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ترجمھ لھوف(سوگنامھ كربال : نام كتاب  ) 
سید بن طاوس: نویسنده   
محمدطاھر دزفولى: مترجم   

صادق حسن زاده: بھ كوشش   
ق در شھر دانشمند خیز و عالم پرور  ھ 589در سال  ((ابن طاوس))على بن موسى بن جعفر معروف بھ  چشم  ((حلھ))

شھر علم و اجتھاد رشد یافت و از محضر پدر بزرگوارش بھره كافى برد و ابن طاوس در آن . بھ جھان گشود
 :ھمانطور كھ خود مى گوید

بیشترین نفوذ را بر وى در سالھاى رشدش داشتھ اند و بھ او فضیلت ، تقوى و تواضع را  ((ورام))پدر و نیز جد وى 
 .یاد داده اند

ابوالحسن على بن یحیى الخیاط حلى ، حسین بن : ارتند ازعلماى دیگرى كھ ابن طاوس در نزد آنان درس خوانده عب
احمد السوراوى ، تاج الدین حسن بن على الدربى ، نجیب الدین محمد السوراوى ، صفى الدین بن معد بن على 

 ...الموسوى ، شمس الدین فخار بن محمد بن فخار الموسوى و
روف شدمع ((صاحب الكرامات))ابن طاوس در نسلھاى بعدى بھ عنوان  . 

و نیز گزارش شده كھ با امام زمان . او خود از حوادث معجزه آسایى كھ برایش رخ داده مواردى را نقل مى كند
گفتھ مى شود كھ علم بھ . در تماس مستقیم بوده است ) عج( بھ او اعطاء گردید اما اجازه اینكھ آن را بھ  ((اسم اعظم))

 .فرزندانش بیاموزد، داده نشد
فرزندانش مى گوید كھ ابن طاوس بھ  ھمچون مرواریدھاى درخشان در نوشتھ ھاى وى پراكنده بوده و  ((اسم اعظم))

 .آنان با خواندن مكرر آنھا، مى توانند آن را كشف كنند
كفن خود را آماده كرده و بھ آن خیره   ابن طاوس ... تقواى ابن طاوس از بسیارى از عبارات تاءلیف او مى درخشد

دلمشغولى او بھ مرگ ، از عبارات مختلف . چشم خود مجسم مى كرد  ستاخیز را در پیش مى شد و روز ر كشف ))
 (1).بھ دست مى آید ((المحجھ

ن اینكھ بھ ھیچ یك از اسباب آگاھى بدان ، تمسك ابن طاوس خود اذعان داشتھ كھ من بھ اول ھر ماه آگاھى دارم بدو
 . نمایم

: عالمھ طباطبایى صاحب تفسیر المیزان در منھج عرفانى ھم بھ دو نفر از بزرگان امامیھ بسیار اھمیت مى دادند
كھ مشحون از اسرار  ((اقبال))یكى سید على بن طاوس رضوان هللا علیھ و ھمچنین كتاب معروف ایشان موسوم بھ 

دیگرى سید بحرالعلوم ، كھ ھر دو بھ تواتر حكایات بھ . بیت علیھم السالم است ، اھمیت فوق العاده مى دادند اھل
 (2)((...محضر مبارك حضرت ولى عصر اءرواحنا لھ الفداء شرفیاب گردیده اند

و در مورد  (3). فرموده است ((سیدالمراقبین))تعبیر بھ  ((ابن طاوس))عارف فرزانھ میرزا جواد آقا ملكى تبریزى از 
مانند ابن طاوس در : ت آن چنان كسى است كھ شیخ من قدس سره مى گف ...)) :دیگر مى فرماید در  ((علم مراقبھ))

 (4).((این امت از طبقھ رعیت نیامده است
درباره ابن طاوس ، مى فرماید) ق. ھ 1303: وفات (آیت هللا شیخ جعفر شوشترى  نقل مراثى ،  و بدان كھ در ...)) :

در جاللت قدر، مثل ایشان كم است. از آن جناب ، معتبرترى نداریم   .))(5) 
 اھمیت كتاب لھوف

برجستھ شیعھ جایگاه مھمى براى  ابن طاوس اختصار و اشتھار را با ھم جمع كرده و در نزد علماى ((لھوف))كتاب 
كتاب لھوف )) :خودش باز كرده است بھ طورى كھ شھید محراب آیت هللا سید محمد على قاضى تبریزى مى فرماید

بسیار مورد اعتماد است و در میان كتب مقاتل كتاب مقتلى بھ اندازه   ، نقلیاتش -رحمة هللا علیھ  - سید ابن طاوس 



مى رسد و در اطمینان بر آن كتاب در ردیف اول كتب معتبره مقاتل قرار گرفتھ استاعتبار و اعتماد بھ آن ن ))
(6) 

رتبھ از روى رھبر معظم انقالب حضرت آیت هللا خامنھ اى مد ظلھ العالى در خطبھ ھاى نماز جمعھ تھران چندین م
مصادف با یازدھم ماه  18/2/77ھمین كتاب مقتل ابن طاوس ، ذكر مصیبت خوانده است و در نماز جمعھ مورخ 

ق ، چنین فرمودند  ه 1419محرم  است چند  ((لھوف))من امروز مى خواھم از روى مقتل ابن طاوس كھ كتاب )) :
ا براى شما عزیزان بخوانم ، البتھ این مقتل بسیار جملھ ذكر مصیبت كنم و چند صحنھ از این صحنھ ھاى عظیم ر

 . معتبرى است
ابن طاوس كھ على بن طاوس باشد فقیھ ، عارف ، بزرگ ، صدوق ، موثق ، مورد احترام ھمھ و استاد فقھاى 

ایشان اولین مقتل بسیار معتبر و . خودش ادیب و شاعر و شخصیت خیلى برجستھ یى است . بسیار بزرگى است 
استادشان . البتھ قبل از ایشان مقاتل زیادى است . ا نوشتندموجز ر مقتل دارد، شیخ طوسى مقتل دارد،  ((ابن نما))

آمد، تقریبا ھمھ مقاتل ، تحت الشعاع  ((لھوف))دیگران ھم دارند، مقتلھاى زیادى قبل از ایشان نوشتھ اند؛ اما وقتى 
، بسیار خوب و دقیق و خالصھ انتخاب شده استاین مقتل بسیار خوبى است ؛ چون عبارات . قرار گرفت   .))(7) 

بھ گفتھ آقا بزرگ عنوان )) :آقاى اتان گلبرك كھ بھترین تحقیق را درباره آثار ابن طاوس بھ عمل آورده ، مى نویسد
تر از معروف ((لھوف)) احتماال ھمین تاءلیف است كھ شیخ حر عاملى در اجازه خود بھ محمد فاضل . است  ((ملھوف))

در میان آثار ابن طاوس ، كھ اجازه روایت آنھا را بھ وى داده بھ آن با عنوان  (110/117 ((بحار)) ) المشھدى
ربال منتھى شده ، ھمچنین اصل جنگ و لھوف درباره رخدادھایى است كھ بھ حادثھ ك. یاد مى كند ((مقتل الحسین))

 . رخدادھاى بعدى آن
نك(ھدف وى این بود كھ لھوف در عاشورا خوانده شود . نقل مى كند ((راوى ناشناختھ))بیشتر داستان را یك   : 

یعنى(اگر كسى بدان دسترسى نداشتھ باشد، وى پیشنھاد مى كند ھمان مطالبى كھ در اقبال  .(((اقبال))  : (( فى اللطیف 
چند چاپ از آن وجود دارد و . یكى از معرفترین تاءلیفات ابن طاوس در آمد ((لھوف)) .آمده خوانده شود (((التصنیف

نك(چند بار نیز بھ فارسى ترجمھ شده است  / 4؛ مشار، مؤ لفین 1 17ش  201/ 26؛ 188ش  18/296 ((ذریعھ)) : 
، فھرست 416 1307 1308 165  ارجمند ص : ؛ مق  )...))(8) 

ق در .  ھ 664سرانجام این دانشمند متقى و زاھد و عارف و پرتالش و كوشا، در روز دوشنبھ پنجم ذى القعده سال 
((حوادث جامعھ))بغداد رحلت كرد و بھ نوشتھ  ناگفتھ نماند كھ . بھ نجف اشرف نقل دادند، جنازه او را پیش از دفن 

احرام خود نمود، آن را در كعبھ معظمھ در روضات مطھره   قبال كفن خود را تھیھ كرد، و در حج بیت هللا ، لباس 
و ائمھ بقیع و عراق ، متبرك نموده و ھمھ روزه نگاھش مى كرد و آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حضرت رسالت 

ت آن بزرگواران ، قرار داده بوده استرا وسیلھ شفاع  .(9) 
 ترجمھ لھوف

بھ خاطر اھمیت كتاب لھوف كھ از معتبرترین متون بھ شمار مى آید، جمعى از بزرگان بھ ترجمھ آن پرداختھ اند 
جمھ بھ قلم شیواى میرزا رضا قلى تبریزى بھ نام كھ ظاھرا اولین تر بھ  ((لھوف))مى باشد و بعد از آن  ((لجة االلم))

ق انجام .  ھ 1321قلم مترجم معروف عصر مشروطیت ، محمد طاھر بن محمدباقر موسوى دزفولى ، در سال 
ن ، تقدیم حضور عاشقان مكتب پذیرفتھ و اینك ترجمھ ایشان با ویرایش و مقدارى پیرایش متن و سلیس تر نمودن آ

  محدث نامى حاج شیخ عباس . ق .  ھ 1323دو سال بعد از این ترجمھ یعنى در سال . والیت و شھادت ، مى گردد
بخش دوم لھوف را كھ درباره واقعھ روز عاشورا است ، ترجمھ نمودند اینجانب نسخھ اى از ) ū)رحمھ هللا((قمى 

شیھ آن ، ترجمھ محدث قمى آمده استلھوف را در دست دارد كھ در حا  . 
علیھ السالم(از درگاه خداوند متعال براى ھمھ شیفتگان مكتب اباعبدهللا  بخصوص شھیدان انقالب اسالمى كھ عشق  (

عمال نشان دادند و جان در این راه پرافتخار باختند و نظام اسالمى را ) علیھ السالم(و محبت خود را بھ امام حسین 
خود تثبیت نمودند، اجر جزیل خواستاریمبا خون پاك   . 

 حوزه علمیھ قم
12/12/77صادق حسن زاده   

 مقدمھ مترجم
 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد ū الذى اءخرق قلوبنا بمصائب فرخ الرسول و اءجرى دموعنا على قرة عین البتول و جعل سرورنا فى طول 
صلى هللا علیھ و آلھ و (و السالم على رسول هللا محمدبن عبد هللا  اءحزانھ و اءدام ھمومنا بدوام اءشجانھ و الصالة

الجارى علیھ عبرتھ مدة حیاتھ و على اءمیرالمؤ منین المخبر بقتلھ وسبى بناتھ) سلم  . 
كھ  - عفى هللا عن جرائمھما  -اءما بعد؛ چنین گوید این بنده قاصر، ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى ، محمد طاھر 

و از . ق از افق مصیبت قریب العھد بھ طلوع است .  ھ 1321اوان محنت اقتران ، كھ ایام عاشوراء سال در این 



این جھت ، نائره اندوه و محنت ، باز از دلھاى شیعیان در مصیبت موالى خود در شرف اشتغال ھیجان است و 
مى سوگوارند، این بنده روسیاه و سیالب اشك از دیده ماتمیان رشك عمان ، ھر كسى بھ نحوى عزا دار و بھ قس

علیھ  -غریق بحر گناه را بھ نظر رسید كھ ایام مصیبت فرجام را وسیلھ تمسك بھ ذیل شفاعت سبط خیر االنام 
نموده بدین گونھ كھ بھ عرض برادران دینى خواھد رسید و كتاب مستطاب  -الصالة و السالم  اللھوف على قتلى ))

تاءلیف سید بزرگوار عالى مقدار، على  - كثر هللا اءمثالھم فى البریة  -ب مقاتل امامیھ كھ از معتبرترین كت ((الطفوف
مى باشد و از جملھ علماء  -هللا مضجعھ و عطر هللا مرقده  -بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس الحسینى نور 

سطوع برھان ، اجل از آن  اءعالم و محققین فرقھ امامیھ و طایفھ ناجیھ اثنى عشریھ است و در جاللت شاءن و
است كھ كسى بتواند احصاء برھھ اى از مفاخر و فضائل آن جناب را نماید؛ چھ از غایت ظھور و اشتھار بھ مثابھ 
آن است كھ مدح خورشید عالمتاب را در مراى ناظران احدى توان نمود و یا آنكھ بحر محیط را بھ كاسھ وھم توان 

 .  درجاتھشكر هللا مساعیھ و رفع هللا. پیمود
و بالجملھ ؛ چون این كتاب مستطاب را مراتب بلند و معارج ارجمند از وثوق و اعتماد در نزد حجج االسالم و 
اھل ))علماى اءعالم است ، مناسب چنین دانستم كھ اللى مضامین و جواھر فواید آن را در نظر كافھ شیعیان و 
((بیت عربى در پرده و حجابند جلوه گر نماید كھ ھر كس بھ قدر  اش السیما آن كسانى كھ از درك مفاد عبارات

عظیم بھره و از این سرچشمھ نجات غرفھ برداشتھ و عامھ خلق بر حقایق وقایع روز عاشورا   استعداد از این فیض 
و غیر آن بھ شرحى كھ در این كتاب مرقوم گردید كھ خالى از زوائد است و عارى از آنچھ طبع شیعھ مؤ من غیور 

امید كھ این بنده روسیاه را از دعاى خیر در مظان استجابت . ز شنیدن او متاءذى است اطالع كامل حاصل نمایندا
و از  (10)فراموش نفرمایند و چون در ترجمھ دیباچھ كتاب ، مھم غرضى نیافتم اعراض از آن را اولى دانستم 

ماه ذى الحجة الحرام سال  22مسلك اول كھ بھ دو اصل كتاب است شروع در ترجمھ گردید و ابتداء شروع ، روز 
بھ عون هللا تعالى در ظرف بیست روز بھ اتمام رسید. ق بوده .  ھ 1320 . 

و بر زالت بپوشانند و از خدشھ در امیدوار از عواطف و مراحم اھل فضل و دانش چنان است كھ دامان عف
فرمایند  لغزشھاى آن اغماض  . 

 . والعذر عند كرام الناس مقبول و باū التوفیق وعلیھ التكالن
 مقدمھ مؤ لف

 بسم هللا الرحمن الرحیم
دار الحمدū المتجلى لعباده من افق االءلباب ، المجلى عن مراده بمنطق السنة والكتاب ، الذى نزه اءولیاءه عن 

 .الغرور، وسما بھم الى اءنوار السرور
 . ولم یفعل ذلك محاباة لھم على الخالئق ، وال الجاء لھم الى جمیل الطرائق

لھم التعلق بجبال االھمال ، بل وفقھم   بل عرف منھم قبوال لالءلطاف ، واستحقاقا لمحاسن االءوصاف ، فلم یرض 
 . للتخلق بكمال االءعمال
ن سواه ، وعرفت اءرواحھم شرف رضاه ، فصرفوا اءعناق قلوبھم الى ظلھ ، وعطفوا آمالھم حتى عزفت نفوسھم عم

 . نحو كرمھ وفضلھ
 . فترى لدیھم فرحة المصدق بدار بقائھ ، وتنظر علیھم مسحة المشفق من اءخطار لقائھ

 : ترجمھ
 بسم هللا الرحمن الرحیم

براى بندگانش متجلى گشت و مرام و مرادش را بھ  حمد و سپاس خداى را كھ پرتوى نورش از افق عقلھاى ناب
آن خدائى كھ دل دوستان و دلباختگان خود را از چنگال دنیاى . وسیلھ زبان گویاى سنت و كتاب آشكار ساخت 

این لطف براى شیفتگانش بى جھت یا جبرآمیز و الزام آور . دلفریب رھانید و بھ سوى نورھاى سرورانگیز كشانید
از آن روى بوده كھ خداوند متعال آنھا را قابل و الیق دریافت چنین الطاف و سزاوار آراستگى بھ  نبوده است بلكھ

خداوند متعال راضى نشد كھ دلباختگان خود را گرفتار بیكارى   پس . چنین صفات نیكو و برجستھ اى دانستھ است 
و در این عرصھ موفق شان ساخت ؛ بھ طورى و بالتكلیفى ببیند لذا بھ آنھا توفیق عمل بھ تكالیف را عنایت فرمود 

روح  .كھ اولیاء هللا بھ كردارھاى كمال پرور روى آوردند و از ھرچھ غیر او بود دل كنده و آسوده خاطر گشتند
آنھا شرف خشنودى و رضاى خدا را دریافت تا اینكھ اعماق دلھایشان متوجھ حق گردید و در سایھ لطف و عنایت 

در وجود آنان سرورى سرشار . و سوى آرزوھایشان بھ فضل و كرم الھى سوق یافت او آرام گرفت و سمت 
 مشاھده مى كنى كھ مخصوص دلھاى مطمئن بھ عالم بقا و آن سراست

وال تزال اءشواقھم متضاعفة الى ما قرب من مراده ، و اءریحیتھم مترادفة نحو اصداره و ایراده ، و اءسماعھم 
و قلوبھم مستبشرة بحالوة تذكاره مصغیة الى استماع اءسراره ،  . 



 . فحیاھم منھ بقدر ذلك التصدیق ، وحباھم من لدنھ حباء البر الشفیق
فما اءصغر عندھم كل ما شغل عن جاللھ ، وما اءتركھم لكل ما باعد من وصالھ ، حتى اءنھم لیتمتعون باءنس ذلك 

 . الكرم والكمال ، ویكسوھم اءبدا حلل المھابة والجالل
عرفوا اءن حیاتھم مانعة عن متابعة مرامھ ، وبقاءھم حائل بینھم و بین اكرامھ ، خلعوا اءثواب البقاء، وقرعوا فاذا 

 . اءبواب اللقاء، وتلذذوا فى طلب ذلك النجاح ، ببذل النفوس واالءرواح ، وعرضوھا لخطر السیوف والرماح
سوا فى التقدم الى الحتوف ،والى ذلك التشریف الموصوف سمت نفوس اءھل الطفوف ، حتى تناف  

 : ترجمھ
. و ھمچنین اثر خوف و ترسى در آنھا مى بینى كھ از علو جبروت و عظمت پروردگار عالمیان و مالقات با اوست 
پیوستھ شوق آنان بھ كمال قرب خداوند در تزاید است و دلھایشان متمایل بھ انجام تكالیف الھى است و در این راه 

گوشھایشان براى شنیدن اسرار الھى مھیاست و دلھایشان از حالوت ذكر خدا، شاد و خرم است جدیت كامل دارند و 
بھ مقدار ایمانشان از لذت ذكر الھى بھره مند مى گردند و خداوند متعال از خزینھ لطف و عطایش ، آنچھ را . 

موده استشایستھ بخشش نیكوكار مھربان است ، بھ آن مردان الھى بدون ھیچ منت ، ارزانى فر  . 
پس چقدر كوچك شد در نزد ایشان ھر چیزى كھ روگردان گشت از جالل و عظمت او و چقدر متروك و مبتذل 

گردید بر ایشان ، ھر آنچھ باعث دورى از وصال او آمد، بھ حدى كھ ایشان ھمواره از انس با آن چنان كمال لذت 
چون دانستند كھ حیات و زندگى آنان مانع از كمال . مى برند و پیوستھ بھ زیورھاى ھیبت و جالل الھى ملبس اند

بندگى و متابعت حكم خداوندیست ، ناچار از بقاء خود گذشتھ بھ لقاى حضرت حق پیوستند و در طلب این 
رستگارى تا سرحد ایثار و جانبازى پیش رفتند و آماده شدند كھ جان و تن خود را در معرض نیزه ھا و شمشیرھاى 

دبران ، قرار دھن . 
مرغ جان شھداى كربال براى رسیدن این كمال و شرافت ، قفس تن را درھم شكستند و بھ پرواز درآمدند و سبقت و 

 مبادرت بھ
 . و اءصبحوا نھب الرماح والسیوف

 : فما اءحقھم بوصف السید المرتضى علم الھدى رضوان هللا علیھ ، و قد مدح من اءشرنا الیھ فقال
ملة لھم جسوم على الرمضاء مھ  و اءنفس فى جوارهللا یقریھا   
 كاءن قاصدھا بالضر نافعھا 

 
 و اءن قاتلھا بالسیف محییھا 

ولوال امتثال اءمر السنة والكتاب فى لبس شعار الجزع والمصاب ، الءجل ما طمس من اءعالم الھدایة ، و اءسس 
على اءمثال تلك الشھادة ، واال كنا قد لبسنا لتلك من اءركان الغوایة ، وتاءسفا على ما فاتنا من تلك السعادة ، وتلھفا 

 . النعمة الكبرى اءثواب المسرة والبشرى
وحیث اءن فى الجزع رضى لسلطان المعاد، وغرضا الءبرار العباد، فھا نحن قد لبسنا سربال الجزوع ، وآنسنا 

النساء جدى جد ثواكل: جودى بتواترالبكاء، وللقلوب : بارسال الدموع ، وقلنا للعیون  . 
 : ترجمھ

شھادت را سبب لذت و آرامش دانستند و غارت اموال و اسیرى عیال و اطفال ، ھیچگونھ كدورت و مالل بھ دلھاى 
 .خود راه ندادند

سروده) رحمھ هللا(چنانچھ سید مرتضى علم الھدى  ؛ یعنى براى آنان بدنھایى ... لھم نفوس على الرمضا مھملة : 
تاده و جانھایشان در جوار خدا آرمیده ؛ گویا اینان كسانى اند كھ آسیب رسانندگانشان ، است كھ بر ریگزار گرم اف

 !سود دھندگان آنھا بھ شمار مى آیند و قاتالن آنان ، زنده كنندگان آنان محسوب مى شوند
ز بین جزع و مصیبت زدگى ھنگام ا  و اگر نبود امتثال فرمان سنت پیامبر و كتاب پروردگار در پوشیدن لباس 

رفتن نشانھ ھاى ھدایت و ایجاد بدعتھا و تاءسف براى از دست دادن سعادت و تاءثر بر شھادت آنان ، ھرآینھ در 
مقابل این نعمت بزرگ ، جامھ ھاى سرور و بشارت بھ تن مى كردیم ، ولى چون نالھ و ماتم در مصیبت دخترزاده 

ر این عزادارى مترتب استحضرت خاتم ، سبب رضاى خداست ، و نیكوكاران را غرضى د  . 
 : ما ھم جامھ عزا پوشیدیم و اشك از دیدگان جارى ساختیم و بھ چشمان خود چنین خطاب كردیم

ھمچون زنان فرزند مرده در نالھ و : از پى در پى گریستن غافل نباشید و بھ دلھاى خود خطاب كردیم ! اى دیدگان 
سرزمین معروف ، مباح شمرده شده است و اساس وصیت آن  زارى بكوشید كھ امانتھاى پیامبر رؤ وف در این

 حضرت درباره حرمسرا و بچھ ھاى دلبندش
 فان ودائع الرسول الرؤ وف اءضیعت یوم الطفوف ، ورسوم وصیتھ بحرمھ واءبنائھ طمست باءیدى اءمتھ و اءعدائھ

. 
لمصائب المصغرة كل بلوى ، والنوائب فیاū من تلك الفوادح المقرحة للقلوب ، والجوائح المصرحة بالكروب ، وا



المفرقة شمل التقوى ، والسھام التى اءراقت دم الرسالة ، واالءیدى التى ساقت سبى الجاللة ، والرزیة التى نكست رؤ 
وس االءبدال ، والبلیة التى سلبت نفوس خیر اآلل ، والشماتة التى ركست اءسود الرجال ، والفجیعة التى بلغ رزؤ ھا 

ئیل ، والفظیعة التى عظمت على الرب الجلیلالى جبر  . 
و كیف ال یكون كذلك و قد اءصبح لحم رسول هللا مجردا على الرمال ، ودمھ الشریف مسفوكا بسیوف الضالل ، 

ووجوه بناتھ مبذولة لعین السائق و الشامت ، وسلبھن بمنظر من الناطق والصامت ، وتلك االءبدان المعظمة عاریة 
االءجساد المكرمة جاثیة على التراب ؟من الثیاب ، و !! 

 : ترجمھ
 . با دستھاى امتش و دشمنان بى غیرتش از بین رفتھ است

بھ تو پناه مى بریم از این كارھاى بزرگ كھ دلھا را جریحھ دار كرده و از این مصیبت ھاى عظیم كھ غم و ! خدایا
ھمھ گرفتاریھا را كوچك و ناچیز مى نماید و از  غصھ ھا را بھ صورت فریاد از دل برمى آورد و این گرفتارى كھ

این پیشامدھا كھ كانون تقوى را متفرق مى سازد و از تیرھایى كھ خون رسالت را بر زمین ریخت و دستھایى كھ 
خاندان جاللت را بھ اسارت برد و مصیبتى كھ بزرگان را سرافكنده نمود و فتنھ و بالیى كھ جانھاى بھترین خانواده 

یكرشان برگرفت و سرزنشى كھ دست شیرمردان را بست و رخداد دلخراشى كھ جبرئیل را ھم بھ ماتم نشاند را از پ
 . و واقعھ جانسوزى كھ در پیشگاه پروردگار عظمت داشت

چرا این چنین نباشد؟ حال آنكھ پاره اى از گوشت بدن پیامبر، عریان بر روى شن ھاى بیابان ، افتاده و خون 
راھان ریختھ شده و صورتھاى دخترانش در مقابل چشم شتررانان و شماتت گران و تاراج شریفش بھ تیغ گم

لباسھایشان در دیدگاه ھر گویا و خاموش صورت پذیرفتھ و این بدنھاى باعظمت و این پیكرھاى باكرامت ، در 
 .حالى كھ برھنھ از لباس ھستند، بر روى خاك افتاده اند

 مصائب بددت شمل النبى ففى 
 

الھدى اءسھم یطفن بالتلف  قلب  

 سرت علیھ بنار الحزن و االءسف   و ناعیات اذا ما مل ذو ولھ 

: ما بین مسلوب ، وجریح ، ومسحوب ، وذبیح ، وبنات النبوة : فیالیت لفاطمة و اءبیھا عینا تنظر الى بناتھا وبنیھا
من الخدور، و الطمات للخدود، و  مشققات الجیوب ، ومفجوعات بفقد المحبوب ، وناشرات للشعور، وبارزات

فیا اءھل البصائر من االءنام ، و یا ذوى . عادمات للجدود، ومبدیات للنیاحة والعویل ، وفاقدات للمحامى والكفیل 
النواظر و االءفھام ، حدثوا نفوسكم بمصائب ھاتیك العترة ، و نوحوا باū لتلك الوحدة و الكثرة ، و ساعدوھم بمواالة 

فان نفوس اءولئك االءقوام و دائع سلطان االءنام ، وثمرة فؤ اد . العبرة ، وتاءسفوا على فوات تلك النصرة الوجد و 
 . الرسول ، و قرة عین الزھراء البتول ، و من كان یرشف بفمھ الشریف ثنایاھم ، ویفضل على اءمتھ اءمھم و اءباھم

؛...مصائب بددت شمل النبى ففى   
 : ترجمھ

یى كھ كانون خاندان پیامبر را پریشان كرد و تیرھایى كھ در دل خورشید ھدایت نشست و آن قلب یعنى مصیبت ھا
و فریادھاى طنین انداز زنان خبر از مرگ آنان مى داد و آن جناب را مخاطب مى . بشریت را از كار انداخت 

 . ساخت و آتش سوزان حزن و اندوه و تاءسف را در دلش شعلھ ور مى ساخت
اطمھ و پدرش مى دیدند كھ دختران و فرزندانشان را پا برھنھ كرده اند و عده اى را زخمى و و گروھى اى كاش ف

دختران خاندان نبوت گریبان چاك و مصیبت زده و با مویھاى پریشان از پشت . را اسیر و برخى را سربریده اند
ادن حمایت گران و سرپرستان خود، پرده ھا بیرون آمده و بر صورتھاى خود سیلى مى زنند و در غم از دست د

 .صدا بھ نوحھ و زارى بلند نموده اند
اى مردم آگاه و اى انسانھاى تیزبین ، قتلگاه این خاندان را بھ یاد آورید و بھ بى كسى و غربت آنان و زیادى 

نھاى آنان امانتھاى دشمنان ، نوحھ سرایى كنید و با غم و اندوه دائم و اشك چشمانتان ، آنان را یارى نمایید كھ جا
 .پروردگار جھان و میوه دل پیامبر مسلمانان و نور چشم فاطمھ زھراء، ھستند

آنان كسانى اند كھ پیامبر با دھان مباركش دندانھاى آنان را مى مكید و پدر و مادر آنان را از پدر و مادر خود، 
 . برتر مى دانست

 ان كنت فى شك فسل عن حالھم 
 

التنزیل سنن الرسول و محكم   

 و بیان فضلھم على التفصیل   فھناك اءعدل شاھد لذوى الحجى 
 و وصیة سبقت الءحمد فیھم 

 
 جاءت الیھ على یدى جبریل 

وكیف طابت النفوس مع تدانى االءزمان بمقابلة احسان جدھم بالكفران ، وتكدیر عیشھ بتعذیب ثمرة فؤ اده ، وتصغیر 
 !قدره باراقة دماء اءوالده ؟



و نادى ! ین موضع القبول لوصایاه بعترتھ و آلھ ؟ و ما الجواب عند لقائھ و سؤ الھ ؟ و قد ھدم القوم ما بناه و اء
و ما عذر اءھل ! ویا عجباه من غفلة اءھل الدھور! فیاū من قلب ال یتصدع لتذكار تلك االءمور! االسالم واكرباه 

م یعلموا اءن محمدا موتور و جیع ؟ و حبیبھ مقھور صریع ؟ اءل! االسالم واالیمان فى اضاعة اءقسام االءحزان 
 والمالئكة یعزونھ على جلیل مصابھ ؟

 واالءنبیاء یشاركونھ فى اءحزانھ و اءوصابھ ؟
 ؛... ان كنت فى شك فسل عن حالھم

 : ترجمھ

این دو عادلترین شاھدان  یعنى اگر نسبت بھ آنان در دل خود، شكى دارى ، از سنت پیامبر و قرآن سؤ ال كن ، براى اینكھ
راستگو نزد فرزانگان ھستند و بیان فضیلت ایشان بھ تفصیل در آن دو آمده است و خداوند متعال بھ وسیلھ حضرت جبرئیل 

و در برابر نیكیھاى ) ھمھ چیز را فراموش كردند(چگونھ این مردم بھ ھمین زودى . فضایل آنھا را ابالغ فرموده است 
داختند و عیش حضرتش را با زجر و اذیتى كھ بر میوه دلش روا نمودند، مكدر ساختند و با ریختن پدرش بھ ناسپاسى پر

! قدر و منزلت او را كوچك شمردند؛ پس آن ھمھ سفارش كھ درباره خاندان و فرزندانش كرده بود، چھ شد؟  خون فرزندانش 
ستمكاران بنایى را كھ ایشان برپا ساختھ بود، ویران  این! ھنگام مالقات با آن حضرت در قیامت ، چھ پاسخى خواھند گفت ؟

كردند و فریاد وامصیبتاه از اسالم بلند شد و بھ خدا پناه مى بریم از دلى كھ بھ یاد این كارھا نشكند و تعجب مى كنم از 
ند؟ آیا نمى دانند غفلت مردم این زمانھ ، كھ چھ شده این مسلمانان را؟ و چھ عذرى براى آشكار نساختن غم این مصیبت دار

شده ، گرفتھ نشده ؟ و دل مبارك پیامبر دردمند است و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ ھنوز انتقام كشتھ اى كھ از پیامبر 
فرزند دلبندش گرفتار دشمن شده و كشتھ بر زمین افتاده است و فرشتگان بر این مصیبت بزرگ تسلیت اش عرض مى كنند 

ر این اندوھھا با او ھمدردى مى كنند؟و پیامبران الھى ھم د  
 !فیا اءھل الوفاء لخاتم االءنبیاء، عالم ال تواسونھ فى البكاء؟

باÒ علیك اءیھا المحب لولد الزھراء، نح معھا على المنبوذین بالعراء، و جد و یحك بالدموع السجام ، وابك على ملوك 
وتفوز بالسعادة یوم الحساباالسالم ، لعلك تحوز ثواب المواسى لھم فى المصاب ،   . 

اءنھ قال) علیھ السالم(فقد روى عن موالنا الباقر   : 
(( حتى تسیل على خده بواءه هللا ) علیھ السالم(اءیما مؤ من ذرفت عیناه لقتل الحسین : یقول ) علیھ السالم(كان زین العابدین 

ى تسیل على خده فیما مسنا من االءذى من عدونا فى الدنیا بھا فى الجنة غرفا یسكنھا اءحقابا، و اءیما مؤ من ذرفت عیناه حت
 .((بواءه هللا منزل صدق ، و اءیما مؤ من مسھ اءذى فینا صرف هللا عن وجھھ االءذى و آمنھ من سخط النار یوم القیامة

اءنھ قال) علیھ السالم(و روى عن موالنا الصادق   : 
بة غفر هللا لھ ذنوبھ ولوكانت مثل زبد البحرمن ذكرنا عنده ففاضت عیناه و لو مثل جناح الذبا . 

 : ترجمھ
وفادار ھستید، چرا در گریستن با او ھمراھى و ھمكارى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى مردمى كھ نسبت بھ خاتم انبیاء 

 !نمى كنید؟
ا فاطمھ زھرا علیھا السالم ، ھم اى دوستدار پدر زھرا علیھا السالم ، بھ خدا، در عزاى كسانى كھ بر روى خاك افتاده اند ب

سیل اشك جارى ساز و بر مظلومیت بزرگان و پادشاھان اسالم گریھ كن ، شاید پاداش آنانكھ در این ! واى بر تو. نالھ باش 
) علیھ السالم(مصیبت ھمدردى كردند بھ دست آورده و بھ فوز سعادت روز حساب نائل گردى كھ از سرور ما امام باقر 

ھر مؤ منى كھ بھ خاطر شھادت امام حسین : پیوستھ مى فرمود) علیھ السالم(پدرم زین العابدین : كھ فرمودروایت شده 
دیدگانش را پر از اشك سازد، آنچنان كھ بھ صورتش روان شود، خداوند در عوض آن ، غرفھ ھایى را در ) علیھ السالم(

ند و ھر مؤ منى كھ از این اذیت و آزارھا كھ از ناحیھ بھشت براى او اختصاص مى دھد كھ صدھا سال در آنھا مسكن گزی
دشمنان در دنیا بھ ما رسیده ، چشم ھایش اشك آلود گردد بھ آن مقدارى كھ از آن اشك بھ گونھ اش سرازیر شده ، خداوند 

یامت را از او و ھر مؤ منى كھ در راه ما آزارى ببیند، خداوند آزار و اذیت روز ق. متعال در منزل صدقش او را جاى دھد
روایت شده كھ فرمود) علیھ السالم(و از سرور ما امام صادق . بگرداند و از خشم و غضب روز رستاخیز ایمنش فرماید : 

كسى كھ در نزدش یادى از ما شود، دیدگانش پر از اشك گردد، اگرچھ بھ مقدار بال مگسى باشد، خداوند گناھانش را 
ه كف روى دریاھا باشدبیامرزد، ھرچند آن گناھان بھ انداز . 

 :و روى اءیضا عن آل الرسول علیھم السالم اءنھم قالوا



من بكى و اءبكى فینا مائة فلھ الجنة ، ومن بكى و اءبكى خمسین فلھ الجنة ، ومن بكى و اءبكى ثالثین فلھ الجنة ، و من بكى ))
و اءبكى واحدا فلھ الجنة ، و من تباكى فلھ  و اءبكى عشرین فلھ الجنة ، ومن بكى و اءبكى عشرة فلھ الجنة ، ومن بكى

 .((الجنة
جامع ھذا الكتاب -قال على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسینى   -: 

مصباح الزائر و جناح المسافر، و راءیتھ قد احتوى : ان من اءجل البواعث لنا على سلوك ھذا الكتاب اءننى لما جمعت كتاب 
ات و مختار اءعمال تلك االءوقات ، فحاملھ مستغن عن نقل مصباح لذلك الوقت الشریف ، اءو على اءقطار محاسن الزیار

 . حمل مزار كبیر اءو لطیف
 . اءحببت اءیضا اءن یكون حاملھ مستغنیا عن نقل مقتل فى زیارة عاشوراء الى مشھد الحسین صلوات هللا علیھ

 : ترجمھ
خود گریان شود و یا صد نفر را بگریاند ما ضمانت مى كنیم كھ او از  كسى كھ در مصیبت ما،: ھمچنین روایت شده كھ 

اھل بھشت باشد؛ و كسى كھ گریھ كند و یا پنجاه نفر را بگریاند، اھل بھشت است و كسى كھ بگرید و یا سى نفر را بگریاند 
خواھد بود و كسى كھ گریھ كند و  باز از اھل بھشت بھ شمار مى آید و كسى كھ بگرید و یا ده نفر را بگریاند، از اھل بھشت

باز ھم ) ھرچند اشك نمى ریزد(یا فقط یك نفر را بگریاند، اھل بھشت است و كسى كھ خود را شبیھ گریھ كنندگان مى سازد 
 .خدا او را بھ بھشت خواھد برد

كھ این كتاب لھوف را جمع آورى نموده  -على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس  یش از ھر چیز مرا بھ آنچھ ب: گوید -
را گرد آوردم ، دیدم كھ كتابى شامل  ((مصباح الزائر وجناح المسافر))نوشتن این كتاب وادار نمود، این بود كھ چون كتاب 

و ھر كھ آن كتاب را ھمراه . بھترین جاھاى زیارت و برگزیده ترین اعمالى كھ ھنگام زیارت بھ جا آورده مى شود، شد
تاب زیارت و اعمال آن ، اعم از كتاب كوچك و بزرگ ، بى نیاز شده استداشتھ باشد از حمل ك لذا تمایل پیدا كردم كھ  . 

ھمراه ) علیھ السالم(ھر كھ آن كتاب را با خود دارد، در كنارش كتاب مقتل جمع و جورى ھم براى عزادارى سید الشھداء 
كتاب را فراھم آوردم و باتوجھ بھ اینكھ زیارت كنندگان از این رو، این . داشتھ باشد و از كتابھاى دیگر بى نیاز گردد

 .فرصت كمترى دارند
فوضعت ھذا الكتاب لیضم الیھ ، و قد جمعت ھاھنا ما یصلح لضیق وقت الزوار، و عدلت عن االطناب واالكثار، و فیھ غنیة 

ه روح ما یلیق بمعناهلفتح اءبواب االءشجان ، وبغیة لنجح اءرباب االیمان ، فاننا وضعنا فى اءجساد معنا  . 
اللھوف على قتلى الطفوف ، و وضعتھ على ثالثة مسالك ، مستعینا بالرؤ وف المالك: وقد ترجمتھ بكتاب   . 

 : ترجمھ
در اینجا رشتھ سخن را كوتاه نموده و مطالب را بھ طور اختصار بیان مى كنم و ھمین مقدار كافى است كھ درھاى غم و 

ان باز نماید و مؤ منان را رستگار سازد، كھ در قالب این الفاظ حقایق ارزنده اى گنجانده ام و اندوه را بھ روى خوانندگ
 . نھادم و بر سھ مسلك تدوین نمودم و از خداى مھربان و مالك جھان ، یارى مى طلبم ((اللھوف على قتلى الطفوف))نامش را 

 المسلك االءول فى االءمور المتقدمة على القتال
لخمس لیال خلون من شعبان سنة اءربع من الھجرة) علیھ السالم(لحسین كان مولد ا  . 

اءلیوم الثالث منھ: وقیل   . 
فى اءواخر شھر ربیع االءول سنة ثالث من الھجرة: وقیل   . 

 . وروى غیر ذلك
تھ ، و جاءت بھ فاطمة بوالد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و معھ اءلف ملك یھنون النبى ) علیھ السالم(ولما ولد ھبط جبرئیل 

، فسر بھ و سماه حسینا)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(علیھا السالم الى النبى  . 
اءنباءنا حاتم بن صنعة ، قالت اءم الفضل : اءنباءنا عبد هللا بن بكر بن حبیب السھمى ، قال : قال ابن عباس : فى الطبقات 

 :زوجة العباس رضوان هللا علیھما
ائلى كھ قبل از ماجراى كربال وقوع یافتھ استدر مس: مسلك اول   

علیھ السالم(تولد امام حسین  ) 
در پنجم ماه شعبان المعظم بھ سال چھارم از ھجرت رسول هللا ) علیھ السالم(تولد حضرت سیدالشھداء ابى عبدهللا الحسین 

برخى تولد آن جناب را روز آخر ماه ربیع  بوده ؛ و بعضى گفتھ اند كھ روز سوم آن ماه بود و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 . االول بھ سال سوم از ھجرت گفتھ اند و بجز این اقوال ، روایات دیگر نیز وارد است

صلى هللا (با ھزار ملك از آسمان نازل گردید بر رسول مجید ) علیھ السالم(بالجملھ ؛ چون آن جناب در دار دنیا آمد، جبرئیل 



فاطمھ زھرا علیھا السالم فرزند ارجمند را بھ . حضرت را تھنیت نمود بھ والدت آن مولود مسعودو آن ) علیھ و آلھ و سلم
آورد، آن جناب از دیدار نور دیده خود، خرسند و خشنود شد و آن مولود شریف ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدمت پیغمبر 

 .نام نھاد ((حسین ))را 
خبر داد مرا حاتم بن : وده بھ روایت او از عبدهللا بن بكر بن حبیب سھمى كھ گفت از ابن عباس ذكر نم ((طبقات))در كتاب 

رضوان هللا علیھما - زوجھ عباس بن عبدالمطلب  - ((ام الفضل))صنعھ بر آنكھ  - 
قطعت فوضعت فى حجرى ، ففسرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(راءیت فى منامى قبل مولده كاءن قطعة من لحم رسول هللا 

، فقال)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(لك على رسول هللا ذ خیرا راءیت ، ان صدقت رؤ یاك فان فاطمة ستلد غالما فاءدفعھ )) : 
 .((الیك لترضعیھ

فجرى االءمر على ذلك: قالت   . 
یھ و آلھ و صلى هللا عل(فجئت بھ یوما، فوضعتھ فى حجره ، فبینما ھو یقبلھ فبال ، فقطرت من بولھ قطرة على ثوب النبى 

كالمغضب) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(، فقرصتھ ، فبكى ، فقال النبى )سلم  : (( یا ام الفضل ، فھذا ثوبى یغسل ، و قد ! مھال
 .((اءو جعت ابنى

فتركتھ فى حجره ، وقمت آلتیھ بماء، فجئت ، فوجدتھ صلوات هللا علیھ و آلھ یبكى: قالت   . 
؟مم بكاؤ ك یا رسول هللا : فقلت   

)) : فقال ال اءنالھم هللا شفاعتى یوم القیامة. [اءتانى ، فاءخبرنى اءن اءمتى تقتل ولدى ھذا) علیھ السالم(ان جبرئیل   ]. 
متولد گردد، شبى در خواب دیدم كھ گویا پاره اى از گوشت بدن حضرت خاتم ) علیھ السالم(پیش از آنكھ امام حسین : گفت 

صلى (بریده شد و در دامن من قرار گرفت ؛ پس این خواب خود را بھ حضرت رسول ) و سلمصلى هللا علیھ و آلھ (االنبیاء 
كھ ھمانا اگر خواب تو راست باشد فاطمھ زھرا علیھا السالم پسرى : آن جناب فرمود. عرض نمودم ) هللا علیھ و آلھ و سلم

 . خواھد زائید و من آن طفل را بھ تو مى سپارم تا او را شیر دھى
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ بھ ھمان قسمى كھ رسول خدا : ل گفت ام الفض علیھ (فرموده بود واقع گردید و حسین  (

را بھ من سپرد و دایھ او بودم تا اینكھ روزى آن طفل را بھ خدمت جد بزرگوارش آوردم و او را در دامان پیغمبر ) السالم
من . اه طفل بول كرد و قطره اى از بول او بر جامھ پیغمبر رسیدنھادم و آن حضرت ، نور دیده خود را مى بوسید ناگ

بھ گریھ افتاد) علیھ السالم(را نشگون گرفتم ، امام حسین   گوشت بدنش  مانند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا  .
)) :شخصى خشمناك بھ من فرمود و فرزند دلبند مرا آزردىاینك جامھ را بھ آب مى توان شست ، ت! آرام باش ، اى ام الفضل   

.)) 
را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(او را در دامان پیغمبر گذاردم و خود رفتم تا آنكھ آب آورده جامھ رسول هللا : ام الفضل گفت 

ز چھ چی! یا رسول هللا : عرض كردم . گریان است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بشویم ، چون برگشتم دیدم كھ جناب پیغمبر 
 شما را گریانید؟

اینك جبرئیل بر من نازل گردید و مرا خبر داد كھ این فرزند را، امت من بھ قتل مى آورند: فرمود ! 
صلى هللا علیھ و آلھ و (من مولده سنة كاملة ، ھبط على رسول هللا ) علیھ السالم(فلما اءتت على الحسین : قال رواة الحدیث 

ورة االءسد ، والثانى على صورة الثور، والثالث على صورة التنین ، والرابع على اءحدھم على ص: اثنا عشر ملكا) سلم
]صورة ولد آدم ، والثمانیة الباقون على صور شتى ، محمرة وجوھھم  یا : ، قد نشروا اءجنحتھم ، و ھم یقولون ]باكیة عیونھم 

مثل اءجر ھابیل ، و یحمل على قاتلھ مثل وزر محمد، سینزل بولدك الحسین بن فاطمة ما نزل بھابیل من قابیل ، و سیعطى 
 . قابیل

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ولم یبق فى السموات ملك اال و نزل الى النبى  ) علیھ (و یعزیھ فى الحسین ] یقرؤ ه السالم ،[، كل 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (، و یخبره بثواب ما یعطى ، و یعرض علیھ تربتھ ، والنبى )السالم اءللھم اخذل من خذلھ )) : یقول (

 .((، و اقتل من قتلھ ، و ال تمتعھ بما طلبھ
فى سفر لھ ، فوقف فى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سنتان من مولده خرج النبى ) علیھ السالم(فلما اءتى على الحسین : قال 

 . بعض الطریق ، فاسترجع و دمعت عیناه
سال تمام از عمر شریف آن جناب گذشت ، دوازده فرشتھ بر رسول مجید نازل  راویان حدیث چنین گفتھ اند كھ چون یك

گردید؛ یكى بھ صورت شیر، دومى بھ صورت گاو، سومى بھ صورت اژدھا، چھارمى بھ صورت انسان و ھشت ملك دیگر 
باشد كھ بھ فرزند دلبند  زود! یا محمد: ھم بھ شكل ھاى مختلف بودند با روھاى قرمز و بالھاى خود را پھن نموده و مى گفتند

تو حسین بن فاطمھ علیھا السالم نازل شود مانند آنچھ كھ بھ ھابیل از قابیل نازل گردید؛ و زود باشد كھ اجر و مزد شھادت 



فرزند تو را،خداى عزوجل بدھد مانند آن اجر ثوابى كھ بھ ھابیل بخشیده و بھ گردن قاتل او بگذارد مانند گناھى را كھ بر 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و ھیچ فرشتھ مقربى در آسمانھا باقى نماند مگر آنكھ بر پیغمبر . بیل است گردن قا نازل  (

گردیدند و آن جناب را در قتل فرزند، تعزیھ مى گفتند و خبر مى دادند آن رسول مكرم را بھ آن ثوابى كھ خداى عزوجل بھ 
نشان مى دادند و آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مطھر او را بھ رسول خدا خواھد داد و خاك قبر ) علیھ السالم(امام حسین 

حضرت نفرین بر قاتالن فرزند، مى نمود و عرض مى كرد كھ پروردگارا، مخذول گردان كسى را كھ فرزند مرا خوار 
 . نماید و بكش كشنده او را و او را از رسیدن بھ مراد خود بھره مند مگردان

را سفرى پیش آمد؛ پس ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دو سال از عمر شریف آن جناب گذشت رسول خدا چون : راوى گوید
و چشمان آن جناب اشك آلود گردید و گریھ نمود؛  ((انا Ò و انا الیھ راجعون)) : در پاره اى از راه كھ مى رفت بایستاد و گفت

 سبب گریھ را از آن حضرت سؤ ال نمودند،
، فقالفسئل عن ذلك   : (( یخبرنى عن اءرض بشط الفرات یقال لھا كربالء، یقتل علیھا ولدى الحسین ) علیھ السالم(ھذا جبرئیل 

 .((بن فاطمة
من یقتلھ یا رسول هللا ؟: فقیل لھ   

، وكاءنى اءنظر الى مصرعھ و مدفنھ-لعنھ هللا  ((یزید))رجل یقال لھ )) : فقال )). 
المنبر فخطب و وعظ، والحسن والحسین علیھما السالم بین یدیھ ثم رجع من سفره ذلك مغموما، فصعد  . 

 : فلما فرغ من خطبتھ وضع یده الیمنى على راءس الحسن والیسرى على راءس الحسین ثم رفع راءسھ الى السماء و قال
(( تى ، و قد اءخبرنى اءللھم ان محمدا عبدك و نبیك وھذان اءطائب عترتى و خیار ذریتى و اءرومتى و من اءخلفھما فى اءم

اءن ولدى ھذا مقتول مخذول ، اءللھم فبارك لھ فى قتلھ واجعلھ من سادات الشھداء، اءللھم و ال تبارك ) علیھ السالم(جبرئیل 
 .((فى قاتلھ و خاذلھ

فضج الناس فى المسجد بالبكاء والنحیب: قال   . 
ز زمینى كھ كنار فرات واقع است و آن را اینك جبرئیل است كھ مرا خبر مى دھد ا ((. ھذا جبرئیل)) :فرمود مى  ((كربال))

 !گویند كھ بر روى آن زمین فرزند دلبند من ، حسین فاطمھ كشتھ مى گردد
كشنده آن جناب كیست ؟! یا رسول هللا : عرض نمودند  

كشنده او مردیست كھ نام نحس او : فرمود قتلگاه و محل قبر او را  و گویا كھ من اكنون -خدا او را لعنت كند  - است  ((یزید))
 . بھ چشم خود نظر مى نمایم

از آن سفر بھ مدینھ مراجعت فرمود، مھموم و مغموم بود؛ پس بر منبر باال ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چون رسول خدا 
ر در پیش رفت و خطبھ انشاء فرمود و مردم را موعظھ نمود در حالى كھ حسن و حسین علیھما السالم در خدمت آن بزرگوا

و دست چپ ) علیھ السالم(روى آن حضرت بودند و چون از اداى خطبھ فارغ گردید، دست راست خود را بر سر حسن 
بنھاد و سر مبارك را بھ سوى آسمان بلند نمود و گفت ) علیھ السالم(خود را بر سر حسین  خداوندا، بھ درستى كھ محمد  :

ى تو است و این دو فرزند از اطائب عترت و بھترین ذریھ من و بنیان من اندبنده تو و نب) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( . 
و ایشان را در میان امت خود مى گذارم كھ جانشین من اند و اینك جبرئیل خبر داد مرا كھ این فرزند من كشتھ خواھد شد و 

ات شھداء بگردان و مبارك مكن در حق مخذول خواھد بود؛ خداوندا كشتھ شدن را بر او مبارك گردان و او را از جملھ ساد
 .قاتل و خوار كننده او

پس مردم و اھل مسجد صداھا بھ گریھ و افغان بلند: راوى گفت   
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و قال النبى   .((اءتبكون و ال تنصرونھ)) :(

زة و عیناه تھمالن دموعا ثم قالو ھو متغیر اللون محمر الوجھ ، فخطب خطبة اءخرى موج - صلوات هللا علیھ  - ثم رجع   : 
(( كتاب هللا ، وعترتى و اءرومتى و مزاج مائى و ثمرة فؤ ادى و مھجتى لن یفترقا : اءیھا الناس انى قد خلفت فیكم الثقلین 

 حتى یردا على الحوض ، وقد اءبغضتم عترتى و ظلمتموھم اءال و انى اءنتظرھما، و انى ال اءسالكم فى ذلك اال ما اءمرنى
 . ربى اءن اءساءلكم المودة فى القربى ، فانظروا اءال تلقونى غدا على الحوض

 : اءال و انھ سترد على یوم القیامة ثالث رایات من ھذه االءمة
نحن اءھل التوحید من : من اءنتم ؟ فینسون ذكرى و یقولون : رایة سوداء مظلمة قد فزعت لھا المالئكة ، فتقف على ، فاءقول 

 . العرب
اءنا اءحمد نبى العرب والعجم: ءقول لھم فا  . 

نحن من اءمتك یا اءحمد: فیقولون  . 



پس از اتمام آن . نمودند، آن حضرت فرمود كھ شما اآلن بر حال او گریھ مى كنید و حال آنكھ او را یارى نخواھید كرد
روى نازنینش از شدت غضب مجلس ، بار دیگر بھ مسجد مراجعت فرمود در حالتى كھ رنگ مبارك آن حضرت متغیر و 

بھ ! ایھا الناس : سرخ بود و خطبھ مختصر دیگر بخواند و در آن حال از چشمان آن حضرت اشك مى ریخت پس فرمود
درستى كھ من در میان شما دو چیز سنگین و بزرگ را واگذارده ام یكى كتاب خداست و دیگرى عترت من كھ بنیاد امر من 

این دو چیز از ھم جدایى ندارند تا آنكھ در كنار حوض كوثر بر . میوه دل و پاره جگر من اندو مایھ امتزاج آب طینت من و 
من وارد شوند و بھ تحقیق كھ دشمن داشتید عترت مرا و برایشان ستم روا نمودید، آگاه باشید كھ من در روز قیامت انتظار 

م درباره ایشان مگر آنچھ را كھ پروردگار من بھ من امر این دو امر بزرگ دارم تا آنكھ بھ نزد من آیند و من پرسش نمى كن
فرموده و آن آنست كھ از شما بخواھم كھ در حق ذوى القربى من ، دوستى نمایید؛ پس اندیشھ كنید كھ مبادا در فرداى قیامت 

در حالى نسبت بھ آنھا كینھ و ظلم روا داشتھ باشید(بر كنار حوض كوثر نتوانید كھ مرا دید  ). 
یك علم سیاه و تاریك كھ مالئكھ از : اشد كھ در روز قیامت سھ سركرده این امت با سھ علم در نزد من خواھد آمدزود ب

من گویم كھ منم احمد پیغمبر خدا بر عرب و عجم . دھشت و وحشت دیدار آن بھ فریاد آیند؛ پس در حضور من بایستند . 
 !گویند كھ ما از امت توایم اى احمد

ف خلفتمونى من بعدى فى اءھلى و عترتى و كتاب ربى ؟كی: فاءقول لھم   
اءما الكتاب فضیعناه ، و اءما عترتك فحرصنا على اءن نبیدھم عن آخرھم عن جدید االءرض: فیقولون   . 

 . فاءولى وجھى عنھم ، فیصدرون ظماء عطاشا مسودة وجوھھم
كتاب ربى ، : ف خلفتمونى فى الثقلین االءكبر واالءصغركی: ثم ترد على رایة اءخرى اءشد سوادا من االءولى ، فاءقول لھم 

 وعترتى ؟
اءما االءكبر فخالفنا، و اءما االءصغر فخذلناھم ومزقناھم كل ممزق: فیقولون   . 
الیكم عنى ، فیصدرون ظماء عطاشا مسودة و جوھھم: فاءقول   . 

من اءنتم ؟: ثم ترد على رایة اءخرى تلمع و جوھھم نورا، فاءقول لھم   
نحن اءھل كلمة التوحید والتقوى ،: فیقولون   

 پس من خواھم گفت كھ بعد از من چگونھ بودید در حق اھل بیت و عترت من و در حق كتاب پروردگار من ؟
اما كتاب را، پس آن را ضایع نمودیم و اما عترت تو را، پس راغب و حریص بودیم كھ ایشان را تماما : جواب مى گویند

روى زمین برداریم ھالك نمائیم و از  . 
پس من روى از ایشان بگردانم و از نزد من ، تشنھ با روھاى سیاه برگردند پس از آن ، گروه دیگر با علم بھ نزد من آیند 

 كھ از گروه اول سیاه تر،
پس از وفات من چگونھ رفتار نمودید بر دو : پس بھ ایشان گویم  رگ و دیگرى كھ در میان شما گذارده بودم ؛ یكى بز ((ثقل))

 .كوچك ، كھ بزرگ كتاب خدا و كوچك عترت من بودند
اما ثقل بزرگ را كھ كتاب خدا بود، مخالفت حكم آن نمودیم و اما ثقل كوچك كھ عترت باشد آن را خوار : جواب گویند

 . گردانیدیم و از ھم گسیختیم
پس تشنھ و روسیاه برگردند! از نزد من دور شوید: پس بھ ایشان گویم  . 

بھ ایشان گویم. نگاه گروه دیگر با علم و با چھره ھاى درخشنده از نور، بر من وارد شوندآ  : 
 شما چھ كسانید؟

مائیم اھل كلمھ توحید و پرھیزكارى: گویند  . 
، ونحن بقیة اءھل الحق ، حملنا كتاب ربنا فاءحللنا حاللھ و حرمنا حرامھ ، و )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نحن اءمة محمد 

)اءحببنا ذریة نبینا محمد  ، فنصرناھم من كل ما نصرنا منھ اءنفسنا، و قاتلنا معھم من ناواھم)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم  . 
، و لقد كنتم فى دارالدنیا كما وصفتم ، ثم اءسقیھم من )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءبشروا فاءنا نبیكم محمد : فاءقول لھم 

ستبشرین ، ثم یدخلون الجنة خالدین فیھا اءبد اآلبدینحوضى ، فیصدرون مرویین م  . 
، و یستعظمونھ و یرتقبون قدومھ)علیھ السالم(و كان الناس یتعاودون ذكر قتل الحسین : قال   . 

 كتب یزید بن معاویة الى الولید بن عتبة و - و ذلك فى رجب سنة ستین من الھجرة  -فلما توفى معاویة بن اءبى سفیان لعنھ هللا 
ان اءبى : كان اءمیرا بالمدینة یاءمره باءخذ البیعة لھ على اءھلھا و خاصة على الحسین بن على علیھما السالم ، و یقول لھ 

 . علیك فاضرب عنقھ وابعث الى براءسھ
 فاءحضر الولید مروان بن الحكم واستشاره فى



، كتاب پروردگار خود را برداشتھ ایم و حالل آن را  ؛ ما بقیھ اھل حق ھستیم)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مائیم امت محمد 
حالل دانستھ ایم و حرام آن را حرام شمردیم و ذریھ پیغمبر خود را دوست مى داشتیم و ایشان را یارى كردیم از ھر چیزى 

 . كھ خود را از آن یارى نمودیم و با ھر كس كھ قصد جنگ با ایشان داشت قتال كردیم
منم محمد پیغمبر شما و الحق در دار دنیا چنان بودید كھ اكنون وصف نمودید؛ پس ! شما را بشارت بادپس بھ ایشان گویم كھ 

كوثر سیراب كنم و آنھا سیراب و خوشحال مى گردند و داخل بھشت مى شوند و در بھشت ، ھمیشھ   ایشان را از حوض
 .جاویدان باشند

تل حسین مظلوم مى نمودند و آن را در نظر عظیم مى شمردند و عادت مردم بر این جارى شد كھ یاد از ق: راوى گوید
در ماه رجب بھ سال شصت از  -علیھما اللعنة و النیران  -چون معاویة بن ابى سفیان  .منتظر و مترقب چنین واقعھ بودند

بھ ولید بن عقبھ یزید نامھ اى . ھجرت ، جان بھ مالك دوزخ سپرد و یزید حرام زاده بھ جاى آن ملعون بھ سلطنت نشست 
علیھ (حاكم مدینھ نوشت و در آن نامھ امر نموده بود كھ برایش از اھل مدینھ ، خصوصا از حضرت ابى عبدهللا الحسین 

بیعت بگیرد و در آن نامھ ، مندرج بود كھ ھر گاه آن جناب بیعت ننماید او را گردن بزن و سر او را از براى من ) السالم
 ! بفرست

مطالعھ آن نامھ ، مروان بن حكم را طلبید و با او در این باب مشورت نمودپس ولید بعد از  . 
علیھ السالم(اءمر الحسین  ). 

انھ ال یقبل ، ولو كنت مكانك لضربت عنقھ: فقال   . 
لیتنى لم اءك شیئا مذكورا: فقال الولید . 

لیھ ، فنعى الولید الیھ موت معاویة ، و عرض ، فجاءه فى ثالثین رجال من اءھل بیتھ و موا)علیھ السالم(ثم بعث الى الحسین 
 .علیھ البیعة لیزید

 .((اءیھا االءمیر، ان البیعة ال تكون سرا، و لكن اذا دعوت الناس غدا فادعنا معھم)) : فقال
ال تقبل اءیھا االءمیر عذره ، و متى لم یبایع فاضرب عنقھ: فقال مروان   . 

ثم قال) علیھ السالم(فغضب الحسین   : (( یلى علیك یابن الزرقاء، اءنت تاءمر بضرب عنقى ، كذبت وهللا ولؤ متو )). 
اءیھا االءمیر انا اءھل بیت النبوة ومعدن الرسالة و مختلف المالئكة ، و بنا فتح هللا و بنا ختم هللا ، )) : ثم اءقبل على الولید فقال

 و یزید رجل فاسق شارب 
ول نخواھد نمود كھ با یزید بیعت نماید و اگر من بھ جاى تو مى بودم او را گردن قب) علیھ السالم(مروان گفت كھ امام حسین 

 . مى زدم
من در سلك معدومین بودمى تا بھ این امر شنیع مبتال نگردیدمى! اى كاش : ولید گفت   . 

نفر از اھل بیت و  آن حضرت با سى. فرستاده او را طلب داشت ) علیھ السالم(پس از آن ، ولید كسى را خدمت ابى عبدهللا 
ولید خبر مرگ معاویھ پلید را بھ او داد و اظھار داشت كھ آن جناب با یزید . دوستان خود بھ منزل ولید، تشریف آوردند

 .بیعت نماید
بیعت كردن من نمى توان كھ بھ پنھانى باشد، چون فردا شود و مردم را طلب دارى ! اءیھا االءمیر: فرمود) علیھ السالم(امام 
را نیز با ایشان بخواهما   . 

این عذر را از او مپذیر و اگر بیعت نمى نماید او را گردن بزن! اى امیر: مروان لعین كھ در آن مجلس حاضر بود گفت   . 

 

تو را ! زناكار] كبود چشم [واى بر تو، اى پسر زن : در غضب شد، فرمود] از شنیدن این سخنان ) [علیھ السالم(امام حسین 
با این سخنان جسارت آمیز[دروغ گفتى و خود را ! بھ خدا سوگند! حكم نمایى مرا گردن زنند؟ چھ یارا كھ  . خوار داشتى [

روى مبارك بھ جانب ولید نمود) علیھ السالم(سپس آن حضرت  . 
بتداى ماییم خانواده نبوت و معدن رسالت و خانھ ما محل آمد و شد مالئكھ است و خداى عزوجل بھ ما ا! اى امیر: فرمود

 خلقت و رحمت را فرمود و بھ ما ختم خواھد نمود و یزید مردیست فاسق
الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق لیس لھ ھذه المنزلة ، و مثلى ال یبایع بمثلھ ، ولكن نصبح وتصبحون و ننظر و 

 .((تنظرون اءینا اءحق بالخالفة والبیعة
عصیتنى: للولید، فقال مروان )علیھ السالم(ثم خرج الحسین   . 



ویحك یا مروان ، انك اءمرت بذھاب دینى ودنیاى ، وهللا ما اءحب اءن ملك الدنیا باءسرھا لى واننى قتلت حسینا، وهللا : فقال 
ما اءظن اءحدا یلقى هللا بدم الحسین علیھ السالم اال و ھو خفیف المیزان ، ال ینظر هللا الیھ یوم القیامة و ال یزكیھ و لھ عذاب 

 . اءلیم
یا اءبا عبد هللا ، انى لك ناصح : ، فخرج من منزلھ یستمع االءخبار، فلقیھ مروان ، فقال )علیھ السالم(و اءصبح الحسین : قال 

 .فاءطعنى ترشد
علیھ السالم(فقال الحسین   .((و ما ذاك ، قل حتى اءسمع)) :(

انى آمرك ببیعة یزید بن معاویة ،: فقال مروان   
نده نفس محترمھ ، آشكارا بھ فسق مشغول است ، مانند من ، كسى با او بیعت نخواھد نمود و لكن چون و شرابخوار و كش

ھر دو  -صبح فردا شود، ما و شما  نظر در امور خویش نماییم كھ چھ كس از میان ما سزاوار بھ خالفت و بیعت خلق با  -
 .او باشد

ولید، بیرون آمداز نزد ) علیھ السالم(پس از اداى این كلمات ، امام  . 
با راءى من مخالفت كردى و عصیان نمودى: مروان لعین بھ ولید گفت   . 

كھ دوست ! بھ من اشاره كردى بھ امرى كھ دین و دنیاى مرا از دست بدھى ؛ برو، بھ خدا سوگند! واى بر تو باد: ولید گفت 
گمان ندارم كسى ! بوده باشم ؛ بھ خدا سوگند) یھ السالمعل(نمى دارم كھ تمام دنیا را مالك باشم و حال آنكھ قاتل امام حسین 

در گردن او باشد مگر آنكھ میزان اعمال او سبك خواھد بود و خداى ) علیھ السالم(خدا را مالقات كند و خون حسین 
 .عزوجل نظر رحمت بھ سوى او نخواھد نمود و او را از گناه پاك نخواھد كرد و عذابى دردناك او را خواھد بود

چون صبح شد آن حضرت كھ از منزل خود مى آمد، اخبار مختلف از مردم مى شنید، پس مروان پلید را در : راوى گوید
مروان عرض كرد. راه مالقات نمود اى ابا عبد هللا ، من تو را نصیحت مى كنم ، از من بپذیر كھ بھ راه راست خواھى  :

؟!رسید  
كدام است ؟ بگو تا بشنوم] واھانھ خیر خ[آن راءى : فرمود) علیھ السالم(امام   . 

از براى تو چنین صالح مى دانم كھ با یزید بیعت نمایى: مروان گفت   
 . فانھ خیر لك فى دینك و دنیاك

علیھ السالم(فقال الحسین  انا Ò وانا الیھ راجعون ، و على االسالم السالم ، اذ قد بلیت االءمة براع مثل یزید، ولقد سمعت )) :(
اءلخالفة محرمة على آل اءبى سفیان: یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ول هللا جدى رس )). 

 . و طال الحدیث بینھ و بین مروان حتى انصرف مروان و ھو غضبان
كان عالما ) علیھ السالم(والذى تحققناه اءن الحسین : یقول على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس مؤ لف ھذا الكتاب 

ت حالھ الیھ ، و كان تكلیفھ ما اعتمد علیھبما انتھ  . 
باسنادھم الى اءبى جعفر محمد بن  - و قد ذكرت اءسماءھم فى كتاب غیاث سلطان الورى لسكان الثرى  -اءخبرنى جماعة 

ھم ، عن اءبیھ ، عن جده علی)علیھ السالم(بابویھ القمى فیما ذكر فى اءمالیھ ، باسناده الى المفضل بن عمر، عن الصادق 
 : السالم

دخل یوما) علیھ السالم(اءن الحسین بن على بن اءبى طالب   
؟!كھ از براى دین و دنیاى تو بھتر خواھد بود  

فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(امام حسین  : ((Ò انا ...))  و در این صورت ، باید با اسالم ، سالم و وداع نمود كھ از
مبتال بھ  دست ما خواھد رفت ؛ زمانى كھ امت بھ درستى كھ شنیدم از جد بزرگوار . چون یزید شوند ((امیرى))و  ((راعى))

كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خود رسول مجید   .((خالفت حرام است بر آل ابوسفیان)) :
تو مروان پلید بھ طول انجامید تا آنكھ مروان خشمناك گشت و رف) علیھ السالم(سخن در میان آن حضرت   . 

كھ مؤ لف این كتاب  -علیھ الرحمة  -چنین گوید سید بزرگوار على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس   - است  ((لھوف))
عالم بود بھ سرانجام كار خود و دانا بوده است ) علیھ السالم(آنچھ بھ تحقیق نزد ما پیوستھ ، آن است كھ حضرت سید الشھدا 

كلیف آن جناب ھمان بوده كھ تكیھ و اعتمادش بر شھادت بود و جماعتى از راویان كھ بھ درجھ شھادت خواھد رسید و ت
مذكور داشتھ ام و سندھاى ایشان بھ  ((غیاث سلطان الورى لسكان الثرى))اخبار مرا خبر دادند كھ نامھاى ایشان را در كتاب 

وجب آنچھ كھ در كتاب مى رسید بھ م -اءعلى هللا مقامھ  -شیخ جلیل ابى جعفر محمد بن بابویھ قمى  خود ذكر نموده  ((امالى))
مى رسد كھ حضرت امام ) علیھ السالم(و سند بھ مفضل بن عمر و او از حضرت امام بحق ناطق جعفربن محمد الصادق 

رسید،) علیھ السالم(در یكى از روزھا بھ خدمت برادر بزرگوار خود امام حسن ) علیھ السالم(حسین   



، فلما نظر الیھ بكى ، فقال )معلیھ السال(على الحسن  ان ): علیھ السالم(اءبكى لما یصنع بك ، فقال الحسن : ما یبكیك ؟ قال  :
الذى یؤ تى الى سم یدس الى فاءقتل بھ ، ولكن ال یوم كیومك یا اءبا عبدهللا ، یزدلف الیك ثالثون اءلف رجل یدعون اءنھم من 

و ینتحلون االسالم ، فیجتمعون على قتلك و سفك دمك وانتھاك حرمتك وسبى  ،)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءمة جدنا محمد 
ذراریك و نسائك وانتھاب ثقلك ، فعندھا یحل هللا ببنى اءمیة اللعنة وتمطر السماء دما ورمادا، ویبكى علیك كل شى ء حتى 

والحیتان فى البحار  الوحوش  . 
فیما ذكره فى آخر  -رضوان هللا علیھ  -مرى النسابة وحدثنى جماعة منھ من اءشرت الیھ ، باسنادھم الى ع كتاب الشافى فى ))

((النسب یحدث اءخوالى آل ) علیھ السالم(سمعت اءبى عمر بن على بن اءبى طالب : ، باسناده الى جده محمد بن عمر قال 
 : عقیل قال

فوجدتھ خالیا، فقلت لھ عن البیعة لیزید بالمدینة ، دخلت علیھ) علیھ السالم(لما امتنع اءخى الحسین   : 
امام حسین ! بھ برادر خود افتاد گریھ نمود) علیھ السالم(چون چشم امام حسن  ( سبب گریھ شما : عرض نمود) علیھ السالم

سپس فرمود كھ شھادت من بھ ! گریھ مى كنم از جھت آنچھ كھ بر سر تو مى آید: فرمود) علیھ السالم(چیست ؟ امام حسن 
سوى من مى آورند و بھ پنھانى بھ من مى خورانند و من بھ آن زھر كشتھ مى شوم و لكن ھیچ روزى  آن زھرى است كھ بھ

بھ مانند روز تو نخواھد بود، اى اباعبدهللا ؛ براى اینكھ سى ھزار كس دور تو را خواھد گرفت كھ ھمھ ادعا مى كنند از 
ن و معتقد بھ اسالم مى دانند، پس اجتماع مى كنند بر كشتن ھستند و خود را مسلما) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(امت جد ما 

و ریختن خون تو و ضایع ساختن حرمت تو و اسیر نمودن ذریھ و زنان و دختران تو و تاراج كردن بنھ بارگاه تو و چون 
چیز بر چنین شود، خداى عزوجل بر بنى امیھ ، لعنت دائم فرو فرستد و آسمان خون با خاكستر خواھد بارید و ھمھ 

خبر داد مرا جماعتى از راویان كھ در سابق بھ اسم ! مظلومیت تو گریھ مى كند حتى حیوانات وحشى صحرا و ماھیان دریا
كھ در كتاب  - رضوان هللا علیھ  -بعضى از آنھا اشاره نمودم و سندھاى ایشان بھ عمر نسابھ  كھ در علم  - خودش  ((شافى))

شنیدم از پدر خود عمر بن على بن : محمد گوید. بھ جد خود محمد بن عمر مى رساندذكر نموده و سند آن را  -نسب است 
چون برادر من امام : ابى طالب علیھ السالم كھ این حدیث را از براى دایى ھاى من از آل عقیل ، نقل مى نمود و گفت 

زل او رفتم و او را تنھا یافتم ، گفتماز بیعت با یزید پلید، امتناع نمود من در مدینھ طیبھ بھ من) علیھ السالم(حسین   : 
 . جعلت فداك یا اءباعبدهللا حدثنى اءخوك اءبو محمد الحسن ، عن اءبیھ علیھما السالم ، ثم سبقتنى الدمعة و عال شھیقى

حدثك اءنى مقتول ؟: فضمنى الیھ و قال   
حوشیت یا بن رسول هللا: فقلت لھ   . 

؟ساءلتك بحق اءبیك بقتلى خبرك : فقال   
نعم ، فلوال ناولت و بایعت: فقلت   . 
حدثنى اءبى: فقال   : 

اءخبره بقتلھ و قتلى ، و اءن تربتى تكون بقرب تربتھ ، فتظن اءنك علمت ما لم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءن رسول هللا 
ھا من اءمتھ ، وال یدخل الجنة اءحد اءعلمھ ، وهللا ال اعطى الدنیة من نفسى اءبدا، ولتلقین فاطمة اءباھا شاكیة ما لقیت ذریت

 .آذاھا فى ذریتھا
 :اءقول اءنا

 . ولعل بعض من ال یعرف حقائق شرف السعادة بالشھادة یعتقد اءن هللا الیتعبد بمثل ھذه الحالة
 اءما سمع فى القرآن الصادق المقال اءنھ تعبد قوما

بھ من خبر داده حدیثى را كھ از پدر بزرگوار خود شنیده ) المعلیھ الس(برادرت امام حسن ! فداى تو گردم ، اى ابا عبدهللا 
چون سخن را بھ اینجا رسانیدم گریھ بر من پیشى گرفت و نگذاشت كھ سخن را تمام كنم و صداى من بھ گریھ بلند . بود

شد؟ گردید پس آن جناب مرا در آغوش كشید و فرمود كھ آیا برادر من بھ تو چنین خبر داده كھ من كشتھ خواھم  
چنین امرى بر تو مبادا: گفتم  . 

اى كاش . چنین است : تو را بھ حق پدرت سوگند مى دھم كھ آیا برادرم بھ تو خبر داده از كشتھ شدن من ؟ گفتم : پس فرمود
خبر داد پدرم كھ رسول خدا بھ او خبر داده كھ او و من : كھ دست خود را مى دادى و با این گروه بیعت مى نمودى ؟ فرمود

كشتھ خواھیم شد، قبر من نزدیك قبر پدرم خواھد بود، آیا تو چنین مى پندارى كھ آنچھ تو از آن مطلع ھستى ، من از آنھا بى 
ھرگز خوارى و ذلت از براى خود نخواھم پسندید! بھ خدا سوگند !خبرم ؟ البتھ مادرم فاطمھ زھرا در روز قیامت پدرش  .

ت خواھد كرد از ظلم و ستمى كھ ذریھ او از این امت دیدندرسول خدا را دیدار خواھد نمود و شكای داخل بھشت نشود ھر  .
سید ابن طاوس چنین گوید كھ شاید بعضى كسانى كھ راھنمایى نشده . كسى كھ فاطمھ را در حق ذریھ او، اذیت نموده باشد



كھ بھ مانند چنین حالى از شھادت  اند بھ سوى معرفت داشتن بھ اینكھ شرافت سعادت بھ شھادت است ، چنین اعتقاد دارند
 نمى توان خداى عزوجل را عبادت نمود، آیا چنین كس نشنیده كھ خداى عزوجل در قرآن راست گفتار ذكر

 : بقتل اءنفسھم ، فقال تعالى
 .(فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا اءنفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم)

اءنھ ھو القتل ، و لیس االءمر كذلك ، و انما التعبد بھ من ) ا باءیدیكم الى التھلكةو ال تلقو: (ولعلھ یعتقد اءن معنى قولھ تعالى 
 . اءبلغ درجات السعادة

ما یلیق بالعقل: [فى تفسیر ھذه اآلیة ) علیھ السالم(و لقد ذكر صاحب المقتل المروى عن موالنا الصادق   ]: 
ینا والعدو صفین لم اءر اءطول منھما وال اءعرض ، والروم قد واصطف -و قال غیرھا  -غزونا نھاوند : فروى عن اءسلم قال 

 .اءلصقوا ظھورھم بحائط مدینتھم ، فحمل رجل منا على العدو
ال الھ اال هللا اءلقى نفسھ الى التھلكة: فقال الناس   . 

لیس كذلك ، انما نزلت ھذه انما تؤ ولون ھذه اآلیة على اءن حمل ھذا الرجل یلتمس الشھادة ، و: فقال اءبو اءیوب االءنصارى 
 اآلیة فینا، الءنا كنا قد اشتغلنا

س توبھ پ (11)((...فتوبوا)) : نموده كھ تكلیف فرموده گروھى از امتھاى سابق را كھ نفس خود را بھ قتل رسانند آنجا كھ فرموده
و . این كار، براى شما در پیشگاه پروردگارتان بھتر است ! و بھ سوى خالق خود باز گردید و خود را بھ قتل برسانید! كنید

((...وال تلقوا)) : شاید چنین گمان دارد كھ در آنجایى كھ خداى عزوجل ذكر فرموده
خود را بھ دست خود، بھ ھالكت  (12)

آن . نیفكنید كھ از آن نھى فرموده ، كشتھ شدن باشد و حال آنكھ چنین نیست ، بلكھ تعبد بھ شھادت یافتن از ابلغ  ((تھلكھ))
و بھ تحقیق ذكر نموده صاحب كتاب . درجات سعادت است  است ) علیھ السالم(ر صادق آن روایات آن از امام جعف ((مقتل))

در یكى غزوات بھ جھاد رفتیم ، : گفت  ((اسلم))كھ  ((...ال تلقوا))چنین روایت گردیده در تفسیر این آیھ شریفھ  ((اسلم))كھ از 
در نھاوند یا بلد دیگر؛ و ما مسلمانان و دشمنان دو صف بستھ بودیم چنان صفھا كھ مانند آن را در طول و عرض ندیده ام ، 
كفار روم پشت بھ حصار شھر خود داده بودند یعنى پشت ایشان محكم بود؛ پس مردى از میان صف مسلمین بر صف دشمن 

((... ال الھ)) :حملھ نمود، مردم گفتند كھ در آن معركھ ) رحمھ هللا(ابوایوب انصارى . ، این مرد خود را بھ مھلكھ انداخت 
این آیھ را چنین تاءویل ننمائید كھ این مرد كھ طالب شھادت شده بر دشمن حاضر بود بھ جماعت مسلمانان ، گفت كھ شما 

انداختھ است ، چنین نیست كھ شما را گمان است ؛ بلكھ این آیھ شریفھ در شاءن ما نازل  ((تھلكھ))حملھ نموده ، خود را در 
 گردید كھ چون ما مشغول بودیم بھ

و تركنا اءھالینا و اءموالنا اءن نقیم فیھا ونصلح ما فسد منھا، فقد ضاعت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بنصرة رسول هللا 
الصالح ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بتشاغلنا عنھا، فاءنزل هللا انكارا لما وقع فى نفوسنا من التخلف عن نصرة رسول هللا 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا ان تخلفتم عن رسول : ، معناه )و ال تلقوا باءیدیكم الى التھلكة: (اءموالنا و اءقمتم فى بیوتكم  (
اءلقیتم باءیدیكم الى التھلكة و سخط هللا علیكم فھلكتم ، و ذلك رد علینا فیما قلنا و عزمنا علیھ من االقامة ، و تحریض لنا على 

یطلب الشھادة بالجھاد فى سبیل الغزو، و ما اءنزلت ھذه اآلیة فى رجل حمل العدو و یحرض اءصحابھ اءن یفعلوا كفعلھ اءو 
 . هللا رجاء لثواب اآلخرة

و قد نبھناك على ذلك فى خطبة ھذا الكتاب ، و سیاءتى ما یكشف عن ھذه االءسباب: اءقول   . 
مع الولید بن عتبة و مروان) علیھ السالم(قال رواة حدیث الحسین   : 

مضین من شعبان سنة ستین الى مكة لثالث) علیھ السالم(فلما كان الغداة توجھ الحسین   . 
را وا گذاردیم و ترك نمودیم كھ در نزد آنھا بمانیم   و عیال و اموال خویش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یارى نمودن پیغمبر 

سپس رفتھ رفتھ بھ واسطھ آنكھ از آنھا غفلت نمودیم ضایع گردیدند و از این . و آنچھ را كھ فاسد گردیده اصالح آن نمائیم 
جھت ، خداوند تعالى این آیھ را نازل فرمود از جھت آنچھ كھ در خواطر مخمر داشتیم و خیال نمودیم كھ از یارى پیغمبر 

اگر شما ترك یارى رسول خدا نمودید و در خانھ ھاى خود : معنى آیھ این است كھ . دست برداریم و بھ اصالح خود بكوشیم 
خویش در مھلكھ انداختھ باشید و خداى تعالى بر شما خشم خواھد گرفت و بھ اقامت كردید چنان است كھ خود را بھ دست 

پس این آیھ شریفھ ردى بود بر ما از آنچھ گفتھ بودیم و بر آن عزم نموده بودیم كھ در خانھ . این واسطھ ھالك خواھید گردید
و نازل نگردیده بر آن كس كھ بر دشمن  ھا اقامت گزینیم و ترغیبى مؤ كد بود بر آنكھ ما مسلمانان با كفار جنگ بنماییم

. حملھ آورد و اصحاب خود را نیز ترغیب كند تا مانند او جھاد كنند و فیض شھادت را در راه خدا بھ امید اجر و ثواب طلبد
این مطلب را در خطبھ ھمین كتاب خود سابقا ذكر نمودم و بعد از این ھم ذكر خواھد شد آنچھ : مى گوید  سید ابن طاوس 

راویان حدیث بعد از گزارش مذاكرات امام با ولید و مروان لعین ، چنین گفتھ اند كھ در . پرده از روى این اسباب بردارد



بھ خانھ ولید، تشریف فرما شده بود بار سفر مكھ را بست و متوجھ خانھ ) علیھ السالم(صبح آن شبى كھ حضرت امام حسین 
از ھجرت 60خدا گردید و سھ روز از ماه شعبان سال   

 . فاءقام بھا باقى شعبان و شھر رمضان و شوال وذى القعدة
وجاءه عبد هللا بن العباس رضى هللا عنھ و عبد هللا بن الزبیر، فاءشارا علیھ باالمساك: قال   . 

