامل ابن اثیر ج 306ص  7، تاریخ طبرى ج 518ص  3انساب االشراف ج 232 - 
و در مقتل خوارزمى نوشتھ در . لكن در لھوف نوشتھ است این جریان در منزل ثعلبیھ بوده است... و 226ص  1ج 

است در عذیب در كتاب مقتل العوالم نوشتھ . منزل ثعلبیھ و بھ نزدیك ظھر بوده است كھ در خواب قیلولھ اتفاق افتاد
  .(تسرعون السیر و المنایا تسرع بكم الى الجنھ) :در خواب قیلولھ دید كسى میگفت) علیھ السالم(حسین 

پایگاه علمى و شكوفادى خاصى داشت ولى طبق ) علیھ السالم(نینوى از نواحى طف و در زمان امام صادق 233 - 
  .در اوائل قرن سوم خبر از آن باقى نماندنظر مورخین 

اى بوده است منسوب بھ غاضره از قبیلھ بنى اسد و در قسمت شمالى قبر عون بن عبد هللا  قریھ: غاضریھ234 - 
. رسخ تا كربال فاصلھ داردشود قرار گرفتھ است كھ حدوداً یك ف جعفر كھ منتھى بھ عبد هللا مخص و حسن مثنى مى

  .اى است معروف بھ قلعھ بنى اسد در آنجا آثار قلعھ

وقتى كھ  :لكن در تاریخ طبرى بدنبال عذر حر نوشتھ است. 307ص  7و طبرى ج  227ارشاد مفید ص 235 - 
یزید بن زیاد بن مھاجر معروف بھ . ابن زیاد نیز حضور داشتخواند، فرستاده ) علیھ السالم(حر نامھ را براى امام 

بلھ من مالك بن نیسر : تو مالك بن نیسر مدعى نیستى؟ پیك ابن زیاد جواب داد: ابو شعشاء كندى جلو آمد و باو گفت
بن زیاد ؟ پیك ا)تكلتك امك ماذا جئت فیھ) :یزید بن مھاجر بھ او گفت). ھر دو از قبیلھ كنده بودند. (بدعى ھستم

ھر چھ كردم فرمان امامم را اطاعت كردم و منظورش از  .(ما جئت فیھ اطمعت امامى و وفیت بیعتى) :جواب داد
  .امام ابن زیاد بود

عصیت ربك و اطعت امامك فى ھالك نفسك، كسبت العار و النار، قال هللا عزوجل  ) :یزید بن زیاد بھ او گفت
 44و بحار ج  227و در ارشاد مرحوم شیخ مفید ص  .(و یوم القیامھ ال ینصرون وجعلنا منھم ائمھ یدعون الى النار 

  .(و بئس االمام امامك و امامك منھم) :افزوده است 380ص 

  .نقل از مجمع البیان ذیل آیھ اذ یبایعونك تحت الشجره سوره فتح 329ص  2بحار ج 236 - 

اند، پس  پس از نقل عبارت فوق نوشتھ 237ص  1و در مقتل خوارزمى ج  383ص  44در بحار االنوار ج 237 - 
: آیا اینجا سرزمین كربالست؟ در جواب امام عرض شد .از حاضرین پرسید أھذا كربالء) علیھ السالم(از آن امام 

منظور امام از این سوال چیست؟ گر چھ قضایاى : رسد كھ جا این نكتھ بھ ذھن مىدر این ...بلھ اینجا كربالست و
حضرت سیدالشھداء از اول تا بھ آخر ھمھ غامض و پیچیده و از اسرارند ولى بعقیده شیعھ اثنى عشریھ امام امام 

) هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (عالوه بر اینكھ خود داراى علم لدنى بود تمام این مسائل و حوادث را از جدش پیغمبر 
بنابر این استفھام وى یك پرسش  .شنیده بود و ھمھ چیز براى خودش روشن و مبرھن بوده است... و پدرش على و

و ما تلك بیمینك یا موسى؟ اى موسى  :واقعى نیست بلكھ از قبیل پرسشھایى است كھ خداوند در قرآن دارد و میپرسد
ء انت قلت للناس اتخذونى و امى الھین؟ و یا  :پرسد و از حضرت عیسى مىاى؟  این چوب چیست كھ بدستت گرفتھ

بنابراین امام منصوب از طرف . اولم تومن؟ با اینكھ خداوند بھ ھمھ این سواالت عالم بود :گوید بھ ابراھیم خلیل مى
داند و این نوع خداوند كھ امین بر شریعت است نباید چیزى بر او مخفى باشد، ھر چھ را كھ الزم است باید ب

احتماالً منظور حضرت این بوده است كھ تمام افرادى كھ تا اینجا در  .نامند سواالت را اصطالحاً تجاھل عارف مى



اند بدانند این محل، ھمان جایى است كھ مكرر از پیغمبر  خدمت حضرت بوده و طرز تفكر مادى و دنیایى داشتھ
 اند  و از اصحاب و مومنین نام آنرا شنیده) علیھ السالم(لى مرتضى و از ع) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مصطفى 

كھ محل قتلگاه و جان نثارى است كھ بھ آنھا وعده داده شده، این را بدانند تا ماندنیھا، دلھایشان قرص و محكم شود 
  ...اى باقى نماند و و رفتنیھا ھم تكلیفشان روشن گردد و براى كسى جاى شك و شبھھ

الناس عبید الدنیاء و الدین لعق على اسنتھم یحو طونھ ما  :در كتاب تحف العقول دنبال خطبھ را چنین نوشتھ238 - 
آنچھ كھ در اینجا مرحوم ). گذشت 314ترجمھ آن در صفحھ ). (درت معائشھم فاذا محصوا بالبالء قل الدیانون

نكتھ دیگر اینكھ سید بن طاووس در لھوف و ھمچنین . باشد مطابق با متن لھوف مى مولف ذكر كرده است ظاھرا
علیھ (اند امام  نوشتھ 333ص  4و ابن عساكر ج  39ص  3و حیلھ االولیاء ج  312ص  2صاحب عقد الفرید ج 

  .راد فرمودطبع لیدن نوشتھ است در ذى حسم ای 300ص  7این خطبھ را در كربال خواند ولى طبرى در ج ) السالم

اند در روز عاشورا امام این  و بعض كتب دیگر نوشتھ 149و ذخائر العقبى ص  192ص  9در مجمع الزوائد ج 
  .سخنرانى را ایراد فرمود

رسید امام ) علیھ السالم(وقتى كھ عمر سعد بن حسین : گفتھ است 209ص  3و ذھبى، در سیر اعالم النبالء ج 
احتمال دارد بھ خاطر اھمیت مطلب و ). العلم عند هللا. (این سخنرانى را بیان فرموددر حضور آنھا ) علیھ السالم(

  .كرده است براى روشنفكرى اذھان، حضرت مكرر این مطالب را بھ مستمعین گوشزد مى

  .76مقتل خوارزمى ص 239 - 

طبع مصر بنقل از كتاب الزیارات محمد بن احمد بن داود قمى، و سید بن  91ص  2كشكول شیخ بھائى ج 240 - 
ان الرسول (... نوشتھ است  259در كتاب الفقھ االقتصاد ص . طاووس نیز در مصباح الزائر آنرا نقل كرده است

و . مین مسجد خود را در مدینھ خریدارى نمودپیامبر خدا ز). اشترى ارض مسجده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
است كھ صرفاً بھ دلیل اینكھ او روایتى در این  245كتاب متاجر ص  4تعجب از مرحوم صاحب مفتاح الكرامھ ج 

محل و اطراف قبر شریف خود ) علیھ السالم(مورد ندیده و در كلمات علما ھم نیامده منكر شده است كھ ابى عبدهللا 
و استبعاد اینكھ ارض خراجى یا مفتوحھ را مشكل است . ، لكن عدم الوجدان ال یدل على عدم الوجودرا خریده باشد

فرمایند این حرف در مورد امام غیر معصوم است بنابراین دخالت در وظیفھ امام معصوم  بفروشند، خودشان مى
من از رسول خدا : ست فرموددرخور كسى نیست، آنچنان كھ امیرالمؤمنان ما بین بى حاصلى ا) علیھ السالم)
گردد و ھفتاد ھزار نفر از آن سرزمین  ام سرزمین كوفھ اولش بھ آخرش دارد مى شنیده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 29فرقھ الغرى سید بن طاووس ص (گردند بدون حساب خواستم كھ از ملك متن محشور گردند  داخل بھشت مى
  .(باب دوم مطبعھ حیدریھ نجف

از حسین بن على بھ محمد بن على : (متن نامھ را اینطور نوشتھ است 75ابن قولویھ در كامل الزیارات ص 241 - 
دنیایى كھ زودگذر است، بى ارزش ). اما بعد، گویا دنیائى وجود نداشتھ است. باشند وقبیلھ بنى ھاشم كھ نزد وى مى

ایم ھمانطور كھ گویا آخرت پایدار و ھمیشگى نیست و مردم  ده و ما ھم در این ھم جھان نبودهاست مثل اینكھ نبو
ء فانى  چیزى كھ فناناپذیر است ارزش دارد و انسان عاقل و خردمند دنبال شى(دھند  رضا و رغبت الزم بھ آن نمى

رود و براى آن ارزش  یدار است مىخورد بلكھ دنبال چیزى كھ جاودانھ و پا رود و فریب آنرا نمى و زودگذر نمى
بنابراین رھبران دنیا باید بدانند و ھمھ جھانیان نیز بفھمند كھ خط مشى زندگى خودشان را چگونھ ترسیم . قائل است

آنگاه كھ عمر بن عبدالعزیز، متصدى امور : طبع ساسى نوشتھ است 151ص  8ابوالفرح در اغانى ج .) كنند
در مروج الذھب در اخبار عمر بن عبد العزیز نوشتھ . رات را براى او نوشتخالفت شد حسن بصرى ھمین عبا

ولى آنچھ در . است وى از ابى حازم مدنى درخواست نصیحت و پندى كرد وى ھمین كلمات را براى عمر نوشت
ده و تواریخ معتبر از جملھ نقل ابن قولویھ آمده است اصل این سخنان را سرچشمھ والیت و خندان وحى تراوش كر

اند  برده اند ولى نامى از گوینده و سیدالشھداء مظلوم نمى گفتھ دیگران بھ جھات دنیوى و یا غیره اصل سخن را مى
  .بأبى انت و امى با مظلوم و ابن المظلوم .اند كرده كھ حتى در این موارد نیز بھ او، ظلم مى



  .308و  9ص  7 تاریخ طبرى ج242 - 

نوشتھ است دستبى با دال مفتوحھ و سین ساكنھ و تاء فتحھ دار و باء  58ص  4آنطور كھ در معجم البلدان ج 243 - 
و الف مقصوره بخش بزرگى بوده است بین ھمدان و رى كھ گاھى بھ آن دستباى رازى و گاھى دستباى ھمدان 

  .و با كوشش ابو مالك حنظلھ بن خالد تمیمى ملحق بھ قزوین شد. اند تھگف مى

پسر سعد كھ فرمانده چھار ھزار نفر شده بود، روز سوم محرم یعنى روز بعد از ورود ابى عبدهللا، وارد 244 - 
مردى از طایفھ قواد بن زیاد در بصره از باالى : كند نقل مى 161ص  3این جوزى در صفوه الصفوه ج . كربال شد

انشاء هللا خبر تو  .(ارجوا ان یكون ھذا خیرالك: (بام افتاد و ھر دو پایش شكست، ابو قالبھ بھ دیدن وى رفت و گفت
بدنبال آن ابن زیاد فرستاد و او را براى جنگ با حسین دعوت كرد، بھ . در ھمین است كھ پاھایت شكستھ است

 .و پس از یك ھفتھ خبر شھادت حسین بن على را بھ او دادند. ببین وضع من چنین است: ستاده ابن زیاد گفتفر
  .و لذا خدا را بر این عافیت شكر كرد! آنگاه معلوم شد كھ شكستن پاھا، برایش خیر محض بوده است

  .طبع لیدن 311 و ص 310ص  7تاریخ طبرى ج 245 - 

عبیدهللا بن زیاد در ھمان روزھاى نخست ریاست خود بھ منظور ارعاب و ترساندن و اغفال كردن مردم 246 - 
نخست بھ تطمیع افراد سرشناس از یكطرف و تھدید عموم : ھایى طرح كرد و خود مسئول اجراء آنھا گردید نقشھ

  ....طرف دیگر پرداخت تا اطراف مسلم را رھا سازند و مردم از

دوم گرھھایى براى انجام كارھاى مختلف ولى در جھت واحد تشكیل داد و با پرداخت پولھاى گزاف بھ سر كردگان 
  .جاه طلب و روساى قبائل، مردم عامى را دور خود جمیع كرد

گلوگاھھا را شدیداً كنترل و زیر نظر بگیرند و تمام افراد ھا و آمد و رفتھا و  سوم دستور داد تمام راھھا و جاده
گرفتند و در زندانھاى از قبل تھیھ شده  دادند از طرفداران مسلم یا ابى عبد هللا باشند و مى مشكوكى را كھ احتمال مى

  .بردند و تحت شكنجھ میدادند مى

  .ستقرار یابداین بود كھ حكومت یزید ا... ھدف از ھمھ این فشارھا و تھدیدھا و

ھا مردم را توجیھ و اغفال كنند كھ بھ  ھا و خطبھ پنجم افرادى را بعنوان واعظ و خطیب مجھز كرده بود كھ در جمعھ
ھر قیمتى كھ شده مردم را در سكوتھاى مرگبار متوقف سازند این كارگردانان عوام فریب و دلخوش ساز نیز تمام 

از كسانى كھ در . گرفتند تا مردم بھ رضایت و خرسندى كنند ھ كار مىتالش خود را در جھت منافع ھیئت حاكمھ ب
فرمایید  جھت اغفال مردم و توجیھ كارھاى غلط ھیئت حاكمھ، ید طوالنى داشت خود ابن زیاد بود كھ مالحظھ مى

  .كند یزید فاسد فاسق و فاجر را چگونھ بھ عنوان یك آدم خیر خواه خدمتگزار و نیكوكار معرفى مى

ابن نما آنرا عباسیھ نوشتھ است و در زمان ما نیز بھ عباسیات معروف است و تا كوفھ دو فرسخ فاصلھ 247 - 
  .دارد

  .253اخبار الطوال ص 248 - 

داالن بطنى از ھمدان بوده كھ بنو عرار : نوشتھ است 101و  87صفحات  10كتاب االكلیل ھمدانى ج  در249 - 
و در جمھره . و كلمھ عرار را با ضمھ اول و راء مخففھ ذكر كرده است. بن رواس بن داالن نیز از آن بطن است

  .نسب و ادعھ را نگاشتھ است 321انساب تألیف ابن حزم ص 

  .253اخبار الطوال ص 250 - 

  .215ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 251 - 



  .مثیر االحزان ابن نما و لھوف252 - 

عمر سعد چھار ھزار سوار، : طبق آمار را اینگونھ نوشتھ است 94الى صدوق مجالس سى ام ص در ام253 - 
ابن . عبدهللا بن حصین تمیمى ھزار سوار، شبث بن ربعى ھزار سوار، محمد بن اشعث بن قیس كندى ھزار سوار

مسامحھ ) علیھ السالم(بعد شنید عمر با حسین . زیاد ھمھ را اعزام كرد و دستور داد از عمر سعد اطاعت كنند
انا اتاك كتابى ھذا فال تمھلن ) :اى براى عمر سعد نوشت كند، شمر را با چھار ھزار سواره فرستاد و نامھ كارى مى

بمجردى كھ نامھ من بھ تو رسید حسین را مھلت ندھید، بین اون و آب فرات را مامور قرار دھید و  .(الحسین
ما فقط امروز و امشب را بھ : وقتى كھ نامھ بھ عمر سعد رسید اعالن كرد. ھاى حسین برسد نگذارید آب بھ خیمھ

آمار لشكریان عمر سعد تا روز عاشورا : نوشتھ است 222در حاشیھ تذكره الخواص ص ... حسین مھلت میدھیم و
  .ھشتاد ھزار نفر شدند: در تحفھ االزار ابن شد قم نوشتھ است. بیش از صد ھزار نفر شدند

  .شصت ھزار سوار و ھزار ھزار نفر پیاده بودند 237شھاده ص در اسرار ال

  .فقط چھار ھزار نفر عمر بن سعد و دو ھزار نفر حر را نوشتھ است 190ص  2تاریخ ابو الفداء ج 

حدود دو میلیون ) علیھ السالم)از بعضى تواریخ استفاده میشود كھ تنھا شھر كوفھ در زمان امیرالمؤمنین على 
اند درست  است، اگر این آمار درست باشد و اگر مسئلھ بسیج عمومى و اجبارى ابن زیاد ھم كھ نوشتھجمعیت داشتھ 

  .باشد، باید حرف اسرار الشھاده مرحوم دربندى اقرب بھ واقع باشد

د چندان موقعیتى نداشت و فرمان ھمانطور كھ در صفحات پیش توضیح داده شد، ابن زیاد در نزد یزی254 - 
حكومت كوفھ را كھ بھ او دادند بنا بھ توصیھ مشاور خاص سیاسى معاویھ، سرجون بود، ابن زیاد از این فرصت 

خواست حداكثر استفاده را بنماید و براى اینكھ خودى نشان دھد و لیاقت خودش را بھ  كھ برایش پیش آمده بود مى
كند بتواند از بین ببرد و  شش خود را بكار برد تا آنچھ را كھ خالقت یزید را تھدید مىیزید بفھماند تمام سعى و كو

افزود و در  بعدھا ھمھ دستش در كارھا بازتر باشد و یزید ھمھ كھ كاردانى او را میدید ھر روز بر اختیارات او مى
ھاى ابن زیاد تشكیل یك دستگاه گذاشت، بر این اساس یكى دیگر از برنامھ ریزی بیت المال را بھ رویش باز مى

گرفتند و خبرھا را مستقیماً بھ او گزارش  اطالعاتى قو بود كھ مامورین مربوطھ ھمھ جا، ھمھ چیز را زیر نظر مى
  .كردند مى

  .22ص  4ثیر ج و كامل ابن ا 244ص  1طبع لید نو مقتل خوارزمى ج  312ص  7تاریخ طبرى ج 255 - 

فرزندش على را با  (علیھ السالم(امام : مجلس سى ام نوشتھ است 95در كتاب امالى مرحوم صدوق ص 256 - 
و مقتل خوارزمى و مقتل  312ص  7سى نفر سواره و بیست نفر پیاده فرستاد تا آب بیاورند ولى تاریخ طبرى ج 

علیھ (شاید بر اساس ھمین روایت كھ حضرت ابوالفضل . اند بیطالب آنطور كھ در متن آمده، نوشتھمحمد بن ا
ھا آورد، ذكرین در مجالس روضھ خوانى روز ھفتم را اختصاص بھ ذكر حضرت  روز ھفتم آب بھ خیمھ) السالم

شود این  مى 133ابجد اسم شریف حضرت ابوالفضل، عباس است، و بھ حساب . میدھند) علیھ السالم(ابوالفضل 
مرتبھ این  133بھ تجربھ ثابت شده است ھر كسى در یك مجلس با حضور قلب . عدد مساوى عدد باب الحسین است

اكشف كربى بحق اخیك ) علیھ السالم(یا كاشف الكرب عن وجھ الحسین  :ذكر را بگوید حاجتش برآورده خواھد شد
  .الحسین

  .103تظلم الزھراء، ص 257 - 

 

 



انا  .كنم من سالمتى آنھا را تضمین مى: امام فرمود: در اینجا افزوده است 245ص  1مقتل خوارزمى ج 258 - 
از او ) سالمعلیھ ال(پس حسین . پس از آن عمر سعد دیگر سكوت كرد و جوابى نداشت بدھد .اضمن سالمتھم

  .انصراف پیدا كرد

عبارت فوق كنایھ از این است كھ اى . آویزند اى كھ زنان براى زینت بھ بینى مى خزامھ با كسر خاء، حلقھ259 - 
  .آمد و ھمھ زن بودند كاش در طایفھ بنى زیاد مردى بوجود نمى

  .خبر المختار ابن ابى عبید 405ص  4عقد الفرید ج 260 - 

ھنوز عبیدهللا زیاد حاكم بصره بود، عمرو بن حریث بعنوان عامل عبیدهللا در كوفھ بر مردم حكومت 261 - 
یزید، عبیدهللا در بصره منبر رفت و با یك سخنرانى و  كرد، پس از ھالكت یزید بن معاویھ، و مردن معاویھ بن مى

ھاى خود مجدداً از مردم رأى گرفت كھ بھ حكومت  تعریف از برنامھ حكومتى و نظامى و اقتصادى و دیگر برنامھ
پس از . اى نوشت كھ تو نیز در آنجا بھ ھمان شكل عمل كن پس از آن بھ عامل خود در كوفھ نامھ. خود ادامھ دھد

عمرو بن حریث سخنرانى كرد و جریان بصره را عنوان نمود با اعتراض شدید مردم روبرو شد كھ بھ او آنكھ 
وقتى كھ . یعنى اھل حجاز (انما البیعھ الھل الحجر. (گفتند ما نیازى بھ بنى امیھ و پسر مرجانھ و سمیھ نداریم مى

ھ امارت برگزینند تا پس از آن با وقت و مردم بنى امیھ را از والیت خلع كردن بنا شد كسى را بطور موقت ب
خواستند مجدداً خودشان را جا  اى از عوامل و كارگردانان سیاسى كھ مى عده. محاسبھ بیشتر كسى را انتخاب نمایند

خواھند زمام امر را بھ  كنند و مى گیرى مى بزنند عمر سعد را پیشنھاد دادند، ھمین كھ خبر پخش شد كھ دارند تصمیم
بن سعد بدھند، زنان قبیلھ ھمدان و كھالن، و انصار، و ربیعھ، و نخع با گریھ و صداى بلند با حسین دست عمر 

؟ تاریخ ...)اما رضى عمر بن سعد بقتل الحسین حتى اراد یكون امیرا على الكوفھ) :گویان وارد مسجد شدند و گفتند
ر این مسالھ این انس كھ از زمان اجتماع نكتھ جالب توجھ د). چاپ بیروت دار االندلس 85ص  3مروج الذھب ج 

اى عمرو بن حریث و اعتراض مردم و خلع بنى امیھ و پیشنھاد حكومت موقت  در مسجد و سخنرانى چند دقیقھ
رود؟ و چگونھ بى  چگونھ خبر از مسجد بیرون مى. براى كوفھ شاید بیش از یكى دو ساعت بھ درازا نكشیده باشد