)) :فقال لھما قد اءمرنى باءمر، و اءنا ماض فیھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ان رسول هللا  )). 
واحسیناه: ن عباس و ھو یقول فخرج اب: قال   ! 

 . ثم جاءه عبد هللا بن عمر، فاءشار علیھ بصلح اءھل الضالل و حذره من القتل و القتال
یا اءبا عبد الرحمن اءما علمت اءن من ھوان الدنیا على هللا تعالى اءن راءس یحیى بن زكریا اءھدى الى بغى من : فقال لھ 

ن بنى اسرائیل كانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعین نبیا ثم یجلسون فى بغایا بنى اسرائیل ، اءما علمت اء
اءسواقھم یبیعون و یشترون كاءن لم یصنعوا شیئا، فلم یعجل هللا علیھم ، بل اءمھلھم و اءخذھم بعد ذلك اءخذ عزیز ذى انتقام 

 .، اتق هللا یا اءبا عبد الرحمن و ال تدعن نصرتى 
د كھ وارد شھر مكھ معظمھ شد و باقى شعبان و ماه رمضان و ماه شوال و ماه ذى القعده را در مكھ اقامت فرمودگذشتھ بو . 

) علیھ السالم(امام . عبدهللا بن عباس و عبدهللا بن زبیر بھ خدمت آن جناب آمدند و اشاره نمودند كھ در مكھ بماند: راوى گوید
مرا امر فرمود بھ امرى كھ ناچار باید بھ جا بیاورم)  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(جدم رسول خدا : در جواب فرمود  . 

سپس عبدهللا بن عمر بھ خدمتش رسید ! واحسیناه : پس ابن عباس از خدمت آن جناب مرخص گردید در حالى كھ مى گفت 
 .و اشاره نمود كھ با گروه ضالل صلح نماید و بیم داد او را از آنكھ قتال كند

ندانستھ اى كھ از پستى و خوارى دنیا در نزد خداى تعالى بود كھ سر مطھر جناب یحیى بن ! اى اباعبدالرحمان : دامام فرمو
علیھ السالم(زكریا  را بھ ھدیھ و تعارف بردند از براى سركشى از سركشان بنى اسرائیل ؛ آیا ندانستھ اى كھ بنى اسرائیل  (

ا مى كشتند؟از طلوع فجر تا طلوع آفتاب ھفتاد پیغمبر ر !! 
سپس در بازارھاى خود مى نشستند و خرید و فروش مى نمودند، كھ گویا ھیچ كارى نكرده بودند؛ پس خدا عزوجل تعجیل 

صاحب عزت و انتقام كشنده  نفرمود در انتقام كشیدن از ایشان بلكھ بعد از مدتى گرفت ایشان را مانند گرفتن شخص   . 
تعالى و دست از یارى من برمدار بپرھیز از خشم خداى! اى عبدهللا  . 

الى مكة و امتناعھ من البیعة لیزید، فاجتمعوا فى منزل سلیمان بن ) علیھ السالم(و سمع اءھل الكوفة بوصول الحسین : قال 
لك و یا معشر الشیعة ، انكم قد علمتم باءن معاویة قد ھ: و قال فى آخر خطبتھ . صرد الخزاعى ، فلما تكاملوا قام فیھم خطیبا

صار الى ربھ و قدم على عملھ ، و قد قعد فى موضعھ ابنھ یزید، و ھذا الحسین بن على علیھما السالم قد خالفھ و صار الى 
مكة ھاربا من طواغیت آل اءبى سفیان ، و اءنتم شیعتھ و شیعة اءبیھ من قبلھ ، و قد احتاج الى نصرتكم الیوم ، فان كنتم 

عدوه فاكتبوا الیھ ، و ان خفتم الوھن والفشل فال تغروا الرجل من نفسھ تعلمون اءنكم ناصروه و مجاھدو  . 
فكتبوا الیھ: قال   : 

ن الرحیم-بسم هللا الرحم   
الى الحسین بن على اءمیر المؤ منین علیھما السالم ، من سلیمان بن صردالخزاعى والمسیب بن نجبة و رفاعة بن شداد 

 . سائر شیعتھ من المؤ منینوحبیب بن مظاھر و عبدهللا بن وائل و 
بھ مكھ معظمھ رسیده و از بیعت كردن با یزید پلید ) علیھ السالم(چون اھل كوفھ شنیدند كھ حضرت امام حسین : راوى گوید

امتناع دارد، ھمھ در خانھ سلیمان ین صرد خزاعى مجتمع گردیدند و چون جمعیت ایشان كامل گردید، سلیمان بن صرد 
خواند و در آخر خطبھ خود گفت برخاست و خطبھ اى  شما دانستید كھ معاویھ لعین بھ درك رفتھ و بھ ! اى گروه شیعیان  :

سوى غضب خداى تعالى روى آورده و بھ نتایج كردار خویش رسیده و فرزند پلید آن ملعون بھ جاى پدر خبیث خود نشستھ 
علیھ السالم(و حضرت امام حسین  ه است و از ظلم طاغوتیان آل ابوسفیان لعنھم هللا بھ از بیعت كردن با او رو گردانید (

سوى مكھ معظمھ فرار نموده است و شما، شیعیان او ھستید و از پیش ، شیعھ پدر بزرگوار آن حضرت بوده اید و امروز 
منان او، آن جناب محتاج است كھ شما او را یارى نمایید؛ اگر مى دانید كھ او را یارى خواھید نمود و در ركاب او با دش

جھاد خواھید كرد عرایض خود را بھ آن جناب بنویسید؛ اگر مى ترسید كھ مبادا سستى در یارى او نمایید و از دور او 
 .متفرق گردید، در این صورت ، این مرد را مغرور و فریفتھ خود نسازید

اھل كوفھ نامھ اى بھ خدمت آن جناب نوشتند بھ این مضمون كھ : راوى گوید این نامھ ایست بھ سوى حسین بن  ((... بسم هللا))
، از جانب سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبھ و رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاھر و عبدهللا )علیھ السالم(على بن ابى طالب 

 .!بن وائل و از جانب سایر شیعیان آن حضرت از جماعت مؤ منان كھ سالم ما بر تو باد



مد Ò الذى قصم عدوك و عدو اءبیك من قبل ، اءلجبار العنید الغشوم الظلموم الذى ابتز ھذه سالم هللا علیك ، اءما بعد، فالح
االءمة اءمرھا، و غصبھا فیاءھا، و تاءمر علیھا بغیر رضى منھا، ثم قتل خیارھا واستبقى شرارھا، و جعل مال هللا دولة بین 

 .جبابرتھا و عتاتھا، فبعدا لھ كما بعدت ثمود
ینا امام غیرك ، فاقبل لعل هللا یجمعنا بك على الحق ، والنعمان بن بشیر فى قصر االمارة ، ولسنا نجتمع معھ فى ثم انھ لیس عل

جمعة و ال جماعة ، و ال نخرج معھ الى عید، ولو بلغنا اءنك قد اءقبلت اءخرجناه حتى یلحق بالشام ، والسالم علیك و رحمة 
بیك من قبلك ، و ال حول و ال قوة اال باÒ العلى العظیم هللا و بركاتھ یا بن رسول هللا و على اء . 

ثم سرحوا الكتاب ، ولبثوا یومین آخرین و اءنفذوا جماعة معھم نحو ماءة و خمسین صحیفة من الرجل واالثنین والثالثة 
 . واالءربعة ، یساءلونھ القدوم علیھم

آن مرد . دشمن تو و دشمن پدر تو از سابق بود ھالك نموداما بعد؛ حمد و سپاس آن خداوندى را سزاست كھ آن كس را كھ 
جبار و عنید و ستمكار كھ امور این امت را بھ ظلم تصرف كرد و غنیمت ھا و اموال ایشان را غصب نمود و بدون آنكھ 

اشرار را پس از آن ، اخیار و نیكوكاران را كشت و ناپاكان و . امت راضى باشد آن مرد بر ایشان امیر و حكمران گردید
پس دور باد از رحمت خدا، چنانكھ قوم ثمود از . باقى گذارد و مال خدا را سرمایھ دولتمندى ظالمان و سركشان قرار داد

 .رحمت خدا دور گردیدند
پس ما را امام و پیشوایى جز تو نیست ، بیا بھ سوى ما كھ شاید خدا عزوجل ما را بھ واسطھ تو بر اطاعت حق مجتمع 

نعمان بن بشیر سازد و اینك در قصر داراالماره مى باشد و با او از براى نماز جمعھ و نماز عید حاضر نمى  - حاكم كوفھ  - 
اى فرزند رسول . شویم و اگر خبر بھ ما برسد كھ حركت فرموده اى ، او را از كوفھ بیرون خواھیم نمود تا بھ شام برگردد

بزرگوار تو باد خدا، سالم ما بر تو و رحمت و بركات الھى بر پدر بعد از آن ، نامھ مزبور را روانھ خدمت  ((... وال حول)) !
بعد از دو روز جماعتى را بھ خدمتش فرستادند كھ با ایشان یك . آن جناب نموده و پس از آن ، دو روز دیگر درنگ كردند

ى امضا شده خواھش نموده بودند صد و پنجاه طغرى عریضھ از یك نفر، دو نفر، سھ نفر و چھار نفر بود و در آن نامھ ھا
 .كھ آن حضرت بھ نزد ایشان تشریف فرما گردد

 . و ھو مع ذلك یتاءبى فال یجیبھم
 . فورد علیھ فى یوم واحد ستماءة كتاب ، و تواترت الكتب حتى اجتمع عنده منھا فى نوب واحد متفرقة اثنى عشر اءلف كتاب

من اءھل ) علیھ السالم(عبد هللا الحنفى بھذا الكتاب ، و ھو آخر ما ورد علیھ ثم قدم علیھ ھانى بن ھانى السبیعى و سعید بن 
 : الكوفة ، و فیھ

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 . الى الحسین بن على اءمیر المؤ منین علیھماالسالم

علیھ السالم(من شیعتھ و شیعة اءبیھ اءمیر المؤ منین  ). 
م غیرك ، فالعجل العجل یابن رسول هللا ، فقد اءخضر الجناب ، و اءینعت الثمار، اءما بعد، فان الناس ینتظرونك ، ال راءى لھ

و اءعشبت االءرض ، و اءورقت االءشجار، فاقدم علینا اذا شئت ، فانما تقدم على جند مجند لك ، والسالم علیك و رحمة هللا 
 . و بركاتھ و على اءبیك من قبلك

نى السبیعىلھانى بن ھا) علیھ السالم(فقال الحسین   
و با وجود این ھمھ نوشتھ ، آن حضرت ابا و امتناع مى فرمود و اجابت خواھش ایشان را نفرمود تا اینكھ در یك روز 
ششصد عریضھ و كتابت ایشان بھ خدمت آن جناب رسید و ھمچنان نامھ از پس نامھ مى رسید تا آنكھ در یك دفعھ و بھ 

ھ ایشان در نزد آن جناب مجتمع گردیدچندین دفعات متفرقھ ، دوازده ھزار نوشت . 
راوى گفت كھ بعد از رسیدن آن ھمھ نامھ ھا، ھانى بن ھانى سبیعى و سعیدبن عبدهللا حنفى با نامھ اى كھ بر این مضمون 

 .بود از كوفھ بھ خدمتش رسیدند و این ، آخرین نامھ بود كھ بھ خدمت آن حضرت رسیده بود
 :در آن نوشتھ بود

 

 

(( الرحمن الرحیمبسم هللا   
علیھ السالم(عریضھ اى است بھ محضر حسین بن على امیر مؤ منان  ) 



علیھ السالم(از جانب شیعیان آن حضرت و شیعیان پدر آن جناب  ) 
بشتاب و تعجیل فرما، ! اما بعد؛ مردم انتظار قدوم تو را دارند و بجز تو كسى را مقتداى خود نمى دانند؛ پس یابن رسول هللا 

ز شده و میوه ھارسیده و زمین ھا پر از گیاه و درختان سبز و خرم و پر از برگ گردیده ؛ پس تشریف بیار و قدم باغھا سب
خواھى رسید بھ لشكرى آراستھ و مھیا  رنجھ فرما، چنانچھ بخواھى ، پس  . 

 ((.سالم و رحمت خدا بر تو باد و بر پدر بزرگوار تو كھ پیش از تو بود
ناب رسید، ھانى بن ھانى سبیعىچون نامھ بھ خدمت آن ج  

 .((خبرانى من اجتمع على ھذا الكتاب الذى كتب بھ و سود الى معكما؟)) : و سعید بن عبد هللا الحنفى
یابن رسول هللا ، شبث بن ربعى ، و حجار بن اءبجر، و یزید بن الحارث ، و یزید بن رویم ، و عروة بن قیس ، و : فقاال

ن عمیر بن عطاردعمرو بن الحجاج ، و محمد ب . 
، فصلى ركعتین بین الركن والمقام ، و ساءل هللا الخیرة فى ذلك)علیھ السالم(فعندھا قام الحسین : قال   . 

قد نقذت )) : ثم طلب مسلم بن عقیل و اءطلعھ على الحال ، و كتب معھ جواب كتبھم یعدھم بالوصول الیھم و یقول لھم ما معناه
لیعرفنى ما اءنتم علیھ من راءى جمیل الیكم ابن عمى مسلم بن عقیل )). 

فسار مسلم بالكتاب حتى دخل الى الكوفة ، فلما وقفوا على كتابھ كثر استبشارھم باتیانھ الیھم ، ثم اءنزلوه فى دار المختار بن 
 . اءبى عبیدة الثقفى ، و صارت الشیعة تختلف الیھ

 فلما اجتمع الیھ منھم جماعة قراء علیھم كتاب 
بن عبدهللا حنفى را فرمود كھ بھ من خبر دھید كھ این نامھ را چھ كسانى نوشتھ اند و كھ بھ شما داده ؟و سعید   

شبث بن ربعى ، حجار بن اءبجر، یزید بن حارث ، یزید بن رویم ، عروة بن قیس ، عمرو ! یابن رسول هللا : عرض نمودند
 .بن حجاج و محمد بن عمیر بن عطار نوشتھ اند

برخاست و دو ركعت نماز در میان پس آن جناب  بھ جاى آورد و در این باب از خداى عزوجل طلب خیر  ((مقام))و  ((ركن))
سپس جناب مسلم بن عقیل را طلبید و او را از كیفیت حال مطلع گردانید و جواب نامھ ھاى كوفیان را نوشت و بھ . نمود

واست ایشان را اجابت نماید و مضمون آن نامھ این بودوسیلھ جناب مسلم ارسال نمود و در آن وعده فرمود كھ در خ : 
بھ سوى شما پسر عموى خود مسلم بن عقیل را فرستادم تا آنكھ مرا از آنچھ كھ راءى جمیل شما بر آن قرار گرفتھ ، مطلع ))

 ((.سازد
 .پس جناب مسلم با نامھ آن حضرت ، روانھ كوفھ گردید تا بھ شھر كوفھ رسید

اطالع یافتند خرسندى بسیار بھ آمدن جناب مسلم اظھار داشتند و ) علیھ السالم(ضمون نامھ آن حضرت چون اھل كوفھ بر م
او را در خانھ مختار بن ابى عبیده ثقفى فرود آوردند و گروه شیعیان بھ خدمتش آمد و شد مى كردند و چون گروھى بر دور 

علیھ السالم(آن جناب جمع مى آمدند، نامھ امام  ان قرائت مى نمود و ایشان از غایت اشتیاق بھرا بر ایش (  
 0 و ئچ

و ھم یبكون ، حتى بایعھ منھم ثمانیة عشر اءلفا) علیھ السالم(الحسین  . 
یخبرونھ باءمر مسلم بن عقیل  -لعنة هللا علیھ  -و كتب عبد هللا بن مسلم الباھلى و عمارة بن الولید و عمر بن سعد الى یزید 

مان بن بشیر و والیة غیرهویشیرون علیھ بصرف النع  . 
باءنھ قد واله الكوفة وضمھا الیھ ، و یعرفھ اءمر مسلم بن عقیل  - وكان والیا على البصرة  -فكتب یزید الى عبید هللا بن زیاد 

، ویشدد علیھ فى تحصیل مسلم و قتلھ ، فتاءھب عبید هللا للمسیر الى الكوفة)علیھ السالم(و اءمر الحسین   . 
قد كتب الى جماعة من اءشراف البصرة كتابا مع مولى لھ اسمھ سلیمان و یكنى اءبا رزین ) علیھ السالم(ن و كان الحسی

 . یدعوھم فیھ الى نصرتھ و لزوم طاعتھ ، منھم یزید بن مسعود النھشلى والمنذر بن الجارود العبدى
ا بنى تمیم كیف ی: فجمع یزید بن مسعود بنى تمیم و بنى حنظلة و بنى سعد، فلما حضروا قال   

بھ ھمین منوال بود تا آنكھ ھیجده ھزار نفر با آن جناب بیعت نمودند و در این اثناء، عبدهللا بن مسلم باھلى . گریھ مى افتادند
ملعون ، عمارة بن ولید پلید، عمربن سعد عنید، نامھ اى بھ سوى یزید ولدالزنا مرقوم داشتند و آن پلید را از كیفیت حال 

بن عقیل ، با خبر نمودند و براى یزید چنان صالح دانستھ و بھ او اشاره كردند كھ نعمان بن بشیر را از حكومت  جناب مسلم
یزید پلید نامھ اى بھ سوى ابن زیاد لعین كھ در بصره حاكم بود . كوفھ منصرف دارد و دیگرى را در جاى او منصوب نماید

ره بھ او بخشید و او را بھ كیفیت حال و امر جناب مسلم بن عقیل و نوشت و منشور ایالت كوفھ را بھ ضمیمھ حكومت بص
. آگاه نمود و تاءكید بسیار كرد كھ جناب مسلم را بھ دست آورده و او را شھید نماید) علیھ السالم(حال حضرت امام حسین 

سین پس عبیدهللا بن زیاد پلید مھیاى رفتن شھر كوفھ گردید و از آن طرف حضرت ابى عبدهللا الح ( نامھ اى بھ ) علیھ السالم



جانب اھل بصره و بھ گروھى از اشراف و بزرگان آن شھر، روانھ داشت و آن نامھ را بھ دست غالم خود سلیمان كھ مكنى 
سپرده ، روانھ بصره فرمود و آن نامھ مشتمل بود بر دعوت نمودن ایشان بھ آنكھ آن جناب را یارى  ((ابورزین))بود بھ 

اطاعت او را بھ گردن نھند و از جملھ آن جماعت یزید بن مسعود نھشلى و منذر بن جارود عبدى بودنمایند و قید  . 
: یزید بن مسعود، طائفھ بنى تمیم و بنى حنظلھ و بنى سعد را طلب كرد و ایشان را جمع نمود؛ چون حاضر گردیدند گفت 

 اى جماعت
 ترون موضعى منكم و حسبى فیكم ؟

وهللا فقرة الظھر وراءس الفخر، حللت فى الشرف وسطا، و تقدمت فیھ فرطا بخ بخ ، اءنت: فقالوا . 
فانى قد جمعتكم الءمر اءرید اءن اءشاوركم فیھ و اءستعین بكم علیھ: قال   . 

وهللا انا نمنحك النصیحة و نجھد لك الراءى ، فقل نسمع: فقالوا  . 
اان معاویة قد مات ، فاءھون بھ وهللا ھالكا ومفقود: فقال  . 

 . اءال و انھ قد انكسر باب الجور واالثم ، و تضعضعت اءركان الظلم
 . و قد كان اءحدث بیعة عقد بھا اءمرا و ظن اءنھ قد اءحكمھ

 . و ھیھات والذى اءراد، اجتھد وهللا ففشل ، و شاور فخذل
ءمر علیھمیدعى الخالفة على المسلمین ویتا - شارب الخمور وراءس الفجور  -و قد اءقام ابنھ یزید   

 بنى تمیم ، آیا مرا در حق خویش چگونھ بھ جا آوردید و حسب و موقعیت مرا در میان خود چگونھ یافتید؟
بخ بخ ؛ بسیار نیكو و بھ خدا سوگند كھ تو را مانند استخوانھا و فقرات پشت و كمر خود و سر آمد : ھمگى یك صدا گفتند

حق سابقھ بزرگوارى مر توراست و تو را در سختى ھا . ، یافتیم  فخر و نیكنامى و در نقطھ وسط شرافت و بزگوارى
اینك شما را در اینجا جمع نموده ام از براى امرى كھ مى خواھم در آن امر با شما ھم : گفت . ذخیره خود مى دانیم 

 . مشورت كنم و ھم از شما اعانت طلبم
ت بھ جا آوریم و كوشش خود را در راءى و تدبیر دریغ بھ خدا قسم كھ ما ھمھ شرط نصیح: ھمگى یك صدا در جواب گفتند

معاویھ بھ جھنم واصل گردید و بھ خدا سوگند، مرده اى است خوار و بى : پس یزیدبن مسعود گفت  .نداریم ؛ بگو تا بشنویم 
اركان ظلم و مقدار كھ جاى افسوس بر ھالكت او نیست و آگاه باشید كھ با مردن او در خانھ جور و ستم شكستھ و خراب و 

ستمكارى متزلزل گردید و آن لعین ، بیعتى را تازه داشتھ و عقد امارت را بھ سبب آن بر بستھ بھ گمان آنكھ اساس آن را 
مستحكم ساختھ ؛ دور است آنچھ را كھ اراده كرده ، كوششى سست نموده و یارانش در مشورت ، او را مخذول ساختھ اند و 

خود یزید پلید شرابخوار و سرآمد فجور را بھ جاى خود نشانیده ، ادعا مى كند كھ خلیفھ  بھ تحقیق كھ فرزند حرام زاده
 مسلمانان است و خود را بر ایشان امیر مى داند بدون آنكھ كسى از مسلمانان بر این

ه على الدین بغیر رضى منھم ، مع قصر حلم و قلة علم ، ال یعرف من الحق موطى قدمھ ، فاءقسم باÒ قسما مبرورا لجھاد
 . اءفضل من جھاد المشركین

، ذو الشرف االءصیل والراءى االءثیل ، لھ فضل ال )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و ھذا الحسین بن على ابن بنت رسول هللا 
 . یوصف و علم ال ینزف

بیر، فاءكرم بھ راعى رعیة و و ھو اءولى بھذا االءمر، لسابقتھ و سنھ و قدمھ و قرابتھ ، یعطف على الصغیر و یحنو على الك
 . امام قوم ، و جبت Ò بھ الحجة و بلغت بھ الموعظة

فال تعشوا عن نور الحق و ال تسعكوا فى وھدة الباطل ، فقد كان صخر ابن قیس قد انخذل بكم یوم الجمل ، فاغسلوھا 
و نصرتھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بخروجكم الى ابن رسول هللا   . 

یقصر اءحد عن نصرتھ اال اءورثھ هللا الذل فى ولده والقلة فى عشیرتھو هللا ال   . 
 وھا اءنا قد لبست للحرب المتھا وادرعت لھا

امر راضى و خشنود باشد با آنكھ سرشتھ حلم و بردبارى او كوتاه و علم او اندك است بھ قدرى كھ پیش پاى خود را ببیند، 
جھاد كردن با یزید از براى ترویج دین ، افضل است در نزد خداى ! بھ خدا سوگند ...فاقسم باÒ قسما .معرفت بھ حق نداد

و ھمانا حسین بن على . تعالى از جھاد نمودن با مشركان  ( ، )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزند دختر رسول هللا ) علیھ السالم
ت كھ بھ وصف در نمى آید و صاحب صاحب فضلى اس. صاحب شرافت اصیل و در راءى و تدبیر محكم و بى عدیل است 

علمى كھ منتھا ندارد، او سزاورتر است بھ خالفت از ھركسى ، ھم از جھت سابقھ او در ھر فضیلتى و ھم از حیث سن و 
؛ عطوف است بر صغیر و مھربان است نسبت بھ كبیر؛ )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھم از بابت تقدم و قرابت او از رسول 

اھى است بر رعیت و نیكو امامى است بر مردم و بھ واسطھ او، حجت خدا بر خلق تمام و موعظھ الھى بھ پس گرامى پادش



منتھا و انجام است ؛ پس از دیدن نور حق كور نباشید و كوشش در ترویج باطل ننمائید و بھ تحقیق كھ صخربن قیس شما را 
پس اینك لوث این . انداخت تا اینكھ با حضرتش در آویختید در) علیھ السالم(در روز جمل بھ ورطھ خذالن مخالفت با على 

. از خود بشویید و ننگ این كار را از خویشتن بردارید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گناه را با شتافتن بھ یارى فرزند رسول 
مارد و عشیره و كسان او ھیچ كس كوتاھى نكند از یارى آن جناب جز آنكھ خد مذلت رادر اوالد او بھ ارث گ! بھ خدا سوگند

 را اندك نماید و من خود اكنون مھیا و در عزم جنگم و لباس جھاد بر تن راست نموده
 . بدرعھا، من لم یقتل یمت و من یھرب لم یفت ، فاءحسنوا رحمكم هللا رد الجواب

 :فتكلمت بنو حنظلة ، فقالوا
اءصبت ، وان غزوت بنا فتحت ، ال تخوض وهللا غمرة اال یا اءبا خالد نحن نبل كنانتك وفارس عشیرتك ، ان رمیت بنا 

 . خضناھا، و ال تلقى وهللا شدة اال لقیناھا، ننصرك باءسیافنا و نقیك باءبداننا، اذا شئت فافعل
 :و تكلمت بنو سعد بن یزید، فقالوا

اءمرنا بترك القتال فحمدنا  یا اءبا خالد ان اءبغض االءشیاء الینا خالفك والخروج عن راءیك ، و قد كان صخر بن قیس
 .اءمرنا و بقى عزنا فینا، فاءمھلنا نراجع المشورة و یاءتیك راءینا

 :و تكلمت بنو عامر بن تمیم فقالوا
 . یا اءبا خالد نحن بنو اءبیك وحلفاؤ ك ، ال نرضى ان غضبت وال نقطن ان ضعنت

 واالءمر الیك ، فادعنا نجبك و اءمرنا نطعك ،
خدا شما . بردارم ، ھركس كشتھ نشد عاقبت بمیرد و آنكھ فرار كرد از مرگ جان بھ سالمت نخواھد بردو زره جنگ را در 

اى ابا خالد، ماییم : پس طایفھ بنى حنظلھ بھ تكلم آمدند و گفتند. را رحمت كناد، پاسخ مرا نیكو دھید و جواب پسندیده بگویید
ى نشانھ افكنى بھ ھدف خودخواھى رسید و اگر با دشمنان در تیر تركش و سواران شجاع عشیره تو؛ اگر ما را بھ سو

بھ خدا قسم كھ در ھیچ ورطھ فرو نمى روى جز آنكھ ما نیز با تو . آویزى و جنگ نمایى فتح و پیروزى از آن تو باشد
روبرو  خواھیم رفت و با ھیچ شدت و سختى رو برو نگردى مگر اینكھ ما نیز با تو شریك باشیم و با آن مشكل و سختى

آنگاه بنى سعد بھ . بھ خدا سوگند، با شمشیرھاى خود، تو را یارى و بھ بدنھا، سپر تو باشیم و تو را محافظت نماییم . گردیم 
اى ابا خالد، دشمن تر از ھر چیز نزد ما، مخالفت با راءى تو است و خارج بودن از تدبیر تو؛ چھ كنم : سخن در آمدند گفتند

ماءمور داشتھ كھ ترك قتال كنیم و تا كنون ما این امر را شایستھ مى دانستیم و از این جھت عزت و كھ قیس بن صخر ما را 
از   شاءن در قبیلھ ما پایدار مانده ، پس ما را مھلتى باید تا بھ شرط مصلحت كوشیم و رجوع بھ مشورت نماییم و پس 

: آن ، طائفھ بنى عامر بن تمیم آغاز سخن كردند گفتندپس از . مشورت ، عقیده و راءى ما در نزد تو ظھور خواھد یافت 
اى ابا خالد، ما پسران قبیلھ پدر تو ھستیم و ھم سوگند باتو؛ از ھر چھ كھ تو خشم گیرى ما را از آن خشنودى نیست بلكھ ما 

 نیز از آن خشمناكیم وچون بھ جایى كوچ نمایى ،
 . و االءمر الیك اذا شئت

لئن فعلتموھا ال رفع هللا السیف عنكم اءبدا، وال زال سیفكم فیكموهللا یا بنى سعد : فقال   . 
علیھ السالم(ثم كتب الى الحسین  ): 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 :اءما بعد
 . فقد وصل الى كتابك ، و فھمت ما ندبتنى الیھ و دعوتنى لھ من االءخذ بحظى من طاعتك و الفوز بنصیبى من نصرتك

ءرض من عامل علیھا بخیر اءو دلیل على سبیل النجاةو اءن هللا ال یخلوا اال  . 
 .و اءنتم حجة هللا على خلقھ و ودیعتھ فى اءرضھ ، تفرعتم من زیتونة اءحمدیة ھو اءصلھا و اءنتم فرعھا

 .فاءقدم سعدت باءسعد طائر
الماءفقد ذللت لك اءعناق بنى تمیم و تركتھم اءشد تتابعا لك من االبل الظمآء یوم خمسھا لورود  . 

 و قد ذللت لك رقاب بنى سعد و غسلت لك درن
امروز فرمان تو راست ، بخوان تا اجابت كنیم و آنچھ فرمایى ، اطاعت . ما نیز وطن اختیار ننماییم و تو را ھمراھى كنیم 

بنى سعد را  آنگاه یزید بن مسعود، بار دیگر طائفھ. فرمان بھ دست تو است چنانچھ بخواھى ما نیز مطیع توایم . داریم 
نمایید، خداى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اگر شما ترك نصرت فرزند رسول خدا ! بھ خدا سوگند: مخاطب نموده گفت 

سپس یزید بن . عزوجل تیغ انتقام را از فرق شما بر نخواھد داشت و شمشیر عداوت در میان شما الى االبد باقى خواھد بود
)مسعود نامھ اى بھ خدمت امام  مرقوم داشت بھ این مضمون) لیھ السالمع نوشتھ حضرت بھ من رسید و آنچھ را كھ ...)) : 



بدان ترغیت و دعوت فرموده بودى فھمیده و رسیدم كھ ھمانا بھره خویش را از اطاعت فرمانت ببایدم در یافت و بھ نصیب 
ھرگز زمین را خالى نخواھد گذاشت خویش از فیض نصرت و یارى بھره مند بایدم گردند و بھ درستى كھ خداى عزوجل 

از پیشوایى كھ بر طریقھ خیر و یا ھدایت كننده بھ سوى راه نجات باشد و اینك شمایید حجت خدا بر خلق و بر روى زمین 
ودیعھ حضرت حق ، شمایید نو نھال درخت زیتون احمدى كھ آن حضرت اصل درخت و شما شاخھ اویید؛ پس قدم رنجھ 

ھمانا گروه گردنكشان بنى تمیم را براى طاعت تو خوار و چنان طریق بندگى ایشان را ھموار نمودم . فرما بھ بخت مسعود
كھ اشتیاق ایشان بھ دنبال ھم در آمدن در طاعت ، بھ مراتب باالتر است از حرص شترانى كھ سھ روز، بھ تشنگى براى 

رقاب بنى سعد را ھم. ورود بر آب روان ، بھ سر برده اند  
اء سحابة مزن حتى استھل برقھا فلمعصدورھا بم  . 

الكتاب قال) علیھ السالم(فلما قراء الحسین   : 
(( االءكبر  ما لك آمنك هللا یوم الخوف واءعزك واءرواك یوم العطش  )). 

بلغھ قتلھ قبل اءن یسیر، فجزع من انقطاعھ عنھ) علیھ السالم(فلما تجھز المشار الیھ للخروج الى الحسین   . 
نذر بن الجارودو اءما الم : 

 .فانھ جاء بالكتاب والرسول الى عبید هللا بن زیاد، الءن المنذر خاف اءن یكون الكتاب دسیسا من عبید هللا بن زیاد
 .وكانت بحریة بنت المنذر زوجة لعبید هللا بن زیاد

 . فاءخذ عبید هللا الرسول فصلبھ
رة االرجافثم صعد المنبر فخطب و توعد اءھل البصرة على الخالف واثا  . 

فلما اءصبح استناب علیھم اءخاه عثمان بن زیاد، واءسرع ھو الى قصر الكوفة. ثم بات تلك اللیلة   . 
بھ بند فرمانت در آورده ام و كینھ ھاى دیرینھ سینھ ھایشان را فرو شستھ ام بھ نصیحتى كھ مانند باران كھ از ابر سفید فرو 

علیھ (چون جناب ابى عبد هللا . اى ریختن باران بھ صدا در آیند آنگاه درخشنده شوندریزد، آن زمانى كھ پاره ھاى ابر از بر
نامھ آن مؤ من مخلص را قرائت نمود و بر مضمونش اطالع یافت از روى شادى و انبساط فرمود) السالم : 

یزیدبن مسعود در . شنگى تو را چھ شد خدایت ایمن كناد در روز خوف و تو را عزیز دارد و پناه دھاد در روز قیامت از ت
از شھر بصره(تھیھ خروج  بود و عزم رسیدن بھ خدمت آن امام مظلوم نموده كھ خبر وحشت اثر شھادت آن جناب بھ او  (

آغاز جزع و زارى و نالھ و سوگوارى در داد كھ از فیض شھادت محروم   پس . رسید كھ قبل از آنكھ از بصره بیرون آید
د، پس نامھ آن جناب را با اما منذر بن جارو. بماند بھ نزد عبید هللا بن زیاد پلید آورد؛ زیرا كھ ترسیده  ((رسول آن حضرت))

) علیھ السالم(بود از آنكھ مبادا كھ این نامھ حیلھ و دسیسھ باشد كھ عبید هللا لعین فرستاده تا آنكھ عقیده او را در باره امام 
پس ابن زیاد بد بنیاد، رسول آن حضرت را گرفتھ و بر دارش .  زیاد بوددختر منذر، ھمسر عبید هللا ((بحریھ))بداند و 

بیاویخت و خود بر منبر باال رفت و خطبھ خواند و اھل بصره را از ارتكاب مخالفت با او و یزید بیم داد و از ھیجان فتنھ و 
ن بن زیاد بدبنیاد را بھ نیابت آشوب بترسانید و خود آن شب را در بصره اقامت نمود و چون صبح شد برادر خویش عثما

 .برگزید و خود بھ سرعت تمام متوجھ قصر داراالماره كوفھ گردید
، فتباشر وا بقدومھ ودنوا منھ)علیھ السالم(فلما قاربھا نزل حتى اءمسى ، ثم دخلھا لیال، فظن اءھلھا اءنھ الحسین   . 

 . فلما عرفوا اءنھ ابن زیاد تفرقوا عنھ
ات لیلتھ الى الغداةفدخل قصر االمارة وب  . 

 . ثم خرج وصعد المنبر وخطبھم وتوعدھم على معصیة السلطان ووعدھم مع الطاعة باالحسان
فلما سمع مسلم بن عقیل بذلك خاف على نفسھ من االشتھار، فخرج من دار المختار و قصد دار ھانى بن عروة ، فآواه وكثر 

قد وضع المراصد علیھاختالف الشیعة الیھ ، و كان عبید هللا بن زیاد   . 
ما یمنع ھانى بن عروة من : فلما علم اءنھ فى دار ھانى دعا محمد بن االءشعث و اءسماء بن خارجة وعمروبن الحجاج و قال 

 اتیاننا؟
انھ یشتكى: ما ندرى ، و قد قیل : فقالوا  . 
لم اءنھ شاك لعدتھ ، فالقوهقد بلغنى ذلك وبلغنى اءنھ قد برء و اءنھ یجلس على باب داره ، ولو اءع: فقال   

. چون آن ملعون بھ نزدیك شھر كوفھ رسید از مركب فرود آمد و درنگ نمود تا شب در آید، پس شبانھ داخل كوفھ گردید
است ؛ پس خود را بھ قدمھاى او مى انداختند و بھ نزد ) علیھ السالم(اھل كوفھ را چنان گمان رسید كھ حضرت امام حسین 

پس آن لعین پلید خود را بھ قلمرو . ون شناختند كھ ابن زیاد بدبنیاد است از اطراف او متفرق شدنداو مى آمدند و چ
داراالماره رسانیده داخل قصر شد و آن شب را تا صباح بھ سر برد؛ چون صبح شد بیرون شتافت و در مسجد، باالى منبر 



و چون . د و وعده احسان و جوائز بھ مطیعان او دادرفت و خطبھ خواند و مردم را از مخالفت سلطان یعنى یزید ترسانی
جناب مسلم بن عقیل از رسیدن ابن زیاد لعین با خبر گردید از بیم آنكھ مبادا كھ آن پلید از بودن او در كوفھ آگاه شود، از 

پس از آن ، . دادپس ھانى او را در خانھ خود پناه . خانھ مختار بیرون آمد و قصد خانھ ھانى بن عروه علیھ الرحمة نمود
گروه شیعھ بھ نزد آن جناب بھ كثرت مراودت مى كردند و بھ خدمتش مشرف مى شدند و از آن طرف ، عبیدهللا بن زیاد 

جاسوسان در شھر كوفھ گماشت كھ جناب مسلم را بھ دست آورند و چون بدانست كھ در خانھ ھانى بن عروه است ، 
چھ شد كھ ھانى بن عروه بھ نزد ما مى : روبن حجاج پلید را طلبید و گفت محمدبن اشعث لعین و اسماء بن خارجھ و عم

شنیده ام : ابن زیاد گفت . ما نمى دانیم چنین گفتھ اند كھ ھانى را مرضى عارض گردیده و از مرض شكایت دارد: آید؟ گفتند
 كھ از مرض بھبود یافتھ و او بر در خانھ

فانى ال اءحب اءن یفسد عندى مثلھ ؛ الءنھ من اءشراف العربو مروه اءن ال یدع ما یجب علیھ من حقنا،   . 
لو اءعلم اءنھ شاك لعدتھ: ما یمنعك من لقاء االءمیر، فانھ قد ذكرك و قال : فاءتوه حتى وقفوا علیھ عشیة على بابھ ، فقالوا  . 

الشكوى تمنعنى: فقال لھم   . 
یة ، وقد استبطاك ، واالبطاء والجفاء ال یحتملھ السلطان من مثلك ، انھ قد بلغھ اءنك تجلس على باب دارك كل عش: فقالوا لھ 

 . الءنك سید فى قومك ، ونحن نقسم علیك اال ما ركبت معنا الیھ
فدعا بثیابھ فلبسھا ثم دعا ببغلتھ فركبھا، حتى اذا دنا من القصر كاءن نفسھ قد اءحست ببعض الذى كان ، فقال لحسان بن 

 : اءسماء بن خارجة
اءخى انى وهللا من ھذا الرجل االءمیر لخائف ، فما ترى ؟ یابن  

وهللا یا عم ما اءتخوف علیك شیئا، فال تجعل على نفسك سبیال: فقال  . 
خویش مى نشیند و اگر دانستمى كھ او را عارضھ اى است ھمانا بھ عیادتش مى شتافتم ؛ پس شما بھ نزدش رفتھ او را 

حقوق واجبھ ما را بر ذمتش فرو نگذارد؛ زیرا كھ ما را محبوب نیست كھ امر چنین  مالقات نمایید و بھ فرمائیدش اداى
فرستادگان آن لعین بھ نزد ھانى آمدند و شبانگاھى بر درب . شخصى از اشراف و سروران عرب در نزدم فاسد و ناچیز آید

ھ رسیده كھ بھ دیدن امیر نشتافتى و او را تو را چ  خانھ اش بایستادند و پیغام ابن زیاد لعین را بھ او رساندند، گفتندش
 مالقات نفرمودى ؛ زیرا او بھ یاد تو افتاده چنین گفتھ كھ اگر دانستمى كھ او را عارضھ است من خود بھ عیادتش مى شتافتم

. 
مرا بیمارى ، از خدمت امیر بازداشتھ: ھانى ، فرستادگان را پاسخ چنین داد ند كھ شبانگاھان بھ ابن زیاد خبر داده ا: گفتند . 

بھ درب خانھ خویش مى نشینى و درنگ تو را از مالقاتش ناخوش آمده و ناگرویدن و جفا كردن را، سالطین از مانند تو 
تحمل نكنند؛ زیرا تویى سرور قوم خود و بزرگ طایفھ خویش و تو را سوگند كھ بھ مالزمت ما بر مركب بنشین و بھ نزد 

. اچار لباس خود را طلبید و پوشید آنگاه اشتر خویش را خواستھ و سوار گردید و روانھ راه شدپس ھانى ن. عبیدهللا لعین آى 
لذا . چون بھ نزدیك قصر داراالماره رسید ھمانا در خاطرش گذشت و نفسش احساس نمود پاره اى از عالئم را كھ یافتھ بود

ھ من از این مرد بیمناك و خائفم ، راءى تو در این اى برادرزاده ، بھ خدا سوگند ك: حسان بن اسماء بن خارجھ را گفت 
 باب چیست ؟

 .ولم یكن حسان یعلم فى اءى شى ء بعث الیھ عبید هللا بن زیاد
اءتتك بخائن رجاله: فجاء ھانى والقوم معھ حتى دخلوا جمیعا على عبید هللا ، فلما راءى ھانیا قال   . 

ءشار الى ھانى و اءنشد بیت عمرو بن معدى كرب الزبیدىثم التفت الى شریح القاضى وكان جالسا عنده و ا  : 
 اءرید حیاتھ ویرید قتلى عذیرك من خلیلك من مراد

وما ذاك اءیھا االءمیر؟: فقال لھ ھانى   
ایھ یا ھانى ، ما ھذه االءمور التى تربص فى دارك الءمیر المؤ منین وعامة المسلمین ؟ جئت بمسلم بن عقیل : فقال لھ 

ارك و جمعت لھ السالح والرجال فى الدور حولك وظننت اءن ذلك یخفى علىفاءدخلتھ د  . 
ما فعلت: فقال   . 
بلى قد فعلت: - لعنھ هللا  -ابن زیاد : فقال   . 
ما فعلت اءصلح هللا االءمیر: فقال  . 

و . ار مى دھى اى عمو، بھ خدا قسم كھ در تو ھیچ خوف و خطر نمى بینم و تو چرا بر خویشتن راه عذر قر: حسان گفت 
 . حسان را علم و اطالعى نبود كھ بھ چھ جھت عبیدهللا بھ طلب ھانى فرستاده

چون چشم ابن زیاد بھ ھانى بن عروه علیھ الرحمة افتاد بھ . ھانى با جمیع ھمراھان و فرستادگان ، بر ابن زیاد داخل شدند



 : طریق مثل گفت
ن زیاد ملعون متوجھ بھ شریح كھ در پھلوى او نشستھ شد و اشاره بھ سوى پس اب .((خیانتكار را، پاھایش بھ نزد تو آورد))

 :ھانى نمود و شعر معروف عمروبن معدى كرب زبیدى را خواند
؛ یعنى من خواھان زندگانى اویم و او خواھان كشتن من است ، عذر خواھى كھ دوست تو باشد، از ... ارید حیاتھ ویرید قتلى

ذر خواھى نمایدبیاور تا ع ((مراد))طائفھ  . 
مطلب چیست ؟! اءیھا االءمیر: ھانى گفت   

یزید و از براى قاطبھ !) ؟(این كارھا چیست كھ در خانھ خود علیھ امیرالمؤ منین ! بس كن اى ھانى : آن ملعون گفت 
 مسلمانان فراھم آورده اى ؟

 

 

 

در خانھ ھاى ھمسایگانت از براى او  مسلم بن عقیل را در خانھ خود منزل داده اى و اسلحھ جنگ و مردان كارزار
 چنین پنداشتھ اى كھ این امر بر من پوشیده خواھد بود؟ . فراھم آورده اى

من چنین نكرده ام: ھانى علیھ الرحمة فرمود  . 
فجاء معقل  -وكان معقل عینھ على اءخبارھم ، و قد عرف كثیرا من اءسرارھم  -على بمعقل موالى : فقال ابن زیاد

ین یدیھحتى وقف ب  . 
اءصلح هللا االءمیر وهللا ما بعثت الى مسلم وال دعوتھ ، ولكن جاءنى : فلما رآه ھانى عرف اءنھ كان عینا علیھ ، فقال 

مستجیرا، فاستحییت من رده ، ودخلنى من ذلك ذمام فآویتھ ، فاءما اذ قد علمت فخل سبیلى حتى اءرجع الیھ وآمره 
الءرض ، الءخرج بذلك من ذمامھ وجوارهبالخروج من دارى الى حیث شاء من ا  . 

وهللا ال تفارقنى اءبدا حتى تاءتینى بھ: فقال لھ ابن زیاد  . 
وهللا ال آتیك بھ اءبدا، آتیك بضیفى حتى تقتلھ: فقال   ! 

وهللا لتاءتینى بھ: فقال   . 
وهللا ال آتیك بھ: قال   . 

 فلما كثر الكالم بینھما، قام مسلم بن عمرو
بلى ، بھ خانھ خود آورده اى: گفت  - یھ اللعنة عل - عبیدهللا   . 

من نكرده ام ؛ خدا امر امیر را بھ اصالح آورد: ھانى باز فرمود . 
پلید، جاسوس ابن زیاد بود و بر اخبار شیعیان و بھ بسیارى  ((معقل))غالم خود را طلبید و ھمین  ((معقل))ابن زیاد، 
 .از اسرار ایشان پى برده بود

چون ھانى او را بدید دانست كھ آن ملعون جاسوس ابن زیاد بوده ؛ پس . د و در حضور ابن زیاد بایستادمعقل پلید آم
من بھ طلب مسلم بن عقیل نفرستادم و او را دعوت نكرده ام ولى او  !اءصلح هللا االءمیر :ھانى بھ ابن زیاد، فرمود

ز آنكھ رد نمایم و او را برگردانم و از این جھت كھ در من حیا نمودم ا  خود بھ خانھ من آمد و بھ من پناه آورد، پس 
خانھ من است بر ذمھ من حقى حاصل نموده ؛ پس او را ضیافت نمودم و چون واقعھ چنین معلوم شده مرا مرخص 
كن تا بھ نزد او روم و امر كنم كھ او از خانھ من بیرون رود، بھ ھر جاى از زمین كھ خود بخواھد و بھ این واسطھ 

من از حق نگاھدارى او خارج گردد ذمھ . 
بھ خدا : ھانى فرمود. بھ خدا سوگند كھ ھرگز از من جدا نشوى تا آنكھ او را بھ نزد من آورى : ابن زیاد لعین گفت 

سوگند كھ چنین امرى نخواھد شد و او را بھ نزد تو نخواھم آورد؛ آیا میھمان خود را بھ نزد تو آورم كھ تو او را بھ 
بھ خدا قسم كھ البتھ او را باید بھ نزد من آورى : ابن زیاد گفت .  قتل رسانى نھ بخدا قسم كھ او را بھ : ھانى فرمود .

چون سخن در میان ابن زیاد و ھانى بن عروه بسیار شد، مسلم. نزد تو نیاورم   
ا بحیث یراھما ابن زیاد و و ھم -اءصلح هللا االءمیر خلنى وایاه حتى اءكلمھ ، فقام فخلى بھ ناحیة : الباھلى فقال 

 .اذا ارتفع اءصواتھما - یسمع كالمھما
یا ھانى اءنشدك هللا اءن ال تقتل نفسك و ال تدخل البالء على عشیرتك ، فوهللا انى الءنفس بك عن القتل : فقال لھ مسلم 

ك بذلك مخزاة و ال منقصة ، و ، ان ھذا الرجل ابن عم القوم و لیسوا بقاتلیھ و ال ضاریھ ، فادفعھ الیھ ، فانھ لیس علی



 . انما تدفعھ الى السلطان
وهللا ان على فى ذلك الخزى و العار، اءنا اءدفع جارى وضیفى و رسول ابن رسول هللا الى عدوه و اءنا : فقال ھانى 

نھوهللا لو لم اءكن اال رجال واحدا لیس لى ناصر لم اءدفعھ حتى اءموت دو! صحیح الساعدین وكثیر االءعوان   . 
وهللا ال اءدفعھ: فاءخذ یناشده ، و ھو یقول   . 

وهللا لتاءتینى بھ اءو الءضربن عنقك: اءدنوه منى ، فاءدنى منھ ، فقال : فسمع ابن زیاد ذلك ، فقال   . 
 . او را بھ من واگذار تا با او سخن بگویم !اءصلح هللا االءمیر : بن عمرو باھلى برخاست گفت

یشان را در گوشھ اى نشانیدند بھ قسمى كھ خود، ایشان را مى دید و سخن ایشان را مى شنید ابن زیاد امر نمود كھ ا
تو را بھ خدا ! اى ھانى : مسلم بن عمرو مى گفت . كھ ناگاه آوازه سخن در میان ھانى و مسلم بن عمرو بلند گردید

مسلم . دا من كشتن را از تو برمى دارم نینداز، بھ خ  سوگند مى دھم كھ خود را بھ كشتن نده و بال در عشیره خویش
. بن عقیل عموزاده این قوم است ، با بنى امیھ ، خویش است و ایشان كشنده او نیستند و ضرر بھ او نخواھند رسانید

مسلم بن عقیل را بھ ابن زیاد بسپار و از این جھت ، خوارى و منقصتى تو را نخواھد بود؛ زیرا كھ او را بھ سلطان 
 . مى سپارى

بھ خدا سوگند كھ این كار جزخوارى و منقصت و عار بر من نباشد كھ پناھنده و میھمان خود : ھانى در جواب گفت 
و فرستاده فرزند رسول خدا را بھ دست چنین ظالمى بدھم و حال آنكھ بازوى من صحیح و سالم و خویشاوندان من 

ورى نداشتھ باشم مسلم بن عقیل را بھ دست او نخواھم دادبسیار باشند؛ بھ خدا كھ اگر خود بھ تنھایى باشم و ھیچ یا . 
وهللا : ابن زیاد گفت . ھانى را بھ نزد آن ملعون بردند. او را نزدیك من آرید: چون ابن زیاد این كلمات را شنید گفت 

یا آن است كھ مسلم را بھ من مى سپارى یا آنكھ گردن تو را مى زنم!   . 
ر البارقة حول داركاذن و هللا تكث: فقال ھانى   . 

اءدنوه منى ، فاءدنى : ثم قال  -وھانى یظن اءن عشیرتھ یسمعونھ  -والھفاه علیك ، اءبالبارقة تخوفنى : فقال ابن زیاد
منھ ، فاستعرض وجھھ بالقضیب ، فلم یزل یضرب اءنفھ و جبینھ وخده حتى كسر اءنفھ وسیل الدماء على ثیابھ و نثر 

یتھ وانكسر القضیبلحم خده و جبینھ على لح  . 
 . فضرب ھانى یده الى قائم سیف شرطى ، فجاذبھ ذلك الرجل

اجعلوا علیھ : خذوه ، فجروه حتى اءلقوه فى بیت من بیوت القصر و اءغلقوا علیھ بابھ ، وقال : فصاح ابن زیاد
 . حرسا، ففعل ذلك بھ

حسان بن اءسماء ان القائم: و قیل  - فقام اءسماء بن خارجة الى عبید هللا بن زیاد   : فقال - 
اءرسل غدر سائر القوم ، اءیھا االءمیر اءمرتنا اءن نجیئك بالرجل ، حتى اذا جئناك بھ ھشمت وجھھ و سیلت دماءه 
 . على لحیتھ و زعمت اءنك تقتلھ

بھ خدا اگر چنین كنى شمشیرھا بر دور خانھ تو بسیار شود، یعنى اصحاب و عشیره من ، تو و : ھانى گفت 
مرا از شمشیر مى ترسانى ؟! ابن زیاد فریاد برآورد كھ والھفاه . ابت را بھ قتل خواھند رسانیداصح  

: ابن زیاد ملعون گفت . ھانى را چنان گمان بود كھ خویشان او سخن او را خواھند شنید و او را یارى خواھند نمود
پس. او را نزد من آرید ن با چوبى كھ در دست نحس خود داشت صورت آن لعی. را نزدیك آن شقى آوردند ((ھانى))  

بینى . آن بزرگوار را خراشید و مكرر چوب خود را بر بینى و پیشانى نازنین و برگونھ صورت او مى زد  ((ھانى))
را بشكست و خون بر لباس او جارى شد و گوشتھاى صورت و پیشانى آن مؤ من مظلوم بر محاسنش ریخت تا 

انى دست برده قائمھ شمشیر شرطى را كھ حاضر بود بگرفت تا كار ابن زیاد را پس ھ. آنكھ چوب شكستھ گردید
پس او را كشان . ابن زیاد بدبنیاد فریاد برآورد كھ او را بگیرید. آن شرطى شمشیر خود را از دست او ربود. بسازد

د كھ پاسبان بر او بگمارند، ابن زیاد امر نمو. كشان آوردند تا در اطاقى او را حبس نموده و در را بھ روى او بستند
عبیدهللا فرستاد : اسماء بن خارجھ برخاست و بعضى گفتند كھ حسان بن اسماء از جاى برخاست گفت . چنین كردند

ما را امر مى كنى كھ این مرد را بھ ! براى آوردن ھانى و دام حیلھ و مكر نسبت بھ ھمھ قوم بر نھاد؛ ایھا االءمیر
ردیم استخوان صورت او را مى شكنى و خون بر ریش او جارى مى نمایى و اعتقاد كشتن نزد تو بیاوریم ، چون آو

 . او را دارى
واءنت ھاھنا: فغضب ابن زیاد من كالمھ و قال  ! 

 .واءمر بھ فضرب حتى ترك وقید و حبس فى ناحیة من القصر
انا ū وانا الیھ راجعون ، الى نفسى اءنعاك یا ھانى: فقال   . 

وكانت رویحة ابنة عمرو ھذا تحت ھانى بن عروة -وبلغ عمرو بن الحجاج اءن ھانیا قد قتل : قال الراوى  فاءقبل  - 
اءنا عمرو بن الحجاج و ھذه فرسان مذحج و وجوھھا لم تخلع : عمرو فى مذحج كافة حتى اءحاط بالقصر و نادى 

 . طاعة ولم تفارق جماعة ، وقد بلغنا اءن صاحبنا ھانیا قد قتل



بید هللا باجتماعھم وكالمھم ، فاءمر شریحا القاضى اءن یدخل على ھانى فیشاھده ویخبر قومھ بسالمتھ من فعلم ع
 .القتل ، ففعل ذلك و اءخبرھم ، فرضوا بقولھ و انصرفوا

وبلغ الخبر الى مسلم بن عقیل ، فخرج بمن بایعھ الى حرب عبید هللا ، فتحصن منھ بقصر: قال   
اینك تو در اینجایى ؟ پس امر نمود چنان او رابزدند تا ترك : در خشم شد و گفت ) سخنان از شنیدن این(ابن زیاد 

حسان بن اسماء گفت. سخن گفتن كرد و مقید ساختھ در گوشھ اى از قصر داراالماره بھ حبسش انداختند  : ((ū انا 
...)) خبر مرگ خود را بھ تو مى دھم! ؛ اى ھانى   ! 

بن عروه بھ عمرو بن حجاج كھ خبر قتل ھانى : راوى گوید ھمسر ھانى بود، رسید؛ پس  -دختر عمرو  - ((رویحھ))
عمرو با جمیح طایفھ مذحج قصر داراالماره را احاطھ نمودند و عمرو فریاد بر آورد كھ اینك سواران مذحج و 

سلمانان مفارقھ حاصل بزرگان قبیلھ حاضرند، نھ ما قید اطاعت امیر را از خود دور ونھ از شیوه اسالم و جماعت م
اینك بزرگ و رئیس ما . نموده ایم   .را مقتول ساختھ اید ((ھانى بن عروه))

بھ شریح قاضى امر نمود كھ بھ نزد ھانى آید و حال حیات . ابن زیاد از جمعیت حاضر و سخنان قوم باخبر گردید
كھ او را مقتول نساختھ انداو را مشاھده نماید تا آنكھ خبر سالمتى او را بھ مردم برساند و بگوید  . 

ایشان نیز بھ ھمین قدر . شریح بھ نزد ھانى آمد و اطالع از حال ھانى یافت و قوم را از زنده بودن او آگاه ساخت 
 .راضى شدند و برگشتند

چون خبر گرفتار شدن ھانى بھ سمع جناب مسلم بن عقیل رسید خود با گروھى كھ در بیعت او بودند : راوى گوید
اى محاربھ ابن زیاد لعین بیرون آمدنداز بر . 

 . االمارة ، واقتتل اءصحابھ و اءصحاب مسلم
وجعل اءصحاب عبید هللا الذین معھ فى القصر یتشرفون منھ و یحذرون اءصحاب مسلم و یتوعدونھم بجنود الشام ، 
 . فلم یزالوا كذلك حتى جاء اللیل

ضفجعل اءصحاب مسلم یتفرقون عنھ ، ویقول بعضھم لبع  : 
 . ما نصنع بتعجیل الفتنة ، وینبغى اءن نقعد فى منازلنا وندع ھؤ الء القوم حتى یصلح هللا ذات بینھم
 . فلم یبق معھ سوى عشرة اءنفس
 . فدخل مسلم المسجد لیصلى المغرب ، فتفرق العشرة عنھ

ة ، فطلب منھا ماء فسقتھفلما راءى ذلك خرج و حیدا فى دروب الكوفة ، حتى وقف على باب امراءة یقال لھا طوع  . 
 . ثم استجارھا فاءجارتھ
 .فعلم بھ ولدھا، فوشى الخبر الى عبید هللا بن زیاد

اصحاب آن پلید با اصحاب جناب مسلم بھ ھم در آویختند و . عبیدهللا از خوف ازدحام در قصر متحصن گردید
ى قصر كھ مشرف بھ اھل كوفھ بود، اصحاب مشغول جنگ شدند و گروھى كھ با ابن زیاد در داراالماره بود از باال

كسانى كھ . مسلم را بیم مى دادند و ایشان را بھ آمدن سپاه شام تھدید مى كردند و بھ ھمین منوال بودند تا شب در آمد
 .با حضرت مسلم بودند رفتھ رفتھ متفرق گردیدند

ر فتنھ انگیزى كنیم ، سزاوار آنكھ در بعضى از ایشان بھ یكدیگر مى گفتند كھ ما را چھ كار كھ سرعت و تعجیل د
منزل خویش بنشینیم و بگذاریم تا خداى عزوجل امر این گروه را بھ اصالح آورد؛ باالخره بجز ده نفر، كسى بت 

چون بھ مسجد داخل شد، آن ده نفر نیز او را ترك نمودند و حضرت مسلم بى كس !! جناب مسلم بن عقیل باقى نماند
 .و تنھا ماند

اب مسلم كیفیت این حال را مشاھده نمود، تنھا از مسجد بیرون آمد و در كوچھ ھاى شھر كوفھ مى گردید تا چون جن
نام آن زن . بر در خانھ زنى رسید آن زن آب آورده . بود و در آنجا توقف نمود و از او جرعھ اى آب طلبید ((طوعھ))

 .او را آشاماند
آن زن قبول نموده و بھ خانھ خود، او . در خانھ خود او را جاى دھدجناب مسلم بن عقیل از او درخواست نمود كھ 

پس از آن ، پسر آن زن بھ حال حضرت مسلم آگاه شد و از جھت او خبر بھ سمع ابن زیاد رسید. را پناه داد . 
 . فاءحضر محمد بن االءشعث وضم الیھ جماعة واءنفذه الحضار مسلم

حوافر الخیل ، لبس درعھ وركب فرسھ وجعل یحارب اءصحاب عبید هللا لعنھ فلما بلغوا دار المراءة وسمع مسلم وقع 
 .- هللا

یا مسلم لك االءمان: حتى قتل مسلم منھم جماعة فنادى الیھ محمد بن اءشعث   . 
واءى اءمان للغدرة الفجرة: فقال لھ مسلم   . 

یقولثم اءقبل یقاتلھم ویرتجز باءبیات حمران بن مالك الخثعمى یوم القرن حیث   : 
 اءقسمت ال اءقتل اال حرا 

 
 وان راءیت الموت شیئا نكرا 



 اءكره اءن اءخدع اءو اءغرا 
 

 اءو اءخلط البارد سخنا مرا 

 كل امرى یوما یالقى شرا 
 

 اءضربكم وال اءخاف ضرا 

 فنادوا انھ ال تكذب وال تغر، فلم یلتفت الى
را حاضر ) علیھ السالم(او روانھ نمود تا حضرت مسلم  آن ملعون ، محمدبن اشعث را طلب كرده و گروھى را با

چون فرستادگان بھ در خانھ . سازند آواز سم مركبھا بھ گوش آن جناب رسیده ، زره خود را برتن . رسیدند ((طوعھ))
بیاراست و سوار بر اسب گردیده با اصحاب ابن زیاد لعنھم هللا در آویخت و مشغول جنگ شد تا گروھى از ایشان 

بھ دارالبوار فرستادرا  . 
اماننامھ فاجران غدار، ارزشى : مسلم فرمود. تو در امانى ! پس محمد بن اشعث بى دین فریاد بھ او زد كھ اى مسلم 

مسلم باز با آنان در آویخت و بھ جنگ و حرب اشقیا مشغول گردید و اشعار حمران بن مالك خثعمى را كھ . ندارد
بھ طور رجز مى خواند انشاء نموده بود ((قرن))در روز  : 

سوگند خورده ام كھ جز بھ طریق مردانگى كشتھ نگردم ، اگر چھ شربت ناگوار : ؛ یعنى اءقسمت ال اءقتل اال حرا
مرگ را بھ تلخى بنوشم خوش ندارم كھ بھ خدعھ و مكر گرفتار آدمھاى پست و دون ، گردم و فریفتھ و مغرور آنان 

و شجاعت را بھ آب گرم ناگوار عجز و سستى مخلوط نمایم و دست از جنگ یا آنكھ شربت خنك جوانمردى . شوم 
ھر مردى ناچار در روزگارى ، دچار شر و سختى خواھد شد، ولى من با شمشیر تیز شما را مى زنم و از . بكشم 

نمى دھد پس آن اشقیا آواز برآوردند كھ محمد بن اشعث بھ تو دروغ نمى گوید و تو را فریب. ھیچ ضرر بیم ندارم  . 
 .ذلك ، وتكاثروا علیھ بعد اءن اءثخن بالجراح ، فطعنھ رجل من خلفھ ، فخر الى االءرض ، فاءخذ اءسیرا
 . فلما اءدخل على عبید هللا بن زیاد لم یسلم علیھ

سلم على االءمیر: فقال لھ الحرسى  . 
اسكت یا ویحك وهللا ما ھو لى باءمیر: فقال لھ  . 

سلمت اءم لم تسلم ، فانك مقتولال علیك : فقال ابن زیاد  . 
ان قتلتنى فلقد قتل من ھو شر منك من ھو خیر منى ، وبعد فانك ال تدع سوء القتلة و قبح المثلة و خبث : فقال لھ مسلم 

 . السریرة ولؤ م الغلبة ، ال اءحد اءولى بھا منك
ن ، واءلقحت الفتنة بینھمیا عاق یا شاق ، خرجت على امامك و شققت عصى المسلمی: فقال لھ ابن زیاد  . 

كذبت یابن زیاد، انما شق عصى: فقال لھ مسلم   
مسلم بن عقیل اصال التفاتى بھ جانب آنان نفرمود و چون زخم بسیار و جراحت بى شمار بر بدن نازنینش رسید و بھ 

نگاه ملعونى . ودندگروه شقاوت آئین ، بر سر او ھجوم آوردند و او را احاطھ نم. این واسطھ سست و ضعیف گردید
پس آن جماعت . از عقب سر آن جناب در آمد و نیزه بر پشت آن حضرت زد كھ از صدمھ آن نیزه ، بر زمین افتاد

چون آن جناب را داخل . بى سعادت آن شیر بیشھ شجاعت را اسیر و دستگیر نمودند و بھ نزد ابن زیاد بدبنیاد بردند
آن كافر بى دین ننمود مجلس ابن زیاد بدبنیاد نمودند سالم بر . 

واى بر تو باد، بھ خدا سوگند كھ او ! بس كن : آن جناب فرمود! بر امیر سالم كن : یكى از پاسبانان آن لعین گفت 
 . امیر من نیست

جناب مسلم بن عقیل . باكى بر تو نیست ؛ سالم بكنى یا نكنى ، كشتھ خواھى شد: عبیدهللا پلید بھ سخن در آمده گفت 
اگر تو مرا بھ قتل رسانى ھمانا كھ كار مھمى نكرده اى ، چرا كھ بھ تحقیق بدتر از تو بھتر از مرا مقتول : فرمود

ساختھ اند و از این گذشتھ تو ھرگز فروگذار نخواھى كرد بھ دیگرى كشتن بدو قبح مثلھ و پلیدى سرشت و غالب 
پس آن نانجیب زبان بریده ، زبان بھ . نیست  شدن را بھ طرف نانجیبى و بدین صفات مذمومھ كسى از تو سزاوارتر

ناسزا برگشود كھ اى ناسپاس ، اى مخالف ؛ بر امام زمان خود خروج كردى و عصاى مسلمانان را شكستى و فتنھ 
 . را برانگیختى

سخن بھ دروغ! اى ابن زیاد: در جواب فرمود) علیھ السالم(جناب مسلم   
د لعنھ هللا وابنھ یزی - المسلمین معاویة لعنھ هللا  ، و اءما الفتنة فانما اءلقحھا اءنت و اءبوك زیاد بن عبید عبد بنى -

 . عالج من ثقیف ، و اءنا اءرجو اءن یرزقنى هللا الشھادة على یدى شر البریة
منتك نفسك اءمرا، حال هللا دونھ و لم یرك لھ اءھال وجعلھ الءھلھ: فقال ابن زیاد  . 

مرجانة ؟و من اءھلھ یابن : فقال مسلم   
اءھلھ یزید بن معاویة: فقال   ! 

اءلحمد ū ، رضینا باū حكما بیننا و بینكم: فقال مسلم   . 
اءتظن اءن لك من االءمر شیئا: فقال ابن زیاد . 
وهللا ما ھو الظن ، و لكنھ الیقین: فقال مسلم   . 



تت اءمرھم بینھم و فرقت كلمتھم ؟اءخبرنى یا مسلم بما اءتیت ھذا البلد و اءمرھم ملتئم فش: فقال ابن زیاد  
ما لھذا اءتیت ، ولكنكم اءظھرتم المنكر ودفنتم المعروف و تاءمرتم على الناس بغیر: فقال لھ مسلم   

گفتى ، بجز این نیست كھ عصاى اجتماع مسلمین را معاویھ پلید و فرزند عنید او یزید بشكستند و آنكھ فتنھ را در 
رت كھ از نطفھ غالمى بود از بنى عالج از طایفھ ثقیف و نام آن غالم اسالم برانگیخت تو بودى و پد و . بود ((عبید))

تو را نفست : ابن زیاد گفت . مرا امید چنان است كھ خداى عزوجل شھادتم را بر دست بدترین مخلوقش روزى دھد
ردید و آن مقام را بھ اھلش در آرزویى افكند كھ خدا آن را از براى تو نخواست و در میانھ تو و امیدت ، حایل گ

 .رسانید
؟!یزید: مگر سزاوار خالفت و اھل آن كیست ؟ ابن زیاد گفت ! اى پسر مرجانھ : فرمود) علیھ السالم(جناب مسلم   

ما راضى و خشنودیم كھ خدا بین ما و شما حكم فرماید. الحمدū : جناب مسلم از راه طعنھ فرمود . 
كھ تو را در این امر چیزى است ؟چنین گمان دارى : عبیدهللا گفت   

ابن زیاد گفت. شك نیست بلكھ یقین است كھ ما بر حق ھستیم : آن جناب فرمود مرا خبر ده كھ تو بھ چھ ! اى مسلم  : 
كار بھ این شھر آمده اى ؟ امور مردم منظم بود و تو آمدى تفرقھ در میان ایشان افكندى و اختالف كلمھ بین آنان 
 . ایجاد نمودى

من براى ایجاد تفرقھ و فساد نیامده ام بلكھ از براى آن آمدم كھ شما : فرمود) علیھ السالم(اب مسلم جن را  ((منكر))
را بھ مانند شخص مرده دفن نمودید و بر مردم امیر شدید بدون آنكھ ایشان راضى  ((معروف ))ظاھر ساختید و 
 .باشند

، وعملتم فیھم باءعمال كسرى و قیصر، فاءتیناھم لناءمر فیھم  رضى منھم و حملتموھم على غیر ما اءمركم هللا بھ
صلى هللا (بالمعروف و ننھى عن المنكر و ندعوھم الى حكم الكتاب والسنة ، وكنا اءھل ذلك كما اءمر رسول هللا 

 .(علیھ و آلھ و سلم
یشتمھ و یشتم علیا والحسن والحسین علیھم السالم -فجعل ابن زیاد لعنھ هللا   ! 

اءنت و اءبوك اءحق بالشتم ، فاقض ما اءنت قاض یا عدو هللا: ل لھ مسلم فقا  . 
و ھو یسبح هللا تعالى و یستغفره  - فاءمر ابن زیاد بكیر بن حمران اءن یصعد بھ الى اءعال القصر فیقتلھ ، فصعد بھ 

فضرب عنقھ ، ونزل و ھو مذعور - ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ویصلى على نبیھ  . 
ما شاءنك ؟: لھ ابن زیادفقال   

 -اءو قال شفتیھ  -اءیھا االءمیر راءیت ساعة قتلتھ رجال اءسود سیئى الوجھ حذائى عاضا على اصبعھ : فقال 
 .ففزعت فزعا لم اءفزعھ قط

شما خلق را واداشتید بھ آنچھ خداى عزوجل امر بھ آنھا نفرموده و كار اسالم را در میان مردم بھ مانند پادشاھان 
س و روم جارى ساختیدفار . 

ما آمدیم از براى آنكھ معروف را بھ مردم امر و منكر را از آنھا نھى كنیم و ایشان را دعوت بھ احكام قرآن و سنت 
ابن زیاد . رسول حضرت سبحان نمودیم و ما شایستھ این منصب امر و نھى بودیم و براى ھمین نیز قیام كردیم 

ن نانجیب بھ ناسزا جناب امیرمؤ منا ( و دو سید جوانان جناب حسن و حسین علیھماالسالم و جناب مسلم ) علیھ السالم
تو و پدرت سزاوارترید بھ ناسزا و دشنام : مسلم فرمود. بن عقیل رضوان هللا علیھ را نام مى برد و اھانت مى نمود

نمود كھ آن سید مظلوم را  آن شقى ، بكیر بن حمران را امر  پس ! ؛ اینك ھر چھ مى خواھى انجام ده اى دشمن خدا
بكیر حرام زاده چون آن جناب را بر بام قصر مى برد آن سید . بر باالى قصر داراالماره برده او را شھید سازد

صلى هللا علیھ و آلھ و (بزرگوار در آن حال مشغول بھ تسبیح پروردگار و توبھ و استغفار و صلوات بر رسول هللا 
ن آن گردن فراز نشاءتین ، آشنا نمود و او را بھ درجھ شھادت رسانید و خود آن ضربتى بر گرد  پس . بود) سلم

اى : آن شقى گفت ! تو را چھ مى شود؟: ابن زیاد بدبنیاد از او پرسید. ولدالزنا وحشت زده از بام قصر فرود آمد
ھ انگشتان خویش را بھ آن ھنگامى كھ آن جناب را شھید نمودم مرد سیاه چھره اى را در مقابل خود دیدم ك! امیر

و من چنان ترسیدم كھ تاكنون این گونھ فزع در خود ندیدم. دندان مى گزید یا آنكھ گفت لبھاى خود را مى گزید  . 
لعلك دھشت: فقال ابن زیاد  . 

، فاءخرج لیقتل-)رحمھ هللا(ثم اءمر بھانى بن عروة   . 
 : فجعل یقول

ین منى عشیرتىواعشیرتاه و اء! و امذحجاه و اءین منى مذحج   ! 
یا ھانى مد عنقك: فقالوا لھ   . 

وهللا ما اءنا بھا بسخى ، وما كنت الءعینكم على نفسى: فقال   . 
فقتلھ - فضربھ غالم لعبید هللا بن زیاد یقال لھ رشید لعنھ هللا   . 



 . و فى قتل مسلم و ھانى یقول عبدهللا بن زبیر االءسدى
انھ للفرزدق: ویقال   : 

رین ما الموت فانظرى فان كنت ال تد  الى ھانى فى السوق وابن عقیل   

گویا دھشت تو را فرو گرفتھ: ابن زیاد گفت   ! 
چون جناب ھانى . پس از این جریان ، ابن زیاد لعین حكم نمود كھ ھانى بن عروه رضى هللا عنھ را بھ قتل رسانند

مودرا از مجلس بیرون آوردند تا بھ درجھ شھادت رسانند، مكرر مى فر : 
كجائید خویشان و قبیلھ من ؟ و اءین منى مذحج ؛ واعشیرتاه واءین منى عشیرتى ؟! وامذحجاه   

گردنت را بكش تا شمشیر را فرود آورم: جالد گفت   ! 
من بھ بذل جان خویش سخى نیستم و در كشتن خویش تو را اعانت نمى كنم! بھ خدا سوگند: ھانى فرمود  . 