رسانند؟ ھمھ اینھا  كنند و خودشان را بھ مسجد مى د و ھدف شعارشان را مشخص مىكنن درنگ خانمھا اجتماع مى
اند كھ در موقع حساس و  كند بر اینكھ مسلمانھا و حتى خانمھا شكل یافتھ بودند و تشكیالت منسجمى داشتھ داللت مى

و گویا در این . كردند ىھاى تھیھ شده رھبرى خود استفاده م الزم در محل و جایگاه مخصوص اجتماع و از برنامھ
  .اند مورد، زنان ھمدان رئیس و خط دھنده آنھا بوده

  .314ص  7تاریخ طبرى ج 262 - 

و مقاومت و پایدارى كھ ھمھ  آموزگار صبر: توان باور كرد با توجھ بھ آنچھ كھ در متن بیان شد چگونھ مى263 - 
تواند بیش از یك دروغ بھ  چیز از اول برایش روشن بود، حاضر شود با یزید بیعت كند؟ و آیا نامھ عمر سعد مى

جملھ آخر عقبھ بن سعمان : ذكر شده 253ص  2آمیز چیز دیگرى باشد؟ در تھذیب التھذیب ج  اصطالح مصلحت
ھ یك نوع اتمام حجتى است كھ براى آنھا مطرح كرده است تا فردا عذر نیز نھ تنھا داللتى بر سازش ندارد بلك

  .كردیم پذیرفتیم و جنگ را شروع نمى نیاورند كھ اگر چنین پیشنھادى داده بود ما مى

(... آن جملھ این عبارت تمام سخنان شمر را نزد ابن زیاد نوشتھ است از  315ص  7در تاریخ طبرى ج 264 - 
ھم اكنون كھ در چنگال تو است باید او و یارانش تسلیم حكومت شما بشوند، پس ) ینزل على حكمك ھو و واصحابھ

تو ). كان ذلك لك(و اگر خواستى ببخشى ) فأنت ولى العقوبھ(از آن اختیار با شماست اگر خواستى او را عقاب كنى 
آنچنان مسئلھ را توجیھ كرد كھ براى خود ابن زیاد نیز جا افتاد و . بخششى ولى امر و ولى عقوبت و ولى عفو و

امن از . قبول كرد كھ والیت مطلق از آن او است و او است كھ مالك الرقاب مردم است و دیگران ھمھ اغنام هللا
  .اغفالگران توجیھ گر

سگ : حسین بن على آنچھ را از جدش شنیده بود كھ: نوشتھ است 188ص  8ن كثیر ج در كتاب البدایھ اب265 - 
كرد وقتى كھ در كربال شمر را در  براى اصحابش نقل مى. زند سیاه و سفیدى در كربال خون اھل بیت مرا زبان مى

شمر بن ذى : نوشتھ است 280ص  2ذھبى در میزان االعتدال ج  .ھو الذین یتولى قتلى :حال پیسى دید فرمود



وقتى كھ از او  .(فاسق است(الجوشن یكى از كشندگان حسین رضى هللا عنھ است و اھلیت نقل روایت را ندارد 
  :پرسیدند

مسئولین ما بما امر كردند و ما ھم اطاعت كردیم، اگر مخالفت : چرا حسین پسر فاطمھ را كشتى؟ جواب داد
مرائنا ھوالء امرونا بآمر فلسم نخالفھم ولو خالفناھم كنبا شرأ من ھذه ان ا .كردیم از االغ باركش ھم بدتر بودیم مى

یكى از عذرھاى بدتر از گناه  .ان ھذا العذر لقبیح فانما اطالعھ فى المعروف :گوید پس از آن ذھبى مى .الحمر السقاه
المأمور (گویند  ه و مىھمین است كھ شمر آنرا بھانھ كرد و بسیارى از مامورین در ھر زمان نیز از او تقلید كرد

، ولى نمیدانند اطاعت از امیر فقط در موارد مجاز و غیر خالف شرع جایز است وگرنھ ھم آمر و ھم )معذور
  .مامور ھر دو بھ دوزخ سرنگون خواھند شد

  .23ص  4طبع لیدن و كامل ابن كثیر ج  315ص  7تاریخ طبرى ج 266 - 

  .317ص  7تاریخ طبرى ج 267 - 

  .317ص  7و تاریخ طبرى ج  28مثیر االحزان ابن نما ص 268 - 

  .387اسرار الشھاده ص 269 - 

ضمنا این داستان در شب ھفتم محرم اتفاق . 386 - 7ص  44و بحار ج  243ص  1مقتل خوارزمى ج 270 - 
  .افتاد

  .318ص  7تاریخ طبرى ج 271 - 

  .319 - 320ص  7تاریخ طبرى ج 272 - 

و اندك  ...، بدون جملھ قد اخبرنى جدى247ص  1و مقتل خوارزمى ج  321ص  7تاریخ طبرى ج 273 - 
  .24ص  4و كامل ابن اثیر ج . اختالفى در بعضى عبارات

  .اثبات الرجعھ274 - 

چاپ قم و اعالم الورى  231و ارشاد مفید ص  24ص  4و كامل ابن اثیر ج  322ص  7تاریخ طبرى ج 275 - 
  .202ص  3و سیر اعالم النبالء ذھبى ج  141ص 

منھاى جملھ آخر كھ بجاى آن چند عبارت  323 ص 7و تاریخ طبرى ج  231ارشاد مرحوم شیخ مفید ص 276 - 
  .دیگر از سخنان اصحاب را نقل كرده است نھ دعاى خیر ابى عبدهللا را

  .53لھوف ص 277 - 

  .اسرار الشھاده278 - 

  .122نفس المھموم ص 279 - 

  .خرایج راوندى280 - 

  .247اخبار الزمان مسعودى ص 281 - 



  .ثبات الرجمھ282 - 

از بریر . من آن مرد را شناختم: ضحاك گفت: كند طبع لیدن اضافھ مى 325ص  7در تاریخ طبرى ج 283 - 
او عبدهللا ابن شھر معروف بھ ابو حرب : گفتم. شناسم نھ او را نمى: شناسى؟ بریر جواب داد پرسیدم آیا او را مى

ھا بھ وسیلھ سعید بن قیس بخاطر جنایاتى كھ مرتكب شده بود سبیعى است، وى آدمى ھتاك و خون آشام بود كھ بار
آرى دنیا تا بوده و ھست  !یا فاسق انت یجعلك هللا من الطیبین :بھ زندان رفتھ بود، در اینجا بود كھ بریر بھ او گفت

امین و  شوند و اینچنین بوده، انسانھاى دزد، جانى ھمھ جا رئیس و مسئول در پستھاى حساس و كلیدى گمارده مى
معرفى ... شوند ولى انسانھاى با تقوا و با فضیلت و درستكار ھمھ رانده شده و نادرست و محترم و طیب خوانده مى

گردند، و این است رمز روایاتى كھ درباره حكومتھاى غیر عادل وارد شده است كھ یأتمنون الخونھ یكى از  مى
از ... نید آیا مسئولین اجرائى و قضائى و نظامى وطرق تشخیص حكومت عادل از غیر عادل این است كھ ببی

  .انسانھاى امین و مورد اعتمادند یا خائنینى ھستند كھ تنھا دستگاه و ھیئت حاكمھ آنھا را امین و خدمتگزار میداند

  .لھوف سید بن طاووس284 - 

حضرت زینب صلوات هللا : طبع قم نوشتھ است 232در كتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید رضوان هللا علیھ ص 285 - 
آب بصورت ) علیھ السالم(اى بر صورت خود زد، گریبان چاك داد و بیھوش روى زمین افتاد امام  علیھ لطمھ

  ...بھ صبر و شكیبائى فرمود وخواھرش زینب زد، پس از آنكھ بھ ھوش آمد او را تسلیت داد و امر 

یعنى در  .وال تقلن على بالویل والثبور :در ارشاد، ھمان صفحھ بھ جاى كلمھ ھجر و ناھنجار نوشتھ است286 - 
از مرحوم  218در چاپ منشورات قسم الدراسات االسالمیھ ص . عزایم كلمات ھالك وار و واویال بر زبان نیاورید

بھ خواھرش زینب توصیھ كرد كھ احكام دین را از على بن الحسین ) علیھ السالم(سپس امام : مقرم اضافھ شده است
. بگیرد و بھ شیعھ برساند، این توصیھ بھ آن جھت بود كھ دشمن نفھمد، تا از این طریق گزندى بھ او وارد نیاورند

روایت احمد بن ابراھیم كرده است كھ مرحوم شیخ صدوق در كتاب  آنگاه مرحوم مقرم این توصیھ را مستند بھ
گوید روزى بر حكمیھ دختر  احمد بن ابراھیم مى: نقل فرموده است 27حدیث  45اكمال الدین در ذكر توقیعات باب 

وارد شدم و از پشت پرده چند سوال از او كردم، ) علیھ السالم(امام محمد تقى خواھر پدر امام حسن عسكرى 
از فالنى : را برد و سپس گفت) علیھ السالم(كنى؟ نام یك یك ائمھ  پرسیدم احكام دینت را از چھ كسى دریافت مى

از ابى محمد كھ او بھ : پرسى یا با واسطھ؟ گفت مستقیماً از او مى: از او پرسیدم. یعنى پسر امام حسن عسكرى
این : نم كھ بھ زنى وصیت كرده است؟ جواب دادگفتم من بھ كسى اقتدا ك. گیرم مادرش نوشت و من از او مى

، در ظاھر وصیت كرد )علیھ السالم(زیرا حسین . اتخاذ كرد) علیھ السالم(اى است كھ حسین بن على  رویھ
) علیھ السالم(در تستر قرار بگیرد ان الحسین بن على ) علیھ السالم(بخواھرش زینب تا بدینوسیلھ على بن الحسین 

نب بنت على بن ابیطالب فى الظاھر فكان ما یخرج من على بن الحسین من علم ینسب الى زینب اوصى الى اختھ زی
  .حدیث را ملخصاً بیان كردیم، طالبین بھ آدرس فوق مراجعھ فرمایند .سترا على على بن الحسین

ھا را بھ یكدیگر متصل نمایند و آنھا  ست و طنابھاى خیمھافزوده ا 324ص  7در ارشاد و تاریخ طبرى ج 287 - 
  ...را در جلو و طرف راست و چپ خیام اھل بیت قرار دھند تا بتوانند ھمھ

: رمایدف ظاھراً این سخن دفع توھمى است كھ آیا با این كارھا احتمال پیروزى ظاھرى وجود دارد؟ امام مى288 - 
نكتھ دیگر اینكھ اگر فردا كشتھ خواھیم شد پس این ھمھ . وعده شھادت قطعى است و ما فردا شھید خواھیم شد

بررسى و محكم كارى براى چیست؟ امام با عمل خود جواب میدھد كھ فردا كسى نگوید اگر امام تمام فنون نظامى 
ترین  نھ اشكال و ایرادى حتى براى متخصصشد و لذا با این عمل جاى ھیچگو بست پیروز مى را بكار مى

ترین  گذرد و مدرن كارشناسان نظامى دنیا باقى نگذاشتھ است و ھم اكنون كھ بیش از ھزار و اندى از آن زمان مى
تكنیكھاى رزمى و جنگى دنیا بوجود آمده ھنوز كسى نتوانستھ است كوچكترین ایرادى از نظر رزمى بر ابى عبدهللا 

  .بگیرد) علیھ السالم(

سوم اینكھ انسان ھمیشھ و در تمام حاالت و موارد نباید ناامید باشد بلكھ تا لحظھ آخر عمر باید طبق علل و اسباب 
  .طبیعى، وظیفھ خودش را انجام دھد



  .325الدمعھ الساكیھ ص 289 - 

  .125و نفس المھموم محدث قمى ص  252ص  1مقتل خوارزمى ج 902 - 

  .39و مصباح المتھجد شیخ طوسى ص  175ص  71كامل الزیارات قولویھ باب 291 - 

  .مزار ابن مشھدى از اعالم قرن ششم292 - 

و القتال در آخر آن  :جملھ و قتلى فى ھذا الیوم و كلمھ 73ص  23در كتاب كامل الزیارات ابن قولویھ باب 293 - 
  .ان هللا تعالى اذن فى قتلمك، فعلیكم بالصبر :نیست و تنھا این عبارت نوشتھ است

اى از  در كربال چند قول در تاریخ نقل شده است كھ نمونھ) علیھ السالم(در مورد شمار یاران ابى عبدهللا 942 - 
، مرحوم 142و طبرسى در اعالم الورى ص  233مرحوم مفید در ارشاد ص  -یكم . شویم آنھا را ذیالً یادآور مى

 241ص  6و ابن جریر در تاریخ جلد  4ص  2و مقتل خوارزمى ج  185فنال نیشابورى در روضھ الواعظین ص 
شمار  354و دینورى در اخبار الطول ص  108و قرمانى در اخبار الدول ص  24ص  4و ابن اثیر در كامل ج 

  .اند آنھا در سى و دو نفر سواره و چھل نفر پیاده یعنى مجموعاً ھفتاد و دو نفر دانستھ

و آن مختار . مستند بھ روایت دانستھ است 327دمعھ الساكبھ ص ھشتاد و دو نفر، و این قول را صاحب ال -دوم 
  .باشد مؤلف محترم مى

  .آنھا را شصت نفر پیاده نوشتھ است 73ص  1دمیرى در حیاه الحیوان در بخش خالفت یزید ج  -سوم 

  .ھفتاد و سھ نفر نوشتھ است 193ص  1شریشى در شرح مقامات حریرى ج  -چھارم 

  .آنھا را چھل و پنج نفر سواره و یكصد نفر پیاده نوشتھ است 337ص  4ر تھذیب تاریخ شام ج ابن عساكر د -پنجم 

  .نوشتھ است 4ص  2نفر پیاده خوارزمى در مقتل خود ج  40نفر سواره و  33 -ششم 

  .شصت و یك نفر نوشتھ است 35مسعودى در اثبات الوصیھ ص  -ھفتم 

نقل كرده است یكصد ) علیھ السالم(از حضرت امام باقر  56لھوف ص  و 28ابن نما در مثیر االحزان ص  - ھشتم 
  .اند و چھل و پنج نفر پیاده بوده

  .فقط ھفتاد نفر مرد نوشتھ است 17شبرواى در االنحاف بحب االشراف ص  -نھم 

  .ره بیرون آمداز مدینھ با ھفتاد سوا) علیھ السالم(نوشتھ است امام  31ص  1ذھبى در تاریخ دول االسالم ج  -دھم 

كوفھ در آن روز، داراى ھفت : نوشتھ است 81طبع مصر ص  1در شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 295 - 
  .محلھ بوده است

 4ص  45بحار ج  .366ص  7تاریخ طبرى ج . ء ساكنھذوید با ذال معجمھ و مضمومھ، و واو مفتوحھ و یا296 - 
  .آنرا با دال و راء مھملتین نوشتھ است و احتماالً غلط چاپى باشد

كند كھ شما  كند و بھ آنان گوشزد مى در این قسمت از خطبھ، امام علت و ریشھ انحراف مردم را بررسى مى297 - 
و خالصھ زرق و برق . اند حاضر شدید كمر بقتل فرزند پیغمبر ببندید ھائیكھ بھ شما داده طمع دنیا و وعده بھ خاطر

  .شود دنیاست كھ موجب شقاوت و بدبختى انسان مى



توجیھ كرده بودند كھ حسین بن  چون دستگاه سلطھ و حاكم بوسیلھ افراد تبلیغات چى خود، مردم را اغفال و298 - 
كند لذا بھ عنوان حمایت از خلیفھ شرعى و قانونى یزید بن  على بر خالف مصالح حكومت اسالمى حركت مى

اى بھ سوابق و  اشاره) علیھ السالم(لذا حسین بن على . معاویھ بر ھر مسلمانى واجب است با وى مبارزه نماید
است، آنگاه كھ دیگران نھ تنھا مخالف پیغمبر بلكھ در مقام مبارزه ... یغمبر وویژگیھاى خود میكند كھ فرزند دختر پ

اند ولى نیاكان خلیفھ ادعایى، در  كرده با او و اسالم بودند، حسین و نیاكانش از رسالت پیامبر حمایت و پشتیبانى مى
بھشت میداند امروز اسالم را بردند، چگونھ ممكن است كسیكھ رسول خدا او را سرور جوانان  كفر و الحاد بسر مى

و بھ اتھام خروج ! كنار گذاشتھ باشد ولى دشمنان دیروز اسالم، امروز طرفدار آن و بلكھ اسالم شناس شده باشند؟
  .از دین، وى را مھدور الدم بدانند

ھمین حال سپاه عمر سعد بر او یورش بردند و  در: طبع لیدن نوشتھ است 331ص  7در تاریخ طبرى ج 299 - 
  .دور حسین بن على را احاطھ كرده و او را مانند حلقھ انگشترین در میان خود گرفتند

رد حزه الى از خداوند تقاضا ك) علیھ السالم(لذا امام . حوزه در فارسى بمعناى جانب و ناحیھ و كرانھ میآمد300 - 
  .النار یعنى او را بھ جانب آتش روانھ ساز

باالخره اسب بھ سوى خندقى كھ در آن : اند در بعض تواریخ از قبیل انساب االشراف و كامل ابن اثیر نوشتھ301 - 
ینوسیلھ قبل از آتش آخرت، بھ آتش دنیا نیز اش را در آتش انداخت و بد آتش افروختھ بودند دوید و بدن تكھ تكھ

بھ دنبال دعاى فوق این  249ص  1ضمناً منابع مزبور و عالوه بر آنھا مقتل خوارزمى نیز در ج . گرفتار گردید
. و أذقھ حرھا قبل مصیره الى نار ایخره و مزه آتش دنیا را قبل از آتش آخرت بھ او بچشان ... :اند جملھ را افزوده

  .اھده این جریان، امام سر بھ خاك نھاد و بھ شكرانھ استجابت نفرینش، سجده شكر بجاى آوردپس از مش

  .27ص  4كامل ابن اثیر ج 302 - 

  .331 - 2ص  7تاریخ طبرى ج 303 - 

ابتداء بھ بریر ) علیھ السالم(بھ نقل از مقتل محمد بن ابیطالب آورده است كھ امام  5ص  45در بحار ج 304 - 
  .كلم القوم (علیھ السالم(فقال لھ الحسین : فرمود با اینھا سخن بگوئید

دوم امام مطابق متن لھوف آورده شده است وگرنھ نقل ابن عساكر در تاریخ الزم بھ تذكر است كھ سخنرانى 305 - 
  .، مقدارى با نقل لھوف فرق دارد6ص  4و خوارزمى در مقتل ج  333ص  4شام ج 

خسارت مادى كھ بھ تو حاضر است ھر نوع : مجدداً ابن سعد را نصیحت كرد و فرمود) علیھ السالم)امام 306 - 
آید جبران كند، ھر چھ خواست او را ارشاد و ھدایت نماید تا دست از این جنایت وحشتناك بردارد، بھ  وارد مى

خاطر حب ریاست و مقام، حاضر نشد نصایح امام را بپذیرد و سرانجام امام در ھمان مالقات نخست او را نفرین 
ند كسى را بر تو مسلط كند كھ در میان رختخواب سر از بدنت جدا كند و ذبحك هللا على فراشك خداو :كرد و فرمود

پس از آن ذلت عمر سعد شروع شد . در قیامت از رحمت خدا محروم گردى و در دنیا گندم رى نصیبت نگردد
 را بھ ابن زیاد بدھد، عوض تشویق) علیھ السالم)ھمان روزى كھ بھ كوفھ آمد تا گزارش جنگ و كشتن امام حسین 

ام بھ من پس بده، ھر چھ بھانھ آورد  و جایزه، ابن زیاد باو گفت فرمان كتبى اى كھ براى جنگ با حسین بھ تو داده
رفت مردم  مؤثر واقع نشد و سرانجام ابن زیاد فرمان كتبى را پس گرفت و او را دست خالى برگرداند، ھر جا مى

كرد و بھ یكدیگر  ھھا او را میدید، او را سب و لعن مىكردند و ھر كس در كوچھ و بین را گیرى مى از او كناره
، مختار رئیس شرطھ خود كیسان تمار را امر كرد 65و سرانجام در سال  .(علیھ السالم(ھذا قاتل الحسین  :گفتند مى

كھ برود و سر عمر بن سعد را از تنش جدا كند و برایش بیاورد، وقتى كھ كیسان واردخانھ عمر سعد شد، وى در 
افتاد و در ھمان حال كیسان . تخواب خوابیده بود، خواست بلند شود و فرار كند، رختخواب بھ پاھایش گیر كردرخ

مختار خطاب بھ پسر عمر . سرش را برید و نزد مختار آورد، پسر عمر بن سعد در آن حال نزد مختار نشستھ بود
مختار گفت آرى . ز او در زندگى خیرى نیستآرى، و پس ا: شناسى؟ گفت بن سعد كرد و گفت این سر بریده را مى

عمر بن سعد در  :براى تو زندگى سودى ندارد لذا دستور داد سر او را نیز بریدند و كنار سر پدرش گذاشت و گفت



نھ بھ خدا قسم، ھرگز آنان برابر نیستند، اگر سھ چھارم : برابر حسین و حفص در برابر على اكبر او و سپس افزود
این بود نتیجھ حب . نخواھد رسید (علیھ السالم(ا ھم بكشم بھ اندازه یك بند انگشت حسین بن على خاندان قریش ر

  .(علیھ السالم(ریاست و مقام و نپذیرفتن سخن حق و نتیجھ نفرین امام 

  .159عظین ص و روضھ الوا 30و امالى صدوق مجلس  58سید بن طاووس لھوف ص 307 - 

اش را پذیرفت، گفت دوست دارم در پیش رویت كشتھ شوم، بھ  بنا بھ نقل ابن اثیر پس از آنكھ امام توبھ308 - 
 - 4ص  8طبع لیدن و ابن كثیر در البدایھ و النھایھ ج  255ص  7لكن بھ نقل طبرى، در ج . میدان رفت و برنگشت

وى پس از كشتھ شدن حبیب بن مظاھر و قبل از نماز ظھر، ھمراه با زھیر بن قین بھ دشمن حملھ كردند، ھر : 183
پس از . داد شكست و ھمراه خود را نجات مى گرفتند دیگرى حلقھ محاصره را مى كدامشان كھ در محاصره قرار مى

م یك گروه پیاده از سپاھیان عمر بھ او حملھ آنكھ اسبش را پى نمودند حدود چھل نفر از دشمن را كشت و سرانجا
در كنار پیكر نیمھ جان حر آمد و با دست خود خاك و خون را ) علیھ السالم(امام . كردند و او را از پاى درآوردند

  :فرمود كرد و مى از سر و صورتش پاك مى

  :ن سوگ حر، این اشعار را خواندو در ھمانجا بھ عنوا .انت الحر كما سمتك امك، و انت الحر فى الدنیا وایخره

  .مراجعھ فرمایند 11ص  2و مقتل خوارزمى ج  14ص  45طالبان بھ كتاب بحار ج  ...لنعم الحر، حر بن ریاح

بید و بھ او عمر سعد غالم خود دوید یا روید را طل: اند نوشتھ 236و ارشاد مفید ص  12ص  45در بحار ج 309 - 
  .شاھد باش و نزد امیر شھادت بده كھ نخستین تیر را من شلیك كردم: گفت

  .336ص  7طبرى ج 310 - 

نزد مادر و ھمسر خود كھ ھر  عبد هللا بن عمیر كلبى پس از كشتھ شدن آن دو نفر: در كتاب لھوف دارد كھ311 - 
من وقتى از تو راضى : مادر آیا از من راضى شدى؟ مادر گفت: ھا بودند برگشت و بھ مادرش گفت دو در خیمھ

ولى ھمسرش گفت ما را بھ مصیبت خود گرفتار مكن، ! شوم كھ پیش روى حسین و در ركاب او كشتھ شوى مى
دان برگرد، در ركاب پسر پیغمبر بجنگ تا از شفاعت جدش بى فرزندم از این سخن بپرھیز و بھ می: مادر گفت

نصیب نگردى، عبدهللا بھ میدان برگشت و پیوستھ جنگید تا اینكھ دستھایش قطع شد، آنگاه مادرش چوب خیمھ را 
ھا  عبدهللا خواست مادر را بھ خیمھ ...فداك ابى و امى قاتل دون الطیبین :گفت برداشت و بھ طرف او رفت و مى

وقتى كھ عبدهللا شھید شد سرش را بریدند و بھ طرف خیمھ مادرش  :45در كتاب بحار ج ... گرداند قبول نكرد وبر
انداختند مادر سر پسر را برداشت بوسید و بھ سوى خود آنان پرت كرد، سر او بھ مردى از سپاھیان عمر سعد 

  ...اصابت كرد و بھ جھنم واصل شد، آنگاه مادر چوب خیمھ را برداشت و

پس از آنكھ عبدهللا بن عمیر شھید شد ھمسرش بر بالین : و در نفس المھموم مرحوم محدث قمى نوشتھ است
كرد شمر كھ او را مشاھده كرد بھ غالم خود رستم گفت  اش آمد و با دست خود خونھا را از صورتش پاك مى جنازه

و سرش را دو نیم كرد و در بالین ھمسر خود،  با چماقى كھ در دست دارد او را بزند، چماق بر سر وى فرود آمد
  .شھید شد) علیھ السالم(بھ شھادت رسید، و این نخستین زنى است كھ در كربال در ركاب حسین 

  .352ص  7تاریخ طبرى ج 312 - 

ر كربال داراى دو سمت بود، نخست از طرف ابن سعد فرمانده یك عده سپاھى شد تا عمرو بن حجاج د313 - 
داد و  ھا برسد، دوم آنگاه كھ ابن سعد آرایش نظامى مى اى آب بھ خیمھ موكل بر شریعھ فرات بشوند و نگذارند قطره

  .داد كرد او را با حفظ سمت، فرمانده جناح راست لشكر خود قرار صفوف لشكر خود را منظم مى

وقتى كھ افراد تحت  :نوشتھ 67ص  4طبع لیدن و در كتاب كامل ابن اثیر ج  342ص  7در تاریخ طبرى ج 314 - 
الزموا طاعتكم، و ال  :گفت كرد مى تحریك و تشویق مى (علیھ السالم(فرماندھى خود را بر ضد حضرت ابى عبدهللا 



فرمان مافوق خود را اطاعت كنید و دركشتن كسى كھ : گفت قتل من مرق من الدین و خالف االمام، مى ترتابوا فى
ببینید یزید فاسق را كھ علناً احكام خدا را تغییر داده و ! از دین خارج شده و با امام مخالفت كرده است شك نكنید

دانند و مخالفت با او را خروج  واجب االطاعھ مىبدعت در دین خدا گذاشتھ و شرابخوار و قمار باز، او را امام و 
  !!فاعتبروا یا اولى االبصار!! شمرند از دین و مھدور الدوم مى

مسلم بن عوسجھ از شجاعان نامى روزگار بود، ھنگامى كھ مسلم بن عقیل بھ نمایندگى از طرف امام حسین 315 - 
بھ كوفھ آمد، مسلم بن عوسجھ درگرد آورى مال اموال و تھیھ اسلحھ و گرفتن بیعت از مردم وكیل او ) علیھ السالم(

  .بود

  .113تظلم الزھراء ص 316 - 

فبعث معھ الجففھ، و خمس مأه  :نوشتھ است 69ص  4و الكامل ج  345طبع لیدن ص  7در تاریخ طبرى ج 317 - 
یعنى عمر سعد، حصین بن نمیر را با گروه بسیارى از ھر جھت مسلح و پانصد نفر از تیر اندازان را  .من المرامیھ

  .كھ انتخاب كرده بود بھ كمك عزره بن قیس فرستاد

در كتاب تاریخ . اند، نوزده نفر دیگر را كشت مھ هللا علیھ و در ذخیره الدارین نوشتھدر امالى صدوق رح318 - 
انا ابن بھدلھ، فرسان  :گفت انداخت مى در حضور امام زانو بر زمین زد و ھر تیرى كھ مى: 355ص  7طبرى ج 

رھایش تمام شد گفت تنھا پنج پس از آنكھ تی. خواند نیز برایش آن دعا را مى) علیھ السالم(العرجلھ و حسین بن على 
عدد از تیرھاى صدگانھ بھدف نخورد و بقیھ ھمھ بھ ھدفھاى مورد نظر اصابت كردند ولى پنج نفر كشتھ و بقیھ 

  .زخمى شدند

این . صائدى بود ابوثمامھ اسمش عمرو بن عبدهللا: نوشتھ است 347طبع لیدن ص  7در تاریخ طبرى ج 319 - 
ابو ثمامھ اسمش زیاد بن : اند نوشتھ 97ص  10و ھمدانى در االكلیل جزء  373حزك در جمھره انساب العرب ص 

عمرو بن عریب بن حنظلھ بن دارم صائدى بوده است كھ با حسین بن على كشتھ شد و ضمناً این اثیر در كتاب 
ھمدان و اسمش كعب بن شرحبیل بود و صائدى منسوب بھ  صائد فردى از قبیلھ: نوشتھ است 46ص  2ج ) اللباب)

نقل شده اسمش را عمر بن عبدهللا  73ص  45ولى در زیارت وارده از ناحیھ مقدسھ كھ در بحار ج . باشد او مى
السالم على ابى ... :صائدى ذكر شده است نھ عمر و باو او و فتحھ اول بلكھ با صمھ اول و فتحھ دوم و بدون و او

  .عمر بن عبدهللا الصائدىثمامھ 

علیھ (در ھر صورت نماز اول وقت فضیلت بسیار دارد بھ قسمى كھ در روایت لیثى از حضرت امام صادق 
مواقیت الصاله كیف محالظتھم علیھا، و عند أسرارھم : امتحنوا شیعننا عند ثالث :نقل شده است كھ فرموده) السالم

فرمود شیعیان ما را در سھ مورد آزمایش  .ھم كیف مواساتھم یخوانھم فیھاكیف حفظھم لھا، عند عدونا، و عند اموال
ھنگام فضیلت اول وقت نماز چگونھ بھ آن اھمیت دھند و در برابر دشمنان تا چھ اندازه اسرار شیعیان را : كنید

  .كنند كنند و در برابر مسلمان چگونھ در اموال خود با آنان برابرى مى حفظ مى

شود كھ تأخیر آن یك  از جملھ غفران هللا استفاده مى .فى اول الوقت رضوان هللا و آخرھا غفران هللا و روایت الصلوه
نوع گناه و نافرمانى از اوامر حق تعالى است لكن مورد غفران و آمرزش خدا قرار خواھد گرفت و حداقل یا قدر 

وح یا جواز در فعل است لكن ائمھ معصومین شود كھ تأخیر آن از اول وقت مرج متقین از روایات چنین استفاده مى
  .و اولیاء هللا ھرگز حاضر نیستند حتى در مكروھات خود را آلوده نمایند بویژه در مورد نماز و عبادات

در مرض ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر : نقل كرده است) علیھ السالم(و ابن محبوب از حضرت امام صادق 
ال نیال شفاعتى من أخر الصلوه بعد وقتھا ھر كس نماز را  :پس از آنكھ بھ ھوش آمد فرمودارتحال خود بیھوش شد، 

باب اول ابواب مواقیت  83ص  3وسائل ج . (از اول وقت تأخیر بیاندازد از شفاعت من محروم خواھند ماند
  .(الصلوه

 - 320 



 ریاحى  چھ نیكو مردى است حر، حر
 

ھا صبور و پایدار بود  كھ بھ ھنگام جنگ و كثرت نیزه
و چھ نیكو مردى است حر كھ بھ نداى حسین پاسخ داد 

 
 و جان خود را فدا نمود 

نمازش قصر ) لسالمعلیھ ا(آید این است كھ امام  آنچھ بھ نظر من مى: مرحوم مقرم در اینجا فرموده است321 - 
بوده است زیرا از مسافرت آمد و روز دوم محرم وارد كربال شد و چون عالوه بر علمى كھ داشت از جدش رسول 

توانست نیت اقامھ بنماید، پس چگونھ نماز خوف خوانده  اكرم نیز شنیده بود كھ روز عاشورا شھید خواھد شد، نمى
بنابراین ھمان قول سوم كھ ابن نما . اند خواند توجھ بھ این نكتھ نداشتھاند امام نماز خوف  و كسانى كھ گفتھ! است؟

رسد، یعنى امام و اصحاب ھر كدام نماز را فرادا و با ایماء  تر بھ نظر مى در مثیر االحزان فرموده صحیح
  .اند خوانده

آورده است كھ ما جھت اختصار از آن صرف نظر كردیم، ضمناً  چند مصراع دیگر مرحوم مقرم در متن322 - 
  .باشند اشعار از مرحوم سید محمد فرزند آیت هللا سید جمال گلپایگانى مى

  .88مقتل العوالم ص 323 - 

 . 175اسرار الشھاده ص 324 - 

ضحاك بن عبدهللا مشرقى : نویسد طبع لیدن مى 354ص  7و طبرى در تاریخ خود ج  73ص  4در كامل ج 325 - 
شوند و دیگر كسى غیر از  یكى پس از دیگرى شھید مى) علیھ السالم(چون دیدم اصحاب حسین بن على : گوید مى

طاع خثعمى، و بشیر بن عمرو حضرمى، از یاران امام باقى نمانده بود، خدمت آن سوید بن عمرو بن ابى الم
شرطى كھ میان من و شما بود یادتان ھست؟ روزى كھ در ركاب شما آمدم من شرط : حضرت رفتم و عرض كردم

اشتید من در كردم مادامى از شما دفاع خواھم كرد كھ شما یاورانى داشتھ باشید و آنگاه كھ شما یاور و مدافعى ند
توانى  گوئى اما چگونھ مى امام مرا تأیید كرد و گفت راست مى! برگشتن آزاد باشم و شما این شرط را قبول كردید

از میان این ھمھ افراد دشمن جان سالم بسر در ببرى؟ اگر میتوانى خودت را نجات بدھى از طرف من آزادیرى، 
افزاید چون دیدم ھمھ  ضحاك مى .ن قدرت على ذلك فانت فى حلصدقت و كیف لك بالنجاه؟ ا :(علیھ السالم(قال 

در پیش روى . اسبھا را پى كردند من اسبم را در خیمھ یكى از دوستان پنھان كردم و خودم پیاده آمدم مقاتلھ كردم
 :گفت مىآنروز مكرر بھ من  (علیھ السالم(امام دو نفر از اھل كوفھ را كشتم و دست یك نفر را ھم قطع كردم، امام 

و چون بھ من اجازه . ال تشلل ال یعطع هللا یداك دستت درد نكند، خدا بھ تو قوت بدھد، خداوند بتو جزاى خیر بدھد
داد، اسبم را از آن خیمھ برداشتم و سواره از كنار اھل كوفھ، بیرون رفتم، پانزده نفر از آنھا تا شفیھ كھ نزدیك 

آنجا كھ بھ من رسیدند چند نفرشان مرا شناختند و چون پسر عموى من  ء الفرات بود مرا تعقیب كردند، در شاطى
  !!بودند مرا بھ حال خود باقى گذاشتند

امروز است كھ جدت پیامبر   اى براى شھادت من ھر چھ زودتر اقدام كن كھ تو ھدایت یافتھ و ھدایت گردیده326 - 
  (مالقات خواھم كرد)م كرد و حسن را، و على مرتضى را، را مالقات خواھ

  .و جعفر طیار آن جوانمرد سالح بتن را و شیر خدا حمزه، آن شھید زنده را نیز مالقات خواھم كرد
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من زھیر و من فرزند قینم 
 

كنم از حسینم  با شمشیر دفاع مى

آرى این چنین است، آنان كھ تفكر و اندیشھ خود را نادیده گرفتھ، شخصیت انسانى و ارزشھاى خدادادى را 328 - 
كنند و میمون وار با رقص  با خوش رقصى در برابر دستورھاى ابن زیادھا و عمر سعدھاى زمان خود عوض مى

كنند برایشان جز حفظ و  نمایند و آنان كھ خوك صفت زندگى مى سرگرم مىو بازیھاى خود مردم را اغفال و 
  .گیرند ارضاى غرایز، مفھومى ندارد، اینھا مورد خشم و لعن خدا و مورد غضب و نفرت مردم قرار گرفتھ و مى



 7ده نفر از اھل كوفھ را كشت ولى تاریخ طبرى ج نافع بن ھالل سیز: نوشتھ 28ص  45در كتاب بحار ج 329 - 
  .دوازده نفر نوشتھ شده است 341و  351ص 

بود و ) علیھ السالم)نافع بن ھالل جوانى بود بسیار زیبا و نیك اندام، و در كربال از خواص اصحاب امام 330 - 
اى را از لشكر كفار  در روز عاشورا ھفتاد تیر داشت و با ھر تیرى سواره. در مسائل سیاسى بینش خاصى داشت

  .كشت

  .سوره مومن331 - 

بطور كامل در طبع لیدن مكالمات بین امام و حنظلھ  352 - 3ص  7با توجھ بھ اصل مت تاریخ طبرى ج 332 - 
  .اند متن آورده شده كھ مرحوم مقرم بعضى آنھا را خالصھ فرموده

آممدند و از او اجازه  شدند، نخست نزد امام مى ھر كدام عازم میدان مى: سنت شھیدان عاشورا این بود كھ333 - 
كند با اینكھ جھاد و دفاع از وجود مقدس امام و ثقل پیامبر  آنھا مىاین حكایت از ادب و انقیاد محض . گرفتند مى

و عالوه بر . كردند برایشان واجب بود در عین حال بدو كسب اجازه كوچكترین عمل و یا حركتى از خود ابراز نمى
  .نمایند دانستند آخرین زاد توشھ خود را از امام بگیرند و دعاى خیرش را بدرقھ راه خود آن بر خود الزم مى

وقتى كھ عابس بھ میدان آمد او را شناختم و چون او را در جنگھا دیده بودم و : گوید ربیع بن تمیم مى334 - 
ایھا الناس ھذا اسد االسود این شیر شیران  :دانستم از شجاعترین شجاعان است از اینرو در میان لشكر داد زدم مى
  .354ص  7طبرى ج . شود ت، این عابس بن ابى شبیب شاكرى است، ھر كس بھ او نزدیك شود، كشتھ مىسا

در مناقب . آنرا با حاء بدون نقطھ و واو در مرتبھ سوم با یاء حوى ضبط كرده است 7در تاریخ طبرى ج 335 - 
  .م اول و نون آخر نوشتھ استجوین با جی 218ص  2شھر آشوب ج 

  .جون با فتحھ اول و واو ساكنھ و نون آخر آورده است 237ص  1در مقتل خوارزمى ج 

و او از پدرش على بن الحسین ) علیھ السالم(از امام باقر  23ص  45و در بحار ج  88مقتل العوالم ص 336 - 
پس از ده روز كھ مردم بدنھا را دفن كردند بدن جون را دیدند كھ بوى مشك از آن بھ : نقل كرده است) علیھ السالم(

  .خواند و نوشتھ است ھنگام جنگ رجز مى .رسید مشامشان مى

كیف یرى الكغار ضرب االسود  بالسیف ضرباً عن بنى محمد  
 ارجو بخ الجنھ یوم المورد   اذب عنھم باللسان و الید 

: نوشتھ است 68ص  1و در كتاب االصبابھ ج . ابن نما مبارزه و رجز او را در مثیر االحزان نوشتھ است337 - 
یقتل ولذى بأرض كربال، فمن شھید ذلك فلیتصره  :بودند و حدیث) ص(انس و پدرش ھر دو از صحابھ رسول خدا 

  .شده از طریق انس بن حارث نقل كرده است روایت) ص(راكھ از پیغمبر 

ص  1و در جرح و تعدیل ابوحاتم رازى ج  123ص  1و در اسد الغابھ ج  125ص  2در خصائص سیوطى ج 
  .اند ، داستان او را نقل كرده287

كند وقتى كھ آن نوجوان بھ میدان كارزار  ل مىاز مقتل محمد بن ابى طالب نق 27ص  45در كتاب بحار ج 338 - 
  :خواند رسید این رجز را مى

سرور فؤاد البشیر النذیر   امیرى حسین و نعم االمیر 
 على و فاطمھ والده 

 
فھل تعلمون لھ من نظیر 



لھ طلعھ مثل الشمس الضحى 
 

 لھ غره مثل بدر منیر 

شیخ مفید در كتاب الجمل  :در تاریخ اسالم اینگونھ فداكاریھا از زن و مرد مسلمان فراوان دیده شده است339 - 
چاپ دوم نوشتھ است، وقتى كھ حكیم بن جبلھ عبدى در جنگ جمل پایش قطع شد، پاى قطع شده خود را  137ص 

اریخ طبرى و ابن اثیر افزوده است وقتى كھ و در ت. برداشت، بر مردى كھ نزدیكش بود زد و او را از پاى درآورد
  :خواند آن مرد را با پاى قطع شده خود كشت این شعر را مى

یا فخذ لن تراعى 
 

ان معى ذراعى 

احمى بھا كراعى 

اى ران اگر تو مرا یارى نكردى و از من جدا شدى، بازویم با من است، با آن در برابر این حیوان صفتان از 
  .كنم حمایت مى) لى هللا علیھ و آلھ و سلمص(پیغمبر 

وى در جنگ یرموك با عمود خیمھ نھ : در كتاب االصابھ در ضمن شرح حال اسماء بنت یزید بن سكن نوشتھ است
  .نفر از رومیان را كشت

  .بود) علیھ السالم(ن امام نوشتھ است حجاج بن مسروق موذ 25ص  45در كتاب بحار ج 340 - 

در عرب رسم بوده كھ معموالً كنیھ پدر را باسم فرزند و پسر خود مینامیدند و مادر را نیز بھ اسم دختر مثالً 341 - 
مینطور اگر مادرى كردند و ھ اگر كسى پسرش حسن بود بھ پدرش ابوالحسن و اگر محمد او را ابو محمد خطاب مى

نیز بھ ھمین مناسبت كھ فرزندى بنام حسن داشتھ ) ع(در مورد على اكبر . گفتند دخترش لیلى بود بھ او ام لیلى مى
داراى ھمسر و فرزند بوده است چند چیز ) ع(و دلیل بر اینكھ حضرت على اكبر . اند است، او را ابوالحسن گفتھ

رسیده است كھ فرمود در ) ع(رت از ابوحمزه ثمالى از حضرت صادق در زیارت وارده آن حض - 1: است مانند
زیارت على بن الحسین بگوئید صلى هللا علیك و على عترتك و اھل بیتك و آیاتك و ابنائك كھ جمع قلت است و 

  .بر این مدعا داللت كامل دارد. باشد حداقل آن دو تا مى

: (... نقل شده است كھ حضرت در جواب راوى فرمود) ع(در اصول كافى ضمن حدیثى از حضرت امام رضا  - 2
ازدواج كرد، و آنكھ ام پدر آن زن ) ع(گوئى، بلكھ آن زین العابدین بود كھ با دختر امام حسن  چنین نیست كھ تو مى

 با. داراى ھمسر و اوالد بوده است) ع(شود كھ على اكبر  از این روایت نیز استفاده مى). را گرفت على اكبر بود
شود كھ كنیھ آن حضرت بھ ابوالحسن بى و جھ و بدون مسمى نبوده است، بلكھ طبق  توجھ بھ این مطلب روشن مى

  .اند معمول و رسم آن روزھا بوده كھ او را بنام فرزندش مكنى كرده

بوده است و بھ ھمین جھت بھ امام سجاد ) یھ السالمعل(برادر بزرگتر امام سجاد ) علیھ السالم(على اكبر 342 - 
اند و آن حضرت را كھ بزرگتر بوده است على اكبر، دلیل اینكھ ایشان برزگتر  على اصغر و یا على اوسط گفتھ

 - 1: شود بنابراین بھ چن قول اشاره مى. تواند وجود داشتھ باشد اند غیر از نقل اقوال تاریخى، دلیل دیگرى نمى بوده
ن ادریس حلى صاحب سرائر از علماء و فقھاء بسیار بزرگوار صدر اسالم و از معاریقھ فقھى است در مزار اب

  .على اكبر در زمان خالفت عثمان، والدت یافت: سرائر فرموده است

: ھاى علمیھ است در كتاب دروس نیز فرموده است شھید اول صاحب لعمھ كھ از كتب معروف و درسى حوزه - 2
  .لى اكبر در زمان خالفت عثمان بوده استوالدت ع

او برادرم على اكبر و از من بزرگتر بود كھ در : در منزل یزید بھ او جواب داد) علیھ السالم(حضرت سجاد  - 3
  .كربال شھیدش كردند

  .ھجرى نیز ھمین قول را برگزیده است 1241صاحب كتاب انیس الشیعھ تألیف  - 4



نیكوتر از تو چشم من در روزگار ندیده است و زیباتر از تو مادر روزگار نزائیده خداوند وجود تو را بدون 343 - 
  .كوچكترین عیبى و نقصى آفریده است، آنچنانكھ گوئى خواستھ خودت بوده است