كھ نام نحسش پس غالمى از ابن زیاد پلید   .بود، آن مخلص متقى را بھ درجھ شھادت رسانید ((رشید))
در مصیبت جناب مسلم بن عقیل و ھانى بن عروه ، عبدهللا بن زبیر اسدى این ابیات را بھ رشتھ نظم كشیده و 
 . بعضى را اعتقاد آن است كھ قائل این اشعار، فرزدق است و دیگرى گفتھ كھ اشعار سلیمان حنفى است

كنت ال تدرین ما الموت فانظرى فان  ... شاید شاعر نفس (؛ یعنى اگر نمى دانى كھ مرگ كدام است و منكر آنى 
پس نظر نما اى منكر مرگ بھ سوى ھانى بن عروه ) اماره خود را مخاطب نموده و بھ لسان حال ذكر نموده باشد

جناب مسلم بن عقیل كھ در بازار گوسفند فروشان مقتول افتاده و نظر نما بھ) رحمھ هللا(  . 
 الى بطل قد ھشم السیف وجھھ  -1

 
 و آخر یھوى من طمار قتیل 

 اءصابھما فرخ البغى فاءصبحا  -2
 

 اءحادیث من یسرى بكل سبیل 
 ترى جسدا قد غیر الموت لونھ  -3

 
 و نضح دم قد سال كل مسیل 

 فتى كان اءحیى من فتاة حییة  -4
 

 و اءقطع من ذى شفرتین صقیل 
 اءیركب اءسماء الھمالیج آمنا  -5

 
 و قد طلبتھ مذحج بذحول 

شاید اشاره باشد بھ آنچھ بعضى ذكر نموده (آن جوانمرد شجاعى كھ صدمھ شمشیر، روى او را خراشید  -1
اند كھ در آن ھنگام كھ خواستند او را بھ نزد ابن زیاد برند بكیربن حمران 

مجروح ساخت یا مراد  ضربتى بر روى مبارك ھانى زد كھ لبھاى او را
، ھانى باشد و كنایھ از ضربتى كھ ابن زیاد بر صورت و ((بطل))از 

و آن جوانمرد شجاع دیگر ) پیشانى او وارد آورد و این معنى اقرب است
 .مسلم بن عقیل است كھ كشتھ او را از پشت بام بھ زیر افكندند

ین دو بزرگوار عبیدهللا بن زیاد باغى یاغى ستمكار بھ ظلم و ستم ، ا -2
 .را گرفت ، پس صبحگاھى مسلم و ھانى حدیث ھر رھگذر شدند

دیدى آن جسدى را كھ مرگ رنگ او را تغییر داده بود و خون آن بدن  -3
 .در راھھا جارى بود

آن جوانمرد با حیا كھ بھ مراتب با حیاتر از زنان با عفت و با حیا بود  -4
ه تر از شمشیر دو دم و مع ذلك ، صمصمام شجاعت و سطوتش برند

 .صیقل خورده ، بود

 

آیا سزاوار است كھ اسماء بن خارجھ ، جناب ھانى را بھ نزد ابن زیاد برد بر مركبھاى نجیب سوار گردد و در  -5
 .را از او مطالبھ مى نمایند ((ھانى))امان باشد و حال آنكھ قبیلھ مذحج خون 

سائل و مسول على رقبة من   تطوف حوالیھ مراد و كلھم  -1  

 فكونوا بغایا اءرضیت بقلیل   فان اءنتم لم تثاءروا باءخیكم  -2



وكتب عبید هللا بن زیاد بخبر مسلم و ھانى الى یزید بن معاویة لعنھما هللا: قال الراوى   -. 
الى جھتھ ، ) علیھ السالم(فاءعاد علیھ الجواب یشكره فیھ على فعالھ وسطوتھ ، ویعرفھ اءن قد بلغھ توجھ الحسین 

 . ویاءمره عند ذلك بالمؤ اخذة واالنتقام و الحبس على الظنون و االءوھام
من مكة یوم الثالثاء لثالث مضین من ذى الحجة سنة ستین من الھجرة ، قبل اءن ) علیھ السالم(و كان توجھ الحسین 

لم رضوان هللا علیھخرج من مكة فى الیوم الذى قتل فیھ مس) علیھ السالم(یعلم بقتل مسلم ؛ الءنھ   . 
مى گشتند و در انتظار حال او ) كھ در قصر گرفتار شده بود(قبیلھ مراد ھمھ در آن حال بر دور ھانى بن عروه  -1
 .بودند و ھم آنانكھ سؤ ال از كیفیت حال او مى نمودند و ھم آن كسانى كھ سؤ ال كرده مى شدند
نمایید پس باید كھ چون زنان بدكاره كھ بھ   نخواھى برادر خویش پس اگر شما اى قبیلھ مراد، نمى توانید كھ خو -2

راوى گوید. اندك مبلغى كھ از براى زنا بھ ایشان مى دھند راضى اند، شما ھم بھ ھمین مقدار راضى باشید ابن  :
پس یزید پلید  .نوشت ) رحمھ هللا(زیاد بدبنیاد نامھ اى بھ یزید پلید، مشتمل بر خبر و كیفیت قتل جناب مسلم و ھانى 

جواب نامھ آن عنید را بھ سوى كوفھ روانھ داشت كھ حاصل آن رقیمھ لعنت ضمیمھ شكرگزارى او بود بر كردار 
ناصواب و بر سطوت و صولت آن سركرده شقاوت مآب و ابن زیاد را آگاه گردانید كھ خبر بھ آن شقى چنین رسیده 

ردیده ؛ یزید بھ ابن زیاد ظالم لعین فرمان داد كھ در مقام مؤ متوجھ بھ طرف عراق گ) علیھ السالم(كھ موكب امام 
اخذه و انتقام از كافھ انام برآید و بھ محض توھم و گمان ، مردم را بھ قید حبس گرفتار سازد و بود توجھ امام حسین 

بعضى گفتند در  از مكھ معظمھ در روز سھ شنبھ بھ سھ روز كھ از ماه ذى الحجة الحرام گذشتھ بود و) علیھ السالم(
روز چھار شنبھ بوده بھ ھشت روز، از ماه مزبور گذشتھ در سال شصت از ھجرت رسول هللا قبل از آنكھ آن 
حضرت بھ حسب ظاھر آگاه شود بھ شھادت حضرت مسلم ؛ زیرا كھ آن جناب در روزى از مكھ نھضت فرمود كھ 
 .جناب مسلم در ھمان روز مقتول گروه اشقیا گردیده بود

لما عزم على الخروج الى العراق قام خطیبا، فقال) علیھ السالم(ى اءنھ و رو  : 
 . اءلحمد ū ما شاء هللا وال قوة اال باū و صلى هللا على رسولھ و سلم))
 . خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على جید الفتاة ، وما اءولھنى الى اءسالفى اشتیاق یعقوب الى یوسف

ا القیھ ، كاءنى باءوصالى تقطعھا عسالن الفلوات بین النواویس و كربالء، فیمالءن منى و خیر لى مصرع اءن
 . اءكراشا جوفا و اءجربة غبا، ال محیص عن یوم خط بالقلم

صلى هللا علیھ و (رضى هللا رضانا اءھل البیت ، نصبر على بالئھ و یوفینا اءجر الصابرین ، لن تشذ عن رسول هللا 
، و ھى مجموعة لھ فى حظیرة القدس ، تقر بھم عینھ و ینجز بھم وعده ، من كان باذال فینا مھجتھ و  لحمتھ) آلھ و سلم

 . موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیرحل معنا، فان نى راحل مصبحا ان شاء هللا تعالى
در مكھ) علیھ السالم(سخنرانى امام حسین   

ق داشت برخاست و خطبھ اى انشاء فرمود و پس چنین روایت شده ھنگامى كھ آن حضرت عزیمت مسافرت عرا
نمود و ثناى جمیل بر حضرت ختمى مرتبت سرود، چنین فرمود كھ بھ قلم تقدیر   از آنكھ خداوند ودود را ستایش 

كشیده شد خط مرگ بر فرزندان آدم چون گردنبندى بر گردن مھ وشان سیمین كھ بدان زینت افزایند و چھ بسیار 
اران دیرین كھ از این دار فنا رستند و از این دام بال جستند چون اشتیاق یعقوب بھ دیدار یوسف مشتاقم بھ دیدار ی

كھ بھ  ((كربال))و  ((نواویس))علیھماالسالم و خداى عزوجل زمینى از براى من اختیار فرموده فیما بین سرزمین 
اى كوفھ ، اعضاى مرا پاره پاره مى كنند كھ گویا مى بینم كھ گرگان بیابان یعنى اشقی. ناچار دیدار آن خواھم نمود

فرارى از قضاى الھى نیست و نھ از سرنوشت حق . شكم ھاى گرسنھ و مشكھاى تھى خود را از آن انباشتھ دارند
شكیباى بالى حق ھستیم و صابر بر . آنچھ خداى عزوجل بر آن خشنود است ، خشنودى ما در آن است . گریزى 

از او جدایى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ن بھ ما خواھد بخشید و پاره تن رسول قضاھاى او؛ پس اجر صابرا
قدس مجتمع خواھند گردید تا بدین واسطھ   ندارد؛ پس رفتار ما بر طریقھ اوست و پاره ھاى تن او در ریاض 

ھر كس را كھ . دروشن شود و خدا بھ وعده خویش بھ رسولش ، وفا كن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چشمان رسول 
عزم جان نثارى است و خون خود را در راه دوستى ما خواھد ریخت ، بایدش كھ آماده سفر شود؛ زیرا كھ من 
 .(13)بامداد فردا روانھ خواھم شد بھ سوى عراق ، ان شاء هللا 
 : قال ((دالئل االمامة))و روى اءبو جعفر محمد بن جریر الطبرى االمامى فى كتاب 
 : حدثنا اءبو محمد سفیان بن وكیع ، عن اءبیھ وكیع ، عن االءعمش قال
 : قال اءبو محمد الواقدى و زرارة بن خلج

اس بالكوفة و اءن قلوبھم معھ و لقینا الحسین بن على علیھما السالم قبل اءن یخرج الى العراق فاءخبرناه ضعف الن
 . سیوفھم علیھ

علیھ السالم(فاءوماء بیده نحو السماء ففتحت اءبواب السماء ونزلت المالئكة عددا ال یحصیھم اال هللا عزوجل فقال  ): 



((  لوال تقارب االءشیاء و ھبوط االءجر لقاتلتھم بھؤ الء، ولكن اءعلم یقینا اءن ھناك مصرعى و مصرع اءصحابى ال
 .((ینجو منھم اال ولدى على

، فقال ما ھذا لفظھ)علیھ السالم(و روى معمر بن المثنى فى مقتل الحسین   : 
 فلما كان یوم الترویة قدم عمر بن سعد بن اءبى

در كتاب  -علیھ الرحمة  - ابو جعفر محمد بن جریر طبرى امامى المذھب  خود روایت نموده كھ  ((دالئل االمامة))
حدیث كرد ابو محمد سفیان بن وكیع از گفتھ پدر خویش و او از  گفت از براى ما روایت كرده كھ ابو  .((اعمش))

رسیدیم قبل ) علیھ السالم(محمد واقدى و زرارة بن خلج چنین گفتند كھ ما بھ شرف مالقات جناب ابى عبدهللا الحسین 
ھل كوفھ را بھ خدمتش عرضھ داشتیم از آنكھ ایشان از مكھ معظمھ نھضت بھ سوى عراق فرماید؛ پس ضعف حال ا

 .و گفتیم با اینكھ دلھایشان مایل خدمت آن جناب است و لكن شمشیرھایشان را بر روى او كشیده اند
بھ دست مبارك خود اشاره بھ سوى آسمان نمود، پس درھاى آسمان باز شد و مالئكھ ) علیھ السالم(امام حسین 

اگر نمى بود تقارب : ا را بجز خداى عزوجل كسى نمى داند؛ پس فرمودبسیار نازل گردید بھ عددى كھ احصاى آنھ
و باطل شدن اجر ) یعنى آنكھ باید ھر امر مقدرى بھ موجب اسباب مقدره او جارى و واقع گردد(اشیاء بھ ھم دیگر 

دانم كھ در آن  و ثواب ، ھر آینھ بھ كمك این مالئكھ با این مردم مقاتلھ مى نمودم ، و لكن بھ موجب علم الیقین مى
زمین است محل افتادن من و اصحاب و یاران من و باقى نخواھد ماند از ھمھ ایشان احدى مگر فرزند دلبندم على 

علیھ السالم(امام زین العابدین  ). 
بھ این مضمون روایت نموده كھ چون روز ترویھ شد ) علیھ السالم(معمر بن مثنى در باب شھادت ابى عبدهللا 

با لشكرى انبوه بھ امر یزید پلید وارد مكھ معظمھ گردید -علیھ اللعنة  -ن ابى وقاص عمربن سعد ب  
وقاص الى مكة فى جند كثیف ، قد اءمره یزید اءن یناجز الحسین القتال ان ھو ناجزه اءو یقاتلھ ان قدر علیھ ، فخرج 
)الحسین  یوم الترویة) علیھ السالم  . 

ن بن عمر بن بریدة الثقة و على االءصل اءنھ لمحمد بن داود القمى ورویت من كتاب اءصل الءحمد بن الحسی
علیھ السالم (باالءسناد عن اءبى عبد هللا  فى اللیلة التى اءراد ) علیھ السالم(سار محمد بن الحنفیة الى الحسین : قال  (

 . الحسین الخروج صبیحتھا عن مكة
ھم باءبیك و اءخیك ، و قد خفت اءن یكون حالك كحال من یا اءخى ، ان اءھل الكوفة من قد عرفت غدر: فقال لھ 

 . مضى ، فان راءیت اءن تقیم فانك اءعز من بالحرم و اءمنعھ
 .((یا اءخى قد خفت اءن یغتالنى یزید بن معاویة فى الحرم ، فاءكون الذى یستباح بھ حرمة ھذا البیت)) : فقال

اءو بعض نواحى البر، فانك اءمنع الناس بھ ، فان خفت ذلك فصر الى الیمن: فقال لھ ابن الحنفیة   
كھ با آن حضرت جنگ كند در صورتى كھ آن جناب سبقت در جنگ نماید و اال اگر قدرت بر مقاتلھ او یابد با او 

و . پس موكب ھمایونى در روز ترویھ از مكھ معظمھ نھضت فرمود. قتال كند و او را بھ درجھ شھادت رساند
صلى از اصول اخبار كھ جامع آن احمدبن حسین بن عمربن بریده است كھ مردى ثقھ و عدل روایت دارم از كتاب ا

روایت ) علیھ السالم(بود و اصل آن روایات از محمدبن داود قمى است كھ با اسناد خویش از حضرت امام صادق 
شبى كھ در صبح آن  محمد بن حنفیھ بھ خدمت برادر واال مقام خود شرفیاب شد در آن: كرده كھ آن حضرت فرمود

 . ، آن جناب عزم خروج از مكھ معظمھ داشت
اى برادر، اھل كوفھ آنانند كھ شما غدر و مكر ایشان را نسبت بھ پدر بزرگوار و برادر عالى : محمد عرض كرد

 مقدار خویش مى دانى و من بیم دارم كھ مبادا حال تو نیز بر منوال حال گذشتگان گردد؛ پس اگر راءى مبارك بر
. این قرار گرفت كھ در مكھ اقامت فرمایى تو عزیزتر و گرامى تر از ھر كس كھ مقیم حرم است خواھى بود

مى ترسم كھ مبادا یزیدبن معاویھ لعنھ هللا بطور ناگھانى مرا مقتول سازد : در جواب فرمود) علیھ السالم(حضرت 
محمد عرض نمود كھ اگر از این . ھ خدا بشكندو بھ این واسطھ من اول كسى باشم كھ از جھت قتل من ، حرمت خان

مطلب تو را اندیشھ است تشریف فرما یمن شو یا بعضى از نواحى دور دست را اختیار فرما؛ زیرا در آنجا از ھمھ 
 . كس گرامى تر خواھى بود و ھیچ كس بر تو دست نخواھد یافت
 .وال یقدر علیك اءحد
 .((اءنظر فیما قلت)) : فقال

: ، فبلغ ذلك ابن الحنفیة ، فاءتاه ، فاءخذ زمام ناقتھ وقد ركبھا فقال )علیھ السالم(السحر ارتحل الحسین فلما كان فى 
 یا اءخى اءلم تعدنى النظر فیما ساءلتك ؟
 .((بلى)) : قال

فما حداك على الخروج عاجال؟: قال   
)) : فقال یا حسین ، اءخرج ، فان هللا قد شاء اءن : فقال بعدما فارقتك ، ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتانى رسول هللا 



 .((یراك قتیال
انا ū وانا الیھ راجعون ، فما معنى حملك ھؤ الء النساء معك واءنت تخرج على مثل ھذا : فقال محمد بن الحنفیة 

 الحال ؟
فقال لھ: قال   : (( قد شاء اءن یراھن سبایا: قد قال لى   . ، وسلم علیھ ومضى((

ن یعقوب الكلینى فى كتاب الرسائل ، عن محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ،وذكر محمد ب  
در این باب ، باید نظرى نمود: آن جناب فرمود . 

چون خبر بھ محمد . چون ھنگام سحر شد، حكم فرمود موكب شریف را از مكھ معظمھ كوچ دھند و روانھ راه شد
كھ بر آن سوار بود گرفت عرضھ داشت شتافت و زمام ناقھ را  بن حنفیھ رسید بھ خدمتش   : 

وعده فرمودى كھ در آنچھ عرضھ داشتم تاءملى فرمایى ؟! یا اءخى   
چنین است: فرمود) علیھ السالم(امام حسین   . 

آن ھنگام كھ از : پس چھ چیز تو را واداشت كھ با این سرعت ، عزم خروج از مكھ نمودى ؟ فرمود: محمد گفت 
و شاید معنى دیگر . یعنى در عالم خواب (بھ نزد من آمد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دا نزدت جدا شدم ، رسول خ

برو بھ جانب عراق كھ مشیت ! اى حسین : و فرمود) را اراده كرده باشد و در اینجا اجمال لفظ خالى از لطف نیست
محمد حنفیھ گفت! الھى بر این متعلق است كھ تو را مقتول ببیند  : ((  ū واناانا چون چنین باشد پس مقصود از  .((...

 ھمراه بردن زن و بچھ چیست ؟
بھ من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در جواب برادر، فرمود كھ ھم رسول هللا ) علیھ السالم(امام حسین : راوى گوید

 .فرموده كھ مشیت حق بر اسیرى ایشان تعلق یافتھ كھ خدا ایشان را اسیر ببیند
این سخن را فرمود آنگاه سالم وداع بھ برادر گفت و روانھ مقصد شد) المعلیھ الس(امام  . 

بھ سند  خویش  ((رسائل))محمدبن یعقوب كلینى رضى هللا عنھ در كتاب   
علیھ السالم(عن اءیوب بن نوح ، عن صفوان ، عن مروان بن اسماعیل ، عن حمزة بن حمران ، عن اءبى عبد هللا  ) 

یا حمزة انى ): علیھ السالم(وتخلف ابن الحنفیة عنھ ، فقال اءبو عبد هللا ) علیھ السالم( ذكرنا خروج الحسین: قال 
 :ساءحدثك بحدیث ال تساءل عنھ بعد مجلسنا ھذا

لما فصل متوجھا، اءمر بقرطاس و كتب) علیھ السالم(ان الحسین   : 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

ھ من لحق بى منكم استشھد، ومن تخلف عنى لم یبلغ الفتح ، والسالممن الحسین بن على الى بنى ھاشم ، اءما بعد، فان  
. 
))وذكر المفید محمد بن محمد بن النعمان رضى هللا عنھ فى كتاب  ومولد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مولد النبى 
)، باءسناده الى اءبى عبدهللا جعفر بن محمد الصادق ((االءوصیاء صلوات هللا علیھم  معلیھ السال ) لما سار اءبو : ، قال 
عبد هللا الحسین بن على صلوات هللا علیھما من مكة لیدخل المدینة ، لقیھ اءفواج من المالئكة المسومین والمردفین فى 
 اءیدیھم

كھ در خدمت آن جناب ) علیھ السالم(مذكور در متن ، روایت نموده از حمزه بن حمران از حضرت امام صادق 
در میان آمد و آنكھ محمد بن حنفیھ از نصرت آن جناب تخلف ) علیھ السالم( الحسین سخن از خروج ابى عبدهللا

اى حمزه ، من تو را خبر دھم بھ حدیثى كھ پس از این مجلس ، مرا از حال : فرمود) علیھ السالم(امام صادق . نمود
از مكھ جدا شد و توجھ بھ  )علیھ السالم(بھ درستى كھ چون حضرت امام حسین : محمد بن حنفیھ سؤ ال ننمایى 

 : سوى عراق فرمود، فرمان داد كھ پاره كاغذ بھ خدمتش آوردند و در آن نوشت
 بسم هللا الرحمن الرحیم))
 . این نوشتھ اى است از جانب حسین بن على بھ جماعت بنى ھاشم

والسالم .اما بعد؛ ھر كس از شما بھ من بپیوندد شھید گردد و آنكھ تخلف نماید بھ پیروزى نرسد  .)) 
))شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان رضى هللا عنھ در كتاب  و مولد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مولد النبى 
در آن : روایت كرده كھ آن حضرت فرمود) علیھ السالم(بھ اسناد خود از حضرت امام جعفر صادق  ((اءوصیائھ

از مكھ معظمھ بیرون آمد از براى آنكھ وارد شھر مدینھ طیبھ ) علیھ السالم(ھنگام كھ حضرت ابى عبدهللا الحسین 
)شود افواجى از مالئكھ مسومین  یعنى فرشتگانى (و مالئكھ مردفین ) صاحبان نشانھ چنانچھ سپاھیان را نشانھ است

كھ حربھ ھا در دست و بر اسبھاى نجیب بھشتى ) كھ از عقب سر مى رسند مثل صفوف لشكر كھ بھ نظام رود
ودند شرفیابسوار ب  

یا حجة هللا على خلقھ بعد جده واءبیھ واءخیھ ، ان هللا : الحراب على نجب من نجب الجنة ، فسلموا علیھ وقالوا
بنا فى مواطن كثیرة ، واءن هللا اءمدك بنا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عزوجل اءمد جدك رسول هللا  . 



ھا، وھى كربالء، فاذا وردتھا فاءتونىالموعد حفرتى وبقعتى التى اءستشھد فی: فقال لھم   . 
یا حجة هللا ، ان هللا اءمرنا اءن نسمع لك ونطیع ، فھل تخشى من عدو یلقاك فنكون معك ؟: فقالوا  

ال سبیل لھم على وال یلقونى بكریھة اءو اءصل الى بقعتى: فقال   . 
 : و اءتتھ اءفواج من مؤ منى الجن ، فقالوا لھ

و اءنصارك فمرنا بما تشاء، فلو اءمرتنا بقتل كل عدو لك و اءنت بمكانك لكفیناك ذلكیا موالنا، نحن شیعتك   . 
فى قولھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءما قرءتم كتاب هللا المنزل على جدى رسول هللا : فجزاھم خیرا وقال لھم   : 

( اءقمت فى مكانى فبماذا یمتحن، فاذا )قل لو كنتم فى بیوتكم لبرز الذین كتب علیھم القتل الى مضاجعھم  
اى حجت خدا بعد از رسول خدا و امیرالمؤ منین و امام : گردیده و بر آن حضرت سالم نمودند و عرض كردند

را بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حسن علیھم السالم بر جمیع عالم ، بھ درستى كھ خدا عزوجل مدد نمود جدت 
حق تعالى ما را از براى امداد و یارى تو فرستادهوسیلھ ما در موارد بسیار و ھمانا   . 

وعده گاه ما در آن حفره و بقعھ اى است كھ در آن شھید مى شوم و نام آن : فرمود) علیھ السالم(امام  است  ((كربال))
اى حجت خدا، خداى عزوجل ما را فرمان داده كھ سخن : عرضھ داشتند. ؛ چون در آنجا وارد شوم بھ نزد من آیید

دشمن را بر : و را بشنویم و مطیع امر تو باشیم ، آیا ھیچ اندیشھ از دشمنان دارى كھ ما با تو ھمراه باشیم ؟ فرمودت
و نیز جمعیتى از مؤ منین طائفھ . من راھى نیست و آسیبى بھ من نتوانند رسانید تا آن ھنگام كھ برسم بھ بقعھ خود

ى موالى ماا: نمودند  جن بھ خدمت آن جناب رسیدند و عرض  ماییم گروه شیعیان و یاران تو، ما را بھ آنچھ كھ  !
بخواھى امر بفرما اگر ما را فرمان دھى كھ جمیع دشمنان تو را بھ قتل رسانیم و تو در جاى خود آرام و مكین 

د، خدا شما را جزاى خیر دھ: امام حسین در جواب ایشان فرمود. باشى ، كفایت دشمنان از جناب تو خواھیم نمود
قل لو: (نازل گردیده ، نخوانده اید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مگر این آیھ شریفھ را كھ بر جدم رسول خدا  ؛ (14)(...

شوید البتھ آنانكھ حكم قتل بر ایشان مقدر و مكتوب یعنى بگو اى رسول خدا، ھمانا اگر در خانھ ھاى خویش ساكن 
و از چنگال مرگ نتوانند فرار كنند(بھ مبارزت افتند   است در ھمان خانھ ھاى خود و خوابگاه خویش  ). 

 . ھذا الخلق المتعوس ، وبماذا یختبرون ، ومن ذا یكون ساكن حفرتى
قال لشیعتنا ومحبینا، تقبل اءعمالھم و صلواتھم ، و یجاب وقد اختارھا هللا تعالى لى یوم دحا االءرض ، وجعلھا مع

 - دعاؤ ھم ، وتسكن شیعتنا، فتكون لھم اءمانا فى الدنیا واآلخرة ؟ ولكن تحضرون یوم السبت ، وھو یوم عاشوراء
اءھل  الذى فى آخره اءقتل ، وال یبقى بعدى مطلوب من اءھلى و نسبى و اخوانى و -فى غیر ھذه الروایة یوم الجمعة 
 . بیتى ، ویسار راءسى الى یزید بن معاویة لعنھما هللا

نحن وهللا یا حبیب هللا وابن حبیبھ لوال اءن اءمرك طاعة و اءنھ ال یجوز لنا مخالفتك لخالفناك و قتلنا : فقالت الجن 
 . جمیع اءعداءك قبل اءن یصلوا الیك

، ولكن لیھلك من ھلك عن بینة و یحیى من حى عن بینة و نحن و هللا اءقدر علیھم منكم): علیھ السالم(فقال لھم   . 
حتى مر بالتنعیم ، فلقى) علیھ السالم(ثم سار الحسین   

پس ھرگاه كھ من در جاى خود اقامت گزینم پس بھ چھ چیز این خلق كھ مستعد از براى ھالكت ھستند امتحان كرده 
ى من در قبرم و گودال كربال مدفون شود، حال آنكھ خواھند شد و بھ كدام امر آزمایش مى شوند و چھ كسى بھ جا

كھ زمین را پھن نموده ، از براى من اختیار فرمود و آن را  ((دحو االءرض))خداى عزوجل این را در روز 
منزلگاه شیعیان و دوستان من قرار داده و در آنجا ساكن خواھند شد؛ پس آن زمین امان است از براى ایشان در دنیا 

روز : و لكن در روز شنبھ كھ روز عاشورا است حاضر شوید و در روایتى غیر از این روایت ، فرمود. و آخرت 
جمعھ حاضر گردید كھ من در آخر ھمان روز كشتھ خواھم شد و ھیچ كس پس از قتل من از اھل بیت و انساب و 

بھ خدا : هللا پس جنیان عرض كردندبرادران من باقى نخواھد بود و سرم را مى برند بھ سوى یزید بن معاویھ لعنھما 
اگر نھ این بود كھ اطاعت امر تو بر ما واجب است و مخالفت فرمان تو ما ! سوگند، اى حبیب خدا و پسر حبیب خدا

از آنكھ بتوانند بھ   را جایز نیست ، البتھ در این باب بر خالف فرمانت ، ھمھ دشمنان تو را بھ قتل مى رسانیدیم پیش 
بھ خدا سوگند، قدرت ما بر دفع دشمنان ، زیادتر از شماست ، و : فرمود) علیھ السالم(امام حسین . دشما دست یابن

لكن نظر ما این است كھ از روى بینھ باشد و پس از اتمام حجت بر آنھا، بھ ھالكت رسند و آنان كھ زنده اند، زندگى 
راه گردید تا رسید بھ منزل پس آن حضرت روانھ. آنان نیز در آخرت بر اساس بینھ و حجت باشد  

) علیھ السالم(ھناك عیرا تحمل ھدیة قد بعث بھا بحیر بن ریسان الحمیرى عامل الیمن الى یزید بن معاویة فاءخذ 
 . الھدیة ، الءن حكم اءمور المسلمین الیھ
)) : ثم قال الءصحاب الجمال ، ومن اءحب اءن  من اءحب اءن ینطلق معنا الى العراق وفیناه كراه و اءحسنا صحبتھ
 .((یفارقنا اءعطیناه كراه بقدر ما قطع من الطریق
 . فمضى معھ قوم وامتنع قوم آخرون



حتى بلغ ذات عرق ، فلقى بشر بن غالب واردا من العراق ، فساءلھ عن اءھلھا) علیھ السالم(ثم سار  . 
خلفت القلوب معك والسیوف مع بنى اءمیة: فقال   . 

علیھ السالم(فقال  ): (( دق اءخو بنى اءسد، ان هللا یفعل ما یشاء و یحكم ما یریدص )). 
حتى اءتى الثعلبیة وقت الظھیرة ، فوضع راءسھ ، فرقد ثم استیقظ، فقال) علیھ السالم(ثم سار : قال الراوى   : 

(( اءنتم تسرعون والمنایا: قد راءیت ھاتفا یقول   
بحیر بن ریسان حمیرى ، ھدایایى بھ یزیدبن معاویھ مى  - ن و درآن مكان قافلھ اى را كھ از طرف والى یم ((تنعیم))

برد، مالقات كرد و امر فرمود آن ھدیھ ھا را از آنھا گرفتند؛ زیرا حكم و سلطنت امور مسلمین در آن عصر، بھ 
شتران ، بود و بھ صاحبان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بود و او امام امت رسول هللا ) علیھ السالم(عھده امام حسین 

دوست مى دارد كھ با ما تا عراق بیاید كرایھ او را تماما بھ او خواھیم داد و با او بھ نیكویى   ھر كس : فرمود
مصاحبت خواھیم داشت و ھر كھ را محبوب آن است ، كھ از ما جدا شود، بھ قدر آنچھ كھ از یمن مسافت طى 

ھى در ركاب آن حضرت ماندند و جماعتى امتناع از رفتن نموده و آمده ، كرایھ بھ او عطا مى فرماییم ؛ پس گرو
مركب راند تا آنكھ بھ منزل ) علیھ السالم(پس حضرت امام حسین . نمودند ((ذات عرق))

رسید و در این منزل  (15)
. رسید و حضرت احوال اھل كوفھ را پرسید) علیھ السالم(از عراق مى آمد بھ خدمت امام  كھ ((بشربن غالب))

؟ !مردم را چنان گذاردم كھ دلھاى ایشان با شما بود و شمشیرھاى آنان با بنى امیھ : بشربن غالب عرض نمود
جا مى آورد آنچھ را بھ درستى كھ خداى عزوجل بھ . برادر ما از بنى اسد، سخن بھ راستى گفت : حضرت فرمود

از آن منزل كوچ كرده ) علیھ السالم(امام : راوى گوید. كھ مشیت او تعلق یافتھ و حكم مى كند آنچھ را كھ اراده دارد
رسید، پس سر مبارك را بر بالین گذارد و اندكى بھ خواب رفت  ((ثعلبیھ))و روانھ شد تا بھ وقت زوال ظھر بھ منزل 

در خواب دیدم كھ ھاتفى ھمى گفت كھ شما بھ سرعت مى رود و مرگ شما را :، چون بیدار گردید فرمود  
 . تسرع بكم الى الجنة

یا اءبة اءفلسنا على الحق ؟: فقال لھ ابنھ على   
 .((بلى یا بنى وهللا الذى الیھ مرجع العباد)) : فقال

یا اءبة اذن ال نبالى بالموت: فقال لھ   . 
علیھ السالم(فقال لھ الحسین   .((فجزاك هللا یا بنى خیر ما جزا ولدا عن والده)) :(

فى الموضع المذكور، فلما اءصبح ، فاذا ھو برجل من اءھل الكوفة یكنى اءباھرة االءزدى ، قد ) علیھ السالم(ثم بات 
 . اءتاه سلم علیھ

؟) آلھ و سلم صلى هللا علیھ و(یابن رسول هللا ما الذى اءخرجك من حرم هللا وحرم جدك رسول هللا : ثم قال   
علیھ السالم(فقال الحسین  ویحك یا اءبا ھرة ، ان بنى اءمیة اءخذوا مالى فصبرت ، وشتموا عرضى فصبرت ، )) :(

وطلبوا دمى فھربت ، واءیم هللا لتقتلنى الفئة الباغیة و لیلبسنھم هللا ذال شامال وسیفا قاطعا، ولیسلطن هللا علیھم من 
وم سبا اذیذلھم ، حتى یكونوا اءذل من ق  

اى پدر، مگر ما بر : در این ھنگام فرزند دلبندش حضرت على اكبر عرض نمود. بھ تعجیل بھ سوى بھشت مى برد
 حق نیستیم ؟

بھ خدا سوگند، آن خدایى كھ بازگشت ھمھ بندگان بھ سوى اوست ، ما بر حق ھستیم: فرمود) علیھ السالم(امام   . 
ست باك از مردن نداریمحال كھ چنین ا: حضرت على اكبر عرض كرد  . 

اى فرزند، خدا تو را جزاى خیر دھد، جزایى كھ فرزندان را در عوض نیكى ، : فرمود) علیھ السالم(حضرت امام 
پس. نسبت بھ پدر خویش مى دھد آن شب را در منزل بھ سر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قرة العین رسول هللا   

طرف كوفھ مردى كھ مكنى بھ اباھره ازدى بود، مى آید و بھ خدمت امام آمد برد، چون صبح شد ناگاه دید كھ از 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چھ چیز تو را از حرم خدا و حرم جدت رسول هللا ! یابن رسول هللا : عرضھ داشت 

 بیرون آورد؟

 

 

 

هللاى اباھره ، بھ درستى كھ بنى امیھ لعنھم ! ویحك : فرمود) علیھ السالم(امام  مال مرا گرفتند صبر نمودم و  - 
عرض مرا ضایع نمودند صبر كردم و خواستند كھ خون مرا بریزند فرار كردم و بھ خدا، این گروه ستمكار مرا 



خواھند كشت و خداى عزوجل لباس ذلتى كھ ایشان را فرا گیرد بھ ایشان خواھد پوشانید و ھم شمشیر برنده را بر 
دا مسلط خواھد نمود بر ایشان كسى را كھ آنھا را خوار و ذلیل گرداند تا در مذلت بدتر آنھا فرود خواھد آورد و خ

 .حكمرانى در مالھا و خونھاى آنھا، مى نمود  از قوم سبا باشند آن ھنگام كھ زنى بر ایشان پادشاه شد، پس
 . ملكتھم امراءة منھم فحكمت فى اءموالھم ودمائھم

كنا مع زھیربن القین لما اءقبلنا من مكة ، فكنا : اعة من بنى فزارة و بجیلة قالوا، وحدث جم)علیھ السالم(ثم سار 
حتى لحقناه فكان اذا اءراد النزول اعتزلناه فنزلنا ناحیة) علیھ السالم(نسایر الحسین   . 

لنا اذ اءقبل  فلما كان فى بعض االءیام نزل فى مكان ، فلم نجد بدا من اءن ننازلھ فیھ ، فبینما نحن نتغدى من طعام
حتى سلم علینا) علیھ السالم(رسول الحسین  . 

بعثنى الیك لتاءتیھ ، فطرح كل انسان منا ما فى یده حتى ) علیھ السالم(یا زھیر بن القین ان اءبا عبد هللا : ثم قال 
 .كاءنما على رؤ وسنا الطیر

بن رسول هللا ثم ال تاءتیھ ، فلو اءتیتھ فسمعت سبحان هللا ، اءیبعث الیك ا: -و ھى دیلم بنت عمرو  - فقالت لھ زوجتھ 
 . من كالمھ

فمضى الیھ زھیر، فما لبث اءن جاء مستبشرا قد اءشرق وجھھ ، فاءمر بفسطاطھ و ثقلھ و متاعھ فحول الى الحسین 
علیھ السالم( ). 

 .پس از این فرمایش ، از آن منزل نیز كوچ نموده و روانھ راه شد
ما با زھیر از مكھ معظمھ بیرون آمدیم و در راه بر : ز بنى فزاره و طائفھ بجیلھ گفتندجماعتى ا: روایت كرده اند

علیھ (و چون بھ منزلى مى رسیدیم كھ امام . اثر و دنبال امام حسین راه مى رفتیم تا آنكھ بھ آن جناب ملحق نگردیم 
و در گوشھ اى دور از دید آنھا مى  اراده نزول مى فرمود ما از اردوى آن جناب كناره گیرى مى نمودیم) السالم
تا اینكھ اردوى ھمایونى آن حضرت در یكى از منزلھا فرود آمد و ما نیز چاره اى نداشتیم جز آنكھ با آنھا . گزیدم 

پس از مدتى ، ھنگامى كھ طعام براى خود ترتیب نموده و مشغول خوردن چاشت بودیم ناگھان . ھم منزل شویم 
بھ سوى ما آمد و سالم كرد و خطاب بھ زھیر بن قین نمود و ) علیھ السالم(انب امام حسین دیدیم فرستاده اى از ج

مرا بھ نزد تو فرستاده كھ بھ خدمتش آیى) علیھ السالم(امام ! اى زھیر: گفت  پس ھر كس از ما كھ لقمھ اى در  . 
كھ ھیچ حركتى نمى توانستیم (بود آن را بینداخت كھ گویا پرنده بر سر ما نشستھ ) از وحشت این پیام(دست داشت 

فرزند رسول خدا تو را دعوت ! سبحان هللا : دختر عمرو بود بھ او گفت  ((دیلم))  زوجھ زھیر كھ نامش (16).(بكنیم
اى كاش بھ خدمت آن جناب مى رفتى و فرمایش : ؟ سپس زوجھ اش گفت !مى كند و تو بھ خدمتش نمى شتابى 

اندكى بیش نگذشت كھ زھیر با بشارت و شادمان و . زھیر بن قین روانھ خدمت آن جناب شد. ایشان را مى شنیدى 
آنگاه امر نمود كھ خیمھ و خرگاه و ثقل و متاع او را نزدیك بھ خیمھ ھاى. روى درخشان باز آمد  

علیھ (اءنت طالق ، فانى ال احب اءن یصیبك بسببى اال خیر، وقد عزمت على صحبة الحسین : مراتھ و قال ال
الءفدیھ بروحى و اءقیھ بنفسى ) السالم . 

 .ثم اءعطاھا مالھا و سلمھا الى بعض بنى عمھا لیوصلھا الى اءھلھا
 . فقامت الیھ وبكت وودعتھ

علیھ السالم(اءساءلك اءن تذكرنى فى القیامة عند جد الحسین  كان هللا عونا ومعینا، خار هللا لك ،: وقالت  ). 
من اءحب منكم اءن یصحبنى ، واال فھو آخر العھد منى بھ: ثم قال الءصحابھ   . 

حتى بلغ زبالة ، فاءتاه فیھا خبر مسلم بن عقیل ، فعرف بذلك جماعة ممن تبعھ ، فتفرق ) علیھ السالم(ثم سار الحسین 
ع واالرتیاب ، وبقى معھ اءھلھ و خیار االءصحابعنھ اءھل االءطما  . 

وارتج الموضع بالبكاء والعویل لقتل مسلم بن عقیل ، وسالت الدموع علیھ كل مسیل: قال الراوى   . 
سار قاصدا لما دعاه هللا الیھ ،) علیھ السالم(ثم ان الحسین   

من تو را طالق دادم ؛ زیرا دوست نمى : ت زدند و بھ زوجھ خود گف) علیھ السالم(فلك احتشام حضرت امام حسین 
را ) علیھ السالم(دارم كھ از جھت من جز خیر و خوبى بھ تو رسد و من عازم شده ام كھ مصاحبت امام حسین 

سپس اموال آن زن را بھ او داد و  . اختیار نمایم تا آنكھ جان خود را فداى او كنم و روح را سپر بال گردانش نمایم
آن زن مؤ منھ برخاست و گریھ كرد و او را وداع . عضى عموزاده ھایش سپرد كھ بھ اھلش رساننداو را بھ دست ب

خدا یار و معین تو باد و خیرخواه تو در امور، از تو مسئلت دارم كھ مرا روز قیامت در نزد جد : نمود و گفت 
ھد بھ ھمراه من بیاید و اگر نھ ھر كس خوا: سپس زھیر بھ اصحاب خویش گفت . ، یاد نمایى )علیھ السالم(حسین 

از آن منزل كوچ نمود و روانھ راه گردید تا آنكھ بھ منزل ) علیھ السالم(امام حسین . این آخرین عھد من است با او
گروھى كھ . گردید) علیھ السالم(مسموع امام ) رحمھ هللا(خبر شھادت مسلم بن عقیل  ((زبالھ))رسید و در  ((زبالھ))

یبھ و دنیا پرستان كھ از حقیقت حال مطلع گردیدند اختیار مفارقت نموده از او جدا شدند و كسى در از اھل طمع و ر



ركاب سعادت انتساب فرزند حضرت ختمى مآب باقى نماند مگر اھل بیت و عشیره و خویشان آن جناب و گروھى 
ھ كھ در مصیبت جناب مسلم از شدت گریھ و نال: راوى گفت . از اخیار كھ در سلك اصحاب كبار منخرط بودند

رضى هللا عنھ و فریاد و افغان كھ واقع شد، آن مكان بھ تزلزل در آمد و اشكھا چون رود جیحون از چشمان جارى 
پس از آن ، آن امام انس و جن با نیت صادق و اعتقاد كامل و بھ قصد اجابت. شد  

 : فلقیھ الفرزدق الشاعر، فسلم علیھ وقال
ف تركن الى اءھل الكوفة وھم الذین قتلوا ابن عمك مسلم بن عقیل وشیعتھ ؟یابن رسول هللا ، كی  

باكیا، ثم قال) علیھ السالم(فاءستعبر الحسین : قال   : 
 .((رحم هللا مسلما، فلقد صار الى روح هللا وریحانھ وجنتھ ورضوانھ ، اءما اءنھ قد قضى ما علیھ وبقى ما علینا))
 : ثم اءنشاء یقول

1- (( الدنیا تعد نفیسة  فان تكن  فان ثواب هللا اءعال و اءنبل   

 فقتل امرء بالسیف فى هللا اءفضل   وان تكن االءبدان للموت اءنشئت  -2

 فقلة حرص المرء فى السعى اءجمل   وان تكن االءرزاق قسما مقدرا  -3
 فما بال متروك بھ المرء یبخل   وان تكن االءموال للترك جمعھا  -4

كتابا الى) علیھ السالم(وكتب الحسین : ى قال الراو  
فرزذق شاعر بھ شرف خدمتش فایز شد و بر آن . داعى حق جل و عال از آن منزل كوچ كرده و روانھ راه گردید

یابن رسول هللا ، چگونھ اعتماد بھ سخن اھل كوفھ نمودى و حال آنكھ ایشان  : حضرت سالم كرد و عرضھ داشت
عقیل و یاران او را مقتول ساختند؟پسر عمویت جناب مسلم بن  ! 

خدا رحمت كناد مسلم را، بھ درستى كھ : سیالب اشك از دیده مبارك آن جناب روان گردید و فرمود: راوى گفت 
رفت بھ سوى روح و ریحان و جنت و رضوان پروردگار و بھ درستى كھ او بھ جا آورد آنچھ را كھ بر او مكتوب 

سپس. نده است بر ما كھ بھ جا آوریم و مقدر گردیده بود و باقى ما  :این ابیات را انشاء فرمود  
 .یعنى اگر دنیا متاع نفیس شمرده شده باشد، ثواب الھى از آن برتر و اعلى خواھد بود -1
 . و اگر بدنھا براى مرگ خلق شده اند، پس كشتھ شدن مرد با شمشیر در راه رضاى الھى افضل است -2
حرص كم داشتن درطلب رزق نیكوتر   قدیر پروردگار در میان خلق قسمت گردیده ، پس و اگر روزى ھا در ت -3
 . است
و اگر جمع كردن مالھاى دنیا از براى گذاشتن است ، پس چھ شده است كھ مرد در انفاق كرد بخیل باشد مالى را  -4

نامھ اى بھ ) علیھ السالم(م حسین پس از آن ، از جانب اما: راوى گوید. كھ آن را در این دنیا باز خواھد گذاشت 
 : جمعى از شیعیان كوفھ شرف صدور یافت از جملھ

سلیمان بن صرد والمسیب بن نجبة ورفاعة بن شداد وجماعة من الشیعة بالكوفة ، و بعث بھ مع قیس بن مسھر 
 . الصیداوى

، فاءخرج الكتاب ومزقھ ، فحملھ  فلما قارب دخول الكوفة اعترضھ الحصین بن نمیر صاحب عبید هللا بن زیاد لیفتشھ
 .الحصین الى ابن زیاد

من اءنت ؟: فلما مثل بین یدیھ قال لھ   
اءنا رجل من شیعة اءمیر المؤ منین على بن اءبى طالب وابنھ علیھماالسالم: قال   . 

فلماذا خرقت الكتاب ؟: قال   
لئال تعلم ما فیھ: قال   ! 

ممن الكتاب والى من ؟: قال   
حسین بن على علیھماالسالم الى جماعة من اءھل الكوفة ال اءعرف اءسماءھممن ال: قال   . 

وهللا ال تفارقنى حتى تخبرنى باءسماء ھؤ الء القوم ، اءو تصعد المنبر فتلعن الحسین واءباه : فغضب ابن زیاد وقال 
 .واءخاه ، واال قطعتك اربا اربا

داد و عده اى دیگر از گروه شیعھ و محبان و آن فرمان را سلیمان بن صرد خزاعى ، مسیب بن نجبھ ، رفاعة بن ش
صیداوى بھ كوفھ ارسال فرمود؛ قیس بھ حوالى شھر كوفھ رسید ) مسھر در نسخھ بدل(= بھ وسیلھ قیس بن مصھر 
بھ او برخورد تا از حال او تفتیش نماید -لعنة هللا علیھ  - گماشتھ ابن زیاد  -لعنة هللا علیھ  -حصین بن نمیر  . 

 .قیس پس از اطالع از غرض حصین ، آن نامھ عنبر شمامھ را پاره پاره نمود
حصین لعین ، آن مؤ من پاك دین را گرفتھ در حضور ابن زیاد بد نھاد آورد؛ چون در حضور آن لعین بایستاد، آن 

تو كیستى ؟: شقى از او سؤ ال نمود  
علیھ (متقیان امیر مؤ منان على بن ابى طالب مردى از شیعیان و اخالص كیشان موالى : قیس در جواب فرمود



ھستم) علیھ السالم(و پیرو فرزند دلبند آن جناب ، ابى عبدهللا الحسین ) السالم  . 
چرا نامھ را پاره نمودى ؟: آن لعین گفت   

مى آن نامھ از ناحیھ مقدسھ امامت صادر گردیده بھ سوى جماعتى از اھل كوفھ كھ نامھاى ایشان را ن: قیس فرمود
 . دانم

بھ خدا قسم ، از دست من رھایى نخواھى یافت مگر آنكھ خبر دھى بھ نام جماعتى كھ نامھ براى : ابن زیاد گفت 
ایشان ارسال شده و یا آنكھ بر منبر باال روى و حسین بن على و پدر و برادر او را ناسزا گویى و اگر چنین نكنى 
 . بدنت را پاره پاره نمایم

القوم فال اءخبرك باءسمائھم ، و اءما لعن الحسین واءبیھ واءخیھ فاءفعلاءما : فقال قیس   . 
، واءكثر من الترحم على على )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فصعد المنبر، فحمد هللا واءثنى علیھ و صلى على النبى 

اءمیة عن آخرھم والحسن والحسین صلوات هللا علیھم ، ثم لعن عبید هللا بن زیاد واءباه ، ولعن عتاة بنى  . 
اءیھا الناس ، اءنا رسول الحسین بن على علیھماالسالم الیكم ، و قد خلفتھ بموضع كذا وكذا، فاءجیبوه: ثم قال   . 

رحمھ هللا(فاءخبر ابن زیاد بذلك ، فاءمر بالقائھ من اءعال القصر، فاءلقى من ھناك ، فمات  ). 
بكاء، ثم قالموتھ ، فاستعبر بال) علیھ السالم(فبلغ الحسین  اءللھم اجعل لنا و لشیعتنا منزال كریما واجمع بیننا )) : 

 .((وبینھم فى مستقر من رحمتك انك على كل شى ء قدیر
من الحاجز) علیھ السالم(و روى اءن ھذا الكتاب كتبھ الحسین  . 

و برادر او، مضایقھ ندارم اما نام آن گروه را اظھار نخواھم كرد و از ناسزا گفتن بر امام حسین و پدر : قیس فرمود
؟ سپس آن مؤ من ممتحن بر منبر باال رفت شرایط حمد و ثناى الھى و صلوات بر حضرت !و بھ جا خواھم آورد

)رسالت پناه  را بھ جاى آورد، پس از آن ، از خداى عزوجل طلب نزول رحمت بر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
امیرالمؤ منان و دو فرزند دلبند او نمود و بعد از آن ، عبیدهللا و پدر  روح مطھر و روان انور برگزیده داور، جناب

. آن لعین و عتاة و باغیان بنى امیھ را بھ لعن بسیار یاد نمود و آنچھ را كھ شرط مطاعن ایشان بود فرو گذار ننمود
ھ سوى شما، آن ب) علیھ السالم(منم فرستاده و رسول امام انام حضرت حسین ! اى گروه مردم : سپس فرمود

 .حضرت را در فالن منزل گذاردم و بھ اینجا آمدم ، اینك فرمانش را اجابت و بھ خدمتش مسارعت نمایید
 شھادت قیس بن مسھر

پس چون ابن زیاد از این واقعھ اطالع یافت ، حكم نمود كھ آن بزرگوار را از باالى قصر دار االماره بھ زیر 
و چون خبر شھادت قیس بن مصھر بھ سمع . ه افالك پرواز نمود رضى هللا عنھ انداختند و طایر روح پاكش بھ ذرو

خداوند، از براى : رسید، چشمان آن جناب گریان شد دست بھ دعا برداشت و گفت ) علیھ السالم(شریف امام 
ى كھ شیعیان ما منزلى كریم در آخرت بگزین و میانھ ما و ایشان در قرارگاه رحمت خویش جمع فرما، بھ درست

 .تویى بر ھر چیزى قادر
بود و  ((حاجز))در روایتى دیگر چنین وارد است كھ صدور آن فرمان ھدایت ترجمان از امام انس و جان از منزل 
 .بھ غیر از این خبر

غیر ذلك: و قیل   . 
ى اءلف فارسحتى صار على مرحلتین من الكوفة ، فاذا بالحر بن یزید ف) علیھ السالم(و سار الحسین : قال الراوى   

. 
علیھ السالم(فقال لھ الحسین   .((اءلنا اءم علینا؟)) :(

بل علیك یا اءبا عبد هللا: فقال   . 
 .((ال حول وال قوة اال باū العلى العظیم)) : فقال

علیھ السالم(ثم تردد الكالم بینھما، حتى قال لھ الحسین  ): (( لى فاذا كنتم على خالف ما اءتتنى بھ كتبكم وقدمت بھ ع
 .((رسلكم ، فانى اءرجع الى الموضع الذى اءتیت منھ

ال، بل خذ یابن رسول هللا طریقا ال یدخلك الكوفة وال یوصلك الى المدینة : فمنعھ الحر و اءصحابھ من ذلك ، وقال 
 . الءعتذر اءنا الى ابن زیاد باءنك خالفتنى فى الطریق

لھجانات، حتى وصل الى عذیب ا)علیھ السالم(فتیاسر الحسین   . 
 . روایات دیگر نیز وارد است

از آن منزل كوچ فرموده روانھ راه گردید تا آنكھ بھ دو منزلى شھر ) علیھ السالم(حضرت امام : راوى چنین گوید
در آن مكان حر بن یزید ریاحى را با ھزار سوار مالقات كرد؛ چون حر بھ خدمتش رسید امام حسین . كوفھ رسید

( آیا بھ یارى ما آمده اى یا براى دشمنى با ما؟ حر عرضھ داشت كھ بر ضرر و عداوت شما : فرمود) علیھ السالم
آن حضرت فرمود. ماءمورم  بین آن جناب و حر سخنان بسیارى رد و بدل گردید تا آنكھ خطاب بھ  !((... الحول)) :



ر و متضمن آن است و اكنون كھ شما بر آنید كھ خالف آنچھ نامھ ھا و عرایض شما مشع: حرنموده و فرمود
فرستادگان و رسوالن شما بھ تواتر بھ نزد من آمده اند، من نیز از آن مكان كھ آمده ام عنان عزیمت بھ مقام خویش 

حر و اصحابش بر این مدعى راضى نگردیده حضرتش را از . منعطف نموده مراجعت را اختیار خواھم نمود
صالح ! و نور دیده بتول )! صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول اى فرزند : مراحعت منع نمودند و عرضھ داشتند

چنان است كھ راھى را پیش گیرى كھ نھ وارد كوفھ و نھ واصل بھ سوى مدینھ باشد تا بھ این جھت توانم بھ نزد ابن 
دار در امان زیاد این عذر را بخواھم كھ آن جناب را در راه مالقات ننمودم ، شاید بھ این اعتذار از سخط آن كافر غ

حضرت امام بھ این خاطر، سمت چپ را مسیر قرار داد و از آن طریق مسافت را . مانم و از خدمتش تخلف ورزم 
 .یعنى آبى مشرعھ مركبھا و اشتران بود ((عذیب الھجانات))طى فرمود تا آنكھ بر سرابى رسید كھ موسوم بود بھ 

، ویاءمره بالتضییق علیھ)علیھ السالم(مھ فى اءمر الحسین فورد كتاب عبید هللا بن زیاد الى الحر یلو: قال   . 
 .فعرض لھ الحر و اءصحابھ و منعوه من المسیر

علیھ السالم(فقال لھ الحسین   .((اءلم تاءمرنا بالعدول عن الطریق ؟)) :(
قد جعل على عینا بلى ، ولكن كتاب االءمیر عبید هللا بن زیاد قد وصل یاءمرنى فیھ بالتضییق علیك ، و: فقال الحر

 . یطالبنى بذلك
خطیبا فى اءصحابھ ، فحمد هللا واءثنى علیھ و ذكر جده فصلى علیھ ، ثم قال) علیھ السالم(فقام الحسین : قال الراوى   

: 
انھ قد نزل بنا من االءمر ما قد ترون ، وان الدنیا قد تنكرت وتغیرت واءدبرم عروفھا واستمرت حذاء، ولم تبق منھا ))

بابة كصبابة االناء، وخسیس عیش كالمرعى الوبیلاال ص  . 
 اءال ترون الى الحق ال یعمل بھ ، والى الباطل ال یتناھى عنھ ، لیرغب المؤ من فى لقاء ربھم حقا، فانى

در آن ھنگام نامھ ابن زیاد بد فرجام بھ حر بن یزید ریاحى رسید و این نامھ مشتمل بود بر مالمت و : راوى گوید
، مسامحھ نموده و در آن نامھ ، لعنت ضمیمھ ، امر اكید نموده كھ )علیھ السالم(كھ در امر فرزند امام سرزنش حر 

حر با اصحاب خود دوباره سر راه بر نور   پس . كار را بر فرزند سید ابرار سخت و مجال را بر او دشوار گیرد
مگر نھ این است كھ ما را امر : فرمود) ھ السالمعلی(امام . دیده حیدر كرار گرفتند و او را از رفتن مانع گردیدند

و لكن اینك نامھ عبیدهللا بھ من رسیده و ماءمورم ! بلى : حر عرضھ داشت ! كردى از راه مرسوم عدول نماییم ؟
 . نموده كھ امر را بر حضرت سخت گیرم و جاسوس بر من گماشتھ تا از فرمانش تخلف نورزم

با حر بن ) علیھ السالم(از مكالمھ امام   از گفتگو با حر راوى چنین گفتھ كھ پس  بعد) علیھ السالم(سخنرانى امام 
یزید، آن جناب برخاست در میان اصحاب سعادت انتساب خطبھ اى ادا نمود و شرایط حمد و ثناء الھى را بھ جاى 

اى گروه : رمودآورد و جد بزرگوار خویش را بستود و درود نامحدود بر روان پاك حضرتش نثار نمود سپس ف
بھ تحقیق مشاھده مى نمایید آنچھ را كھ بر ما نازل گردیده و بھ راستى كھ روزگار تغییر پذیرفتھ و بدى خود ! مردم 

را آشكار نموده و نیكى و معرفت آن باز پس رفتھ و در مقابل ، شیوه تلخ كامى و نامرادى شتابان و بر استمرار 
مگر دردى از آن درتھ پیمانھ حیات و از گلستان عیش بجز خار و زمین است و از كاءس روزگار باقى نمانده 

 !شوره زار بى آب و گیاه ؛ آیا نمى بینید كھ حق را كسى معمول نمى دارد و احدى از باطل نھى نمى نماید؟
 .((ال اءرى الموت اال سعادة والحیاة مع الظالمین اال برما
 : فقام زھیر بن القین ، فقال

یابن رسول هللا مقالتك ، ولو كانت الدنیا باقیة و كنا فیھا مخلدین آلثرنا النھوض معك على  -ھداك هللا  -لقد سمعنا 
 .االقامة فیھا

وقام ھالل بن نافع البجلى ، فقال: قال الراوى   : 
 . وهللا ما كرھنا لقاء ربنا، وانا على نیاتنا وبصائرنا، نوالى من واالك ونعادى من عاداك

ریر بن خضیر، فقالوقام ب: قال   : 
 . وهللا یابن رسول هللا لقد من هللا بك علینا اءن نقاتل بین یدیك فتقطع فیك اءعضاونا، ثم یكون جدك شفیعنا یوم القیامة

قام وركب وسار) علیھ السالم(ثم ان الحسین : قال  . 
 .كلما اءراد المسیر یمنعونھ تارة ویسایرونھ اءخرى ، حتى بلغ كربالء

فى الیوم الثانى من المحرم و كان ذلك  . 
نتیجھ این وضعیت ، این است كھ مؤ من راغب گردد بھ مالقات پروردگارش بھ طریق حق و بھ درستى كھ من 
 . مرگ را نمى بینم مگر سعادت و نیكبختى و زندگانى را با ستمكاران اال دلتنگى و سستى

علیھ السالم(سخنرانى زھیر و جمعى از اصحاب امام  ) 
ما ھمھ فرمایشات شما را شنیدیم ! اى فرزند رسول : ن ھنگام زھیر بن قین از جاى برخاست و عرضھ داشت در ای



اگر كھ دنیا از براى ما پاینده بودى و ما در آن . خدا تو را بر جاده ھدایت مستقیم دارد. و گوش دل بھ آن سپردیم 
ا، ترجیح مى دادیم ، چھ جاى آنكھ دنیا را بقایى نیستجاویدان ، البتھ كشتھ شدن را با تو بر زندگانى ھمیشگى دنی  . 

بھ خدا سوگند كھ ما مالقات پروردگار خود : ھمچنین راوى گفتھ كھ ھالل بن نافع بجلى ھم برخاست و عرض نمود
را ناخوشایند نمى دانیم و بر نیت ھاى صادق و بصیرت مخلصانھ خویش ثابت و پاینده ایم ؛ دوستیم با دوستانت و 

بھ تحقیق كھ خداى عزوجل ...! یابن رسول : آنگاه بریر بن خضیر از جاى برخاست و گفت . منیم با دشمنانت دش
بر ما منت گذارده است كھ در مقابل تو كشتھ گردیم و اعضاى ما پاره پاره شود و در عوض جد بزرگوار تو در 

این كلمات از یاران و جانثاران ، برپاخاست و آن جناب پس از استماع : راوى گفت . روز قیامت شفیع ما بوده باشد
قامت زیبا بیاراست و بر مركب خویش سوار گردید و از ھر طرفى كھ خواست مركب براند، حر و اصحابش ، آن 
جناب را ممانعت مى كردند و گاھى دیگر مالزم ركابت مى بودند و بھ ھمین منوال بود تا آنكھ بھ زمین كربال 

وم محرمرسیدند و آن ، روز د  
 .((ما اسم ھذه االءرض ؟)) : فلما وصلھا قال

كربالء: فقیل  . 
اءللھم انى اءعوذ بك من الكرب والبالء): علیھ السالم(فقال  . 

ھذا موضع كرب وبالء اءنزلوا، ھاھنا محط رحالنا و مسفك دمائنا، و ھاھنا وهللا محل قبورنا، و ھاھنا وهللا : ثم قال 
 .  صلى هللا علیھ وآلھ، بھذا حدثنى جدى رسول هللا

یصلح سیفھ و یقول) علیھ السالم(فنزلوا جمیعا، و نزل الحر واءصحابھ ناحیة ، وجلس الحسین   : 
 یا دھر اءف لك من خلیل 

 
 كم لك باالشراق واالءصیل 

 والدھر ال یقنع بالبدیل   من طالب وصاحب قتیل 
 ما اءقرب الوعد الى الرحیل   وكل حى سالك سبیل 

نما االءمر الى الجلیل وا    
نام این زمین چیست ؟: بود و چون بھ كربال رسید، فرمود  

 . عرضھ داشتند كھ این زمین كربال است
بھ تو پناه مى برم از ! خداوندا: فرمود  .((بالء))و  ((كرب))

این كرب و بال است: پس از آن فرمود  . 
كھ اینجاست محل افتادن بارھاى ما و مكان ریختھ شدن  پیاده شوید انزلوا، ھاھنا محط رحالنا ومسفك دمائنا؛

 .خونھاى ما؛ اینجاست آرامگاه ما
مرا از این واقعھ آگاه ساختھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جدم رسول خدا   ... 

پس از شنیدن این سخنان ھمگى از مركبھاى خود فرود آمدند و حر با اصحابش نیز ) علیھ السالم(یاران امام حسین 
در كنارى منزل گرفتند و جناب سید مظلومان علیھ الصالة والسالم بر روى زمین بنشست كھ شمشیر خود را 

 :اصالح و آماده نماید و این اشعار را زمزمھ فرمود
اف باد مر تو را، چھ بد دوستى ھستى چھ بسیار كھ تو در صبحگاھان و ! اى روزگار ؛...یا دھر اءف لك من خلیل 

البان و مصاحبان خویش را بھ قتل رسانیدى و روزگار در بالھایى كھ بر شخصشامگاھان كھ ط نازل مى شود بھ   
بدلى قانع و راضى نیست و ھر زنده سبیل مرگ را رھسپار است چھ بسیار وعده كوچ نمودن از این دار فنا نزدیك 

 . شده و بجز این نیست كھ نھایت امر ھر كسى بھ سوى خداوند جلیل است
یا اءخى ھذا كالم من قد اءیقن بالقتل: فسمعت زینب بنت فاطمة علیھماالسالم ذلك ، فقالت : راوى قال ال  . 

 .((نعم یا اءختاه)) : فقال
واثكاله ، ینعى الى الحسین نفسھ: فقالت زینب   . 

و بكى النسوة ، ولطمن الخدود، و شققن الجیوب: قال   . 
اه و ااءماه و ااءخاه و احسیناه و اضیعتاه بعدك یا اءبا عبد هللاو امحمداه و اعلی: وجعلت اءم كلثوم تنادى   . 

وقال لھا) علیھ السالم(فعزاھن الحسین : قال  : (( تعزى بعزاء هللا ، فان سكان السموات یفنون ، واءھل ! یا اءختاه 
 .((االءرض كلھم یموتون ، وجمیع البریة یھلكون

)) : ثم قال یا زینب ، واءنت یا فاطمة ، واءنت یا رباب ، اءنظرن اذا اءنا قتلت فال  یا اءختاه یا ام كلثوم ، واءنت



 .تشققن على جیبا وال تخمشن على وجھا وال تقلن على ھجرا
راوى گفتھ كھ علیا مكرمھ زینب خاتون دختر فاطمھ زھرا علیھاالسالم ، این كلمات را از برادر خود شنید، عرضھ 

ھ یقین بھ كشتھ شدن خویش دارداین سخنان از آن كسى است ك: داشت  . 
اى خواھر، من ھم در قتل خود بر یقینم! بلى چنین است : فرمود) علیھ السالم(امام حسین   . 

دل از زندگانى برگرفتھ و خبر مرگ خویشتن را بھ من ) علیھ السالم(آن مخدره فریاد و اثكاله بر آورد كھ حسین 
 .مى دھد

ى بھ گریھ و الم افتادند و لطمھ بھ صورت زدند و گریبانھا پاره نمودند و زنان حرم یك مرتبھ ھمگ: راوى گوید
كھ ما بعد از تو اى اباعبدهللا بھ خوارى اندر خاك  ((وا محمداه ، وا علیاه ، واحسناه))جناب ام كلثوم فریاد برآورد 

و این گونھ سخنان مى گفتند. مذلت برگیریم  . 
خواھر خویش را دلدارى مى داد و مى فرمود) علیھ السالم(امام حسین : راوى گوید : 
بھ آداب خدایى آراستھ باش و پیراستھ بردبارى را شعار خویش ساز؛ بھ درستى كھ ساكنان ملكوت ! اى خواھر

اعلى ، فانى مى گردند و اھل زمین ھمھ مى میرند و جمیع خلق و ھمھ مخلوقات جھان ھستى در معرض ھالك 
 .خواھند بود

واھرم ام كلثوم ، و تو زینب و ھم تو اى فاطمھ و تو اى رباباى خ: سپس فرمود نظر نمایید كھ چون من كشتھ  ! 
 .شوم ، زنھار كھ گریبان پاره نكنید و صورت بر مرگ من مخراشید و سخن بیھوده نگوئید

 - نات وكانت فى موضع آخر منفردة مع النساء والب -اءن زینب لما سمعت مضمون االءبیات : وروى من طریق آخر
واثكاله ، لیت الموت اءعدمنى الحیاة ، الیوم ماتت اءمى فاطمة : خرجت حاسرة تجر ثوبھا، حتى وقفت علیھ وقالت 

 . الزھراء، واءبى على المرتضى ، واءخى الحسن الزكى ، یا خلیفة الماضین و ثمال الباقین
الیھا وقال) علیھ السالم(فنظر الحسین   : (( الشیطان یا اءختاه ال یذھبن حلمك )). 

 

 

باءبى اءنت واءمى اءستقتل ؟ نفسى لك الفداء: فقالت  . 
 .((لو ترك القطا لنام)) : فرد غصتھ و ترقرقت عیناه بالدموع ، ثم قال

یا ویلتاه ، اءفتغتصب نفسك اغتصابا، فذلك اءقرح لقلبى و اءشد على نفسى ، ثم اءھوت الى جیبھا فشقتھ وخرت : فقالت 
 .مغشیة علیھا

فصب على وجھھا الماء حتى اءفاقت ،) علیھ السالم( فقام  
و در روایت دیگر بھ این طریق وارد شده كھ علیا مكرمھ زینب خاتون با سایر زنان و دختران در گوشھ اى نشستھ بودند و 

لباس خود  چون آن مخدره مضمون این ابیات را از برادر خود شنید بى اختیار بیرون آمد در حالتى كھ مقنعھ بر سر نداشت
بایستاد و فریاد برآورد) علیھ السالم(را بر روى زمین مى كشید تا آنكھ بر باالى سر امام  ؛ یعنى اى كاش ((... واثكاله لیت)) :

امروز است كھ احساس مى كنم مادرم فاطمھ زھرا و پدرم على مرتضى و ! مرگ من مى رسید و زندگانى من تمام مى شد
از دنیا رفتند؛ اى جانشین رفتگان و پناه باقى ماندگان) سالمعلیھ ال(برادرم حسن مجتبى  ) علیھ السالم(چون امام حسین  ! 

مراقب باش شیطان ! اى خواھر عزیز: نظرى بھ جانب آن مخدره نمود و فرمود: خواھر خود را بھ این حال مشاھده فرمود
، آیا كشتھ خواھى شد؟ پس آن امام مظلوم با ھمھ غم جانم بھ فدایت : آن مكرمھ عرضھ داشت . ، حلم و بردبارى تو را نبرد

یعنى اگر  لو ترك القطا لنام ؛ :و اندوه ، دم از اندوه در كشید و چشمان مبارك او پر از اشك گردید و این مثل را فرمود
شنید ) لیھ السالمع(زینب خاتون وقتى این كالم از امام . را بھ حال خویش مى گذاردند البتھ بھ خواب مى رفت  ((مرغ قطا))

برادر، ھمانا خود را بھ چنگ خصم چیره مقھور یافتى و روز خویش را تیره ! بھ گریھ در آمد و فریاد برآورد كھ یا ویلتاه 
سپس . اینك این سخن بیشتر دل مرا مى خراشد و نمك بر زخم افزون مى پاشد. ؛ ھمانا از زندگانى خویش ماءیوس شده اى 

شق نمود تا بى ھوش بر روى در افتاددست در آورده گریبان  . 
بجھده و ذكرھا المصیبة بموت اءبیھ وجده صلوات هللا علیھم اءجمعین) علیھ السالم(ثم عزاھا   . 

لحرمھ معھ ولعیالھ) علیھ السالم(ومما یمكن اءن یكون سببا لحمل الحسین   : 



نھ هللاءنھ لو تركھن بالحجاز اءو غیرھا من البالد كان یزید بن معاویة لع قد اءنفذت لیاءخذھن الیھ ، وصنع بھن من  - 
باءخذ یزید بن معاویة  - ) علیھ السالم(من الجھاد والشھادة ، ویمتنع ) علیھ السالم(االستیصال وسیى االءعمال ما یمنع الحسین 

عن مقامات السعادة - لھن   . 
ت او پاشید تا بھ حال افاقھ برگردید و با كمال برخاست كھ خواھر را بھ ھوش آورد و آب بر صور) علیھ السالم(پس امام 

جھد و كوشش خواھر را تسلى مى داد و او را موعظھ فرمود و پند داد و مصیبت شھادت پدر بزرگوار و وفات جد عالى 
صلوات هللا علیھم اءجمعین. مقدار را بھ یاد او آورد تا تسلى یابد  . 

راى آنكھ حضرت سیدالشھداء از جملھ امورى كھ مى توان سبب بوده باشد از ب ( و سرور اتقیاء امام مظلوم ) علیھ السالم
حرم مطھر و عترت اءطھر خود را باخود بھ كربالى پر بال آورده باشد یكى آن است كھ اگر آن جناب اھل ) علیھ السالم(

دید، یزید پلید گماشتگان بیت را در حجاز یا در غیر حجاز از سایر بالد باز مى گذاشت و خود متوجھ عراق پرنفاق مى گر
خود را مقرر مى نمود كھ استیصالشان نمایند و صدمات بى نھایات و سوء رفتار و كردار با عترت سید ابرار، بھ جاى 

آورند و سراپرده حرم محترم و اھل بیت سید امم را ماءخوذ مى داشت و بھ این واسطھ فوز جھاد و درك سعادت شھادت از 
ر میسور و آن حضرت را رسیدن بھ این مقام عالیھ غیر مقدور بودبراى آن امام عباد غی . 

 المسلك الثانى فى وصف حال القتال وما یقرب من تلك الحال
 : قال الراوى

، فاءتبعوه ، واستخف قومھ فاءطاعوه ، واشترى من عمر بن )علیھ السالم(وندب عبید هللا بن زیاد اءصحابھ الى قتال الحسین 
ودعاه الى والیة الحرب فلباه سعد آخرتھ بدنیاه  . 

فى اءربعة آالف فارس ، واءتبعھ ابن زیاد بالعساكر لعنھم هللا ، حتى تكاملت عنده الى ست ) علیھ السالم(وخرج لقتال الحسین 
 . لیال خلون من المحرم عشرون اءلف فارس

حتى نال منھ العطش ومن اءصحابھ) علیھ السالم(فضیقوا على الحسین   . 
و یاران با وفایش) علیھ السالم(گزارش از حوادث عاشورا و شھادت امام : م مسلك دو  

، ستیزند )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عبیدهللا زبان بھ دعوت اصحاب خویش برگشود كھ با نور چشم رسول هللا : راوى گوید
نھادند و آن شیطان مردود از قوم خود آن بدنھادان نیز متابعت كردند و حلقھ فرمانش در گوش  .وخون آن مظلوم را بریزند

آن بى دینان نیز انگشت اطاعت بر دیده نھادند و سر بھ . طلب نمود كھ در طاعتش در آیند و زنگ غبار از خاطر بزدایند
آن غدار نابكار ھم دین بھ دنیا فروخت و  .فرمانش دادند و آن زیانكار از عمر تبھكار، آخرت را بھ دنیاى خود خریدار شد

را بشكند، عمر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مان ایالت رى را بیاندوخت خواستش كھ امیر لشكر كند و عھد خدا و رسول فر
با چھار ھزار لشكر خونخوار از كوفھ بیرون آمد و جنگ فرزند سید . سعد نیز لبیكى بگفت و كفر باطنى را نتوانست نھفت 

پس از آن ، عبیدهللا بن زیاد لشكر پس از لشكر بھ دنبال آن بدبنیاد روانھ نمود . دابرار و نور دیده حیدر كرار را مصمم گردی
تا آنكھ در روز ششم محرم الحرام بیست ھزار سواره لشكر بى دین بد آئین در كربال جمع آمدند و كار را بر حسین مظلوم 

فتتنگ گرفتند تا بھ حدى كھ تشنگى بر خود و اصحابش استیال یا) علیھ السالم(  . 
واءتكى على قائم سیفھ و نادى باءعلى صوتھ ، فقال) علیھ السالم(فقام   .((اءنشدكم هللا ھل تعرفوننى ؟)) : 

اءللھم نعم ، اءنت ابن رسول هللا و سبطھ: قالوا  . 
)) : قال ؟)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن جدى رسول هللا  )). 

اءللھم نعم: قالوا  . 
لقا  .((اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن اءمى فاطمة بنت محمد؟)) : 

اءللھم نعم: قالوا  . 
اءللھم نعم: قالوا .((اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن اءبى على بن اءبى طالب ؟)) : قال  . 

 .((اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن جدتى خدیجة بنت خویلد اءول نساء ھذه االءمة اسالما؟)) : قال
للھم نعماء: قالوا  . 

 .((اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن حمزه سید الشھداء عم اءبى ؟)) : قال
اللھم نعم: قالوا  . 

در كربال) علیھ السالم(نخستین سخنرانى امام   
 :پس از آن ، امام مظلوم برپاخاست و تكیھ بر قائمھ شمشیر خود نمود و بھ آواز بلند این كلمات را ادا فرمود

: بھ خدا سوگند مى دھم ، آیا مرا مى شناسید و عارف بھ حق من ھستید؟ در جواب آن جناب ھمگى گفتندشما را ! اى مردم 



پس تویى . و قرة عین البتول كھ دختر پیغمبر است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بلى تو را مى شناسیم ، تویى فرزند رسول 
 . سبط آن جناب

ھ خدا سوگند كھ آیا مى دانید كھ جدبزرگوار من رسول پروردگار عالمیان است ؟شما را ب: فرمود) علیھ السالم(امام حسین   
خدا شاھد است كھ مى دانیم: گفتند  ! 

شما را بھ خدا سوگند، آیا مى دانید كھ جده من خدیجھ بنت خویلد است و او اول زنى بود در این : امام علیھ السالم فرمود
نمود؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تار امت كھ اسالم را اختیار و تصدیق احمد مخ  

خدایا تو گواھى كھ مى دانیم: گفتند  ! 
علیھ (شما را بھ خدا سوگند كھ آیا مى دانید كھ حمزه سیدالشھداء عموى پدرم على بن ابى طالب : فرمود) علیھ السالم(امام 

است ؟) السالم  
خدایا شاھدى كھ این را ھم مى دانیم: گفتند  ! 

)) : قال دكم هللا ھل تعلمون اءن جعفر الطیار فى الجنة عمى ؟اءنش )). 
اءللھم نعم: قالوا  . 

)) : قال اءنا متقلده ؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن ھذا سیف رسول هللا  )). 
اءللھم نعم: قالوا  . 

)) : قال اءنا البسھا؟) علیھ و آلھ و سلمصلى هللا (اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن ھذه عمامة رسول هللا  )). 
اءللھم نعم: قالوا  . 

)) : قال اسالما و اءعلمھم علما و اءعظمھم حلما و اءنھ ولى   كان اءول الناس ) علیھ السالم(اءنشدكم هللا ھل تعلمون اءن علیا 
 .((كل مؤ من و مؤ منة ؟

اءللھم نعم: قالوا  . 
)) : قال  علیھ الذائد عن الحوض ، یذود عنھ رجاال كما یذاد البعیر الصادر على الماء، فبم تستحلون دمى و اءبى صلوات هللا

 .!!ولواء الحمد بید اءبى یوم القیامة ؟
شما را بھ خدا قسم مى دھم ، آیا مى دانید كھ جعفر طیار در بھشت عنبر سرشت ، عموى : فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
 من است ؟

كھ چنین است خداوندا ما مى دانیم: گفتند  ! 
شما را بھ خدا سوگند كھ مى دانید این شمشیرى كھ در : باز آن امام برگزیده خداوند بى نیاز بھ آن گروه ستم پرداز، فرمود

 میان بستھ ام ھمان شمشیر سید ابرار است ؟
بلى ، بھ خدا این را ھم مى دانیم: گفتند  ! 

م ، اطالع دارید كھ عمامھ اى كھ بر سر من است ھمان عمامھ احمد شما را بھ خدا قس: فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
و رسول پروردگار است ؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مختار   
بھ خدا كھ این را ھم مى دانیم: گفتند  ! 

نمود و اول كسى بود كھ قبول دعوت اسالم از سید انام ) علیھ السالم(بھ خدا كھ مى دانید شاه والیت على : حضرت فرمود
 او است آن كس كھ پایھ علمش واال و درجھ حلمش از ھمھ كس ارفع و اعلى است و اوست ولى ھر مؤ من و مؤ منھ ؟

بھ خدا كھ این فضیلت را ھم مى دانیم: گفتند  ! 
مانى پس بھ چھ جھت ریختن خون مرا حالل شمردید و حال آنكھ پدرم در روز رستاخیز مرد: فرمود) علیھ السالم(اباعبدهللا 

 . را از حوض كوثر دور خواھد نمود چنانكھ شتران را از سر آب برانند ولواء حمد در آن روز بھ دست اوست
قد علمنا ذلك كلھ ونحن غیر تاركیك حتى تذوق الموت عطشانا: قالوا !!! 

 . فلما خطب ھذه الخطبة و سمع بناتھ و اءختھ زینب كالمھ بكین و ندبن ولطمن و ارتفعت اءصواتھن
وجھ الیھن اءخاه العباس و علیا ابنھ و قال لھماف  .((سكتاھن فلعمرى لیكثرن بكاؤ ھن)) :

وورد كتاب عبید هللا على عمر بن سعد یحثھ على تعجیل القتال ، و یحذره من التاءخیر واالھمال ، فركبوا نحو : قال الراوى 
علیھ السالم(الحسین  ). 

اءین بنو اءختى عبد هللا و جعفر و العباس و عثمان ؟: ادى فن -و اءقبل شمر بن ذى الجوشن لعنھ هللا   
علیھ السالم(فقال الحسین  ): (( اءخوالكم  اءجیبوه وان كان فاسقا، فانھ بعض  )). 

ما شاءنك ؟: فقالوا لھ   



یزید بن معاویةیا بنى اءختى اءنتم آمنون ، فال تقتلوا اءنفسكم مع اءخیكم الحسین ، و اءلزموا طاعة اءمیرالمؤ منین : فقال   . 
ھمھ این فضایل كھ شمردى بر آنھا علم و اقرار داریم و با وجود این دست از تو بر نمى داریم تا آنكھ تشنھ كام شربت : گفتند

؟ چون آن سید مظلومان و آن امام انس و جان ، خطبھ خویش را اتمام نمود خواھران و دخترانش استماع !مرگ را بچشى 
امام . داھا بھ گریھ و ندبھ برآوردند و سیلى بھ صورت خود نواختند و صداھا بھ نالھ بلند نمودندكالم او را كردند، ص علیھ )

ایشان را : برادر خود حضرت عباس و فرزندش على اكبر علیھماالسالم را بھ سوى اھل حرم فرستاد و فرمود) السالم
دارند ساكت نمایید، بھ جان خودم قسم كھ آنھا گریھ ھاى بسیار در پیش . 

بھ شمر لعین) علیھ السالم(جواب دندانشكن عباس   
فرمان عبیدهللا بن زیاد پلید بھ عمربن سعد نحس ، بھ این مضمون رسید كھ او را تحریص مى نموده بھ تعجیل : راوى گوید

انس و جان آوردند و پس لشكر شیطان بھ امر آن بى ایمان ، رو بھ جانب امام . در قتال و بیم داده بود از تاءخیر و اھمال 
عبدهللا ، جعفر، عباس ، و عثمان ؟ امام : شمرذى الجوشن ، آن سرور اھل فتن ، ندا در داد كھ كجایند خواھرزادگان من 
بھ برادران گرامى خویش فرمود) علیھ السالم(حسین  جواب این شقى را بدھید گرچھ او فاسق و بى دین است ولى از زمره  :

جوانان برومند حیدر كرار بھ آن كافر غدار، فرمودندآن . دائى ھاى شماست  تو را با ما چھ كار است ؟ آن ملعون نابكار  :
اى نوردیدگان خواھرم : عرضھ داشت  شما در مھد امان بھ راحت باشید و خود را با برادرتان حسین ، بھ كشتن ندھید و  !

المت برھیدباشید تا بھ س!) ؟(ملتزم قید طاعت یزید پلید امیرالمؤ منین  . 
فناداه العباس بن على: قال   : 

تبت یداك ولعن ما جئت بھ من اءمانك یا عدو هللا ، اءتامرنا اءن نترك اءخانا و سیدنا الحسین بن فاطمة و ندخل فى طاعة 
 .اللعناء اءوالد اللعناء

فرجع الشمر الى عسكره مغضبا: قال  . 
رص القوم على تعجیل القتال و قلة انتفاعھم بالمواعظ الفعال والمقال قال ح) علیھ السالم(ولما راءى الحسین : قال الراوى 

 : الءخیھ العباس
ان استطعت اءن تصرفھم عنا فى ھذا الیوم فافعل ، لعلنا نصلى لربنا فى ھذه اللیلة ، فانھ یعلم اءنى اءحب الصالة لھ و تالوة ))

 .((كتابھ
بن سعد فساءلھم العباس ذلك ، فتوقف عمر: قال الراوى  . 

 : فقال لھ عمرو بن الحجاج الزبیدى
 . وهللا لو اءنھم من الترك و الدیلم وساءلوا مثل ذلك الءجبناھم ، فكیف و ھم آل محمد، فاءجابوھم الى ذلك

اى دشمن ! بھ آن پلید، فریاد برآورد كھ دستت بریده باد وخدا لعنت كناد مر اماننامھ ترا) علیھ السالم(پس حضرت عباس 
ما را امر مى كنى كھ برادر و سید خود حسین فرزند فاطمھ علیھماالسالم را وابگذاریم و بنده طاعت لعینان و اوالد  خدا؛

شمر بى باك پس از استماع این كالم از فرزند امام ، مانند خوك خشمناك بھ جانب لشكریان : راوى گوید! لعینان باشیم ؟
، مشاھده نمود كھ )علیھ السالم(چون آن فرزند سید انام ، حسین : راوى گوید. شتافت و بازگشت بھ سوى نیروھاى خود نمود

لشكر شقاوت اثر حریص اند كھ بھ زودى نائره جنگ را مشتعل سازند و بھ امر قتال بپردازند و كالم حق و موعظھ آن 
جمیلھ آن جناب براى ایشان صدق مطلق ، اصال بر دلھاى سخت ایشان اثر ندارد و نھ مشاھده صدور افعال حمیده و اقوال 

اگر تو را قدرت است در این روز، شر این اشقیا را از ما بگردان و : انتفاعى حاصل است ، بھ برادرش ابوالفضل فرمود
ایشان را باز گردان كھ شاید امشب را از براى رضاى پروردگار نماز بگزارم ؛ زیرا خداى عزوجل مى داند كھ نماز از 

حضرت عباس : راوى گوید. اب او را بسیار دوست مى دارم براى او و تالوت كت ( از آن گروه حق نشناس ) علیھ السالم
بھ : عمرو بن حجاج زبیدى بھ سخن آمد و گفت . عمرسعد لعین تاءمل كرد و جواب نداد. مھلت یك شب را درخواست كرد

را از ما مى كردند، البتھ ایشان را اجابت مى خدا سوگند كھ اگر بھ جاى ایشان ، تركان و دیلمان مى بودند و این تقاضا 
پس آن مردم بى حیا، یك شب را بھ! را مھلت نمى دھید؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نمودیم ، حال چھ شده كھ آل محمد   

فرقد، ثم استیقظ وقال) علیھ السالم(و جلس الحسین : قال الراوى   : (( لى هللا علیھ ص(یا اءختاه انى راءیت الساعة جدى محمدا 
یا حسین انك رائح الینا عن قریب: و اءبى علیا و اءمى فاطمة و اءخى الحسن وھم یقولون ) و آلھ و سلم )). 

 .((غدا)) : وفى بعض الروایات
فلطمت زینب وجھھا وصاحت وبكت: قال الراوى   . 

علیھ السالم(فقال لھا الحسین   .((مھال، ال تشمتى القوم بنا)) :(
اءصحابھ ، فحمد هللا و اءثنى علیھ ، ثم اءقبل علیھم و قال) علیھ السالم(، فجمع الحسین ثم جاء اللیل  اءما بعد، فانى ال )) : 



اءعلم اءصحابا اءصلح منكم ، وال اءھل بیت اءفضل من اءھل بیتى ، فجزاكم هللا عنى جمیعا خیرا، و ھذا اللیل قد غشیكم 
ل من اءھل بیتى ، و تفرقوا فى سواد ھذا اللیل و ذرونى و ھؤ الء القوم ، فانھم فاتخذوه جمال، ولیاءخذ كل رجل منكم بید رج

 . ال یریدون غیرى
بر روى زمین بنشست و لحظھ اى او را خواب ربود، پس ) علیھ السالم(امام حسین : راوى گوید. خامس آل عبا، مھلت دادند

صلى هللا (عت جد بزرگوار خود حضرت محمد مصطفى اینك در ھمین سا! اى خواھر: بیدار شد و بھ خواھر خود فرمود
و پدر عالى مقدار خویش على مرتضى و مادرم فاطمھ و برادرم حسن علیھم السالم را در خواب دیدم كھ ) علیھ و آلھ و سلم

 .و در بعضى روایات چنین آمده است كھ فردا بھ نزد ما خواھى بود. عنقریب نزد ما خواھى بود! اى حسین : فرمودند
علیاى مخدره زینب خاتون پس از شنیدن این سخنان از آن امام انس و جان ، سیلى بھ صورت خود نواخت و : راوى گوید

اى خواھر مھربان ، آرام باش و ما را مورد شماتت دشمن : فرمود) علیھ السالم(امام حسین . صیحھ كشید و گریھ نمود
 .مساز

علیھ السالم(آخرین شب زندگى امام حسین  ) 
، اصحاب و یاران خود را جمع نمود و شرایط حمد وثناء )علیھ السالم(ون شب عاشورا در رسید، حضرت سیدالشھداء چ

؛یعنى من ھیچ اصحابى را صالح تر و بھتر از شما و ((...اما بعد،)) :الھى را بھ جا آورد و رو بھ یاران خود نمود و فرمود
اینك تاریكى شب . خدا بھ ھمگى شما جزاى خیر دھاد. بیت خویش نمى دانم نھ اھل بیتى را فاضل تر و شایستھ تر از اھل 

شما را فرا گرفتھ است ؛ پس این شب را مركب خویشتن نمایید و ھر یك از شما دست یكى از مردان اھل بیت مرا بگیرید و 
را اراده اى بجز من نیست در این شب تار از دور من ، متفرق شوید و مرا بھ این گروه دشمن وا بگذارید؛ زیرا ایشان  . 

ال اءرانا هللا ذلك اءبدا، وبداءھم بھذا القول ! ولم نفعل ذلك لنبقى بعدك : فقال لھ اخوتھ و اءبناوه و اءبناء عبد هللا بن جعفر
 . العباس بن على ، ثم تابعوه

ثم نظر الى بنى عقیل فقال: قال الراوى   : (( فقد اءذنت لكمحسبكم من القتل بصاحبكم مسلم ، اذھبوا  )). 
 : و روى من طریق آخر قال

یابن رسول هللا فماذا یقول الناس لنا و ماذا نقول لھم ، نقول انا تركنا شیخنا و : فعندھا تكلم اخوتھ و جمیع اءھل بیتھ و قالوا
 . كبیرنا و سیدنا و امامنا و ابن بنت نبینا، لم نرم معھ بسھم ولم نطعن معھ برمح ولم نضرب معھ بسیف

 . ال وهللا یابن رسول هللا ال نفارقك اءبدا، ولكنا نقیك باءنفسنا حتى نقتل بین یدیك و نرد موردك ، فقبح هللا العیش بعدك
نحن نخلیك ھكذا و ننصرف عنك و قداء حاط بك ھذا العدو،: ثم قام مسلم بن عوسجة و قال   

: عبدهللا بن جعفر، بھ سخن در آمدند و عرضھ داشتندحضرت چون این سخنان را فرمود، برادران و فرزندانش و فرزندان 
. بھ چھ سبب این كار را بكنیم ؛ آیا از براى آنكھ بعد از تو در دنیا زنده بمانیم ؟ ھرگز خدا چنین روزى را بھ ما نشان ندھاد

سپس از آن : راوى گوید. بود و سایر برادران نیز تابع او شدند) علیھ السالم(و اول كسى كھ این سخن بر زبان راند عباس 
مصیبت مسلم شما را بس است ؛ من شما را اذن دادم بھ : ، حضرت نظرى بھ جانب فرزندان عقیل نمود و بھ ایشان فرمود

و جان این گونھ سخنان بر زبان   و از طریق دیگر چنین روایت گردیده كھ چون آن امام انس . ھر جا كھ خواھید بروید
اى فرزند رسول : یك مرتبھ برادران و جمیع اھل بیت آن جناب با دل كباب ، در جواب گفتندھدایت ترجمان ادا فرمود، 

خدا، ھرگاه تو را وابگذاریم و برویم ، مردم بھ ما چھ خواھند گفت و ما بھ ایشان چھ پاسخى بگوییم ؟ آیا بگوییم كھ ما 
تنھا گذاشتیم و نھ در یارى او تیرى بھ سوى  بزرگ و آقاى خود و فرزند دختر پیغمبر خویش را در میان گروه دشمنان

دشمن افكندیم و نھ طعن نیزه بھ اعداى او زدیم و نھ ضربت شمشیرى بھ كار بردیم ؛ بھ خدا سوگند كھ چنین امرى نخواھد 
كھ در شد؛ ما ھرگز از تو جدا نمى شویم و لكن خویش را سپر بال مى نماییم و بھ نفس خود، تو را نگاھدارى مى كنیم تا آن

در ! خدا زندگانى را بعد از تو زشت و قبیح گرداند. پیش روى تو كشتھ شویم و در ھر مورد كھ تو باشى ما ھم بوده باشیم 
 این ھنگام مسلم بن عوسجھ از جاى برخاست با دل محزون این گونھ

بسیفى ما اءثبت قائمھ بیدى ، ولو لم ال وهللا ال یرانى هللا اءبدا واءنا اءفعل ذلك حتى اءكسر فى صدورھم رمحى و اءضربھم 
 . یكن لى سالح اءقاتلھم بھ لقذفتھم بالحجارة ، ولم اءفارقك اءو اءموت معك

وقام سعید بن عبد هللا الحنفى فقال: قال   : 
، ولو )و سلمصلى هللا علیھ و آلھ (ال وهللا یابن رسول هللا ال نخلیك اءبدا حتى یعلم هللا اءنا قد حفظنا فیك وصیة رسولھ محمد 

ما فارقتك حتى اءلقى حمامى دونك ،  -یفعل بى ذلك سبعین مرة  -علمت اءنى اءقتل فیك ثم اءحیى ثم اءخرج حیا ثم اءذرى 
 !فكیف و انما ھى قتلة واحدة ثم اءنال الكرامة التى ال انقضاء لھا اءبدا؟

ثم نشرت اءلف مرة وان هللا تعالى قد دفع القتل عنك وعن  وهللا یابن رسول هللا لوددت اءنى قتلت: ثم قام زھیر بن القین وقال 



 . ھؤ الء الفتیة من اخوانك و ولدك و اءھل بیتك
اءنفسنا لك الفداء نقیك باءیدینا ووجوھنا، فاذا: وتكلم جماعة من اءصحابھ بمثل ذلك وقالوا: قال   

و برویم با آنكھ این ھمھ دشمنان اطراف تو را فرا  آیا ھمین طور تو را بگذاریم و از تو بر گردیم: در مكنون بسفت ، گفت 
چنین نخواھد شد؛ خدا بھ من چنین امرى را نشان ندھاد؛ من خود بھ یاریت مى كوشم تا ! بھ خدا سوگند! ھرگز !گرفتھ باشند؟

مى زنم و اگر  آنكھ نیزه خود را در سینھ اعداء بزنم ، تا شكستھ گردد و تا قائمھ شمشیر بھ دست من است ایشان را ضربت
. مرا سالحى نباشد كھ با آن مقاتلھ كنم ، سنگ بھ سوى آنھا پرتاب خواھم كرد و از خدمت شما جدا نمى شوم تا با تو بمیرم 
نھ وهللا ، ما تو را ھرگز تنھا نمى گذاریم و مالزم ركاب شما : سعیدبن عبد هللا حنفى برخاست و عرض نمود :راوى گوید

ھ ما در حق تو وصیت محمد پیغمبرش را محافظت كردیم و اگر بدانم كھ من در راه تو كشتھ مى شوم ، ھستیم تا خدا بداند ك
پس مرا زنده مى كنند و بعد از آن مى سوزانند و خاكستر مرا بر باد مى دھند و تا ھفتاد مرتبھ چنین كنند از تو جدا نخواھم 

رى تو نكنم و حال آنكھ یك مرتبھ كشتھ شدن بیش نیست و بعد از شد تا آنكھ مرگ خودم را در پیش روى تو ببینم چگونھ یا
یابن رسول هللا : پس از آن زھیر بن قین برپاى خاست و گفت . آن بھ كرامتى خواھم رسید كھ ھرگز انتھا ندارد دوست مى  !

ن را از تو و این دارم كھ كشتھ شوم و بعد از آن دوباره زده شوم تا ھزار مرتبھ چنین باشم و خداى عزوجل كشتھ شد
 .جوانان و برادران و اوالد و اھل بیت تو بردارد

 و گروھى از اصحاب آن امام بر حق بر ھمین نسق ، سخنان گفتند
 .نحن قتلنا بین یدیك نكون قد و فینا لربنا و قضینا ما علینا

 . وقیل لمحمد بن بشیر الحضرمى فى تلك الحال ، قد اءسر ابنك بثغر الرى
هللا اءحتسبھ ونفسى ، ما كنت اءحب اءن یوسر واءنا اءبقى بعدهعند : فقال   . 

قولھ فقال) علیھ السالم(فسمع الحسین   : 
 .((رحمك هللا ، اءنت فى حل من بیعتى ، فاعمل فى فكاك ابنك))

اءكلتنى السباع حیا ان فارقتك: فقال   . 
فاءعط ابنك ھذه االءثواب البرود یستعین بھا فى فداء اءخیھ: قال   . 

 .فاءعطاه خمسة اءثواب قیمتھا اءلف دینار
و اءصحابھ تلك اللیلة و لھم دوى كدوى النحل ، ما بین راكع و ساجد و قائم و ) علیھ السالم(و بات الحسین : قال الراوى 

 .قاعد
 فعبر الیھم فى تلك اللیلة من عسكر عمر بن

ھ دستھا و روى ھاى خویش حراست مى كنیم تا آنكھ در حضور و عرضھ ھا داشتند كھ جانھاى ما بھ فداى تو باد، ما تو را ب
و در این حال ،  . تو كشتھ شویم و بھ عھد پروردگار خود وفا نموده و آنچھ بر ذمت ما واجب است بھ جاى آورده باشیم

در نزد او را و خود را : حضرمى گفت  .محمدبن بشیر حضرمى را گفتند كھ فرزند تو در سرحد رى اسیر كفار گردیده 
چون امام حسین . خدا احتساب مى كنم و مرا محبوب نیست كھ او اسیر باشد و من بعد از او زندگانى نمایم  ( ) علیھ السالم

خدا تو را رحمت كناد؛ تو را از بیعت خود، حالل نمودم برو و كوشش نما كھ فرزندت را : این سخن را از او بشنید فرمود
 . از اسیرى برھانى

جانوران صحرا مرا پاره پاره كنند بھتر است از اینكھ از : عرض كرد) علیھ السالم(دین بھ خدمت امام  آن مؤ من پاك
پس این چند جامھ برد یمانى را بھ فرزند دیگرت بده كھ او بھ وسیلھ آنھا : فرمود) علیھ السالم(امام . خدمت مفارقت جویم 

كھ ھزار اشرفى بھاى آنھا بود بھ او عطا فرمود پس پنج جامھ قیمتى. برادر خود را از اسیرى نجات دھد . 

 

امام مظلومان با اصحاب سعادت انتساب ، آن شب را بھ سر بردند در حالتى كھ مانند زنبور عسل : راوى گوید
. زمزمھ دعا و نالھ و عبادت از ایشان بلند بود؛ بعضى در ركوع و برخى در سجود و پاره اى در قیام و قعود بودند

ظاھر از عبارت آن . شب سى و دو نفر از لشكر پسر سعد لعین بر آن قوم سعادت آیین عبور نمودند پس در آن
ھمیشھ در كثرت) علیھ السالم(است كھ بھ ایشان ملحق شدند و حال حضرت امام   

فى كثرة صالتھ و كمال صفاتھ) علیھ السالم(وكذا كانت سجیة الحسین . سعد اثنان وثالثون رجال  . 
))و ذكر  بن عبد ربھ فى الجزء الرابع من كتاب ا  : قال ((العقد))

ما اءقل ولد اءبیك ؟: قیل لعلى بن الحسین علیھماالسالم   



اءلعجب كیف ولدت لھ ، كان یصلى فى الیوم واللیلة اءلف ركعة ، فمتى كان یتفرغ للنساء: فقال  . 
اءمر بجفنة فیھا مسك كثیر و جعل فیھا نورة ، بفسطاط فضرب و ) علیھ السالم(فلما كان الغداة اءمر الحسین : قال 

 . ثم دخل لیطلى
اءن بریر بن خضیر الھمدانى وعبد الرحمن بن عبد ربھ االءنصارى و قفا على باب الفسطاط لیطلیا بعده ، : فروى 

 . فجعل بریر یضاحك عبد الرحمن
ما ھذه ساعة ضحك وال باطل! یا بریر اءتضحك : فقال لھ عبد الرحمن   . 

لقد علم قومى اءننى ما اءحببت الباطل كھال وال شابا، و انما اءفعل ذلك استبشارا بما: ال بریرفق  
ابن عبد ربھ از علماى عامھ در . صالت و در صفات كمالیھ آن فرزند سرور كاینات ، بر این منوال بوده است 

) علیھ السالم(امام زین العابدین  خود ذكر نموده كھ خدمت افضل المتھجدین ((عقدالفرید))جزو چھارم از كتاب 
عجب دارم كھ من چگونھ از او : عرض نمودند كھ چقدر پدر بزرگوار تو را اوالد اندك بوده ؟ در جواب فرمود

پس با چنین حال چگونھ ! متولد گردیدم ؛ زیرا كھ آن حضرت در ھر شبانھ روزى ، ھزار ركعت نماز مى خواند
) علیھ السالم(چون صبح روز دھم گردید حضرت سیدالشھداء : راوى گوید. ایدفراغت داشت كھ بازنان مجالست نم

مى گویند، پر از مشك  ((جفنھ))فرمان داد كھ خیمھ بر پا نمودند و امر فرمود كھ كاسھ بزرگى كھ عرب آن را 
پس آن جناب داخل آن خیمھ گردید از براى آنكھ نوره بكشد. فراوان و نوره كردند . 

اصحاب در شب عاشورا شوخى و شادمانى  
چنین روایت است كھ بریر بن خضیر ھمدانى و عبدالرحمن بن عبد ربھ انصارى بر در ھمان خیمھ ایستاده بودند تا 

علیھ السالم (آنكھ بعد از امام حسین  ) در آن حال . ، آنھا نیز نظافت نمایند با عبدالرحمن شوخى مى نمود و  ((بریر))
الرحمن بھ او گفت عبد . او را بھ خنده مى آورد این ساعت ، وقت خندیدن و بیھوده گویى نیست ، در ! اى بریر :

كسان من ھمھ مى دانند كھ من نھ در ھنگام جوانى و نھ در حال پیرى ، : بریر گفت ! این حالت چگونھ مى خندى ؟
آنچھ كھ بھ سوى  سخنان باطل و بیھوده را دوست نداشتم و این شوخى من از جھت اظھار خرمى و بشارت است بھ

 آن خواھیم رفت ؛ بھ خدا سوگند، نیست
 . نصیر الیھ ، فوهللا ما ھو اال اءن نلقى ھؤ الء القوم باءسیافنا فنعالجھم بھا ساعة ، ثم نعانق الحور العین
 : قال الراوى
 .وركب اءصحاب عمر بن سعد

فلم ین تفعوا بریرا بن خضیر فوعظھم فلم یسمعوا وذكرھم) علیھ السالم(فبعث الحسین  . 
فاستنصتھم فاءنصتوا -فرسھ : وقیل  -ناقتھ ) علیھ السالم(فركب الحسین  . 

و على المالئكة ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فحمد هللا و اءثنى علیھ و ذكره بما ھو اءھلھ ، و صلى على محمد 
 . واالءنبیاء والرسل ، و اءبلغ فى المقال
 : ثم قال
(( اعة و ترحا حین استصرختمونا و الھین فاءصرخناكم موجفینتبا لكم اءیتھا الجم  . 
 . سللتم علینا سیفا لنا فى ایمانكم

مگر آنكھ یك ساعت بھ شمشیرھاى خویش با این قوم بھ كار جنگ كوشش بیاوریم و بعد از آن با حور العین ھم 
 .آغوش خواھیم بود

در صبح عاشورا) علیھ السالم(سخنرانى امام   
علیھ السالم(شكر عنید عمر نحس پلید سوار شدند، پس حضرت امام ل: راوى گوید ، بریر بن خضیر را اشقیا را (

موعظھ نماید و آن مؤ من ناصح در مقابل آن گروه طالح شرط موعظھ و نصیحت را بھ جا آورد ولى آنھا گوش بھ 
بھ نفس نفیس مقدس بر شتر خود آن حضرت   نصایح او ندادند و ایشان را متذكر ساخت ولى نفعى نبردند؛ پس 

علیھ (آنگاه امام . خویش و بھ قولى بر اسب خود سوار گردید و از ایشان بخواست كھ ساكت شوند، پس ساكت شدند
حمد و ثناى الھى نمود و ذكر خدا بھ آنچھ كھ ذات مقدس حق را سزاوار است بھ جا آورد و بر مالئكھ و ) السالم

در گفتار و طالقت لسان شرط بالغت بیان را بھ نھایت رسانید سپس این كلمات را انبیا و مرسلین ، درود فرستاد و 
ھر آینھ آن ھنگام كھ سرگردان و حیرانید از ما طلب فریادرسى ! زیان و سختى بر شما باد! اى مردم : فرمود

كھ اھل كوفھ مبتال ) علیھ السالم(باشد در زمان خالفت على  -شاید مراد آن حضرت طغیان معاویھ لعنھ هللا (كردید 
بھ طغیان و فساد او بودند و محتمل است كھ زمان كفر و جاھلیت باشد كھ در تیھ ضاللت ھمھ خلق ، حیران بودند و 

ما مركب ھاى خود را راندیم و با شتاب بھ سویتان   پس ). بھ شاھراه ھدایت رسیدند) علیھ السالم(بھ شمشیر على 
ولى شما ) یعنى از مذلت كفر یا از قید طغیان معاویھ ، شما را خالص نماییم(برسیم  آمدیم از براى آنكھ بھ فریادتان

 بر روى ما شمشیر



 . و حششتم علینا نارا اقتدحناھا على عدونا وعدوكم
 . فاءصبحتم اءلبا الءعدائكم على اءولیائكم بغیر عدل اءفشوه فیكم وال اءمل اءصبح لكم فیھم

ا والسیف مشیم والجاءش طامن والراءى لما یستحصف ، ولكن اءسرعتم الیھا كطیرة تركتمون -لكم الویالت  -مھال 
 . الذباب ، وتداعیتم الیھا كتھافت الفراش

فسحقا لكم یا عبید االءمة ، وشذاذ االءحزاب ، ونبذة الكتاب ، ومحرفى الكلم ، وعصبة اآلثام ، ونفثة الشْیطان ، 
 . ومطفى السنن

تتخاذلون ؟اءھوالء تعضدون ، و عنا  ! 
 . اءجل و هللا غدر فیكم قدیم
 . و شجت الیھ اءصولكم
 . و تاءزرت علیھ فروعكم

مى كشیدید كھ آن شمشیر از خود ما در دست شما بود و شعلھ ور نمودید بر سوزانیدن ما آتشى را كھ ما خود بر 
اید براى یارى و نصرت آنانكھ شما جمع شده ! اى مردم . سوزانیدن دشمنان خود و دشمنان شما، افروختھ بودیم 

و ھمراه شدید بر ضرر و ھالكت آن كسانى كھ فى الحقیقة دوستان و خیر خواھان شما ) بنى امیھ(اعداى شمایند 
اھل بیت علیھم السالم(بودند  با آنكھ بنى امیھ ھیچ عدل و دادى در میان شما واقع نساختند و ھیچ گونھ آرزوى شما  (

ما را فرو گذاشتید و یارى ما ! چندین واى بر شما باد. اشید و پا از گلیم خود بیرون نگذاریدرا بر نیاوردند؛ آرام ب
را ترك نمودید در حالتى كھ ھنوز شمشیرھا از غالف بیرون نیامده و دلھا آرام است و راءى ھا بر شعلھ ور شدن 

كھ پرواز كند و از ھر كرانھ بر فساد  ھمانا خود بھ سوى فتنھ شتافتید مانند مگسى. اثر جنگ استوار نگردیده بود
خدایتان از رحمت دور كناد، اى نا آزاد مردان . گرد آمدید و ھمدیگر را خواندید مانند پروانھ كھ بر آتش فرو ریزد

این امت و بى نام و ننگان طوائف و بى اعتنایان بھ كتاب خدا و تحریف كنندگان كلمات حق و خویشاوندان گناه و 
ان شیطان و خاموش كنندگان چراغھاى سنت و ھدایت ؛ آیا این جماعت بنى امیھ را مددكارید و از ریزھاى آب دھ

بھ خدا سوگند كھ غدر و مكر شما قدیمى  . نصرت چون ما اھل بیت دورى مى جویید؟ ھمانا كار شما ھمین است
انا آن درخت پلیدى را مانید است و بیخ درخت وجودتان بر غدارى بستھ شده و بر مكارى شاخھ برآورده است ؛ ھم

 كھ چون باغبان و آن كس
 . فكنتم اءخبث شجر شجا للناظر واءكلة للغاصب

بین السلة والذلة: اءال وان الدعى ابن الدعى قد ركز بین اثنتین   . 
 . وھیھات منا الذلة

من اءن توثر : یة یاءبى هللا لنا ذلك و رسولھ و المؤ منون و حجور طابت و طھرت و اءنوف حمیة و نفوس اءب
 . طاعة اللئام على مصارع الكرام
 .((اءال وانى زاحف بھذه االءسرة مع قلة العدد وخذلة الناصر

باءبیات فروة بن مسیك المرادى) علیھ السالم(ثم اءوصل كالمھ   : 
 فان نھزم فھزامون قدما 

 
 وان نغلب فغیر مغلبینا 

  منایانا ودولة آخرینا  وما ان طبنا جبن ولكن 

كھ آن را پرورش داده ، از آن تناول كند گلویش را سخت فرو گیر و اگر ستمكار از آن غاصبانھ خورد بر ایشان 
اینك عبید هللا زنا زاده فرزند زنا زاده پا استوار نموده كھ من یكى از دو مطلب را اختیار نمایم. گوارا شود یكى  : 

خوارى از سجیھ ما بسیار دور است نھ آن را خدا و رسولش بر  كشتھ شدن و دیگرى ذلیل او بودن ؛ اختیار ذلت و
ما مى پسندد و نھ مؤ منان پاك دین و نھ آن دامن ھا كھ از لوث دنائت پاكیزه است و نھ صاحبان ھمت عالیھ و نھ آن 

میدان نفوس كھ دریغ دارند و ترجیح نمى دھند فرمانبردارى نانجیبان را بر آنكھ چون جوانمردان بزرگ ھمت در 
آگاه باشید كھ من با این عشیره خویش با وجود یاران كم ، براى جنگ با شما آماده . جنگ بھ مردانگى كشتھ گردند

 : ام ؛ پس آن سرور مردان روزگار و فرزند حیدر كرار وصل نمود كالم خود را بھ ابیات فروة بن مسیك مرادى
((... فان نھزم)) یب گردد و دشمن را شكست دھیم ، شیوه ما از قدیم ظفر ؛ یعنى ھرگاه ما را غلبھ و نصرت نص

یافتن بر خصم بوده و اگر مغلوب و مقتول شویم ، شكست خوردن از جانب ما نخواھد بود؛ زیرا عادت ما بر جبن 
و بد دلى نیست بلكھ مرگ ما رسیده و نوبھ ظفر یافتن بھ مقتضاى گردش روزگار، دشمنان ما را بوده است و شیوه 

بر آن است كھ اگر شتر مرگ سینھ خویش را از در خانھ مردمانى بلند نمود و از آنجا جابرخاست ناچار  روزگار
بزرگان قوم من از دست شما دچار مرگ نشدند، . بر در خانھ دیگرى خواھد نشست و زانو بر زمین خواھد زد

 چنانكھ در قرنھاى دیرین نیز مردم
 اذا ما الموت رفع عن اءناس 

 
ناخ بآخرینا كالكلھ اء  



 فاءفنى ذلكم سروات قومى 
 

 كما اءفنى القرون االءولینا 

 فلو خلد الملوك اذا خلدنا 
 

 ولو بقى الكرام اذا بقینا 
اءفیقوا : فقل للشامتین بنا  

 
 سیلقى الشامتون كما لقینا 

 : ثم قال
(( لرحى و تقلق بكم قلق المحور، عھد عھده اءیم وهللا ال تلبثون بعدھا اال كریث ما یركب الفرس حتى یدور بكم دور ا

 . الى اءبى عن جدى ، فاءجمعوا اءمركم و شركاءكم ، ثم ال یكن اءمركم علیكم غمة ، ثم اقضو الى و ال تنظرون
 . انى توكلت على هللا ربى وربكم ، ما من دابة اال ھو آخذ بناصیتھا، ان ربى على صراط مستقیم

ابعث علیھماءللھم احبس عنھم قطر السماء، و  
اگر پایندگى در دنیا مر پادشاھان را میسر بودى ، البتھ ما نیز پایدار بودیم و چنانكھ اگر . دچار مرگ گردیده اند

بقاء مردمان كریم را ممكن باشد، ما نیز در دنیا باقى بودیم ؛ پس بھ شماتت كنندگان بگو كھ از مستى غرور بھ خود 
امام . د؛ زیرا مرگى كھ ما را در بر گرفتھ ، آنھا را نیز در بر خواھد گرفت آیند و از شماتت ما خوددارى نماین

پس از این فتنھ كھ انگیزید و خون مرا بھ ! بھ خدا سوگند: پس از خواندن این اشعار، فرمود) علیھ السالم(حسین 
ر زمانھ بر شما دگرگون ناحق بریزید، كامران نخواھید بود اال بھ اندازه آن مقدار كھ كسى بر اسب نشیند، كھ دو

شود و روزگار مانند سنگ آسیا، شما را بھ گردش آورد و چنان در اضطراب افكند كھ در سرگردانى مانند چرخى 
است كھ ) علیھ السالم(باشید كھ گرد محور خود بگردد و اینكھ خبر دادم ، عھد و پیمان پدر بزرگوارم امیرمؤ منان 

را كھ بھ قوم خود ) علیھ السالم(فراگرفتھ بود خطابات حضرت نوح ) و آلھ و سلم صلى هللا علیھ(از جدم رسول هللا 
مى گفتھ ، آن گروه را بھ ھمان كلمات مخاطب فرمود كھ اكنون شما آراى خود را مصمم باشید و شركاى خود را 

خودتان مخفى نخواھد پس از این ، بدى و شئامت كارتان بر . كھ از براى خداى تعالى قرار داده اید، فراھم آورید
 .ماند

سپس حكم خویش بر من جارى نمایید و مرا چنانكھ نمى خواھید مھلت دھید، ندھید كھ من توكل بر خدایى نموده ام 
خداوندا، . كھ پروردگار من و شماست و ھیچ چرنده اى نیست مگر اینكھ زمام امرش در دست پروردگار است 

اىباران رحمت را از ایشان بازگیر و سالھ  
 . سنین كسنى یوسف

 . وسلط علیھم غالم ثقیف یسومھم كاءسا مصبرة
 .فانھم كذبونا و خذلونا

 .((واءنت ربنا علیك توكلنا والیك اءنبنا و الیك المصیر
اءلمرتجز، فركبھ و عبى اءصحابھ للقتال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ودعا بفرس رسول هللا ) علیھ السالم(ثم نزل   . 

علیھ السالم(باقر فروى عن ال  . وروى غیر ذلك .((اءنھم كانوا خمسة و اءربعین فارسا وماءة راجل)) :(
بسھم و قال) علیھ السالم(فتقدم عمر بن سعد ورمى نحو عسكر الحسین : قال الراوى   : 

اءنى اءول من رمى ، واءقبلت السھام من القوم كاءنھا القطر: اشھدوا لى عند االءمیر . 
الءصحابھ) المعلیھ الس(فقال  قوموا رحمكم هللا الى الموت ، الى الموت الذى ال بد منھ ، فان ھذه السھام رسل )) : 

 . القوم الیكم
بر این مردم بگمار و جوان بنى ) علیھ السالم(قحط و خشكسالى را مانند سالھاى خشكسالى عصر حضرت یوسف 

مراد (ثقیفى را بر آنھا مسلط كن  كھ شرب ناگوار مرگ را بھ آنھا بچشاند؛ زیرا این ) ستا ((حجاج))یا  ((مختار))
مردم بھ ما دورغ گفتند و ترك یارى ما نمودند و تویى پروردگار ما و بر تو توكل كردیم و بھ تو رو آورده ایم و 

پس اداى این كلمات از مركب پیاده شد و ) علیھ السالم(امام حسین . بازگشت ھر بنده اى بھ سوى تو خواھد بود
را كھ مسمى بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ب خاص رسول هللا اس بود طلب فرمود و بر آن اسب سوار  ((مرتجز))

علیھ السالم(و از حضرت امام محمد باقر . شد و بھ قصد جدال و عزم قتال قلیل ، لشكر خود را بیاراست  منقول  (
د نفر پیاده و بجز این خبر، روایات دیگر ھم است كھ اصحاب آن جناب ، چھل و پنج نفر سواره بودند و یك ص

علیھ در پیشاپیش لشكر بى دین آمده و تیرى بھ جانب اصحاب فرزند  - عمر سعد لعنة هللا : راوى گوید. وارد است 



خیر المرسلین ، رھا كرد و بھ اھل كوفھ خطاب نمود كھ شما در نزد ابن زیاد، گواھى دھید كھ اول كسى كھ 
در آن ھنگام تیرھا از آن ناكسان ، مانند قطرات باران بھ سوى لشكر امام . حسین ، من بودم  تیرانداخت بھ سوى

خدا شما را رحمت كناد، : بھ یاران خود فرمود) علیھ السالم(حضرت امام . باریدن گرفت ) علیھ السالم(حسین 
ین گروه بى دین است بھ سوى شمابرخیزید بھ سوى مرگى كھ چاره اى از آن نیست ؛ زیرا این تیرھا پیام آوران ا . 

 پس نائره قتال مشتعل گردید و ساعتى از روز با ھم در آویختند
جماعة) علیھ السالم(فاقتتلوا ساعة من النھار حملة و حملة ، حتى قتل من اءصحاب الحسین   . 

یده على لحیتھ و جعل یقول) علیھ السالم(فعندھا ضرب الحسین : قال   : (( لى الیھود اذ جعلوا لھ اشتد غضب هللا ع
ولدا، واشتد غضبھ على النصارى اذ جعلوه ثالث ثالثة ، و اشتد غضبھ على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونھ ، 

اءما وهللا ال اءجیبھم الى شى ء مما یریدون حتى اءلقى . واشتد غضبھ على قوم اتفقت كلمتھم على قتل ابن بنت نبیھم 
دمىهللا تعالى واءنا مخضب ب )). 

اءنھ قال) علیھ السالم(وروى عن موالنا الصادق   : (( و عمر بن ) علیھ السالم(لما التقى الحسین : سمعت اءبى یقول 
، ثم خیر )علیھ السالم(وقامت الحرب على ساق ، اءنزل هللا النصر حتى ترفرف على راءس الحسین  -سعد لعنھ هللا 

فاختار لقاء هللابین النصر على اءعدائھ و بین لقاء هللا ،  )). 
 .((معالم الدین))رواھا اءبو طاھر محمد بن حسین الترسى فى كتاب 

علیھ السالم(ثم صاح الحسین : قال الراوى  ): 
و بھ قتال و جدال مشغول گردیدند و حملھ پس از حملھ مى نمودند تا آنكھ جماعتى از اصحاب سعادت انتساب آن 

دست برده محاسن ) علیھ السالم(در آن ھنگام امام انام : راوى گوید. دجناب بھ درجھ رفیعھ شھادت فائز گشتن
غضب خدا بر جماعت یھود شدید شد آن ھنگام كھ فرزند از براى خدا قرار دادند كھ : شریف را گرفت و فرمود

))گفتند عزیر پسر خداست و شدید گردید غضب خدا بر گروه نصرانیان آن زمان كھ قائل شدند بر آنكھ خدا  الث ث
است و ھمچنین غضب خدا سخت شد بر طائفھ مجوسان كھ آفتاب و ماه را پرستش كردند بدون آنكھ خدا را  ((ثالثھ
بھ وحدانیت پرستش نمایند و غضب الھى شدت خواھد گرفت برگروھى كھ قول ایشان متفق گردیده بر كشتن پسر 

نچھ اراده كرده اند كھ با یزید عنید بیعت نمایم تا آنكھ آگاه باشید كھ اجابت این مردم نخواھم نمود در آ. دختر پیغمبر
ابوطاھر محمدبن حسین برسى در كتاب . خدا را مالقات نمایم در حالتى كھ بھ خون خود آغشتھ باشم   ((معالم الدین))

 فرمود كھ از پدر بزرگوار خود امام باقر) علیھ السالم(روایت نموده كھ حضرت امام بھ حق ناطق امام صادق 
در آن ھنگام كھ حضرت امام با عمر سعد لعین مالقات نمود و نائره قتال مشتعل گردید خداى : شنیدم كھ فرمود

پرباز نمود و آن ) علیھ السالم(عزوجل نصرت از آسمان نازل فرمود تا آنكھ مانند مرغ بر باالى سر امام مظلوم 
ر باشد و یا آنكھ مالقات پروردگار نماید و بھ درجھ جناب مخیر گردید میان آنكھ بر لشكر دشمنان ، مظفر و منصو

 .رفیعھ شھادت نائل شود
 .((اءما من مغیث یغیثنا لوجھ هللا ، اءما من ذاب یذب عن حرم رسول هللا

اءمقاتل اءنت ھذا الرجل ؟: فاذا الحر بن یزید الریاحى قد اءقبل على عمر بن سعد، فقال لھ : قال   
سره اءن تطیر الرؤ وس وتطیح االءیدىاى وهللا قتاال اءی: فقال   . 
فمضى الحر ووقف موقفا من اءصحابھ واءخذه مثل االفكل: قال   . 

من اءشجع اءھل الكوفة لما عدوتك ، فما ھذا الذى : وهللا ان اءمرك لمریب ، ولو قیل : فقال لھ المھاجر بن اءوس 
 اءراه منك ؟

، فوهللا ال اءختار على الجنة شیئا ولو قطعت و اءحرقتانى وهللا اءخیر نفسى بین الجنة والنار: فقال   . 
ویده على راءسھ و ھو یقول) علیھ السالم(ثم ضرب فرسھ قاصدا الى الحسین   : 

 . اءللھم انى تبت الیك فتب على ، فقد اءرعبت قلوب اءولیائك و اءوالد بنت نبیك
پس از : راوى گوید. تگان الھى را نپذیرفت پس آن حضرت لقاى خدا را اختیار نمود و نصرت آسمان و كمك فرش

در مقابل لشكر كوفیان ، فریاد برآورد كھ آیا فریادرسى ھست كھ از براى رضاى ) علیھ السالم(آن ، امام حسین 
، شر دشمنان را دفع )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پروردگار بھ فریاد ما برسد؟ آیا كسى ھست كھ از حرم رسول خدا 



گوید نماید؟ راوى آیا با این مظلوم : در این ھنگام حر بن یزید ریاحى رو بھ سوى عمرسعد پلید آورد و فرمود :
بھ خدا قسم ، جنگى خواھم نمود كھ آسانترین مرحلھ اش این باشد كھ سرھا از : عمرسعد گفت ! جنگ خواھى كرد؟

ز شنیدن این سخن ، بھ گوشھ اى رفت و از راوى گفتھ كھ حر بعد ا. بدنھا بھ پرواز در آید و دستھا از تن ھا بیفتد
یكى از مھاجرین اوس او را گفت. یاران خود كناره گرفت و در مكانى دور از آنھا بایستاد و بدنش بھ لرزه در آمد  

بھ خدا قسم كار تو مرا بھ شك و تردید انداختھ ، اگر از من بپرسند كھ شجاع ترین مرد اھل كوفھ كیست ، من از  :
بھ خدا كھ خود را میان : حر در جواب او گفت ! گذرم ؛ پس این چھ حالى است كھ در تو مى بینم ؟ نام تو نمى

بھشت و جھنم مى بینم وبھ خدا سوگند كھ ھیچ چیز را بربھشت ، اختیار نمى كنم اگر چھ بدنم را پاره پاره كنند و 
 !بسوزانند

 توبھ حر رضى هللا عنھ
صلى هللا علیھ و (مركب جھانید با نیتى صادق عزم كعبھ حضور فرزند رسول سپس حر نامدار بعد از این گفتار، 

نمود و دست را بر سر نھاده و مى گفت) آلھ و سلم ((... اللھم)) :  بھ سوى تو انابھ نمودم و از درگاه ! ؛ یعنى خداوندا
 احدیتت مسئلت مى نمایم كھ توبھ مرا قبول فرمایى ؛

فداك اءنا صاحبك الذى حبسك عن الرجوع و جعجع بك ، ما ظننت اءن القوم  جعلت): علیھ السالم(وقال للحسین 
 یبلغون بك ما اءرى ، واءنا تائب الى هللا ، فھل ترى لى من توبة ؟

علیھ السالم(فقال الحسین   .((نعم یتوب هللا علیك فاءنزل)) :(
اءنا لك فارسا خیر منى راجال، والى النزول یصیر آخر اءمرى: فقال   . 

فاذا كنت اءول من خرج علیك ، فاءذن لى اءن اءكون اءول قتیل بین یدیك ، لعلى اءكون ممن یصافح جدك : قال ثم 
 . محمدا غدا فى القیامة

انما اءراد اءول قتیل من اآلن ، الءن جماعة قتلوا قبلھ كما ورد: قال جامع الكتاب  . 
ن و اءبطالفاءذن لھ ، فجعل یقاتل اءحسن قتال حتى قتل جماعة من شجعا  . 

، فجعل یمسح التراب عن وجھھ و یقول)علیھ السالم(ثم استشھد، فحمل الى الحسین   : 
) علیھ السالم(بھ خدمت امام حسین  . زیرا دلھاى اولیاى تو و اوالد دختر پیغمبر تو را بھ رعب و خوف افكنده ام

از برگشتن بھ سوى مكھ یا مدینھ مانع  منم آن كسى كھ مالزم خدمتت بودم و تو را! فدایت گردم : عرضھ داشت 
گردیدم و كار را بر تو سخت گرفتم و گمانم نبود كھ این گروه بى دین ظلم را بھ این اندازه كھ دیدم برسانند و من 

فرمود) علیھ السالم(توبھ و بازگشت بھ سوى خدا نمودم ، آیا توبھ من پذیرفتھ است ؟ امام  بلى ، خدا توبھ تو را  :
ھد فرمود، حال از مركب خود فرود آىقبول خوا  . 

چون عاقبت امر من از اسب در افتادن است ؛ پس سواره بودنم بھتر از پیاده شدنم است تا اینكھ : حر عرض نمود
حر پس از آن مالطفت و محبت كھ از آن سرور مشاھده نمود، عرضھ . بھ میدان بشتابم و در راه شما كشتھ شوم 

بودم كھ برتو خروج كردم و در مقابل تو ایستادم ، پس اذن عطا فرما كھ اول كسى باشم چون من اول كسى  : داشت
صلى هللا علیھ (كھ در حضور تو كشتھ مى شود، شاید در فرداى قیامت یكى از اشخاصى باشم كھ با جد بزرگوارت 

مصافحھ مى نمایند) و آلھ و سلم . 
ھمان آن كشتھ مى شود او باشد و اال قبل از شھادت حر، مراد حر این بود كھ اول كسى كھ : مؤ لف كتاب گوید

پس . جماعتى از لشكر حضرت بھ درجھ شھادت نائل آمده بودند؛ چنانكھ این مطلب در اخبار دیگر ھم وارد است 
آن حضرت اذن جھاد بھ حر سعادتمند داد و آن شیر بیشھ ھیجا بھ چاالكى ، خود را بھ دریاى لشكر در انداخت و 

ردانگى برنواخت و نبردى نمود كھ بھتر از آن متصور نبودبازوى م . 
فى الدنیا واآلخرة -كما سمتك اءمك حرا  -اءنت الحر  )). 
 : قال الراوى

فى اءن یقتل : وخرج بریر بن خضیر، وكان زاھدا عابدا، فخرج الیھ یزید بن معقل واتفقا على المباھلة الى هللا 
لھ بریرالمحق منھما المبطل ، فتالقیا، فقت . 

 . ولم یزل یقاتل حتى قتل رضوان هللا علیھ



 : قال الراوى
الكلبى ، فاءحسن فى الجالد وبالغ فى الجھاد، وكان معھ امراءتھ و والدتھ ، فرجع ) جناح(وخرج وھب بن حباب 

 : الیھما و قال
 یا اءماه ، اءرضیت اءم ال؟

 : فقالت
المعلیھ الس(ال، ما رضیت حتى تقتل بین یدى الحسین  ). 

در آن گیرو دار، گروھى از شجاعان و دلیران اھل كوفھ را بھ خاك ھالكت انداخت تا آنكھ شربت شھادت نوشید و 
آوردند، سبط ) علیھ السالم(چون بدن مجروح حر را خدمت امام حسین . روح پاكش با حورالعین ھم آغوش گردید

پاك نمود و فرمود خواجھ لوالك باكمال راءفت و مالطفت ، خاك را از صورت او ؛ تویى آزاد ((...اءنت الحر)) :
بریر بن خضیر بھ : راوى گوید! نام نھاده و تویى جوانمرد آزاد در دنیا و آخرت  ((حر))مرد، چنانكھ مادرت تو را 

پس یزیدبن معقل بد آیین ، . قصد جھاد با اھل عناد، بیرون دوید و او مردى پارسا و از جملھ از زھاد و عباد بود
پس از مالقات ، ھر دو اتفاق بر این كردند كھ مباھلھ نمایند . براى مبارزه حر، از لشكر عمرسعد لعین ، بیرون آمد

با ھمین تصمیم با ھم در . بر این نیت كھ ھر یك از ایشان كھ بر باطل است بھ دست آنكھ بر حق است كشتھ شود
بھ دست آویختند و مشغول مقاتلھ گردیدند، آخر االمر آن ملعون  آن  ((بریر))جان بھ مالك دوزخ بداد و  ((بریر))

باز آن مؤ من پاك دین مشغول مقاتلھ با آن قوم بد آیین گردید تا شربت شھادت . یزیدبن معقل پلید را بھ درك فرستاد
یا (و بھ جناح : راوى گوید. نوشید یكو كلبى طالب نوشیدن جام شھادت گردید و بھ طرف میدان آمد و ن (((حباب))

جالدتى نمود و مبالغھ در جھاد و كوشش بسیار در جنگ با اھل عناد فرمود و زوجھ و مادرش ھر دو در كربال با 
از اداى شرایط جوانمردى و اظھار جالدت خویش ، از میدان نبرد بھ نزد ایشان شتافت و بھ مادر  پس . او بودند  

باū علیك ال تفجعنى فى نفسك: وقالت امراءتھ   . 
لت لھ اءمھفقا  : 

 . یا بنى اءعزب عن قولھا وارجع فقاتل بین یدى ابن بنت نبیك تنل شفاعة جده یوم القیامة

 

 

 

 

 

فداك اءبى واءمى قاتل  : فرجع ، ولم یزل یقاتل حتى قطعت یداه ، فاءخذت امراءتھ عمودا، فاءقبلت نحوه و ھى تقول
لن : ، فاءقبل لیردھا الى النساء، فاءخذت بثوبھ ، وقالت )لمصلى هللا علیھ و آلھ و س(دون الطیبین حرم رسول هللا 

 . اءعود دون اءن اءموت معك
علیھ السالم(فقال الحسین   . ، فانصرفت الیھن((جزیتم من اءھل بیتى خیرا، ارجعى الى النساء یرحمك هللا)) :(

 . ولم یزل الكلبى یقاتل حتى قتل ، رضوان هللا علیھ
فبالغ فى قتال اآلعداء، و صبر على اءھوال البالء، حتى سقط الىثم خرج مسلم بن عوسجة ،   

علیھ (من از تو راضى نخواھم شد تا آنكھ در حضور امام : آیا تو از من راضى شدى ؟ مادرش گفت : خود گفت 
كشتھ شوى) السالم  . 

بھ ! اى فرزندم  :مادرش گفت . تو را بھ خدا سوگند مى دھم مرا بھ عزاى خودت منشان : زوجھ اش نیز گفت 
سخن او گوش مده و از راءى ھمسرت كناره جستن را اولى بدان و بھ سوى میدان برگرد تا در حضور پسر دختر 

كشتھ شوى كھ در روز قیامت بھ شفاعت جد بزرگوار او برسى ؛ پس ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیغمبر   ((وھب))
آنكھ دستھایش از بدن جدا گردیدرو بھ میدان بال آورده و جنگ جانانھ نمود تا  . 



! پدر و مادرم فدایت باد: شتافت در حالى كھ مى گفت  ((وھب))در این ھنگام ھمسر او عمودى برداشت و بھ یارى 
. جنگ و جالدت نما) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تو ھمچنان در حضور اھل بیت عصمت و طھارت رسول خدا 

برگرداند، ھمسرش گفت وھب برگشت تا او را بھ خیمھ زنان حضرت ! برنمى گردم مگر آنكھ با تو بمیرم  : 
احسان تو بھ ما اھل بیت ، جزاى   خدا تو را رحمت كناد و در عوض : بھ آن عفیفھ ، فرمود) علیھ السالم(سیدالشھدا 

 .خیرت دھاد، برگرد
پس از او، . ھادت نائل آمدوھب دوباره مشغول جنگ شد تا بھ درجھ رفیع ش. پس آن زن اطاعت كرد و برگشت 

. مسلم بن عوسجھ رحمھ هللا قدم بھ میدان مردى نھاد و مھیا گردید كھ تا جان خود را نثار قدم فرزند سید ابرار نماید
 او با كمال جھد و مبالغھ ، كوشش در جھاد با اھل عناد، فرمود و بر تحمل سختى ھاى بال، صبر بى منتھا نمود تا

ومعھ حبیب بن مظاھر) علیھ السالم(شى الیھ الحسین االءرض وبھ رمق ، فم . 
علیھ السالم(فقال لھ الحسین   .((رحمك هللا یا مسلم ، فمنھم من قضى نحبھ و منھم من ینتظر وما بدلوا تبدیال)) :(

عز على مصرعك یا مسلم اءبشر بالجنة: و دنا منھ حبیب ، فقال   . 
بشرك هللا بخیر: فقال لھ مسلم قوال ضعیفا . 

 : ثم قال لھ حبیب
 . لوال اءننى اءعلم اءنى فى االءثر الءحببت اءن توصى الى بكل ما اءھمك

علیھ السالم(فانى اءوصیك بھذا و اءشار بیده الى الحسین : فقال لھ مسلم   . فقاتل دونھ حتى تموت (
الءنعمنك عینا: فقال لھ حبیب  . 

 . ثم مات رضوان هللا علیھ
، فاءذن لھ)علیھ السالم(ارى ، فاستاءذن الحسین فخرج عمرو بن قرظة االءنص  . 

آنكھ از صدمھ جراحات بر روى زمین افتاد و ھنوزش رمقى در تن بود كھ امام مؤ تمن بر بالین آن مؤ من ممتحن ، 
بھ او ) علیھ السالم(پس جناب ابى عبدهللا . پیاده قدم رنجھ فرمود و حبیب بن مظاھر نیز در خدمت آن جناب بود

این آیھ را تالوت فرمود) علیھ السالم(آنگاه امام حسین . خدا تو را رحمت كناد: دفرمو ؛ یعنى (17)((... فمنھم)) :
ھادت را اختیار نمودند و بعضى دیگر كسانى از مردمان ھستند كھ مدت زندگانى را بھ سر بردند و در راه خدا ش

اى مسلم بن : حبیب بن مظاھر نزدیك مسلم بن عوسجھ آمد گفت . در انتظارند و نعمتھاى الھى را تبدیل نكردند
بشارت باد تو را بھ بھشت عنبر ! بر من دشوار است تو را بھ این حال بر روى زمین ببینم ؛ اى مسلم ! عوسجھ 

 . سرشت
خدا تو را بشارت دھاد بھ جنت: جواب او بھ آواز ضعیف گفت  مسلم بن عوسجھ در اگر نھ این بود : حبیب گفت  . 

كھ بھ یقین مى دانم من نیز بھ زودى بھ تو ملحق مى شوم ، البتھ دوست داشتم كھ وصیت خود را بھ من نمایى و 
مت بھ این بزرگوار است وصیت من بھ تو، خد: مسلم بن عوسجھ گفت . آنچھ كھ در نظرت مھم است وصیت كنى 

حبیب بن مظاھر گفت. نمود كھ در حضورش جھاد كن تا كشتھ شوى ) علیھ السالم(و اشاره بھ سوى امام  دل  : 
در این لحظھ روح پاك مسلم بن . خوش دار كھ بھ وسیلھ بھ جاآوردن این كار، چشمت را روشن خواھم نمود

رظھ سپس عمرو بن ق .عوسجھ بھ شاخسار جنان پرواز كرد انصارى بھ قصد جانثارى از لشكرگاه شاه  (18)
 مظلومان با دل و جان ،

بین فقاتل قتال المشتاقین الى الجزاء وبالغ فى خدمة سلطان السماء حتى قتل جمعا كثیرا من حزب ابن زیاد، وجمع 
 .سداد و جھاد

سھم اال اتقاه بیده وال سیف اال تلقاه بمھجتھ) علیھ السالم(و كان ال یاءتى الى الحسین   . 
سوء، حتى اءثخن بالجراح) علیھ السالم(فلم یكن یصل الى الحسین   . 

وقال) علیھ السالم(فالتفت الى الحسین   : 
 یابن رسول هللا اءوفیت ؟
 : قال
(( عنى السالم واعلم اءنى فى االءثر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الجنة ، فاقراء رسول هللا  نعم ، اءنت اءمامى فى )). 
 . فقاتل حتى قتل رضوان هللا علیھ
ھمچون شیرشكار در میان گروه نابكار، در افتاد و مشتاقانھ ھمچو عاشقان بى باك ، مردانھ و چاالك  ((عمرو))پس 

خدمتگذارى سلطان سماء، یك و تنھا، خویش را بھ دریاى لشكر دشمن زد و  ، بھ امید ثواب روز جزاء و بھ قصد
آن بزرگوار گاھى با تیغ زبان ، زیان آن گروه بى ایمان . جمعى از نیروھاى ابن زیاد غدار را بھ دار البوار فرستاد

بود و ھیچ تیرى  را منع مى نمود و آنھا را بھ نصایح مشفقانھ موعظھ مى فرمود و گاھى ھم بھ كار جنگ مشغول
پرتاب نمى شد مگر اینكھ آن تیر را بھ دست خود مى گرفت و ھیچ شمشیرى بھ سوى ) علیھ السالم(بھ جانب امام 



امام فرود نمى آورد مگر آكھ بھ تن و جان خویش آن را مى خرید و تا جان در بدن داشت خود را سپر بالگردان 
پس . ھ از كثرت جراحات ، ضعف بدن آن بزرگوار مستولى گردیدامام مظلومان سیدالشھداء وارد نگردید تا آنك

نمود و عرضھ داشت) علیھ السالم(نگاه مشتاقانھ اى بھ جانب امام حسین  آیا خدمت من قبول و ! یابن رسول هللا  : 
 وفاى بھ عھد خویش ، مقبول درگاه است ؟

فرداى : او را مژده بھ بھشت داد و فرمود بھ منطق صواب در جواب او، بلى فرمود و) علیھ السالم(امام حسین 
 . قیامت چون بھ سوى من شتابى ، و بدان كھ من نیز در دنبال تو روانم و بھ زودى بھ نزد شما مى آیم
 .ثم برز جون مولى اءبى ذر، وكان عبدا اءسود

علیھ السالم(فقال لھ الحسین  ): 
(( تبتل بطریقنااءنت فى اذن منى ، فانما تبعتنا طلبا للعافیة ، فال  . 

یابن رسول هللا اءنا فى الرخاء اءلحس قصاعكم وفى الشدة اءخذلكم: فقال   . 
وهللا ان ریحى لمنتن وان حسبى للئیم ولونى الءسود، فتنفس على بالجنة ، فیطیب ریحى و یشرف حسبى ویبیض 

حتى قتل ، رضوان هللا علیھثم قاتل . وجھى ، ال وهللا ال اءفارقكم حتى یختلط ھذا الدم االءسود مع دمائكم   . 
 : ثم برز عمر بن خالد الصیداوى ، فقال للحسین
یا اءبا عبد هللا ، جعلت فداك قد ھممت اءن اءلحق باءصحابك ، وكرھت اءن اءتخلف فاءراك وحیدا فریدا بین اءھلك 
 .قتیال

علیھ السالم(فقال لھ الحسین  ): 
پس از او، . شھادت سركشید و بھ سراى دیگر پر كشید عمرو بن قرظھ جنگ را ادامھ داد تا اینكھ شربت  ((جون))

بھ ھر جا : آن حضرت فرمود. موالى ابوذر كھ غالمى سیاه بود شرفیاب حضور سیدالشھدا گردید و اذن جھاد طلبید
ا كھ خواھى برو؛ زیرا تو با ما آمده اى براى طلب عافیت ، چون قدم در میدان جنگ نھادى حاال در راه ما خود ر

بال میفكن  در آتش  من در زمان خوشى و ھنگام آسایش ، كاسھ لیس خوان ! یابن رسول هللا : عرض نمود ((جون)) . 
بھ خدا سوگند كھ ! نعمتت بودم اكنون كھ ھنگام سختى و دشوارى است چگونھ توانم شما را تنھا گذاشتھ و بروم ؟

ن منت گذار تا من نیز اھل بھشت شوم و رایحھ ام نیكو و رایحھ من بد و حسبم پست و رنگم سیاه است ، اینكھ بر م
بھ خدا كھ ھرگز از خدمت شما جدا نشوم تا آنكھ این خون سیاه خود را با . جسمم شریف و روى من ھم سفید گردد

سپس ھمچون نھنگ خود را بھ دریاى لشكر زد و جنگ نمایان بود كھ تا بھ امتیاز . خونھاى شما مخلوط نسازم 
پس از آن ، عمروبن خالد صیداوى : راوى گوید. ھادت ممتاز و مرغ روحش بھ ذروه اعلى پرواز نمودش  خاص 

  پس بھ خدمت سیدالشھداء آمد عرض . قصد جان باختن كرد و خواست كھ مردانھ بھ میدان محاربھ مبادرت نماید
یا اباعبدهللا ، جانم بھ فدایت باد: نمود اب حضرتت ملحق گردم و مرا ناگوار ھمت بر آن گماشتھ ام كھ بھ اصح !

 . است كھ زنده باشم و تو را تنھا و بى كس ببینم یا آنكھ در حضور اھل بیت ، شما را مقتول مشاھده نمایم
 .((تقدم فانا الحقون بك عن ساعة
 . فتقدم فقاتل حتى قتل رضوان هللا علیھ
 : قال الراوى

یقیھ السھام و السیوف و الرماح بوجھھ ونحره) علیھ السالم(سین وجاء حنظلة بن سعد الشبامى ، فوقف بین یدى الح  
. 
 : واءخذ ینادى

یا قوم انى اءخاف علیكم مثل یوم االءحزاب مثل داءب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدھم ، وما هللا یرید ظلما 
 .للعباد

من هللا من عاصم ، یا قوم ال تقتل حسینا فیسحتكم ویا قوم انى اءخاف علیكم مثل یوم التناد، یوم تولون مدبرین ما لكم 
 . هللا بعذاب و قد خاب من افترى

وقال) علیھ السالم(ثم التفت الى الحسین   : 
 اءفال نروح الى ربنا و نلحق باءصحابنا؟

 قدم بھ میدان بنھ كھ ما نیز پس از ساعتى دیگر، بھ شما ملحق: بھ او فرمود) علیھ السالم(حضرت سیدالشھداء 
. رضوان هللا علیھ . پس آن مخلص پاك دین در مقابل لشكر كین ، آمد و جھاد نمود تا گوى شھادت ربود. خواھیم شد
و قرة ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حنظلھ بن اسعد شامى رضوان هللا علیھ در مقابل نور دیده رسول هللا : راوى گوید

شیر بھ سوى آن حضرت مى آمد، صورت و گردن خود را در مقابل العین بتول ، بایستاد و ھر چھ تیر و نیزه و شم
خریدار بود و بھ آواز بلند فریاد مى زد و آیات ) علیھ السالم(باز مى داشت و آنھا را بھ دل و جان در راه حسین 

(19)((... یا قوم انى ...)):قرآن را تالوت مى نمود بر شما مى ترسم از روزى ھمانند روزھاى امت ! ؛ اى قوم من 



ھاى پیشین چون قوم نوح و عاد و ثمود و آنان كھ بعد از ایشان بودند و كافر شدند، خداى تعالى عذاب بر شما نازل 
مى ! ه ظلم در حق بندگان خود ندارد؛ اى گروه و خداى عزوجل اراد) ھمانطور كھ بر آنھا نازل كرده بود(كند 

ترسم بر شما از عذاب روز قیامت ، و آن روزى است كھ روى مى گردانید و فرار مى كنید اما بجز خداى تعالى 
حسین را بھ شھادت نرسانید كھ خداى عزوجل شما را ! اى مردم  ((.پناھگاه و حفظ كننده اى براى خود نخواھید دید

مود و از رحمت خدا نومید خواھد شد آن كسى كھ بھ خدا افترا ببنددھالك خواھد ن . 
 : فقال لھ
 .((بلى رح الى ما ھو خیر لك من الدنیا و ما فیھا والى ملك ال یبلى
 . فتقدم ، فقاتل قتال االءبطال ، و صبر على احتمال االءھوال ، حتى قتل ، رضوان هللا علیھ

زھیرا بن القین و سعیدا بن عبد هللا الحنفى اءن یتقدما ) علیھ السالم(سین وحضرت صالة الظھر، فاءمر الح: قال 
 . اءمامھ بنصف من تخلف معھ ، ثم صلى بھم صالة الخوف

سھم ، فتقدم سعید بن عبد هللا الحنفى ، و وقف یقیھ بنفسھ ما زال ، وال تخطى حتى ) علیھ السالم(فوصل الى الحسین 
 : سقط الى االءرض و ھو یقول

ءللھم العنھم لعن عاد و ثمودا . 
 . اءللھم اءبلغ نبیك عنى السالم ، و اءبلغھ ما لقیت من اءلم الجراح ، فانى اءردت ثوابك فى نصرة ذریة نبیك

آیا وقت آن نشده كھ بھ سوى پروردگار خود : پس از موعظھ ، ملتفت كعبھ مراد و امام عباد، گردید و عرض نمود
بلى ، برو بھ : در جواب آن یار با وفا، فرمود) علیھ السالم(حق شویم ؟ سیدالشھداء رویم و بھ برادران خویش مل

. سوى آنچھ كھ از دنیا و مافیھا براى تو بھتراست و بھ سوى سلطنت آخرت كھ ھرگز آن را زوال و نابودى نباشد
ھاد خاطره ھاى سعادتمند پس حنظلة بن اسعد چون شیر شكار، قدم در مضمار كارزار نھاد و جنگ پھلوانان را پیشن

 .خود ساخت و شكیبایى را بر ترسھاى بال، شعار خویش نمود تا آنكھ بھ دست فرقھ اشقیا بھ شھادت نائل آمد
 برگزارى نماز ظھر عاشورا

زھیر بن قین و سعید بن عبدهللا حنفى را بھ فرمان ) علیھ السالم(وقت نماز ظھر رسید، حضرت امام : راوى گوید
تصاص داد كھ در پیش روى آن كعبھ مقصود عالمیان بھ عنوان جانبازى بایستند و آنگاه امام حسین خاص ، عز اخ

( با جمعى از یاران باقیمانده خود نماز خوف را خواندند، در این حال ، تیرى از جانب اھل وبال بھ ) علیھ السالم
د و آن تیر بال را بھ دل و جان بر تن خود سعیدبن عبدهللا قدم جانبازى پیش نھا. سوى فرزند ساقى آب زالل ، آمد

بھ ھمین منوال پاى مردانگى استوار شد و قدم ازقدم بر نمى داشت تا خود ھدف آنچھ جراحات بھ سوى . قبول نمود
آن حضرت رسیده بود، گردید و از بسیارى زخم ھا كھ بر بدن آن عاشق باوفاء، وارد شده بود، بر روى زمین 

این گروه بى حیا را، لعنت كن چون قوم عاد و ثمود! خدایا: ى گفت غلطید و در آن حال م . 
 . ثم قضى نحبھ رضوان هللا علیھ ، فوجد بھ ثالثة عشر سھما سوى ما بھ من ضرب السیوف و طعن الرماح
 : قال الراوى

وبالغ فى الصبر على وتقدم سوید بن عمرو بن اءبى المطاع ، وكان شریفا كثیر الصالة ، فقاتل قتال االءسد الباسل ، 
قتل : الخطب النازل ، حتى سقط بین القتلى وقد اءثخن بالجراح ، ولم یزل كذلك و لیس بھ حراك حتى سمعھم یقولون 

 . الحسین ، فتحامل و اءخرج من خفھ سكینا، وجعل یقاتلھم بھا حتى قتل ، رضوان هللا علیھ
القتل بین یدیھ ، وكانوا كما قیل یسارعون الى) علیھ السالم(وجعل اءصحاب الحسین : قال   : 
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 والخیل بین مدعس ومكردس 

سالم مرا بھ پیغمبر ودود خود، برسان و آنچھ كھ از درد زخم ھا بر من رسیده ، ایشان را آگاه ساز؛ زیرا ! خدایا
این كلمات را بگفت و جان بھ جان آفرین . دم قصد و نیت من ، یارى ذریھ پیغمبر تو بود تا بھ ثوابھاى تو نائل گر

راوى گوید. تسلیم نمود خریدار متاع جانبازى گردید و بھ قدم شجاعت راه كعبھ  ((سوید بن عمرو بن ابى مطاع )) :
شھادت پیمود و او مردى شریف بود و نماز بسیار مى خواند پس مانند شیر خشمناك در میان آن روباه صفتان ناپاك 

و جنگ مردانھ نمود و پیھ صبورى بر تحمل صدمات وارده از گروه بى دین ، گوى سعادت ربود ، درافتاد . 
تا آنكھ از جھت ضعف و سستى كھ از زخم ھاى بى شمار بربدن آن شجاع نامدار رسیده بود در میان كشتھ شدگان 

ید مردم ھمى گفتندبر زمین افتاد و بھ ھمین منوال بود و قدرت بر ھیچ حركتى نداشت تا زمانى كھ شن حسین  :
پس با ھمان حال ناتوانى ، با مشقت بسیار بر آن گروه نابكار، حملھ آورد و از میان كفش . مقتول اشقیا گشت 

راوى گوید. خویش كاردى را بیرون آورد و با آن حربھ بالشكر كوفھ ، قتال نمود تا بھ درجھ شھادت مفتخر گشت  : 
ام مظلومان ، در حضورش بھ سوى مرگ شتابان مى دویدند؛ چنانكھ شاعر در یكایك یاران و جان نثاران آن ام

 : وصف حال ایشان گفتھ



كسانى اند كھ وقتى كسى آنھا را بھ یارى طلبد، دفع سختى دشمن ) علیھ السالم(یعنى یاران باوفاى سیدالشھداء  -1
 .از او نمایند

اب االءنفسیتھافتون الى ذھ  لبسوا القلوب على الدروع كاءنھم  -1    

و اءحسنھم (و كان من اءصبح الناس وجھا ) علیھ السالم(فلما لم یبق معھ سوى اءھل بیتھ ، خرج على بن الحسین 
فاستاءذن اءباه فى القتال ، فاءذن لھ) خلقا  . 

عینیھ و بكى) علیھ السالم(ثم نظر الیھ نظر آیس منھ ، و اءرخى   . 
)) : ثم قال ، )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یھم غالم اءشبھ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك اءللھم اشھد، فقد برز ال

 .((وكنا اذا اشتقنا الى نبیك نظرنا الیھ
 .((یابن سعد قطع هللا رحمك كما قطعت رحمى)) : فصاح و قال

نحو القوم ، فقاتل قتاال شدیدا و قتل جمعا كثیرا) علیھ السالم(فتقدم  . 
كر دشمن دو فرقھ باشند، فرقھ اى با نیزه ھاى افراشتھ روى آورند و فرقھ اى دیگر صف در حالتى كھ لش -1

آراستھ شده بیایند، آن یاران با وفا بدون ھیچ واھمھ و خوف ، دلھاى قوى را چو آھن گویا كھ بر روى زره مى 
خالصھ ، چون ھمھ . اختیارندپوشند، و مانند پروانھ ، خود را بر آتش بال مى افكنند و در دادن جانھاى خویش بى 

یاران و اصحاب امام شربت شھادت نوشیدند و مقتول اشقیا گشتند و كسى از اصحاب باقى نماند مگر اھل بیت و 
خویشان آن حضرت ، پس فرزند دلبند امام مستمند و نوجوان رشید آن مظلوم وحید كھ نام نامیش على بن الحسین 

ھ خلق ربوده و در زمانھ بى عدیل و بى نظیر بود، اذن جھاد از پدر بود و در صباحت منظرگوى سبقت از ھم
بزرگوار درخواست نمود، پدر نیز اذنش بداد؛ پس نظر حسرت و ماءیوسى بھ سوى جوان خود نمود و سیالب اشك 

ن بر این گروه شاھد باش كھ جوانى بھ جنگ آنان مى رود كھ شبیھ تری! پروردگارا: از دیدگان فرو ریخت و گفت 
مردم است در خلقت ظاھرى واخالص باطنى و سخن سرایى بھ پیامبر تو و ما ھرگاه مشتاق دیدار پیغمبر تو مى 

خدا رحم تو ! اى ابن سعد: صیحھ اى كشید و بھ آواز بلند فرمود  شدیم ، بھ سوى این جوان نظر مى نمودیم ، سپس
 . را قطع كند چنانكھ رحم مرا قطع كردى

علیھ السالم(على اكبر  جھاد و شھادت حضرت ) 
آن شبیھ رسول ، قدم شجاعت در میدان سعادت نھاد و با آن گروه بى باك بھ جنگ پرداخت و خاطره ھا را 

 اندوھناك گردانید و نونھال بوستان امامت جنگى كرد بھ غایت سخت و جمعى كثیر از آن اشقیاء
قل الحدید قد اءجھدنى ، فھل الى شربة من الماء سبیل ؟یا اءبت ، اءلعطش قد قتلنى ، وث: ثم رجع الى اءبیھ وقال   

وقال) علیھ السالم(فبكى الحسین   : (( ، )علیھ السالم(واغوثاه ، یا بنى قاتل قلیال، فما اءسرع ما تلقى جدك محمدا 
 .((فیسقیك بكاءسھ االءوفى شربة ال تظماء بعدھا اءبدا

یا : ظم القتال ، فرماه منقذ بن مرة العبدى بسھم فصرعھ ، فنادى الى موقف النزال ، وقاتل اءع) علیھ السالم(فرجع 
عجل القدوم علینا، ثم شھق شھقة فمات: اءبتاه علیك منى السالم ، ھذا جدى یقروك السالم و یقول لك   . 

حتى وقف علیھ ، ووضع خده على خده وقال) علیھ السالم(فجاء الحسین   : 
(( ، على الدنیا )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(على هللا و على انتھاك حرمة رسول هللا  قتل هللا قوما قتلوك ، ما اءجراءھم

 .بعدك العفاء
تشنگى مرا كشت و سنگینى ! اى پدر: سپس بھ خدمت پدربزرگوار آمد و گفت . نگونبخت را بھ خاك ھالك انداخت 

) علیھ السالم(؟ حضرت سیدالشھداء اسلحھ آھنین مرا بھ تعب افكند، آیا راھى بھ سوى حصول شربتى از آب ھست 
اندكى دیگر بھ كار جنگ باش كھ بھ زودى ! اى فرزند عزیزم : ھم بھ گریھ افتاد و فریاد واغوثاه برآورد و فرمود

را مالقات خواھى نمود و ایشان از جام سرشار كوثر شربتى بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جدت حضرت محمد 
ن ھرگز روى تشنگى نبینى و احساس عطش ننمایىتو خواھد داد كھ پس از آ  . 

حضرت على اكبر بھ سوى میدان برگشت و جنگى عظیم نمود كھ باالتر از آن تصور نتوان كرد و داد شجاعت بداد 
تیرى بھ جانب آن فرزند رشید سیدالشھداء، افكند كھ از صدمھ آن تیر بر روى  ((منقذ بن مره عبدى))در آن حال 

فریاد برآوردزمین افتاد و  : (( علیك! اه -یا ابت   ...)) اینك جدم رسول خدا ! ؛ یعنى پدر جان ، سالم من بر تو باد
على اكبر این بگفت و . زود بھ نزد ما بیا: است كھ بھ تو سالم مى رساند و مى فرماید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(



نیاى فانى را مشتاقانھ وداع نمود، حضرت چون آن جوان این د. فریاد زد و جان برجان آفرین تسلیم نمود
خدا بكشد : بر بالین ایشان آمد و گونھ صورت خود را برگونھ صورت او گذارد و فرمود) علیھ السالم(سیدالشھداء 

آن كسانى را كھ تو را كشتند، چھ بسیار جراءت و گستاخى نمودند برخداى عزوجل و بر شكستن حرمت رسول 
ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل(خدا  ) پس از تو، خاك بر سر این دنیا على الدنیا بعدك العفا؛،  ! 

یا حبیباه یابن اءخاه ، وجاءت فاءكبت علیھ: وخرجت زینب ابنة على تنادى : قال الراوى   . 
فاءخذھا وردھا الى النساء) علیھ السالم(فجاء الحسین  . 

فى تلك ) علیھ السالم(م منھم جماعة ، فصاح الحسین ثم جعل اءھل بیتھ یخرج منھم الرجل بعد الرجل ، حتى قتل القو
صبرا یا بنى عمومتى ، صبرا یا اءھل بیتى صبرا، فوهللا ال راءیتم ھوانا بعد ھذا الیوم اءبدا: الحال  . 