لیلى دختر ابومره عروه بن مسعود ثقفى و مادرش میمونھ دختر ) علیھ السالم(مادر حضرت على اكبر 344 - 
چھ كسى مقدم و اولى : روزى معاویھ از ھمنشینان خود پرسید: در كتاب مقتل الطالبیین آورده است. ابوسفیان است

علیھ (بیطالب نھ، بلكھ على بن الحسین بن على بن ا: بھ امر خالفت و والیت بر است است؟ گفتند تو، وى گفت
است و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)تر است، زیرا جد وى رسول خدا  از ھر كسى بھ این امر مقدم و شایستھ) السالم

  .بنى ثقیف است)زیبارویى(داراى شجاعت بنى ھاشم و سماحت بنى امیھ و حسن و صباحت 

غیر از صدر كلمات كھ حضرت على اكبر را بھ ) (علیھ السالم(حضرت سید الشھداء از عبارات اخیر 345 - 
با : شود مطلب زیر استفاده مى) تشبیھ كرده است كھ بحثى جداگانھ دارد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

نھا را بھ شگفتى مظھر رحمت الھى بود و در مقام صبر، مالئكھ آسما) علیھ السالم)اینكھ حضرت سید الشھداء 
. است) علیھ السالم(درآورد، زبان نفرین آنان گشود كھ خود دلیل بر عظمت و جاللت قدر حضرت على اكبر 

از  - 2از خداوند در خواست كرد ایشان را از بركات زمین محروم گرداند  - 1: نفرینھاى حضرت عبارتند از
وحدتشان را بھ اختالف و  - 4جمعشان را پاره پاره كند  - 3خداوند درخواست كرد آنان را متفرق و پراكنده نماید 

بھ عمر بن سعد نفرین كرد كھ  - 6والیان و حكومتداران را از آنان ناراضى فرماید  - 5چند دستگى مبدل سازد 
 خداوند نسلش را قطع نماید و پس از داستان كربال كسى را بر او مسلط كند تا میان رختخواب او را بكشد، و تمام

نمونھ كامل و جامع ) علیھ السالم)آرى ظلم بر على اكبر . این نفرینھا در مورد قاتالن آن حضرت، مستجاب شد
او را عنوان جمیع ) علیھ السالم(ھمھ ظلمھا و ستمائى بود كھ بر اھل بیت روا داشتند، لذا حضرت امام حسین 

  .دعونا لینصرونا، ثم عدوا علینا لیقاتلونا انھم :مظالم وارده بر اھل بیت خود قرار داد و با صیغھ فرمود

مانعى ندارد  :روایت كرده است كھ) علیھ السالم(در كتاب كافى از حضرت صادق ) ره(مرحوم كلینى 346 - 
. اند ر ھمین مفاد فتوا دادهشخص صائم در حال روزه، انگشترى در دھان بگذارد و آن را بمكد و تمام علماء نیز براب

شود اگر در  كنند و تراوتشان زیاد مى شاید رمز مسئلھ این باشد كھ بعضى از اشیاء عمل غدد بزاق را تحریك مى
حال روزه چنین عملى انجام شود فرو بردن آن آب دھان مبطل روزه نخواھد بود مثالً كسى اسم سركھ ببرد و 

تر در دھان نیز احتماالً داراى یك چنین حالتى باشد كھ البتھ اختصاصى بھ و گذاشتن انگش. دھانش بھ آب بگردد
ولى چون انگشترى در دست تمیزترین و حاضرترین چیز بوده است از آن استفاده كرده . انگشتر نخواھد داشت

  .است

  .95و مقتل العلوم ص  31ص  2مقتل خوارزمى ج 347 - 

و  239در ارشاد مرحوم شیخ مفید ص  254و دینورى در اخبار الطوال ص  74ص  4در كامل ابن اثیر ج 348 - 
مره بن  357ص  7در مثیر االحزان ابن نما و لھوف سید مره بن منقذ عبدى نوشتھ است ولى در تاریخ طبرى ج 

  .منقذ بن مره نوشتھ شده است 75و در مقتل العوالم ص . ى نوشتھ استمنقذین نعمان عبدى لیث

  .239و ارشاد ص  357ص  7تاریخ طبرى ج 349 - 

  .222ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 350 - 

جان بھ لبش رسید آنگاه ) علیھ السالم(وقتى كھ على اكبر : نقل فرموده است 44ص  45در كتاب بحار ج 351 - 
قد سقانى بكأسھ األوفى شربھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یا ابناه ھذا جدى رسول هللا  :صدایش را بلند كرد و گفت
ص  2خوارزمى در مقتل ج  .لك كأساً مذخوره حتى تشربھا الساعھ فان! الجعل الجعل: اظمل بعده ابدا، و ھو یقول

صلى هللا علیھ و آلھ و (یا ابناه ھذا جدى رسول هللا : فلما بلغت روحھ التراقى نادى بآعلى صوتھ :نوشتھ است 31
  ....(سلم



ى بر دشمن انجام حمالت مكرر) علیھ السالم(پس از آنكھ حضرت على اكبر : ابوالفرج در مقاتل الطالبیین نوشتھ
زد، صدایش را بلند  آنگاه كھ در خون خود دست و پا مى. داد تیرى بھ گلویش اصابت و گوش تا گوشش را پاره كرد

  .یقرئك السالم و یقول عجل القدوم الینا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھذا جدى رسول هللا ! یا ابتاه :كرد و گفت

برخالف دیگر شھدا كھ وقتى ھنوز  (علیھ السالم(شود كھ حضرت على اكبر  از مجموع مطالب یاد شده استفاده مى
كردند، این بزرگوار نھ آنگاه كھ نیزه بھ پشتش فرو كردند و نھ آنگاه  نیمھ جان بودند و امام را بھ بالین خود طلب مى

ویش آویزان بود و كھ شمشیر بر فرق سرش فرو آورند و تا ابرویش را شكافتند و نھ آنگاه كھ بر گردن اسب خ
گذاشت بر  داشت و نمى توانست بدن نیمھ جانش را نگاه مى اسب زبان بستھ با فراست خود بھ ھر طرفى كھ مى

كردند و ھنوز مختصر رمقى از حیات در بدن  زمین بیفتد و نھ آنگاه كھ بدنش را با ضربات شمشیر قطعھ قطعھ مى
شده بود، در ھیچیك از این مراحل امام را نطلبید كھ مبادا با دیدن  داشت و نھ آنگاه كھ تیر بھ گلوى نازنینش وارد

آن صحنھ قلب نازنین امام ناراحت بشود بلكھ صبر كرد تا آن دم آخر با آخرین نفس ضعیف و ناتوان خود كھ فقط 
علیھ (این بود كھ یكى از صدھا نمونھ ادب حضرت على اكبر . بھ سمع امام برسد آنگاه آن جملھ را عنوان كرد

  .نسبت بھ پدر و امام زمان خود، صلوات و درود پروردگار و ھمھ خالئق و رضوان خدا بر آنھا باد) السالم

  .64لھوف ص 352 - 

  .31ص  2و مقتل خوارزمى ج  357ص  7تاریخ طبرى ج 353 - 

نوشتھ  44ص  45مطابق با آنچھ در متن آمد نوشتھ است ولى در بحار ج  95گر چھ در مقتل العلوم ص 354 - 
یعنى  .... قتل هللا قوم قتولك یا بنى ما اجرثھم :ى حضرت على اكبر علیھ السالم فرمود حضرت بر بالین جنازه: است

چقدر بر خدا و ھتك : نخست بر كشندگان حضرت على اكبر علیھ السالم نفرین كرد و آنگاه فرمودامام علیھ السالم 
نوشتھ  239در ارشاد مرحوم مفید ص . اند جرأت جسارت پیدا كرده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حرمت رسول خدا 

و فرمود قتل هللا قوماً قتلوك یا بنى ما وقتى كھ امام علیھ السالم بر بالین على اكبر علیھ السالم آمد ایستاد  :است
  .على الدنیا بعدك العفا :پس از آنكھ باران اشك از چشمانش سرازیر شد و فرمود .... اجراھم

  .(علیھ السالم(مقتول از ابى حمزه ثمالى از امام صادق  239كامل الزیارات ابن قولویھ ص 355 - 

زینب سالم هللا علیھا در حالیكھ : دارد 31ص  2و مقتل خوارزمى ج  357ص  7در تاریخ طبرى ج 356 - 
وا حبیباه، وا ثمره فؤاداه، وا نور عیناه یا اخیاه، و یا ابن اخاه بلند بود، آمد و بى اختیار روى نعش على  :صدایش بھ

  :م افتاداكبر علیھ السال

صلى هللا (امروز است كھ پدیدار پدرم مسلم خواھد رفت، و ھم پدیدار آن جماعتیكھ خود را فداى دین پیغمبر 357 - 
  .كردند) علیھ و آلھ و سلم

لكن در تاریخ طبرى ج  .رقاد جنبى با جیم و نون و باء نوشتھ است 382ص  5در كتاب انساب األشراف ج 358 - 
نوشتھ است عمرو بن صبیح صدائى تیر بھ سوى عبدهللا انداخت، و تیر دیگرى زد كھ قلبش را شكافت،  357ص  7

  .اند عمرو بن صبیح بسوى عبدهللا تیر زد و او را كشت فقط نوشتھ 44ص  45و بحار ج  237لكن در ارشاد ص 

زن ) علیھ السالم)خدیجھ دختر على ابن ابیطالب : نوشتھ است 57در كتاب المحبر ابن حبیب نسابھ ص 359 - 
میگوید ) علیھ السالم(ضمن بحث اخبار على  89عبدالرحمن پسر عقیل بن ابیطالب بود و در معارف ابن قتیبھ ص 

  .اراى پسرى بود بنام سعیدعبدالرحمن از خدیجھ د

 2و مقتل خوارزمى ج  119ص  1و در صفوه الصفوه ابن جوزى ج  118در جمھره أنساب العرب ص 360 - 
مادر ابوبكر لیلى بنت مسعود بود لكن خوارزمى اسم خودش را عبدهللا، و در صفوه الصفوه، : اند نوشتھ 28ص 

  .االصغر نامیده است محمد



زحربن قیس نخعى : نوشتھ اد 221ص  2و در مناقب ابن شھر آشوب ج  28ص  2در مقتل خوارزمى ج 361 - 
  .اش را در جویى پیدا كردند و قاتلش مشخص نشد جنازه: او را كشت، و در مقاتل ابى الفرج نوشتھ است

لكن در الحدائق الوردیھ نوشتھ . مادرش ام ولدى بود كھ شناختھ نشد: نوشتھ است 57در مقاتل الطالبیین ص 362 - 
و ابوبكر ھر دو از او بودند، در طبقان ابن سعد و تذكره ) علیھ السالم(اسمش رملھ بود و حضرت قاسم : است

و در كتاب نسب القریش ص . ولد و اسمش نفیلھ و مادر قاسم و ابوبكر و عبدهللا بودام : اند نوشتھ 103الخواص ص 
  .قاسم و ابوبكر ھر دو بال عقب بودند و در كربال شھید شدند: نوشتھ است 50

ن العمرى و در اسعاف و در المجدى فى النسب تألیف ابى الحس 127در اعالم الوورى طبرسى ص 363 - 
با سكینھ دختر امام حسین ) علیھ السالم)حضرت قاسم : اند نوشتھ 202الراغبین مطبوع در حاشیھ نور األبصار ص 

  .ازدواج كرد) علیھ السالم(

  .27ص  2مقتل خوارزمى ج 364 - 

و بحار  146و اعالم الورى ص  239و ارشاد ص  57و مقاتل الطالبیین ص  358ص  7تاریخ طبرى، ج 365 - 
  .بند یكى از كفشھایش: فقط در ارشاد و در اعالم الورى نوشتھ است 45ج 

وقتى : نوشتھ است 144ص  11ر كتاب اغاتى ج ابوالفرح د. 37و ابصارالعین ص  152ذخیره الدارین ص 366 - 
بردند براى اینكھ قصاص كنند بند كفشش پاره شد، ایستاد تا كفشش را اصالح  كھ جعفر بن علیھ بن ربیعھ را مى

باشى؟ جعفر در پاسخ  در این موقعیتى كھ قرار دارى چگونھ بھ فكر اصالح بند كفش مى: كند، مردى بھ او گفت
  .ام یبندم تا دشمن نپندارد كھ من بیچارهبند كفشم را م: گفت

اشد قبال نعلى أن یرانى 
 

عدوى للحوادث 
 مستكینا 

با توجھ بھ این داستان كھ برزگان و جوانمردان تا این اندازه حیثیت و شخصیت خود و خاندانش را رعایت 
موقعیت خود بھ اصالح كفش  نیز براى حفظ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كردند، جا دارد نوه پیغمبر خدا  مى

و یا بھ حضرت زینب سالم هللا علیھا و ) علیھ السالم(اى از افراد بھ امام  بپردازد و ضمناً بعضى مطالبى را كھ پاره
دھند كھ خالف شأن یك انسان عادى و جوانمرد است تا چھ رسد بھ مقام  یا بھ ھر یك از خاندان رسالت نسبت مى

وردن مقام و منزلت آنان است و با حكایت از عدم را بھ آنان نسبت بدھد كھ حتى یك مرد نبوت و والیت كھ پایین آ
  .جوید وارستھ عادى، از آن تبرك مى

 75ص  4و الكامل ج  239و ارشاد مفید ص  186ص  8و البدایھ ابن كثیر  359ص  7تاریخ طبرى ج 367 - 
  .58و مقاتل الطالبیین ص  28ص  2ى ج مقتل خوارزم

درخواست اجازه  (علیھ السالم(پس از آنكھ حضرت ابوالفضل : نوشتھ است 4ص  45در بحار االنوار ج 368 - 
تفرق یا اخى انت صاحب لوائى و اذا مضیت  :كرد امام نخست كھ این حالت را دید گریست و سپس فرمود

ولى ضمن . در بعض تألیفات اصحاب چنین نوشتھ است: با توجھ بھ اینكھ مرحوم مجلسى فرموده است .عسكرى
باشد كھ نقل مجھول است مخالف با ھمھ مقاتل نیز  اى مى اینكھ مشخص نفرموده است از چھ كتابى و چھ نویسنده

شده بودند و دیگر كسى نمانده بود كھ لشكر  شھید) علیھ السالم(باشد زیرا تمام اصحاب قبل از حضرت عباس  مى
  .و حضرت عباس آخرین آنان بوده است. متفرق شود

 - 369 

ذلت و خوارى بر تو ) علیھ السالم(اى نفس پس از حسین 
  باد 

پس از حسین زنده نباشى، اگر چھ خواھان آن 
 ھستى 



 كارزار شده است  اینك حسین وارد میدان
 

 نوشى؟  و تو آب سرد گوارا مى

دھد  بھ خدا قسم دین من چنین اجازه نمى

  .30و ابصارالعین ص  313ریاض المصائب ص 

 - 370 

من از مرگ ترسى ندارم كھ صدایش بگوشم 
  برسد 

ن شمشیرھا پنھان تا آنجا كھ بدنم در میدان جنگ و در میا
 شود 

 برم  ھا مى منم عباس كھ مشك آب را بھ سوى خیمھ  جان من فداى فرزند پاك مصطفى باد 

و در این روز جنگ ترسى از مرگ ندارم 

اى است كھ ھنگام آمدن  پنداشتند كھ براى مرگ پرنده عربھا چنین مى. آید كلمھ زقا بمعناى صحیحھ و بانگ مى
و نامش ھامھ است، و معتقد بودند كھ كسى كشتھ شود تا روزى كھ از قاتلش قصاص نشود این زند،  صحیحھ مى

  .دھد پرنده پیوستھ صدا مى

یكى از علماء : فرمود از مرحوم عالم فاضل شیخ كاظم سبتى رحمھ هللا علیھ شنیدم كھ مى: نویسد مرحوم مقرم مى
پیامى براى تو دارم، در خواب دیدم آن حضرت ) السالمعلیھ (من از سوى حضرت عباس : ثقھ نزد من آمد و گفت

من مكرر ! خواند، عرض كردم اى آقاى من شیخ كاظم سبتى مصیبت مرا نمى: فرمود كرد و مى تو را نكوھش مى
  :باو باز بگو این مصیبت را بخواند: حضرت فرمود. خواند ام كھ ایشان مصیبت شما را مى شنیده

دھد تا كمتر صدمھ ببیند اما كسى كھ  زمین بیافتد، دست خود را ستون قرار مىاگر شخصى از باالى اسب بھ 
تواند كنترل  افتد چگونھ مى اش رفتھ و دستھایش قطعھ شده است وقتى كھ از اسب بزمین مى ھاى تیر در سینھ چوبھ

 بدنش را حفظ كند؟ 

ولى در كتاب مقاتل الطالبیین . اند را زید بن ورقاء حنفى نوشتھ 108ص  4ناقب ج در كتاب ارشاد ص و م371 - 
احتمال دارد كلمھ ورقاء با رقاد و ھمچنین . آنرا زید بن رقاد جنبى و حكیم بن طفیل طالئى نوشتھ است 56ص 

صل اختالفى وجود كلمھ حنفى با جنبى كھ در خط كوفى تشابھ دارند موجب اشتباه و تحریف شده است وگرنھ در ا
  .ندارد و ھمین موجب شده كھ بعضیھا آنرا جھنى بنویسند

ام از دین و آئین خود، دفاع خواھم كرد و  بھ خدا قسم اگر چھ دست راست مرا قطع كردید، ولى من تا زنده372 - 
  .كنم زند پیغمبر پاك و امین است حمایت مىاز امام و پیشوایم كھ در ایمان یقیناً صادق و فر

  .221ص  1مناقب ابن شھر آشوب ج 373 - 

  .315ریاض المصائب ص 374 - 

  .120زھراء ص و تظللم ال 42ص  45بحار ج 375 - 

آشكار شد و جا داشت كھ كوھھا از نالھ او ویران و ) علیھ السالم(آثار و عالئم شكست در پیشانى حسین 376 - 
علیھ (چرا چنین نباشد و حال آنكھ عباس مایھ شكوه و عظمت و در زندگى موجب شادى دل حسین . نابود كردند

  .بود) السالم

  .بود) علیھ السالم(پشت و پناه اھل حرم و ساقى كودكان و پرچمدار عالیقدر حسین 



بر بالین برادر آمد در ) علیھ السالم(از بعضى از مقاتل نقل كرده است ھنگامى كھ امام  41ص  45در بحار ج 
  :سوگ او خطاب بھ اھل كوفھ این اشعار را خواند

 تعدیتم یا شر قوم ببغیكم 
 

 خالفتم دین النبى محمد و 
اما كان خیر الرسل أوصاكم بنا؟ 

 
اما نحن من نجل النبى المسدد؟ 

 اما كانت الزھراء امى دونكم؟ 
 

 اما كان من خیر البریھ احمد؟ 
 لعنتم و اخزیتم بما قد جنیتم 

 
 فسوف تالقوا حر نار توقد 

مخالفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)ه ما با دین پیغمبر دربار. از راه ستم و دشمن تجاوز كردید! شما بدترین مردم
آن بھترین پیامبران ما را بھ شما توصیھ نكرده بود؟ آیا جد ما پیغمبر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا پیغمبر . نمودید

شما مردم بخاطر منتخب خدا نبود؟ آیا فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا مادر من نبود؟ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
جنایتى كھ مرتكب شدید مورد لعن و ذلت قرار گرفتید و بزودى بسوى آتشى كھ حرارتش شدید است بسیار كشانده 

  .خواھید شد

  .312منتخب طریحى ص 377 - 

  .(لیھ السالمع(غیر از امام سجاد 378 - 

  .129الخصائص الحسینیھ، استغاثھ چھارم ص 379 - 

  .129الخصائص الحسینیھ، استغاثھ چھارم ص 380 - 

و آلوسى در تفسیر روح المعانى ) علیھ السالم(چاپ قدیم از امام محمد باقر  105ص  4در مرآه العقول ج 381 - 
 9و ابن حجر در مجمع الزوائد ج  35ص  2قل من حرم زینھ هللا و خوارزمى در مقتل ج  :ذیل آیھ 111ص  8ج 

نچھ از این آ. در روز عاشورا جامھ خز سیھ فام پوشیده بود) علیھ السالم(كھ حسین بن على : اند آورده 193ص 
در روز عاشورا ھنگامى با دشمن ) علیھ السالم(امام  - 1 :شود عبارت است از اینكھ روایت و نقلھا استفاده مى

برخورد داشت، بھترین و نفیسترین جامھ را پوشید تا دشمن از ھیچ طریقى حتى كمترین احساس ذلت و حقارت در 
آن نفوس ابیھ و انوف حمیھ ایكھ تا این اندازه دقت . آنھا ندھندمورد امام و یارانش نكنند و ھیچ نقطھ ضعفى نشان 

سنجند آیا ممكن است بخاطر یك قطره آب در حضور دشمن اظھار ذلت و خوارى بكنند؟  نظر دارند و مسائل را مى
ن بوده اند صرفاً بھ جھت اتمام حجت و خلع سالح كردن دشم اگر ھم احیاناً در این مورد عنوانى كرده! نھ بخدا قسم

  .است نھ مسلح كردن و سوژه بدست دشمن دادن

ترین مراحل زندگى نباید  توانیم بیاموزیم این است كھ انسانى حتى در نخست درس دیگرى كھ از این حدیث مى - 2
با علم بھ اینكھ در ھمان روز بلكھ در ) علیھ السالم(امام . مأیوس بشود و دست از زندگى و رسیدن بھ ھدف، بكشد

كرد و مانند زمانھاى عادى و  ساعت شھید خواھد شد از نظر نظم و رعایت مراسم زندگى ھیچ دریغ نمى ھمان
  .كرد معمولى بھ وضع خود و دیگران رسیدگى مى

كرد كھ ظاھر خود را بھ خالف آنچھ در  مانند بعضى از اھل دنیا تزھد و پارسا نمائى نمى) علیھ السالم(امام  - 3
  .و ظاھر را دامى براى اصطیاد و استثمار قرار دھد. ھدواقع ھستند، نشان د

 193ص  9و مجمع الزوائد ابن حجر ھیثمى ج  54ص  45و بحار ج  222ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 382 - 
  .طبع لیدن 7و لھوف و تاریخ طبرى ج 



وى على اصغر بوده است، و سید بن طاووس نیز : فرموده است 222ص  2ابن شھر آشوب در مناقب ج 383 - 
صلى هللا علیك و علیھم و على  :در اقبال در ضمن زیارتى كھ براى روز عاشورا نقل كرده این جملھ را آورده است

  .ولدك على االصغر الذى فجعت بھ

  .45و بحار ج  22ص  2مقتل خوارزمى ج 384 - 

اند ولى  ذكر كرده) علیھ السالم(و سید در لھوف، روایت از امام محمد باقر  36ابن نما در مثیر االحزان ص 385 - 
فقط  32ص  2و مقتل خوارزمى ج  108ص و فرمانى در اخبار الدول  186ص  8ابن كثیر در كتاب البدایھ ج 

اند كھ  دو مشت خود را پر از خون كرد و بھ طرف آسمان ریخت و دنبالھ آنرا ننوشتھ) علیھ السالم(اند امام  نوشتھ
گفتند على  خون بزمین برنگشت، و ضمناً ابن كثیر اضافھ كرده است مردى از بنى اسد كھ بھ او ابن موقد النار مى

  .را با تیر شھید كرد) المعلیھ الس(اصغر 

  .66لھوف سید بن طاووس ص 386 - 

، لكن در مقتل خوارزمى جملھ اللھم ال یكون 32ص  2و مقتل خوارزمى ج  66مثیر االحزان ابن نما ص 387 - 
  .شده است و تنھا در مقاتل الطالیین آمده استاھون علیك من فصیل ذكر ن

  .122تظلم الزھراء ص 388 - 

  .313منتخب طریحى ص 389 - 

پس از . و محمد بن طلحھ در كتاب مطالب السؤال فرموده است. 144تذكره الخواص سبط ابن جوزى ص 390 - 
  :تذكر چند نكتھ .اش را دفن فرملھ بدمھ و حفر لھ بسیفھ، و صلى علیھ و دفنھ آنكھ بر او نماز خواند، جنازه

را بھ آسمان پاشید و چرا خون بھ زمین ) علیھ السالم(خون حضرت على اصغر ) علیھ السالم(چرا امام حسین  - 1
علیھ (ترین و محكمترین سند مظلومیت امام حسین  رنگشت؟ شاید سر مسئلھ این باشد كھ خون آن مظلوم نفیسب

بایست در بھترین جایى آنرا نگھدارى كند و بھ امانت بسپارد تا روز قیامت بتواند از آن استفاده  بود و لذا مى) السالم
را نداشتند لذا آنرا بھ آسمان فرستاد و آسمان و آسمانیان نیز با كند و زمین و زمینیان قابلیت امانتدارى چنین امانتى 

قبول آن تاج افتخار بر سر گذاشتند و ثابت كردند كھ آدمیان ستمگر و نادانند و قابلیت كشیدن بار امانت را ندارد 
  .(انھ ظلوم جھول(

نماز ) علیھ السالم(ازه على اصغر بر ھیچ یك از جنازه شھدا نماز نخواند و بر جن) علیھ السالم(چرا امام  - 2
نابالغ و صغیر آنھم كمتر از ) علیھ السالم(خواند؟ با اینكھ دیگران بالغ و بزرگ بودند ولى حضرت على اصغر 

بر جنازه على اصغر نماز گذاشت ) علیھ السالم(احتمال دارد بھ این جھت حضرت امام . خوانند ھفت سال نماز نمى
شھادت این كودك از بزرگترین موارد امتحان وى بوده است اگر چھ بھ ظاھر كوچك ولى  كھ بھ جھانیان تفھیم كند

او را بھ پیشگاه خدا تقدیم كرد تمام ) علیھ السالم(و لذا وقتى كھ امام ... در واقع از ھمھ بزرگتر و مھمتر بوده است
توانست از عھده ) علیھ السالم(سین انبیاء و فرشتگان خدا و مالئكھ مقربین، ھمھ از او تعجب كردند كھ چگونھ ح

ھون على ما نزل بى، انھ بعین هللا تعالى این نیز  :این امتحان بھ در آید، و چون این توفیق را بھ دست آورد فرمود
بر ما آسان است و در راه خدا ھمھ چیز سھل است، از اینرو نماز را بعنوان سپاس و شكر بر این توفیق و تقرب 

  .آورد كھ نماز موجب تقرب ھر پرھیزگار است الصلوه قربان كل تقىبیشتر بخدا بجاى 

بدن حضرت على اصغر را با خون گلویش آغشتھ كرد؟ شاید بھ این جھت بوده كھ چون ) علیھ السالم(چرا امام  - 3
است خو) علیھ السالم(حضرت على اصغر در میان ھمھ شھداء ممتاز و از ھمھ مظلومتر بوده است از این رو امام 

اى باشد تا در قیامت نیز با ھمین آرم عالمت از دیگران ممتاز باشد و بتواند آنرا وسیلھ شفاعت  داراى آرم ویژه
  .امت جدش قرار دھد



تنھا بدن على اصغر را دفن كرد و بدن ھیچ یك دیگر از شھداء را دفن ) علیھ السالم(اما چرا حضرت امام  - 4
  :ئلھ زیر بودهنفرمود؟ احتماالً یكى از چند مس

آخرین شھید بود و پس از او دیگر كسى نبود كھ شھید شود لذا در ) علیھ السالم(حضرت على اصغر : اول آنكھ
  .مورد دیگران این موقعیت و این فرصت نبود

در میان شھداء از ھر جھت ممتاز بود، بخاطر ھمان ) علیھ السالم(ھمانطور كھ گفتھ شد على اصغر : دوم اینكھ
بدنش را دفن كردند و در مورد دیگران این عمل را انجام ندادند و برخى از ) علیھ السالم(از، حضرت امام امتی

قرآن بغلى امام بود و امام نخواست این قرآن روى زمین بماند ) علیھ السالم(اند كھ على اصغر  بزرگان تعبیر كرده
  .و زیر سم ستوران ورق ورق شود، لذا او را دفن نمود

توانست از خود دفاعى بكند  كھ نھ جنگى كرد و نھ مى) علیھ السالم(چون مظلومیت حضرت على اصغر : آنكھسوم 
نخواست ھنگام عبور اسراء از قتلگاه با دیدن بدن ) علیھ السالم)بر ھر انسانى معلوم و مصیبتش دلخراش بود، امام 

در جانگداز و سوزنده بود كھ تنھا خداى تعالى امام او بیش از آنچھ داغدیده ھستند دلشان بسوزد، و این مصیبت آنق
  .دعھ یا حسین فان لھ مرضعاً فى الجنھ :گفت را در این مصیبت تسلیت گفت و از عالم غیب شنید كھ مى

با حالت ) علیھ السالم(شود وقتى كھ در بغل امام تیر بر گلوى نازك على زدند امام  از این جملھ نیز استفاده مى
او : كند لذا خطاب آمد كرد و بدنش را ھمچنان در بغل نگھ داشتھ بود و دل از او بر نمى بھ او نگاه مىحیرت و بھت 

صلى هللا علیھ و (ھمچنانكھ در وفات ابراھیم فرزند پیغمبر . اش در بھشت آماده و در انتظار اوست را بگذار كھ دایھ
آرام ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)نھ بدینوسیلھ دل پیغمبر ان مرضعاً فى الج :نیز از آسمان این پیام آمد) آلھ و سلم

و شرح المواھب  102ص  1و تھذیب االسماء نووى ج  45ص  1و استیعاب ج  94ص  1األصابھ ج . (گرفت
  .(214ص  3اللدنیھ زرقانى ج 

  .طبع نجف 163 و احتجاج طبرسى ص 32ص  2مقتل خوارزمى ج 391 - 

اند لكن در كتاب ارشاد طبع بصیرتى قم كھ در كتابخانھ  قول مزبور را بھ مرحوم شیخ مفید نسبت داده392 - 
  .موجود بود آنرا نیافتم) مترجم(اینجانب 

  .33ص  2و مقتل خوارزمى ج  37و مثیر االحزان ابن نما ص  97مقتل العوالم ص 393 - 

  .161ص  3البیان و التبیین جاحظ ج 394 - 

مرگ با عزت بمراتب بر زندگى توأم با ننگ 
  شرافت دارد 

و مرگ بظاھر با ذلت بھتر است از زندگانى ایكھ نھایتش 
 جھنم و عذاب باشد 

  .223ص  2مناقب شھر آشوب ج 395 - 

 من حسین فرزند على مرتضایم 
 

 ام ھرگز در برابر دشمن سر فرود نیاورم  سوگند یاد كرده
من از خاندان و بستگان پدرم حمایت 

  كنم  مى
واھم كشتھ خ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و در راه دین جدم پیغمبر 

 شد 

  .364ص  7تاریخ طبرى ج 396 - 

  .223ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 397 - 



 46و الخصائص الحسینیھ ص  188وم ص و نفس المھم 98و مقتل العوالم ص  51ص  45بحار االنوار ج 398 - 
من صحت و درستى این حدیث را كھ اسب آب نیاشامد و امام بھ : نویسد مؤلف محترم مى. باب خصائص الحیوانات

دانست كھ این یك نیرنگ دشمنانھ است  صرف شنیدن سخن دشمن آب را روى آب ریخت، با توجھ بھ اینكھ امام مى
و یاران و ) علیھ السالم(ن حال ویژگیھاى آنروز كھ مخصوص ابى عبدهللا كنم، ولى در عی آنرا تضمین نمى

بایست با لب تشنھ از دنیا بروند، از توان درك ما خارجند و ما راھى براى درك و شناخت آنھا  اصحابش بود كھ مى
آنچھ را كھ انجام داده  دانیم و یقین داریم تمام را در افعال و اقوال خود حكیم مى) علیھ السالم)نداریم و چون امام 

پذیریم وگرنھ مسائل روز عاشورا،  اند لذا آنھا را مى دریافت كرده (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(است از جدش پیغمبر 
  .ھمھ داراى اسرار و مصالحى بودند كھ جز پروردگار جھانیان تعالى شأنھ كسى آنھا را نمیداند

بھ آن توجھ داشت و آن اینكھ عرب در مقابل حمایت و ) علیھ السالم(ھ امام البتھ در اینجا یك نكتھ نیز وجود دارد ك
كرد و ابى  اى داشت و ھمھ چیز خود را در این طریق فدا مى دفاع از حرم و زن و فرزند حساسیت و حمیت ویژه

وقتى كھ آن كھ خود سید عرب و فرزند سید عرب بود از خصلت نیكو مستثنى ھستند نبود، ) علیھ السالم)عبدهللا 
نمود  كرد و اعتنا نمى اند اگر بھ علم خود عمل مى مرد خبر داد كھ زن و فرزندت مورد ھجوم و اھانت قرار گرفتھ

غیرت و مردانگى عربى ندارد، و لذا براى اینكھ ) علیھ السالم(حسین : گفتند كردند و مى مردن ھمان را سوژه مى
نیاشامد و براى حمایت از زن و فرزند خود از آب فرات تشنھ كام  دشمن را از این جھت نیز خلع سالح نماید آب

  .بیرون آمد

  .جالء العیون مرحوم عالمھ مجلسى399 - 

 

 

  .مثیر االحزان آل صاحب جواھر قدس سره400 - 

  .67لھوف سید بن طاووس علیھ الرحمھ ص 401 - 

  .78مقاتل الطالیین ابى الفرج چاپ ایران ص 402 - 

نوشتھ است پس از مكالمھ  34ص  2و در مقتل خوارزمى ج  189و نفس المھموم ص  98مقتل العوالم ص 403 - 
اى  با حسین بن مالك شروع بھ نبرد نمود و ھفتاد و دو زخم و جراحت بر بدنش وارد آمد، از شدت خستگى لحظھ

  .ایستاد تا رفع خستگى نماید كھ مردى سنگى بھ پیشانى اش زد

  .ست تیر تیز سھ شعبھ مسمومى بر قلب امام زدنوشتھ ا 2در مقتل خوارزمى ج 404 - 

  .68و لھوف ص  34ص  2و مقتل خوارزمى ج  189شیخ عباس قمى نفس المھموم ص 405 - 

  .338ص  4تھذیب تاریخ ابن عساكر ج 406 - 

  .70و لھوف ص  34ص  2مقتل خوارزمى ج 407 - 

) علیھ السالم)ھر كس از سپاھیان عمر سعد نزدیك امام : نوشتھ است 35ص  2در مقتل خوارزمى ج 408 - 
آلوده سازد تا ) علیھ السالم(امام حسین خواست دست خود را بھ خون  شد و نمى آمد از كشتن او منصرف مى مى

كسى جرأت نمیكرد نزدیك امام بشود و : نوشتھ 365ص  7ولى در تاریخ طبرى ج  ...اینكھ مالك بن نسر كندى آمد
  ...كرد تا اینكھ كشتن او را بھ یكدیگر واگذار مى



  .359ص  7و طبرى ج  35ص  2مقتل خوارزمى ج و  31ص  4كامل ابن اثیر ج 409 - 

  .186ص  8البدایھ ابن كثیر ج  361ص  7تاریخ طبرى ج 410 - 

  .361ص  7و تاریخ طبرى ج  62مقاتل الطالیین ابى الفرج ص 411 - 

  .129الخصائص الحسینیھ ص 412 - 

  .68و لھوف ص  38و مثیر االحزان ص  241و ارشاد مفید ص  292ص  3كامل ابن اثیر ج 413 - 

  .68و لھوف ص  39مثیر االحزان ص 414 - 

  .288ص  2و خطط مقریزى ج  255دینورى اخبار الطوال ص 415 - 

  .222ص  2و مناقب ابن شھر آشوب ج  35ص  2مقتل خوارزمى ج 416 - 

  .16شراف ص االتحاف یحب األ417 - 

  .70لھوف ص 418 - 

  .110مقاتل العوالم ص 419 - 

  .49مثیر االحزان ابن نما ص 420 - 

بھ وى نزدیك شدند، بھ استثناى زخمھاى نیزه و تیر، سى و سھ سوراخ كھ ) علیھ السالم(پس از شھادت امام 421 - 
و برخى طبق . جایگاه فرو رفتن دشنھ و سى و چھار شكاف كھ جاى ضربت شمشیر بود در بدنش شماره كردند

سالم و . اند كصد و بیست زخم دانستھاند عدد زخمھا را بیش از ی شمارى كھ از سوراخھاى پیراھنش بدست آورده
و یاران او و لعن نفرین ابدى خدا و مالئكھ مقربین بر كشندگان حسین و تجھیز ) علیھ السالم(صلوات خدا بر حسین 

  .زخم شمشیر و نیزه شماره كردند 64: نوشتھ است 94ص  45و در بحار ج ! كنندگان بر او، باد

  .مصباح المتھجد و االقبال422 - 

  .423اسرار الشھداء ص 423 - 

  .33ریاض المصائب ص 424 - 

). لھوف)سم هللا و با7 و فى سبیل هللا و على ملھ رسول هللا ب :پس از آن صورت بر خاك گذاشت و فرمود425 - 
و یاران او بھ زمین ریخت و از آن خون درخت آزادى و آزادگى رویید و بر ) علیھ السالم(بدینسان خون حسین 

ره و یاران او علتى جز پلیدى و پستى اى كھ بر نھاد كوفیان چی) علیھ السالم(ھمھ آشكار شد كھ دشمنى با حسین 
گشتھ و آنان را دشمن نیكمردان و پاك نھادان ساختھ بود چندان كھ آزار جوانمردان را سرافرازى خویش 

  !...دانستند چیز دیگرى نبود شمردند و آنان را یك نوع سربلندى و افتخار خود مى مى

  .128و تظللم الزھراء ص  37ص  2 و مقتل خوارزمى ج 30امالى صدوق مجلس 426 - 

  .129تظللم الزھراء ص 427 - 



  .37ص  2مقتل خوارزمى ج 428 - 

  .زیارت ناحیھ مقدسھ429 - 

  .27ص  2مقتل خوارزمى ج 430 - 

  .73لھوف ص 431 - 

  .32ص  4كامل ابن اثیر ج 432 - 

  .ارشاد مرحوم مفید433 - 

  .73ص  2و مقتل خوارزمى ج  100مقتل العوالم ص 434 - 

  .73سید بن طاووس لھوف ص 435 - 

  .37ص  4و كامل ابن اثیر  38ص  2مقتل خوارزمى ج 436 - 

  .224ص  2مناقب شھر آشوب ج 437 - 

  .110ص  2مقتل خوارزمى ج 438 - 

  .80ص  26باب  367كامل الزیارات ابن قولویھ متوفى سنھ 439 - 

  .ماده سجد 602ص  1و سفینھ البحار ج . در فضل مساجد 192ص  1تھذیب شیخ طوسى ج 440 - 

  .61ص  4شرح نھج البالغھ ج 441 - 

  .113كریم بن طاووس ص مروج الذھب مدرك فوق و فرحھ الغرى سید عبدال442 - 

عبیدهللا بن زیاد چھار مسجد در شھر : ابو غسان بصرى روایت كرده است كھ. 94ص  4ابن ابى الحدید ج 443 - 
زبور تبلیغ كنند و بغض او را در دلھا استوار سازند مساجد م) علیھ السالم(بصره ساخت تا در آنھا بر ضد على 

  .مسجدى در محلھ ازد - 4مسجدى در منطقھ عالفھا، نزدیك بندرگاه بصره  - 2مسجد بنى عدى  - 1: عبارتند از

 - 444 

نبود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این سزا و پاداش پیغمبر   اى امت سركش و ستمگر  
 بود  زنده مى) یھ و آلھ و سلمصلى هللا عل(اگر رسول خدا 

 
كرد  ھر آینھ امروز را روز ماتم برایش برقرار مى

 3و واقدى، و عمده القارى فى شرح البخارى ج  83ص  3در تواریخ اھل سنت از قبیل كامل ابن اثیر ج 445 - 
. و یا زودتر وفات كرده است 59قبل از داستان كربال در سنھ  اند سلمھ گفتھ 341ص  4و ابن عساكر ج  427ص 

وفات او را از سال  137ص  1و ابو نعیم و مرآه الجنان یافعى ج  460ص  4اى دیگر مانند االصابھ ج  ولى پاره
 ودایع امامت و وصایاى) علیھ السالم)اند و كتاب اصول كافى روایت شده است كھ امام حسین  بھ بعد دانستھ 61

  .تحویل دھد) علیھ السالم(خودش را بھ او سپرد تا بھ امام زین العابدین 



 148و ذخائر العقبى طبرى ص  356ص  2و در تھذیب التھذیب ج  56در امالى مرحوم شیخ طوسى ص 446 - 
صلى هللا (ام سلمھ پیغمبر : اند كھ نوشتھ 213ص  3و سیر اعالم النبالء ذھبى ج  139و تاریخ الخلفاء سیوطى ص 

  .را بھ او خبر داد) علیھ السالم(را در خواب دید و شھادت ) علیھ و آلھ و سلم

قبالً  .199ص  9و مجمع الزواید ج  127ص  2و خصائص سیوطى ج  341ص  4تاریخ ابن عساكر ج 447 - 
بھ منزل خزیمیھ رسیدند و یك شبانھ روز در آنجا ماندند حضرت زینب بھ امام ) علیھ السالم(دیم وقتى امام یادآور ش

  ...أال یا عین فاحتفلى :عرض كرد شنیدم ھاتفى این اشعار را میخواند

و مدینھ المعاجز  49باب  91فى سید ھاشم بحرانى ص معالم الزال: حدیث قارورتین و دو شیشھ در كتابھاى448 - 
  .چاپ مطبعھ حیدریھ طبع سوم نوشتھ شده است 335سید ھاشم بحرانى و منتخب طریحى ص  49باب  244ص 

سیوطى ص  و تاریخ الخلفاء 126ص  2و خصائص الكبرى سیوطى ج . 340ص  4تاریخ ابن عساكر ج 449 - 
و  56ص  1و الكواكب الدریھ مناوى ج  242ص  1مسند احمد حنبل ج  134ص  1و مرآت الجنان یافعى ج . 139

و صواعق . 38ص  4كامل ابن اثیر ج  355ص  2و تھذیب ابن حجر ج . 148ذخائر العقبى محب طبرى ص 
 2و مقتل خوارزمى ج . 285ص  2و خطط مقریزیھ ج  142ص  1و تاریخ بغداد خطیب ج . 22 116محرقھ ص 

  .212ص  3و سیر اعالم النبالء ذھبى ج  12فصل  94ص 

 116و صواعق المحرقھ ص . 126ص  2و خصائص الكبرى سیوطى ج . 340ص  4تاریخ ابن عساكر ج 450 - 
 2و مقتل خوارزمى ج  .155الخواص ص  و تذكره. 289ص  2و خط مقریزینھ ج . فصل فیما جرى على الحسین

حتى براى غیر شیعھ ھم ) علیھ السالم(تاریك شدن دنیا بھ مدت سھ شبانھ روز ھنگام شھادت امام حسین . 90ص 
 114ص  6نباید جاى تعجب و شگفتى باشد زیرا وقتى كھ جناب قسطالنى در كتاب ارشاد السارى شرح بخارى ج 

كھ علت وجودى كائنات بود ) علیھ السالم(شد در مورد حضرت سید الشھداء  مینویسد دنیا در فوت عمر تاریك
  .شد بایست تاریك مى بطریق اولى مى

اگر  .339ص  4و تاریخ ابن عساكر ج . 354ص  2و تھذیب ابن حجر ج  24االتحاف بحب االشراف ص 451 - 
در شھر آشوب در ثعلبیھ : (نویسد مى 339در حوادث سنھ  244ص  7تاب المنظم ج آنچھ را كھ ابن جوزى در ك

درست باشد ) دیدند براى حجاج اتفاق افتاد كھ باد سیاھى وزیدن گرفت و دنیا تاریك شد بھ قسمتى كھ یكدیگر را نمى
  .ماند جاى ھیچگونھ انكارى براى تاریك شدن ھوا در كربال براى كسى باقى نمى

  .24و االنحاف بحب األشراف ص  116صواعق محرقھ ص 452 - 

  .89ص  2و مقتل خوارزمى ج  116و صواعق المحرقھ ص  354ص  1تھذیب التھذیب ابن حجر ج 453 - 

و  24و االتحاف ص  89ص  2و مقتل خوارزمى ج  138و تاریخ الخلفاء ص  197ص  9مجمع الزوائد ج 454 - 
و باز جاى ھیچگونھ شگفتى نیست زیرا خورشید براى فوت . 56ص  1و الكواكب الدریھ ج  116صواعق ص 