وخرج غالم كاءن وجھھ شقة قمر، فجعل یقاتل ، فضربھ ابن فضیل االءزدى على راءسھ ، ففلقھ ، : قال الراوى 
یا عماه: وجھھ و صاح فوقع الغالم ل  . 
كما یجلى الصقر، وشد شدة لیث اءغضب ، فضرب ابن فضیل بالسیف ، فاتقاھا بساعده ) علیھ السالم(فجلى الحسین 

فاءطنھا من لدن المرفق ، فصاح صیحة سمعھ اءھل العسكر، فحمل اءھل الكوفة لیستنقذوه ، فوطاءتھ الخیل حتى 
 . ھلك

یا حبیباه یابن : از خیمھ بیرون دوید در حالتى كھ ندا مى كرد) علیھا السالم(خاتون  در این ھنگام زینب: راوى گوید
تشریف آورد ) علیھ السالم(پس آن مخدره آمد و خود را بر روى بدن پاره پاره على اكبر افكند، امام حسین ! اءخاه 

 .و خواھر را از روى جنازه على اكبر بلند كرد بھ نزد زنان برگردانید
یكى بعد از دیگرى روانھ میدان گردیدند تا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آن یكایك مردان اھل بیت رسول هللا پس از 

) علیھ السالم(پس حضرت سید الشھداء . آنكھ جماعتى از ایشان بھ دست آن بدكیشان بھ درجھ رفیع شھادت رسیدند
صبورى و شكیبایى را شعار ! و اى اھل بیت من !  اى عموزادگان من: آواز بھ صیحھ و فریاد بلند نمود و فرمود

. خود سازید و متحمل بار محنت ، باشید؛ بھ خدا سوگند كھ پس از این روز ھرگز روى خوارى بھ خود نخواھید دید
در این ھنگام جوانى بیرون خرامید كھ در حسن صورت و درخشندگى منظر بھ مثابھ پاره ماه بود، با : راوى گوید
ابن فضیل ازدى میشوم ضربتى بر فرق آن مظلوم ، زد كھ . خواه و بى دین ، بھ كار جنگ پرداخت آن گروه بد

علیھ (امام   پس  .فرق او را شكافت و آن جوان از مركب بھ صورت ، روى زمین افتاد و فریاد یا عماه برآورد
آن لعین بى باك ، حملھ نمود و با مانند باز شكارى ، خود را بھ میدان رسانید و ھمچون شیر خشمناك بر ) السالم

نموده و ) علیھ السالم(شمشیر، ضربتى بر آن ناپاك ، فرود آورد و آن ولدالزنا بازوى خود را سپر شمشیر امام 
 .دست نحس اش از مرفق قطع گردید و آن لعین فریاد بلندى برآورد كھ ھمھ لشكر فریاد او را شنیدند

علیھ (الغالم و ھو یفحص برجلھ ، والحسین   قائما على راءس ) علیھ السالم(ین وانجلت الغبرة ، فراءیت الحس: قال 
 .((بعدا لقوم قتلوك ، ومن خصمھم یوم القیامة فیك جدك)) : یقول (السالم

عز وهللا على عمك اءن تدعوه فال یجیبك ، اءو یجیبك فال ینفعك صوتھ ، ھذا یوم و هللا كثر واتره و قل : ثم قال 
 .((ناصره

م حمل الغالم على صدره حتى اءلقاه بین القتلى من اءھل بیتھث  . 
 : قال الراوى

مصارع فتیانھ و اءحبتھ ، عزم على لقاء القوم بمھجتھ ، و نادى) علیھ السالم(ولما راءى الحسین   : 
 ھل من ذاب یذب عن حرم رسول هللا ؟))

 ھل من موحد یخاف هللا فینا؟
 ھل من مغیث یرجو هللا باغاثتنا؟

 .((ھل من معین یرجو ما عند هللا فى اعانتنا؟
 فارتفعت اءصوات النساء بالعویل ، فتقدم الى

كوفیان بى دین بر امام مبین ، حملھ آوردند تا آن لعین را از چنگال شیر بیشھ ھیجا رھا نمایند ولى آن ملعون پایمال 
علیھ (ن غبار فرو نشست دیدم كھ حسین چو: راوى گوید. سم اسبان گردید و روح نحس اش بھ جانب نیران دوید



از رحمت خدا دور : بر باالى سر آن جوان ایستاده و او پاھاى خود را بر زمین مى مالید و امام مى فرمود) السالم
: سپس فرمود. باشند آن گروھى كھ تو را كشتند و آنان كھ در روز قیامت جد و پدر تو با ایشان دشمنى خواھند نمود

گران است بر عموى تو كھ او را بخوانى و او نتواند تو را جواب دھد و ھرگاه بخواھد جواب دھد ! بھ خدا قسم 
بھ خدا قسم كھ امروز آن روزى است كھ خون ریزى در آن بسیار و فریاد رسى ، . دیگر دیر شده و فایده اى نبخشد

ھ خود گرفت و در میان شھداى بنى جنازه آن جوان را بر سین) علیھ السالم(سپس حضرت سیدالشھداء  . اندك است
 .ھاشم بر روى زمین قرار داد

 

   

چون امام مظلومان قتلگاه جوانان و دوستان خود را مشاھده فرمود كھ ھمھ بر روى خاك افتاده اند و : راوى گوید
بى كسى در  جان بھ جان آفرین سپرده اند تصمیم عزم فرمود كھ با نفس نفیس با گروه بد نھاد، جھاد نماید و نداى

داد كھ آیا كسى ھست كھ از حرم رسول پروردگار عالمیان ، دفع شر یاغیان و ظالمان نماید؟ آیا خداپرستى ھست 
 كھ در یارى ما اھل بیت از خداى عزوجل بترسد و ما را تنھا نگذارد؟

ه اى ھست كھ بھ واسطھ آیا فریادرسى ھست ك بھ فریادرسى ما امید لقاى پروردگار را داشتھ باشد؟ آیا اعانت كنند
 یارى ما، بھ ما
 .((ناولینى ولدى الصغیر حتى اءودعھ)) : باب الخیمة وقال لزینب
 .((خذیھ)) : فقال لزینب . فاءخذه و اءوماء الیھ لیقبلھ ، فرماه حرملة بن الكاھل بسھم ، فوقع فى نحره فذبحھ

قالثم تلقى الدم بكفیھ حتى امتالءتا، ورمى بالدم نحو السماء و   : 
 .((ھون على ما نزل بى ، انھ بعین هللا))

علیھ السالم(قال الباقر   .((! فلم یسقط من ذلك الدم قطرة الى االءرض)) :(
، فركب المسناة یرید الفرات ، و العباس اءخوه بین یدیھ ، )علیھ السالم(واشتد العطش بالحسین : قال الراوى 

 .فاعترضتھما خیل ابن سعد
فانتزع صلوات هللا علیھ السھم . بسھم فاءثبتھ فى حنكھ الشریف ) علیھ السالم(دارم الحسین فرمى رجل من بنى 

 : وبسط یدیھ تحت حنكھ حتى امتالءت راحتاه من الدم ، ثم رمى بھ و قال
 امیدوار شود بھ ثوابھا و اجرى كھ در نزد خداى تعالى موجود است ؟
 شھادت حضرت على اصغر
آن حضرت با دل پر از حسرت ، بھ  .پس زنان حرم و دختران محترم رسول اكرم صداھا بھ نالھ و گریھ بلند نمودند
سوى خیمھ رجعت نمود و زینب خاتون علیھاالسالم را فرمود كھ فرزند دلبند صغیر مرا بیاور تا با او وداع نمایم و 

ن كھ خواست از راه راءفت و كمال مرحمت خم شده او چون او را آورد، امام مظلوم طفل معصوم را گرفت و ھمی
را ببوسد، حرملھ بن كاھل اسدى پلید لعنھ هللا از خدا حیا ننمود تیرى بھ جانب آن نوگل بوستان احمدى انداخت كھ 

پس . تیر بھ گلوى نازك آن طفل معصوم اصابت نمود بھ طورى كھ گویا گلو را ذبح نمایند، گوش تا گوش پاره نمود
ھر دو دست ) علیھ السالم(این طفل را بگیر؛ پس امام : حضرت با كمال غم و حسرت ، بھ زینب خاتون ، فرمودآن 

آنچھ كھ بر من این مصائب : را در زیر گلوى طفل گرفت چون پر از خون شد بھ سوى آسمان پاشید، آنگاه فرمود
علیھ (امام باقر . دل نازل مى گرددرا آسان مى نماید آن است كھ این مصیبت بزرگ در حضور پروردگار عا

بھ آسمان پاشید، حتى یك قطره ھم روى زمین ) علیھ السالم(از آن خون طفل معصوم كھ امام : فرمود) السالم
تشنگى بر امام شھید بھ غایت شدید گردید، آنحضرت خود را بھ بلندى مشرف بر فرات رساند تا : راوى گوید! نیفتاد

روى آنحضرت حركت مى   ال برادر آن امام ناس جناب ابوالفضل العباس ، در پیش داخل فرات گردد، در آن ح
در این ھنگام لشكر ابن سعد تبھكار سر راه بر فرزند احمد مختار، گرفتند. كرد  

 .((اءللھم انى اءشكو الیك ما یفعل بابن بنت نبیك
علیھ (ه قدس هللا روحھ ، فبكى الحسین ثم اقتطعوا العباس عنھ ، واءحاطوا بھ من كل جانب و مكان ، حتى قتلو

بكاء شدیدا، وفى ذلك یقول الشاعر) السالم : 

 فتى اءبكى الحسین بكربالء   اءحق الناس اءن یبكى علیھ 



 اءخوه وابن والده على 
 

 اءبو الفضل المضرج بالدماء 

 ومن واساه ال یثنیھ شى ء 
 

 وجادلھ على عطش بماء 

 : قال الراوى
دعا الناس الى البراز، فلم یزل یقتل كل من برز الیھ ، حتى قتل مقتلة عظیمة ، و ھو فى ) علیھ السالم( ثم اءن الحسین

 : ذلك یقول

 والعار اءولى من دخول النار   اءلقتل اءولى من ركوب العار 

زیر چانھ شریف انداخت كھ آن تیر در ) علیھ السالم(تیرى بھ جانب جناب سیدالشھداء  ((بنى دارم))مردى از قبیلھ 
پس تیر رابیرون كشید و ھر دو دست مبارك را در زیر چانھ مجروح نگاه . آن شھید راه دین حنیف محكم بنشست 

داشت و چون پر از خون شد، بھ سوى آسمان انداخت و این مناجات را بھ درگاه قاضى الحاجات ، مرھم دل 
از ظلم و ستم نسبت بھ فرزند دختر پیغمبرت بھ جا  بھ سوى تو شكایت مى آورم از آنچھ! مجروح ساخت كھ الھا

 .مى آورند
علیھ السالم(شھادت حضرت عباس  ) 

پس از آن ، شجاع محكم اساس برادرش عباس را از او جدا نمودند كھ آن روباھان در میان آن دو فرزند اسدهللا 
دآمدند و ایشان را احاطھ نمودند تا آنكھ گر) علیھ السالم(الغالب ، حایل شدند و از ھر جانب بر دور جناب ابوالفضل 

 .آن كافران غدار فرزند حیدر كرار، عباس نامدار را مقتول و قرة العین بتول را در مصیبت برادر، ملول نمودند
در شھادت برادر با جان برابر خود، درھاى سیالب اشك چو رود جیحون از دیده بیرون ) علیھ السالم(امام حسین 

دید در عزاى آن مظلوم وحید، نمودریخت ، و گریھ ش پس از شھادت برادر ) علیھ السالم(امام : راوى گوید (20).
مقابل فرزند اسدهللا  گرامى ، آن منافقان را بھ میدان جدال و قتال طلبید و ھر كس از آن روباه صفتان اشرار در

حیدر كرار، مى آمد، امام ابرار بھ ضربت شمشیر آتشبار، او را بھ بئس القرار، مى فرستاد تا آنكھ از اجساد پلید آن 
 (21)((... الموت)) :كفار، مقتول عظیمى در میدان جنگ فراھم آمد و در آن حال حضرت بدین مقال گویابود
 : قال بعض الرواة
وهللا ما راءیت مكثورا قط قد قتل ولده و اءھل بیتھ و اءصحابھ اءربط جاءشا منھ ، وان الرجال كانت لتشد علیھ فیشد 
 . علیھا بسیفة فتنكشف عنھ انكشاف المعزى اذا شد فیھا الذئب

م ، و قد تكملوا ثالثین اءلفا، فیھزمون بین یدیھ كاءنھم الجراد المنتشر، ثم یرجع الى مركزه و ھو و لقد كان یحمل فیھ
 .((ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم)) : یقول
 : قال الراوى

یقاتلھم حتى حالوا بینھ و بین رحلھ) علیھ السالم(ولم یزل   . 
 : فصاح بھم
(( ، ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا اءحرارا فى دنیاكم ھذه و ارجعوا  ویحكم یا شیعة آل اءبى سفیان
 . الى اءحسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون

خالصھ ، بعضى از راویان اخبار در بیان شجاعت آن فرزند حیدر كرار، تعجب خود را چنین اظھار نموده اند كھ 
دچار لشكر بسیار گردیده و دشمنان بى شمار او را در میان احاطھ نموده بھ خدا سوگند، ھرگز ندیدم كسى را كھ 

باشند با آنكھ فرزندان و اھل بیت و اصحاب او شربت مرگ نوشیده و بھ دست دشمنان مقتول گردیده باشند كھ قوى 
وردند، پس آن در این حال بود كھ مردان كارزار بر آن جناب حملھ آ). علیھ السالم(دل تر باشد از حسین بن على 

حضرت نیز با شمشیر تیز بھ آنھا حملھ نمود، چنان حملھ اى كھ از ضربت شمشیر آتشبارش بر روى ھم مى 
ریختند و صف ھا را مى شكافتند مانند آنكھ گرگى بى باك در میان گلھ بزھا، بھ خشمناكى در افتد و حملھ بر آن 

ھا  دد كامل بودند از پیش روى آن حضرت ، مانند انبوه ملخ منافقان سنگدل ، آورد ھنگامى كھ سى ھزار نامرد بھ ع
سپس آن امام بى یار در مركز خونین قرار گرفت و فرمود. فرار را بر قرار اختیار مى نمودند ال حول و ال قوة  :

ūحرم  ھمچنان با آنھا جنگید تا آنكھ لشكر شیطان حایل گردید در میان آن حضرت و) علیھ السالم(امام  . اال با
مطھر رسول پروردگار عالمیان و نزدیك بھ خیمھ ھا و سراپرده ھا رسیدند، پس آن معدن غیرت هللا ، فریاد بر 
((... ویحكم)) : گروه دین تباه ، زد كھ اگر شما را دین نیست و از عذاب روز قیامت ترس ! ؛ اى پیروان آل ابوسفیان 

و رجوع بھ حسب ھاى خود نمایید چنانكھ گمان دارید اگر شما . یدندارید، پس در دنیا خود از جملھ آزاد مردان باش
 .از عرب ھستید



ما تقول یابن فاطمة ؟: قال فناداه شمر  
)) : قال اءنا الذى اءقاتلكم و تقاتلوننى و النساء لیس علیھن جناح ، فامنعوا عتاتكم و جھالكم و طغاتكم من : اءقول 
 ((التعرض لحرمى ما دمت حیا

و قصدوه بالحرب ، فجعل یحمل علیھم و یحملون علیھ ، و ھو مع ذلك . عنة هللا لك ذلك یابن فاطمة ل: فقال شمر
فوقف یستریح ساعة و قد ضعف عن القتال ، . یطلب شربة من ماء فال یجد، حتى اءصابھ اثنتان و سبعون جراحة 

عن جبھتھ ، فاءتاه سھم مسموم لھ ثالث  فبینما ھو واقف اذ اءتاه حجر، فوقع على جبھتھ ، فاءخذ الثوب لیمسح الدم
علیھ السالم(شعب ، فوقع على قلبھ ، فقال  ): (( صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بسم هللا و با ū و على ملة رسول هللا  ثم  .(((

 : رفع راءسھ الى السماء و قال
 ((اءللھم انك تعلم انھم یقتلون رجال لیس على وجھ االءرض ابن بنت نبى غیره))

م اءخذ السھم ، فاءخرجھ من وراء ظھره ، فانبعث الدم كانھ میزاب ، فضعف عن القتال و وقف ،ث  
: فرمود) علیھ السالم(چھ مى گویى ؟ امام ) علیھا السالم(شمر پلید فریاد زد كھ اى فرزند فاطمھ زھرا : راوى گوید

نیست ، پس این سر كشان و جاھالن و  مى گویم من با شما جنگ دارم و شما با من جنگ دارید و زنان را گناھى
این حاجت تو رواست اى : شمر گفت . یاغیان خود را نگذارید متعرض حرم من شوند مادامى كھ من در حال حیاتم 

پس آن جماعت بى دین ھمگى قصد امام مبین نمودند و آن فرزند اسدهللا حملھ برگروه اشقیا، نمود و ! پسر فاطمھ 
ظلوم آوردند و در این حال تقاضاى شربتى از آب از آن بى دینان بى باك نمود ولى فایده اى آنان حملھ بھ سوى آن م

ساعتى بایستاد كھ استراحت نماید و ) علیھ السالم(امام . نبخشید تا آنكھ ھفتاد و دو زخم بر بدن شریفش وارد گردید
حضرت ایستاده بود، سنگى از جانب  مستولى شده بود پس در ھمان حال كھ آن  از صدمھ قتال ، ضعف بر جنابش 

دشمنان بر پیشانى مباركش اصابت نمود و خون جارى گشت ، امام جامع خود را گرفت كھ خون را از پیشانى 
 ! شریف پاك نماید تیرى سھ شعبھ بھ جانب حضرت آمد و آن تیر بر قلبش كھ مخزن علم الھى بود نشست
تو مى دانى كھ این گروه ! خداوندا: ك بھ سوى آسمان بلند نمود و گفت سپس سر مبار ((... بسم هللا)) :حضرت فرمود
 .مى كشند آن كسى را كھ نیست بر روى زمین فرزند دختر پیغمبرى بھ غیر او
پس آن تیر را گرفت و از پشت سر بیرون كشید و خون مانند ناودان از جاى آن جارى شد و آن جناب را توانایى 

كثرتبر قتال نمانده بود و از   
حتى جاءه رجل من . فكلما اتاه رجل انصرف عنھ ، كراھیة ان یلقى هللا بدمھ  لعنھ هللا  -یقال لھ مالك بن النسر ((كندة))

، فشتم الحسین و ضربھ على راءسھ الشریف بالسیف ، فقطع البرنس و وصل السیف الى راءسھ و امتالء البرنس -
 .دما

. بخرقة ، فشد بھا راءسھ ، و استدعى بقلنسوة فلبسھا و اعتم علیھا) سالمعلیھ ال(فاستدعى الحسین : قال الراوى 
 . فلبثوا ھنیئة ، ثم عادوا الیھ و اءحاطوا بھ

علیھ (من عند النساء، فشد حتى وقف الى جنب الحسین  -و ھو غالم لم یراھق  -فخرج عبد هللا بن الحسن بن على 
ى و امتنع امتناعا شدیدا و قال، فلحقتھ زینب ابنھ على لتحبسھ ، فاءب)السالم  : 

 ! و هللا ال اءفارق عمى
الى الحسین بالسیف -حرملة بن الكاھل : و قیل  - بن كعب ) اءبحر(فاءھوى بحر   . 

 : فقال لھ الغالم
 !ویلك یابن الخبیثة اءتقتل عمى ؟

ایشان مى آمد براى  زخمھا و جراحات ، ضعیف و ناتوان گشتھ بود لذا قدرت جنگیدن را نداشت و ھر كس نزدیك
اینكھ مبادا در قیامت با خدا مالقات نماید در حالى كھ خون آن مظلوم برگردنش باشد، باز مى گشت و از آنجا دور 
آن زنازاده چند ناسزا بھ زبان بریده . آمد كھ نام نحسش مالك بن یسر بود ((كنده))مى شد تا آنكھ مردى از طایفھ 

مباركش فرود آورد كھ عمامھ امام شكافتھ شد و عمامھ اش از خون لبریز جارى كرد و ضربت شمشیر بر سر 
 . گشت

علیھ السالم(شھادت عبد هللا بن حسن  ) 
از اھل حرم دستمالى را طلب فرمود و سر مبارك را با آن محكم بست و كالھى ) علیھ السالم(امام : راوى گوید

بر فرق ھمایون نھاد و عمامھ را بر روى آن پیچید و ملبس بھ مى نامند و آن را ھم  ((قلنسوه))طلبید كھ عرب آن را 
آن گردید و بار دیگر عزم میدان نمود پس لشكر اندكى درنگ نمود، باز آن بى دینان بى شرم رجوع كردند و 

رم كھ طفلى نا بالغ بود از نزد زنان و از ح) علیھ السالم(حضرت امام را احاطھ نمودند و عبد هللا فرزند امام حسن 
زینب خود را بھ او . امام انس و جان ، بیرون آمد و مى دوید تا در كنار عموى بزرگوار خود حسین مظلوم بایستاد

بھ خدا قسم: رسانید و خواست كھ او را بھ سوى حرم باز گرداند ولى آن طفل امتناع شدید نمود و گفت  ھرگز از  ! 



در این ھنگام ، ! گذارم  عموى خویش جدایى اختیار نمى كنم و او را تنھا نمى یا بنابر قول دیگر  ((بحربن كعب))
واى بر : فرود آورد، عبد هللا خطاب بھ او گفت ) علیھ السالم(ھمین كھ خواست شمشیر بر امام  ((حرملة بن كاھل))

اى زنازاده بى حیا! تو ! 
 . فضربھ بالسیف ، فاتقاھا الغالم بیده ، فاءطنھا الى الجلد، فاذا ھى معلقة

یا عماه: نادى الغالم ف  ! 
فضمھ الیھ و قال) علیھ السالم(فاءخذه الحسین  یابن اءخى ، اصبر على ما نزل بك و احتسب فى ذلك الخیر، فان )) : 

 ((. هللا یلحقك بآبائك الصالحین
علیھ السالم(بسھم ، فذبحھ و ھو فى حجر عمھ الحسین  -فرماه حرملة بن الكاھل لعنھ هللا : قال  ). 

على بالنار : فطعنھ بالرمح ، ثم قال ) علیھ السالم(حمل على فسطاط الحسین  - شمر بن ذى الجوشن لعنھ هللا  ثم ان
 . اءحرقھ على من فیھ

علیھ السالم(فقال لھ الحسین   .((یابن ذى الجوشن ، اءنت الداعى بالنار لتحرق على اءھلى ، اءحرقك هللا بالنار)) :(
انصرفو جاء شبث فوبخھ ، فاستحیى و   . 

ایتونى بثوب ال یرغب فیھ اءجعلھ تحت ثیابى ، لئال اءجرد منھ): علیھ السالم(و قال الحسین : قال الراوى  )). 
 ال، ذاك لباس من ضربت )) : فاءتى بتبان ، فقال

ولى آن ولدالزنا بى حیا، از خدا و رسول پروا ننمود و شمشیر را فرود . تو مى خواھى عمویم رابھ قتل رسانى 
شمشیر سپر ساخت و دستش بھ پوست آویخت و فریاد وا اءماه بر آورد  ورد و آن كودك دستش را در پیش آ . 

بر این مصیبت شكیبایى نما و آن را ! اى فرزند برادر: حضرت امام او را گرفت و بر سینھ خود چسانید و فرمود
راوى : گرامى ات ملحق خواھد فرموددر نزد خداى عزوجل بھ خیر و ثواب احتساب دار كھ خدا تو را بھ پدر 

در این اثناء، حرملھ كاھل حرام زاده تیرى بھ جانب آن امام زاده معصوم انداخت كھ آن تیر گلوى آن یتیم را : گوید
پس از آن ، شمر پلید بھ خیمھ ھاى . بود، برید و او جان بر جان آفرین تسلیم نمود  كھ در آغوش عموى بزرگوارش 

آتش بیاورید تا خیمھ ھا را با ھر كس كھ در آن : مود نیزه خود را بھ خیمھ ھا فرو برد و گفت حرم مطھر حملھ ن
آیا تو مى گویى آتش ! اى پسر ذى الجوشن : است بھ شعلھ آتش بسوزانم آن معدن غیرت هللا ، حضرت امام فرمود

سوزاندآورند كھ خیمھ ھا را بر سر اھل بیت من بسوزانى ، خدا تو را بھ آتش دوزخ ب . 
پلید آمد و آن شمر عنید را از این كار سرزنش نمود كھ آن سگ بى حیا اظھار شرم نموده بر  ((شبث))در این ھنگام 
 . گشت

جامھ كھنھ اى براى من بیاورید كھ كسى در آن رغبت نكند، مى خواھم : امام بھ اھل بیت خود فرمود: راوى گوید
نكھ دشمنان بدنم را برھنھ نسازندآن جامھ را در زیر لباسھایم بپوشم تا ای . 

 .((علیھ الذلة
علیھ السالم(فاءخذ ثوبا خلقا، فخرقھ و جعلھ تحت ثیابھ ، فلما قتل جردوه منھ  ). 

بسراویل من حبرة ، ففرزھا و لبسھا، و انما فرزھا لئال یسلبھا، فلما قتل سلبھا بحر بن ) علیھ السالم(ثم استدعى 
مجردا، فكانت یدا بحر بعد ذلك تیبسان فى الصیف كاءنھما عودان ) علیھ السالم(ن و ترك الحسی - كعب لعنھ هللا 

 . یابسان و تترطبان فى الشتاء فتنضحان قیحا و دما الى اءن اءھلكھ هللا تعالى
على  - بالجراح ، و بقى كالقنفذ، طعنھ صالح بن وھب المزنى لعنھ هللا ) علیھ السالم(و لما اءثخن الحسین : قال 

رتھ طعنة ، فسقط الحسین خاص ( عن فرسھ الى االءرض على خده االءیمن) علیھ السالم  . 
 . ثم قام صلوات هللا علیھ
 : قال الراوى
آن لباس را نپذیرفت و ) علیھ السالم(امام حسین . مى گویند ((تبان))پس چنین جامھ اى آوردند كھ عرب آن را 

سپس جامھ كھنھ اى آوردند . لت و خوارى بھ او زده شده باشدنمى خواھم ، این لباس كسى است كھ داغ ذ: فرمود
آن را پاره نمود و در زیر جامھ ھاى خود پوشید و علت پاره كردن آن لباس ، این بود تا آن را ) علیھ السالم(امام 

س سپ. از بدن شریف آن جناب بیرون نیاورند و چون بھ درجھ شھادت رسید، آن را از بدن شریفش بیرون آوردند
است و از جنس حبره بود، طلب داشت و آن را  ((سراویل))آن حضرت لباسى كھ نام آن در میان عربھا معروف بھ 
پاره نمود و بر تن خود پوشید و علت پاره كردن آن لباس ، این بود تا آن را از بدن آن جناب بیرون نیاوردند ولى 
را برھنھ از آن لباس رھا كرد ) علیھ السالم(بود و امام آن جامع را بھ غارت در ر ((بحربن كعب))وقتى شھید شد، 

و از اعجاز آن حضرت این بود كھ دستھاى نحس بحر بن كعب ولدالزنا در فصل تابستان مانند دو چوب ، خشك 
مى گردید و در زمستان چنان تر مى بود كھ خون و چرك از آنھا جارى مى شد و بھ ھمین درد مبتال بود تا اینكھ 

راوى گوید. مالك دوزخ سپردجان بھ  : 



وارد گردیده بود، ضعف و سستى بر   چون حضرت امام در اثر زخمھا و جراحات بسیار كھ در بدن مباركش 
در این موقع ، . حضرتش مستولى شد و از اثر اصابت تیرھاى بسیار بر بدنش ، مانند خارپشت بھ نظر مى آمد

بر تھیگاه امام مبین زد كھ آن مظلوم از باالى اسب بر زمین افتاد و  بى دین با نیزه) یا مزنى(صالح بن و ھب مرى 
 بر گونھ راست
 : و خرجت زینب من باب الفسطاط و ھى تنادى
 . وااءخاه ، وا سیداه ، وا اءھل بیتاه ، لیت السماء اءطبقت على االءرض ، و لیت الجبال تدكدكت على السھل

الرجلما تنتظرون ب: وصاح شمر باءصحابھ : قال   . 
فحملوا علیھ من كل جانب: قال   . 

زرعة فصرعھ) علیھ السالم(فضربھ زرعة بن شریك لعنھ هللا على كتفھ الیسرى ، فضرب الحسین   . 
بھا على وجھھ ، و كان قد اءعیى ، فجعل ینوء و ) علیھ السالم(و ضربھ آخر على عاتقھ المقدس بالسیف ضربة كبا 

 . یكب
عى لعنھ هللا فى ترقوتھفطعنھ سنان بن اءنس النخ  . 

ثم رماه سنان اءیضا بسھم ، فوقع السھم فى نحره. ثم انتزع الرمح فطعنھ فى بوانى صدره   . 
. درباره آن غیرت هللا از روى خاك برخاست و جون كوه استوار بایستاد. صورت بر روى خاك كربال قرار گرفت 

ر آن حال از خیمھ ھاى حرم بیرون دوید در حالتى كھ ندا د) علیھ السالم(علیاى مكرمھ زینب خاتون : رواى گوید
اى كاش ، آسمان بر زمین مى افتاد و كوھھا بر ! اى واى برادرم ، واى سید و سرورم ، واى اھل بیتم : مى داد

شمر پلید بھ آن گمراھان عنید، صیحھ كشید كھ در حق این مرد : رواى گوید. روى سطح زمین ریزریز مى گردید
ار دارید، چرا كارش را تمام نمى كنید؟ در این ھنگام یك مرتبھ گروه بى دین از ھر طرف بر امام تشنھ چھ انتظ

علیھ (مشرك ، ضربتى بر شانھ مبارك امام  ((زرعھ بن شریك)) .جگر، حملھ ور گردیدند و او را محاصره نمودند
مین انداخت و بھ جھنم و اصل گرداندزد و حضرت سیدالشھدا نیز ضربتى بر او زد و او را بر روى ز) السالم . 

والدلزناى دیگر، ضربت شمشیرى بر دوش مقدس آن حضرت آشنا نمود كھ از صدمھ شمشیر آن زبده سر، 
آن آسمان وقار، بھ روى خود كھ بر آینھ انوار جمال پروردگار بود بر زمین افتاد ) علیھ السالم(حضرت اباعبد هللا 

ایزد متعال ، از حال رفتھ و خستھ و ضعیف گردیده بود و گاھى بر مى خاست و  و در چنین احوال آن مظھر جالل
زمانى مى نشست ؛ در این ھنگام ، سنان بن انس بى دین ، نیزه بر چنبره گردن آن سر فراز ملك یقین ، شھسوار 

را بیرون كشید و  میدان شھادت و نور چشم حضرت رسالت ، آشنا نمود بھ ھمین مقدار اكتفا ننمود، بار دیگر نیزه
كھ  بر استخوان ھاى سینھ اش   

، و جلس قاعدا)علیھ السالم(فسقط  . 
 .فنزع السھم من نحره ، و قرن كفیھ جمیعا
 : و كلما امتالءتا من دمائھ خضب بھا راءسھ و لحیتھ و ھو یقول
 .((ھكذا اءلقى هللا مخضبا بدمى مغصوبا على حقى))

یمینھ فقال عمر بن سعد لعنھ هللا لرجل عن  : 
 . انزل و یحك الى الحسین فاءرحھ

فضربھ بالسیف فى حلقھ الشریف و ھو یقول -لعنھ هللا  -فبدر الیھ خولى بن اءنس النخعى   : 
 !!!و هللا انى الءجتز راءسك و اءعلم اءنك ابن رسول هللا و خیر الناس اءبا و اءما
 . ثم اجتز راءسھ الشریف صلى هللا علیھ و آلھ

ول الشاعرو فى ذلك یق : 
سپس اشقى االءولین و اآلخرین ، سنان مشرك لعین ، آن نقطھ دایره بال را نشان . صندوق علوم لدنى بود فرو برد

تیر جفا نمود و آن تیر بال بر گلوى آن زیب سینھ و آغوش سید دو سرا، وارد آمد و از صدمھ آن ، گوشواره عرش 
ایت غیرت و مردانگى برخاست و بر روى زمین نشست و آن تیر باز از غ. رب االرباب بر فرش تراب قرار گفت 

را از گلو بیرون كشید و ھر دو دستش را در زیر گلوى مبارك مى گرفت و چون پر از خون مى گردید بر سر و 
كھ بھ ھمین حال خدا را مالقات مى نمایم كھ بھ خون خود آغشتھ و حق مرا : محاسن شریف مى مالید و مى فرمود

ده باشندغصب نمو واى بر تو: پس عمربن سعد نحس لعین بھ خبیثى كھ در طرف یمین او بود، گفت  . از مركب  !
) علیھ السالم(خولى بن یزید اصبحى سرعت نمود كھ سر مطھر امام : راوى گوید. فرود آى و حسین را راحت كن 

آنگاه سنان بن انس نخعى . جتناب نمودرا از بدن جدا نماید ولى لرزه بر بدن نحس نجسش افتاد و از آن فعل قبیح ا
را نمود، شمشیر ظلم و جفا  - سالم هللا علیھا  -از اسب پیاده شد و قصد قتل فرزند رسول و نور دیده زھراى بتول 

بھ خدا سوگند كھ سر از بدنت جدا مى كنم و حال : بر حلق خامس آل عبا، فرود آورد و بھ زبان بریده ھمى گفت 



آن شقى   پس ! و بھترین مردم از جھت پدر و مادر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزند رسول هللا  آنكھ مى دانم تویى
خدا بر  (22).نا امید از رحمت عام یزدانى سر مقدس آن بنده خاص حضرت سبحانى را از بدن شریف جدا نمود
 لعنت كنان و آنا فآنا عذابش را مضاعف ((سنان))

 فاءى رزیة عدلت حسینا 
 

 غداة تبیره كفا سنان 

((معالم الدین))و روى اءبو طاھر مذحمد بن الحسین البرسى فى كتابھ  علیھ السالم(، عن الصادق   : قال (
(( یا رب ھذا الحسین صفیك و ابن صفیك و :  بالبكاء و قالوالما كان من اءمر الحسین ما كان ، ضجت المالئكة الى هللا
 . ابن بنت نبیك

بھذا اءنتقم لھذا: و قال ) علیھ السالم(فاءقام هللا ظل القائم : قال  )) 
 : و روى

اءن سنانا ھذا اءخذه المختار فقطع اءناملھ اءنملة اءنملة ، ثم قطع یدیھ و رجلیھ و اءغلى لھ قدرا فیھا زیت و رماه 
یھا و ھو یضطربف  . 

 : قال الراوى
و ارتفعت فى السماء فى ذلك الوقت غبرة شدیدة سوداء مظلمة فیھا ریح حمراء ال یرى فیھا عین و ال اءثر، حتى ظن 
 القوم اءن العذاب قد جاءھم ،

در مصیبت امام مظلومان و سرور شھیدان ، شاعر چنین گفتھ. گرداناد ((... فاءى رزیة)) :  صیبت است ؛ یعنى كدام م
برابرى نماید؛ مصیبت آن ھنگام بود كھ دست ظلم سنان بى دین سر از بدن ) علیھ السالم(كھ با مصیبت امام حسین 

ابوطاھر محمدبن حسن برسى در كتاب . مطھر آن حضرت ، جدا نمود ذكر نموده كھ حضرت ابى  ((معالم الدین))
ن ھنگام كھ مصیبت عظماى شھادت حضرت سیدالشھداء فرموده آ) علیھ السالم(عبد هللا جعفر بن محمدالصادق 

اینك ! بارالھا: واقع گردید، مالئكھ بھ درگاه بارى عزوجل بھ ضجھ و فریاد آمدند و عرض نمودند) علیھ السالم(
 - خداوند عزوجل سایھ حضرت قائم ! حسین صفى تو و پسر دختر نبى تو است كھ در دست اشقیاء، مقتول گردیده 

بھ این :نشان داد و فرمود  را اقامھ نمود آن جناب را در حالتى كھ ایستاده بود بھ فرشتگانش  -ھ عجل هللا فرج
و در خبر وارد است كھ ھمین سنان لعین را مختار بگرفت و بندبند ! شخص انتقام خواھم كشید از براى این مقتول 

تون براى ھالكت جان آن ملعون ، انگشتانش را برید و دستھا و پاھایش را قطع نمود و دیگى از روغن زی
بجوشانید و آن پلید را در میان روغن انداخت و آن شقى در میان دیگ بھ اظطراب بود تا بھ عذاب الھى واصل 

بھ درجھ رفیع شھادت نائل آمد، گرد و ) علیھ السالم(در آن ساعت كھ حضرت سیدالشھداء : راوى گوید. گردید
بھ آسمان برخاست و در آن میان ، باد سرخى وزیدن گرفت كھ چشم ھیچ كس غبار شدیدى كھ سیاه و تاریك بود 

لشكر. نمى توانست جایى را ببیند  
 . فلبثوا كذلك ساعة ، ثم انجلت عنھم
 : و روى ھالل بن نافع قال
 : انى لواقف مع اءصحاب عمر بن سعد اذ صرخ صارخ

علیھ السالم(اءبشر اءیھا االءمیر فھذا شمر قد قتل الحسین  ). 

  

فخرجت بین الصفین ، فوقفت علیھ ، فانھ لیجود بنفسھ ، فو هللا ما راءیت قتیال مضمخا بدمھ اءحسن منھ و ال : قال 
 . اءنور وجھا، و لقد شغلنى نور وجھھ و جمال ھیاءتھ عن الفكرة فى قتلھ
 : فاستسقى فى تلك الحال ماء، فسمعت رجال یقول لھ

حامیة فتشرب من حمیمھاو هللا ال تذوق الماء حتى ترد ال !! 
علیھ السالم(فقال لھ الحسین  ): 

و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءنا ال اءرد الحامیة و ال اءشرب من حمیمھا، بل اءرد على جدى رسول هللا ! یا ویلك 
م منى و اءسكن معھ فى داره فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر، و اءشرب من ماء غیر آسن ، و اءشكو الیھ ما ارتكبت

 . فعلتم بى
دشمن گمان كرد كھ عذاب خدا بر آنان نازل گردیده و ساعتى بر این حال بودند تا آنكھ غبار فرو نشست و اوضاع 
 . بھ حال اول برگشت



ایستاده بودم كھ شنیدم كسى را كھ فریاد مى   من با لشكر عمر سعد نحس : ھالل بن نافع روایت كرده كھ مى گفت 
تو را بشارت باد كھ اینكھ شمر بن ذى الجوشن ، حسین را بھ قتل رسانید! میراءیھا االء: زند . 

من در میان دو صف لشكر آمدم و بر باالى سر آن جناب ایستادم در حالتى كھ آن مظلوم مشغول جان : ھالل گفت 
و نورانیت وجھ  دادن بود؛ بھ خدا سوگند كھ ھرگز ندیده بودم ھیچ كشتھ بھ خون خویش آغشتھ را كھ در خوشرویى

)، بھتر از حسین  باشد و بھ تحقیق كھ نور صورت و جمال ھیئت او مرا از تفكر در كیفیت قتل آن ) علیھ السالم
علیھ (جناب باز داشت و در آن حال خواھش جرعھ آبى مى نمود، شنیدم كھ كافرى بى دین بھ آن سبط سیدالمرسلین 

كھ بھ خدا آب نخواھى چشید تا آنكھ خود وارد دوزخ گردى و از آب  بھ زبان بریده این گونھ جسارت نمود) السالم
: در جواب او فرمود) علیھ السالم(؟ سپس من بھ گوش خود شنیدم كھ حضرت امام !گرم و سوزان جھنم بیاشامى 

من وارد بر دوزخ نمى شوم و از حمیم دوزخ نمى آشامم بلكھ بھ خدمت جد بزرگوارم و رسول ! واى بر تو باد
لى مقام خواھم رسید و در خانھ بھشتى كھ از احمد مختار است با آن بزرگوار در منزلگاه صدق در نزد ملیك عا

مقتدر ساكن خواھم بود و از آبھاى بھشت كھ خداى عزوجل در كتاب مجید خود وصف فرمود كھ گندیده و ناگوار 
 نمى شود، خواھم آشامید و بھ خدمتش

اءن هللا لم یجعل فى قلب اءحد منھم من الرحمة شیئا، فاجتزوا راءسھ و اءنھ لیكلمھم فغضبوا باءجمعھم ، حتى ك: قال 
و هللا ال اءجامعكم على اءمر اءبدا: ، فتعجبت من قلة رحمتھم وقلت  . 

 : قال
الحضرمى ، لعنھ هللا فلبسھ ) حیوه(، فاءخذ قمیصھ اءسحاق بن حوبة )علیھ السالم(ثم اءقبلوا على سلب الحسین 

اءبرص وامتعط شعرهفصار   . 
 : و روى
 . اءنھ وجد فى قمیصھ ماءة و بضع عشرة ما بین رمیة و ضربة و طعنة

علیھ السالم(قال الصادق  ): 
ثالث و ثالثون طعنة و اءربع و ثالثون ضربة) علیھ السالم(وجد بالحسین  )). 

 : و اءخذ سراویلھ بحر بن كعب التیمى لعنھ هللا وروى
من رجلیھاءنھ صار زمنا مقعدا   . 

آن بدكیشان : ھالل گفت  .شكایت مى كنم از آنكھ دست خود را بھ خون من آلودید و از كردار زشت كھ بھ جا آوردید
ھمگى آن چنان بھ خشم و طغیان آمدند كھ گویا خداى عزوجل در قلب یكى از آن بى دینان رحم قرار نداده است ؛ 

 -را از بدن جدا نمودند در حالتى كھ با ایشان بھ تكلم مشغول بود  پس سر مطھر نور دیده حیدر و پاره جگر پیغمبر
بھ خدا سوگند كھ من ھرگز در ھیچ : پس من از بى رحمى آن گروه بھ شگفت آمدم و گفتم . لعنھم هللا و خذلھم هللا 

را بھ تیغ ) السالمعلیھ (پس از آنكھ آن گروه لعین ، سبط سیدالمرسلین : امرى با شما اتفاق نخواھم نمود راوى گوید
ظلم مقتول كردند و سر از بدن مطھر آن جناب جدا نمودند، لشكر شقاوت آثار و آن جماعت قساوت كردار روى 
آوردند براى غارت لباسھا و السلحھ امام مظلومان و سرور شھیدان ، پیراھن آن یوسف زندان محنت و ابتالء را 

قامت نارساى نحس خود پوشانید و از اعجاز آن شھید راه بى  اسحاق بن حویھ حضرمى پرجفا، ربود و آن را بھ
نیاز، بدن نحس آن روسیاه بھ مرض برص سفید مبتال شد، بھ قسمى كھ جمیع موھاى بدن آن بدبخت پلید فرو ریخت 
و در روایت است كھ دو پیراھن آن عزیز مصر شھادت ، جاى زیاده از یك صد و ده جراحت از زخم تیر و نیزه و 

در جسد مطھر آن سرور جاى سى و سھ طعنھ نیزه و سى : فرمود) علیھ السالم(امام جعفر صادق . ر، یافتندشمشی
 .چھار ضربت شمشیر یافتند
 بحربن كعب تمیمى بد نھاد، شلوار حضرت را بھ غارت برد و ھم
 .و اءخذ عمامتھ اءخنس بن مرثد بن علقمة الحضرمى لعنھ هللا فاعتم بھا فصار معتوھا

خذ نعلیھ االسود بن خالدو اء . 
مع الخاتم) علیھ السالم(و اءخذ خاتمھ بجدل بن سلیم الكلبى ، لعنھ هللا فقطع اءصبعھ   . 

 . و ھذا اءخذه المختار فقطع یدیھ و رجلیھ و تركھ یتشحط فى دمھ حتى ھلك
كانت من خز قیس بن االءشعث لعنھ هللا) علیھ السالم(و اءخذ قطیفة لھ   . 

البتراء، عمر بن سعد لعنھ هللا فلما قتل عمر بن سعد وھبھا المختار الءبى عمرة قاتلھو اءخذ درعھ   . 
 . و اءخذ سیفھ جمیع بن الخلق االءودى

رجل من بنى تمیم یقال لھ االءسود بن حنظلة لعنھ هللا: و قیل   . 
 : و فى روایة ابن سعد اءنھ
 . اءخذ سیفھ الفالفس النھشلى



. ر شریر از معجزه فرزند بشیر و نذیر، پاھاى نحسش فلج شد و خود نیز زمین گیر گردیددر روایت است كھ آن كاف
عمامھ آن سرور را كھ رشك خورشید انور بود ملعونى كھ او را اخنس بن مرثد بن علقمھ حضرمى ابتر مى گفتند 

اودى ، عمامھ امام  از سر آن سرفراز منصب شھادت و فرزند ساقى كوثر برداشت و بعضى گفتند كھ جابربن یزید
را در بود و آن را بر سر خود پیچید و از اثر ضیاى آن عمامھ مھر آسا، خفاش عقل و ھوشش بھ ظلمتگاه عدم 

نعلین بیضاى آن كلیم طور سعادت را اسود بن خالد مردود بدتر از فرعون و . فرار نمود و آن ملعون دیوانھ شد
ملك شھادت را بجدل بن سلیم كلبى بیرون آورد و آن ظالم یھودى ، انگشتر سلیمان . نمرود، از پاى حضرت بربود

! با انگشتر قطع نمود -كھ مدار عوالم امكان منوط بھ اشاره اراده حضرتش بود  - انگشت مبارك حضرت را 
مختاربن ابى عبیده ، ھمین لعین را گرفتھ و دستھا و پاھاى نحسش را برید و آن سگ پلید در خون خود مى غلطید 

ا روح جبینش تسلیم مالك دوزخ شده ھالك گردیدت قطیفھ از خز كھ با آن پرده دار حریم اسرار لدنى . -لعنھ هللا  - .
زره آن شیر بیشھ شجاعت را كھ موسوم بھ . بود، قیس بن اشعث ظالم جحود ربود بود، عمر سعد ابتر ببرد  ((بتراء))

ار مقتول مختار گردید، ھمان زره را بھ و چون آن سگ بدكردار بھ انتقام خون فرزند احمد مخت قاتل  ((ابى عمره))
شمشیر آن یكھ تاز میدان شفاعت را، . آن لعین ، بخشید شقاوت انباز، باز نمود و بعضى گفتھ  ((جمیع بن خلق اودى))

 اند كھ
اءنھ وقع بعد ذلك الى بنت حبیب بن بدیل: و زاد محمد بن زكریا  . 

الفقار، فان ذلك كان مذخورا و مصونا مع اءمثالھ من ذخائر النبوة و االمامة ، و قد و ھذا السیف المنھوب لیس بذى 
 . نقل الرواة تصدیق ما قلناه و صورة ما حكیناه

علیھ السالم(و جاءت جاریة من ناحیة خیم الحسین : قال الراوى  ). 
یا اءمة هللا ان سیدك قتل: فقال لھا رجل   . 

داتى و اءنا اءصیح ، فقمن فى وجھى و صحنفاءسرعت الى سی: قالت الجاریة   . 
و تسابق القوم على نھب بیوت آل الرسول و قرة عین الزھراء البتول ، حتى جعلوا ینتزعون ملحفة المراءة عن : قال 

و حریمھ یتساعدن على البكاء و یندبن لفراق الحماة ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ظھرھا، و خرج بنات رسول هللا 
باءواالءح . 

راءیت امراءة من بنى: فروى حمید بن مسلم قال   
دین تباه بود شمشیر را از میان فرزند صاحب ذوالفقار باز  ((اسودبن حنظلھ))مردى از بنى تمیم كھ نام آن روسیاه 
برداشت و محمد بن زكریا گفتھ كھ عاقبت آن شمشیر بھ  ((فالفس نھشلى))نمود و بھ روایت ابن بى سعد، شمشیر را 

علیھ آالف التحیة والثناء  -البتھ شایان ذكر است كھ آن شمشیرى كھ از جناب سیدالشھداء . دختر حبیب بن بدیل رسید
در كربال بھ غارت رفت سواى ذوالفقار حیدر كرار است ؛ زیرا ذوالفقار با سایر ذخایر و ودایع نبوت و امامت  -

و تصدیق این مدعا و صورت ما حكیناه را راویان اخبار  مصون و محفوظ است) علیھ السالم(در خدمت امام زمان 
 .و آثار بیان نموده اند

علیھ السالم(كنیزكى از ناحیھ خیمھ ھاى حرم محترم امام حسین : راوى گوید : مردى بھ او رسید گفت . بیرون آمد (
فتم و این خبر وحشتناك را من صیحھ زنان بھ سرعت نزد خانم خود ر: آن كنیزك گفت ! اقایت كشتھ شد! یا امة هللا 

 .بھ ایشان دادم پس ھمھ زنان برخاستند و در مقابل من آغاز نالھ و فریاد بر آوردند
لشكر اشقیا، مسارعت در غارت اموال آل رسول و قرت العین بتول نمودند و كار غارت بھ جایى : راوى گوید

آن جناب بھ اتفاق ھم بھ گریھ و نالھ مشغول دختران آل رسول و حریم  .رسید كھ از سر زنھا، چادر مى ربودند
دیدم زنى از قبیلھ بكربن وائل : حمید بن مسلم گوید. شدند و گریھ در فراق كسان و احبا و دوستان خود مى نمودند

 كھ با ھمسر خود در میان اصحاب عمر سعد لعین بود، وقتى دید كھ
 .بكر بن وائل كانت مع زوجھا فى اءصحاب عمر بن سعد

فى فسطاطھن و ھم یسلبونھن ، اءخذت سیفا و اءقبلت ) علیھ السالم(راءت القوم قد اقتحموا على نساء الحسین  فلما
 : نحو الفسطاط و قالت
 !یا آل بكر بن وائل اءتسلب بنات رسول هللا ؟
 . ال حكم اال ū ، یا لثارات رسول هللا ، فاءخذھا زوجھا فردھا الى رحلھ
 : قال الراوى

ا النساء من الخیمة واءشعلوا فیھا النار، فخرجن حواسر مسلبات حافیات باكیات یمشین سبایا فى اءسر ثم اءخرجو
 . الذلة
 : و قلن
 . بحق هللا اال ما مررتم بنا على مصرع الحسین ، فلما نظر النسوة الى القتلى صحن و ضربن وجوھھن



و تنادى بصوت حزین و قلب كئیب) لیھ السالمع(فو هللا ال اءنسى زینب ابنة على و ھى تندب الحسین : قال   : 
ھجوم آورده اند و در خیمھ ھا داخل شده اند و بھ غارت اھل بیت ) علیھ السالم(لشكریان بر سر زنان و حرم حسین 

آیا سزاوار ! مشغولند، شمشیرى برداشتھ و بھ جانب خیمھ ھا شتافت و فریاد استغاثھ بر آورد كھ اى آل بكربن وائل 
غیرت شما كجاست ؟!! را برھنھ نمایند؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھ دختران رسول است ك ال حكم اال هللا ،  !

 !! یالثارات رسول هللا
 .شوھر این زن او را گرفتھ و بھ خیمھ اش برگردانید

رون نمودند پس از غارت خیمھ ھا طاھرات ، آن گروه شقاوت سمات ، زنان آل طاھا را از خیمھ ھا بی: راوى گوید
و آتش ظلم و عدوان بر آن خیمھ ھا كھ مھد امان و پناھگاه عالمیان بود، بر افروختند و زنان با سر و پاى برھنھ و 

شما را بھ خدا : غارت زده گریھ كنان بیرون آمدند و در حالى كھ با خوارى بھ اسارت گرفتھ شده بودند مى گفتند
بگذرانید، دشمنان نیز این تقاضا را قبول كردند و چون چشم ) علیھ السالم(قسم مى دھیم كھ ما را بر قتلگاه حسین 

بھ خدا سوگند كھ : زنان بھ آن شھیدان افتاد، فریاد صیحھ بر آوردند و سیلى بھ صورت خود زدند راوى گوید
) السالم علیھ(دختر على مرتضى را كھ بر حسین ) علیھا السالم(نمى كنم كھ علیا مكرمھ زینب خاتون   فراموش 

اى خواجھ كائنات كھ پیوستھ ھدیھ ھا و تحفھ ھا با درود : ندبھ مى نمود و بھ آواز حزین و قلبى غمگین صدا مى زد
نامحدود فرشتگان آسمان تقدیم سده جاللت مى گردد، اینك این حسین است كھ بھ خون خود آغشتھ شده و اعضایش 

كھ اسیر شده اند از این ظلمقطعھ قطعھ گردیده است و اینھا دختران تو ھستند   
ھذا حسین بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع االءعضاء، واثكاله ، و بناتك سبایا، . وامحمداه ، صلى علیك مالئكة السماء

 .الى هللا المشتكى و الى محمد المصطفى و الى على المرتضى و الى فاطمة الزھراء، و الى حمزة سیدالشھداء
واحزناه ، واكرباه علیك یا اءبا عبد هللا . لعراء، تسفى علیھ ریح الصباء، قتیل اءوالد البغایاوامحمداه ، و ھذا حسین با

علیھ السالم(، اءلیوم مات جدى رسول هللا  ). 
وامحمداه ، بناتك سبایا، و : و فى بعض الروایات . یا اءصحاب محمد، ھؤ الء ذریة المصطفى یساقون سوق السبایا

باءبى من . ریح الصباء، و ھذا حسین محزوز الراءس من القفا، مسلوب العمامة والرداء ذریتك مقتلة تسفى علیھم
باءبى من فسطاطھ مقطع العرى . اءضحى عسكره فى یوم االثنین نھبا . 

 . باءبى من ال غائب فیرتجى ، و ال جریح فیداوى
 .باءبى من نفسى لھ الفداء
 . باءبى المھموم حتى قضى
 . باءبى العطشان حتى مضى

) علیھ السالم(و ستم ھا بھ خداوند و بھ خدمت محمد مصطفى و على مرتضى و فاطمھ زھرا و حمزه سیدالشھداء 
این حسین است كھ در گوشھ بیابان افتاده و باد صبا بر او مى گذرد و او بھ دست ! یا محمد. شكایت مى برم 

اس مى كنم كھ جد بزرگوارم احمد مختار از دنیا امروز احس! اى بسا حزن و اندوه من . زنازادگان كشتھ شده است 
 !رحلت نمود

؟ اینك این بى كسان ، ذریھ مصطفى را بھ اسیرى مى برند و )!صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كجایید اى اصحاب محمد 
یا محمد: در روایت دیگر وارد شده است كھ مى گفت  ! 

با بر اجساد ایشان مى وزد و اینك حسین سر از قفا جدا اینك دختران تو اسیر و ذریھ تو كشتھ شده اند و باد ص
 .گردیده عمامھ و ردایش را از سر دوشش كشیده اند
 . پدرم فداى آن حسین كھ در روز دوشنبھ لشكرش بھ تاراج رفت
 . شاید این كلمھ اشاره باشد بھ روز سقیفھ بنى ساعده
 .پدرم بھ فداى آن حسین كھ طناب خیمھ ھاى حرمش را بریدند
پدرم بھ فداى آن حسین كھ بھ سفر نرفتھ تا امید بازگشتش را داشتھ باشم و زخم بدنش طورى نیست كھ مداوا توانم 

جانم بھ فدایش كھ با بار غم و اندوه از دنیا رفت. نمود  . 
پدرم بھ فداى او كھ جدش محمد مصطفى است. پدرم بھ فداى او كھ با لب تشنھ از دار دنیا رفت   . 

شیبتھ تقطر بالدماء، باءبى من جده رسول الھ السماء، باءبى من ھو سبط نبى الھدى ، باءبى محمد باءبى من 
المصطفى ، باءبى على المرتضى ، باءبى خدیجة الكبرى ، باءبى فاطمة الزھراء سیدة النساء، باءبى من ردت علیھ 
 . الشمس حتى صلى

فاجتمع عدة من ) علیھ السالم(سكینة اعتنقت جسد الحسین  ثم اءن! فاءبكت و هللا كل عدو و صدیق : قال الراوى 
 . االءعراب حتى جروھا عنھ

من ینتدب للحسین فیوطى الخیل ظھره ؟ فانتدب منھم عشرة : ثم نادى عمر بن سعد فى اءصحابھ : قال الراوى 



اسحاق بن حوبة الذى سلب الحسین : فوارس و ھم  ( و حكیم بن طفیل قمیصھ ، واءخنس بن مرثد، ) علیھ السالم
السنبسى ، و عمر بن صبیح الصیداوى ، و رجاء بن منقذ العبدى ، و سالم بن خثیمة الجعفى ، و صالح بن وھب 

) علیھ السالم(الجعفى ، و واحظ بن ناعم ، و ھانى بن شبث الحضرمى ، و اءسید بن مالك لعنھم هللا ، فداسوا الحسین 
 . بحوافر خیلھم حتى رضوا ظھره و صدره
 . پدرم بھ فداى او كھ فرزند زاده رسول هللا آسمانھاست

جانم بھ فداى محمد مصطفى و خدیجھ كبرى و على مرتضى و فاطمھ . پدرم بھ فداى او كھ سبط نبى ھدى است 
جانم بھ فداى آن كس كھ آفتاب بر او از مغرب بازگشت و طلوع دیگر نمود تا او نماز گزارد. زھراء سیده زنان  . 

سپس . با این سخنان سوزناك دوست و دشمن را بگریاند) علیھا السالم(زینب كبرى ! بھ خدا سوگند:  راوى گفت
را در آغوش كشید، پس گروھى از اعراب جمع شدند و آن ) علیھ السالم(سكینھ خاتون ، جنازه پدر خود حسین 

 .مظلومھ را از روى نعش پدر جدا نمودند
كیست كھ : ، عمر سعد لعین در میان اصحاب و یاران بى دین خود ندا در دادپس از شھادت امام مبین : راوى گوید

اجابت كند دعوت امیر خود ابن زیاد را درباره حسین بھ جا آورد و بر بدن او بتازد؟ پس ده نفر ولدالزنا اجابت آن 
ن ملعون بود كھ اسحاق بن حویھ بى دین و او ھما: لعین را نمودند و نامھاى نحس آن ملعونھا عبارت است از

علیھ السالم(پیراھن از بدن شریف امام  ، بیرون آورد؛ اخنس بن مرثد بدآئین ؛ حكیم بن طفیل سنبسى لعین ؛ عمرو (
بن صبیح صیداوى كافر؛ رجاء بن منفذ عبدى ؛ سالم بن خثیمھ جعفى پلید؛ واحظ بن ناعم شقى ، صالح بن وھب 

لعنھم هللا اجمعین -د بن مالك ھالك جعفى جفاگر، ھانى بن شبث حضرمى عنید و اسی پس آن لعینان ، سینھ و پشت  - 
 .فرزند رسول را بھ سم اسبھا خود پایمال كردند و در ھم شكستند

و جاء ھؤ الء العشرة حتى وقفوا على ابن زیاد لعنھ هللا فقال اءسید بن مالك اءحد العشرة: قال الراوى   : 
 نحن رضضنا الصدر بعد الظھر 

 
وب شدید االءسر بكل یعب  

 فقال ابن زیاد لعنھ هللا من اءنتم ؟
نحن الذین وطئنا بخیولنا ظھر الحسین حتى طحنا حناجر صدره: قالوا  . 
فاءمر لھم بجائزة یسیرة: قال   . 
فنظرنا فى ھؤ الء العشرة ، فوجدناھم جمیعا اءوالد زنا: اءبو عمر الزاھد: قال  . 

یھم و اءرجلھم بسكك الحدید، و اءوطاء الخیل ظھورھم حتى ھلكواو ھؤ الء اءخذھم المختار، فشد اءید . 
علیھ السالم(لقیت رجال مكفوفا قد شھد قتل الحسین : و روى ابن رباح قال  ). 
 فسئل عن ذھاب بصره ؟

كنت شھدت قتلھ عاشر عشرة ، غیر اءنى: فقال   
ر تاختند بھ نزد ابن زیاد بدنھاد آمدند و ده نفرى كھ جراءت نموده و اسب بر بدن مطھر نور چشم حید: راوى گوید

نحن )) :در بارگاه آن لعین ایستادند یكى از آن روسیاھان كھ نام نحسش اسید بن مالك بود این بیت را بخواند
؛ یعنى ماییم آن ده نفر كھ اول پشت حسین و سپس سینھ اش را بھ وسیلھ اسبھاى تیزرو، بلند قامت و ((...رضضنا

شما چھ كسانید؟ گفتند: ابن زیاد پرسید. م شكستیم و خرد ساختیم قوى ھیكل ، در ھ ماییم آن كسانى كھ اسبھا را بر  :
. بدن حسین تاختیم و او را پایمال مركبھاى خود نمودیم بھ حدى كھ استخوانھاى سینھ اش را نرم و خرد كردیم 

: از ابو عمرو زاھد مروى است كھ گفت . ادندعبیدهللا بن زیاد حكم نمود كھ جایزه اى ناچیز بھ آنھا د: راوى گوید
آن ده نفر ملعون را چون نیك نظر نمودیم ھمھ آنھا را حرام زاده یافتیم و وقتى مختار این ده نفر را دستگیر نمود، 
امر كرد تا دست و پاى آنھا را با میخھاى آھنین بھ زمین فروبستند و اسبھا را بر پشت نحس آنھا تاختند تا جان بھ 

لك دوزخ سپردندما . 
در ) علیھ السالم(مرد كورى را دیدم كھ در روز شھادت حضرت سید الشھداء : از ابن رباح روایت است كھ گفت 

من با نھ نفر : لشكر ابن زیاد حضور داشت ، از او سؤ ال مى كردند از سبب نابینا شدنش ، او در جواب گفت 
بودم جز آنكھ من تھ شمشیر زدم نھ تیر انداختم و چون آن دیگر از لشكریان در روز عاشورا در كربال حاضر 

 حضرت بھ شھادت رسید، من بھ سوى خانھ خود برگشتم و نماز عشا را بھ جاى
 . لم اءطعن و لم اءضرب و لم اءرم ، فلما قتل رجعت الى منزلى و صلیت العشاء اآلخرة و نمت

 !( علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(اءجب رسول هللا : فاءتانى آت فى منامى ، فقال 
ما لى ولھ ؟: فقلت   



جالس فى صحراء، حاسر عن ذراعیھ ، آخذ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فاءخذ بتالبیبى و جرنى الیھ ، فاءذا النبى 
 .بحربة ، و ملك قائم بین یدیھ و فى یده سیف من نار فقتل اءصحابى التسعة ، فلما ضرب ضربة التھبت اءنفسھم نارا

اءلسالم علیك یا رسول هللا ، فلم یرد على ، و مكث طویال: منھ و جثوت بین یدیھ و قلت  فدنوت . 
یا عدو هللا انتھكت حرمتى و قتلت عترتى و لم ترع حقى و فعلت ما فعلت: ثم رفع راءسھ و قال   . 

یا رسول هللا ، و هللا ما ضربت بسیف ، و ال طعنت برمح و ال رمیت بسھم: فقلت   . 
بھ خواب رفتم پس در عالم رؤ یا شخصى بھ نزد من آمد و بھ من گفت آوردم و  : 

تو را طلب نموده ، بھ نزد پیامبر بیا) علیھ السالم(رسول خدا  . 
؟!مرا با رسول چھ كار است : گفتم   

 .پس آن شخص گریبان مرا گرفت و كشان كشان تا بھ خدمت پیامبر آورد
آستین ھاى خود را تا مرفق باال زده و حربھ اى در دست دارد و فرشتھ پس آن جناب را دیدم در صحرایى نشستھ و 

ایستاده و شمشیرى از آتش در دست دارد و آن نھ نفر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى در پیش روى آن حضرت 
 .دیگر ھم حاضر بودند

د شعلھ آتش او را فرو مى گرفت آن فرشتھ آن نھ نفر را بھ این كیفیت بھ قتل رسانید كھ ھر یك را ضربتى كھ مى ز
 . و بھ درك مى رفت

 ! السالم علیك یا رسول هللا : پس من نزدیك خدمت شدم و در حضور آن جناب بھ دو زانو نشستم و گفتم
 .آن حضرتت جواب سالم مرا نفرمود

شكستى و حرمت مرا ! اى دشمن خدا: مدتى دراز سر مبارك را بھ زیر افكند سپس سرش را بال نمود و فرمود
 !!عترت مرا بھ قتل رسانیدى و رعایت حق را ننمودى و كردى آنچھ كردى ؟

بھ خدا سوگند كھ من نھ شمشیر زدم و نھ نیزه بھ كار بردم و نھ تیر انداختم! یا رسول هللا : پس من گفتم   . 
فدنوت منھ ، فاذا طشت مملو دما. صدقت ، و لكن كثرت السواد، اءدن منى : فقال  . 
، فكحلنى من ذلك الدم ، فانتبھت حتى الساعة ال اءبصر شیئا)علیھ السالم(ھذا دم ولدى الحسین : ى فقال ل . 

اءنھ قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(، یرفعھ ال ى النبى )علیھ السالم(و روى عن الصادق   : 
(( و راءسھ فى یده) لیھ السالمع(قبة من نور، و یقبل الحسین ) علیھا السالم(اذا كان یوم القیامة نصب لفاطمة   . 

 .فاذا راءتھ شھقت شھقة ال یبقى فى الجمع ملك مقرب و ال نبى مرسل اال بكى لھا
 . و ھو یخاصم قتلتھ بال راءس (23)فیمثلھ هللا عزوجل لھا فى احسن صورة 

 فیجمع هللا لى قتلتھ و المجھزین علیھ و من شرك فى دمھ ، فاءقتلھم حتى آتى على آخرھم
علیھ السالم(ثم ینشرون فیقتلھم اءمیر المؤ منین  ). 

علیھ السالم(ثم ینشرون فیقتلھم الحسن  ) 
بھ نزدیك من : ودآنگاه فرم. راست مى گویى و لكن سیاھى لشكر بودى و بر تعداد آنھا افزودى : رسول خدا فرمود

این خون فرزندم حسین است و : بیا و چون نزدیك شدم در خدمتش طشتى پر از خون دیدم ، پس حضرت فرمود
. سپس از آن خون مانند سرمھ در چشمانم كشید و وقتى از خواب بیدار گشتم ، دیدم دیگر چشمم جایى را نمى بیند

روایت نموده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ز رسول خدا مروى است كھ مرفوعا ا) علیھ السالم(از حضرت صادق 
بھ محشر مى ) علیھ السالم(كھ چون روز قیامت شود از براى فاطمھ زھرا قبھ اى از نور نصب مى نمایند و حسین 

او را بھ این ) علیھا السالم(آید در حالتى كھ سر خود را بر روى دست گرفتھ و سر بر بدن ندارد و چون فاطمھ 
. ببیند یك نعره مى زند كھ ھیچ فرشتھ مقرب و نھ پیغمبر مرسل نمى ماند مگر آنكھ ھمى بھ گریھ مى افتندشكل 

علیھا السالم(را بھ بھترین صورتھا از براى فاطمھ زھرا ) علیھ السالم(سپس خداى عزوجل ، حسین  ممثل مى  (
سپس . ارد بھ قاتالن خود مخاصمھ مى كنددر حالى كھ سر بر بدن ند) علیھ السالم(نماید و در آن حال ، حسین 

خداوند، كشندگان او را و آنانكھ سر از بدن اطھرش جدا نمودند و یا بھ نحوى در ریختن خون آن مظلوم شركت 
 . داشتھ اند در مكانى جمع مى كند و من ھمھ آنان را بھ قتل مى رسانم

ھمھ ایشان را مقتول مى نماید؛ باز ) علیھ السالم( سپس خداى عزوجل آنان را زنده مى كند باز جناب امیر مؤ منان



آن اشقیا را بھ قتل مى رساند و باز خدا ایشان را زنده مى كند پس امام) علیھ السالم(زنده مى شوند و امام حسن   
علیھ السالم(ثم ینشرون فیقتلھم الحسین  ). 

یظ وینسى الحزنفعند ذلك یكشف الغ. ثم ینشرون فال یبقى من ذریتنا اءحد اال قتلھم  )). 
علیھ السالم(ثم قال الصادق  ): 

 ((رحم هللا شیعتنا، ھم و هللا المؤ منون و ھم المشاركون لنا فى المصیبة بطول الحزن و الحسرة))
اءنھ قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و عن النبى   : 

(( فى لمة من نسائھا) علیھا السالم(اذا كان یوم القیامة تاءتى فاطمة  . 
اءدخلى الجنة: یقال لھاف  . 

ال اءدخل حتى اءعلم ما صنع بولدى من بعدى: فتقول   . 
قائما لیس علیھ راءس ، فتصرخ صرخة ، ) علیھ السالم(لھا اءنظرى فى قلب القیامة ، فتنظر الى الحسین : فیقال 

 .((فاءصرخ لصراخھا و تصرخ المالئكة لصراخھا
)) : و فى روایة اءخرى ، واثمرة فؤ اداه و تنادى وا ولداه  . 

احدى از ذریھ ما باقى نمى ماند مگر آنكھ   پس . آنان را بھ قتل مى آورد و باز زنده مى گردند) علیھ السالم(حسین 
در این ھنگام غیظ و خشم ما فرو مى نشیند و اندوه و مصیبت حضرت . ھر كدام یك مرتبھ آنھا را بھ قتل مى رساند

خاطرھا رفتھ و بھ فراموشى سپرده مى شود از) علیھ السالم(سیدالشھداء  (24). 

 

 

خدا رحمت كناد شیعیان ما را، بھ خدا سوگند كھ ایشان مؤ منان بر حق : فرمود) علیھ السالم(پس از آن ، امام جعفر 
بھ خدا قسم. اند و از رسول خدا . آنھا بھ واسطھ درازى حزن و اندوه و حسرتشان ، در مصیبت با ما شریكند ! 

در حالى كھ زنان ) علیھا السالم(چون قیامت شود فاطمھ زھرا : مروى است كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
من داخل : مى گوید) علیھا السالم(فاطمھ ! اطرافش را گرفتھ اند، مى آید، پس بھ او گفتھ مى شود داخل بھشت شو

علیھ السالم(بھشت نمى شوم تا آنكھ بدانم بعد از رحلت من از دنیا، با فرزندم حسین   .چگونھ رفتار كرده اند (
چون نظر نماید حسین ! یعنى بھ وسط صحراى محشر نظر نما اءنظرى فى قلب القیامة ؛ :پس بھ او گفتھ مى شود

ایستاده و سر در بدن نداردرا مى بیند ) علیھ السالم( . 
 .در این ھنگام فریاد بر مى آورد و من نیز از فریاد او بھ فریاد مى آیم و فرشتگان ھم بھ فریاد مى افتند

بر مى آورد واولداه ، واثمرة فؤ اداه نداى) علیھا السالم(و در روایت دیگر چنین وارد شده كھ فاطمھ زھرا  . 
)) : قال عند ذلك ، فیاءمر نارا یقال لھا ھبھب قد اءوقد علیھا اءلف عام حتى اسودت ، ال فیغضب هللا عزوجل لھا 
 .یدخلھا روح اءبدا و ال یخرج منھا غم اءبدا

، فتلتقطھم ، فاذا صاروا فى حوصلتھا صھلت و صھلوا بھا و شھقت و )علیھ السالم(التقطى قتلھ الحسین : فیقال لھا
 .شھقوا بھا و زفرت و زفروا بھا

یا رب بم اءوجبت لنا النار قبل عبدة االءوثان ؟: ون باءلسنة ذلقة ناطقة فینطق  
لیس من علم كمن ال یعلم: فیاءتیھم الجواب عن هللا عزوجل  )). 

 .((عقاب االءعمال))روى ھذه الحدیثین ابن بابویھ فى كتاب 
ر فى ترجمة فاطمة بنت اءبى العباس شیخ المحدثین ببغداد محمد بن النجا ((تذییل))و راءیت فى المجلد الثالثین من 

ان موسى بن عمران سئل : یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سمعت رسول هللا : االءزدى باسناده عن طلحة قال 
ان اءخى ھارون مات فاغفر لھ! یا رب : ربھ قال   

پس امر مى كند آتشى را  ، بھ غضب مى آید،)علیھا السالم(در آن ھنگام خداى عزوجل از براى داد خواھى فاطمھ 
است و ھزار سال افروختھ شده تا آنكھ بھ غایت سیاه گردیده كھ ھرگز نسیم روحى در آن  ((ھب ھب))كھ نام او 

پس خطاب بھ آن آتش مى رسد كھ بھ مانند دانھ . داخل نمى گردد و ھیچ غم و اندوھى از درون آن خارج نمى شود
را كشتند، بر چین ؛ آتش آنان را از میان مردم بر مى چیند و چون در میان  )علیھ السالم(، آن كسانى را كھ حسین 

مانند اسب شیھھ مى كشد و ایشان نیز بھ شیھھ او، شیھھ مى كشند و   آتش ھب ھب جاى گرفتند، آن آتش   ((ھب ھب))
مى آید و آنھا نیز بھ بھ شعلھ خویش بھ فریاد  ((ھب ھب))بھ نعره مى آید و آنان ھم بھ نعره او، نعره مى كشند و 



پس ایشان بھ زبان گویا بھ سخن مى آیند كھ پروردگارا، بھ چھ علت ما را قبل از بت . فریاد او، فریاد مى كنند
 ، مستوجب آتش نمودى ؟(25)پرستان 

عزة جواب بھ ایشان مى رسد كھ آن كس كھ مى داند مانند كسى كھ نمى داند، نیستاز جانب رب ال  . 
این خبر را ابن بابویھ در كتاب : مى گوید -اءعلى هللا مقامھ  - سید ابن طاوس  ذكر نموده و  ((عقاب االعمال ))

شرح حاالت فاطمھ بنت ابى  شیخ محدثین بغداد محمدبن نجار، كھ در ((تذییل))فرموده كھ آن را در مجلد سوم كتاب 
شنیدم از رسول خدا : شیخ مزبور بھ اسناد خود از طلحھ روایت نموده كھ او گفت . العباس اءزدى است ، دیده ام 

على نبینا و علیھ السالم -موسى بن عمران : مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(  - 
ى االءولین و اآلخرین الءجبتك ، ما خال قاتل الحسین بن على لو سئلتنى ف! یا موسى بن عمران : فاءوحى هللا الیھ 

صلوات هللا و سالمھ علیھما - بن اءبى طالب  -. 
پس خداى عزوجل وحى . از پروردگار خود سؤ ال نمود كھ پروردگارا، برادرم ھارون از دنیا رفتھ او را بیامرز

نمایى كھ اولین و آخرین مردم را بیامرزم ،  اگر از من درخاست! بھ سوى موسى فرستاد كھ اى موسى بن عمران 
علیھ السالم(مى آمرزم مگر كشندگان حسین بن على بن ابى طالب  ). 

 المسلك الثالث
علیھ السالم(فى االءمور المتاءخرة عن قتلھ  ) 

 . و ھى تمام ما اءشرنا الیھ
و ھو یوم  -فى ذلك الیوم  -السالم علیھ الصاله و  -بعث براءس الحسین  - لعنھ هللا  -ثم ان عمر بن سعد : قال 
الباقین   مع خولى بن یزید االءصبحى و حمید بن مسلم االءزدى الى عبید هللا بن زیاد، و اءمر برؤ وس  -عاشوراء 

و قیس بن االءشعث و عمرو بن  -لعنھ هللا  -من اءصحابھ و اءھل بیتھ فنظفت و سرح بھا شمر بن ذى الجوشن 
حتى قدموا الكوفة الحجاج ، فاءقبلوا بھا  . 

و اءقام ابن سعد بقیة یومھ و الیوم الثانى الى زوال الشمس ، ثم رحل بمن تخلف من عیال الحسین ، و حمل نساءه 
 على اءحالس اءقتاب الجمال بغیر وطاء
 مسلك سوم

الثناء واقع این بخش در بیان امورى است كھ پس از شھادت خامس آل عبا حضرت سید الشھداء علیھ آالف التحیة و 
گردیده و در این قسمت مدعاى ما از این كتاب و آنچھ را كھ در اول كتاب اشاره بھ آن نمودیم بھ انجام خواھد 
 .رسید

عمر سعد لعین پس از قتل فرزندم خاتم النبیین ، سر مطھر امام شھید را در ھمان روز عاشورا بھ : رواى گوید
بھ نزد عبیدهللا بن زیاد بد نھاد، روانھ داشت و  -لعنھما هللا  -م ازدى ھمراه خولى بن یزید اصبحى و حمید بن مسل

رضوان هللا علیھم اجمعین  -نیز حكم داد كھ سرھاى انور سایر شھداء  چھ از اصحاب و یاران و چھ از اھل بیت و  -
ن اشعث عنید و جان نثاران آن حضرت را پاك و پاكیزه نمودند و آنان را با شمر بن ذى الجوشن پلید و قیس ب

عمروبن حجاج لجوج ، روانھ كوفھ نمود؛ پس آن اشقیا با سرھاى مطھر بھ سوى كوفھ رفتند و عمر سعد خود نیز 
روز عاشورا و روز یازدھم را تا ھنگام زوال در زمین كربال اقامت نمود و بعد از زوال ، آن اھل بیت غم آمال و 

، )علیھ السالم(رزمین محنت و بال، باقى مانده بودند از عیاالت حسین آن كسانى را كھ از طوفان ستم آن اشقیا در س
 را بر روى پالسھاى
و ال غطاء مكشفات الوجوه بین االءءعداء، و ھن ودائع خیر االءنبیاء، و ساقوھن كما یساق سبى الترك و الروم فى 
 . اءشد المصائب و الھموم
 : و ū در قائلھ

 و یغزى بنوه ان ذا لعجیب   یصلى على المبعوث من آل ھاشم 

 :و قال آخر
 اءترجو اءمة قتلت حسینا 

 
 شفاعة جده یوم الحساب 

كانت ثمانیة و سبعین راءسا، فاقتسمتھا القبائل ، لتتقرب بذلك ) علیھ السالم(اءن رؤ وس اءصحاب الحسین : و روى 
 : الى عبید هللا بن زیاد و الى یزید بن معاویة

شر راءسا، و صاحبھم قیس بن االءشعثفجاءت كندة بثالثة ع  . 
 . و جاءت ھوازن باثنى عشر راءسا، و صاحبھم شمر بن ذى الجوشن
 .و جاءت تمیم بسبعة عشر راءسا
بى ھودج شتران ، سوار نمودند زنان آل عصمت و طھارت را كھ امانتھاى انبیاء بودند مانند اسیران ترك و روم با 

اسیرى مى بردند شدت مصیبت و كثرت غم و غصھ ، بھ . 



 : شاعر عرب این مصیبت عظمى را بھ رشتھ نظم در آورده
این قضیھ بسیار شگفت آور است كھ مردم بر پیغمبر مبعوث كھ از آل ھاشم است ،  ؛...یصلى على المبعوث من 

 !!تحیت و درود بر روح پاكش مى فرستند و از طرف دیگر، فرزندان و خاندان او را بھ قتل مى رسانند
را بھ ظلم و ستم بھ شھادت رساندند، مى توانند در روز قیامت از جد ) علیھ السالم(یا آن امتى كھ امام حسین آ

، ھفتاد و )علیھ السالم(؟ روایت است كھ سرھاى مطھر اصحاب امام حسین !بزرگوارش امید شفاعت داشتھ باشند
زیاد پست فطرت و یزید حرام زاده بد طینت ، ھشت سر نورانى بودند قبیلھ ھاى اعراب براى تقرب جستن بھ ابن 

سیزده سر مطھر را برداشتند و رئیس ایشان قیس بن  ((كنده))در میان خود قسمت نمودند بھ این نحو كھ طایفھ 
قبیلھ . اشعث پلید بود  -لعنھ هللا  -دوازده سر مؤ من ممتحن را گرفتند بھ سركردگى شمر بن ذى الجوشن  ((ھوازن))

ھفده سر عنبر شمیم را برداشتند و بنى اسد شانزده سر از آن بندگان خداى احد، را بردند و قبیلھ مذحج  و گروه تمیم
 .ھفت سر و باقى مردم پرشر سیزده سر انور را قسمت نمودند و با خود بھ كوفھ آوردند
 .و جاءت بنو اءسد بستة عشر راءسا
 . و جاءت مذحج بسبعة رؤ وس

شر راءساو جاء سائرالناس بثالثة ع . 
و لما انفصل ابن سعد عن كربالء، خرج قوم من بنى اءسد، فصلوا على تلك الجثث الطواھر المرملة : قال الراوى 

و سار ابن سعد بالسبى المشار الیھ ، فلما قاربوا الكوفة اجتمع اءھلھا للنظر  .بالدماء، و دفنوھا على ما ھى اآلن علیھ 
 . الیھن

من اءى االءسارى اءنتن ؟: اءة من الكوفیات ، فقالت فاءشرفت امر: قال الراوى   
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فقلن نحن اءسارى آل محمد  ). 

و كان مع النساء على بن : قال الراوى . فنزلت من سطحھا، فجمعت مالء و اءزرا و مقانع ، فاءعطتھن ، فتغطین 
سن المثنى ، و كان قد واسى عمھ و امامھ فى الصبر على ، قد نھكتھ العلة ، والحسن بن الح)علیھ السالم(الحسین 

 . ضرب السیوف و طعن الرماح ، و انما اءرتث و قد اءثخن بالجراح
 بھ خاكسپارى شھداى گلگون كفن

چون ابن سعد لعین بیرون آمد از آن سرزمین ، رفت بھ سوى كوفھ با دستھاى خونین ، جماعتى از : راوى گوید
ھ ھاى خود بیرون آمدند و بر آن اجساد طیبھ و طاھره ، نماز گزاردند و آن شھدا را بھ خاك طایفھ بنى اسد از خان

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ابن سعد لعین ، اسیران آل رسول . در ھمان مكانى كھ اینك قبرھاى آنھاست . سپردند
دند، مردم براى تماشاى اسیران بھ را برداشت و بھ ھمراه خود بھ كوفھ رسانید و چون اھل بیت نزدیك كوفھ رسی

، شما من اءى االءسارى اءنتن ؟ :در این ھنگام زنى از زنان كوفھ بر پشت بام آمد و فریاد زد .اطراف شھر آمدند
 ! ما اسیران از آل محمد ھستیم !نحن اءسارى آل محمد :اسیران از كدام قبیلھ و خاندانید؟ اسیران گفتند

بام پائین آمد و چندین قطعھ لباس و چارقد و مقنعھ بھ خدمت آنھا آورد و تقدیمشان در این موقع آن زن از پشت 
آنان آن لباس و پوشاكھا را پذیرفتند و آنھا را حجاب و پرده خویش نمودند. نمود . 

 ھم ھمراه زنان اھل بیت ، اسیر اشقیاء لئام ، بود، در حال یكھ مرض او را) علیھ السالم(امام سجاد : راوى گوید
)ضعیف و ناتوان ساختھ بود و حسن مثنى فرزند امام حسن  نیز با زنان اسیر بود و او شرط مواسات ) علیھ السالم

در خدمت عموى بزگوار و امام عالى قدر خود بھ جاى آورده و صبر بسیار بر ضربت شمشیر و زخم نیزه نموده 
و ناتوان گردیدبود و در اثر زخمھاى بسیار كھ بر بدن شریفش رسیده بود، ضعیف  . 

 :((المصابیح))و روى مصنف كتاب 
فى ذلك الیوم سبعة عشر نفسا و اءصابھ ثمانیة ) علیھ السالم(اءن الحسن بن الحسن المثنى قتل بین یدى عمھ الحسین 

 . عشر جراحا، فاءخذه خالھ اءسماء بن خارجة ، فحملھ الى الكوفة و داواه حتى برء، و حملھ الى المدینة
علیھ السالم(ھم اءیضا زید و عمرو ولدا الحسن السبط و كان مع ). 

 . فجعل اءھل الكوفة ینوحون و یبكون
علیھ السالم(فقال على بن الحسین  ): 

(( فمن الذى قتلنا؟!! اءتنوحون و تبكون من اءجلنا؟ !!)). 
ءنطق منھا، كاءنھا تفرغ یومئذ، فلم اءر خفرة قط ا) علیھ السالم(قال بشیر بن االءسدى و نظرت الى زینب ابنة على 

، و قد اءوماءت الى الناس اءن اسكتوا، فارتدت االءنفاس و سكنت )علیھ السالم(من لسان اءمیر المؤ منین 
 : االءجراس ، ثم قالت
 .اءلحمد ū ، و الصالة على جدى محمد و آلھ الطیبین االءخیار

یا اءھل الكوفة ، یا اءھل الختل و الغدر،: اءما بعد  



تاب مصنف ك در آن روز بال، ھفده نفر از ) علیھ السالم(روایت كرده كھ حسن مثنى فرزند امام حسن  ((مصابیح))
گروه اشقیا را بھ جھنم فرستاد و ھیجده زخم بر بدن شریفش وارد آمد و در آن حال ، دایى او اسماء بن خارجھ او 

معالجھ و مداوا نمود تا بھبود یافت و او را  را از میان معركھ برداشت و بھ سوى كوفھ آورد و زخمھاى بدنش را
ھنگامى كھ . بودند) علیھ السالم(ھمچنین در میان اسیران ، زید و عمرو، فرزندان امام حسن . روانھ مدینھ ساخت 

فرمود) علیھ السالم(امام زین العابدین . اھل كوفھ اھل بیت را دیدند، شروع بھ گریھ و زارى نمودند اءتنوحون و )) :
ونتبك در اینجا اجتماع نموده اید و بر حال ما گریھ مى كنید؟ و چھ كسى عزیزان ما را بھ قتل ! اى اھل كوفھ  ((... 

 !رسانیده ؟
در كوفھ) علیھا السالم(سخنرانى زینب   

در آن روز بھ سوى زینب دختر امیر المؤ منین : بشیر بن حذلم اسدى مى گوید ( متوجھ شدم ، بھ خدا ) علیھ السالم
در عین حال كھ سخنورى توانا و بى نظیرى بود، حیا و متانت سراپاى او را فرا گرفتھ بود و گویا سخنان ! ندسوگ

بھ مردم اشاره نمود . از زبان رساى او فرو مى ریخت و او على وار سخن مى راند) علیھ السالم(گھربار على 
پس زینب . ت و زنگھاى شتران از صدا افتاددر این ھنگام نفسھا در سینھ ھا حبس گش. سكوت را مراعات نمایند

شروع بھ سخنرانى نمود) علیھا السالم(كبرى  : 
((ū الحمد ....))  آیا براى گرفتارى ما گریھ مى كنید؛ پس اشك ! اى اھل خدعھ و غدر! اما بعد، اى مردم كوفھ
 !چشمانتان خشك مباد

مثلكم كمثل التى نقضت غزلھا من بعد قوة اءنكاثا، تتخذون  فال رقاءت الدمعة ، و ال ھداءت الرنة ، انما! اءتبكون ؟
 . اءیمانكم دخال بینكم
 !اءال و ھل فیكم اال الصلف و النطف ، والصدر الشنف ، و ملق االماء، و غمز االءعداء؟
 . اءو كمرعى على دمنة

اب اءنتم خالدوناءو كفضة على ملحودة ، اءال ساء ما قدمتم الءنفسكم اءن سخط هللا علیكم و فى العذ  . 
 !اءتبكون و تنتحبون ؟
 .اى و هللا فابكوا كثیرا، واضحكوا قلیال
 .فلقد ذھبتم بعارھا و شنارھا، و لن ترحضوھا بغسل بعدھا اءبدا

و اءنى ترحضون قتل سلیل خاتم النبوة ، و معدن الرسالة ، و سید شباب اءھل الجنة ، و مالذ خیرتكم ، و مفزع 
جتكم ، و مدرة سنتكمنازلتكم ، و منار ح  . 

 اءال ساء ما تزرون ، و بعدا لكم و سحقا، فلقد
جز این نیست كھ مثل شما مردم مثل آن زن است كھ رشتھ خود را بعد از آنكھ محكم ! و نالھ ھایتان فرو منشیناد

مى گیرید؛ آیا در  شما ایمان خود را مایھ دغلى و مكر و خیانت در میان خود .تابیده شده باشد تاب آن را بازگرداند
شما صفتى ھست اال بھ خود بستن بى حقیقت و الف و گزاف زدن و بھ جز آالیش بھ آنچھ موجب عیب و عار است 
 (26). و مگر سینھ ھا مملو از كینھ و زبان چاپلوسى مانند كنیزكان و چشمك زدن مانند كفار و دشمنان دین

یا گیاھى را مانید كھ در منجالبھا مى روید كھ قابل خوردن نیست یا بھ نقره اى مانید كھ گور مرده را بھ آن آرایش 
 .دھند

 ظاھرت چون گور كافر پر حلل 
 

  (27)باطنت قھر خدا عزوجل 

فرستاد كھ موجب سخط الھى بود و شما در   آگاه باشید كھ بد كارى بوده آنچھ را كھ نفس ھاى شما براى شما پیش 
 .عذاب آخرت ، جاویدان و مخلد خواھید بود

؛ زیرا بھ حقیقت كھ بھ ننگ و عار ایا گریھ و نالھ مى نمایید، بلى بھ خدا كھ گریھ بسیار و خنده كم باید بكنید
روزگار آلوده شدید كھ این پلیدى را بھ ھیچ آبى نتوان شست ؛ لوث گناه كشتن سلیل خاتم نبوت و سید شباب اھل 

كشتن ھمان كسى كھ در اختیار نمودن امور، او پناه شما بود و در ھنگام نزول بال، ! جنت را چگونھ توان شست ؟
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حجت با خصم ، رھنماى شما و در آموختن سنت رسول هللا  فریاد رس شما و در مقام
 (28).را، بزرگ شما بود

و ضربت علیكم الذلة والمسكنةخاب السعى ، و تبت االءیدى ، و خسرت الصفقة ، و بؤ تم بغضب من هللا ،   . 
 !ویلكم یا اءھل الكوفة ، اءتدرون اءى كبد لرسول هللا فریتم ؟

و اءى دم لھ سفكتم ؟! و اءى كریمة لھ اءبرزتم ؟ ! 
لقد جئتم بھا صلعاء عنقاء سوداء فقماء! و اءى حرمة لھ انتھكتم ؟ . 

خرقاء شوھاء، كطالع االءرض و مالء السماء: و فى بعضھا . 



جبتم اءن مطرت السماء دما، و لعذاب اآلخرة اءخزى و اءنتم ال تنصرون ، فال یستخفنكم المھل ، فاءنھ ال یحفزه اءفع
 .البدار و ال یخاف فوت الثار، و ان ربكم لبالمرصاد

 : قال الراوى
 . فو هللا لقد راءیت الناس یومئذ حیارى یبكون ، و قد وضعوا اءیدیھم فى اءفواھھم

بد گناھى بود كھ بھ جا آوردید، ھالكت و دروى از رحمت الھى بر شما باد و بھ تحقیق كھ بھ نومیدى آگاه باشید كھ 
كشید كوشش شما و زیانكار شد دستھاى شما و خسارت و ضرر گردید این معاملھ شما؛ بھ غضب خداى عزوجل 

 ! برگشتید و زود شد بر شما داغ ذلت و مسكنت ؛ واى بر شما باد، اى اھل كوفھ
را پاره پاره نمودید و چھ بانوان محترمھ ، معززه ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یا مى دانید كدام جگر رسول خدا آ

چو در گوھر را آشكار ساختید، كدام خون رسول خدا را ریختید و كدام حرم او را ضایع ساختید؟ بھ تحقیق كھ 
است و ظلمى بھ اندازه و مقدار زمین و آسمان    كارى قبیح و داھیھ اى ناخوش بھ جا آوردید كھ موجب سرزنش

 .نمودید
آیا شما را شگفت مى آید كھ اگر آسمان خون بر سرتان باریده است و البتھ عذاب روز باز پسین خوار كننده تر 

است و در آن روز شما را یاورى نخواھد بود؛ پس بھ واسطھ آنكھ خدایتان مھلت داد سبك نشوید و از حد خویش 
نگردید؛ زیرا عجلھ در انتقام ، خداى را بھ شتاب نمى آورد و او با بى تاب نمى كند كھ بر خالف حكمت خارج 

 .كارى كند و نمى ترسد كھ خونخواھى كردن از دست او برود
تا داد مظلوم از ظالم ستاند(بھ درستى كھ پروردگار بھ انتظار بر سر راه است  ). 

را در آن روز دیدم ھمھ حیران ، دستھا بر دھان گرفتھ و گریھ مى كردند مردم كوفھ! بھ خدا سوگند: راوى گوید . 
 : و راءیت شیخا واقفا الى جنبى یبكى حتى اخضلت لحیتھ و ھو یقول

باءبى اءنتم و اءمى كھولكم خیر الكھول ، و شبابكم خیر الشباب و نساؤ كم خیر النساء، و نسلكم خیر نسل ، ال 
 . یخزى و ال یبزى

د بن موسى قالو روى زی  : 
قال) علیھما السالم(حدثنى اءبى ، عن جدى   : 
بعد اءن وردت من كربالء، فقالت) علیھا السالم(خطبت فاطمة الصغرى   : 

 . اءلحمد ū عدد الرمل والحصى ، وزنة العرش الى الثرى ، اءحمده و اءومن بھ و اءتو كل علیھ
و اءن محمدا عبده و رسولھ ، و اءن ذریتھ ذبحوا بشط الفرات بغیر  و اءشھد اءن ال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ ،

 . ذحل و ال ترات
اللھم انى اءعوذ بك اءن اءفترى علیك الكذب ، و اءن اءقول علیك خالف ما اءنزلت من اءخذ العھود لوصیة على بن 

علیھ السالم(اءبى طالب   ، المسلوب حقھ ، المقتول بغیر(
: ویم ایستاده چنان گریھ مى كرد كھ ریشش از اشك چشمانش ، تر شده بود و ھمى گفت پیر مردى را دیدم در پھل

پدر و مادرم بھ فداى شما باد؛ پیران شما از بھترین پیران عالمند و جوانان شما بھترین جوانان و زنانتان بھترین 
 .زنان و نسل شما بھترین نسلھاست و این نسل خوار و مغلوب ناكسان نمى گردد

انى فاطمھ صغرى سالم هللا علیھاسخنر  
: پدرم بھ من خبر داد كھ از جدم روایت نموده بود كھ چنین فرمود: گفت ) علیھما السالم(زید بن موسى بن جعفر 

؛ حمد و ((.... الحمد ū)) :فاطمھ صغرى پس از آنكھ از كربال بھ شھر كوفھ رسید، خطبھ اى بھ این مضمون خواند
را سزاست بھ شماره ریگھا و سنگھاى بیابان و بھ اندازه سنگینى عرش خداوند مھربان ،  سپاس ذات مقدس خداوند
او را سپاس مى گویم و ایمان بھ خداوندیش دارم و خویش را بھ او مى سپارم و شھادت ! تا سطح زمین و آسمان 

صلى هللا (بر آن كھ محمد مى دھم كھ بجز او خدایى نیست و او یگانھ و بى نیاز و شریك ، است و گواھى مى دھم 
بنده خاص و رسول مخصوص اوست و نیز شھادت مى دھم بر آنكھ فرزندان پیامبر را در كنار  (علیھ و آلھ و سلم 

آب فرات مانند گوسفندان سر از بدن جدا نمود، و بدون آنكھ كسى را بھ قتل رسانده باشند و كسى خونى از آنھا 
اه مى برم از اینكھ بر تو دروغ بستھ باشم یا آنكھ سخنى گویم بر خالف آنچھ نازل پروردگارا، بھ تو پن .طلبكار باشد



علیھ السالم(على   فرمودى بر پیغمبر كھ از امت ، عھد و پیمان گرفت از براى وصى خویش  )، 
دفعت عنھ  فى بیت من بیوت هللا ، فیھ معشر مسلمة باءلسنتھم ، تعسا لرؤ وسھم ، ما -كما قتل ولده باالءمس  -ذنب 

ضیما فى حیاتھ و ال عند مماتھ ، حتى قبضتھ الیك محمود النقیبة ، طیب العریكة ، معروف المناقب ، مشھور 
 . المذاھب ، لم تاءخذه اللھم فیك لومة الئم و ال عذل عاذل

حتى قبضتھ ھدیتھ یا رب لالسالم صغیرا، و حمدت مناقبة كبیرا، و لم یزل ناصحا لك ولرسولك صلواتك علیھ و آلھ 
الیك ، زاھدا فى الدنیا، غیر حریص علیھا، راغبا فى اآلخرة مجاھدا لك فى سبیلك ، رضیتھ فاخترتھ و ھدیتھ الى 

 . صراط مستقیم
 .اءما بعد، یا اءھل الكوفة ، یا اءھل المكر و الغدر و الخیالء

عل علمھ عندنا و فھمھ لدینافانا اءھل بیت ابتالنا هللا بكم ، و ابتالكم بنا، فجعل بالءنا حسنا، و ج . 
فى بالده لعباده  فنحن عیبة علمھ و وعاء فھمھ و حكمتھ و حجتھ على اءھل االءرض   . 

كھ در روز گذشتھ ) علیھ السالم(حسین   آن على كھ مردم حق او را از دستش گرفتند و او را بى گناه مانند فرزندش 
 .كشتھ اند، بھ قتل رسانیدند

( واقع گردید كھ در آن مسجد جماعتى ) یعنى مسجد كوفھ(در خانھ اى از خانھ ھاى خدا )) المعلیھ الس(قتل على 
زیرا تا در حیات بود ! بودند كھ بھ زبان اظھار اسالم مى نمودند كھ ھالكت و دورى از رحمت الھى بر ایشان باد

دانى رسید و از این دار فانى او را بھ ظلمى را از او دفع ننمودند و نھ آن ھنگام كھ از این دنیاى فانى بھ سراى جاو
معروف و راه سلوكش   انتقال دادى در حالتى كھ پسندیده نفس و پاكیزه طبیعت بود و مناقبش   سوى رحمت خویش 

 .مشھور بود
خداوندا، او چنان بود كھ ھیچ گاه مالمت مالمت كنندگان او را در حق بندگى ات و رضایت مانع نمى آمد ھنگام 

را بھ سوى اسالم ھدایت نمودى و در حال بزرگى مناقبش را پسندیدى و ھمواره نصیحت را براى  كودكى او
 .رضاى تو و خشنودى پیغمبرت ، فرو نمى گذاشت تا آنكھ روح پاكش را قبض نمودى 

 او لذائذ دنیاى فانى را پشت پا زده و بھ آن مایل و حریص نبود بلكھ رغبتش بھ سوى آخرت بود و ھمتش معروف
 .در جھاد كردن در راه پسندیده تو بود

كردى  تو از او راضى شدى و اختیارش نمودى سپس بھ راه راست ھدایتش  ((...اءما بعد)) .  اى ! ؛ اى جماعت كوفھ 
ماییم اھل بیت عصمت و طھارت كھ خداى عزوجل! اھل مكارى و خدعھ و تكبر  

على كثیر ممن خلق تفضیال بینا) لیھ و آلھ و سلمصلى هللا ع(اءكرمنا هللا بكرامتھ و فضلنا بنبیھ محمد  . 
 .فكذبتمونا، و كفرتمونا

 .و راءیتم قتالنا حالال و اءموالنا نھبا
 . كاءننا اءوالد ترك اءو كابل كما قتلتم جدنا باالءمس ، و سیوفكم تقطر من دمائنا اءھل البیت ، لحقد متقدم

 . قرت لذلك عیونكم ، و فرحت قلوبكم
هللا و مكرا مكرتم ، و هللا خیر الماكرینافتراء على   . 

 .فال تدعونكم اءنفسكم الى الجذل بما اءصبتم من دمائنا و نالت اءیدیكم من اءموالنا
 .فان ما اءصابنا من المصائب الجلیلة و الرزایا العظیمة فى كتاب من قبل اءن نبراءھا، ان ذلك على هللا یسیر

رحوا بما آتاكم ، و هللا ال یحب كل مختال فخورلكیال تاءسوا على ما فاتكم و ال تف . 
) كھ جز حق گفتار و كردار نداریم(مبتال ساخت و شما را بھ وجود ما ) بھ تحمل و صبورى و ظلم ھاى شما(ما را 

امتحان نمود و امتحان ما را نیكو مقرر فرمود و علم و فھم را در نزد ما قرار داد؛ پس ماییم صندوق علم هللا و 
خدا ما را بھ كرامت . ھم و حكمت بارى تعالى و ماییم حجت حق بر روى زمین در بالد او از براى بندگان ظرف ف

)خویش گرامى داشتھ و بھ واسطھ محمد مصطفى  بر بسیارى از مخلوقات فضیلت داد بھ ) صل هللا علیھ و آلھ و سلم
بت دادید و از دین ما را خارج دانستید و فضیلت داد بھ فضیلتى ظاھر و ھویدا؛ پس شما امت ما را بھ دروغ نس

ھمچنان . چنین پنداشتید كھ كشتن ما حالل و اموال ما ھدر و غنیمت است ، مصل آنكھ ما از اسیران ترك و تاتاریم 
)كھ در روز گذشتھ جد ما على  راكشتید و ھنوز خونھاى ما اھل بیت ، از دم شمشیرھاى شما مى چكد ) علیھ السالم



ات و كینھ دیرینھ كھ از زمان جاھلیت داشتید و براى ھمین نیز چشمانتان و دلھایتان شاد گردیده از بھ واسطھ عدو
روى افتراء بر خداى عزوجل و از جھت مكرى كھ انگیختید و خدا بھترین مكر كنندگان است ؛ پس نشاید كھ نفس 

اكنون خون ما را ریختید و دست .  شما دعوت كند شما را بھ سوى فرح و سرور بھ واسطھ رسیدن بھ آرزوھایتان
بھ درستى كھ این مصیبت ھاى بزرگ كھ بھ ما رسیده است خداند متعال پیش از خلفت در . شما بھ اموال ما رسید

یعنى ھیچ مصیبتى در  ؛....ما اءصاب من مصیبة  :كتاب لوح محفوظ آن را ثبت فرموده و در قرآن مى فرماید
دھد مگر اینكھ ھمھ آنھا قبل از زمین و نھ در وجود شما روى نمى  

 

 

تبا لكم ، فانتظروا اللعنة والعذاب ، فكاءن قد حل بكم ، و تواترت من السماء نقمات ، فیسحتكم بعذاب و یذیق بعضكم 
 . باءس بعض ثم تخلدون فى العذاب االءلیم یوم القیامة بما ظلمتمونا، اءال لعنة هللا على الظالمین

اءم باءیة رجل مشیتم الینا تبغون محاربتنا؟! و اءیة نفس نزعت الى قتالنا؟! د طاعنتنا منكم ؟ویلكم ، اءتدرون اءیة ی ! 
سول لكم )قست و هللا قلوبكم ، و غلظت اءكبادكم ، و طبع على اءفئدتكم ، و ختم على اءسماعكم و اءبصاركم 

غشاوة فاءنتم ال تھتدون) الشیطان و اءملى لكم و جعل على بصركم  . 
قبلكم و ذحول لھ لدیكم بما غدرتم باءخیھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كم یا اءھل الكوفة ، اءى ترات لرسول هللا فتبا ل

 : على بن اءبى طالب جدى و بنیھ و عترة النبى االءخیار صلوات هللا و سالمھ علیھم ، وافتخر بذلك مفتخركم فقال
این امر براى خدا آسان استآنكھ زمین را بیافرینم در لوح محفوظ ثبت است و  این بھ خاطر آن است كھ براى  . 

آنچھ از دست داده اید تاءسف نخورید و بھ آنچھ بھ شما داده است دلبستھ و شادمان نباشید و خداوند ھیچ متكبر فخر 
ا اآلن منتظر باشید لعنت و عذاب الھى را چنان عذابى كھ گوی! زیان و ھالكت بر شما باد! فروشى را دوست ندارد

بر شما رسیده و نعمت ھایى را كھ گویا پى در پى از آسمان نازل مى شود؛ پس ریشھ وجود شما را بھ تیشھ ھاى 
كھ سختى عذاب را براى (عذاب بیرون خواھد افكند و گروھى از شما خواھد كھ مسلط شود بر گروھى دیگر 

د بود؛ زیرا بر ماستم كردید و لعنت خدا مر از آن پس ھمگى در عذاب دردناك جاویدان خواھی) ھمدیگر بچشانید
آیا مى دانید كھ چھ دستى از شما و چھ نفسى شایق گردیده كھ با ما قتال كنید و ! واى بر شما باد. ستمكاران راشت 

با كدام پا بھ جنگ ما آمدید؟ بھ خدا سوگند قلبھایتان سخت و جگرھایتان پر غیظ و كینھ گشتھ و مھر ظاللت بر 
و بر گوشھا و دیدگانتان زده شده و شیطان با وسوسھ ھا و آرزوھا شما را در انداختھ و پرده بر چشمانتان  دلھایتان

آیا مى دانید چند خون از رسول ! زیان و ھالكت بر شما باد! اى اھل كوفھ . كشیده ؛ پس ھرگز ھدایت نخواھید شد
)خدا  را در دل دارید تا بھ حدى كھ بھ كشتن ما اھل بیت ، و فرزندان و عترت پاك او ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

؟ و بھ این مضمون گویا ھستید كھ!فخر و مباھات مى كنید  : 
 نحن قتلنا علیا و بنى على 

 
 بسیوف ھندیة و رماح 

 و نطحناھم فاءى نطاح   و سبینا نساءھم سبى ترك 

هللا و اءذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، فاكظم  بفیك اءیھا القائل الكثكث و االءثلب ، افتخرت بقتل قوم زكاھم
 . واقع كما اءقعى اءبوك ، فانما لكل امرء ما اكتسب و ما قدمت یداه

على ما فضلنا هللا -ویال لكم  -اءحسدتمونا   . 
 :شعر

 فما ذنبنا ان جاش دھرا بحورنا 
 

 و بحرك ساج ال یوارى الدعامصا 

((  ((. ذوالفضل العظیم و من لم یجعل هللا نورا فمالھ من نورذلك فضل هللا یؤ تیھ من یشاء و هللا
) و اءنضحت نحورنا(حسبك یابنة الطیبین ، فقد اءحرقت قلوبنا : وارتفعت االءصوات بالبكاء والنحیب ، و قالوا: قال 

 . و اءضرمت اءجوافنا، فسكتت
((...نحن قتلنا)) ھندى و نیزه ھا و زنان ایشان را اسیر نمودیم ؛ یعنى ما كشتیم على و فرزندان على را با شمشیرھاى 
 ! مانند اسیران ترك و ایشان را شكست دادیم چھ شكستى

آیا فخر مى كنى بھ كشتن گروھى كھ خداوند تعالى ایشان را پاك و ! اى گوینده چنین سخنان ، خاك بر دھانت باد
خشم خود را فرو بنشان و چون سگ ! پلید اى شخص. پاكیزه گردانیده است و رجس و پلیدى را از ایشان برداشتھ 

ھمانا براى ھر كسى ھمان جزاى است كھ كسب نموده و بھ دست خویش بھ . بر دم خود بنشین چنانكھ پدرت نشست 



آیا بر ما حسد مى بردید؟ واى بر شما بھ واسطھ آنچھ كھ خداى تعالى ما را فضیلت . سوى قیامت پیش فرستاده است 
كر فرمودداده و این شعر را ذ ((....فما ذنبنا)) : دریاى ) بھ امر الھى(؛ یعنى ما را چھ گناه است اگر چند روزى 
دعموص(شوكت و جالل و فضیلت ما بھ جوش آید و دریاى اقبال تو آرام باشد بھ قسمى كھ كھ كفچلیز  در آن  (29)(

(31)((.... و من لم)) (30)((.... ذللك فضل)) .نتواند پنھان بماند این فضل خداوند است كھ بھ ھر كس بخواھد مى دھد و  ؛
راوى . و ھر كسى كھ خدا نورى براى او قرار نداده ، نورى براى او نیست . خداوند صاحب فضل عظیم است 

كافى : چون آن مخدره مكرمھ این كلمات را ادا فرمود، صداھا بھ گریھ بلند شد و اھل كوفھ عرضھ داشتند: گوید
  بھ تحقیق كھ دلھاى ما را كباب نمودى و گردنھاى ما را نرم كردى و آتش ! ات اى دختر طیبین است این فرمایش

 . اندوه بھ اندرون و باطن ما افروختى
فى ذلك الیوم من وراء كلتھا، رافعة صوتھا بالبكاء، فقالت) علیھ السالم(و خطبت اءم كلثوم ابنة على : قال   : 

فتبا ! لكم خذلتم حسینا و قتلتموه و انتھبتم اءموالھ وورثتموه و سبیتم نساءه و نكبتموه ؟ یا اءھل الكوفة ، سوءا لكم ، ما
 .لكم و سحقا

قتلتم خیر رجاالت ) و اءى دماء سفكتموھا؟(ویلكم ، اءتدرون اءى دواة دھتكم ؟ و اءى وزر على ظھوركم حملتم ؟ 
قلوبكم ، اءال ان حزب هللا ھم الغالبون و حزب الشیطان ، و نزعت الرحمة من )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعد النبى 

 . ھم الخاسرون
 : ثم قالت

 قتلتم اءخى صبرا فویل الءمكم 
 

 ستجزون نارا حرھا یتوقد 

 و حرمھا القرآن ثم محمد   سفكتم دماء حرم هللا سفكھا 
 لفى سقر حقا یقینا تخلدوا   اءال فابشروا بالنار انكم غدا 

رمھ خاموش گردیدپس آن مخدره مك . 
علیھ السالم(سخنرانى ام كلثوم  ) 

در ھمان روز از پشت پرده خطبھ خواند ) علیھ السالم(علیا مكرمھ ام كلثوم دختر امیر مؤ منان على : رواى گوید
) علیھ السالم(چھ شد كھ حسین ! رسوایى بر شما باد! اى اھل كوفھ : در حالتى كھ صدا بھ گریھ بلند كرده بود فرمود

را خوار ساختید و او را بكشتید و اموالش را بھ غارت بدرید و آن را متصرف شدید مانند تصرف میراث و زنان 
آیا مى دانید چھ داھیھ و ! او را اسیر نمودید و ایشان را بھ رنج و سختى افكندید؛ پس زیان و ھالكت بر شما باد

ھ خونھا كھ ریختید و چھ حرمى را مصیبت زده جنایت بزرگى مرتكب شدید و چھ بارگناه بر دوش گرفتید و چ
نمودید و چھ دخترانى را غارت نمودید و چھ اموالى را بھ تارج بردید، كشتید آن مردانى را كھ بعد از رسول 

آگاه باشید كھ رستگارى براى لشكر . بھترین خلق بودند و ترحم از دلھایتان كنده شده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
آنگاه این ابیات را خواند. شكر شیطان خاسر و زیانكارندخداست و ل : 

؛ برادر عزیزم را بى تقصیر با آزار و شكنجھ كشتید ھمانطور كھ پرنده را با چوب و سنگ آزار ((.... قتلتم اءخى))
ھ اش زود است كھ جزاى شما آتش جھنم خواھد بود؛ آتشى كھ شعل! مادرتان در عزایتان واویال گوید. دھند و بكشند

صلى هللا علیھ (فرو نمى نشیند و خونھایى را ریختید كھ خدا ریختن آنھا را حرام كرده و قرآن مجید و رسول حمید 
بشارت باد شما را بھ آتش جھنم كھ در فرداى. نیز بھ حرمت آن ناطق اند) و آلھ و سلم  

 و انى الءبكى فى حیاتى على اءخى 
 

 على خیر من بعد النبى سیولد 

ریز مستھل مكفكف بدمع غ  
 

 على الخد منى دائما لیس یحمد 

فضج الناس بالبكاء والنحیب والنوح ، و نشر النساء شعورھن ووضعن التراب على رؤ وسھن ، و : قال الراوى 
خمش وجوھھن ، و لطمن خدودھن ، ودعون بالویل والثبور، و بكى الرجال و نتفوا لحاھم ، فلم یر باكیة و باك 

الیوم اءكثر من ذلك  . 
اءوماء الى الناس اءن اسكتوا، فسكتوا، فقام قائما، فحمد هللا و اءثنى علیھ و ذكر ) علیھ السالم(ثم اءن زین العابدین 

 : النبى بما ھو اءھلھ فصلى علیھ ، ثم قال
 : اءیھا الناس من عرفنى فقد عرفنى ، و من لم یعرفنى فاءنا اءعرفھ بنفسى))

ى بن اءبى طالباءنا على بن الحسین بن عل  . 
 . اءنا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر ذحل و ال ترات
قیامت در دوزخ سقر، بھ یقین و حق ، جاویدان خواھید بود و اینك من در مدت زندگانى خود گریانم و در تمام عمر 

علیھ السالم(خود بر برادرم حسین  صل هللا علیھ (اشك خواھم ریخت ، بر آن كس گریھ مى كنم كھ پس از رسول  (
پیوستھ از چشمانم اشك مانند باران بر گونھ ھایم جارى است كھ آن را . بھترین مردم روى زمین بود) و آلھ و سلم

 . تمامى نیست



مردم ھمگى صداھا بھ گریھ و نوحھ بلند نمودند و زنان كوفھ موھا پریشان و خاك مصیبت بر سر : راوى گوید
ھ بر روى خود زدند و فریاد واویال بر آوردند و مردان كوفى نیز بھ گریھ ریختند و صورتھا خراشیدند و لطم

ھیچ روزى بھ مانند آن روز در گریھ و نالھ نبودند. افتادند و ریش ھا را كندند . 
علیھ السالم(سخنرانى امام سجاد  ) 

علیھ (پس امام سجاد . دپس ھمھ ساكت شدن. بھ اھل كوفھ اشاره نمود كھ ساكت باشید) علیھ السالم(سپس امام سجاد 
بر زبان راند و درود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حمد و ثناى الھى بھ جا آورد و نام نامى رسول گرامى ) السالم

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نامحدود بر روان احمد محمود  ھر كس مرا مى ! اى مردم : فرستاد؛ سپس فرمود (
منم على بن : سد حسب و نسب مرا، پس من خود را براى او معرفى مى كنم شناسد كھ مى شناسد و آنكھ نمى شنا

منم فرزند آن كسى كھ او را در كنار نھر فرات سر از بدن جدا نمودند بدون آنكھ ! حسین بن على بن ابى طالب 
 گناھى مرتكب شده باشد یا آنكھ سبب قتل كسى گردیده باشد؛ منم فرند كسى كھ ھتك حرمت او را نمودند
 . اءنا ابن من انتھك حریمھ و سلب نعیمھ وانتھب مالھ و سبى عیالھ
 .اءنا ابن من قتل صبرا و كفى بذلك فخرا
اءیھا الناس ، ناشدتكم هللا ھل تعلمون اءنكم كتبتم الى اءبى و خدعتموه و اءعطیتموه من اءنفسكم العھد والمیثاق 
ءنفسكم و سوءا لراءیكم باءیة عین تنظرون الى رسول هللا فتبا لما قدمتم ال !والبیعة و قاتلتموه و خذلتموه ؟ صلى هللا )

قتلتم عترتى وانتھكتم حرمتى فلستم من اءمتى ؟: اذ یقول لكم ) علیھ و آلھ و سلم ! 
ھلكتم و ما تعلمون: فارتفعت اءصوات من كل ناحیة ، و یقول بعضھم لبعض : قال الراوى   . 

)) : فقال و حفظ وصیتى فى هللا و فى رسولھ و اءھل بیتھ ، فان لنا فى رسول هللا اءسوة  رحم هللا امرءا قبل نصیحتى
 .((حسنة

نحن كلنا یابن رسول هللا سامعون مطیعون حافظون لذمامك غیر زاھدین فیك و ال راغبین عنك ، : فقالوا باءجمعھم 
 فمرنا باءمرك یرحمك هللا ، فانا

ھ غارت بردند و عیالش را اسیر نمودند؛ منم فرزند آن كسى كھ بھ و حق نعمتش را ناسپاسى كردند و اموالش را ب
 .او را كشتند ((صبر))شكل 
این قدر زخم بر بدنش زدند كھ طاقت و توانائیش برفت و ھمین شھید شدنش با ظلم و ستم در فخریھ ما اھل بیت 
 .كفایت مى كند

ترفید كھ نامھ ھا بھ پدرم نوشتید و با او غدر كردید و شما را بھ خدا سوگند كھ آیا بر این مدعا آگاه و مع! اى مردم 
و در عوض ، با او قتال ) كھ او را یارى كنید و با دشمنانش جنگ نمایید(مكر نمودید و عھد و میثاق بھ او دادید 

باد و قبیح . پس بدى و زیان باد مر آنچھ را كھ از براى آخرت خود از پیش فرستاید. كردید تا او را شھید نمودید
نظر خواھید نمود، كھ در روز قیامت بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ كدام دیده بھ سوى رسول خدا ! راءى شما

شما عترت ما را كشتید و ھتك حرمت من نمودید؛ پس شما از امت من نیستید: شما خواھد گفت  . 
ى دیگر ھمى گفتند كھ ھالك شدید و خود از ھر جایى صداى نالھ بلند شد و گروھى از كوفیان بھ گروھ: رواى گوید

 .نمى دانید
خدا رحمت كند آن مرد را كھ اندرز مرا بپذیرد و وصیتم را در راه رضاى خدا و رسولش : پس آن حضرت فرمود

كردار نیكو است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و اھل بیتش قبول نماید؛ زیرا ما را در تاءسى بھ رسول   . 
ما ھمھ ، گوش بھ فرمان توییم و حرمت تو را نگھبانیم و از خدمت رو ! اى فرزند رسول : تندمردم كوفھ ھمگى گف

 بر نمى گردانیم ؛ آنچھ امر است رجوع بفرما، خدایت رحمت كند؛ ما با دشمنانت
 .حرب لحربك و سلم لسلمك ، لناءخذن یزید و نبراء ممن ظلمك و ظلمنا

علیھ السالم(فقال  ): (( ءیتھا الغدرة المكرة ، حیل بینكم و بین شھوات اءنفسكم ، اءتریدون اءن تاءتوا ھیھات ھیھات ، ا
 !الى كما اءتیتم الى اءبى من قبل ؟

كال و رب الراقصات ، فان الجرح لما یندمل ، قتل اءبى صلوات هللا علیھ باالءمس و اءھل بیتھ معھ ، و لم ینس ثكل 
ل اءبى و بنى اءبى ، و وجده بین لھاتى و مرارتھ بین حناجرى و حلقى و ثك) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول هللا 

 . ، و غصصھ تجرى فى فراش صدرى
 .((و مساءلتى اءن ال تكونوا لنا و ال علینا
 : ثم قال

 ال غرو ان قتل الحسین و شیخھ 
 

 قد كان خیرا من حسین و اءكرما 

ك اءعظما اءصاب حسینا كان ذل  فال تفرحوا یا اءھل كوفان بالذى   
 قتیل بشط النھر روحى فداؤ ه 

 
 جزاء الذى اءرداه نار جھنما 



رضینا منكم راءسا براءس ، فال یوم لنا و ال علینا): علیھ السالم(ثم قال  . 
ما یزید پلید را بھ فتراك بستھ بھ خدمتت آوردیم و از آن كسى كھ بر تو و در حقیقت . دشمنیم و با دوستانت دوستیم 

فرمود) علیھ السالم(امام سجاد . روا داشت از او بیزارى مى جوییم  بر ما ستم ((.... ھیھات ھیھات)) : یعنى ! ؟
شما بھ آن میل نموده ، نخواھید رسید؛ تصمیم دارید ھمانطور كھ   اى مردم غدار مكار، آنچھ نفس ! ھیھات ھیھات 

الراقصات كال ورب بھ پدرانم ستم نمودید بر من نیز ھمان سلوك روا دارید؟  (32) بھ پروردگار شتران ھرولھ كننده  ؛
دیروز پدرم با یارانش . كھ چنین امرى واقع نخواھد شد؛ زیرا ھنوزم جراحت مصیبت پدر بھبودى نیافتھ ! سوگند

و فرزندان ) علیھ السالم(و على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ز مصیبت شھادت رسول ھنو. بھ دست شما كشتھ شد
پدرم فراموشم نگردیده و این غم غصھ ھا ھنوز در كام من باقى است و تلخى آن راه نفس و گلویم را گرفتھ و در 

این ) علیھ السالم(گاه امام سجاد آن. اكنون در خواستم آن است كھ نھ یاور من باشید و نھ دشمن ما. سینھ ام گره بستھ 
((... ال غرو ان)) :ابیات را خواند علیھ (را كشتند؛ زیرا پدر او على ) علیھ السالم(؛ یعنى عجب نیست اگر حسین 

را نیز كھ بھتر از او بود بھ شھادت رساندند) السالم شھید ) علیھ السالم(پس خشنود نباشید اى كوفیان كھ حسین  .
در كنار ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزند رسول . ن خوشحالى و خشنودى ، بسیار بزرگ است شد؛ زیرا گناه ای

سپس امام . جزاى آن كس كھ او را شھید كرده ، آتش جھنم است ! نھر فرات بھ شھادت نائل آمد، جانم بھ فدایش باد
فرمود) علیھ السالم(سجاد  ((....رضینا)) : نھ بھ یارى ما باشید و نھ بھ ضرر ما ؛ ما خشنودیم از شما سر بھ سر، . 

 : قال الراوى
فوضع بین یدیھ ، و ) علیھ السالم(ثم اءن ابن زیاد جلس فى القصر، و اءذن اذنا عاما، و جى ء براءس الحسین 

 . اءدخل نساء الحسین و صبیانھ الیھ
ھذه زینب ابنة على: فجلست زینب ابنة على متنكرة ، فساءل عنھا، فقیل   . 

بل علیھا و قالفاءق  : 
 !!! اءلحمد الذى فضحكم و اءكذب اءحدوثتكم
 : فقالت
 .انما یفتضح الفاسق و یكذب الفاجر، و ھو غیرنا

كیف راءیت صنع هللا باءخیك و اءھل بیتك ؟: فقال ابن زیاد  
هللا بینك و بینھم ، ما راءیت اال جمیال، ھؤ الء قوم كتب هللا علیھم القتل ، فبرزوا الى مضاجعھم ، و سیجمع : فقالت 

 . فتحاج و تخاصم ، فانظر لمن الفلج یومئذ، ھبلتك اءمك یابن مرجانة
امام در مجلس ابو زیاد) علیھ السالم(اھل بیت   

، ابن زیاد بد بنیاد در قصردار االماره نشست و صالى عام در )علیھ السالم(پس از ورود اھلى بیت : راوى گوید
را در پیش ) علیھ السالم(كوفھ حاضر گردند حكم نمود كھ سر مطھر امام حسین داد كھ در آن مجلس عموم اھل 

و كودكان آن جناب در مجلس آن ) علیھ السالم(روى آن لعین نھادند و زنان و دختران اھل بیت حضرت امام 
علیھ السالم(شقاوت مآب حاضر گردیدند؛ پس علیا مكرمھ حضرت زینب خاتون  د و بھ قسمى كھ او را نشناسن (

این علیا مكرمھ زینب : ابن زیاد شقى از حال آن مخدره سؤ ال كرد، بھ او گفتند. ملتفت حال او نگردند بنشست 
ابن زیاد لعین متوجھ آن جناب شد و بھ زبان بریده این كلمات را . است ) علیھ السالم(خاتون دختر امیر المؤ منین 

خانم زینب در جواب ابن زیاد نانجیب ، . شما را ظاھر ساخت حمد خدا را كھ شما را رسوا نمود و دروغ : بگفت 
باز . رسوایى براى فاسقان است و دروغگویى در شاءن فاجران است و ما خاندان رسول خدا چنین نیستیم  :فرمود

من بجز خوبى از پروردگارم : زینب كبرى فرمود! دیدى خدا با برادرت و اھل بیت تو چھ كرد: ابن زیاد گفت 
خدا عزوجل شھادت را براى ایشان مقدر فرموده بود و ) از بندگان خاص خدا(، شھداى كربال گروھى بودند  ندیدم

آنھا بھ سوى آرامگاه ابدى خود شتافتند و بھ زودى خداى تعالى بین تو و آنھا جمع نماید و بھ حسابرسى پردازد و 
ھ در روز رستاخیز رستگارى و پیروزى از آن آنان علیھ تو حجت آورند و با تو دشمنى نمایند؛ پس نظر نما ك

مادرت بھ عزایت بنشیند! كیست ؟ اى ابن مرجانھ  . 
فغضب و كاءنھ ھم بھا: قال الراوى  . 

اءیھا االءمیر انھا امراة ، والمراءة ال تؤ خذ بشى ء من منطقھا: فقال لھ عمرو بن حریث  . 
حسین و العصاة المردة من اءھل بیتكلقد شفى هللا قلبى من طاغیتك ال: لھا ابن زیاد: فقال   !!! 

لعمرى لقد قتلت كھلى ، و قطعت فرعى ، و اجتثثت اءصلى ، فان كان ھذا شفاؤ ك فقد اشتفیت: فقالت   . 
ھذه سجاعة ، و لعمرى لقد كان اءبوك شاعرا -لعنھ هللا  - فقال ابن زیاد  . 

یابن زیاد ما للمراءة و السجاعة: فقالت   . 
من ھذا؟: الى على بن الحسین فقال  -لعنھ هللا  - اد ثم التفت ابن زی  



على بن الحسین: فقیل   . 
اءلیس قد قتل هللا علیا بن الحسین ؟: فقال  ! 

 . قد كان لى اءخ یسمى على بن الحسین قتلھ الناس)) : فقال لھ على
ن مار، چنانكھ مى نمود كھ با شنیدن این گفتار از دختر حیدركرار، ابن زیاد بدركردار در خشم شد چو: راوى گوید

پس عمرو بن حریث بھ آن ملعون ، گفت. تصمیم بھ قتل آن مخدره دارد  : 
این زن است و طائفھ زنان را بر سخنانشان مؤ اخذه نمى كنند! اى ابن زیاد . 

كشتن حسین  باز ابن زیاد شقى بى حیا، زبان بریده بھ این سخنان گویا نمود كھ بھ تحقیق كھ خدا سینھ مرا شفا داد با
 . و سركشان اھل بیتش

تو سرور و موالى مرا كشتى و شاخھ ھاى درخت خاندان ! بھ جان خودم سوگند: فرمود) علیھا السالم(زینب كبرى 
؟!مرا بریدى و ریشھ زندگى مرا قطع كردى ، پس اگر اینھا مایھ شفاى درد تو است ، اكنون شفا یافتھ اى   

یھ گواست ، بھ جان خود سوگند كھ پدر او ھم شاعر و قافیھ ساز بوداین زن قاف: ابن زیاد پلید گفت  . 
زنان را با قافیھ سازى و شعرپردازى چھ كار است! اى ابن زیاد: فرمود) علیھا السالم(زینب كبرى   ! 

 این على بن: این كیست ؟ گفتند: گردید و گفت ) علیھ السالم(سپس ابن زیاد متوجھ بھ جانب امام زین العابدین 
 . الحسین است

مگر خدا على بن الحسین را نكشت ؟: ابن زیاد گفت   
مرا برادرى بود نامش على بن الحسین كھ بھ دست مردم در كربال كشتھ : فرمود) علیھ السالم(امام زین العابدین 

 .شد
بل هللا قتلھ: فقال   . 

فى منامھا اءū یتوفى االءنفس حین موتھا و التى لم تمت): علیھ السالم(فقال على  . 
وبك جراءة على جوابى ، اذھبوا بھ فاضربوا عنقھ: فقال ابن زیاد  . 

یا ابن زیاد انك لم تبق منا اءحدا، فان كنت عزمت على قتلھ فاقتلنى معھ: فسمعت بھ عمتھ زینب ، فقالت   . 
))ثم اءقبل الیھ فقال  .((اءسكتى یا عمة حتى اءكلمھ)) : فقال على لعمتھ ى یا ابن زیاد، اءما علمت اءن اءبا لقتل تھددن
 .((القتل لنا عادة و كرامتتنا الشھادة

و اءھل بیتھ فحملوا الى بیت فى جنب المسجد االءعظم) علیھ السالم(ثم اءمر ابن زیاد بعلى بن الحسین   . 
اءمر ابن زیاد ثم . ال یدخلن علینا عربیة اال اءم ولد اءو مملوكة ، فانھن سبین كما سبینا: فقالت زینب ابنة على 

، فطیف بھ فى سكك الكوفة)علیھ السالم(براءس الحسین   . 
چنین نیست بلكھ بھ دست خدا كشتھ شد: ابن زیاد گفت  . 

؛ خداوند ارواح را بھ ھنگام مرگ قبض مى كند و ارواحى را ((... هللا یتوفى)) :آن حضرت این آیھ را تالوت فرمود
ردكھ نمرده اند نیز بھ ھنگام خواب مى گی . 

آیا تو را جراءت بر جواب من است ، این مرد را ببرید و گردنش را بزنید: ابن زیاد گفت  . 
از ما احدى را زنده نگذاشتى ، اگر مى خواھى او را بكشى پس ! اى پسر زیاد: فرمود) علیھ السالم(زینب خاتون 

 ! مرا ھم بھ قتل برسان
لحظھ اى آرام باش تا با این لعین سخن ! اى عمھ : ود، فرمودبھ عمھ مكرمھ خ) علیھ السالم(حضرت سید الساجدین 

ھمانا مرا بھ كشتن مى ترسانى ، آیا نمى دانى كشتھ شدن ! اى پسر زیاد: سپس متوجھ ابن زیاد شد و فرمود. گویم 
 براى ما عادت است و كرامت ما در شھادت است ؟

و سایر اھل بیت امام عباد را در خانھ اى كھ جنب ) المعلیھ الس(آنگاه ابن زیاد بد بنیاد حكم نمود كھ سید سجاد 
ھیچ كس از زنان كوفھ بھ نزد ما نمى آمد : فرمود) علیھ السالم(زینب خاتون  .مسجد اعظم كوفھ بود، وارد نمودند

كھ سر  مگر ام ولد و كنیزكان ؛ زیرا ایشان ھم مانند ما بھ بالى اسیرى مبتال شده بودند و بھ این مرد لعین حكم نمود
مطھر امام مبین و فرزند سید المرسلین را در كوچھ ھاى شھر كوفھ بگردانند و چھ مناسب است كھ اشعار یكى از 
 دانشمندان را كھ در مصیبت فرزند

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و یحق لى اءن اءتمثل ھنا اءبیاتا لبعض ذوى العقول ، یرثى بھا قتیال من آل الرسول 
 : فقال

ابن بنت محمد و وصیھ راءس   
 

 للناظرین على قناة یرفع 

 و المسلمون بمنظر و بمسمع 
 

 ال منكر منھم و ال متفجع 
 كحلت بمنظرك العیون عمایة 

 
 و اءصم رزؤ ك كل اءذن تسمع 

 اءیقظت اءجفانا و كنت لھا كرى 
 

 و اءنمت عینا لم تكن بك تھجع 



 ما روضة اال تمنت اءنھا 
 

برك مضجع لك حفرة و لخظ ق  

 : قال الراوى
اءلحمد هللا الذى اءظھر : صعد المنبر فحمد هللا و اءثنى علیھ ، و قال فى بعض كالمھ  -لعنھ هللا  - ثم اءن ابن زیاد 

 !!! الحق و اءھلھ و نصر اءمیر المؤ منین و اءشیاعھ ، و قتل الكذاب بن الكذاب
در اینجا ذكر كنیم انشاء نموده) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا  ؛ یعنى بسیار شگفت است ((.... راءس ابن)) : 

كھ سر فرزند دختر پیامبر و نور دیده وصى پیامبر را بر باالى نیزه نمایند تا مردم بھ آن نظاره كنند و در ھمان 
ك نھ در مقام حال آنانكھ خود را از اھل اسالم مى دانند این داھیھ عظمى را ببیند و بھ گوش خود بشنوند و مع ذل

اى نور چشم زھراء، دیدار رؤ یت چشمان . انكار این امر شنیع باشند و نھ بر این مصیبت عظمى گریھ و نالھ نمایند
 . كور را بینا و اندون ذكر مصیبت تو گوشھاى شنوا را كر نموده

نت را كھ ھرگز از تو با شھادتت چشمان دوستانت را كھ از خیال تو راحت بودند، بیدار كردى و چشمان دوستا
ھیچ بقعھ اى در روى زمین نیست مگر آنكھ تمنا مى ! اى حسین . ترس شوكت تو بھ خواب نمى رفت ، خوابانیدى 

 .كند كھ كاش محل قبر و آرامگاه ابدى تو باشد
 شھادت عبد هللا عفیف ازدى

سپاس و حمد الھى را از راه سپس ابن زیاد بر باالى منبر رفت و آن خناس ناسپاس در آغاز سخن ، : راوى گوید
افسون بگفت و از جملھ سخنان كھ بر زبان بریده براند این بود كھ حمد خدا را كھ حق و اھل حق را ظاھر نمود و 

 . امیر المؤ منین یزید و پیروانش را نصرت بخشید و كذاب فرزند كذاب را بكشت
و كان من خیار الشیعة و زھادھا، و كانت  - یف االءزدى فما زاد على ھذا الكالم شیئا، حتى قام الیھ عبد هللا بن عف

فقال  - عینھ الیسرى ذھبت فى یوم الجمل واالءخرى یوم صفین ، و كان یالزم المسجد االءعظم فیصلى فیھ الى اللیل 
الد النبیین یا بن مرجانة ، ان الكذاب ابن الكذاب اءنت و اءبوك ، و من استعملك و اءبوه ، یا عدوهللا ، اءتقتلون اءو: 

 . و تتكلمون بھذا الكالم على منابرالمؤ منین
من ھذا المتكلم ؟: فغضب ابن زیاد و قال : قال الراوى   

اءنا المتكلم یا عدو هللا ، اءتقتل الذریة الطاھرة التى قد اءذھب هللا عنھا الرجس و تزعم اءنك على دین االسالم: فقال   
. 

 

 

و االءنصار ینتقمون من طاغیتك اللعین بن اللعین على لسان محمد رسول رب  واغوثاه ، اءین اءوالد المھاجرین
 العالمین ؟

لعنھ هللا -فازداد غضب ابن زیاد : قال الراوى   -، 
از جاى برخاست  -رضوان هللا علیھ  - پس مجال زیاده از این سخنان بر ابن زیاد نماند كھ عبد هللا بن عفیف اءزدى

و از جملھ زھاد بود و چشم چپ او در ) علیھ السالم(ار شیعھ شاه اولیاء على مرتضى و او مردى بود از اءخی -
رفتھ بود و دیده دیگرش را ھم در جنگ صفین تقدیم   در جنگ جمل از دستش ) علیھ السالم(ركاب حضرت امیر 

و  -عبادت مشغول بود نموده بود و پیوستھ ایام را در مسجد جامع كوفھ تا شب بھ ) علیھ السالم(امیر المؤ منین 
كذاب تویى و پدرت و آن كسى كھ تو را امیر كرده و پدر آن لعین! اى ابن زیاد: فرمود  . 

 ھمانا اى دشمن خدا، اوالد انبیا را مقتول ساختھ و بر باالى منبر مؤ منان این چنین سخنان مى رانید؟
منم سخنگو اى دشمن خدا، آیا : عبدهللا فرمود این سخنگو كیست ؟: ابن زیاد بدبنیاد در غضب شد گفت : راوى گوید

را كھ خداى عزوجل رجس و پلیدى را از آنان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ قتل مى رسانى ذریھ طاھره رسول 
برداشتھ و با این ھمھ گمان دارى كھ بر دین اسالم ھستى و مسلمانى ؟ آنگاه عبدهللا فریاد و اغوثاه بر آورد كھ 

انتقام . زندان مھاجرین و انصار كھ داد آل رسول را از جبار متكبر لعین یزید بن معاویھ بى دین ، بستانندكجایند فر
 .از آن ناستوده بى دین كھ رسول رب العالمین او را لعنت كرده است ، بگیرند

بش افزون گشت از سخنان آتشین عبدهللا عفیف ، رگھاى گردن ابن زیاد ملعون باد كرده و خشم و غض: راوى گوید



این مرد: و گفت   
على بھ ، فتبادرت الجالوزة من كل ناحیة لیاءخذوه ، فقامت االءشراف من االءزد : حتى انتفخت اءوداجھ ، و قال 

 . من بنى عمھ ، فخلصوه من اءیدى الجالوزة و اءخرجوه من باب المسجد و انطلقوا بھ الى منزلھ
فاءتونى بھ - اءعمى االءزد، اءعمى هللا قلبھ كما اءعمى عینھ  -ى اذھبوا الى ھذا االءعم: فقال ابن زیاد   . 
فانطلقوا الیھ ، فلما بلغ ذلك االءزد اجتمعوا و اجتمعت معھم قبائل الیمن لیمنعوا صاحبھم: قال   . 

و بلغ ذلك ابن زیاد، فجمع قبائل مضر و ضمھم الى محمد بن االءشعث و اءمرھم بقتال القوم: قال   . 
فاقتتلوا قتاال شدیدا حتى قتل بینھم جماعة من العرب: وى قال الرا  . 

الى دار عبد هللا بن عفیف فكسروا الباب واقتحموا علیھ -لعنھ هللا  -و وصل اءصحاب ابن زیاد : قال   . 
اءتاك القوم من حیث تحذر: فصاحت ابنتھ  . 

 فقال ال علیك ناولینى سیفى ، فناولتھ ایاه ،
وریدجسور را بھ نزد من بیا ! 

در این ھنگام ماءموران ابن زیاد از ھر جانبى دویدند كھ عبدهللا را بگیرند و از سمت دیگر بزرگان و اشراف قبیلھ 
بنى اءزد كھ عمو زادگان وى بودند بھ حمایت او برخاستند و عبد هللا را از دست ایشان رھایى دادند و از در مسجد 
 .بیرونش بردند و بھ خانھ اش رسانیدند

بروید آن كور قبیلھ اءزد را بھ نزد من آوردید كھ خداوند قلب او را نیز چون چشمانش كور : زیاد لعین گفت  ابن
 . كرده است

ماءموران ابن زیاد بھ سوى او رفتند تا دستگیرش نمایند این خبر بھ طائفھ اءزد رسید و آنھا جمع شدند : راوى گفت 
 . را از آن مھلكھ ھا برھانندو قبایل یمن نیز بھ آنھا پیوستند تا عبدهللا

چون ابن زیاد از این اجتماع و وحدت مطلع شد، قبایل : راوى گوید را جمع كرده و محمد بن اشعث را  ((مضر))
 .فرمانده آنھا كرده و امر نمود كھ با قبیلھ اءزد بجنگند

بھ قتل رسید و لشكر ابن زیاد  جنگ عظیمى فیمابین ایشان در گرفت تا آنكھ جمع كثیرى از قبایل عرب: راوى گوید
. تا درب خانھ عبدهللا پیشروى كرده و در را شكستھ و داخل خانھ شدند و بر سر عبدهللا بن عفیف ھجوم آوردند
 .دختر عبدهللا فریاد بر آورد كھ پدرجان ، مواظب باش لشكر دشمن از آنجایى كھ بیم داشتى اینك وارد شدند

چون. شمشیر مرا بھ من برسان  اى دخترم نترس و: عبدهللا گفت   
 : فجعل یذب عن نفسھ و یقول

 عفیف شیخى و ابن اءم عامر   اءنا ابن ذى الفضل عفیف الطاھر 
 كم دارع من جمعكم و حاسر 

 
 و بطل جدلتھ مغاور 

ترة البررةیا اءبت لیتنى كنت رجال اءخاصم بین یدیك ھؤ الء القوم الفجرة ، قاتلى الع: و جعلت ابنتھ تقول : قال   
یقدر علیھ اءحد، و كلما جاؤ وه من جھھ   و جعل القوم یدورون علیھ من كل جھة ، و ھو یذب عن نفسھ و لیس : قال 

یا ؤ بت جاؤ وك من جھھ كذا، حتى تكاثروا علیھ و اءحاطوا بھ: قالت   . 
واذاله یحاط باءبى و لیس لھ ناصر یستعین بھ: فقالت ابنتھ   . 

یقولفجعل یدیر سیفھ و   : 
 ضاق علیكم موردى و مصدرى   اءقسم لو یفسح لى عن بصرى 

 اءنا ابن ذى)) :شمشیر را بھ دست گرفت ماءموران را از خود دور مى ساخت و این ابیات را بھ رجز مى خواند
....)) پدرم . ؛ یعنى منم فرزند عفیف كھ پاك از عیوب است و صاحب فضیلتھاست  م و من فرزند ام عامر ((عفیف))

چھ بسیار اوقات در صفین و غیره با مردان شجاع و زره پوش شما ). كھ در نجابت و اصالت معروف است(
و ایشان را بھ خاك ھالكت انداختم(جنگیدم  ). 

اى كاش من نیز مرد بودم و امروز در حضور چون تو : دخترش در مقام افسوس بھ پدر ھمى گفت : راوى گوید
كافر، مى جنگیدم پدر غیور، با دشمنان بدتر از  ! 

آن قوم بى حیا از ھر جانب بر دور عبدهللا حلقھ زدند و او بھ تنھایى دشمن را از خود دفع مى نمود و : راوى گوید
دشمن  : آنھا را قدرتى نبود كھ بر او دست یابند و از ھر طرف كھ مى خواستند ھجوم آوردند، دختر بھ پدر مى گفت

ورا آنھا را دفع مى نمود تا اینكھ ھمگى در یك آن بر سر او ھجوم آوردند و او را از فالن سمت بھ تو رسید و او ف
دختر فریاد وا اءذاله بر آورد كھ پدرم را دشمن در میان گرفتھ و یاورى ندارد كھ بھ او . مانند نگین در میان گرفتند

بھ ھر سمت دوران مى داد و این عبدا پاك دین دفع آن جماعت بى دین از خویش مى نمود و شمشیر را . كمك نماید
؛ یعنى بھ خدا سوگند كھ اگر مرا بینایى بود البتھ كار را بر شما تنگ گرفتھ بودم ((....اقسم لو)) :شعر را مى خواند
 . ولى چھ حاصل كھ از نعمت بینایى محرومم



فقال لھ . اءلحمد الذى اءخزاك :  فلما رآه قال. فما زالوا بھ حتى اءخذوه ، ثم حمل فاءدخل على ابن زیاد: قال الراوى 
یا عدو هللا ، بماذا اءخزانى هللا: عبد هللا بن عفیف   . 

 ضاق علیكم موردى و مصدرى   اءقسم لو فرج لى عن بصرى 

ماذا تقول یا عبد هللا فى اءمیر المؤ منین عثمان بن عفان ؟: فقال لھ ابن زیاد  
ما اءنت و عثمان بن عفان اءساء اءم اءحسن ، و اءصلح اءم  -شتمھ و  -یا عبد بنى عالج ، یا ابن مرجانة : فقال 

اءفسد، و هللا تعالى ولى خلقھ یقضى بینھم و بین عثمان بالعدل و الحق ، و لكن سلنى عنك و عن اءبیك و عن یزید و 
 . اءبیھ

و هللا ال ساءلتك عن شى ء اءو تذوق الموت غصة بعد غصة: فقال ابن زیاد اءلحمد ū رب :  بن عفیف فقال عبد هللا . 
 العالمین ، اءما اءنى قد كنت اءساءل هللا ربى اءن یرزقنى الشھادة من قبل اءن تلدك اءمك ،

. لشكر دست از احاطھ او بر نداشتند تا آنكھ آن مؤ من متقى را دستگیر كردند و بھ نزد ابن زیاد بردند: رواى گوید
حمد خدا را كھ تو را خوار نمود: ت عبیدهللا لعین چون چشمش بھ عبداافتاد گف ! 

از چھ جھت خدا مرا خوار نمود؟! اى دشمن خدا: عبدهللا گفت   
اگر چشمان من بینا بود، راه را بر شما تنگ مى كردم و روزگار را بر شما سیاه مى ساختم! وهللا   . 

اى پسر غالم قبیلھ بنى : گفت  اعتقاد تو درباره عثمان بن عفان چیست ؟ عبدهللا! اى دشمن خدا: ابن زیاد گفت 
تو را با عثمان چھ كار است بدكار یا نیكوكردار باشد امر امت : دیگر داده و گفت   عالج واى پسر مرجانھ و فحش 

را بھ صالح آورده باشد یا آنكھ فاسد نموده و خداوند تبارك و تعالى والى و حاكم خلق خویش است او خود در میان 
ابن زیاد . بپرس   حق صادر خواھد كرد ولكن مرا از حال خود و پدرت و یزید و پدرش  مردم و عثمان حكم بھ

بھ خدا سوگند كھ بعد از این ھیچ چیز سؤ ال نخواھم نمود تا آنكھ جرعھ جرعھ مرگ را بچشى: گفت   . 
شھادت را نصیبم سازد من ھمیشھ از درگاه بارى تعالى استدعا كرده ام كھ  ! اءلحمد ū رب العالمین : عبد هللا گفت
پیش از آنكھ تو از مادر متولد شوى ؛ و ھمچنین از خدا درخواست كرده ام كھ شھادت من بھ دست بدترین و لعین 

از رسیدن بھ فیض شھادت) در میدان جنگ دو چشمم را از دست دادم و جانباز شدم(چون . ترین خلق باشد  
و اءبغضھم الیھ ، فلما كف بصرى یئست من الشھادة ، و اآلن  و ساءلت هللا اءن یجعل ذلك على یدى اءلعن خلقھ

منھا، و عرفنى االجابھ بمنھ فى قدیم دعائى  فالحمد ū الذى رزقنیھا بعد الیاس   . 
و كتب عبید هللا بن زیاد الى یزید بن : قال الروى . اضربوا عنقھ ، فضربت عنقھ و صلب فى السبخة : فقال ابن زیاد

. تل الحسین و خبر اءھل بیتھ و كتب اءیضا الى عمرو بن سعید بن العاص اءمیر المدینة بمثل ذلك معاویة یخبره بق
فاءما عمرو، فحین و صلھ الخبر صعد المنبر و خطب الناس و اءعلمھم ذلك ، فعظمت و اعیة بنى ھاشم ، و اءقاموا 

و تقول) علیھ السالم(سین سنن المصائب و المآتم ، و كانت زینب بنت عقیل بن اءبى طالب تندب الح  : 
 ماذا فعلتم و اءنتم آخر االءمم   ماذا تقولون اذ قال النبى لكم 
 بعترتى و باءھلى مفتقدى 

 
 منھم اءسارى و منھم ضرجوا بدم 

نومید شدم و حمد خدا را كھ اآلن شھادت را نصیبم ساختھ و مرا آگاه نموده بر آنكھ دعایت را كھ در زمان دیرین 
ھ اجابت مقرون فرمودمنمودى ب  . 

پس بھ حكم آن لعین ، آن مؤ من پاك اھل یقین را شربت شھادت چشانیدند و . ابن زیاد حكم نمود كھ گردنش را بزنید
 .و زمین شوره زار گویند بردارش كشیدند ((سبخھ))در موضعى كھ آن را 

وانھ داشت متشمل بر خبر قتل سید شباب اھل عبیدهللا بن زیاد لعین یك نامھ بھ جانب یزید بن معاویھ ر: راوى گوید
و اسیرى اھل بیت آن حضرت ؛ و نامھ دیگر متضمن ھمین خبر بھ سوى مدینھ بھ ) علیھ السالم(جنت امام حسین 

فرستاد و چون این خبر وحشت اثر بھ آن ملعون رسید بر باالى منبر رفت  - والى مدینھ  -عمروبن سعید بن عاص 
آگاه گردانید، با شنیدن این خبر، ) علیھ السالم(بخواند وایشان را بھ مصیبت سیدالشھداء و خطبھ در حضور مردم 

 .فریاد نالھ بنى ھاشم عظیم و اندوھشان افزون گشت و بھ اقامھ عزادارى و سوگوارى پرداختند
علیھ (حسین  زینب دختر عقیل بن ابى طالب اھتمام خاص در ندبھ و سوگوارى نمود و این ابیات را در عزاى امام
ھمى خواند) السالم : 

((.... ماذا تقولون)) شده اید در فرداى قیامت چھ جوابى ) علیھ السالم(؛ یعنى اى گروه اشقیاء كھ مرتكب قتل حسین 
پس از ! اى امت آخر الزمان : دارید آن زمان كھ شما را فرماید) صلى ا ū علیھ و آلھ و سلم(براى رسول خدا 

و اھل بیت من این چگونھ رفتارى بود كھ بھ جا آوردید، بعضىرحلت من ، با عترت   
 ما كان ھذا جزائى اذ نصحت لكم 

 
 اءن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى 

 : قال
 : فلما جاء اللیل سمع اءھل المدینة ھاتفا ینادى و یقول



 اءبشروا بالعذاب و التنكیل   اءیھا القاتلون جھال حسینا 

یكم كل اءھل السماء یدعوا عل  من نبى و مالك و قتیل   

و اءما یزید بن معاویة ، فانھ لما وصل الیھ كتاب عبید ابن زیاد و وقف علیھ ، اءعادالجواب الیھ یاءمره فیھ بحمل 
وروؤ س من قتل معھ ، و بحمل اءثقالھ و نسائھ و عیالھ) علیھ السالم(راءس الحسین   . 

فسلم الیھ الرؤ وس و االءسارى والنساء فاستدعى ابن زیاد بمحفر بن ثعلبة العائذى ، . 
 .فسار بھم محفر الى الشام كما یسار بسبایا الكفار، یتصفح وجوھھن اءھل االءقطار

را اسیر و دستگیر كردید و برخى را بھ خونشان آغشتھ ساختید؛ این قسم رفتار پاداش نصیحت ھاى من نبود كھ 
چون آن روز بھ شب رسید، ! خویشان من رفتار بد و ناخوشایند نمایید شما را پند دادم بھ اینكھ مبادا بعد از من با

؛ یعنى اى گروھى كھ ((.....اءیھا)) :جمیع اھل مدینھ صداى ھاتفى را شنیدند كھ این ابیات را بھ آواز بلند مى خواند
یامت ؛ ھمھ اھل حسین بن على را كشتید و بھ حق او جاھل بودید، بشارت باد مر شما را بھ عذاب و شكنجھ روز ق

شما لعنت كرده شدید بر زبان . آسمان از پیغمبران و مالك دوزخ و ھمھ قبایل مالئكھ براى شما نفرین مى كنند
 . سلیمان بن داود و موسى بن عمران و عیسى بن مریم
 فرستادن اسیران بھ شام

ن سر كرده اھل عناد رسید بر مضمون نام ، چون نامھ ابن زیاد بدنھا بھ دست آ-علیھما الھاویة  - اما یزید بن معاویھ 
مطلع گشت در جواب ابن زیاد، نوشت كھ سر مطھر فرزند ساقى كوثر را با سرھاى جوانان و یاران آن جناب كھ 
 .در ركاب آن حضرت شھید شده بودند با كاالھا و حشم و زنان اھل بیت و عیاالت آن جناب ، روانھ شام نماید

ب طاعت امر یزید، محفر بن ثعلیھ عائذى را طلب نمود و سرھاى مقدس و اسیران و زنان ابن زیاد پلید نیز بھ موج
آن شقى ، اھل بیت عصمت طھارت را مانند اسیران كفار، . را بھ آن ملعون سپرد و روانھ شام محنت انجام نمود

اب شده آورددیار بھ دیار با ذلت و انكسار بھ قسمى كھ مردم بھ تماشاى آنھا مى آمدند، بھ شام خر . 
 : روى ابن لھیعة و غیره حدیثا اءخذنا منھ موضع الحاجة ، قال

اءللھم اغفر لى و ما اءراك فاعال: كنت اءطوف بالبیت ، فاذا اءنا برجل یقول  . 
اتق هللا و ال تقل ھذا، فان ذنوبك لو كانت مثل قطر االءمصار و ورق االءشجار فاستغفرت هللا ! یا عبد هللا : فقلت لھ 

 . غفرھا لك ، انھ غفور رحیم
فقال لى: قال   : 

اعلم اءننا كنا خمسین نفرا ممن سار مع راءس الحسین الى الشام ،  :اءدن منى حتى اءخبرك بقصتى ، فاءتیتھ ، فقال 
فكنا اذا اءمسینا وضعنا الراءس فى تابوت و شربنا الخمر حول التابوت ، فشرب اءصحابى لیلة حتى سكروا، و لم 

فلما جن اللیل سمعت رعدا و راءیت برقا، فاذا اءبواب السماء قد فتحت ، و نزل آدم و نوح و ابراھیم . معھم اءشرب 
 . و اسحاق و اسماعیل و نبینا محمد صلى هللا علیھ و آلھ و علیھم اءجمعین ، و معھم جبرئیل و خلق من المالئكة
در بیت هللا : حاجت از آن خبر آن است كھ مى گویدو غیر او روایت كرده اند كھ خالصھ و محل  ((ابن لھیعھ))

من ! مرا بیامرز؛ اگر چھ گمان ندارم كھ بیامرزى ! خداوندا: الحرام طواف مى كردم ناگاه مردى را دیدم كھ گفت 
 : بھ او گفتم

یا برگ  از خداى تعالى بپرھیز و چنین سخنان باطل نگو؛ زیرا اگر گناھانت بھ مثابھ قطرات باران! اى بنده خدا
 . درختان باشد و تو استغفار نمایى ، خداى عزوجل گناھانت را مى بخشد كھ غفور و رحیم است

بھ نزد من بیا تا قصھ خویش را بھ تو حكایت نمایم: آن مرد گفت   . 
 : من بھ نزدش رفتم گفت

فتیم و برنامھ ما این بود بھ شام ر) علیھ السالم(بدان كھ من با چھل و نھ نفر دیگر ھمراه سر نازنین حضرت امام 
كھ چون شب مى شد آن سر مبارك را در میان تابوت مى گذاردیم و بر دور آن تابوت جمع مى شدیم و بھ 

پس شبى از شبھا رفیقان من بھ عادت شبھاى پیش بھ شرب خمر مشغول شدند و مستت . شرابخوارى مى پرداختیم 
مال تاریك شد، آواز رعدى بھ گوشم رسید و برقى را مشاھده گشتند و من آن شب لب بھ شراب نزدم و چون شب كا

كردم و ناگھان دیدم درھاى آسمان باز گردید، حضرت آدم و حضرتت نوح و حضرت ابراھیم و حضرت اسماعیل 
از آسمان نازل شدند و جبرئیل با ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و حضرت اسحاق و پیغمبر ما حضرت محمد 

در خدمت ایشان بودند گروھى از مالئكھ . 
فدنا جبرئیل من التابوت ، فاءخرج الراءس و ضمھ الى نفسھ و قبلھ ، ثم كذلك فعل االءنبیاء كلھم ، و بكى النبى 

على راءس الحسین و عزاه االءنبیاء) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( . 
، فان اءمرتنى زلزلت االءرض بھم ، و یا محمد، ان هللا تعالى اءمرنى اءن اءطیعك فى اءمتك : و قال لھ جبرئیل 

 .جعلت عالیھا سافلھا كما فعلت بقوم لوط



ال یا جبرئیل ، فان لھم معى موقفا بین یدى هللا یوم القیامة: فقال النبى   . 
 .ثم جاء المالئكة نحونا لیقتلونا

اءالءمان ، اءالءمان یا رسول هللا: فقلت   . 
اذھب ، فال غفر هللا لك: فقال   . 

ءیت فى و را محمد بن النجار شیخ المحدثین ببغداد فى ترجمة على بن نصر الشبوكى باسناده زیادة فى ھذا  ((تذییل))
 : الحدیث ما ھذا لفظھ

لما قتل الحسین بن على و حملوا براءسھ جلسوا یشربون و یجیى ء بعضھم بعضا بالراءس فخرجت ید و كتبت : قال 
 :بقلم حدید على الحائط

. دیك آن تابوت كھ سر مطھر در آن بود رفتھ و آن را بیرون آورد و بر سینھ خود چسبانید و بوسیدجبرئیل بھ نز
ھم مانند جبرئیل ، آن سر مبارك را زیارت مى كردند و حضرت رسول بھ محض دیدن ) علیھم السالم(سایر انبیاء 

دبھ او تعزیت مى گفتن) علیھم السالم(سر نازنین ، گریھ مى نمود و انبیاء  . 
بھ درستى كھ خداوند عزوجل مرا امر فرموده كھ مطیع فرمانت باشم ! یا محمد: جبرئیل بھ خدمتش عرضھ داشت 

بھ آنچھ كھ در حق امت خود بفرمایى بھ جا آورم ؛ اگر مى فرمایى زمین را بھ زلزلھ در آورم تا سطح زمین از 
چنین منما؛ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ا رسول خد . زیر ایشان برگردانم چنانكھ بر قوم لوط چنین كردم

پس مالئكھ بھ سوى ما آمدند تا . زیرا مرا با امت و عده گاھى است در روز قیامت در حضور پروردگار عالمیان 
) مصلى ا ū علیھ و آلھ و سل(رسول هللا  . ما را بھ قتل رسانند، من فریاد االمان بھ سوى پیامبر عالمیان ، بر آوردم

برو خدا تو را نیامرزد: فرمودند محمد بن نجار شیخ المحدثین بغداد دیدم كھ در ذكر حاالت على  ((تذییل))در كتاب  !
: بن نصر شبوكى ، بھ اسناد خود ھمین روایت را ذكر نموده بود زیادتى این الفاظ كھ مذكور مى گردد كھ گفت 

طھر آن جناب را بھ سوى شام خراب ، مى بردند و در چون حضرت امام حسین بھ درجھ شھادت نائل آمد، سر م
ھر منزلى كھ فرود مى آمدند، حمل كنندگان آن سر مقدس ، مى نشستند و شراب زھر مار مى كردند و بعضى از 

در آن حین دستى از غیب بیرون آمد و با قلم آھنى این   ایشان آن سر انور را بھ نزد بعضى دیگر مى آورد، پس 
وار نوشتشعر را بر دی  : 

 شفاعة جده یوم الحساب   اءترجو اءمة قتلت حسینا 

 .قال فلما سمعوا بذلك تركوا الراءس و ھزموا
و نسائھ واالءسرى من رجالھ ، فلما قربوا من دمشق دنت ) علیھ السالم(و سار القوم براءس الحسین : قال الراوى 

فقالت -و كان من جملتھم  -اءم كلثوم من الشمر   : 
یك حاجةلى ال  . 

و ما حاجتك ؟: فقال   
اذا دخلت بنا البلد فاحملنا فى درب قلیل النظارة ، و تقدم الیھم اءن یخرجوا ھذه الرؤ وس من بین المحامل و : قالت 

 . ینحونا عنھا، فقد خزینا من كثرة النظرالینا و نحن فى ھذه الحال
اءوساط المحاملاءن تجعل الرؤ وس على الرماح فى : فاءمر فى جواب سؤ الھا و سلك بھم  -بغیا منھ و كفرا  - 

 . النظارة على تلك الصفة ، حتى اءتى بھم الى باب دمشق ، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حیث یقام السبى
را كشتند چون در روز قیامت امید شفاعت جد او را ) علیھ السالم(یعنى آیا امتى كھ حسین  ؛....اءتر جو اءمة 

 !دارند؟
 (33).ماءموران ابن زیاد چون این صحنھ را دیدند، ھمگى بگریختند

را بھ ) علیھ السالم(و سر مبارك امام ) علیھم السالم(گماشتگان ابن زیاد، اسیران و اھل بیت عصمت : راوى گوید
بھ شمر بن ذى الجوشن ، ) علیھا السالم(ام شوم حركت دادند ھمین كھ بھ نزدیك دمشق رسیدند، ام كلثوم سمت ش

مرا بھ تو حاجتى است: فرمود  . 
حاجتت چیست ؟: شمر گفت   

چون ما را داخل شھر مى نمایید از دروازه اى ببرید كھ تماشاچیان و تردد كنندگان در آن كم باشند؛ : ام كلثوم فرمود
بھ لشكریان خود بسپار كھ سرھا را از میان محمل ھا و كجاوه ھا بیرون آورند و اندكى از ما دور ببرند؛ تا و 

 .خوارى و خفت ما مقدارى كم شود
آن نانجیب از راه بغى و عدوان و كفر و طغیان بر ضد خواھش آن مكرمھ دوران ، امر نمود كھ سرھا را بر باالى 

نگاه داشتند و آل رسول را بر ھمین حال از راھى وارد دمشق نمودند كھ ازدحام  نیزه زدند و در وسط محمل ھا
 .خلق در آن بسیار بود
 !سپس ایشان را بر در مسجد جامع نگاه داشتند، در آن مكانى كھ اسیران كفار را نگاه مى داشتند



ھ شھرا من جمیع اءصحابھ ، فلما بالشام اءخفى نفس) علیھ السالم(و روى اءن بعض التابعین لما شاھد راءس الحسین 
اءال ترون ما نزل بنا، ثم اءنشاء یقول: وجدوه بعد اذ فقدوه ساءلوه عن سبب ذلك ، فقال   : 

 مترمال بدمائھ ترمیال   جاؤ ا براءسك یابن بنت محمد 

 قتلوا جھارا عامدین رسوال   و كاءنما بك یابن بنت محمد 
لك التنزیل و التاءویال فى قت  قتلوك عطشانا و لما یترقبوا   

 قتلوا بك التكبیر والتھلیال   و یكبرون باءن قتلت و اءنما 

اءلحمد ū : و قال  -و ھم فى ذلك الموضع  -و عیالھ ) علیھ السالم(جاء شیخ ، فدنا من نساء الحسین : قال الراوى 
نین منكمالذى قتلكم و اءھلككم و اءراح البالد من رجالكم و اءمكن اءمیر المؤ م  !!! 

علیھ السالم(فقال لھ على بن الحسین  ): (( ھل! یا شیخ   
چون سر مطھر حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روایت شده است كھ یكى از فضالى تابعین اصحاب رسول 

ى را در میان آن جمع مشاھده كرد، مدت یك ماه از اھل و اوالد و اصحاب خود متوار) علیھ السالم(سید الشھداء 
آیا نمى بینید كھ چھ خاك بر سر ما ریختھ : گشتھ و پنھان شد؛ چون او را یافتند و علت اختفایش را پرسیدند، گفت 

اى دختر : بعد از آن اشعارى را انشاء نمود كھ معنى اش چنین است  !شد و چھ مصیبت بزرگى بر ما نازل گردید
وردند و این عمل چنان است كھ آشكارا و از روى عمد، مردم سر نازنین بھ خون آغشتھ ات را آ! زاده رسول خدا

رسول خدا را كشتھ باشند؛ تو را با لب تشنھ شھید نمودند كھ نھ ظاھر قرآن را در حق تو رعایت كردند و نھ باطن 
 (34).آن را

مردم براى اظھار شادى در كشتن تو، هللا اكبر مى گویند در حالى كھ با كشتن تو، قول هللا اكبر واال الھ اال هللا اینك 
 .را كشتھ اند و اثرى از آن باقى نگذاشتھ اند

 توبھ و شھادت پیر مرد شامى
ھ نزد زنان عصمت و در ان اثناء كھ اھل بیت را نزدیك درب مسجد نگاه داشتھ بودند، پیر مردى ب: راوى گوید

حمد خدا را كھ شما را بكشت و بالد را از فتنھ مردان شما خالص نمود : طھارت آمد و این سخنان را بھ زبان راند
 . امیر المؤ منین یزید را بر شما مسلط ساخت حضرت

آیا قرآن! اى شیخ : در جواب او، فرمود) علیھ السالم(سید الساجدین   
 .((قراءت القرآن ؟

نعم: قال   . 
)) : قال قل ال اءساءلكم علیھ اءجرا اال المودة فى القربى: (فھل عرفت ھذه اآلیة   .؟((

قد قراءت ذلك: قال الشیخ   . 
علیھ السالم(فقال لھ على  ): (( ؟)و آت ذاالقربى حقھ: (نحن القربى یا شیخ ، فھل قراءت فى بنى اسرائیل  . 

قد قراءت ذلك: فقال الشیخ   . 
)) : فقال واعلموا اءنما غنمتم من شى ء فان ū خمسھ و للرسول ولذى : (قربى یا شیخ ، فھل قراءت ھذه اآلیة فنحن ال

 .(القربى
نعم: قال   . 

علیھ السالم(فقال  ): (( انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اءھل البیت : (فنحن القربى یا شیخ ، و ھل قراءت ھذه اآلیة 
؟)و یطھركم تطھیرا . 

علیھ السالم(فقال على . قراءت ذلك  قد: قال الشیخ   . نحن اءھل البیت الذین خصنا هللا بآیة الطھارة یا شیخ)) :(
این آیھ را دیده اى كھ خداوند متعال فرموده: حضرت فرمود. بلى : خوانده اى ؟ گفت  ؛ یعنى ((35)... قل ال اسئلكم) : 

بھ این امت بگو كھ من از شما براى ابالغ رسالتم اجرى نمى خواھم مگر آنكھ درباره اقرباء و خاندانم ! اى پیغمبر
 .((دوستى نمایید

بلى ، این آیھ شریفھ را تالوت نموده ام: آن شیخ عرض كرد  . 
ماییم : فرموده ) علیھ السالم(امام سجاد  (( لقربىذوى ا آیا ! اى شیخ : سپس فرمود. كھ خدا در قرآن فرموده است  ((



و آت ذالقربى حقھ : (این آیھ را خوانده اى  (36) آن پیر . یعنى اى پیغمبر ما، حق اقرباء خود را بھ ایشان برسان ) ؛
بلى ، این آیھ را ھم قرائت كرده ام: مرد گفت   . 

 

 

 

ادامھ داد كھ اى شیخ این آیھ را ) علیھ السالم(امام . ما خویشان پیامبر ھستیم : فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 
 : خوانده اى
؛ یعنى بدانید ھر گونھ غنیمتى بھ دست آوردید، خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذوى ((37)....واعلموا انما)

پیر مرد گفت ). القربى است  . آرى ، این آیھ را نیز خوانده ام :
آن : فرمود) علیھ السالم(امام سجاد   . ما ھستیم ((ذوى القربى))

انمایرید: (را خوانده اى كھ خداوند متعال مى فرمایدآیا آیھ تطھیر : سپس امام فرمود ؛ یعنى خداوند مى ((38)....
این آیھ را : فت پیرمرد گ .خواھد كھ از شما اھل بیت ھر پلیدى را بزداید و شما را چنانكھ باید و شاید پاكیزه بدارد

ماییم آن اھل بیت كھ خدا تخصیص داد ما را بھ نزول آیھ تطھیر: امام فرمود. نیز تالوت كرده ام  . 
تاū انكم ھم ؟: بقى الشیخ ساكتا نادما على ما تكلم بھ ، و قال : قال الراوى  ! 

علیھ السالم(فقال على بن الحسین  ): (( صلى هللا علیھ و آلھ و (دنا رسول هللا تاū انا لنحن ھم من غیر شك ، و حق ج
انا لنحن ھم) سلم )). 

صلى (اءللھم انى اءبرء الیك من عدو آل محمد : فبكى الشیخ و رمى عمامتھ ، ثم رفع راءسھ الى السماء و قال : قال 
من الجن واالنس) هللا علیھ و آلھ و سلم  . 
ھل لى من توبة ؟: ثم قال   

)) : فقال لھ هللا علیك و اءنت معنا نعم ، ان تبت تاب )). 
اءنا تائب: فقال   . 

 . فبلغ یزید بن معاویة حدیث الشیخ ، فاءمر بھ فقتل
و نساؤ ه و من تخلف من اءھلھ على یزید، و ھم مقرنون فى ) علیھ السالم(ثم اءدخل ثقل الحسین : قال الراوى 

 . الحبال
یر االنام زبان از گفتار فروبست و از گفتھ ھاى خود آن پیرمرد پس از استماع این كالم از فرزند خ: راوى گوید

پشیمان گشت و از روى شگفت و تحجب ، آن حضرت را سوگند داد كھ آیا شما ھمان اھل بیت حضرت رسول 
 !ھستید؟

و در این خصوص مجال ھیچ . بھ خدا سوگند كھ ما ھمان اھل بیت پیامبریم : فرمود) علیھ السالم(امام زین العابدین 
سوگند كھ ماییم اھل بیت خاتم االنبیاء) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شبھھ اى نیست و بھ حق جد ما رسول شك و  . 