 3شرح المواھب اللدنیھ ج نیز گرفت چنانچھ در كتاب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ابراھیم فرزند صغیر رسول خدا 
باب كیفیت صلوه كسوف  472ص  3، و عمده القارى در شرح بخارى 39ص  1و در اسد الغابھ ج  212ص 

  .اند نوشتھ

  .24باب  77كامل الزیارات ص 455 - 

  .(علیھ السالم(طبع ھند در ضمن معجزات امام حسن عسكرى  64ص خرائج راوندى 456 - 

  .80ص  367كامل الزیارات ابن قولویھ سنھ 457 - 



و مقتل  155اص ص و تذكره الخو. 339ص  4و تاریخ ابن عساكر ج  126ص  2الخصائص الكبرى ج 458 - 
و صواعق محرقھ  .55و االتحاف بحب االشراف ص . 989ص  2و خطط مقریزیھ ج . 89ص  2خوارزمى ج 

را ابن ) آسمان خون بارید(و جملھ  182و ص  206ص  2ج  588و مناقب ابن شھر آشوب متوفى سنھ  116ص 
شماره  291ص  4و كنزالعمال ج  322ص  2و كتاب النجوم الزھراه ج . 246حوادث  29ص  7اثیر در كامل ج 

  .اند نوشتھ 5868

  .126ص  2الخصائص الكبرى ج 459 - 

  .116و صواعق محرقھ ص  339ص  4تاریخ ابن عساكر ج 460 - 

. 138و تاریخ الخفاء سیوطى ص . 125ص  2و خصائص الكبرى ج . 196ص  9مجمع الزوائد ھیثمى ج 461 - 
  .90ص  2و مقتل خوارزمى ج . 56ص  1و كواكب الدریھ مناوى ج  315ص  2و عقد الفرید ج 

  .161و صواعق محرقھ ص  339ص  4تاریخ ابن عساكر ج 462 - 

و منتخب  87ص  2و مقتل خوارزمى ج . 103ص  4و كامل ابن اثیر ج . 196ص  9مجمع الزوائد ج 463 - 
  .338طریحى ص 

  .149شرح قصیده ابى فرانس ص 464 - 

  .155و تذكره الخواص ص  56ص  1و الكواكب الدریھ ج  37ص  6كامل ابن اثیر ج 465 - 

روایت  114ص  9و قسطالنى در ارشاد السارى فى شرح البخارى ج . 100ص  2مقتل خوارزمى ج 466 - 
نویسد در مرگ بشر  مى 298ص  10ابن كثیر در البدایھ ج . دكند، جنیان در سوگ عمر بن كثیر نوحھ سر دادن مى

اگر این روایت درست باشد در سرور جوانان بھشت كھ روح و روان رسول  .كردند حافى جنیان نوحھ سرائى مى
  .بود بھ طریق اولى باید نوحھ سرائى كرده باشند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 

  .380ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج 467 - 

و  354ص  2و تھذیب التھذیب ج . 339ص  4و تاریخ ابن عساكر ج . 126ص  2الخصائص الكبرى ج 468 - 
  .90ص  2و مقتل خوارزمى ج  56ص  1و الكواكب الدریھ ج  96ص  9مجمع الزوائد ج 

  .116صواعق محرقھ ص 469 - 

  .116محرقھ ص  154تذكره الخواص ص 470 - 

  .ابن قولویھ، كامل الزیارات471 - 

  .148من ال یحضره الفقیھ ص 472 - 

  .طبع ھند نقل از كشكول شیخ بھائى 17كشكول شیخ یوسف بحرانى ص 473 - 

) علیھ السالم) در آخر كتاب نذر، از حضرت امام صادق 283ص  2در تھذیب ج ) ره(مرحوم شیخ طوسى 474 - 
گریبان چاك زدند و تپانچھ بر ) علیھ السالم)زنان اھل بیت در بیت معصوم امام : روایت كرده است كھ فرمود

ھا بر صورت زده شود و باید  باید تپانچھ) علیھ السالم(صورت زدند، و بر مصیبتى مثل مصیبت امام حسین 



ى الحسین، و لطمن الخدود، و على مثل الحسین فلتلطم الحدود، و لقد شققن الفاطمیات الجوب عل .گریبانھا چاك گردد
  .و لتشق الجیوب

  .174كامل الزیارات ص 475 - 

ظل فعلى : ى گفتھ استكند كھ و در ماده ظل از شھاب خفاجى نقل مى 426ص  7در كتاب تاج العروس ج 476 - 
و رضى در شرح كافیھ . كند ماضى و از افعال ناقصھ است كھ خبر را در ظرف تمام روز براى اسم خود اثبات مى

زید در تمام ساعات روز در این : ضمن بحث از افعال ناقصھ نوشتھ است معناى ظل زید متفكراً این است 278ص 
ا كھ عبارت از تفكر زید باشد مقترن بھ تمام ساعات روز كرده كھ بنابراین ظل مضمون جملھ اسمیھ ر. حالت بود

استغراق در : چنانكھ معناى بات زید مھموماً نیز ھمین است یعنى: وى مستغرق آن بوده است، آنگاه افزوده است
  .تمام ساعات شب

خبر را براى اسم ظل و بات بھ ترتیب مفھوم : طبع ایران نوشتھ است 59در شرح صمدیھ سید على خان كبیر ص 
  .كند خود در تمام ساعات روز و شب اثبات مى

گاھى اوقات بھ معناى صار : و زمخشرى نیز در كتاب المفصل ھمین روال را عنوان كرده و سپس افزوده است
شوند، البتھ استعمال بھ معناى صادر چون مجازى است و نھ حقیقى، باید حتماً ھمراه با قرینھ مجوزه  استعمال مى

  .اشدب

اگر چھ در متن روایت بعد از جملھ من زار الحسین جملھ و بات عنده . 71باب  173كامل الزیارات ص 477 - 
نوشتھ شده و مؤید ھمان مفاد و معنایى است كھ مرحوم مقرم استفاده كرده است زیرا واو خوف حرف عطف ظھور 

علیھ دارد، لكن در بعضى نسخ روایت بھ جاى و بات كلمھ او بات نوشتھ شده است بنابراین  در جمیع بین معطوف
كلمھ او نھ تنھا ظھورى در تأیید استنباط مزبور ندارد كھ بر عكس، زیرا كلمھ او براى تردید، و یا انتخاب فردى از 

روایت استعمال شده باشد نھ تنھا مغایر با باشد، علیھذا اگر بھ جاى واو او در متن  افراد متعدد در حال اختیار مى
  .تواند بھ نحوه مؤیدشان باشد نظریھ متخصصین لغات عرب نیست بلكھ مى

اگر : كند كھ حضرت ابن شبیب فرمود نقل مى) علیھ السالم(حدیثى از امام ھشتم  66در عیون االخبار ص 478 - 
را لعن ) علیھ السالم(باشى قاتالن امام حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(غرفات بھشت با پیغمبر  دوست دارى در

  .یا لیتنى معھم فأفوز فوزاً عظیماً  :افتادى بگو) علیھ السالم(كن و ھرگاه بیاد حسین 

  .ز امالى مفید نیشابورىنقل ا 189ص  2مناقب ابن شھر آشوب، ج 479 - 

  .218ص  8نشوار المخاضره ج 480 - 

  .32ص  4كامل ابن اثیر ج 481 - 

  .348، و الدمعھ الساكبھ ص 40و مثیر االحزان ابن نما ص  7تاریخ طبرى ج 482 - 

  .204ص  3و سیر اعالم النبالء ذھبى ج  31مجلس  99امالى صدوق ص 483 - 

  .130و تظلم الزھراء ص  341ریاض المصائب ص 484 - 

  .41و مثیر االحزان ابن نما ص  74لھوف ص 485 - 



و مرآه الجنان  188ص  8و البدایھ ابن كثیر ج  79ص  4و كامل ابن اثیر ج  367ص  7تاریخ طبرى ج 486 - 
اعالم الورى طبرسى ص و  225ص  2و مناقب ابن شھر آشوب ج . 242و ارشاد مفید ص  133ص  1یافعى ج 

  .162و روضھ الواعظین ابن فنال ص  148

  .132تظللم الزھراء ص 487 - 

  .367ص  7تاریخ طبرى ج 488 - 

  .108و تاریخ قرمانى ص  79ص  4و كامل ابن اثیر ج  367ص  7ریخ طبرى ج نفس المھموم و تا489 - 

 58كند وى در ص  مصعب زبیرى در كتاب نسب قریش، مطلب عجیبى نقل مى. 79ص  4كامل ابن اثیر ج 490 - 
از دید مردم پنھانش نمود و بھ او احترام عمر بن سعد، على بن الحسین را گرفت و : كتاب مزبر نوشتھ است

ھر كس على بن الحسین را بیاورد سیصد درھم جایزه خواھد داشت، : كند گذاشت ھمین كھ شنید منادى ندا مى مى
دستھاى او را با غل و زنجیر بست و بھ گردنش افكند و با ھمین حال نزد ابن زیاد آورد، و جایزه را دریافت 

اش زینب خود را بر او نیافكنده بود و نگفتھ بود پیش از اینكھ او را بكشى مرا بكش،  گر عمھدر ھمین جا ا... كرد،
غیر از زبیرى، ھیچ كس دیگر از مورخین این مطلب را ننوشتھ است و لذا بعید بھ نظر . كشت ابن زیاد او را مى

ھ عنوان دلسوزى على بن الحسین آید در میان لشكر كوفھ حتى در مراحل اولیھ چنین رحمى داشتھ باشند كھ ب مى
ثانیاً على بن الحسین امام . را ربوده باشند، زیرا از ولد الزنا ھیچوقت كار خیر مشاھده نشده است) علیھ السالم(

ربودند معلوم نبود كھ بر زنان اھل بیت  زمان و حجت خدا بر زنان و مایھ دلگرمى و شكیب آنھا بود، اگر او را مى
 گذشت؟  چھ مى

  :این شعر نیز بھ شعر فوق افزوده است 39ص  2در مقتل خوارزمى ج 491 - 

حتى عصینا هللا رب االمر 
 

بصنعھا مع الحسین الطھر 

ر ترین اسبھا را جمع كردند و آنھا را بھ صورت قطار گردنھایشان را بھ یكدیگ شود كھ قوى از شعر فوق استفاده مى
تاختند و آنقدر ادامھ دادند و گرداندند تا اینكھ استخوانھاى سینھ و پشت  اى بر بدنھا مى بستھ بودند و بھ صورت دایره

  .مانند آرد نرم شد و خود در این عمل اقرار كردند كھ عملشان خالف حكم خدا بود

  .39ص  2و مقتل خوارزمى ج  41ان ابن نما ص و مثیر االحز 75لھوف ص 492 - 

  .329االثار الباقیھ طبع لیدن ص 493 - 

  .350و شماره مسلسل ص  46كتاب التعجب كراجكى ملحق بھ كتاب كنز الفوائد ص 494 - 

  .656ص  7و عمده القارى فى البخارى ج  81لھوف ص 495 - 

  .الكبریت األحمر496 - 

  .ارشاد497 - 

زن خولى دید نور : نوشتھ است 190ص  8 حسین كاشفى، كتاب البدایھ ابن كثیر ج از روضھ الشھداء، مال498 - 
و ھمچنین . بھ سوى آسمان بلند است، و مرغان سفید رنگى در اطراف آن در پروازند) سرپوش(از زیر اجانھ 

صلى (پیغمبر  تو سر: ھمسر دیگر خولى بھ نام نوار بنت مالك چون از قضیھ آگاه شد بھ خولى گفت: افزاید كھ مى
اى؟ بھ خدا قسم سر من و تو دیگر بر یك بالین جمع نخواھد شد، این را بگفت و براى  را آورده) هللا علیھ و آلھ و سلم
  .ھمیشھ از او جدا شد



  .238ص  5انساب األشراف بالذرى ج 499 - 

ابن زیاد بر او خشمگین شد و او را كشت ولى نام حامل : نوشتھ است 133ص  1یافعى در مرآه الجنان ج 500 - 
بین تاریخ نویسان اختالف است كھ آیا آورنده سر مطھر امام نزد ابن زیاد چھ كسى . سر مطھر را ذكر نكرده است

 بوده است و اشعار را چھ كسى خوانده است؟ 

گوینده اشعار سنان بن : اند نوشتھ .79ص  4و ابن اثیر در كامل ج  368ص  7رى در تاریخ خود ج ابن جریر طب
  .بشر بن مالك آنھا را بر ابن زیاد خواند: اند نوشتھ 144و در تذكره الخواص ص . انس بود كھ بر عمر خواند

و من یصلى القبلتین  :ده استاین شعر را بر اشعار فوق افزو 76در ھر صورت ابن طلحھ در مطالب السؤال ص 
  .فى الصبا و گفتھ ابن زیاد بر وى خشمگین شد و او را كشت

رسد ھمین حرف  نوشتھ است گوینده اشعار فوق شمر بوده است، و بھ نظر مى 437در ریاض المصائب ص 
ت ناحیھ مقدسھ شمر بود چنانچھ از زیار) علیھ السالم(تر باشد، زیرا اگر قبول كردیم كشنده حضرت امام  درست

اند بعید است كھ دیگرى سر مقدس را و بھ آن مباھات  شود و گروه بسیارى از مورخین آن را تأیید كرده استفاده مى
و در  865ص  2و لذا در المعجم مما استعجم ج . و افتخار بكند و خودش موجب تقرب بھ ابن زیاد را از دست بدھد

ضریھ از آبھاى ضباب و در  :گوید كند، مى بحث از قرقگاه ضریھ مىآنجا كھ  232ص  2وفاء الوفاء سمھورى ج 
كند كھ قاتل امام  و بدینوسیلھ تصریح مى. جاھلیت مال ذى الجوشن ضیایى پدر شمر قاتل امام حسین بوده است

  .شمر بوده است (علیھ السالم(حسین 

  .204موم، ص محدث قمى، نفس المھ501 - 

  .58نسب قریش تألیف مصعب زبیرى ص 502 - 

  .اقبال، سید بن طاووس503 - 

  .143و اثبات الوصیھ مسعودى ص . 49ریاض األحزان ص 504 - 

حضرت امام : نوشتھ شده است 203ص  1طبع نجف، لكن در تاریخ ابو الفداء ج  143اثبات الوصیھ ص 505 - 
  .در آنروز سھ سال بود) علیھ السالم(باقر 

كھ در حاشیھ نور األبصار چاپ  28، اسعاف الراغبین ص )المعلیھ الس(در بحث اوالد امام  45بحار ج 506 - 
اسماء بن خارجھ فزارى وى را در كوفھ درمان كرد و پس از بھبودى او : نوشتھ شده است 8شده و در لھوف ص 

  .را بھ مدینھ فرستاد

و مسئول امور ) علیھ السالم)ینھ تا كربال پیوستھ در ركاب امام عقبھ بن سمعان غالم آزاد شده رباب، از مد507 - 
اسبھا بود، پس از شھادت امام فرار كرد ویرا دستگیر كردند و بھ گمان اینكھ او غالم رباب است آزادش كردند و 

بھ بن عق: بدینوسیلھ كسیكھ در تمام جریانات از آغاز تا پایان حضور داشت آنھا را نشر داد و بھ ھمھ كس گفت
آن : شد، امام بھ عقبھ گفت) علیھ السالم(سمعان ھمان كسى است كھ وقتى حر منكر دعوت اھالى كوفھ از امام 

و باز آنجا كھ . ھا را بھ حر و لشكرش نشان داد خورجینھاى پر از نامھ را بیاور، وى ھم خورجینھا را آورد و نامھ
حاضر است بھ نحوى صلح كند، وى عنوان كرد ) ھ السالمعلی(آمیزى نوشتھ بود كھ حسین  عمر سعد نامھ مصلحت

اى نشنیدم كھ امام  و ھرگز كلمھ. بودم) علیھ السالم(من از مدینھ تا مكھ و از مكھ تا كربالء پیوستھ ھمراه امام 
  .حاضر باشد دست در دست یزید بگذارد و یا حاضر باشد وى را بھ یكى از مرزھا بفرستد

در كربال بودند فقط دو نقر باقى ماندند، یكى عقبھ بن سمعان كھ عنوان ) علیھ السالم(از كسانیكھ ھمراه امام 508 - 
علیھ (از یاران امام : (... نویسد مى 305دینورى در اخبار الطول خود ص . شد و دیگرى مرقع بن ثمامھ اسدى



یكى مرقع بن ثمامھ اسدى كھ عمر سعد او را پیش ابن زیاد فرستاد، و ابن زیاد ھم تنھا دو نفر زنده ماندند ) السالم
مرقع تا ھنگام مرگ یزید و فرار ابن زیاد بھ شام، در ربذه بود، و پس از آن كھ بھ كوفھ . او را بھ ربذه تبعید كرد

 .ا بھ زاره تبعید كردنوشتھ است او ر 80ص  4و ابن اثیر در كامل ج  368ص  7لكن طبرى در ج ...) برگشت
اى است در شیراز نزدیك ارسنجان و  اى است در صعید مصر، و دھكده اى است در بحرین و قریھ زاره چشمھ

  .اى است در طرابلس غرب قریھ

ابن زیاد اھل كوفھ را تھدید كرد كھ آنھا را بھ عمان زاره تبعید : نوشتھ است 80ص  4در تاریخ كامل ابن اثیر ج 
على بن یلیق امر كرد معاویھ و یزید را در منابر : نوشتھ است كھ 321و در ھمان كتاب در حوادث سنھ خواھد كرد 

از اینجا . بغداد لعن كنند كھ عامھ از این امر مصطرب و ناراحت شدند و سرانجام او را بھ سوى عمان بردند
  .توان استفاده كرد كھ منظور از زاره محلى است كھ در عمان بوده است مى

و مقتل  39ص  2و مقتل خوارزمى ج . 47و لھوف سید بن طاووس ص . 40مثیر األحزان ابن نما ص 509 - 
  .322طریحى ص 

  .370 ص 7و تاریخ طبرى ج  39ص  2و مقتل خوارزمى ج  280ص  2خطط مقریزیھ ج 510 - 

  .نقل از منتخب 243و الطراز المذھب ص  322و منتخب طریحى ص . 39ص  2مقتل خوارزمى ج 511 - 

  .و الطراز المذھب. 13ص  3الكبریت االحمر ج 512 - 

و در نور األبصار  58ص  1، و در الكواكب الدریھ مناوى ج 163ص  1در كتاب تھذیب األسماء نورى ج 513 - 
روز پنج شنبھ ) علیھ السالم(سكینھ دختر امام حسین  :اند و در وفیات األعیان ابن خلكان نوشتھ 160شیلنجى ص 

ن عمرى در كتاب المجدى فى األنساب و طبرسى در ابوالحس. ھجرى از دنیا رفت 117پنجم ماه ربیع األول سال 
 163ص  12، و ابوالفرج در اغانى ج )علیھ السالم(ضمن بحث از فرزندان امام حسین  127اعالم الورى ص 

حضرت سكینھ با پسر عمویش عبدهللا بن حسن على بن ابیطالب ازدواج كرد، و عبدهللا اصالً عروسى : اند نوشتھ
بدنیا ) علیھ السالم(كربال بیش از بیست سال عمر داشت و پیش از وفات عمویش امام حسن  نگرفتند، وى در حادثھ

اش  در مقام و منزلت حضرت سكینھ ھمین اندازه بس كھ سید الشھداء درباره. آمد و نزدیك ھفتاد سال عمر كرد
و منزلت زن در شریعت ان الغالب على سكینھ، االستغراق مع هللا و این خود درس مھمى است از مقام  :فرمود

  .اسعاف الراغبین و كتاب السیده سكینھ .مقدسھ اسالم

  .135تظللم الزھراء ص 514 - 

  .361اى از كامل الزیارات ابن قولویھ ص  برگزیده515 - 

  .177تظللم الزھراء ص 516 - 

  .364الدمعھ الساكبھ ص 517 - 

  .80و لھوف سید بن طاووس ص  64مثیر األحزان ابن نما ص 518 - 

  .150و تظلم الزھرا ص  477در بندى اسرار الشھاده ص 519 - 

این خطبھ بر اساس متون امالى شیخ طوسى و لھوف و مثیر األحزان ابن نما و مناقب ابن شھر آشوب 520 - 
  .تحریر شده است



ھمانگونھ كھ گذشت بر اساس متون امالى شیخ طوس و لھوف و مثیر األحزان ابن نما و مناقب این خطبھ 521 - 
  .ابن شھر آشوب تحریر شده است

  .166احتجاج طبرسى طبع نجف ص 522 - 

زنى بسیار . شخصیتى جلیل القدر و مقامى بسیار بلند و بزرگوارى داشت) سالمعلیھ ال(فاطمھ دختر امام 523 - 
بھ حسن مثنى كھ بھ خواستگارى یكى از دختران عمویش ) علیھ السالم(متدین و متعبد بود كھ پدرش سید الشھداء 

بھ مادرم فاطمھ  دھم، زیرا او از ھمھ دختران من من فاطمھ را براى تو پیشنھاد مى :آمده بود درباره وى فرمود
ھا را بھ تھجد و نماز شب  تر است، و از نظر دیانت تمام شب شبیھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دختر پیغمبر خدا 

ابن حجر در كتاب تھذیب . ماند گیرد، و از نظر جمال و زیبایى، بھ حور العین مى پردازد و روزھا روزه مى مى
اش جناب  جناب فاطمھ از پدر، و از برادرش زین العابدین، و از عمھ: نقل كرده است كھ 442ص  12التھذیب ج 

و فرزندانش مانند عبدهللا، و ابراھیم و . زینب، و از ابن عباس، و از اسماء بنت عمیس روایاتى نقل كرده است
وى ھمچنین ابوالمقدم از طریق مادرش از . اند حسین، و ام جعفر كھ از حسن مثنى بودند از وى روایت كرده

و زھیر بن معاویھ نیز از طریق مادرش و ھمچنین از طریق معصب و دیگران از حضرت . روایت نقل كرده است
اصحاب سنن مانند، ترمذى، و ابو : نوشتھ است 425و در خالصھ تھذیب الكمال ص . اند فاطمھ روایت نقل كرده

اند، و ابن حجر عقالنى گفتھ  تخریج كرده روایت بسیارى از او... داوود، و نسائى در مسند على، و ابن ماجھ و
قسمتى از احادیث منقولھ از فاطمھ در كتاب جنائز از صحیح بخارى ذكر شده است، و این حیان ضمن اینكھ : است

 234ص  1یافعى در كتاب مرآه الجنان ج . ذكر كرده است 110آنھا را صحیح دانستھ است وفاتش را نیز در سنھ 
و بنابر آنچھ ابن حجر در تھذیب . اند دانستھ 110نیز وفاتش را در سنھ  139ص  1الذھب ج و ابن عماد در شذرات 