پیرمرد چون از حقیقت حال مطلع گشت اشك از چشمانش جارى گردید و عمامھ را از سر برداشت و بر زمین 
ز آن كسى كھ دشمن آل محمد است چھ از من بیزارم ا! خداوندا: انداخت و سر را بھ سوى آسمان بلند نمود و گفت 

آیا توبھ من قبول مى شود؟: سپس عرض نمود. جن باشد و چھ انس   
اگر تو بھ نمایى ، خدا توبھ تو را مى پذیرد و تو در آخرت با ما خواھى بود آن پیرمرد : فرمود) علیھ السالم(امام 

 -علیھما الھاویة  - این خبر بھ یزیدبن معاویھ چون . توبھ كردم و نادم شدم   من از كردار خویش : عرض نمود
 .رسید، حكم نمود آن پیرمرد را بھ قتل رساندند

در مجلس یزید) علیھ السالم(سر نازنین امام حسین   
را با زنان و كودكان آن امام مبین ، بھ مجلس یزید بى ) علیھ السالم(بعد از آن ، سر نازنین امام حسین : راوى گوید

ھیئتى كھ ھمھ ایشان را بھ یك ریسمان بستھ بودند و چون با آن حالت وارد مجلسدین بردند بھ   
علیھ السالم(فلما وقفوا بین یدیھ و ھم على تلك الحال قال لھ على بن الحسین  اءنشدك هللا یا یزید، ما ظنك برسول )) :(

لو رآنا على ھذه الصفة) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا  )) ثم وضع راءس الحسین . حبال فقطعت ، فاءمر یزید بال
علیھ السالم (بین یدیھ ، و اءجلس النساء خلفھ لئال ینظرن الیھ ، فرآه على بن الحسین ) علیھ السالم( فلم یاءكل الرؤ  (

 .وس بعد ذلك اءبدا
ه ، یا حبیب یا حسینا: و اءما زینب ، فانھا لما راءتھ اءھوت الى جیبھا فشقتھ ، ثم نادت بصوت حزین یفزع القلوب 



 . رسول هللا ، یابن مكة و منى ، یابن فاطمة الزھراء سیدة النساء، یابن بنت المصطفى
فاءبكت و هللا كل من كان حاضرا فى المجلس ، و یزید ساكت: قال الراوى   . 

حبیباه ، یا یا حسیناه ، یا : و تنادى ) علیھ السالم(ثم جعلت امراءة من بنى ھاشم كانت فى دار یزید تندب الحسین 
 .سیداه ، یا سید اءھل بیتاه ، یابن محمداه ، یا ربیع االءرامل والیتامى ، یا قتیل اءوالد االءدعیاء

فاءبكت كل من سمعھا: قال الراوى  . 
تو را بھ خدا سوگند مى دھم بھ گمان ! اى یزید: فرمود) علیھ السالم(یزید شدند در مقابلش ایستادند و حضرت سجاد 

مبر، ما را بھ این ھیئت دیدار نماید چھ مى كند؟تو اگر پیا  
علیھ (سپس یزید، سر مبارك امام . یزید حكم كرد ریسمانھا را بریدند و آل طھ و یاسین را از قید طناب رھا ساختند

علیھ (را در پیش رو گذاشت و زنان را در پشت سر خود جاى داد تا چشم ایشان بھ سر انور امام حسین ) السالم
بر آن سر نازنین افتاد و بعد از آن صحنھ دلخراش ،   چشمش ) علیھ السالم(نیفتد و لیكن جناب سیدالساجدین ) السالم

گوشت كلھ حالل گوشتى تناول نفرمود  دیگر تا آخر عمرش  . 
چون سر مبارك برادر خود را بدید از شدت ناراحتى دست در گریبان برد چاك ) علیھ السالم(و اما زینب خاتون 

برآورد بھ قسمى كھ نالھ اش دلھا راخراشید.... سپس بھ آواز غمناك فریاد واحسیناه زد  . 
بھ خدا سوگند كھ ھمھ آن كسانى كھ در مجلس یزید حضور داشتند از نالھ جانسوز او بھ گریھ و افغان : راوى گوید

 .افتادند و در آن حال خود آن پلید لب از گفتار فرو بست و ساكت بود
بگریست و بھ آواز بلند ) علیھ السالم(نان بنى ھاشم كھ در خانھ یزید بود بى اختیار براى امام حسین پس یكى از ز

یا سید اءھل بیتاه یابن محمداه! یا حبیباه  : با نالھ و فغان گفت  ! 
 .راوى گفتھ كھ ھر كس از آن اھل مجلس صداى آن زن را مى شنید بى اختیار گریھ مى كرد

علیھ السالم(بقضیب خیزران ، فجعل ینكث بھ ثنایا الحسین ثم دعا یزید : قال  ). 
ابن فاطمة ؟) علیھ السالم(ویحك یا یزید، اءتنكت بقضیبك ثغرالحسین : فاءقبل علیھ اءبو برزة االءسلمى و قال   

سیدا شباب  اءنتما: یرشف ثنایاه و ثنایا اءخیھ الحسن و یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءشھد لقد راءیت النبى 
 .اءھل الجنة ، قتل هللا قاتلیكما و لعنھ و اءعد لھ جھنم و ساءت مصیرا

فغضب یزید و اءمر باخراجھ ، فاءخرج سحبا: قال الراوى  . 
یتمثل باءبیات ابن الزبعرى و یقول - لعنھ هللا  -و جعل یزید : قال   : 

 جزع الخزرج من وقع االءسل   لیت اءشیاخى ببدر شھدوا 
وستھلوا فرحا  فاءھلوا  

 
یا یزید ال تشل : ثم قالوا  

 و عدلناه ببدر فاعتدل   قد قتلنا القوم من ساداتھم 
صلى هللا علیھ و آلھ (در این بین یزید لعین چوب خیزران طلبید مكرر با آن چوب بھ دندان مبارك فرزند رسول هللا 

مى زد) و سلم . 
بھ چھ جراءت چنین ! واى بر تو اى یزید: از ارمنى ، نمود و گفت  در این ھنگام ابو برزه اسلمى خطاب بھ آن بدتر

جسارتى مى نمایى و با چوب ، بھ گوھر دندان حسین فرزند فاطمھ اطھر مى زنى ؟ من گواھى مى دھم كھ بھ چشم 
دنداھاى ثنایاى حسن و حسن را مى بوسید و مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خود دیدم كھ رسول خدا  انتما )) :

شما دو نفر سید و سرور جوانان اھل بھشت ھستید، خدا بكشد كشندگان شما را و لعنت كند آنھا را و جایگاه  ((...سیدا
 . ایشان جھنم باد كھ بد جایگاھى است

پس یزید از این سخنان بھ خشم آمد و حكم داد كھ : رواى گوید م در این ھنگا. را از مجلسش بیرون افكنند ((ابوبرزه))
او را كشان كشان بیرون نمودند راوى گفت كھ یزید ملعون در مقام تمثیل بھ ابیات ابن زبعرى را كھ در ھنگام 
شكست مسلمانان در جنگ احد بھ عنوان فتح نامھ براى كفار قریش و اصحاب ابو سفیان در مكھ انشاء نموده بود، 
((....لیت اشیاخى ببدر)) : ھمى ترنم و زمزمھ داشت بزرگان قوم از قریش كھ در جنگ بدر كشتھ   اى كاش ؛ یعنى 

در اینجا حاضر بودند و مشاھده مى كردند چگونھ طائفھ خزرج ) مانند عتبھ ، شیبھ ، ولید، ابوجھل و غیره(شدند 
كھ یاور رسول هللا بودند، از شمشیرھاى قریش بھ جزع و افغان آمده اند، تا از دیدن این صحنھ ، صداھا بھ شادى 

نمایند و صورتھایشان از شدت سرور و خرسندى ، درخشنده بلند  
 خبر جاء و ال وحى نزل   لعبت ھاشم بالملك فال 
 لست من خندف ان لم اءنتقم 

 
 من بنى اءحمد ما كان فعل 

فقامت زینب ابنة على و قالت: قال الراوى   : 
 . اءلحمد ū رب العالمین

ق هللا كذلك یقولو صلى هللا على محمد و آلھ اءجمعین ، صد  : 



 .(ثم كان عاقبة الذین اءساؤ ا السؤ ى اءن كذبوا بآیات هللا و كانوا بھا یستھزؤ ن)
اءن بنا  - حیث اءخذت علینا اءقطار االءرض و آفاق السماء فاءصبحنا نساق كما تساق االءماء  -اءظننت یا یزید 

 !! على هللا ھوانا، و بك علیھ كرامة
عندهو اءن ذلك لعظیم خطرك   !! 

 فشمخت باءنفك و نظرت فى عطفك ، جذالن مسرورا، حین راءیت الدنیا لك مستوسقة ، واالءمور
این بیت از اشعار خود . (یزید دستت شل مباد كھ این چنین عمل نمودى و انتقام از بنى ھاشم گرفتى : شود و بگویند

 .(یزید است
ا با معاملھ بدر برابر داشتیم و جنگ بدر بر جنگ احد ما بزرگان خزرج را در جنگ احد كشتیم و این معاملھ ر

 .زیادتى ننمود
مراد آن كافر از بنى (بنى ھاشم بھ لعب ، ھواى سلطنت داشتند و اسالم را بھانھ كردند؛ نزول وحى را حقیقتى نبود 

اگر از از نسل خندف نبودمى )) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھاشم جسارت است نسبت بھ حضرت ختمى مرتبت 
 (39). اوالد احمد مختار انتقام خون كشتگان بدر را نمى كشیدم

درمجلس یزید) علیھا السالم(سخنرانى زینب كبرى   
و این خطبھ را كھ دقایق نكاتش مؤ سس دقایق بر پا خاست ) علیھ السالم(در آن ھنگام زینب كبرى : راوى گوید

؛ سپاس بى قیاس ذات مقدس الھى را ((.... الحمد ū)) :ایمان و لطایف بیانش مزین كاخ ایقان است ، ادا فرمود
سزاست كھ ذرات ماسوى را بھ قبول اشھ انوار وجود، پرورش داد و درود نامحدود بر احمد محمود رسول 

ثم كان: (خداوند راست گفتار در كتاب معجز آثارش چنین تذكار فرمود. اطھار او بادپروردگار و درود بر آل   
...)(40) و آن را بھ ؛ سپس سرانجام كسانى كھ اعمال بد مرتكب شدند بھ جایى رسید كھ آیات خدا را تكذیب كردند 

آیا چنین گمان بردى كھ چون اقطار زمین و آفاق آسمان را بر ما سخت تنگ گرفتى و راه ! اى یزید! مسخره گرفتند
 چاره را بر رویمان محكم بستھ داشتى بھ نحوى كھ سر انجام آن بھ اینجا رسید كھ مانند اسیران

قول هللا عزوجل متسقة ، و حین صفا لك ملكنا و سلطاننا، فمھال مھال، اءنسیت  : 
 .(و ال یحسبن الذین كفروا اءنما نملى لھم خیر الءنفسھم انما نملى لھم لیزدادوا اثما و لھم عذاب مھین)

قد ھتكت ستورھن ، و اءبدیت ! اءمن العدل یابن الطلقاء تخدیرك حرائرك و اماءك و سوقك بنات رسول هللا سبایا؟
بلد، و یستشرفھن اءھل المنازل و المناقل ، و یتصفح وجوھھن القریب وجوھھن ، تحدو بھن االءعداء من بلد الى 

 . والبعید، والدنى والشریف ، لیس معھن من رجالھن ولى ، و ال من حماتھن حمى
 !و كیف ترتجى مراقبة من لفظ فوه اءكباد االزكیاء، و نبت لحمھ بدماء الشھداء؟

نا بالشنف والشنآن و االحن و االءضغان ؟و كیف ال یستبطاء فى بغضنا اءھل البیت من نظر الی ! 
 : ثم تقول غیر متاءثم و ال مستعظم

بدین ! كفار ما را دیار بھ دیار كشاندى ، در نزد خدا موجب خوارى و مذلت ما و عزت و كرامت تو خواھد بود؟
بھ دامانت نظر عجب خیال باطل دماغ نخوت و تكبر را باال كشیدى و بھ اظھار شادمانى پرداختى و مانند متكبران 

و خود بینى افكندى كھ اینك دست روزگار را بھ مراد خویش بستھ و امور را منظم مى پندارى ، مگر نھ این است 
اینك آرام باش و بھ خود ! كھ سلطنت حقھ ما خانواده رسول است كھ تو بھ ظلم و ستم آن را خالصھ خود نمودى ؟

و ال یحسبن(از خاطر نسیان منما كھ فرموده آى و فرمان واجب االذعان حضرت سبحان را  ؛ آنھا كھ كافر (41)(.... 
تصور نكنند اگر بھ آنان مھلت مى دھیم ، بھ سودشان است) و راه طغیان پیش گرفتند(شدند  ما بھ آنان مھلت مى  ! 

اى فرزند آزاد . است ) آماده شده(دھیم فقط براى اینكھ بر گناھان خود بیفزایند و براى آنھا، عذاب خوار كننده اى 
كھ رسول مكرم بعد از اسیرى چو غالمان آزادشان نمود؛ اینك ادعاى تو عدالت و دادگسترى است كھ ! شدگان 

دختران پیغمبر را در ) ولى(نامحرمان مستور نمایى زنان و كنیزكان خود را در پس پرده عزت محترم دارى و از 
و ! حالى كھ پوشش مناسبب ندارند مانند اسیران در شھر بگردانى و در جلو دیدگان نامحرمان بھ تماشا بگذارى ؟

مردم دور و نزدیك و پست وشریف با چشمان اھانت آمیزى بھ خاندان رسول خدا بنگرند در حالى كھ از مردان 
باقى نگذاشتى تایارو و حمایت آنھا باشند چگونھ مى توان امید رعایت از گروھى داشت ك پاره ھاى آنان كسى را 

 جگر پاكان
یا یزید ال تشل : ثم قالوا  الءھلوا وستھلوا فرحا   

 . منتحیا على ثنایا اءبى عبد هللا سید شباب اءھل الجنة تنكتھا بمخصرتك
صلى هللا علیھ و آلھ و (و استاءصلت الشافة ، باراقتك دماء ذریة محمد  و كیف ال تقول ذلك ، و قد نكاءت القرحة ،

و تھتف باءشیاخك ، زعمت اءنك تنادیھم! و نجوم االءرض من آل عبدالمطلب ؟) سلم  ! 
 . فلتردن وشیكا موردھم ، و لتودن اءنك شللت و بكمت و لم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت



لمنا، و احلل غضبك بمن سفك دماءنا و قتل حماتنااءللھم خذ بحقنا، وانتقم ممن ظ . 
 . فوهللا ما فریت اال جلدك ، و ال حززت اال لحمك

بما تحملت من سفك دماء ذریتھ ، وانتھكت من حرمتھ فى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و لتردن على رسول هللا 
 عترتھ و لحمتھ ، و حیث یجمع هللا شملھم ویلم شعثھم

فروریختھ و گوشت تن ھایشان از خون شھیدان روییدهاز دھان آنھا   ! 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و چگونھ در بغض و عدوات ما اھل بیت رسول  كوتاھى تواند نمود آن كس كھ ھمیشھ  (

بھ چشم دشمنى و بھ دیده حسد و كینھ بھ سوى ما نگریستھ و اینك تو با چوپ خود دندانھاى ثنایاى ابى عبدهللا سید 
اى ! اب اھل جنت را آزرده مى دارى و نھ این گناه را بھ چیزى شمرى و نھ این امر شنیع را عظیم مى پندارى شب

اینك تو بھ پدران خود مباھات دارى و ھمى گویى كھ ! یزید اگر بودند از روى شادى بگفتندى كھ اى یزید، دستت ))
تكبر و غرور چوب بر دندانھاى مبارك سید و سرور  اینك ھم با ((! شل مباد كھ چنین انتقام از بنى ھاشم كشیدى

چگونھ چنین سخن نرانى در حالى كھ خون ذریة رسول مختار بریختى و زخم دلھا را . جوانان اھل بھشت مى زنى 
تازه كردى و بیخ دودمان را بر كندى و زمین را از خون آل عبدالمطلب كھ ستارگان روى زمین بودند، رنگین 

ن كافر خود ھمى صدا بر مى آورى ، بھ گمانت كھ ایشان را بر این طلب دارى كھ شتابان بھ ساختى و بھ پدرا
خواھى شتافت و در آنجا آرزو مى كنى كھ كاش دست شل و زبانت الل بودى تا ناگفتنى ) در جھنم(آرامگاه ایشان 

ا برگیر و غضب را برایشان حق ما را از ستمكاران م! خداوند .را نگفتھ و ناكردنى را بھ جاى نیاوردى بودى 
 .فرود آورد؛ زیرا خون ما را ریختند و یاران ما را بكشتند

و در ! بھ خدا سوگند كھ با این جنایت عظیم ، پوست خود را دریدى و گوشت بدن خویش را پاره نمودى ! اى یزید
 فرداى قیامت بھ
 : و یاءخذ بحقھم
( بل اءحیاء عند ربھم یرزقونو ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا اءمواتا  ). 

خصیما، و بجبرئیل ظھیرا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و حسبك باū حاكما، و بمحمد  . 
 . و سیعلم من سول لك و مكنك من رقاب المسلمین
 .بئس للظالمین بدال و اءیكم شر مكانا و اءضعف جندا

اءستعظم تقریعك ، و اءستكثر توبیخك ، لكن و لئن جرت على الدواھى مخاطبتك ، اءنى الءستصغر قدرك ، و 
 . العیون عبرى ، والصدور حرى
 .اءال فالعجب كل العجب لقتل حزب هللا النجباء بحزب الشیطان الطلقاء
 .فھذه االءیدى تنطف من دمائنا، و االءفواه تتحلب من لحومنا
 و تلك الجثث الطواھر الزواكى تنتابھا العواسل

بیایى در حالى كھ بارگناه كشتن ذریھ پیامبر را بر دوش كشیده وحرمت ) ھ و آلھ و سلمصلى هللا علی(نزد رسول 
عترت او را شكستھ و بر آنان كھ پاره تن رسول بودند ستم نموده و بر آنان در آن مقام كھ خدا عزوجل پراكنده ، آل 

بگیرد كھ خداوند متعال فرمودرسول را جمع سازد و كار ایشان را بھ صالح آورد و حق ایشان را از ستمكاران  : 
(42)... وال تحسبن))

؛ ھرگز گمان مبر كسانى كھ در راه خدا كشتھ شدند، مردگانند بلكھ آنان زنده اند و نزد ((
 .پروردگارشان روزى داده مى شوند

صلى هللا علیھ و (براى تو ھمین مقدار بدبختى كافى است كھ حاكمى چو خدا و دشمنى چو محمد مصطفى ! داى یزی
دارى ھمانطور كھ ما را پشتیبانى مانند جبرئیل ، كافى است) آلھ و سلم  . 

نان سوار سلطنت انداختند و بر گردن مسلما  بھ زودى معاویھ و یاران بى ایمانت كھ تو را بھ خیال استحكام اساس 
نمودند، خواھند فھمید كھ ستمكاران را آتش دوزخ بد عوض و پاداشتى است و ھمچنین خواھند دانست كھ شما 
 .ستمكاران یا ما ستم دیدگان ، كدامیك جایگاھش بدتر و یاورانش ضعیف تر و كمتر خواھد بود

ناكسى سخن گویم ولى با این ھمھ  اگر چھ مصیبت ھاى وارده از چرخ دون كار مرا بھ جایى رسانید كھ با چو تو
 من باى تو قدرى نگذارم
 . و تعفرھا اءمھات الفراعل
 .و لئن اتخذتنا مغنما لتجدنا و شیكا مغرما، حین ال تجد اال ما قدمت یداك ، وما ربك بظالم للعبید
 . فالى هللا المشتكى ، و علیھ المعول

تمحون ذكرنا، و ال تمیت و حینا، و ال تدرك اءمدنا، و ال فكد كیدك ، واسع سعیك ، و ناصب جھدك ، فو هللا ال 
 .ترحض عنك عارھا
 :و ھل راءیك اال فندا، و اءیامك اال عددا، و جمعك اال بددا، یوم ینادى المناد



 . اءال لعنة هللا على الظالمین
 . فالحمدū الذى ختم الءولنا بالسعادة والمغفرة ، و آلخرنا بالشھادة و الرحمة

ءل هللا اءن یكمل لھم الثواب ، و یوجب لھم المزید، و یحسن علینا الخالفة ، انھ رحیم ودود، و حسبنا هللا و نعم و نسا
 . الوكیل

لعنھ هللا -فقال یزید   -: 
و نكوھش و توبیخ تو را فراوان نمایم ؛ چھ كنم كھ دیده گریان و سینھ از داغ مصیبت بریان است ؛ چھ بسیار جاى 

زب خدا و مردمان نجیب بھ دست لشكر شیطان نانجیب كھ از زمره طلقاء و آزاد شدگانند، شھید شگفت است كھ ح
اینك اجساد طاھره وپاك شھیدان . اینك خون ما از دستان شما ریزان است و گوشت ما از بن دندانتان آویزان . شوند

پس اگر امروز اسارت . رندگان صحراست و نو گلھاى سید لوالك در بیابان افتاده كھ زوار ایشان گرگان بیابان و د
ما را غنیمت شمردى ، بھ زودى خواھى یافت كھ بجز غرامت و خسران چیزى نبردى و آن در روز باز پسین 
است كھ نبینى بجز جزاى عملى را كھ خود پیش فرستاده اى و پروردگار بر بندگان خود ستمكار نیست و شكایت 

تماد من بر اوستمن بھ سوى خداى تعالى و تكیھ و اع  . 
تو مكر و حیھ خویش را بھ پایان و كوشش خود را بھ انجام رسان وجھدت رابھ كاربر اما بھ خدا سوگند ! اى یزید

كھ نام ما را از از صفحھ روزگار نتوانى برداشت و بر خاموشى نور وحى قدرت نیابى و بھ گرد ھمت عالى ما 
واھى فروشست نخواھى رسید و پلیدى این ننگ را از خود نخ حاصل راءى واندیشھ ات نیست اال سستى و  .

خرافت و روزگار زندگانیت مگر اندك و جمع اثاث سلطنت نیست مگر پراكندگى ، آن روز كھ منادى ندا كند كھ 
لعنت خدا مر ستمكاران راست و حمد مر خدا متعال را كھ اول كار ما را بھ سعادت و مغفرت و آخر آن را بھ 

ت ختم نمود و از حضرت الھ چنینشھادت و رحم  
 یا صیحة تحمد من صوائح 

 
 ما اءھون الموت على النوائح 

ثم استشار اءھل الشام فیما یصنع بھم: قال الراوى   . 
ال تتخذ من كلب سوء جروا: فقالوا . 

 :فقال لھ النعمان بن بشیر
 . اءنظر ما كان الرسول یصنع بھم فاصنعھ بھم

علیھ السالم(الى فاطمة ابنة الحسین  و نظر رجل من اءھل الشام ). 
یا اءمیرالمؤ منین ھب لى ھذه الجاریة: فقال   . 

 :فقالت فاطمة لعمتھا
 یا عمتاه اءیتمت و اءستخدم ؟
 : فقالت زینب
 . ال، و ال كرامة لھذا الفاسق
 : فقال الشامى
 من ھذه الجاریة ؟

لعنھ هللا - فقال لھ یزید   -: 
بال را ثواب كامل و مزید را اجر عطا فرماید وبر باز ماندگان ایشان نیكو خلیفھ باشد؛  مسئلت دارم كھ شھیدان دشت

حسبنا هللا(زیرا حضرتش رحیم و ذات اقدسش و دود و كریم است و   ... (43))(44). 
بھ انجام رسید، یزید پلید سخن نتوانست گوید جز آنكھ ) علیھا السالم(خالصھ ، چون خطبھ پاره تن حضرت زھرا 

((... یا صیحة)) :بر سبك اوباش این شعر را بخواند كسان ، شایستھ است و چھ سھل ؛ بسا نالھ زنان داغدار كھ بھ نزد 
سپس یزید عنید با اھل شام مشورت در میان : راوى گوید. و آسان است مردن بر زنانى كھ از درد مصیبت مى نالند

آورد كھ نسبت بھ اسیران چسان سلوك دارد و با ایشان چگونھ رفتار نماید؟ آن سگھاى ناسپاس سخن بھ زشتى گفتند 
شاره بھ قتل اھل بیت نمودند بھ سخنى كھ ذكر آن نشاید، ولى نعمان بن بشیر بھ و در مشورت خیانت كردند و ا

اندیشھ كن كھ اگر احمد مختار در این روزگار مى بود چھ قسم با ایشان رفتار مى ! اى یزید: صدق سخن راند گفت 
 .نمود، اكنون تو ھمان رفتار را نما
 داستان مرد شامى در مجلس یزید

! اى امیر مؤ منان : افتاد، در این ھنگام بھ یزید گفت ) علیھ السالم(ش بھ فاطمھ بنت حسین مردى از شامیان نظر
 . این كنیزك را بھ من ببخش

یتیمى مرا بس نبود كھ بھ خدمتگذارى در ! آورد كھ اى عمھ  -آن پناه اسیران  -فاطمھ مكرمھ رو بھ زینب كبرى 
خاطر آسوده دار كھ چنین امرى براى این: ودزینب كبرى بھ او تسلى داده فرم! من طمع دارند  



 . ھذه فاطمة ابنة الحسین ، و تلك عمتھا زینب ابنة على
و على بن اءبى طالب ؟) علیھ السالم(اءلحسین بن فاطمة : فقال الشامى  ! 

نعم: قال   . 
اءنھم سبى الروم لعنك هللا یا یزید، اءتقتل عترة نبیك و تسبى ذریتھ ، و هللا ما توھمت اال: فقال الشامى   . 

وهللا اللحقنك بھم ، ثم اءمر بھ فضرب عنقھ: فقال یزید  . 
صلوات هللا علیھما  -بالخاطب ، و اءمره اءن یصعد المنبر فیذم الحسین و اءباه  - لعنھ هللا  -و دعا یزید : قال الراوى 

والمدح لمعاویة و یزید، فصعد، و بالغ فى ذم اءمیرالمؤ منین على بن اءبى طالب و الحسین الشھید، - . 
علیھ السالم(فصاح بھ على بن الحسین  ویلك اءیھا الخاطب ، اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق ، فتبواء )) :(

 .مقعدك من النار
 . فاسق میسر نیست

مگر این كنیزك كیست ؟: مرد شامى گفت   
ى طالب مى باشدفاطمھ دختر حسین است و آن یكى نیز زینب دختر على بن اب: یزید گفت  . 

آن حسین كھ پسر فاطمھ و فرزند على بن ابى طالب است ؟: مرد شامى گفت  ! 
آرى ، چنین است: یزید گفت   ! 

بھ ! لعنت حق بر تو باد؛ عترت پیغمبر را بھ قتل مى رسانى و آنان را اسیر مى نمائى ؟! اى یزید: مرد شامى گفت 
جز آنكھ آنان را اسیران روم پنداشتم خدا سوگند كھ ھیچ خیالى درباره اینان نكردم  ! 

آنگاه حكم نمود آن مرد شامى را گردن زدند. تو را نیز بھ اینان ملحق سازم : یزید گفت  . 
سخنران بھ . یزید حكم نمود كھ خطبھ خوان بر منبر رود تا حسین پدر بزرگوارش را بھ زشتى نام برد: راوى گوید

كھ یزید و معاویھ الیقش بودند نسبت بھ شاه اولیاء و فرزندش سید الشھداء، حكم آن ملعون ، بر منبر رفت و آنچھ 
علیھ (سپس امام سجاد . در غایت مبالغھ ذكر نمود و یزید و پدرش معاویھ پلید را مدح كرده و بھ نیكى نام برد

با صداى بلند فریاد زد كھ) السالم ((... ویلك)) :  ا در دادى و خشنودى واى بر تو، رضاى حق ر! یعنى اى خطیب ! ؟
است  منزلگاه تو در قیامت پر از آتش ! مخلوق خریدى   . 

و اءوالده ، حیث یقول -صلوات هللا و سالمھ علیھ  -و لقد اءحسن ابن سنان الخفاجى فى وصف اءمیر المؤ منین   : 
 و بسیفھ نصبت لكم اءعوادھا   اءعلى المنابر تعلنون بسبھ 

فى ذلك الیوم اءنھ یقضى لھ ثالث حاجات) علیھ السالم(علیا بن الحسین  - لعنھ هللا  - و وعد یزید : قال الراوى   . 
ثم اءمر بھم الى منزل ال یكنھم من حر و ال برد، فاءقاموا فیھ حتى تقشرت وجوھھم ، و كانوا مدة مقامھم فى البلد 

 .(علیھ السالم)المشار الیھ ینوحون على الحسین 

 

و راءیت : الیوم الرابع من مقامنا راءیت فى المنام ، و ذكرت مناما طویال تقول فى آخره  فلما كان فى: قالت سكینة 
فاطمة ابنة محمد اءم اءبیك: امراءة راكبة فى ھودج و یدھا موضوعة على راءسھا، فساءلت عنھا، فقیل لى   . 

((...اءعلى المنابر)) : حسن بن سنان خفاجى چھ نیكو در مدح امیر مؤ منان سروده است خطاب بھ بنى امیھ و (؛ 
ناسزا مى گوئید و حال آنكھ با ) علیھ السالم(شما آشكار بر باالى منبر ما بھ امام على :) اتباع ایشان كرده مى گوید

 . شمشیر او منبرھا براى شما مھیا گردیده
جت نمود و حكم كرد كھ در ھمان روز وعده بر آوردن سھ حا) علیھ السالم(یزید بھ امام زین العابدین : راوى گوید
را در منزلى جاى دادند كھ نھ از سرما و نھ از گرما، آنان را حفظ نمى نمود و ایشان در ) علیھم السالم(آل رسول 

آن منزل مقیم بودند چندان كھ چھره ھاى ایشان پوست انداخت و در ھمھ آن مدت زمانى كھ در شھر شام اقامت 
شھید كربال بودداشتند، كار ایشان گریھ و نوحھ بر  . 

 خواب دیدن سكینھ سالم هللا علیھا در شھر شام
سكینھ خاتون فرموده كھ چون روز چھارم از اقامت ما در شھر شام بگذشت ، خوابى دیدم و آن خواب طوالنى را 
 :ذكر نمود، و در آخر آن فرمود

ن كیست ؟زنى را دیدم در ھودجى نشستھ و دست خود را بر سر گذاشتھ ، پرسیدم كھ این ز  
جده تو است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فاطمھ زھراء بنت محمد مصطفى : گفتند  . 

بھ خدا سوگند كھ بھ خدمتش شرفیاب مى شوم و از ستمى كھ بر ما وارد آمده او را خبر مى دھم: گفتم   . 
ت بھا و وقفت بین یدیھا اءبكى و فسعیت مبادرة نحوھا، حتى لحق. وهللا النطلقن الیھا و الءخبرنھا ما صنع بنا: فقلت 



 : اءقول
یا اءمتاه جحدوا و هللا حقنا، یا اءمتاه بددوا و هللا شملنا، یا اءمتاه استباحوا وهللا حریمنا، یا اءمتاه قتلوا و هللا الحسین 
 .اءبانا

ین ال یفارقنى كفى صوتك یا سكینة ، فقد قطعت نیاط قلبى ، و اءقرحت كبدى ، ھذا قمیص اءبیك الحس: فقالت لى 
 . حتى اءلقى هللا بھ

لقینى راءس: و روى ابن لھیعة ، عن اءبى االءسود محمد بن عبد الرحمن قال  وهللا ، ان بینى و بین : الجالوت فقال   
 !! داود سبعین اءبا، و ان الیھود تلقانى فتعظمنى ، و اءنتم لیس بینكم و بین نبیكم اال اءب واحد قتلتم ولده

اءنھ قال) علیھ السالم(ین العابدین و روى عن ز  : (( ، -لعنھ هللا  -الى یزید ) علیھ السالم(الحسین   ل ما اءتى براءس 
و یضعھ بین) علیھ السالم(كان یتخذ مجالس الشرب ، و یاءتى براءس الحسین   

مادر جان: آنگاه بھ سوى او شتافتم و در حضورش ایستادم و گریھ كردم و گفتم  د كھ مردم حق ما را بھ خدا سوگن ! 
بھ خدا سوگند كھ جمعیت ما را پریشان نمودند؛ مادر جان بھ خدا سوگند كھ حریم ما را بھ ! انكار كردند؛ مادر جان 

بھ خدا قسم كھ پدر ما حسین را كشتند؛ در این ھنگام بھ من فرمود! غارت بردند؛ اى مادر عزیزم  : 
ا بازگو مكن و بس نما كھ رگ قلبم را پاره كردى ، اینك پیراھن پدرت دیگر این ماجرا ر! سكینھ جانم  ((... كفى))
از ابو االسود  ((ابن لھیعھ)) . ھمراه من است كھ آن را با خود نگاه مى دارم تا با ھمین پیراھن خدا را مالقات كنم

بھ خدا سوگند كھ : راءس الجالوت یھودى مرا مالقات نمود و گفت : محمد بن عبدالرحمان ، روایت كرده كھ گفت 
میان من و داود پیغمبر، ھفتاد پدر واسطھ است و جماعت یھود چون مرا مالقات مى نمایند، تعظیم مرا رعایت مى 
)كنند و شما مسلمانان با اینكھ در میان فرزند پیغمبرتان و آن رسول  بیش از یك نفر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

؟!دواسطھ نیست او را بھ شھادت مى رسانی  
 سخنان شگفت انگیز سفیر روم

را بھ نزد یزید ) علیھ السالم(چون سر مطھر امام حسین : روایت است كھ فرمود) علیھ السالم(از امام زین العابدین 
آوردند، آن ملعون ھمواره مجلس شراب فراھم مى آورد و آن سر انور را در حضور خود مى نھاد و بھ 

روزى سفیر قیصر روم كھ از جملھ اشراف و بزرگان آن مرز و بوم بود در  .شرابخوارى و شادمانى مى پرداخت 
 .آن مجلس حاضر شد و بھ یزید
 . یدیھ و یشرب علیھ

یا ملك العرب ، ھذا : فحضر ذات یوم فى مجلسھ رسول ملك الروم ، و كان من اءشراف الروم و عظمائھم ، فقال 
انى اذا رجعت الى ملكنا یساءلنى عن كل شى ء راءیتھ ، : فقال  ما لك و لھذا الراءس ؟: راءس من ؟ فقال لھ یزید

 .فاءحببت اءن اءخبره بقصة ھذا الراءس و صاحبھ ، حتى یشاركك فى الفرح و السرور
و من اءمھ ؟: فقال الرومى . ھذا راءس الحسین بن على بن اءبى طالب : -لعنھ هللا  - فقال لھ یزید   

اءف لك ولدینك ، لى دین اءحسن من دینك ، ان اءبى من حوافد داود، : فقال النصرانى . فاطمة ابنة رسول هللا : فقال 
علیھ )و بینى و بینھ آباء كثیرة ، والنصارى یعظموننى و یاءخذون من تراب اءقدامى تبركا بى باءنى من حوافد داود 

ھل : ثم قال لیزید!! احدة ، فاءى دین دینكم ؟، و اءنتم تقتلون ابن بنت نبیكم ، و لیس بینھ و بین نبیكم اال اءم و)السالم
 سمعت حدیث كنیسة الحافر؟

این سر كیست ؟! اى پادشاه عرب : گفت   
تو را با او چھ كار است ؟: یزید گفت   

سؤ ال من بھ این خاطر است كھ وقتى بھ نزد پادشاه خود بر مى گردم از ھمھ امورى كھ دیده ام از من : سفیر گفت 
، چون ذكر حال این سر را در خدمتش برم در فرح و سرور با تو شریك خواھد بودپرسش خواھد كرد . 

این سر از آن حسین بن على بن ابى طالب است: یزید لعین گفت   . 
مادرش كیست ؟: رومى گفت   

است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فاطمھ دختر رسول خدا : یزید گفت   . 
اف بر تو و دین تو باد: نصرانى گفت  ! 

علیھ (بوده و میان من و داود ) علیھ السالم(دین من از دین تو بھتر است ؛ زیرا پدر من از نبیره ھاى حضرت داود 
پدران بسیارى است و جماعت نصارى مرا بسیار تعظیم مى كنند و خاك قدم مرا بھ تبرك ھمى گیرند و شما ) السالم

حال آنكھ میان او و پیغمبر شما بجز یك مادر فاصلھ نیست  مسلمانان پسر دختر پیغمبر خویش را مقتول مى سازید و
 !؛ پس این چھ دینى است كھ شما دارید؟

مرد نصرانى گفت. بعد از آن   : 
 آیا حكایت كنیسھ حافر را شنیده اى ؟



قل حتى اءسمع: فقال لھ   . 
ط الماء، طولھا ثمانون فرسخا ان بین عمان والصین بحر مسیره سنة ، لیس فیھا عمران اال بلدة واحدة فى وس: فقال 

فى ثمانین فرسخا، ما على وجھ االءرض بلدة اءكبر منھا، و منھا یحمل الكافور والیاقوت ، اءشجارھم اععود و 
العنبر، و ھى فى اءیدى النصارى ، ال ملك الحد من الملوك فیھا سواھم ، وفى تلك البلدة كنائس كثیرة ، اءعظمھا 

انھ حافر حمار كان یركبھ عیسى ، و : فى محرابھا حقة ذھب معلقة ، فیھا حافر یقولون  كنیسة تسمى كنیسة الحافر،
قد زینوا حول الحقة بالذھب والدیباج ، یقصدھا فى كل عام عالم من النصارى ، و یطوفون حولھا و یقبلونھا و 

ءنھ حافر حماركان یركبھ عیسى یرفعون حوائجھم الى هللا تعالى عندھا، ھذا شاءنھم و داءبھم بحافر حمار یزعمون ا
 . نبیھم ، و اءنتم تقتلون ابن بنت نبیكم ، فال بارك هللا فیكم و ال فى دینكم

اءقتلوا ھذا النصرانى لئال یفضحنى: فقال یزید  
بگو تا بشنوم: یزید گفت   . 

بجز شھرى كھ بین عمان و چین ، دریایى است كھ عبور از آن یك سال مسافت است و در وسط آن : نصرانى گفت 
طول و عرض آن ھشتاد فرسنگ در ھشتاد فرسنگ است ، ھیچ آبادانى نیست و بزرگتر از آن شھر در روى زمین 
، شھرى نیست و از آن شھر كافور و یاقوت بھ شھرھاى دیگرى حمل مى نمایند و تمام درختان آن عود و عنبر 

. ان روى زمین در آن تصرف و دخالتى ندارنداست و آن شھر كامال در دست نصارى است و ھیچ یك از پادشاھ
در آن شھر كلیسا بسیار است و بزرگترین كلیساى آن ، كنیسھ حافر است كھ در محراب آن حقھ اى از طال نصب 
گردیده و در آن معلق و آویزان است و جماعت نصارى را اعتقاد چنان است كھ در آن حقھ ، سم خرى است كھ 

مى گشت و اطراف حقھ را با طال و نقره پارچھ حریر زینت داده اند و در ھر سالى ،  بر آن) علیھ السالم(عیسى 
جماعتى از طائفھ نصارى ھمى آیند و بر دور آن طواف مى كنند و آن را میبوسند و حاجتھاى خود را از خداى مى 

علیھ السالم(سى این روش و عادت آنھاست در حق سم االغى كھ بھ عقیده ایشان ھمان االغ حضرت عی. طلبند ) ،
خداوند خیر و بركت را از میان شما  !بوده اما شما فرزند پیغمبرتان را مى كشید و این چنین بى حرمتى مى كنید
 !بردارد و دینتان را بر شما مبارك نگرداند

ملكت خود رشتھ عمر این نصرانى را باید برید و او را زنده نگذاشت تا مبادا در م: یزید چون این سخن بشنید گفت 
 .مرا رسوا گرداند
 . فى بالده

اءترید اءن تقتلنى ؟: فلما اءحس النصرانى بذلك ، قال لھ   
نعم: قال   . 

یا نصرانى اءنت من اءھل الجنة ، فتعجبت من كالمھ ، و اءنا : اعلم اءنى راءیت البارحة نبیكم فى المنام یقول : قال 
هللاءشھد اءن ال الھ اال هللا و اءن محمدا رسول   . 

، و ضمھ الى صدره و جعل یقبلھ و یبكى حتى قتل)علیھ السالم(ثم وثب الى راءس الحسین  )). 
كیف : یوما یمشى فى اءسواق دمشق ، فاستقبلھ المنھال بن عمرو، فقال ) علیھ السالم(و خرج زین العابدین : قال 

 اءمسیت یابن رسول هللا ؟
)) : قال فرعون ، یذبحون اءبناءھم و یستحیون نساءھماءمسینا كمثل بنى اسرائیل فى آل   . 
 یا منھال اءمست العرب تفتخر على العجم باءن محمدا عربى ، و اءمست قریش تفتخر على سائر

آرى: گفت : اینك مى خواھى مرا بھ قتل برسانى ؟ یزید! اى یزید: نصرانى گفت   . 
صلى (شب گذشتھ حضرت رسول . ازگو نمایم پس گوش كن تا خواب خود را در این باب بر تو ب: نصرانى گفت 

من از فرمایش . تو از اھل بھشت ھستى ! اى نصرانى : را در خواب دیدم ، بھ من فرمود) هللا علیھ و آلھ و سلم
اءشھد ان ال الھ اال هللا و اءن در تعجب شدم و اینك شھادت مى دھم كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حضرت محمد 

 . محمدا رسول هللا
سپس این تازه مسلمان برخاست و سر مطھر امام شھید را بر داشت و بھ سینھ چسبانید و پیوستھ آن را مى بوسید و 
 .گریھ مى كرد تا اینكھ بھ شھادت نائل آمد

بھ منھال بن عمرو) علیھ السالم(فرمایش امام سجاد   
اه مى رفت ، منھال بن عمرو بھ خدمتش رسید در بازار شام ر) علیھ السالم(روزى امام زین العابدین : راوى گوید

 : و عرضھ داشت
چگونھ روز را بھ شب مى آورى ؟! اى پسر رسول خدا  

اینك حال ما چون حال بنى اسرائیل است كھ در دست فرعونیان گرفتار بودند، : فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 
ندمردانشان را مى كشتند و زنانشان را براى خدمت نگاه مى داشت . 



از میان عرب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عرب ھمیشھ بر عجم فخر مى كرد براى اینكھ رسول خدا ! اى منھال 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نیز بر جمیع عرب فخر مى نمود بھ جھت اینكھ محمد   مبعوث گردیده بود و قریش 

 قریشى بود و اكنون ما كھ اھل
اءمسینا معشر اءھل بیتھ و نحن مغصوبون مقتولون مشردون ، فانا و انا الیھ راجعون العرب باءن محمدا منھا، و 

 .((مما اءمسینا فیھ یا منھال
 : و ū در مھیار حیث یقول

 و تحت اءقدامھم اءوالده وضعوا   یعظمون لھ اءعواد منبره 
 و فخركم اءنكم صحب لھ تبع   باءى حكم بنوه یتبعونكم 

ان عمره احدى : و عمرو بن الحسن ، و كان عمرو صغیرا یقال ) علیھ السالم(على بن الحسین و دعا یزید یوما ب
اءتصارع ھذا، یعنى ابنھ خالدا؟: فقال لھ . عشرة سنة   

لعنھ هللا - فقال یزید . ال، و لكن اءعطنى سكینا و اءعطھ سكینا، ثم اءقاتلھ : فقال لھ عمرو  -: 
 شنشنة اءعرفھا من اءخزم 

 
الحیة اال الحیة ھل تلد   

اءذكر حاجاتك الثالث التى و عدتك بقضائھن ؟ فقال لھ): علیھ السالم(و قال لعلى بن الحسین   : 
بیت آن پیامبریم ، ببین چگونھ حق ما را غصب كرده و مردان ما را شھید كرده و باقى ماندگان را پراكنده ساختند 

تو آوراه نمودند، از این حالى كھ ما راست باید گف  : 
 . انا ū و انا الیھ راجعون
 :ابن طاوس گوید
 : خداى پاداش خیر دھاد مھیار دیلمى را كھ چھ نیكو در این مناسبت سروده است
 (45)((... یعظمون لھ))

و عمرو بن حسن را بھ نزد خود ) علیھ السالم(ام كھ اسیران در شام بودند، امام سجاد یزید پلید در بعضى از این ای
 : طلبید و در آن موقع عمرو طفل صغیر بود، گویند یازده سال بیشتر نداشت ، یزید بھ او گفت
 با پسر من كشتى مى گیرى ؟

ن ، تا با ھم بجنگیمنھ ، ولكن حاضرم خنجرى بھ او بدھى و خنجرى بھ م: عمرو یازده سالھ گفت   ! 
یزید ضرب المثل معروف عرب را گفت كھ این عادت و طبیعتى است كھ از پدرشان باقى مانده و از مار جز مار 
 (46).متولد نشود

از یزید) علیھ السالم(سھ درخواست امام سجاد   
آن سھ حاجت را كھ وعده كرده ام بر آورده سازم بگو: گفت ) علیھ السالم(سپس یزید بھ امام سجاد : راوى گوید . 

اءن : و الثانیة . اءن ترینى وجھ سیدى و موالى و اءبى ، اءلحسین فاءتزود منھ و اءنظرالیھ و اءودعھ : اءالولى 
نت عزمت على قتلى اءن توجھ مع ھوالء النسوة من یردھن الى حرم جدھنان ك: و الثالثة . ترد علینا ما اءخذ منا )). 

اءما وجھ اءبیك فلن تراه اءبدا، و اءما قتلك فقد عفوت عنك ، و اءما النساء فال یردھن الى المدینة غیرك ، و : فقال 
علیھ السالم(فقال . اءما ما اءخذ منكم فانى اءعوضكم عنھ اءضعاف قیمتھ  ): (( لك فال نریده ، و ھو موفر اءما ما

 .((علیك ، و انما طلبت ما اءخذ منا، الن فیھ مغزل فاطمة بنت محمد و مقنعتھا و قالدتھا و قمیصھا
و فرقھا على الفقراء والمساكین) علیھ السالم(فاءمر برد ذلك ، و زاد علیھ ماءتى دینار، فاءخذھا زین العابدین   . 

، فروى )علیھ السالم(الحسین   و اءما راءس . تول الى اءوطانھم بمدینة الرسول ثم اءمر برد االءسارى و سبایا الب
و . اءنھ اءعید فدفن بكربالء مع جسده الشریف صلوات هللا علیھ ، و كان عمل الطائفة على ھذا المعنى المشار الیھ 

ار الكتابرویت آثار كثیرة مختلفة غیر ما ذكرناه تركنا وضعھا كیال ینفسخما شرطناه من اختص  . 
را بھ ) علیھ السالم(اول آنكھ سر مبارك سید و پدر و موالى من حضرت سیدالشھداء : فرمود) علیھ السالم(حضرت 

مستفیض شوم ؛ دوم آنكھ ھر چھ اموال ما بھ غارت برده اند باز گردانى ؛ سوم اینكھ   من نشان دھى تا از دیدارش
صلى هللا علیھ و (ین زنان روانھ دار تا آنان را بھ حرم جدشان رسول اگر عزم كشتن مرا دارى شخص امینى را با ا

برساند) آلھ و سلم . 
اما سر پدر را ھرگز نخواھى دید و اما كشتن تو، پس از خون تو درگذشتم و زنان را بجز تو، كسى : یزید گفت 

دین برابر قیمت آن را بھ تو مى دھم و اما آنچھ را كھ از اموال شما برده اند، من چن .دیگر بھ مدینھ نخواھد رسانید
مرا در مال تو طمع نیست و ھیچ از مال تو نخواھم ؛ بلكھ مطلب این است كھ در : فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 

وجود داشتھ كھ بھ یغما برده ) علیھ السالم(میان آن اموال وسیلھ ریسندگى و گردنبند و مقنعھ و جامھ جده ام فاطمھ 
 .اند

علیھ (م نمود آن اموال را باز گرداندند و دو ھزار دینار از خود بھ آن حضرت تقدیم كرد كھ امام سجاد یزید حك



را ) علیھ السالم(سپس یزید امر نمود كھ اسیران اھل بیت حسین . آن را گرفت و در میان فقرا قسمت نمود) السالم
نین وارد شده كھ آن سر انور بھ سوى كربال اما سر مطھر حضرت امام ؛ در روایت چ. بھ سوى مدینھ برگردانند

رجوع داده شد و بھ جسد شریف ملحق گردید و عمل علماى امامیھ موافق این قول است ، اگر چھ روایات فراوان و 
 .مختلفى در این باره وجود دارد كھ از ذكر آنھا خوددارى مى كنیم تا شرط اختصار در این كتاب رعایت شود

مر بنا على : و عیالھ من الشام و بلغوا الى العراق ، قالوا للدلیل ) علیھ السالم(رجع نساء الحسین و لما : قال الراوى 
 .طریق كربالء

و جماعة من بنى ھاشم و رجاال ) رحمھ هللا(فوصلوا الى موضع المصرع ، فوجدوا جابرا بن عبد هللا االءنصارى 
، فوافوا فى وقت واحد، و )علیھ السالم(لزیارة قبرالحسین  قد وردوا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(من آل الرسول 

تالقوا بالبكاء و الحزن واللطم ، و اءقاموا المآتم المقرحة لالءكباد، واجتمعت الیھم نساء ذلك السواد، و اءقاموا على 
 .ذلك اءیاما

علیھ (اللیل عند مقتل الحسین كنا نخرج الى الجبانة فى : حدثنى الجصاصون قالوا: فروى عن اءبى حباب الكلبى قال 
، فنسمع الجن ینوحون علیھ فیقولون)السالم  : 

 مسح الرسول جبینھ 
 

 فلھ بریق فى الخدود 

 قریش جده خیر الجدود   اءبواه من علیا 

بھ كربال) علیھم السالم(ورود اھل بیت   
نت فر جام آھنگ سرزمین خود از شام مح) علیھ السالم(چون زنان و اھل بیت و عیال امام حسین : راوى گوید

پس . ما را از راه كربال ببر: نمودند و بھ سرزمین عراق رسیدند، بھ راھنماى كاروان كھ مالزم ركاب بود فرمودند
چون بھ جایگاه شھداء و دیار غریبان و قتلگاه شھیدان رسیدند، جابر بن عبدهللا انصارى و جماعتى از بنى ھاشم را 

علیھ السالم(بھ زیارتت قبر امام حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ل رسول دیدند كھ با جمعى از آ آمده اند و در  (
یك زمان آن بى كسان با جابر و خویشان ، در آن رشك جنان ، مالقات نمودند و بھ اتفاق ھم بھ گریھ و زارى و نالھ 

باب را بھ اشك دیده ھاى بى خواب ، سیراب و سوگوراى پرداختند؛ چنانكھ زخم دلھا را تازه نمودند و آتش دلھاى ك
 .كردند و سینھ ھاى تنگ را بھ ناخن و چنگ خراشیدند
 .در این ھنگام زنان اھل آن وادى بر گرد ایشان فراھم آمدند و چند روزى را در ماتم خانھ ، عزادارى نمودند

صحرا مى رفتیم و از جلوى قتلگاه از ابى حباب كلبى روایت شده كھ گچكاران بھ من نقل كردند كھ شبى بھ جانب 
عبور مى نمودیم ، كھ جنیان شعرى را مى خواندند كھ معنى اش این است ) علیھ السالم(امام حسین  خاتم انبیاء در ))

مصیبت شھید كربال خود را بھ خاك مى مالید كھ آثار فزع و حیرانى برگونھ نازنین حضرتش ظاھر است پدر و 
بزرگان قریش اند و جد او نیز از بھترین اجداد است) علیھ السالم(مادر حسین   .)) 

ثم انفصلوا من كربالء طالبین المدینة: قال الراوى   . 
، فحط رحلھ و ضرب فسطاطھ و اءنزل نساءه)علیھ السالم(فلما قربنا منھا نزل على بن الحسین : قال بشیر بن حذلم   

. 
)) : و قال ، فھل تقدر على شى ء منھ ؟یا بشیر، رحم هللا اءباك لقد كان شاعرا )). 

بلى یابن رسول هللا انى لشاعر: قلت  . 
 .((فادخل المدینة وانع اءبا عبد هللا)) : قال

رفعت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قال بشیر، فركبت فرسى و ركضت حتى دخلت المدینة ، فلما بلغت مسجدالنبى 
 : صوتى بالبكاء، و اءنشاءت اءقول

مقام لكم بھا  یا اءھل یثرب ال  قتل الحسین فاءدمعى مدرار   
 اءلجسم منھ بكربالء مضرج 

 
 و الراءس منھ على القناة یدار 

ھذا على بن الحسین مع عماتھ: ثم قلت : قال   
بعد از اداى وظایف ماتمدارى و سوگوارى ، از زمین كربال با ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آل رسول : راوى گوید

چون بھ حوالى مدینھ رسیدم ، : بشیربن حذلم گوید. و ابتالء بھ سوى مدینھ خاتم انبیاء، رو آوردند ھزاران حسرت
از مركب فرود آمد و امر فرمود كھ بارھا را از شتران بھ زیر انداختند و خیمھ ھاى حرم ) علیھ السالم(امام سجاد 

خدا پدرت را ! اى بشیر: وردند، آنگاه فرمودرا بر پا نمودند و زنان آل عصمت و طھارت را از محمل ما فرود آ
من نیز طبع شعرى ام : رحمت كند كھ مردى شاعر بود، آیا تو ھم بر گفتن شعر توانا ھستى ؟ بشیر عرضھ داشت 

 . گویاست
را ) علیھ السالم(بھ سوى مدینھ رو و بھ اھل مدینھ خبر شھادت ابى عبدهللا الحسین : فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 

 .بازگو نما



صلى هللا علیھ (من بر اسب خودم سوار شدم و بھ سوى مدینھ شتافتم و چون بھ نزدیك مسجد رسول خدا : بشیر گوید
رسیدم فریاد گریھ و نالھ من بلند شد و این ابیات را انشاء نمودم) و آلھ و سلم ؛ یعنى اى اھل یثرب ((.... یااھل)) : 

را كشتند و اینكھ سیالب اشك از دیدگان روان ) علیھ السالم(؛ زیرا امام حسین شما را مجال اقامت در مدینھ نمانده 
بر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چگونھ توانید در مدینھ آسوده باشید درحالى كھ جسم نازنین فرزند رسول . دارد

نور را مى گردانندخاك كربال افتاده و سر مطھرش بر باالى نیزه رفتھ است و دشمنان ، شھر بھ شھر آن سر ا )). 
علیھ (اینك على بن الحسین : بعد از آنكھ خبر مصیبت جانگداز شھداى كربال را بھ اھل مدینھ بازگو كردم گفتم 

 رحل (السالم
فما بقیت فى المدینة مخدرة و : قال  . و اءخواتھ قد حلوا بساحتكم و نزلوا بفنائكم ، و اءنا رسولھ الیكم اءعرفكم مكانھ

اال برزن من خدورھن ، مكشوفة شعورھن مخمشة وجوھھن ، ضاربات خدودھن ، یدعون بالویل ال محجبة 
صلى (والثبور، فلم اءر باكیا و ال باكیة اءكثر من ذلك الیوم ، و ال یوما اءمر على المسلمین منھ بعد وفاة رسول هللا 

و تقول )علیھ السالم(و سمعت جاریة تنوح على الحسین ). هللا علیھ و آلھ و سلم  : 
 فاءمرضنى ناع نعاه فاءفجعا   نعى سیدى ناع نعاه فاءوجعا 

 وجودا بدمع بعد دمعكما معا   و عینى جودا بالدموع و اسكبا 
 و اءصبح اءنف الدین والمجد اءجدعا   على من دھى عرش الجلیل فزعزعا 

 و ان كان عنا شاحط الدار اءشسعا   على ابن نبى هللا و ابن وصیھ 

اءیھا الناعى جددت حزننا: قالت ثم   
اقامت بھ ساحت شما انداختھ و بھ حوالى شھرتان منزل ساختھ و منم فرستاده آن حضرت بھ سوى شما كھ محل 

بشیر گفت! اقامت آن حضرت را بھ شما نشان دھم ، اینك بھ خدمتش بشتابید وقتى مردم مدینھ این خبر جانگداز  : 
شین و مخدره اھل یثرب نماند مگر آنكھ ، كھ ھمھ باموى پریشان و صورت را شنیدند، كسى از زنان پرده ن

خراشان از درون پرده و حجاب بیرون مى خرامیدند و در آن حالى سیلى بر صورت خود مى زدند و فریاد افغان 
ا در عالم و واویال و نالھ و اثبورا بھ چرخ اطلس مى رسانیدند و ھیچ گریھ و نالھ و سوگوارى را مانند آن روز ر

تر باشد و در آن حال شنیدم كھ بانویى اظھار  سراغ ندارم و ھمچنین ندیدم روزى را بر جماعت مسلمانان از آن تلخ 
یعنى خبر دھنده ، خبر مرگ سید و  نعى سیدى ناع نعاه فاءوجعا؛ :افسوس و نالھ مى نمود و این ابیات را مى سرود

د و رنجورى افكند؛ اى دو چشم من ، از ریختن اشك چشم بخل منمایید و موالى مرا بھ من داد و آن خبر مرا بھ در
بخشش كنید بھ اشك روان ھمواره اشك را جارى سازید؛ بر آن كس گریھ نمایید كھ مصیبتش بھ عرش عظیم اثر 

 نمود و عرش را بھ تزلزل آورد و از صدمھ این مصیبت كھ بر دین رسیده چنان است كھ پاره اى اعضاى دین قطع
كھ از ) علیھ السالم(و نور دیده على مرتضى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شده باشد؛ گریھ نما بر فرزند رسول خدا 

 . شھر و دیار ما بھ دور افتاده است
تازه نمودى و زخم ) علیھ السالم(غم ما را بر امام حسین ! سپس آن بانو خطاب بر آورد كھ اى خبر مرگ آورنده 

دى ، آن جراحتىدل ما را خراشی  
، و خدشت منا قروحا لما تندمل ، فمن اءنت یرحمك هللا ؟)علیھ السالم(باءبى عبد هللا   

اءنا بشیر بن حذلم وجھنى موالى على بن الحسین ، و ھو نازل فى موضع كذا و كذا مع عیال اءبى عبد هللا : قلت 
و نسائھ) علیھ السالم(الحسین   . 

ا، فضربت فرسى حتى رجعت الیھم ، فوجدت الناس قد اءخذوا الطرق و المواضع ، فتركونى مكانى و بادرو: قال 
داخال ) علیھ السالم(فنزلت عن فرسى و تخطیت رقاب الناس ، حتى قربت من باب الفسطاط، و كان على بن الحسین 

تمالك من العبرة فخرج و معھ خرقة یمسح بھا دموعھ ، و خلفھ خادم معھ كرسى ، فوضعھ لھ و جلس علیھ و ھو ال ی
، فارتفعت اءصوات الناس بالبكاء و حنین الجوارى و النساء، و الناس من كل ناحیة یعزونھ ، فضجت تلك البقعة 

 . ضجة شدیدة
 . فاءوماء بیده اءن اسكتوا، فسكنت فورتھم

علیھ السالم(فقال  ): (( الخالئق اءجمعین ،اءلحمد ū رب العالمین ، الرحمن الرحیم ، مالك یوم الدین ، بارى ء   
من بشیر حذلم ھستم كھ موالى من زین العابدین : كھ بھبودیش نبود؛ تو كیستى ، خدا بر تو رحمت كناد؟ گفتم 
و زنان ، فرود آمده اند) علیھ السالم(فرستاد و اینك در فالن مكان ، خود و اھل حرم ابى عبدهللا  . 



 

 

شتافتند؛ من نیز تازیانھ ) علیھ السالم(رعت تمام بھ خدمت امام سجاد اھل مدینھ مرا تنھا گذاردند و بھ س: بشیر گوید
بھ اسبم زدم تا بھ خدمت آن جناب مراجعت نمایم ، وقتى بھ آنجا رسیدم دیدم ازدحام مردم ھمھ راھھا و مكانھا را پر 

ك در خیمھ ھا رسیدم و آن نموده ؛ لذا مجبور گشتم از اسب پیاده شدم و پا بر گردنھاى مردم گذاردم تا اینكھ بھ نزدی
از خیمھ بیرون آمد در حالى كھ ) علیھ السالم(حضرت در سرا پرده جالل تشریف داشت ، در این ھنگام امام سجاد 

دستمالى در دست داشت كھ اشك خود را با آن پاك مى كرد و خادم از عقب سر آن جناب كرسى در دست بیامد و 
سجاد بر باالى آن قرار گرفت و از شدت گریھ ، اشك خود را نتوانست نگاه آن كرسى را بر روى زمین نھاد و امام 

دارد و صداى مرد و زن بھ گریھ و نالھ بلند گردید و مردم از ھر جانب آن جناب را تعزیت و تسلیت مى گفتند و 
 !قسمى بود كھ تمام آن سرزمین یك پارچھ صیحھ و فریاد گردید

در نزدیك مدینھ) علیھ السالم(سخنرانى امام سجاد   
با دست مباركش اشاره فرمود تا مردم سكوت نمایند و چون آن خلق عظیم ساكت شدند) علیھ السالم(امام سجاد  . 

فرمود) علیھ السالم(امام  : ((ū الحمد ...)) حمد مى نمایم: سپس فرمود  
ءمور، و فجائع الدھور، و اءلم الذى بعد فارتفع فى السموات العلى ، و قرب فشھد النجوى ، نحمده على عظائم اال

 . الفواجع ، و مضاضة اللواذع ، و جلیل الرزء، و عظیم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة
و ) علیھ السالم(قتل اءبو عبد هللا  : اءیھا القوم ، ان هللا و لھ الحمد ابتالنا بمصائب جلیلة ، و ثلمة فى االسالم عظیمة

و صبیتھ ، و داروا براءسھ فى البلدان من فوق عامل السنان ، و ھذه الرزیة التى ال مثلھا عترتھ ، و سبى نساؤ ه 
 . رزیة

اءم اءى فؤ اد ال یحزن من اءجلھ اءم اءیة عین منكم تحبس ! اءیھا الناس ، فاءى رجاالت منكم یسرون بعد قتلھ ؟
 !دمعھا و تضن عن انھمالھا؟

البحار باءمواجھا، و السموات باءركانھا، و االءرض باءرجائھا، و االءشجار فلقد بكت السبع الشداد لقتلھ ، و بكت 
 . باءغصانھا، والحیتان فى لجج البحار، و المالئكة المقربون و اءھل السموات اءجمعون
 !اءیھا الناس ، اءى قلب ال ینصدع لقتلھ ؟

ش داغھاى اندوه آور و واقعھ خداوند را بر امور بزرگ و دشوار و مصیبت ھاى روزگار غدار و درد و سوز
بیكران و بار محنتش گران و دشواریش از بیخ بر آورنده صبر داغ دیدگان   عظیم و مصیبت جسیم كھ اندوھش 

 . است
بھ درستى آن خدایى كھ سپاسش بر من واجب است ، آزمایش نماید ما را بھ مصیبت ھاى بزرگ و ! اى گروه مردم 

ع شدرخنھ ھاى عظیم كھ در اسالم واق كشتھ شدند و   با عترت طاھره اش ) علیھ السالم(جناب ابى عبدهللا الحسین  .
را در باالى نیزه در شھرھا گردانید و چنین مصیبتى   زنان حریمش و دختران كریمش اسیر گردیدند و سر انورش 

 . را را دیده روزگار ھرگز ندیده است
و كدام دل از داغ این درد صبورى تواند نمود؛ چھ دیده اى مى  چگونھ پس از شھادت او، شاد توانید بود! اى مردم 

 .تواند از ریختن اشك خوددارى كند
و در صورتى كھ آسمانھاى ھفتگانھ كھ داراى بنایى محكم است ، در شھادت او تاب نیاورده گریستند و دریاھا با 

تان با شاخھ ھایشان و ماھى ھا در دریا و امواج خود و آسمانھا با اركانشان و زمین با اعماق و اطراف خود و درخ
 !فرشتگان مقرب الھى و ھمھ اھل آسمانھا، در این مصیبت عزادار بودند و اشك ریختند

از ھم نشكافت ؟) علیھ السالم(كدام قلب از صدمھ كشتھ امام حسین ! اى مردم   
االسالم و ال یصم ؟ اءم اءى سمع یسمع ھذه الثلمة التى ثلمت فى! اءم اءى فؤ اد ال یحن الیھ ؟ ! 

اءیھا الناس ، اءصبحنا مطرودین مشردین مذودین شاسعین عن االءمصار، كاءننا اءوالد ترك اءو كابل ، من غیر 
جرم اجترمناه ، و ال مكروه ارتكبناه ، و ال ثلمة فى االسالم ثلمناھا، ما سمعنا بھذا فى آبائنا االءولین ، ان ھذا اال 
 . اختالق

تقدم الیھم فى قتالنا كما تقدم الیھم فى الوصایة بنا لما زادوا على ما ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ءن النبى و هللا ، لو ا
فعلوا بنا، فانا ū و انا الیھ راجعون ، من مصیبة ما اءعظمھا و اءوجعھا و اءفجعھا و اءكظھا و اءفظعھا و اءفدحھا، 

انھ عزیز ذو انتقام فعند هللا نحتسب فیما اءصابنا و اءبلغ بنا، )). 
فاعتذر الیھ صلوات هللا علیھ بما عنده من زمانھ  -و كان زمنا  -فقام صوحان بن صعصعة بن صوحان : قال الراوى 

 . رجلیھ ، فاءجابھ بقبول معذرتھ و حسن الظن بھ و شكر لھ و ترحم على اءبیھ



شت اثر این رخنھ كھ بر اسالم وارد گردید، كدام دلى است كھ فریاد و نالھ را فرو گذاشت ؟ كدام گوش خبر وح
 بشنید و گریھ نكرد؟

صبح طالع ما بدان تیرگى رسید كھ مطرود و بى اعتبار و دور از بالد و انصار، شھره ھر دیار گردیدیم ! اى مردم 
و یا كار  بودن آنكھ جرمى كرده) كھ چنین بر خوردى با ما مى كنند(، گویا ما از اھالى تركستان و كابل ھستیم ، 

 . ناپسندى بھ جا آورده یا آنكھ رخنھ در دین نموده باشیم
بھ خداى . ھمانا چنین رفتار اھانت آمیزى را در گذشتگان سراغ نداریم بلكھ این بدعت و جسارت جدیدى است 

گ با بھ جاى وصیت در رعایت حق ما، فرمان جن) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یگانھ سوگند كھ چنانچھ رسول خدا 
آن مصیبتى كھ عظیم و دردناك  ((... فانھ ū))ما را مى داد، زیاده از آنچھ بھ جا آوردند، نمى توانستند ظلمى نمایند؛ 

در آنچھ بھ ما رسید، از مصیبت ھا   سپس . و اندوھش گرانبار است و خارج از اندازه و مقدار و تلخ و ناگوار بوده 
و ذخیره آخرت مى شمارم ؛ نزد حضرت داور احتساب اجر مى دارم   .((... فانھ))

سپس صوحان بن صعصعھ بن صوحان كھ مبتال بھ مرض و زمینگیر بود، زبان معذرت گشود و : راوى گوید
امام سجاد . اظھار افسوس بر عدم قدرت بر یارى و نصرتش نمود كھ از پاھا زمینگیر و از تقاعد ناگزیر بوده 

و را پذیرفت و بھ حسن عقیدت خود درباره اش مالطفت گفت و خدمت ناكرده بھ حسن جواب عذر ا) علیھ السالم(
 .اش را قبول كرده و بر والدش رحمت نمود
 : قال على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس جامع ھذا الكتاب

ك المنازل تنوح ثم انھ صلوات هللا علیھ رحل الى المدینة باءھلھ و عیالھ ، و نظر الى منازل قومھ و رجالھ ، فوجد تل
بلسان اءحوالھا، و تبوح باعالن الدموع و ارسالھا، لفقد حماتھا و رجالھا، و تندب علیھم ندب الثواكل ، و تساءل 

وا ثكاله ، و تقول: عنھم اءھل المناھل ، و تھیج اءحزانھ على مصارع قتاله ، و تنادى الءجلھم   : 
عدونى على المصاب الجلیلیا قوم ، اءعذرونى على النیاحة و العویل ، و سا  . 

 . فان القوم الذین اءندب لفراقھم و اءحن الى كرم اءخالقھم
كانوا سمار لیلى و نھارى ، و اءنوار ظلمى و اءسحارى ، و اءطناب شرفى و افتخارى ، و اءسباب قوتى و 
 . انتصارى ، والخلف من شموسى و اءقمارى
 ورد قافلھ بھ مدینھ

چنین گوید -علیھم الرحمة من الرب الرؤ ف  -ن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس مؤ لف كتاب لھوف ، على ب : 
با اھل و عیال از آن منزل كوچ فرمود تا بھ شھر مدینھ رسید و در آن حال بھ منزلھاى بى ) علیھ السالم(امام سجاد 

نوحھ و نالھ بر ساكنان نظر نمود، دید كھ ھمھ آن خانھ ھاى خالى بھ زبال حال ،   صاحب مردان عشیره خویش 
سابق خویش دارند و بر فقدان حمایتگران و مردان خود، سیالب اشك از دیدگان مى بارند و بر مصیبت صاحبان 

و آتش حزن و اندوه آن . خود ھمچون زنان داغدار گریان و سوگوارند و حال آنان را از مسافران سراغ مى گیرند
مى آوردند و آواز واثكاله بلند مى نمودندمظلوم را بر مصرع كشتگان خود بھ ھیجان  . 

 زبان حال منزلھاى مدینھ
 : گویا از در و دیوار تك تك آن خانھ اى خالى چنین آواز بر مى خاست

این نكتھ بر من نگیرید و عذر مرا بپذیرید در آنكھ نوحھ و نالھ مى كنم و در این سوگوارى مرا بر اداى ! اى مردم 
ید؛ زیرا این كشتگان كھ من از فراق ایشان ندبھ و گریھ مى كنم و بر بزرگى اخالق حق مصیبت ھا، یارى نمای

ایشان سوگوارم ، و مصاحب شب و روزم بودند و چراغ شبانگاھان و مونس سحرگاھانم بودند و ریسمان خیمھ 
 .شرف و افتخار و اسباب قوت و قدرت من بھ شمار مى آمدند و خورشید و ماه روزگارم بودند

یلة شردوا باكرامھم و حشتى ، و شیدوا باءنعامھم حرمتى ، و اءسمعونى مناجاة اءسحارھم ، و اءمتعونى بایداع كم ل
 اءسرارھم ؟

و كم یوم عمروا ربعى بمحافلھم ، و عطروا طبعى بفضائلھم ، و اءورقوا عودى بماء عھودھم ، و اءذھبوا نحوسى 
 بنماء سعودھم ؟

حرسوا محلى من النوائب ؟و كم غرسوا لى من المناقب ، و   
 و كم اءصبحت بھم اءتشرف على المنازل و القصور، و اءمیس فى ثوب الجذل و السرور؟
 .و كم اءعاشوا فى شعابى من اءموات الدھور
 .و كم انتاشوا على اءعتابى من رفات المحذور

ءعداء، و غرضا لسھام االعتداء، فقصدنى فیھم سھم الحمام ، و حسدنى علیھم حكم االءیام ، فاءصبحوا غرباء بین اال
واءصبحت المكارم تقطع بقطع اءناملھم ، و المناقب تشكو لفقد شمائلھم ، والمحاسن تزول بزوال اءعضائھم و 
 . االءحكام تنوح لوحشة اءرجائھم



تھاى چھ شبھا كھ وحشت تنھایى من بھ اكرام آنان نابود شده و بنیان حرمتم بھ انعامشان مستحكم گشتھ و بھ نعم
دلنواز مناجات سحرى سماع محفل مرا زنده مى داشتند و سینھ مجروحم را بھ ودایع اسرار نھانى مرھم مى 
گذاشتند؛ چھ روزگارھا كھ بھ محفل انس آنان خانھ دلم معمر و مشام طبعم بھ فضایل ایشان معطر بود و برگ شاخھ 

اعدت لطفشان نایاب بود؛ بسا شاخھ منفعت كھ در امیدم بھ آبیارى دیدارشان خرم و شاداب و خزان نحوست بھ مس
مزرعھ آرزویم كشتند و ساحت عزتم را از آفت نوائب در نوشتند؛ چھ بسا صبح عیشم كھ بھ بركت و جود آنان ، بر 
روى كاخھاى مراد خرامان و در لباس كامرانى شادمان بوده است بسا آرزوھا بر نیامده را كھ چون مردگان ، چشم 

پوشیده و در شكافھاى ماءیوسى خوابیده ، در روزگار زنده نمودند و بھ مراد دل رسانیدند و چھ بسیار  امید از آن
زیرا حاصل  (47).بیم ھا و خوف ھا كھ چون استخوان پوسیده در آستان خانھ وجودم پنھان بوده ، بیرون نمودند
تیر مرگ ، یاران مرا نشانھ خود ساخت و گردش روزگار بر داشتن چنین یارانى كھ بر من )) : فقرات بعد این است
حسد مى برد؛ سپس صبح طالع ایشان بر این دمیده كھ در میان دشمنان ، غریب افتادند و در معرض تاخت و تاراج 

زرگوارى كھ با اشاره سر انگشتان ایشان دایر بود بریده و شخص مناقب از نادیدن امروز مدار ب. اعدا قرار گرفتند
 رویشان ، زبان شكایت گشوده ، احكام خدا از وحشت تاءخیر اجراى آنھا، نوحھ و گریھ سرداده ؛ دریغ
 . فیاū من ورع اءریق دمھ فى تلك الحروب ، و كمال نكس علمھ بتلك الخطوب

ل المعقول ، و خذلنى عند المصائب جھل العقول ، فان لى مسعدا من السنن الدارسة و و لئن عدمت مساعدة اءھ
 . االءعالم الطامسة ، فانھا تندب كندبى و تجد مثل و جدى و كربى
فلو سمعتم كیف ینوح علیھم لسان حال الصلوات ، و یحن الیھم انسان الخلوات ، و تشتاقھم طویة المكارم ، و ترتاح 

االءكارم ، و تبكیھم محاریب المساجد، و تنادیھم مئاریب الفوائد، لشجاكم سماع تلك الواعیة النازلة ، و الیھم اءندیة 
 . عرفتم تقصیركم فى ھذه المصیبة الشاملة
بل ، لو راءیتم وجدى و انكسارى و خلو مجالسى و آثارى ، لراءیتم ما یوجع قلب الصبور و یھیج اءحزان الصدور، 

ان یحسدنى من الدیار، و ظفرت بى اءكف االءخطارو لقد شمت بى من ك . 
 فیا شوقاه الى منزل سكنوه ، و منھل اءقاموا

از این شخص ورع كھ خونش در این جنگھا بریخت و افسوس از لشكر كمال كھ رایتش در این گرفتاریھاى بزرگ 
د و یا كھ مردم جاھل در این اگر بشر كھ ارباب عقولند، مرا در این گریھ و زارى مساعدت نكنن. سرنگون گردید

كھ صاحبانشان (مصیبت تو، یاریم نماید، یاوران من ھمان تپھ ھاى خاكھاى كھنھ و آثار خانھ ھاى ویران شده 
 .(مرده

اگر بشنوید كھ چگونھ نماز بھ . زیرا آنھا ھم مانند من ندبھ دارند و چون من بھ غم و اندوه صاحبان خود، گرفتارند
یشان نوحھ دارد و بزرگى طبیعت و كرامت لقاى ایشان را مشتاق و بخشش كرم خواھان زبان حال در عزاى ا

نشاط دیدارشان است و محرابھاى مساجد بر فقدانشان گریان است و حاجات محتاجین بھ عطاھا و فواید ایشان 
 . چسان نالھ و فریاد كنان است

ى شدید و آگاه بودید كھ در اداى حق این مصیبت البتھ از شنیدن این بانگھا و فریادھا، گرفتار غم و اندوه م
بلكھ اگر وحدت حال و شكستگى بال مرا دیده بودید و محفل بى . فراگیرنده ، كوتاھى و تقصیر را مجالى نبوده 

انیس و آثار فقدان ھمنشینم را مشاھده مى نمودید، البتھ مطلع مى شدید بر داغھاى نھانى من كھ موجب درد دلھاى 
جان اندوه صدور استثبور و ھی  . 

بسا . سایر خانھ ھا بر من حسد برده و شماتت نمودند و دست خطرھاى گردون بر من ظفر یافت و ستم افزود
 .مشتاقم بھ خانھ ھایى كھ یاران در آن منزل گزیدند و وادى كھ در آن آرمیدند

ر الحتوف ، و اءحول بینھم و بین اءھل عنده و استوطنوه ، لیتنى كنت انسانا اءفدیھم حز السیوف ، و اءدفع عنھم ح
 . الشنآن ، و اءرد عنھم سھام العدوان
و ھال اذ فاتنى شرف تلك المواساة الواجبة ، كنت محال لضم جسومھم الشاحبة ، و اءھال لحفظ شمائلھم من البالء، و 
 .مصونا من لوعة ھذا الھجر و القالء

لنفوس اءولئك االءجواد، لبذلت فى حفظھا غایة المجھود، و وفیت  فآه ثم آه ، لو كنت مخطا لتلك االءجساد و محطا
لھا بقدیم العھود، و قضیت لھا بعض الحقوق االءوائل ، و وقیتھا جھدى من وقع تلك الجنادل ، و خدمتھا خدمة العبد 

و كنت اءبلغ المطیع ، و بذلت لھا جھد المستطیع ، و فرشت لتلك الخدود و االءوصال فراش االكرام و االجالل ، 
 .منیتى من اعتناقھا، و اءنور ظلمتى باشراقھا
 فیا شوقاه الى تلك االءمانى ، و یا قلقاه لغیبة اءھلى و سكانى ، فكل حنین یقصر عن حنینى ، و كل

اى كاش از جنس بشر بودى تا خود را بھ دم شمشیر داده فداى ایشان نمودى تا خرمن عمر آنان بھ آتش مرگ 
ان كھ نیزه بر رویشان كشیدند، جوشش سینھ خود را بھ انتقام فرومى نشانیدم و تیر دشمن را از نسوختى و از آن



 .ایشان بر مى گردانیدم و افسوس كھ چون این شرف مواسات واجب از من فوت گردید
 . اى كاش آرامگاه آن پیكرھاى پاك بودم و اجساد آنھا را حفظ مى نمودم

دا بودم ، البتھ در محافظت آنھا نھایت كوشش را مى نمودم و عھد قدیم را رعایت آه اگر من منزلگاه این اجساد شھ
كرده بودم و حقوق دیرین را بھ جا آورده و از افتادن سنگھاى گور بربدنھاى پر از نور آنان ، جلوگیرى مى كردم 

براى آن گونھ ھاى بر و ھمچون بندگان فرمانبردار خدمت مى كردم و بھ قدر استطاعت خود بذل جھد مى نمودم و 
خاك افتاده و پاره ھاى بدن كھ از ھم پاشیده ، فرش اكرام و اجالل مى گسترانیدم و بھره خویش را از ھم آغوشى 
 . آنھا بر مى داشتم و ظلمت كاشانھ ام را بھ اشراق انوارشان منور مى ساختم

ساكنان خویش در سوز و گدازم ، بھ قسمى  چھ بسیار براى رسیدن بھ این آرزوھا مشتاقم و چسان از نابودى اھل و
 . كھ ھیچ نالھ اى بھ اندازه نالھ من نیست و ھیچ دوایى شافى دردم نیست

اندوه بھ سر مى برم و از شكیبایى خود   اینك در شھادت آنان ، پالس مصیبت در تن كردم و پس از ایشان در لباس 
 نا امیدم و چنین

قد لبست لفقدھم اءثواب االءحزان ، و اءنست من بعدھم بجلباب االءشجان ، و  دواء غیرھم ال یشفینى ، و ھا اءنا
و لقد اءحسن ابن قتیبة رحمھ هللا علیھ و قد . یا سلوة االءیام موعدك الحشر: یئست اءن یلم بى التجلد والصبر، و قلت 

 : بكى على المنازل المشار الیھا، فقال
 مررت على اءبیات آل محمد 

 
مثالھا یوم حلت فلم اءرھا اء  

 و ان اءصبحت منھم بزعمى تخلت   فال یبعد هللا الدیار و اءھلھا 
 اءذلت رقاب المسلمین فذلت   اءال ان قتلى الطف من آل ھاشم 

 لقد عظمت تلك الرزایا و جلت   و كانوا غیاثا ثم اءضحوا رزیة 
 لفقد حسین والبالد اقشعرت   اءلم تر اءن الشمس اءضحت مریضة 

 . فاءسلك اءیھا السامع بھذه المصائب مسلك القدوة من حماة الكتاب
اى مایھ تسلى روزگارم ، دیدار ما و تو در روز قیامت خواھد بود: مى گویم  . 