وى . كند كھ عمر حضرت فاطمھ، نزدیك بھ نود سال رسید، باید والدتش در سنھ سى بوده باشد التھذیب نقل مى
  .سال قبل از خواھرش حضرت سكیھ از دنیا رفت 7حدود 

 زمزم، كرامتى از آن بانو 

  .نوشتھ است فاطمھ بزرگتر از خواھرش حضرت سكینھ بوده است 267ص  4كامل بن اثیر ج در 

) 816متوفاى سنھ (تألیف ابى بكر بن حسین بن عمر مراغى  18در كتاب تحقیق النصره الى معالم دار الھجره ص 
لید بن عبدالملك دستور وقتى كھ و: این بود) علیھ السالم(یكى از كرامات حضرت فاطمھ بنت الحسین : نوشتھ است

نمایند حضرت فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(داد حجرات اطراف مسجد را بگیرند و ضمیمھ مسجد پیغمبر 
اى براى خود بنا نموده، و دستور داد چاھى جھت آب آشامیدنى در آن  باألجبار در منطقھ حره رفت و در آنجا خانھ

رگ و سختى برخورد كردند كھ گذشتن از آن ممكن نبود، مسئلھ را با جناب حفر نمایند، حفاران بھ سنگ بسیار بز
فاطمھ در میان گذاشتند، ایشان وضو گرفت و فاضل آب وضوى خود را بر آن پاشید كھ در اثر آن نرم شد و بھ 

  .گفتند جستند و بھ آن زمزم مى راحتى آن را شكستھ و بیرون آوردند، پس از آن مردم از آب آن تبرك مى

تسبیحات بعد ) علیھ السالم)حضرت فاطمھ دختر امام حسین : نوشتھ است 476ص  8در كتاب طبقات ابن سعد ج 
خواند ما در تألیف، نقد التاریخ المخلوط مورخینى  ھاى تسبیح یا نخھائى كھ گره زده بود، مى از نماز را عوض دانھ

ھاى زبیریان آفریده است و صحت  با محمد دیباج را، قلم ایم و ازدواج را كھ ازدواج او را با عثمانى مناقشھ كرده
  .ندارد

احتماالً جناب ام كلثوم ھمان حضرت زینب سالم هللا علیھ باشد و چون حضرت زینب داراى دخترى بھ نام 524 - 
مطلب گفتھ ابن اثیر است در نھایھ، ذیل كلمھ فرث نوشتھ  و مؤید این. گفتند اش را ام كلثوم مى ام كلثوم بود لذا كنیھ

كھ  ...اتدرون اى كبد فرثتم لرسول هللا :كھ فرمود) علیھ السالم(از این ماده است جملھ ام كلثوم دختر على : است
عبارت مزبور بھ اجماع مورخین شیعھ و سنى از سخنان جناب زینب است كھ در بازار كوفھ ایراد فرمود و 

اش فرمود سكوت  بھ عمھ) علیھ السالم(مؤید دیگر اینكھ امام سجاد . ابن اثیر از ام كلثوم ھمان زینب است منظور
شود كھ این قسمت از سخنان دنبالھ ھمان  از اینجا معلوم مى. حال چگونھ با ساكت كردن او دیگرى مخالفت كند. كند

) علیھ السالم(نكھ خود حضرت سجاد مؤید است ای. مطالب حضرت زینب بوده است نھ سخنرانى جدیدى



درخواست فرمود كھ فعالً ساكت شود تا ) علیھ السالم(اش حضرت زینب  خواست خطبھ بخواند و لذا از عمھ مى
اگر این احتمال درست باشد . حضرت بتواند در وقت مناسب و فرصت خوبى كھ بدست آورده از آن استفاده نماید

ھا قبل از  مگر اینكھ سخنرانى. لثوم موجب تفویت وقت امام خود شده باشدرسد كھ جناب ام ك بعید بھ نظر مى
  .درخواست سكوت، از طرف امام انجام شده باشد و این نیز بعید است

اند  در ھر صورت بعضى از مورخین بھ دنبال سخنرانى فوق این اشعار را نیز بھ حضرت ام كلثوم منسوب دانستھ
  :موده استكھ در پایان خطبھ خود انشاء فر

ھاى برافروختھ آتش خواھند  واى بر شما برادر مرا با زجر كشتید، ولى بدانید براى این كردار، شما را در شعلھ
  .افكند

آنھا را محترم شمرده و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شما خونھایى را بر زمین ریختید كھ خدا و قرآن پیامبر 
  .ریختنش را حرام كرده بودند

  .مژده میدھم بھ آتشى كھ فرداى قیامت در دوزخ جاودانھ در آن خواھید ماند شما را

  .بود گریھ خواھم كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ام بر برادرم كھ بھترین مردم بعد از پیامبر  و من تا زنده

  .ھرگز خشك نخواھد شدھر چند بخواھم جلوى اشكم را بگیرم و آنرا پاك نمایم ولى سیل آن بر گونھ ھایم جارى و 

  .بھ نقل از غیبت نعمانى 125ص  13و ج  211ص  10بحار االنوار ج 525 - 

  .127باب  263مدینھ المعاجز ص 526 - 

احادیث مربوط بھ این  402ص ) علیھ السالم(و ما در كتاب زین العابدین  173الوصیھ مسعودى ص اثبات 527 - 
تواند  لكن در احادیث مزبور راز این نكتھ بیان نشده است كھ چرا غیر از امام، كس دیگرى نمى. موضوع را نوشتیم

ن امام معصوم در آن حال بھ منتھاى سیر بدن امام را تجھیز و تدفین كند؟ و احتماالً بھ این جھت باشد كھ چون بد
الھى خود رسیده و در حال وصل بھ فیوضات ربانى است لذا داراى آثارى خواھد بود كھ نباید كس دیگرى غیر از 
كسانى كھ محرم این مرحلھ ھستند بھ آن نزدیك شوند، زیرا مقام مزبور، مقام قاب قوسین یا مقام ادنى و نزدیكتر از 

صلى هللا علیھ و آلھ و (كند و تنھا پیغمبر  است كھ روح االمین بھ آنجا راه ندارد و سیر قھقرایى مىآن است، مقامى 
پردازد، و با توجھ بھ اینكھ ائمھ ھدى  است كھ در آن بى كران اقیانوس سبحات ملكوت، بھ سباحت و شنا مى) سلم

تمام جھات جز در نبوت و تعداد ازواج با او شریكند اند و در  از حقیقت محمدیھ آفریده شده) سالم هللا علیھم اجمعین(
بھ این مطلب  22این دعا سخنى گزاف و بى جا نخواھد بود، چنانكھ حسن بن سلیمان حلى نیز در المختصر ص 

رسد ولى در عین حال بھ مجرد  البتھ اینگونھ مطالب از اسرارى است كھ فكر بشر بھ آنھا نمى. اشاره فرموده است
و لذا در اخبار و روایات . واند درك كند حق انكار آنرا ھم ندارد مگر بھ حد استحالھ و عدم امكان برسدت اینكھ نمى

تواند آن  داراى احوال و حاالت عجیب و غریبى ھستند كھ ھیچ كسى دیگر نمى) علیھ السالم(ائمھ : آمده است كھ
انند دیدن برخى از آنھا یكدیگر را، و باال بردن حاالت را داشتھ باشد مانند احیا اموات با ھمان بدنھاى اصلى و م

ھاى ائمھ  اینھا و امثال آن ھمھ از ویژگى. اجساد آنھا را از قبر بھ آسمان و مانند شنیدن آنھا سالم زائران خود را
باشند كھ دیگران در اوصاف با آنھا در كنز الفوائد و مرحوم مجلسى در مرآه العقول و كاشف الغطاء در  ھدى مى

  .اند بھ این مطلب تصریح كرده 289ص  1و مرحوم میرزا حسین نورى در دار السالم ج  51نھج الرشاد ص م

 

 



نویسد كھ  چیزى را مى 344الكبرین االحمر، و اسرار الشھاده در بندى سید جزائرى در انوار نعمانیھ ص 528 - 
شاه اسماعیل صفوى دستور داد نبش قبر او را بكنند پس مردى ظاھر شد : كند باشد او نقل مى تواند شاھد این امر مى

بھ ھمان ھیثتى كھ كشتھ شده بود و بر سر او دستمالى بود ھنگامى كھ آنرا باز گشودند خون جریان یافت و منقطع 
خادمى معین نمود پس بنابراین افكار  اى بنا كرد و نشد مگر آنگاه كھ دستمال را دوباره بستند پس روى قبر او قبھ

و در تحفھ العالم تألیف جعفر بحر العلوم . باشد نورى و سوء ھر جان كھ او را در اینجا دفن نشده است بى مورد مى
از نزھھ القلوب حمد هللا مستوفى نقل كرده است كھ در پشت كربال قبر حر قرار گرفتھ است كھ مردم  37ص  1ج 

  .باشد د و او جد ھیجدھم من مىكنن آنرا زیارت مى

  .و مزار بحار 325كامل الزیارات ابن قولویھ ص 529 - 

ى عبدالملك بن عمیر لخم :در باب تاسع نوشتھ است 142ثعالبى در كتاب لطائف المعارف ص : عبرت خانھ530 - 
را ) علیھ السالم(روایت كرده است روزى در قصر داراالماره نزد ابن زیاد بودم كھ دیدم سر مقدس حسین بن على 

روى سپر نزد وى آوردند، پس از چندى كھ مختار كوفھ را تسخیر كرد با او در ھمین مجلس نشستھ بودم كھ سر 
عصب بن زبیر دیدم، و اینك سر معصب را روى ابن زیاد را براى او آوردند، پس از مدتى سر مختار را نزد م

وقتى كھ این سرگذشت را براى عبدالملك بن مروان نقل كردم آنرا بھ فال بد  .بینم سپر نزد عبدالملك بن مروان مى
و ابن جوزى در تذكره  (139ص (ھمین داستان را سیوطى در تاریخ الخلفا . گرفت و از آن قصر بیرون رفت

  :اند ران نقل كردهچاپ ای 148الخواص ص 

 گفت بھ عبدالملك از روى پند   یكسره مردى ز عرب ھوشمند 
 زیر ھمین قبھ و این بارگاه   روى ھمین مسند این تكیھ گاه 

 بودم و دیدم بر ابن زیاد 
 

  !آه چھ دیدم كھ دو چشمم مباد
طلعت خورشید از رویش نھان   تازه سرى چون سپر آسمان 

 بد بر مختار بھ روى سپر   خیره سر بعد ز چندى سر آن 
این سر مصعب بھ تقاضاى كار 

 
 تا چھ كند با تو دگر روزگار؟ 

  .116، و صواعق محرقھ ص 339ص  4تاریخ این عساكر ج 531 - 

و  78ص و  2و مقتل خوارزمى ج  196ص  9و مجمع الزوائد ابن حجر ج  310ص  4كامل ابن اثیر ج 532 - 
  .چاپ حیدریھ نجف 339منتخب طریحى ص 

  .149شرح قصیده ابى فراس ص 533 - 

  .108تاریخ قرمانى ص 534 - 

  .218ص  3سید عبدالمطلب حلى، شعراء حلھ ج 535 - 

  .371ص  7تاریخ طبرى ج 536 - 

  .90لھوف ص 537 - 

در كامل مبرد . 263ص  7و تاریخ طبرى ج . 43ص  2و مقتل خوارزمى ج . 33ص  4ج كامل ابن اثیر 538 - 
نوشتھ است؛ حضرت زینب سالم هللا علیھا بسیار شیوا و رسا و با فصاحت و  145ص  3ج  1347چاپ سنھ 

ى ھستى تو دارى ذوق شاعر: ابن زیاد كھ خود زبانش الكن شده بود بھ او گفت. بالغت مطلب خود را بیابان فرمود
یعنى دل غمدیده من  (ما للنساء و الشعرا: (فرمود) سالم هللا علیھا(حضرت زینب . پدرت نیز خطیب و شاعر بود

  .چكار بھ شعر و سجع و قافیھ دارد



اند كھ  ن نیز تصریح كردهطبرى و ابوالفرج و دمیرى در حیاه الحیوان ماده بغل و منتخب طریحى و دیگرا539 - 
  .از على اكبر كوچكتر بود كھ در كربال شھید شد) علیھ السالم(امام سجاد 

  .373ص  7طبرى ج 540 - 

  .43ص  2و مقتل خوارزمى ج  91لھوف ص 541 - 

  .34ص  4كامل ابن اثیر ج 542 - 

  .148تذكره الخواص ص 543 - 

  .43ص  2و مقتل خوارزمى ج  91لھوف ص 544 - 

  .163ابورى روضھ الواعظین ص فنال نیش545 - 

  .130و مقتل العوالم ص  92لھوف ص 546 - 

  .150ص  4االغانى ج 547 - 

  .طبع ساسى 158ص  14األغانى ج 548 - 

  .4كامل ابن اثیر ج 549 - 

، و از زھاد و عباد بود كھ پیوستھ در )علیھ السالم(از بزرگان شیعیان امیرالمؤمنین : عبدهللا بن عفیف ازدى550 - 
در جنگ جمل و چشم دیگرش را در جنگ صفین مسجد اعظم، بھ صوم و صلوه مشغول بود، وى چشم چپش را 

چون آن كلمات كفرآمیز را از ابن زیاد شنید نتوانست مانند دیگر شنوندگان بى غیرت و بى ھمت . از دست داده بود
ساكت بنشیند تا زمامداران سلطھ جو ھر غلطى را كھ خواستند بكنند و ھر یارى كھ بھ دوش مردم نھادند برایشان 

علمشان سینھ بزنند، لذا فریاد كشید و صداى اعتراض خود را بھ گوش ھمھ رساند و پیغام خود را بھ بكشانند و پاى 
ھنوز اسالم غریب است و على و فرزندانش ! ھان اى مسلمانان: تاریخ و بھ نسلھاى بعد از خود نیز، انتقال داد كھ

ان خواھید بود و راه سومى وجود ندارد زیرا در میان شیعیان مظلوم؛ اگر شما یار مظلومان نباشید قطعاً یار ظالم
  .سكوت در برابر ظلم ھم كمك بھ ظالم خواھد بود

اى براى كشتنش بشود عبدهللا نیز توجھ  منظور ابن زیاد این بود كھ عبدهللا از عثمان بد حرفى كند تا بھانھ551 - 
  .وئى ھم نكردداشت حقیقت را گفت و بد گ

اند، احتمال دارد منظور از  گویند برخى بھ جاى سبخھ، مسجد را ذكر كرده زمین شوره زار را مى :سبخھ552 - 
 2اند و لذا لھوف و مقتل خوارزمى ج  سبخھ ھمان دستشویى باشد كھ برخى بھ جاى این كلمھ فقط كلمھ مسجد آورده

  .اند و ارشاد مفید و كشف الغمھ لفظ كناسھ را بھ كار برده 480و ابن حبیب در الحمیر ص  53ص 

  .52ریاض األحزان ص 553 - 

  .179تا ص  178ص  2مقتل خوارزمى ج 554 - 

  .و ارشاد مفید. 284ص  10شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید طبع مصر ج 555 - 

  .295دینورى، اخبار الطوال ص 556 - 



  .146ص  7تاریخ طبرى، ج 557 - 

  .سید محسن امین شعر از سید رضا ھندى است 36الدر النفید ص 558 - 

نوشتھ  74ص  4ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ ج . 125ص  2ارشاد مفید و الخصائص الكبرى ج 559 - 
شھادت ) علیھ السالم(و بھ خالفت و والیت امیرالمؤمنین على زید بن ارقم از كسانى است كھ منحرف شد : است

ابن زیاد دستور داد مقدس : نوشتھ است 34ص  4در كامل ابن اثیر ج . نداد، امیرالمؤمنین نفرینش كرد و نابینا شد
ریزى نیز در و در بدایھ ابن كثیر نیز نوشتھ شده است، و مق. را در كوچھ و بازار كوفھ بگردانند) علیھ السالم(امام 

  .آنرا تأكید كرده است 288ص  2خطبھ ج 

  .148شرح قصیده ابى فرانس ص 560 - 

  .148اسرار الشھاده مرحوم دربندى ص 561 - 

  .148یده ابى فراس ص شرح قص562 - 

  .الخصائص سیوطى563 - 

  .151مقتل العوالم ص 564 - 

الجنان كھ در ھامش صواعق  و در كتاب تطھیر 240ص  5در كتاب مجمع الزوائد ابن حجر ھیثمى ج 565 - 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شنیدم رسول خدا : از ابى ھریره نقل كرده كھ 141محرقھ چاپ شده است ص 

كند و عمرو بن  شود و خونش منبر را آلوده مى یكى از جباران بنى امیھ باالى منبر من خون دماغ مى: فرماید مى
  .جبار، من جباره بنى امیھ فیسیل رعافھلیر عین على منبرى  :سعید این چنین شد

  .و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید 222نفس المھموم ص 566 - 

  .131مقتل العوالم ص 567 - 

  .155ص  4ى ج األغان568 - 

  .231معجم الشعراء مرزبانى ص 569 - 

دختر عقیل بن ابیطالب نامش ام لقمان بود با خواھران خود ام ھانى، و اسماء، و رملھ، و زینب سر و پاى 570 - 
  .(384ص  7تاریخ طبرى ج ... (د و بھ طرف حرم مطھر حضرت رسول رفتند وبرھنھ از منزل بیرون دویدن

 4و كامل ابن اثیر ج  96و لھوف سید بن طاووس ص  51ابیات با این لفظ در مثیر األحزان ابن نما ص 571 - 
باشد و  مى) علیھ السالم(دختر عقیل بن ابیطالب  این اشعار مربوط بھ: گوید آمده است ولى در كامل مى 36ص 

آورده است جز اینكھ  268ص  6و ابن جریر در تاریخ ج  329نظیر آن را ابوریحان بیرونى در األثار الباقیھ ص 
گوید در مورد  212ص  1او فقط بیت اول و دوم را ذكر كرده است و در روایت ابن قتیبھ در عیون األخبار ج 

زینب دختر عقیل بن ابیطالب آن دو بیت نخستین را  :گوید 76ص  2ست و در مقتل خوارزمى ج اشعار خالفى ھ
  :سروده است او چھار بیت را ذكر كرده است و چھارمى آن است

ضیعتم حفنا و هللا اوجبھ 
 

  .و قدرعى الفیل حق البیت و الحرم



فیل حیوانى بیش نیست حق بیت و حرم را رعایت شما حق ما را كھ خدا تعیین كرده بود ضایع ساختید در حالى كھ 
علیھ (ولى در مناقب ابن شھر این اشعار را بھ زینب بنت على ) اشاره بھ داستان فیل و ابرھھ در قرآن كریم(كرد 

آنھا را بھ  151نسبت داده است كھ در خطبھ كوفھ اشاره كرده است ولى در تذكره سبط بن جوزى ص  (السالم
ابیات سھ گانھ را بھ زینب  200ص  9بت داده است ولى ابن حجر ھیثمى در مجمع الزوائد ج زینب بنت عقیل نس

علیھ )بنت عقیل نسبت داده است و در ارشاد مفید ھم آمده است وقتى ام لقمان، دختر عقیل خبر شھادت امام حسین 
بھ اعتقاد مترجم این . ھ و زینب بودندرا شنید این اشعار را سرود و نالھ كرد و ھمراه اوام ھانى، اسماء رمل) السالم

  .باشد اش ام لقمان مى اشعار مربوط بھ زینب دختر عقیل است كھ كنیھ

  (مترجم(شد  البتھ مناقاتى وجود ندارد امكان دارد گاھى در منزل او و گاه در قبرستان ترتیب جلسھ داده مى572 - 

  .86حدیث  318مدینھ المعاجز تألیف سید ھاشم بحرانى ص 573 - 

بیت االحزان در بقیع و : نوشتھ است 93على بن ابى ابكر ھروى در كتاب الشارات المعرفھ الزیارات ص 574 - 
از ابن  1316طبع مصر سنھ  103ص  2و سمھودى در كتاب وفاء الوفاء ج . براى حضرت فاطمھ تھیھ شده بود

بین االحزان در قبرستان بقیع و نزدیك بارگاه عباس بن عبدالمطلب ساختھ شده بود كھ : جبیر نقل كرده است كھ
دهللا محمد و ابى عب. گریست رفت و مى در آنجا مى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فاطمھ بعد از وفات پدرش پیغمبر 

بن ابى احمد مقرى انبارى در كتاب المختار من نوادر االخبار مطبوع در ھامش العلوم ابى بكر خوارزمى ص 
اطاقكى از برگھاى درخت خرما در پشت مدینھ براى ) علیھ السالم(على  :نوشتھ است 1310طبع اول سنھ  191

ص  2و ابن ھمام حنفى در فتح القدیر ج . گریست نشست و بر پدرش مى حضرت زھرا درست كرد كھ در آن مى
در بقیع كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مستجب است نماز خوان در مسجد فاطمھ دختر پیغمبر : نوشتھ است 328

  .معروف بھ بیت االحزان است

  .اند ابوالسالسل ذكر كردهو ارشاد مفید نام او را  194أربلى كشف الغمھ ص 575 - 

  .384ص  7تاریخ طبرى ج 576 - 

  .218ص  6تاریخ طبرى ج 577 - 

  .3ص  4انساب األشراف ج 578 - 

  .22المستجاد من فعالت األجواد ص 579 - 

  .67ص  3اسدالغایھ ج 580 - 

  .95سید بن طاووس، لھوف ص 581 - 

تاریخ طبرى نقل كرده است كھ بسر بن ارطاه، ابا بكره را از كوفھ بھ شام . 380ص  7تاریخ طبرى ج 582 - 
 74و ابن نما در مثیر االحزان ص . فرستاد و بھ او یك ھفتھ مھلت داد كھ برود و برگردد و او ھم ھمین كار را كرد

امھ یزید را كھ گرفت از شام تا اى در مورد آزادى مختار براى یزید فرستاد عمیره ن عبدهللا عمر نامھ: نوشتھ است
  .كوفھ یازده روزه آمد و نامھ را ابن زیاد داد

  .97و لھوف ص  191ص  8و البدایھ ج . 34ص  4و ابن اثیر ج . 389ص  7تاریخ طبرى ج 583 - 

  .رجمھ مرهاالصابھ در ت584 - 

  .288ص  2و خطط مقریزى ج . 7تاریخ طبرى ج 585 - 



  .98ص ) ق. ه  664م (لھوف سید بن طاووس 586 - 

ص  4و تاریخ ابن عساكر ج . 127ص  2و خصائص سیوطى ج  199ص  9مجمع الزوائد ابن حجر ج 587 - 
و ابن . 23و االنحاف بحب االشراف ص . 57ص  1و الكواكب الدریھ ج . 16و صواعق محرقھ ص . 342

نوشتھ  108آنرا از تاریخ بغداد ابن نجار نقل كرده است و در تاریخ فرمانى ص  98در لھوف ص ) ره(طاووس 
دیدند آن شعر بر . در بین راه بھ دیرى رسیدند، در آنجا فرود آمدند تا قدرى استراحت كنند مامورین ابن زیاد: است

این شعر از قدیم در آنجا : نوشتھ است 285ص  2در خطط مقریزى ج . بعضى از دیوارھاى آنجا نوشتھ شده بود
سیصد سال پیش از بعثت : 63ابن نما در مثیر االحزان ص . شناسد اش را نمى نوشتھ بوده است و كسى گوینده

كردند بھ سنگى رسیدند كھ مسندا این بیت بر آن نوشتھ بود و مسند كالم،  پیامبر، در یكى از بالد روم كھ حفارى مى
  .شبث بن آدم بود

: نوشتھ است 23ص  3ج  از كتاب نھر الذھب فى تاریخ حلب. نفس المھموم مرحوم حاج شیخ عباس قمى588 - 
و بھ كوه طرف غرب حلب رسیدند، یك . بردند را ھمراه با اسرا بھ شام مى) علیھ السالم(وقتى كھ سر مطھر امام 

بھ احترام آن قطره خون در اینجا ساختمانى بنا كردند كھ بھ . قطره خون از آن سر شریف در اینجا فرو ریخت
كند كھ مشھد مزبور  از تاریخ یحیى بن ابى طى نقل مى 280ص  3ج و در ھمین كتاب . مشھد نقطھ معروف است

در كتاب االشارات الى معرفھ الزیارات تالیف ابى الحسن على بن ابى بكر . مكرر تعمیر و تجدید بنا شده است
در اثر خون سر مطھر امام : گویند مشھد نقطھ در شھر نصیین است كھ مى: نوشتھ است 611ھروى متوفاى سنھ 

  .شده است بنا

شدم آن سنگ را  من وقتى كھ بھ حج مشرف مى: فرماید مرحوم حاج شیخ عباس قمى در نفس المھموم مى589 - 
  .مشاھده كردم و از خدام تا آنجا ھمین داستان را شنیدم

آنرا مشھد الطرح نامیده  128و در خریده العجائب ص  278ص  3لدان یاقوت حموى ج در معحجم الب590 - 
مشھد الطرح در قسمت غربى حلب : آنرا مشھد الدكھ نامیده و گفتھ است 278ص  2و در كتاب نھر الذھب ج . است

احداثش این بود  احداث شد و سبب 351قرار دارد و از تاریخ ابن ابى طى نقل كرده است كھ مشھد الطرح در سال 
آید و بارھا دیده بود كھ تكرار  اش بود، دید نورى از آسمان بھ آن نقطھ فرود مى كھ سیف الدولھ بیرون شھر در خانھ

ھذا قبر المحسن  :یابد كھ بر آن نوشتھ بود ند سنگى را مى كند و ھمان موضع را حفر مى خودش حركت مى! شود مى
گویند این محلى است كھ  بعضى بھ او مى. كند لدولھ از سادات علوى تحقیق مىبن على بن ابیطالب پس از آن سیف ا

ساقط شد و پیامبر جلوتر نام او را محسن  (ع(داشت كھ ھنگام بیعت گرفتن از على ) ص(فاطمھ دختر پیغمبر 
اسیرى  در سفرى كھ آنھا را بسوى شام بھ) ع(یكى از ھمسران امام حسین  :گویند برخى دیگر مى. گذاشتھ بود

بردند در اینجا سقط چنین كرده است و در اینجا نیز معدنى بوده كھ چون مردم این محل از اسارات اھل بیت  مى
پس از آن سیف الدولھ ...! اند حضرت زینب بر آنھا نفرین كرده، لذا معدن تباه شده است خوشحالى و شادمانى كرده

  .تجدید بنا شده است كند و بعد از آن بارھا تعمیر و آنجا را تعبیر مى

ضمن شرح  128در ماده جوشن و در كتاب فریده العجائب ابن الورى ص  173ص  3در معجم البلدان ج 591 - 
. وى امتناع ورزید. یكى از اسراى اھل بیت از یكى از كارگران آنجا تقاضاى آب و نان كرد: اند جبل جوشن نوشتھ

  !بردند از آنروز مردم این محل ھرگز در كسب و كارشان سود نمى. آن اسیر بر او نفرین كرد

  .150تذكره الخواص ابن جوزى ص 592 - 

  .145الم ص و مقتل العو. 53و مثیر االحزان ابن نما ص  99لھوف ص 593 - 

كامل بھائى و االثار الباقیھ بیرونى و مصباح كفعمى و تقویم الحسین فیض كاشانى بھ اول ماه صفر تصریح 594 - 
ر مدتى اسرا را در كوفھ محبوس كرده بودند تا از شام دستو :اند ولى با توجھ بھ آنچھ تاریخ طبرى نوشتھ كھ كرده

رسد كھ او ماه صفر بھ شام رسیھ باشند مگر اینكھ فوق العاده سریع  بگیرند، با آن مسافت طوالنى بعید بھ نظر مى



! كردند طى مسافت كرده باشند و این امر بعید نیست چون آن خبیثان و دنیا طلبان در انتظار جایزه ثانیھ شمارى مى
  (مترجم(

  .31امالى صدوق مجلس 595 - 

منظور یزید از این جملھ فقد اقضیت من  ...ذیل آیھ فھل عسیتم ان تولیتم. 3ص  6روح المعانى آلوسى ج 596 - 
اش  ئى و دیگر عشیرهروز بدر، جدش عتبھ و دا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الرسول دیونى این بود كھ چون پیغمبر 

آنگاه آلوسى تصریح كرده است كھ این عبارت از یزید، كفر صریح . را كشتھ بود او ھم اكنون تالفى كرده است
لیت اشیاخى بیدر شھدوا آن نیز دلیل قاطعى بر كفر و الحاد  :و ھمچنین شعر دیگرى كھ خوانده و گفتھ است. است

  .اوست

ص  2و مقتل خوارزمى ج  112ص  4و تفسیر ابن كثیر ج  31ص  25و تفسیر آلوسى ج  100لھوف ص 597 - 
61.  

وقتى كھ اسرا را نزد یزید بردند . 49و تذكره الخواص ص  101و لھوف ص  341االنوار النعمانیھ ص 598 - 
جامعھ بود و عالوه بر آن دوازده نفر را با یك ریسمان بستھ بودند كھ غل و زنجیر بدنشان را امام سجاد در غل و 

بگو ولى ال طایل : یزید گفت: در این حال امام از یزید درخواست كرد اجازه دھد چند جملھ سخن بگوید. آزرد مى
ماظنك  :آنگاه حضرت فرمود .داز كسى مانند من شایستھ نیست كھ ناستوده سخن بگوی: حضرت فرمود...! نگویى

اى یزید  !بنات رسول هللا سبایا؟! یا یزید :؟ پس از بیانات امام سجاد یكى از دختران امام حسین گفت...برسول هللا
  !گیرد؟ آیا كسى دختران پیغمبر را بھ اسیرى مى

  .59ص  2مقتل خوارزمى ج 599 - 

  .طبع نجف 143اثبات الوصیھ مسعودى ص 600 - 

  .323ص  2عقد الفرید ج 601 - 

  .در سوره شورا 603تفسیر على بن ابراھیم قمى ص 602 - 

  .54مثیر االحزان ابن نما ص 603 - 

  .و منتھى األمال 242نفس المھموم ص 604 - 

  .كامل بھائى605 - 

كشد  و از ما است مھدى صاحب زمان كھ مى: ژگى ھفتم را ذكر كرده و فرموده استدر كامل بھائى وی606 - 
  .دجال را

مندان  عالقھ. ھا بھ تفصیل آورده است ھا و خطبھ مترجم كتاب تمام خطبھ را در كتاب شام سرزمین خاطره607 - 
  .تواند بھ آن كتاب مراجعھ فرمایند مى

اى دیگر از مقاتل خطبھ حضرت سجاد را  و پاره 70ص  2و در متقل خوارزمى ج . 242نفس المھموم ص 608 - 
توانند مراجعھ بفرمایند ولى از آنجا كھ قسمتى از مصائب كربال را حضرت  اند، طالبین مى تر ذكر كرده خیلى مفصل

انا ابن المقتول ظلما، انا ابن المجزوز الرأس من القفا،  :شویم بعض از آنھا را در اینجا یادآور مى بیان فرموده است
انا ابن العطشان حتى قضى، انا ابن طریح كربال، انا ابن مسلوب العمامھ و الرداء، انا ابن من بكت علیھ مالئكھ 



واء، انا ابن من رأسھ على السنان یھدى، انا ابن من السماء، انا ابن من ناحت علیھ الجن فى االرض و الطیر فى الھ
  .حرمھ من العراق الى الشام تسبى

بر آن بود كھ بوسیلھ اسالم آداب جاھلیت را از بین ببرد و با اجراى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)پیغمبر 609 - 
جھانى اسالمى الھى بسازد و بھ مردم رشد فكرى بدھد ... سیاسیات و اجتماعیات واحكام اسالم اعمم از عبادیات و 

خواستند  عمال فاسد اموى ھم درست در جھت عكس، مى. بھ قسمى كھ بتوانند صالح را از فساد تشخیص دھند
لذا بھترین طریق مردم را در جھل و نا آگاھى نگھ دارند تا بتوانند بھ اھداف شومى كھ در سر داشتند نائل گردند و 

را بھ این یافتند كھ ھمین عبادات و احكام را بدون محتوا و بدون مفاھیم عالیھ بخورد مردم بدھند و آنھا را صرفاً بھ 
نماز و روزه . انجام ھمین مراطم ظاھرى سر گرم نمایند و خالصھ احكام و عبادات را بھ استخدام خود در آوردند

دن و مھیا كردن جامعھ نقش مھمى داشتند و دارند كارى كردند نقش فراگیرى و سایر عبادات كھ برارى بیدار كر
اش  نمازى كھ اسالم درباره. كارآرایى خود را از دست بدھند و بصورت آلت و ابزارى در راه اغفال مردم در آیند

ال نیز جھت بدھد تا آن ھمھ تأكید و سفارش كرده و آنرا خیر العمل نامیده و باید حیات بخش باشد و بھ دیگر اعم
بوسیلھ آن تصحیح و تعدیل گردند و بوسیلھ آن متوجھ شوند كھ عمل خیر او در جھت سوء استفاده فاسدین قرار 

كار را بھ جائى رساندند كھ ! اند؟ نگیرد، ببینید چگونھ خود آنرا بصورت یك ابزار تخذیر كننده و اغفالگر در آورده
اى خیر العمل، الصلوه خیر من النوم گذاشتند تا ھمیشھ ھنگام نماز مسالھ خواب و اند و بج آنرا عدل خواب قرار داده

و خالصھ بنام دین بجنگ دین رفتند و فریاد گران را ! چرت برایشان تداعى كند و بھ فكر بیدارى و اندیشھ نباشند
كاران رھایى بخشند با ھمین اى اسالمى الھى و بیدار بسازند و مردم را از چنگال عفریت ستم خواستند جامعھ كھ مى

و آنچنان این برنامھ گسترده شده است كھ در دعاھا و مناجاتھا و زیارتھا و مسجد . حربھ سركوب و منكوب نمودند
شود در ھمھ اینھا  سازیھا و نماز جماعتھا و حجھاى صورى كھ بوسیلھ مزدوران ستم پیشھ و حیلھ گر انجام مى

مظاھر آنرا بازیچھ نیل بھ اھداف خود و موجب سرگرمى و بازى ھم قرار رسوخ كرده و بدینوسیلھ اسالم و 
  ...اند داده

  .135ص  1مرآه الجنان یافعى ج 610 - 

  .205المھمھ ابن صباغ مالكى ص  و الفصول. 195ص  9و مجمع الزوائد ج  86ص  4كامل ابن اثیر ج 611 - 

  .85ص  4كامل ابن اثیر ج 612 - 

و صواعق محرقھ . 148و تذكره الخواص ص  85ص  4و كامل ابن اثیر ج  382ص  7تاریخ طبرى ج 613 - 
. 192ص  8و البدایھ ابن كثیر ج . 289ص  2خطط مقریزى ج . 195ص  9جر ج و مجمع الزوائد ابن ح 116ص 

ص  2و مناقب ابن شھر آشوب ج . قسمت پایانى المقامھ العاشره 193ص  1و شرح مقامات حریرى شریشى ج 
. یزید شروع كرد بھ زدن چوبدستى بر داندانھاى پیشین امام: در كتاب االنحاف بحب االشراف نوشتھ است. 225

  .عنى بجاى كلمھ ینكت، یضرب دارد كھ ھر دو بھ یك معنا ھستندی

  (226ص  2مناقب ابن شھر آشوب ج . (این بھ تالفى روز بدر كھ پیغمبر اقوام و عشیره مرا كشت614 - 

و بنت  226ص  2در مناقب ابن شھر آشوب ج . 90ص  4و كامل ابن اثیر ج . 376ص  7تاریخ طبرى ج 615 - 
در تذكره . اند ولیس الل المصطفى الیوم من نسل نوشتھ :رسول هللا لیس لھا نسل نوشتھ شده است و در جاھاى دیگر

دوم را زده است شعر  الخواص نوشتھ است وقتى كھ حسن بصرى شنید یزید چوب بر لب و دندان امام حسین مى
  .ھر دو شعر را بھ انضمام شعر سومى بھ عبدهللا بن حكم نسبت داده است 71ص  12در كتاب األغانى ج . خواند

  .با اختصار ذكره كرده است 205و فصول المھمھ ص  102لھوف ص 616 - 

  .119واعق محرقھ ص ص617 - 

  .72ص  2و مثیر االحزان ابن نما و مقتل خوارزمى ج  151مقتل العوالم ص 618 - 



االعالم  و سیر 204ص  8البدایھ ابن كثیر ج  75ص  2و مقتل خوارزمى ج  289ص  2خطط مقریزى ج 619 - 
  .216ص  3النبالء ج 

  .در مقدمھ شرح حال ھند و پدرش آمده است. 151مقتل العوالم ص 620 - 

  .284ص  2خطط مقریزى ج 621 - 

  .74ص  2ارزمى ج مقتل خو622 - 

  .247نفس المھموم ص 623 - 

و در امالى مرحوم شیخ صدوق مجلس  194ص  8و در البدایھ ابن كثیر ج  377ص  7در تاریخ طبرى ج 624 - 
ولى مرحوم ابن . و خواھرش زینب) علیھ السالم)فاطمھ دختر على : اند نوشتھ 86ص  4و در كامل ابن اثیر ج  31

فاطمھ دختر : اند نوشتھ 62ص  2و مقتل خوارزمى ج  246و شیخ مفید در ارشاد ص  54نما در مثیر االحزان ص 
ید ، و مرحوم محدث قمى نیز در منتھى االمال ھمین قول را برگزیده و آنرا بھ مرحوم س)علیھ السالم(امام حسین 

  .دھد بن طاووس و شیخ مفید نسبت مى

اللھم الیك  :این جملھ را بدنبال آن افزوده است 62ص  2در مقتل خوارزمى ج  86ص  4كامل ابن اثیر ج 625 - 
  .فاستحیا یزید و ندم و سكت .اشكو دون غیرك

 :یزید بھ او گفت: این جملھ را اضافھ دارد 62ص  2در مقتل خوارزمى ج . 378ص  7تاریخ طبرى ج 626 - 
  .اعزب عنى لعنك هللا، و وھب لك حنفا قاضیا

ان از گفتھ خویش، آرى، اسیر امروز در آن روز امیر باشد و امام امروز در آن روز مأموم، و ستمگر627 - 
  .پشیمان و از كرده خود پریشان خواھند بود

ولى در تاریخ طبرى چاپ لیدن اوالً آیھ دوم . 195ص  8و البدایھ ابن كثیر ج . 381ص  7تاریخ طبرى ج 628 - 
یعنى . ، من قبل فقھھ نوشتھ شده است...ى من قلھ فقھھرا در این داستان ذكر نشده است، و ثانیاً بھ جاى جملھ انما آت

  .از فھم خودش این حرف را زده است كھ درست نیست

  .107لھوف ص 629 - 

  .31امالى صدوق مجلس 630 - 

  .58مثیر االحزان ابن نما ص 631 - 

  .340انوار نعمانیھ ص 632 - 

  .139تاریخ الخلفاء از سیوطى ص 633 - 

  .180، ص 6تاریخ طبرى ج 634 - 

  .150مقتل العوالم ص 635 - 

  .االرشاد مفید636 - 



  .157ریاض االحزان ص 637 - 

  .79ر االحزان ابن نما ص و مثی 112لھوف ص 638 - 

، چاپ حیدرى مؤلف آن چنانچھ در روضات الجنات آمده است ابو جعفر محمد بن 89بشاره المصطفى ص 639 - 
باشد، كھ بر پسر شیخ طوسى  ابى القاسم بن محمد بن على طبرى آملى است كھ از علماء قرن پنجم ھجرى مى

  ## .ت كرده استقرائ

  .12االنحاف بحب االشراف ص 640 - 

  .150سبط ابن جوزى تذكره الخواص ص 641 - 

  .331، ص 1االثار الباقیھ ج 642 - 

آمده كھ این ابیات را ابن جوزى در تذكره الخواص آورده؛ مؤلف گوید كھ در  128، ص 3در بابلیات ج 643 - 
  .اند تذكره قائل آنھا ذكر نشده و گفتھ شده بعضى از بزرگان ما چنین فرموده

  .371، ص 5شعراء الحلھ ج 644 - 

  .679، ص 2و بحاراالنوار ج  276، ص 2مجموعھ الشیخ ورام ج 645 - 

  .215محدث نورى مستدرك الوسائل ص 646 - 

  .267و  63، ص 1حلب ج  نھر الذھب فى تاریخ647 - 

  .90كامل الزیارات ص 648 - 

نقل كرده و ھمچنین ) علیھ السالم(این روایت را از امام عسكرى  17، ص 3شیخ طوس در التھذیب ج 649 - 
  .نموده است ھم آن را ذكر 551مصباح المتھجد ص 

نماید كھ  مرحوم شھید قاضى طباطبایى در كتاب اربعین چھ روزى است با دالیل متقن و مفصل اثبات مى650 - 
  ..ه بوده است نھ سال دوم مترجم 61اربعین در ھمان سال شھادت در سال 

  .107، ص 1مفاتیح الغیب ج 516 - 

  .47، ص 1روح المعانى ج 652 - 

  .165المحتضر ص 653 - 

  .، آداب الدخول فى المسجد46، ص 1المدخل ج 654 - 

  .، فى اللباس264، ص 1الفتاوى الفقھیھ الكبرى ج 655 - 

حكایت كرده و  142، ص 4این مطلب را از تفسیر روح البیان ج  211، ص 10عالمھ امینى در الغدیر ج 656 - 
، ص 1، الوجیز غزالى ج 137، ص 1در مھذب ابى اسحاق شیرازى ج . ھ نیستالبتھ این اولین مخالفت با امامی

، 4، عمده القارى عینى، شرح بخارى ج 560، ص 1، شرح تحفھ المحتاج ابن حجر ج 25، المنھاج نورى ص 47



مسطح كردن قبر شبیھ بھ شعار : آمده 505، ص 2، المغنى ابن قدامھ ج 681، ص 1، الفروع ابن مفلح ج 248ص 
سنت اینست كھ قبور را مسطح كنند، چون شعار  :آمده 88، ص 1ل بدعت است، در رحمھ االمھ از شعرانى ج اھ

علیھ (ھمچنین درباره درود فرستادن بر اھل بیت . را فضھ این شده اولى مخالفت با آنھا و برجستھ كردن قبور است
دن مكروه است چون اتھام بھ رافضى بودن درود فرستا: گوید مى 56زمخشرى در كشاف سوره احزاب آیھ ) السالم

ھمچنین در فتح . اند كھ در جایگاه تھمت نایستید فرموده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در آن وجود دارد و پیامبر 
در سالم فرستادن بر غیر انبیاء اختالف است، گفتھ شده كھ مطلقاً مشروع : آمده 135، ص 11البارى ابن حجر ج 

  .بھ صورت تبعى نھ براى یك شخص خاص، چون این شعار رافضھ است است و گفتھ شده

  .138، ص 1المیزان شعرانى ج 657 - 

  .33، ص 1الھدایھ از شیخ االسالم مرغینانى ج 658 - 

  .189، ص 1الفقھ على المذاھب االربعھ ج 659 - 

  .319، ص 1البحر الرائق از ابن نجیم ج 660 - 

  .266، ص 1 التھذیب شیخ طوسى ج 69الفقیھ صدوق ص  129، ص 3الكافى على ھامش مرآه العقول ج 661 - 

  .69الفقیھ صدوق ص 662 - 

  .382، ص 1، الفروغ ابن مفلح ج 626، ص 1المغنى ابن قدامھ ج 663 - 

  .32، ص 1؛ الوجیز عزالى ج 90، ص 1لمزنى ج ؛ مختصر ا116، ص 1كتاب االم ج 664 - 

  .331اآلثار الباقیھ، ابوریحان بیرونى 665 - 

  .116لھوف ابن طاووس ص 666 - 

  .66ص أمالى شیخ طوسى 667 - 

  .163ریاض األحزان ص 668 - 

  .420، ص 2محاسن البرقى ج 669 - 

  .215، ص 2مستدرك الوسائل ج 670 - 

  .235، ص 10بحار االنوار ج 671 - 

  .158، ص 2أغانى ج 672 - 

  .69سپھر ناسخ، التواریخ جلد زھرا، ص 673 - 

  .956 - 955ص  2دیوان چھار جلدى شھریار ج 674 - 



شھید سید اسماعیل بلخى افغانى خود یكى از شھداى راه آزادى افغانستان است وى چندین سال متوالى در 675 - 
سال زندان،  20زندان ظاھر شاه بھ سر برد كھ تنھا ھمدم و مونس او قرآن كریم بوده است چند ھزار بار در مدت 

  .قرآن را ختم كرده و باالخره حافظ كل قرآن شد

  .25، ص 2سرمایھ سخن، ج 676 - 

 

 