آن ھنگام كھ بھ آن منزلھاى بى صاحب نظر انداختھ و اشك حسرت از دیدگان  ((ابن قتیبھ))چھ نیكو سروده است 
ا گفتھجارى ساختھ و این اشعار ر  : 

یعنى بر خانھ ھاى بى صاحب آل رسول ، گذر نمودم دیدم كھ حال ایشان نھ بر  ؛....مررت على اءبیات آل محمد
منوال آن روزى است كھ در آن بودند؛ خدا این خانھ ما و صاحبانش را از رحمت دور نكند؛ بھ درستى كھ مصیبت 

ار اندوه خوار و ذلیل نموده كھ ھنوز اثر ذلت در آنھا ھوید شھداى كربال از آل بنى ھاشم ، گردن مسلمانان را از ب
است ؛ بنى ھاشم ھمواره پناھگاه مردم بودند و اكنون داغ مصیبتى بر دلھا آنھا نشانده شده ، چھ مصیبت بزرگى ؛ 

علیھ السالم (آیا نمى بینى كھ خورشید جھان تاب رخساره اش از درد مصیبت حسین  ) و ، زرد گشتھ و خود در تب 
 تاب است و ھمچنین شھرھا از وحشت این مصیبت ، لرزان و در اضطراب است ؟

صلى هللا علیھ (اى شنوندگان خبر مصیبتت فرزند بتول ، در میدان اندوه چنان قدم استوار دارید كھ جانشینان رسول 
كھ حامیان كتاب خدا بودند، استوار مى داشتند) و آلھ و سلم . 

اءنھ كان كثیر البكاء  -و ھو ذو الحلم الذى ال یبلغ الوصف الیھ  -) علیھ السالم(ابدین فقد روى عن موالنا زین الع
 . لتلك البلوى ، عظیم البث و الشكوى

اءنھ قال) علیھ السالم(فروى عن الصادق   : (( بكى على اءبیھ اءربعین سنة ، صائما ) علیھ السالم(ان زین العابدین 
: كل یا موالى ، فیقول : فطار جاء غالمھ بطعامھ و شرابھ فیضعھ بین یدیھ ، فیقول نھاره قائما لیلھ ، فاذا حضره اال

جائعا، قتل ابن رسول هللا عطشانا، فال یزال یكرر ذلك و یبكى حتى یبتل طعامھ من ) علیھ السالم(قتل ابن رسول هللا 
 .((دموعھ و یمتزج شرابھ منھا، فلم یزل كذلك حتى لحق باū عزوجل

فتبعتھ ، فوجدتھ قد سجد على حجارة خشنة ، : اءنھ برز الى الصحراء یوما، قال ) علیھ السالم(ى لھ و حدث مول
ال الھ اال هللا حقا حقا، ال الھ اال هللا تعبدا )) : فوقفت و اءنا اءسمع شھیقھ و بكاءه ، و اءحصیت علیھ اءلف مرة یقول
 .((ورقا، ال الھ اال هللا ایمانا و تصدیقا

ءسھ من سجوده ، و ان لحیتھ و وجھھثم رفع را  
در فراق شھیدان) علیھ السالم(گریھ امام سجاد   

با آن مقام حلم و بردبارى كھ داشت كھ در وصف نگنجد، بسیار گریھ ) علیھ السالم(روایت شده در باره امام سجاد 
انكھ از امام صادق بر پدر بزرگوارش مى نمود و بر یاد آن مصیبتت ھا صاحب شكوى و اندوه عظیم بود؛ چن علیھ )

علیھ السالم(امام زین العابدین : روایت است كھ فرمود) السالم مدت چھل سال بر پدر بزرگوار خود گریھ نمود و  (
در این مدت چھل سال ، روزھا و روزه و شبھا بھ عبادت قیام دشات و چون ھنگام افطار مى شد، غالم آن 



ضر مى نمود و از امام مى خواست تا از آنھا میل فرماید، امام سجاد حضرت آب و طعام در پیش روى آن جناب حا
یعنى فرزند رسول خدا را گرسنھ شھید نمودند، فرزند پیغمبر را در  ؛...قتل ابن رسول هللا فرمود ) علیھ السالم(

 .حالى كھ عطشان بود شھید كردند
ى گردید و آب آشامیدنى نیز با اشك دیدگانش پیوستھ این سخن را مى گفت تاآن طعام از اشك چشم آن حضرتت تر م

از غالم امام سجاد . ممزوج مى شد و بھ این حال بود تا اینكھ از دار دنیا وفات كرده و با پروردگارش مالقات نمود
بھ صحرا تشریف بردند و من نیز بھ دنبال ایشان ) علیھ السالم(روزى امام : روایت است كھ گفت ) علیھ السالم(

یدم كھ آن جناب روى سنگ درشتى بھ سجده رفت و من ھم ایستاده گوش دادم صداى گریھ و نالھ او را مى رفتم ، د
؛ سپس سر مبارك از سجده برداشت در حالتى كھ ((...ال الھ اال)) : شنیدم و شمردم ھزار مرتبھ در آن سجده مى گفت
 صورت و ریش مباركش از آب چشمانش تر
 . قد غمرا من الدموع

یا موالى ، اءما آن لحزنك اءن ینقضى ؟ و لبكائك اءن یقل ؟ :فقلت   
ویحك ، ان یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم كان نبیا ابن نبى لھ اثنى عشر ابنا، فغیب هللا سبحانھ واحدا منھم )) : فقال لى

دنیا، و اءنا فشاب راءسھ من الحزن و احدودب ظھره من الغم والھم و ذھب بصره من البكاء و ابنھ حى فى دار ال
 .((!راءیت اءبى و اءخى و سبعة عشر من اءھل بیتى صرعى مقتولین ، فكیف ینقضى حزنى و یقل بكائى ؟
 : و ھا اءنا اءتمثل و اءشیر الیھم صلوات هللا علیھم ، فاءقول

 من مخبر الملبسینا بانتزاحھم 
 

 ثوبا من الحزن ال یبلى و یبلینا 

 بقربھم صار بالتفریق یبكینا   ان الزمان الذى قد كان یضحكنا 
 سودا وكانت بھم بیضا لیالینا   حالت لفقدانھم اءیامنا فغدت 

 .گردیده بود
آیا وقت آن نرسیده كھ اندوه شما تمام و گریھ تان اندك شود؟! اى سید و موالى من : عرض كردم   

یم یعقوب بن اسحاق بن ابراھ! واى بر تو: فرمودند) علیھ السالم(امام سجاد  ( ، نبى بن نبى بن نبى بوده )علیھ السالم
و دوازده پسر داشت ، خداوند یكى از پسرانش را از نظر او غائب گردانید، از اندوه ھجران او، موى سرش سفید 
گشت و از انبوه غم كمرش خم شد و چشمانش از بسیارى گریھ ، نابینا گردید و حال آنكھ ھنوز فرزندش زنده بود، 

خود دیدم كھ پدر و برادر و ھفده نفر از اھلبیتم در برابر چشم خویش ، آن دشمنان كافر كیش ، ولى من بھ چشم 
 !كشتھ و بر خاك افكندند؛ پس چگونھ اندوه من تمام و گریھ ام اندك شود؟

من بھ ھمین مناسبت بھ اشعارى تمثل مى جویم و آن ابیات را در این جا ذكر مى نمایم: مؤ لف گوید  : 
؛ یعنى كیست آنكھ بھ شھیدان كربال خبر رساند كھ از دورى خود لباس حزن و اندوه را بھ ما ((....من مخبر))

پوشانیدند، لباس اندوھى را كھ ھرگز كھنھ و پوسیده نمى گردد بلكھ او باقى است تا آنكھ بدنھاى ما را بپوساند؛ 
، اكنون بھ سبب فراق آنان ما را  ھمان روز گارى كھ ما را بھ قرب و وصال ایشان تاكنون خندان مى داشت

دورى ھمیشگى ایشان ، روزگار مرا دگرگون و سیاه گردانید، پس از آنكھ شبھاى تاریك ما را منور ساختھ . گریانید
 .بود

و ھاھنا منتھى ما اءردناه و آخر ما قصدناه ، و من وقف على ترتیبھ و رسمھ مع اختصاره و صغر حجمھ عرف 
سھ و فھم فضیلتھ فى نفسھتمییزه على اءبناء جن  . 

 . و الحمد ū رب العالمین و صالتھ و سالمھ على محمد و آلھ الطیبین الطاھرین
در این جا نوشتھ ما بھ پایان مى رسد و ھر كس از مطالعھ كنندگان با دقت و امعان نظر آن را : مؤ لف گوید

مثال خود امتیاز و رجحان داردمالحظھ نماید خواھد دانست كھ بھ انحصار و صغر حجم چگونھ بر ا . 
اگر چھ در اول ترجمھ بھ عرض اخوان رسانید كھ ترجمھ این كتاب شریف در اندك زمانى ختم گردید : مترجم گوید

ق بناى طبع گردید، تفسیر از اسلوب اول بھ نظر قاصر .  ھ 1321و لكن چون در ایام ماه مبارك رمضان سال 
شش متصدى اعراب و تصحیح لغات و تعلیق بعضى حواشى مفیده و تلفیق متن با ارجح آمد فلھذا با كمال جھد و كو

ترجمھ گردیدم و اشھد باū كمال زحمت و مشقت در این باب اتفاق افتاده بخصوص در تصحیح و ماءخذ لغات و از 
ون این احقر مطلع جملھ ، مشقت فوق العاده آنكھ در مقابلھ نمودن یك جز و از اول كتاب فى الجملھ تسامح گردید، چ

 . گردیدم زحمت را بر خود قرار دادم كھ تمام جزو اول را مرور نموده و كامال تصحیح نمایم



امید از اخالق كریمھ اھل كمال و ارباب فضل آن است كھ بر لغزشھا و خطایاى واقفھ ذیل عفو بپوشانند كھ ھیچ 
 . انسانى از خطا محفوظ نیست

 

 

ق. ه  1321ماه ذى الحجة الحرام ، سال  25  
ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى ، محمد طاھر عفى هللا عن جرائمھما، اللھم اغفرلى و لمن لھ : االء حقر القاصر

 . على حق من المؤ منین
درھبر معظم آیت هللا خامنھ اى مى فرمای : 

این مقتل بسیار خوبى است ؛ چون عبارات ، . آمد، تقریبا ھمھ مقاتل ، تحت الشعاع قرار گرفت  ((لھوف))وقتى  ...))
 ((. بسیار خوب و دقیق و خالصھ انتخاب شده است

6، ص 19/2/77روزنامھ قدس مورخ   
 :شھید محراب ایت هللا قاضى تبریزى رحمھ هللا مى فرماید
(( نقلیاتش بسیار مورد اعتماد است و در میان كتب مقاتل ، كتاب  - رحمھ هللا علیھ  -طاووس كتاب لھوف سید ابن 
 ((...مقتلى بھ اندازه اعتبار و اعتماد، بھ آن نمى رسد

8تحقیقى درباره اربعین ، ص   
 سرنوشت قاتالن سید الشھدا و یارانش

بھ عمر بن سعد گفت كھ بھ ) لیھ السالمع(ابن شھر آشوب بھ سند معتبر روایت كرده است كھ حضرت امام حسین 
این شادم بعد از آنكھ مرا شھید خواھى كرد، از گندم عراق بسیارى نخواھى خورد، آن ملعون از روى استھزا گفت 

اگر گندم نباشد جو نیز خوب است ، پس چنان شد كھ حضرت فرموده بود، و امارت رى بھ او نرسید، و بر : كھ 
ا روایت كرده است كھ بویھاى خوشى كھ از انبار حضرت غارت كردند ھمھ خون شد، ایض. دست مختار كشتھ شد

 .و گیاھھا كھ برده بودند ھمھ آتش در آن افتاد
ایضا ابن شھر آشوب و . از آن بوى خوش ھر كھ استعمال كرد از مرد و زن البتھ پیس شد: و بھ روایت دیگر

در صحراى كربال تشنھ شد، خود را بھ كنار فرات ) یھ السالمعل(دیگران روایت كرده اند كھ حضرت سید الشھداء 
رسانید و آب برگرفت كھ بیاشامد، ملعونى تیرى بھ جانب آن جناب انداخت كھ بر دھان مباركش نشست ، حضرت 

خدا ھرگز تو را سیراب نگرداند، پس آن ملعون تشنھ شد و ھر چند آب مى خورد سیراب نمى شد تا آنكھ : فرمود
بھ شط فرات افكند، و چندان آب آشامید كھ بھ آتش جھنم واصل گردیدخود را  . 

از آن كافر جفا كار آب طلبید، بدبختى در میان آنھا ندا كرد ) علیھ السالم(ایضا روایت كرده اند كھ چون امام حسین 
ر آیى ، حضرت یك قطره از آب فرات نخواھى چشید تا آنكھ تشنھ بمیرى یا بھ حكم ابن زیاد د! یا حسین : كھ 

آن ملعون پیوستھ العطش فریاد مى كرد، و ھر   خداوندا، او را از تشنگى بكش و ھرگز او را میامرز، پس : فرمود
 .چند آب مى آشامید سیراب نمى شد تا آنكھ تركید و بھ جھنم واصل شد

د بن مسلم بودحمی: و بعضى گفتھ اند كھ آن ملعون عبدهللا بن حصین ازدى بود، و بعضى گفتھ اند كھ  . 
تیر بھ جانب آن حضرت افكند، بر حنكش آمد، و حضرت آن  ((دارم))ایضا روایت كرده اند كھ ولدالزنائى از قبیلھ 

خون را مى گرفت و بھ جانب آسمان مى ریخت ، پس آن ملعون بھ بالئى مبتال شد كھ از سرما و گرما فریاد مى 
ز سرما مى لرزید، و در پشت سرش بخارى روشن مى كرد و كرد، و آتشى از شكمش شعلھ مى كشید و پشتش ا

 .ھر چند آب مى خورد سیراب نمى شد، تا آنكھ شكمش پاره شد و بھ جھنم واصل شد
در ایام حجاج چون : ابن بابویھ و شیخ طوسى بھ اسانید بسیار روایت كرده اند از یعقوب بن سلیمان كھ گفت 

كوفھ بیرون آمدیم تا آنكھ بھ كربال رسیدیم ، و موضعى نیافتیم كھ ساكن گرسنگى بر ما غالب شد، با چند نفر از 
شویم ، ناگاه خانھ اى بھ نظر ما در آمد در كنار فرات كھ از چوب علف ساختھ بودند، رفتیم و شب در آنجا قرار 

از راه مانده ام ، ما دستورى دھید كھ امشب با شما بھ سر آوردم كھ غریبم و : گرفتیم ، ناگاه مرد غریبى آمد و گفت 
او را رخصت دادیم و داخل شد چون آفتاب غروب كرد و چراغ افروختیم بھ روغن نفت و نشستیم بھ صحبت 

و شھادت او، و گفتیم كھ) علیھ السالم(داشتن ، پس صحبت منتھى شد بھ ذكر جناب امام حسین  ھیچكس در آن  : 
من از آنھا بودم كھ در آن جنگ بودند و تا حال : ب گفت كھ صحرا نبود كھ بھ بالئى مبتال نشد، پس آن مرد غری

بالئى بھ من نرسیده است ، و مدار شیعیان بھ دروغ است ، چون ما آن سخن را از او شنیدیم ترسیدیم و از گفتھ 



خود پشیمان شدیم ، در آن حالت نور چراغ كم شد، آن بى نور دست دراز كرد كھ چراغ را اصالح كند، ھمین كھ 
ت را نزدیك چراغ رسانید، آتش در دستش مشتعل گردید، چون خواست كھ آن آتش را فرو نشاند آتش در ریش دس

در   نحسش افتاد و در جمیع بدنش شعلھ كشید، پس خود را در آب فرات افكند، چون سر بھ آب فرو مى برد، آتش 
سر بیرون مى آورد، در بدنش مى باالى آب حركت مى كرد و منتظر او مى بود تا سر بیرون مى آورد، چون 

جھنم واصل گردید  افتاد، و پیوستھ بر این حال بود تا بھ آتش  . 
مردى از قبیلھ بنى دارم كھ با لشكر ابن  : ایضا ابن بابویھ بھ سند معتبر از قاسم بن اصبغ روایت كرده است كھ گفت

و روى او سیاه شده بود، و پیش از آن در نھایت  رفتھ بود، بھ نزد ما آمد) علیھ السالم(زیاد بھ قتال امام حسین 
از بس كھ روى تو متغیر شده است نزدیك بود كھ من تو را نشناسم ،  :خوشرویى و سفیدى بود، من بھ او گفتم كھ 

را شھید كردم كھ اثر كثرت عبادت از ) علیھ السالم(من مرد سفید روئى از اصحاب حضرت امام حسین : گفت 
بود، و سر او را آورده امپیشانى او ظاھر   . 

دیدم آن ملعون را كھ بر اسبى سوار بود و سر آن بزرگوار در پیش زین آویختھ بود كھ بر : راوى گفت كھ 
كاش این سر را اندكى بلندتر مى بست كھ اینقدر اسب بھ آن : زانوھاى اسب مى خورد، من با پدر خود گفتم كھ 

ئى كھ صاحب این سر بر او مى آورد زیاده از خفتى است كھ او بھ این سر بال! اى فرزند: خفت نرساند، پدرم گفت 
مى رساند، زیرا كھ او بھ من نقل كرد كھ از روزى كھ او را شھید كرده ام تا حال ھر شب كھ بھ خواب مى روم بھ 

عذاب مى كشم ، نزدیك من مى آید و مى گوید كھ بیا، و مرا بسوى جھنم مى برد و در جھنم مى اندازد، و تا صبح 
از صداى فریاد او ما شبھا بھ خواب نمى توانیم رفت ؛ پس من بھ نزد زن او : پس من از ھمسایگان او شنیدم كھ 

آن خسران مآل خود را رسوا كرده است ، و چنین است گفتھ است: رفتم و حقیقت این حال را از او پرسیدم گفت   . 
. ون سر عبیدهللا بن زیاد را با سرھاى اصحاب او بھ كوفھ آوردندایضا از عمار بن عمیر روایت كرده است كھ چ

آمد آمد، ناگاه دیدم مارى آمد و در میان آن سرھا : من بھ تماشاى آن سرھا رفتم چون رسیدم ، مردم مى گفتند كھ 
رفت ، و  گردید تا سر ابن زیاد را پیدا كرد و در یك سوراخ بینى او رفت و بیرون آمد و در سوراخ بینى دیگرش

 .پیوستھ چنین مى كرد
ابن شھر آشوب و دیگران از كتب معتبره روایت كرده اند كھ دستھاى ابحر بن كعب كھ بعضى از جامھ ھاى 

را كنده بود، در تابستان مانند دو چوب خشك مى شد و در زمستان خون از ) علیھ السالم(حضرت امام حسین 
عمامھ آن حضرت را برداشت ، چون بر سر بست در ھمان ساعت  دستھاى آن ملعون مى ریخت ؛ و جابر بن زید

دیوانھ شد؛ و جامھ دیگرى را جعوبة بن حویھ برداشت ، چون پوشید، در ساعت بھ برص مبتال شد؛ و بحیربن 
 .عمرو جامھ دیگر را برداشت و پوشید، در ساعت زمین گیر شد

رفتھ ) علیھ السالم(مالعین كھ بھ جنگ امام حسین مردى از آن : ایضا از ابن حاشر روایت كرده است كھ گفت 
بودند، چون بھ نزد ما برگشت ، از اموال آن حضرت شترى و قدرى زعفران آورد، چون آن زعفران را مى 
كوبیدند، آتش از آن شعلھ مى كشید؛ و زنش بھ بر خود مالید، در ھمان ساعت پیس شد؛ چون آن شتر را ذبح كردند، 

تر كھ كارد مى رسانیدند، آتش از آن شعلھ مى كشید؛ چون آن را پاره كردند، آتش از پاره بھ ھر عضو از آن ش
ھاى آن مشتعل بود؛ چون در دیگ افكندند، آتش از آن مشتعل گردید؛ چون از دیگ بیرون آوردند، از جدوار تلختر 

دیده ھاى او را كور كرد و دیگرى از حاضران آن معركھ بھ آن حضرت ناسزائى گفت ، از دو شھاب آمد و. بود . 
مرد نابینائى را : سید ابن طاووس و ابن شھر آشوب و دیگران از عبدهللا بن ریاح قاضى روایت كرده اند كھ گفت 

علیھ السالم(من از آنھا بودم كھ بھ جنگ حضرت امام حسین : دیدم از سبب كورى از او سؤ ال كردم ، گفت  رفتھ  (
م ، اما نیزه بھ كار نبردم و شمشیر نزدم و تیرى نینداختم ، چون آن حضرت را شھید بودم ، و با نھ نفر رفیق بود

بیا كھ : كردند و بھ خانھ خود برگشتم و نماز عشا كردم و خوابیدم ، در خواب دیدم كھ مردى بھ نزد من آمد و گفت 
تو را مى طلبد، گفتم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حضرت رسول  است ؟ جواب مرا نشنید،  مرا بھ او چكار : 

گریبان مرا كشید و بھ خدمت آن حضرت برد، ناگاه دیدم كھ حضرت در صحرائى نشستھ است محزون و غمگین ، 
و جامھ را از دستھاى خود باال زده است ، و حربھ اى بھ دست مبارك خود گرفتھ است ، و نطعى در پیش آن 

است و شمشیرى از آتش در دست دارد، و آن نھ نفر كھ رفیق  حضرت افكنده اند، و ملكى بر باالى سرش ایستاده
من بودند ایشان را بھ قتل مى رساند، و آن شمشیر را بھ ھر یك از ایشان كھ مى زند آتش در او مى افتد و مى 
 .سوزد، و باز زنده مى شود و بار دیگر ایشان را بھ قتل مى رساند

السالم علیك یا رسول هللا ، جواب سالم من نگفت : و در آمدم و گفتم من چون آن حالت را مشاھده كردم ، بھ دو زان
اى دشمن خدا، ھتك حرمت من كردى و عترت مرا كشتى و رعایت حق من : و ساعیت سر در زیر افكند و گفت 

 راست گفتى ،: یا رسول ū شمشیرى نزدم و نیزه بھ كار نبردم و تیر نیانداختم ، حضرت فرمود : نكردى ، گفتم
ولیكن در میان لشكر آنھا بودى و سیاھى لشكر ایشان را زیاد كردى ، نزدیك من بیا، چون نزدیك رفتم دیدم طشتى 



این خون فرزند من حسین است ، و از آن خون دو میل : پر از خون در پیش آن حضرت گذاشتھ است ، پس فرمود
 . در دیده ھاى من كشید، چون بیدار شدم نابینا بودم

از عقب آن ملعون داخل قصر او شدم ، : ز كتب معتبره از دربان ابن زیاد روایت كرده اند كھ گفت در بعضى ا
بھ : بلى ، گفت : دیدى ؟ گفتم : آتشى در روى او مشتعل شد و مضطرب گردید و رو بھ سوى من گردانید و گفت 

 . دیگرى نقل مكن
ب متقدمھ نقل مى كرد وقایعى را كھ در این امت واقع ایضا از كعب االحبار نقل كرده اند كھ در زمان عمر از كت

از ھمھ فتنھ ھا عظیم تر و از ھمھ مصیبتھا شدیدتر، قتل : خواھد شد و فتنھ ھائى كھ حادث خواھد گردید، پس گفت 
ظھر خواھد بود، و این است فسادى كھ حق تعالى در قرآن یاد كرده است كھ ) علیھ السالم(سید شھدا حسین بن على 

و اول فسادھاى عالم ، كشتن ھابیل بود، و آخر فسادھا كشتن آن فساد فى البر والبحر بما كسبت ایدى الناس ال
حضرت است ، و در روز شھادت آن حضرت درھاى آسمان راخواھند گشود و از آسمانھا بر آن حضرت خون 

ھید شده استخواھند گریست ، چون ببینید كھ سرخى در جانب آسمان بلند شد بدانید كھ او ش  . 
! واى بر شما: گفت ! اى كعب چرا اسمان بر كشتن پیغمبران نگریست و بر كشتن آن حضرت مى گرید؟: گفتند

كشتن حسین امرى است عظیم ، و او فرزند برگزیده سید المرسلین است و پاره تن آن حضرت است ، و از آب 
و عدوان خواھند كشت و وصیت جد او حضرت رسالت دھان او تربیت یافتھ است ، و او را عالنیھ بھ جور و ستم 

سوگند یاد مى كنم بھ حق آن خداوندى كھ جان كعب . را در حق او رعایت نخواھند كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
در دست اوست كھ بر او خواھند گریست گروھى از مالئكھ آسمانھاى ھفت گانھ كھ تا قیامت گریھ ایشان منقطع 

آن بقعھ كھ در آن مدفون مى شد بھترین بقعھ ھاست ، و ھیچ پیغمبرى نبوده است مگر آنكھ بھ  نخواھد شد، و
زیارت آن بقعھ رفتھ است و بر مصیبت آن حضرت گریستھ است ، و ھر روز فوجھاى مالئكھ و جنیان بھ زیارت 

و بر آن امام مظلوم مى آن مكان شریف مى روند، چون شب جمعھ مى شود، نود ھزار ملك در آنجا نازل مى شوند 
ابو عبدū ))مى گویند و در زمین او را  ((حسین مذبوح))گریند و فضایل او را ذكر مى كنند، و در آسمان او را 
مى گویند و در دریاھا او را فرزند منور مظلوم مى نامند، و در روز شھادت آن حضرت آفتاب خواھد  ((مقتول

و تا سھ روز جھان در نظر مردم تاریك خواھد بود، و آسمان خواھد  گرفت ، در شب آن ، ماه خواھد گرفت ،
گریست ، و كوھھا از ھم خواھد پاشید، و دریاھا بھ خروش خواھند آمد، و اگر باقیمانده ذریت او و جمعى از 
 .شیعیان او بر روى زمین نمى بودند، ھر آینھ خدا آتش از آسمان بر مردم مى بارید

تعجب نكنید از آنچھ من در باب حسین مى گویم ، بھ خدا سوگند كھ حق تعالى چیزى اى گروه : پس كعب گفت 
بیان كرد، و ھر بنده اى كھ ) علیھ السالم(نگذاشت از آنچھ بوده و خواھد بود مگر آنكھ براى حضرت موسى 

واختالفات و  عرضھ كرد، و احوال ایشان) علیھ السالم(مخلوق شده و مى شود ھمھ را در عالم ذر بر حضرت آدم 
پروردگارا در امت آخر الزمان كھ : منازعات ایشان را براى دنیا بر آن حضرت ظاھر گردانید پس آدم گفت 

اى آدم چون ایشان اختالف كردند، دلھاى : بھترین امتھایند چرا اینقدر اختالف بھ ھم رسیده است ؟ حق تعالى فرمود
اھند كرد مانند فساد كشتتن ھابیل ، و خواھند كشت جگر گوشھ ایشان مختلف گردید، و ایشان فسادى در زمین خو

پس حق تعالى واقعھ كربال را بھ آدم نمود، و قاتالن آن . را) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حبیب من محمد مصطفى 
)حضرت را روسیاه مشاھده كرد، پس آدم  ان خداوندا تو انتقام خود را بكش از ایش: گریست و گفت ) علیھ السالم
 .چنانچھ فرزند پیغمبر بزرگوار تو را شھید خواھند كرد

علیھ السالم(ایضا از سعید بن مسیب روایت كرده است كھ چون حضرت امام حسین  شھید شد، در سال دیگر من  (
علیھ السالم(متوجھ حج شدم كھ بھ خدمت حضرت امام زین العابدین  روزى بر در كعبھ طواف   مشرف شدم ، پس  (

ناگاه مردى را دیدم كھ دستھاى او بریده بود و روى او مانند شب تار سیاه و تیره بود، بھ پرده كعبھ مى كردم 
واى : خداوندا بھ حق این خانھ كھ گناه مرا بیامرز، و مى دانم كھ نخواھى آمرزید؛ من گفتم : چسبیده بود و مى گفت 

بودم ) علیھ السالم(من جمال امام حسین : ه اى ؟ گفت بر تو چھ گناه كرده اى كھ چنین نا امید از رحمت خدا گردید
در ھنگامى كھ متوجھ كربال گرید، چون آن حضرت را شھید كردند، پنھان شدم كھ بعضى از جامھ ھاى آن 

در شب ناگاه شنیدم كھ خروش عظیم از آن صحرا بلند . حضرت را بربایم ، و در كار برھنھ كردن حضرت بودم 
وحھ بسیار شنیدم و كسى را نمى دیدم ، و در میان آنھا صدائى مى شنیدم كھ مى گفتشد، و صداى گریھ و ن اى  : 

فرزند شھید من ، واى حسین غریب من ، تو را كشتند و حق تو را نشناختند و آب را از تو منع كردند، از استماع 
ال مشاھده كردم سھ مرد و یك این اصوات موحشھ ، مدھوش گردیدم و خود را در میان كشتگان افكندم ، و در آن ح

اى فرزند : زن را كھ ایستاده اند و بر دور ایشان مالئكھ بسیار احاطھ كرده اند، یكى از ایشان مى گوید كھ 
 .بزرگوار واى حسین مقتول بھ سیف اشرار، فداى تو باد جد و پدر و مادر و برادر تو

لبیك یا جداه و یا رسول هللا و یا ابتاه و یا امیر المؤ : ت نشست و گف) علیھ السالم(ناگاه دیدم كھ حضرت امام حسین 



: فرمود  منین و یا اماه یا فاطمھ الزھرا و یا اءخاه ، اى برادر مقتول بھ زھر جانگداز، بر شما باد از من سالم ، پس 
ا، یا جداه كشتند اطفال یا جداه كشتند مردان ما را، یا جداه اسیر كردند زنان ما را، یا جداه غارت كردند اموال ما ر

از ھمھ بیشتر مى ) علیھا السالم(ما را، ناگاه دیدم كھ ھمھ خروش بر آوردند و گریستند، حضرت فاطمھ زھرا 
 . گریست

اى پدر بزرگوار ببین كھ چكار كردند با این نور دیده من این امت جفا : گفت ) علیھا السالم(پس حضرت فاطمھ 
خون فرزند خود را بر سر و روى خود بمالم ، چون خدا را مالقات كنم با خون او  كار، اى پدر مرا رخصت بده كھ

آلوده باشم ، پس ھمھ بزرگواران خون آن حضرت را برداشتند و بر سر و روى خود مالیدند، پس شنیدم كھ 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حضرت رسول  ى بینم و در فداى تو شوم اى حسین كھ تو را سر بریده م: مى گفت كھ  (

فرمود ) علیھ السالم(خون خود غلطیده مى بینم ، اى فرزند گرامى ، كھ جامھ ھاى تو را كند؟ حضرت امام حسین 
اى جد بزرگوار شتردارى كھ با من بود و با او نیكیھاى بسیا كرده بودم ، او بھ جزاى آن نیكیھا مرا عریان : كھ 

و سلمصلى هللا علیھ و آلھ (پس حضرت رسالت ! كرد از خدا اندیشھ نكردى و از من شرم : بھ نزد من آمد و گفت  (
نكردى كھ جگر گوشھ مرا عریان كردى ، خدا روى تو را سیاه كند در دنیا و آخرتت و دستھاى تو را قطع كند، پس 
در ھمان ساعت روى من سیاه شده و دستھاى من افتاد، و براى این دعا مى كنم و مى دانم كھ نفرین حضرت 

رد نمى شود، و من آمرزیده نخواھم شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا  . 
در كوفھ بود، چون لشكر عمر بن سعد بھ جنگ سید الشھداء ) آھنگرى(= ایضا روایت كرده است كھ مرد حدادى 

ھاى خیمھ  میخ مى رفتند، او آھن بسیارى برداشت و با لشكر ایشان رفت ، و نیزه ھاى ایشان را درست مى كرد و 
من نوزده روز با ایشان بودم : ھاى ایشان را مى ساخت و شمشیر و خنجر ایشان را اصالح مى كرد، آن حداد گفت 

 .و اعانت ایشان مى نمودم تا آنكھ آن حضرت را شھید كردند
تشنگى چون برگشتم شبى در خانھ خود خوابیده بودن ، در خواب دیدم كھ قیامت بر پا شده است و مردم از 

زبانھایشان آویختھ است و آفتاب نزدیك سر مردم ایستاده است و من از شدت عطش و حرارت مدھوش بودم ، آنگاه 
دیدم كھ سواره اى پیدا شد در نھایت حسن و جمال و در غایت مھابت و جالل ، و چندین ھزار پیغمبران و اوصیاى 

ع محشر از نور خورشید جمال اومنور گردیده ، و بھ ایشان و صدیقان و شھیدان در خدمت او مى آمدند، و جمی
سرعت گذشت ، بعد از ساعتى سوار دیگر پیدا شد مانند ماه تابان ، عرصھ قیامت را بھ نور جمال خود روشن كرد 

چون بھ . و چندین ھزار كس در ركاب سعادت انتساب او مى آمدند، و ھر حكمى مى فرمود اطاعت مى كردند
بگیرید این را: ان مركب كشید و فرمودنزدیك من رسید، عن . 

ناگاه دیدم كھ یكى از آنھا كھ در ركاب او بودند، بازوى مرا گرفت و چنان كشید كھ گمان كردم كتف من جدا شد، 
این : بھ حق آن كى كھ تو را بھ بردن من ماءمور گردانید تو را سوگند مى دھم كھ بگوئى او كیست ؟ گفت : گفتم 

آنھا كھ بر دور او بودند چھ : احمد مختار بود، گفتم : آنكھ پیش از او گذشت كھ بود؟ گفت : گفتم على كرار است ، 
شما چھ جماعتید كھ بر دور این مرد : پیغمبران و صدیقان و شھیدان و صالحان ، گفتم : جماعت بودند؟ گفت 

المیانیم و ما را در فرمان او كرده است گفت ما مالئكھ پروردگار ع. برآمده اید و ھر چھ مى فرماید اطاعت مى كنید
چون نظر كردم عمر بن سعد را دیدم . حال تو مانند حال آن جماعت است : مرا چرا فرمود بگیرید؟ گفت : ، گفتم 

با لشكرى كھ ھمراه بودند، و جمعى را نمى شناختم و زنجیرى از آتش در گدرن عمر بود و آتش از دیده ھا و 
ید، و جمعى دیگر كھ با او بودند پاره اى در زنجیرھاى آتش بودند، و پاره اى غلھاى آتش گوشھاى او شعلھ مى كش

 .در گردن داشتند، و بعضى مانند من مالئكھ بھ بازوھاى ایشان چسبیده بودند
بر كرسى رفیعى نشستھ است ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چون پاره اى راه ما را بردند، دیدم كھ حضرت رسالت 

یكى نوح : این دو مرد كیستند؟ گفت : مرد نورانى در جانب راست او ایستاده اند، از ملك پرسیدم كھ  و دو علیھ )
چھ كردى یا : گفت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(، پس حضرت رسول )علیھ السالم(است و دیگرى ابراھیم ) السالم

را جمع كردم و بھ خدمت تو آوردم ، پس حضرت  احدى از قاتالن حسین را نگذاشتم مگر آنكھ ھمھ: على ؟ فرمود
نزدیك بیاورید ایشان را: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول  . 

چون ایشان را نزدیك بردند، حضرت از ھر یك از ایشان سؤ ال مى كرد كھ چھ كردى با فرزند من حسین و مى 
من آب بر روى او بستم ، و : ایشان مى گفت كھ  گریست ، و ھمھ اھل محشر از گریھ او مى گریستند، پس یكى از

: من سر او را جدا كردم ، و دیگرى مى گفت : من تیر بھ سوى او افكندم ، و دیگرى مى گفت : دیگرى مى گفت 
اى فرزندان غریب : فریاد بر آورد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(من فرزند او را شھید كردم ، پس حضرت رسالت 

اى پدر : خطاب كرد بھ پیغمبران كھ   ى اھل بیت مطھر من ، بعد از من با شما چنین كردند؟ پس بى یاور من ، ا
  من آدم و اى برادر من نوح و اى پدر من ابراھیم ، ببینید كھ چگونھ امت من با ذریت من سلوك كرده اند؟ پس 

بكشید ایشان را بھ : جھنم را كھ  پس امر كرد حضرت زبانیھ. خروش از انبیا و اوصیا و جمیع اھل محشر بر آمد



سوى جھنم ، پس یك یك ایشان را مى كشیدند بھ سوى جھنم مى بردند، تا آنكھ مردى را آوردند، حضرت از او 
تو چھ كردى ؟ گفت: پرسید كھ  من تیرى و نیزه اى نینداختم و شمشیرى نزدم نجار بودم ، و با آن اشرار ھمراه  : 

آخر نھ در آن لشكر : ن بن نمیر شكست و آن را اصالح كردم ، حضرت فرمودبودم ، روزى عمود خیمھ حصی
داخل بوده اى ، و سیاھى لشكر ایشان را زیاده كرده اى ، و قاتالن فرزندان مرا یارى كرده اى ، ببرید او را بھ 

وصى اوحكمى نیست امروز مگر براى خدا و رسول خدا و : سوى جھنم ، پس اھل محشر فریاد بر آوردند كھ  . 
چون مرا پیش بردند و احوال خود را گفتم ، ھمان جواب را بھ من فرمود و امر كرد مرا بھ سوى آتش برند، پس از 
دھشت آن حال بیدار شدم و زبان من و نصف بدن من خشك شده بود، و ھمھ كس از من بیزارى جستھ اند و مرا 

واصل شدلعنت مى كنند، و بھ بدترین احوال گذارنید تا بھ جھنم  . 
 در بیان بعضى از احوال مختار و كیفیت كشتھ شدن بعضى از قاتالن آن حضرت

در بعضى از سنوات بعد از مراجعت از : شیخ طوسى بھ سند معتبر از منھال بن عمرو روایت كرده است كھ گفت 
اى منھال : ت فرمودرفتم ، حضر) علیھ السالم(سفر حج بھ مدینھ وارد شدم و بھ خدمت حضرت امام زین العابدین 

او را در كوفھ زنده گذاشتم ، پس حضرت دست مبارك بھ دعا برداشت و : چھ شد حرملة بن كاھل اسدى ؟ گفتم 
چون بھ كوفھ برگشتم دیدم مختار بن ابى : خداوندا بھ او بچشان گرمى آھن و آتش را، منھال گفت : مكرر فرمود

محبتى داشت ، بعد از چند روز كھ از دیدنى ھاى مردم فارغ  عبیده ثقفى خروج كرده است ، و با من صداقت و
! اى منھال : شدم ، و بھ دیدن او رفتم ، وقتى رسیدم كھ او از خانھ بیرون مى آمد، چون نظرش بر من افتاد گفت 

من در این  چرا دیر بھ نزد ما آمدى ، و ما رامبارك باد نگفتى ، و با ما شریك نگردیدى در این امر؟ گفتم ایھااالمیر
شھر نبودم و در این چند روز از سفر حج مراجعت نمودم ، پس با او سخن مى گفتم و مى رفتم تا بھ كناسھ كوفھ 
رسیدیم ، در آنجا عنان كشید و ایستاد و چنان یافتم كھ انتظارى مى برد، ناگاه دیدم كھ جماعتى مى آیند، چون بھ 

باد ترا كھ حرملة بن كاھل را گرفتیم ایھا االمیر بشارت: نزدیك او رسیدند گفتند  . 
: الحمدهللا كھ تو بھ دست ما آمدى ، پس گفت : چون اندك زمانى گذشت ، آن ملعون را بر آوردند، مختار گفت 

 :جالدان را بطلبید، و حكم كرد دستھا و پاھاى او را بریدند، و فرمود
را در میان آتش پشتھ ھاى نى آوردند و آتش بر آنھا زدند، و امر كرد كھ او انداختند، چون آتش در او گرفت من   

سبحان هللا ، مختار گفت: گفتم  تسبیح : تسبیح خدا در ھمھ وقت نیكوست اما در این وقت چرا تسبیح گفتى ؟ گفتم  : 
)من براى آن بود كھ در این سفر بھ خدمت حضرت امام زین العابدین  رسیدم و احوال این ملعون را ) علیھ السالم

از من پرسید، چون گفتم كھ او را زنده گذاشتم ، دست بھ دعا برداشت و نفرین كرد او را كھ حق تعالى حرارت 
 . آھن و حرارت آتش را بھ او بچشاند، و امروز اثر استجابت دعاى آن حضرت را مشاھده كردم

ھ شنیدم ، پس از اسب خود بھ تو شنیدى از آن حضرت این را؟ من سوگند یادكردم ك: پس مختار مرا سوگند داد كھ 
چون دید كھ . زیر آمد و دو ركعت نماز كرد، و بعد از نماز بھ سجده رفت و سجده را بسیار طول داد، و سوار شد

ایھا االمیر اگر مرا : آن ملعون سوختھ بود، برگشت و من ھمراه او روانھ شدم تا آنكھ بھ در خانھ من رسید، گفتم 
اى منھال تو : رود آئى و از طعام من تناول نمائى ، موجب فخر من خواھد بود، گفت مشرف كنى و بھ خانھ من ف

چھار دعا كرده است ، و خدا آنھا را بر دست من ) علیھ السالم(مرا خبر مى دھى كھ حضرت على بن الحسین 
نعمت روزه مستجاب كرده است ، و مرا تكلیف مى كنى كھ فرود آیم و طعام بخورم ، و امروز براى شكر این 

را براى ابن زیاد برد و عبدهللا رضیع را با ) علیھ السالم(ندارم ؟ و حرملھ ھمان ملعون است كھ سر امام حسین 
او سر مبارك حضرت را جدا كرد: جمعى از شھدا شھید كرد، بعضى گفتھ اند كھ  . 

خر سال شصت و شش از ایضا روایت كرده است كھ مختار بن ابى عبیده در شب چھارشنبھ شانزدھم ربیع اآل
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھجرت خروج كرد، و مردم با او بیعت كردند بھ شرط آنكھ بھ كتاب خدا و سنت رسول 

)عمل نماید، و طلب خون حضرت امام حسین  و خونھاى اھل بیت و اصحاب آن حضرت را، و دفع ) علیھ السالم
را حمایت نماید، در آن وقت عبدهللا بن مطیع از جانب عبدهللا بن ضرر از شیعیان و بیچارگان بكند، و مؤ منان 

زبیر در كوفھ والى بود، پس مختار بر او خروج كرد و لشكر او را گریزانید و از كوفھ بیرون كرد، و در كوفھ 
ماند تا محرم سال شصت و ھفت ، و عبیدا بن زیاد در آن وقت حاكم والیت جزیره بود، مختار لشكر خود را 
برداشت و متوجھ دفع او شد، و ابراھیم پسر مالك اشتر را سپھساالر لشكر كرد، و ابو عبدهللا جدلى و ابو عماره 
كیسان را ھمراه آن لشكر كرد، پس ابرھیم در روز شنبھ ھفتم ماه محرم از كوفھ بیرون رفت با دو ھزار كس ا ز 

، و ھزار و پانصد كس از قبیلھ كنده و ربیعھ ، و دو ھزار قبیلھ مذحج و اسد، و دو ھزار كس از قبیلھ تمیم و ھمدان 
و چھار ھزار كس از قبایل دیگر با او بیرون  -و بھ روایت دیگر ھشت ھزار كس از قبیلھ حمرا  - از قبیلھ حمرا

 .رفتند



 

 

 

تو را رحمت كند،  سوار شتر شو خدا: چون ابراھیم بیرون مى رفت ، مختار پیاده بھ مشایعت او بیرون آمد، ابراھیم گفت 
مى خواھم ثواب من زیاده باشد در مشایعت تو و مى خواھم كھ قدمھاى من گرد آلود شود در نصرع و یارى  : مختار گفت
آل محمد، پس وداع كردند یكدیگر را و مختار برگشت ، پس ابراھیم رفت تا بھ مدائن فرود آمد، چون خبر بھ مختار رسید 

چون ابراھیم بھ موصل رسید، ابن زیاد لعین . شده از كوفھ بیرون آمد تا آنكھ در مدائن نزول كردكھ ابراھیم از مدائن روانھ 
با لشكر بسیار متوجھ موصل شد و در چھار فرسخى لشكر او فرود آمد، چون ھر دو لشكر برابر یكدیگر صف كشیدند، 

دا این پسر زیاد است كشنده حسین بن على و اھل اى اھل حق ، واى یاوران دین خ: ابراھیم در میان لشكر خود ندا كرد كھ 
بیت او، و اینك بھ پاى خود بھ نزد شما آمده است با لشكرھاى خود كھ لشكر شیطان است ، پس مقاتلھ كنید با ایشان بھ نیت 

حزن و اندوه درست و صبر كنید و ثابت قدم باشید در جھاد ایشان ، شاید حق تعالى آن لعین را بھ دست شما بھ قتل رساند و 
اى طلب : سینھ ھاى مؤ منان را بھ راحت مبدل گرداند، پس ھر دو لشكر بر یكدیگر تاختند، و اھل عراق فریاد مى كردند

اى : كنندگان خون حسین ، پس جمعى از لشكر ابراھیم برگشتند و نزدیك شد كھ منھزم گردند، ابراھیم ایشان را ندا كرد كھ 
من شنیدم از امیر المؤ منین كھ مى : د دشمنان خدا، پس برگشتند و عبدهللا بن یسار گفت یاوران خدا صبر كنید بر جھا

ما مالقات خواھیم كرد لشكر شام را در نھرى كھ آن را خازر مى گویند، و ایشان ما را خواھند گریزانید بھ مرتبھ : فرمود
ایشان غالب خواھیم شد و امیر ایشان را خواھیم اى كھ از نصرت ماءیوس خواھیم شد، و بعد از آن بر خواھیم گشت و بر 

 .كشت ، پس صبر كنید شما بر ایشان غالب خواھید گردید
پس ابراھیم خود بر میمنھ لشكر تاخت ، و سایر لشكر بھ جراءت او جراءت كردند و آن مالعین را منھزم ساختند، از پى 

بر طرف شد، معلوم شد كھ عبیدهللا ابن زیاد و حصین بن نمیر ایشان رفتند و ایشان را مى كشتند و مى انداختند، چون چنگ 
و شرحبیل بین ذل الكالع و ابن خوشب و غالب باھلى و عبدهللا ایاس سلمى و ابواالءشرس والى خراسان و سایر اعیان 

 .لشكر آن ملعون بھ جھنم واصل شده بودند
ھزیمت لشكر مخالف ، من دیدم طایفھ اى را كھ ایستاده چون از جنگ فارغ شدند، ابراھیم بھ اصحاب خود گفت كھ بعد از 

بودند و مقاتلھ مى كردند، و من رو بھ ایشان رفتم و در برابر من مردى آمد و بر استرى سوار بود و مردم را تحریص بر 
مبادرت چون نظرش برمن افتاد، قصد من كرد، من . قتال مى كرد، و ھر كھ نزدیك او مى رفت او را بر زمین مى افكند

كردم و ضربتى بر دست او زدم و دستش را جدا كردم ، از استر گردید بر كنار افتاد، پس پاى او را جدا كردم ، و از او 
پس مردى آمد و در میان كشتھ گان او . بوى مشك ساطع بود، گمان دارم كھ آن پسر زیاد لعین بود، بورید و او را طلب كنید

ابراھیم گفتھ بود او را یافت و سرش را بھ نزد ابراھیم آورد، ابراھیم فرمود بدن اورا را تفحص كرد، در ھمان موضع كھ 
در تمام آن شب مى سوختند، و بھ دود آن مردود دیده امید خود را روشن مى كردند، و بھ خاكستر آن بداختر زنگ از آئینھ 

را تا صبح مى افروختند چون  سینھ ھاى خود مى زدودند، و بھ روغن بدن آن پلید چراغ امل و امید خود غالم آن  ((مھران))
ملعون دید كھ بھ پیھ بدن آقاى او در آن شب چراغھاى عیش خود را افروختند، سوگند یاد كرد كھ دیگر ھرگز چربى گوشت 

 .را نخورد، زیرا كھ آن ملعون بسیار او را دوست مى داشت و نزد او مقرب بود
لشكر مخالف را جمع كردند و متوجھ كوفھ گردیدند، یكى از غالمان ابن زیاد از  چون صبح شد، لشكر ابراھیم غنیمتھاى

چھ خبر دارى از ابن زیاد؟ گفت : لشكرگاه گریخت و بھ شام رفت نزد عبدالملك بن مروان ، چون عبدالملك او را دید گفت 
آب بیاشامید و قدرى از آن را در میان كوزه آبى براى من بیاور، پس از آن : چون لشكرھا بھ جوالن در آمدند مرا گفت : 

زره و بدن خود ریخت ، و بقیھ آب را بر ناصیھ اسب خود پاشید و سوار شد و در دریاى جنگ غوطھ خورد، دیگر او را 
 . ندیدم و گریختم و بھ سوى تو آمدم

وقتى نزد او حاضر كردند كھ پس ابراھیم سر ابن زیاد را بھ سرھاى سروران لشكر او نزد مختار فرستاد، آن سرھا را در 
الحمدهللا كھ سر این لعین را وقتى آوردند نزد من كھ چاشت مى : او چاشت مى خورد، پس خدا را حمد بسیار كرد و گفت 

چون سرھا را نزد مختار . خوردم ، زیرا كھ سر سید الشھدا را بھ نزد آن لعین در وقتى بردند كھ او چاشت مى خورد
پیدا شد و در میان سرھا مى گردید تا بھ سر ابن زیاد رسید، پس در سوراخ بینى آن لعین داخل شد و گذاشتند، مار سفیدى 

چون مختار از چاشت . از سوراخ گوش او بیرون آمد، و باز در سوراخ گوش او داخل شد و از سوراخ بینى او بیرون آمد
لعین مى زد و بر جبین پركین آن لعین مى مالید،  خوردن فارغ شد، برخاست و كفش پوشید و تھ كفش را مكرر بر روى آن



این كفش را بشوى كھ بھ كافر نجسى مالیده ام: خود را بھ نزد غالم خود انداخت و گفت   پس كفش   . 
پس مختار سر ابن زیاد و حصین بن نمیر و شر حبیل بن ذى الكالع را با عبدالرحمن بن ابى عمره ثقفى و عبدهللا بن شداد 

اما بعد بھ درستى كھ : یب بن مالك اشعرى بھ نزد محمد بن حنفیھ فرستاد، و عریضھ اى بھ او نوشت كھ جشمى و صا
فرستادم یاوران شیعیان او را بسوى دشمنان تو كھ طلب كنند خون برادر مظلوم شھید تو را، پس بیرون رفتند با نیت درست 

مالقات كردند نزدیك منزل نصیبین ، و كشتند ایشان را بھ یارى و با نھایت خشم و كین بر دشمنان دین مبین ، و ایشان را 
رب العالمین ، و لشكر ایشان را منھزم ساختند و در دریاھا و بیابانھا متفرق گردانیدند، و از پى آن مدبران رفتند، و ھر جا 

شیعیان را شاد گردانیدند، و اینك كھ ایشان را یافتند بھ قتل آوردند و كینھ ھاى دلھاى مؤ منان را پاك كردند و سینھ ھاى 
 . سرھاى سركرده ھاى ایشان را بھ خدمت تو فرستادم

در مكھ تشریف ) علیھ السالم(چون نامھ و سرھا را بھ نزد محمد بن حنفیھ آوردند، در آن وقت حضرت امام زین العابدین 
را بھ خدمت آن جناب آوردند، آن جناب  چون سر آن لعین. داشتند، پس محمد سر ابن زیاد را بھ خدمت آن جناب فرستاد

چون سر پدر مرا نزد ابن زیاد بردند، او چاشت زھر مار مى كرد و سر پدر بزرگوار : چاشت تناول مى نمود، پس فرمود
 خداوندا مرا از دنیا بیون مبر تا آنكھ بنمائى بھ من سر آن ملعون را: مرا نزد او گذاشتھ بود، من در آن وقتت دعا كردم كھ 

در وقتى كھ من چاشت خورم ، پس شكر مى كنم خداوندى را كھ دعاى مرا مستجاب گردانید، پس فرمود آن سر را انداختند 
 . در بیرون

چون سر او را نزد عبدهللا بن زبیر بردند، فرمود بر سر نیزه كنند و بگردانند، چون بر سر نیزه كردند، بادى وزید و آن سر 
مارى پیدا شد و بر بینى آن علین چسبید، پس بار دیگر آن را بر نیزه كردند و باز باد آن را بر را بر زمین افكند، ناگاه 

زمین انداخت و ھمان مار پیدا شد و بر بینى آن لعین چسبید، تا آنكھ سھ مرتبھ چنین شد، چون این خبر را بھ ابن زبیر دادند 
دم پامال كنندسر این ملعون را در كوچھ ھاى مكھ بیندازید كھ مر: گفت  . 

پس مختار تفحص مى كرد قاتالن آن حضرت را، و ھر كھ را مى یافت بھ قتل مى رسانید، و جماعت بسیار بھ نزد او آمدند 
او را امان دادم بھ شرط : و از براى عمر بن سعد شفاعت كردند و امان از براى او طلبیدند، چون مختار مضطر شد گفت 

اگر بیرون رود خونشآنكھ از كوفھ بیرون نرود، و   .ھدر باشد  
من امروز از مختار شنیدم كھ سوگند یاد مى كرد كھ مردى را بكشد، و گمان من آن : روزى مردى نزد عمر آمد و گفت 

عمر از كوفھ بیرون رفت بسوى موضعى در خارج كوفھ كھ آن را حمام مى گفتند و در   است كھ مقصد او تو بودى ، پس
خطا كردى و از دست مختار بیرون نمى توانى رفت ، چون مطلع مى شود كھ از كوفھ : او گفتند كھ  آنجا پنھان شد، بھ

 . امان من شكستھ شد، و تو را مى كشد، پس آن ملعون در ھمان شب بھ خانھ برگشت :بیرون رفتھ مى گوید
آمد و نشست ، و بعد از او حفص پس چون روز شد، بامداد رفتم بھ خدمت مختار، چون نشستم ، ھیثم بن اسود : راوى گوید

پدرم مى گوید كھ چھ شد امانى كھ مرا دادى ، و اكنون مى شنوم كھ اراده قتل من دارى ، مختار : عمر بن سعد آمد گفت 
بنشین ، و فرمود ابو عمره را بطلبید، پس دیدم كھ مرد كوتاھى آمد و سراپا غرق آھن گردیده بود، مختار حرفى : گفت كھ 
او گفت و دو مرد دیگر را طلبید و ھمراه او كرد، بعد از اندك زمانى ابو عمره آمد و سر عمر را آورد، پس مختار درگوش 

این ر را مى شناسى ؟ گفت: بھ حفص گفت  اى ابو عمره این را نیز بھ پدرش : انا Ò و اناالیھ راجعون ، مختار گفت  : 
عمر بھ عوض امام حسین ، : عمره او را بھ قتل آورد، پس مختار گفت ملحق گردان كھ در جھنم پدرش تنھا نباشد، ابو 

 .وحفص بھ عوض على بن الحسین ، و حاشا كھ خون اینھا با خون آنھا برابرى تواند كرد
پس بعد از كشتن ابن زیاد و عمر بن سعد، سلطنت مختار قوى شد و رؤ ساى قبایل و وجوه عرب ھمھ مطیع و ذلیل او 

بر من ھیچ طعامى و شرابى گوارا نیست تا یكى از قاتالن حسین و اھل بیتت او بر روى زمین ھستند، و  :شدند، پس گفت 
من ھیچ یك از آنھا را بر روى زمین زنده نخواھم گذاشت و كسى نزد من شفاعت ایشان نكند، و تفحص كنید و مرا خبر 

یا معاونت قاتالن او كرده است ، پس ھر كھ را  دھید از ھر كھ شریك بوده است در خون آن حضرت و خون اھل بیت او
این از قاتالن آن حضرت است یا معاونت برقتل او كرده است ، البتھ او را بھ قتل مى رسانید: مى آوردند مى گفتند كھ  . 

ن پس خبر بھ او رسیدد كھ شمر بن ذى الجوشن شترى از شتران حضرت را بھ غنیمت برداشتھ بود، چون بھ كوفھ رسید، آ
تفحص كنید، و از این گوشت داخل ھر : شتر را نحر كرده بود و گوشت او را قسمت كرده بود، چون این خبر شنید گفت 

خانھ اى كھ شده باشد مرا خبر كنید، پس فرمود آن خانھ ھا را خراب كردند و ھر كھ از آن گرفھ یا خورده بود بھ قتل 
 .آوردند

اى دشمنان خدا : یثم كندى و حمل بن مالك محاربى را بھ نزد او آوردند، گفت پس عبدهللا بن اسید جھنى و مالك بن ھ
آیا نتوانستید كھ بر او منت گذارید و شربت : ما را بھ جبر بھ جنگ او بیرون بردند، گفت : كحاست حسین بن على ؟ گفتند

بلى تو : نھ ، مختار گفت : اشتى ؟ گفت تو بودى كھ كاله آن امام مظلوم را برد: آبى بھ او برسانید؟ پس بھ مالك گفت كھ 



برداشتى ، پس فرمود كھ دستھا و پاھاى او را بریدند، و او بھ خون خود غلطید تا بھ جھنم واصل شد، و آن دو ملعون دیگر 
 .را فرمود گردن زدند

اى : دند، پس گفت خوالنى را نزد او حاضر كر  پس قراد بن مالك و عمروبن خالد و عبدالرحمنن بجلى و عبدا بن قیس 
خدا از شما بیزار باد، عطرھاى آن حضرت را در میان خود قسمت كردید در روزى كھ نحس ترین ! كشندگان صالحان 

 .روزھا بود، پس فرمود ایشان را بھ بازار بردند و گردن زدند
ت را براى ابن زیاد برده پس معاذ بن ھانى و ابو عمره را فرستاد بھ خانھ خولى بن یزید اصبحى كھ سر مبارك آن حضر

بود، چون بھ خانھ او رفتند، در بیت الخال پنھان شده بود، در زیر سبدى او را پیدا كردند و بیرون آوردند، و در اثناى راه 
این لعین را برگردانید تا در خانھ خودش بھ جزاى خود برسانم ، پس آمد بھ  : مختار را دیدند كھ با لشكر خود مى آید گفت

سوخت و برگشت  ر خانھ او، و در آنجا او را بھ قتل رسانید و جسد پلیدش را بھ آتش نزد د  . 
چون شمر بن ذى الجوشن را طلب كرد، آن ملعون بھ سوى بادیھ گریخت ، پس ابوعمره را با جمعى از اصحاب خود بر 

كرد تا آنكھ از بسیارى جراحت مانده سر او فرستاد، و با اصحاب او مقاتلھ بسیار كردند، آن ملعون خود نیز جنگ بسیار 
مختار فرمود روغنى را جوشانیدند و آن ملعون را در میان روغن افكندند، تا . شد، او را گرفتند و بھ خدمت مختار آوردند

 .آنكھ ھمھ بدن پلیدش مضمحل شد
ابو عمره او را كشت ، و سرش را براى مختار فرستاد: بھ روایت دیگر . 

طلب قاتالن آن حضرت بود، و ھر كھ را مى یافت مى كشت و ھر كھ مى گریخت خانھ او را خراب  بس پیوستھ مختار در
ھر غالمى كھ آقاى خود را بكشد كھ از قاتالن آن حضرت باشد و سر او را بھ نزد من بیاورد، : مى كرد، و ندا مى كرد كھ 

مان آقاھاى خود را كشتند و سرھاى ایشان را بھ خدمت بسیارى از غال  من آن غالم را آزاد مى كنم و جایزه مى بخشم ، پس
 .او آوردند

روایت كرده است كھ چون مختا ر در كار خود مستقل گردید، بھ تفحص قاتالن  ((عمل الثار))شیخ ابو جعفر بن نما در كتاب 
بر بدن مبارك آن حضرت و در آمد، و اول طلب كرد آن جماعتى را كھ اراده كرده بودند كھ اسب ) علیھ السالم(امام حسین 

اصحاب او بتازند، فرمود كھ ایشان را بر رو خوابانیدند و دستھا و پاى ایشان را بھ میخھاى آھن بر زمین دوختند، و 
سواران بر بدنھاى ایشان اسب تاختند تا پاره پاره شدند، و پاره ھاى ایشان را بھ آتش سوختند، پس دوكس را آوردند كھ 

كھ ایشان را گردن زدند و جسد پلید ایشان را بھ آتش : كشتن عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب ، فرمود شریك شده بودند در
 .سوختند، پس مالك بن بشیر را آوردند و فرمود كھ در میان بازار گردن زدند

از شیعیان اھل  و ابو عمره را با جماعتى فرستاد بھ خانھ خولى بن یزید اصبحى كھ خانھ او را محاصره كردند، و زن او
بیت بود از خانھ بیرون آمد و بھ ظاره گفت كھ نمى دانم كھ او در كجاست ، و اشاره كرد بھ سوى بیت الخال كھ در آنجا 

وعبدهللا بن كامل را فرستاد بھ سوى حكم بن طفیل كھ . پنھان شده است ، پس او را از آنجا بیرون آوردند و بھ آتش سوختند
و عبدهللا بن ناجیھ را بھ . نده بود و جامھ ھاى عباس را كنده بود، او را گرفت و تیر باران كردتیرى بھ سوى عباس افك

بود فرستاد، و آن ملعون نیزه در كف گرفتھ از خانھ بیرون ) علیھ السالم(طلب منقذ بن مره عبدى كھ قاتل على بن الحسین 
افكند، و نیزه بر دست چپ او زد و دستش را شل كرد، و او  آمد، و نیزه بر عبدهللا زد، و عبدهللا برجست او را از اسب

 .گریخت ، و بر او دست نیافتند و زید بن رقاد را طلبید و فرمود كھ او را سنگباران كردند و بھ آتش سوختند
سیھ ، و سنان بن انس لعین از كوفھ بھ بصره گریخت ، و مختار خانھ او را خراب كرد و از بصره بیرون رفت بھ جانب قاد

چون بھ نزدیك قادسیھ رسید، جواسیس مختار، او را گرفتند و بھ نزد او آوردند، فرمود اول انگشتھاى آن لعین را بریدند، 
پس دستھا و پاھاى او را قطع كردند، و روغن زیتى را فرمود بھ جوش آوردند و آن لعین را در میان روغن افكندند تا بھ 

صبیح فرستاد، شب او را در خانھ اش گرفتند، و فرمود سراپاى او را بھ نیزه پاره جھنم واصل شد پس بھ طلب عمروبن 
پاره كردند و محمد بن اشعث گریخت بھ قصرى كھ در حوالى قادسیھ داشت ، چون مختار بھ طلب او فرستاد، او از راه 

راب كردند واموال او را دیگر قصر بیرون رفت و بھ مصعب بن زبیر ملحق شد، و مختار فرمود قصر و خانھ او راخ
و بجدل بن سلیم را بھ نزد او آوردند، و گفتند كھ انگشت مبارك حضرت را قطع كرده است و انگشتر . غارت كردند

 .حضرت را برداشتھ است ، مختار فرمود كھ دستھا و پاھاى او را بریدند، و در خون خود غلطید تا بھ جھنم واصل شد
مذكور است كھ امیر المؤ منین ) علیھ السالم(رى و در تفسیر حضرت امام حسن عسك ( چنانچھ بعضى : فرمود) علیھ السالم

از بنى اسرائیل اطاعت خدا كردند، و ایشان را گرامى داشت ، و بعضى معصیت خدا كردند، و ایشان را معذب گردانید، 
: ان ما چھ جاعت خواھند بود؟ فرمودیا امیر المؤ منین عاصی: احوال شما نیز چنین خواھد بود؛ اصحاب آن حضرت گفتند

آنھایند كھ ماءمور ساختھ اند ایشان را بھ تعظیم ما اھل بیت و رعایت حقوق ما، و ایشان مخالفت خواھند كرد و انكار حق ما 



امیر یا : گفتند .خواھند نمود، و فرزندان اوالد رسول را كھ ماءمور شده اند بھ اكرام و محبت ایشان بھ قتل خواھند رسانید
بلى البتھ : یا امیر المؤ منین چنین چیزى واقع خواھد شد؟ فرمود: المؤ منین چنین محبت ایشان بھ قتل خواھند رسانید گفتند

واقع خواھد شد، واین دو فرزند بزرگوار من حسن و حسین را شھید خواھند كرد، حق تعالى عذابى بر ایشان وارد خواھد 
كیست : گفتند. ن مسلط خواھد گردانید چنانچھ بر بنى اسرائیل چنین عذابھا مسلط گردانیدساخت بھ شمشیر آنھائى كھ بر ایشا

پسرى است از قبیلھ بنى ثقیف كھ او را مختار بن ابى عبیده مى : آنكھ بر ایشان مسلط خواھد شد یا امیر المؤ منین ؟ فرمود
 .گویند

على بن الحسین از جد خود امیر : حجاج رسید و بھ او گفتندچون این خبر بھ : فرمود) علیھ السالم(حضرت على بن الحسین 
این را گفتھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر ما معلوم نشده است كھ رسول خدا : المؤ منین چنین روایتى مى كند، حجاج گفت 

تباع خود را فریب مى باشد یا على بن ابیطالب این را گفتھ باشد، على بن الحسین كودكى است و باطلى چند مى گوید و ا
 . دھد، مختار را بیاورید بھ نزد من تا دروغ او ظاھر گردانم
شمشیر بیاورید و او را گردن بزنید، چون ساعتى گذشت و : چون مختار را آوردند، نطع طلبید، و غالمان خود را گفت 

لید خزانھ پیدا نیست ، پس مختار گفت شمشیرھا در خزانھ است و ك: چرا شمشیر نمى آورید؟ گفتند: شمشیر نیاوردند، گفت 
نمى توانى مرا كشت ، و رسول خدا ھرگز دروغ نگفتھ ، اگر مرا بكشى ، خدا زنده خواھد كرد كھ سیصد و ھشتاد و سھ : 

ھزار كس را از شما بھ قتل ارسانم ، جالد بده تا او را گردن بزند، چون جالد شمشیر را گرفت و بھ سرعت متوجھ او شد 
ا گردن بزند، بھ سر در آمد و شمشیر در شكمش آمد و شكمش شكافتھ شد و مرد، پس جالد دیگر را طلبید، چون كھ او ر

اى حجاج نمى توانى مرا كشت ، بھ خاطر آور آنچھ : پس مختار گفت . متوجھ قتل او شد، عقربى او را گزید افتاد و مرد
كھ شاپور عربان را مى كشت و ایشان را مستاءصل مى كرد،  نزار بن معد بن عدنان بھ شاپور ذى االكتاف گفت در وقتى

در وقتى كھ شاپور عربان را مستاءصل مى كرد، نزار فرزندان خود را : بگو چھ بوده است آن ؟ مختار گفت : حجاج گفت 
: او افتاد گفت امر كرد كھ او را در زنبیلى گذاشتند و بر سر راه شاپور آویختند، چون شاپور بھ نزد او رسید و نظرش بر 

بھ چھ سبب اینقدر از عرب را : بپرس ، نزار گفت : منم مردى از عرب و از تو سؤ الى دارم ، گفت : تو كیستى ؟ گفت 
براى آن مى كشم كھ در كتب دیده ام كھ مردى از عرب بیرون : مى كشى و ایشان بدى نسبت بھ تو نكرده اند؟ شاپور گفت 

ویند، و دعوى پیغمبرى خواھد كرد، و ملك و پادشاه عجم بر دست او بر طرف خواھد شد، خواھد آمد كھ او را محمد مى گ
اگر آنچھ دیده در كتب دروغگویان دیده اى ، روا نباشد كھ بى گناه : ایشان را مى كشم كھ او بھ ھم نرسد، نزار گفت   پس 

اى پس خد حفظ خواھد كرد آن اصلى را كھ آن  چند را بھ گفتھ دروغگوئى بھ قتل رسانى ، و اگر در كتب راستگویان دیده
مرد از او بیرون مى آید و تو نمى توانى كھ قضاى خدا را بر ھم زنى و تقدیر حق تعالى را باطل گردانى ، و اگر از خدا 

ھد را بر ھم زنى و تقدیر حق تعالى را باطل گردانى ، و اگر از جمیع عرب نماند مگر یك كس ، آن مرد از او بھ ھم خوا
الغر و نحیف ، و بھ این سبب او را نزار گفتند، پس سخن او را : راستت گفتى اى نزار، یعنى : رسدى ، شاپور گفت 

 . پسندیده و دست از عرب برداشت
اى حجاج حق تعالى مقدر كرده است كھ از شما سیصد و ھشتاد و سھ ھزار كس بھ قتل رسانم ، یا خدا تو را مانع مى شود 

ا اگر مرا بكشى بعد از كشتن زنده خواھد كرد كھ آنچھ مقدر كرده است بھ عمل آورم ، و گفتھ رسول خدا حق از كشتن من ی
 . است و در آن شكى نیست
بزن گردن او را، مختار گفت كھ ، او نمى تواند، اگر خواھى تجربھ كنى خود متوجھ شو تا : باز حجاج جالد را گفت كھ 

چون چون جالد خواست كھ او را گردن بزند، . ند چنانچھ عقرب را بر او مسلط گردانیدحق تعالى افعى بر تو مسلط گردا
دست از او بدارید، و نامھ اى بھ حجاج داد كھ عبدالملك : ناگاه یكى ازخواص عبدالملك بن مروان از در درآمد فریاد زد كھ 

اما بعد اى حجاج بن یوسف: در آن نامھ نوشتھ بود  ! 
اى آورد كھ تو مختار بن ابى عبیده را گرفتھ و مى خواھى او را بھ قتل آورى ، بھ سبب آنكھ روایتى  كبوتر براى من نامھ

از رسول خدا بھ تو رسیده كھ او انصار بنى امیھ را خواھد كشت ، چون نامھ من بھ تو برسد، دست از او بردار و متعرض 
اى او نزد من شفاعت كرده است ، و آنچھ بھ تو رسیده است اگر او مشو كھ او شوھر دایھ ولید عبدالملك است ، و ولید از بر

 .دروغ است چھ معنى دارد كھ مسلمانى را بھ خبر دروغ بكشى ، و اگر راست است تكذیب قول رسول خدا نمى توان كرد
چنین من خروج خواھم كرد، و بنى امیھ را : پس حجاج مختار را رھا كرد، و مختار بھ ھر كھ مى رسید مى گفت كھ 

تو نمى توانى مرا : چون این خبر بھ حجاج رسید، بار دیگر او را گرفت و قصد قتل او كرد، مختار گفت . خواھم كشت 
اى حجاج : كشت ، و در این سخن بودند كھ باز نامھ عبدالملك بن مروان را كبوتر آورد، و در آن نامھ نوشتھ بود كھ 

است ، و آن حدیثى كھ شنیده اى اگر حق باشد ممنوع خواھى شد از كشتن  متعرض مختار مشو كھ او شوھر دایھ پسر ولید
او چنانچھ ممنوع شد دانیال از كشتن بخت النصر براى آنكھ مقدر شده بود كھ بنى اسرائیل را بھ قتل رساند، پس حجاج او 



رسانید، باز فایده نكرد، و مختار اگر دیگر چنین سخنان از تو بشنوم كھ گفتھ اى تو را بھ قتل خواھم : را رھا كرد و گفت 
 . آن قسم سخنان در میان مردم مى گفت

چون حجاج بھ طلب او فرستاد، پنھان شد، و مدتى مخفى بود تا آنكھ حجاج او را گرفت و باز اراده قتل او كرد، باز مقارن 
چگونھ نھى : عبدالملك نوشت كھ او را مكش ، پس حجاج او را حبس كرد و نامھ اى بھ : آن حال نامھ عبدالملك رسید كھ 

مى كنى از كشتن كسى كھ عالنیھ در میان مردم مى گوید كھ سیصد و ھشتاد و سھ ھزار كس از انصار بنى امیھ را خواھم 
تو جاھلى ، اگر آنچھ او مى گوید حق است پس البتھ او را تربیت خواھیم كرد تا بر : كشت ؟ عبدالملك در جواب نوشت كھ 

چنانچھ فرعون را خدا موكل كرد بر تربیت موسى تا آنكھ بر او مسلط گردید، و اگر این خبر دروغ است  ما مسلط گردد
 .چرا در حق او رعایت كسى نكنیم كھ حق خدمت بر ما دارد، پس آخر مختار بر ایشان مسلط شد و كرد آنچھ كرد

د ذكر مى كرد، بعضى از اصحاب آن خروج مختار را براى اصحاب خو) علیھ السالم(روزى حضرت على بن الحسین 
سھ سال دیگر خواھد شد و : یابن رسول هللا ما را خبر نمى دھى كھ خروج آن چھ وقت خواھد بود؟ فرمود: حضرت گفت 

چون رسید روز . سر عبیدهللا بن زیاد و شمر بن ذالجوشن را بھ نزد ما خواھند آورد در وقتى كھ ما چاشت مى خوریم 
براى خروج مختار فرموده بود، اصحاب آن حضرت در خدمت او جمع ) علیھ السالم(زین العابدین  وعده كھ حضرت امام

بخورید كھ امروز ستمكاران بنى امیھ را بھ قتل مى رسانند، : شدند، و آن جناب طعامى براى ایشان حاضر كرد و فرمود
ى رساند، و زود باشد كھ دو سر از ایشان بھ نزد در فالن موضع ، مختار ایشان را بھ قتل م: در كجا؟ حضرت فرمود: گفتند

 .ما بیاورند، و آن سرھا را در فالن روز براى ما خواھند آورد
چون روز شد و حضرت از تعقیب فارغ شد، اصحاب آن حضرت بھ نزد او رفتند، آن جناب طعامى براى ایشان طلبید، 

حمد مى كنم خداوندى را كھ مرا از دنیا : ده درآمد و گفت چون طعام حاضر شد، آن دو سر را آوردند، پس آن جناب بھ سج
بیرون نبرد تا در این وقت سر قاتالن پدرم را بھ من نمود، و پیوستھ نظر مى كرد بھ سوى آن سرھا و مبالغھ بسیار مى 

در آن روز  نمود در شكر حق تعالى چون مقرر بود كھ بعد ازچاشت ، حضرت حلوائى براى میھمانان آن جناب مى آوردند،
یابن رسول هللا امروز حلوا بھ : بھ سبب آنكھ مشغول نظاره آن سرھا گردیدند، حلوا نیاوردند، یكى از ندیمان آن مجلس گفت 

كدام حلوا شیرینتر است از نظر كردن بھ این سرھا: ما نرسید، آن جناب فرمود . 
روزى مختار را دیدم ك كودكى بود، و حضرت امیر : شیخ كشى بھ سند معتبر از اصبغ بن نباتھ روایت كرده است كھ گفت 

یا كیس یا كیس ، یعنى : او را در دامن خود نشانیده بود و دست بر سر او مى كشید و مى گفت كھ ) علیھ السالم(المؤ منین 
اى بزرگ و دانا:   

فرمود) علیھ السالم(ایضا بھ سند حسن روایت كرده كھ حضرت امام محمد باقر  د مختار را كھ او كشت دشنام مدھی :
 .كشندگان ما را و طلب خون ما كرد و زنان بى شوھر ما را بھ شوھر داد؛ در وقت تنگدستى ، مال میان ما قسمت كرد

در روز عید اضحى رفتم بھ خدمت حضرت امام : ایضا بھ سند معتبر از عبدهللا بن شریك روایت كرده اند كھ گفت 
و حضرت تكیھ فرموده بود و حالقى طلبیده بود كھ سر مبارك خود را بتراشد، چون در  در منى ،) علیھ السالم(محمدباقر 

 :خدمت آن جناب نشستم مرد پیرى از اھل كوفھ داخل شد و دست آن حضرت را گرفت كھ ببوسد، آن جناب مانع شد فرمود
مردم در : نشاند، پس آن مرد گفت  منم حكم پسر مختار، حضرت او را طلبید و او را بسیار نزدیك خود: تو كیستى ؟ گفت 

باب پدر من گفتگو بسیار مى كنند، و من مى خواھم كھ از تو بشنوم ھر چھ بفرمایى در حق او اعتقاد كنم ، آن جناب 
مى گویند كھ دروغگو بود، و ھر چھ بفرمائى من در حق او اعتقاد خواھم كرد، حضرت : مردم چھ مى گویند؟ گفت : فرمود

بھ خدا سوگند كھ پدرم مرا خبر داد كھ مھر مادر من از زرى داده شد كھ مختار فرستاده بود، و او خانھ ! هللا سبحان  :فرمود
ھاى خراب شده ما را بنا كرد، و قاتالن ما را كشت ، و خونھاى ما را طلب كرد، پس خد رحمت كند او را، بھ خدا سوگند 

خدا رحمت كند پدر تو را كھ ھیچ حقى : المؤ منین بودم كھ مى گفت  كھ خبر داد مرا پدرم كھ در خدمت فاطمھ دختر امیر
 . از حقوق ما را نزد احدى نگذاشت مگر آنكھ طلب كرد آن را، و طلب خونھاى ما كرد، و كشندگان ما را كشت

ن زیاد و عمر چون سر عبیدهللا ب: روایت كرده است كھ گفت ) علیھ السالم(ایضا بھ سند معتبر از عمر پس على بن الحسین 
حمد مى كنم خدا را كھ طلب كرد خون مرا از دشمنان من ، و خدا : بن سعد را براى پدرم آوردند، بھ سجده در آمد و گفت 

 .مختار را جزاى خیر دھد
راویت كرده است كھ ھیچ زنى از بنى ھشام موى سر خود را ) علیھ السالم(ایضا بھ سند معبر از حضرت جعفر صادق 

و خضاب نكرد، ایضا از عمر بن على بن الحسین روایت كرده است كھ اول مختار براى پدرم بیست ھزار درھم شانھ نكرد 
فرستاد، پدرم قبول كرد، و خانھ عقیل بن ابیطالب را و خانھ ھاى دیگر از بنى ھاشم كھ بنى امیھ خراب كرده بودند پدرم بھ 

د، بعد از آن چھل ھزار دینار براى پدرم فرستاد، پدرم از او قبول آن زر ساخت ، چون مختار آن مذھب باطل را اختیار كر
 .نكرد و رد كرد



راویت كرده است كھ مختار نامھ اى بھ خدمت حضرت امام زین ) علیھ السالم(ایضا بھ سند معتبر از امام محمد باقر 
، چون رسوالن او بھ در خانھ او نوشت و با ھدیھ اى چند از عراق بھ خدمت آن جناب فرستاد) علیھ السالم(العابدین 

دور شوید كھ من ھدیھ دروغگویان را قبول نمى كنم و نامھ : رسیدند، رخصت طلبیدند كھ داخل شوند، حضرت فرستاد كھ 
این نامھ ى است بھ سوى مھدى محمد : ایشان را نمى خوانم ، پس آن رسوالن عنوان را محو كردند و بھ جاى او نوشتند كھ 

ن نامھ را بردند بھ سوى محمد بن حنفیھ ، و او ھدیھ ھا را قبول كرد، و نامھ او را جواب نوشتبن على ، و آ  . 
روایت كرده است كھ چون حق تعالى خواھد كھ انتقام بكشد ) علیھ السالم(قطب راوندى بھ سند معتبر از حضرت صادق 

ن خواھد كھ انتقام كشد براى خود، انتقام مى كشد بھ براى دوستان خود، انتقام مى كشد براى ایشان بھ بدترین خلق خود، چو
 .دوستان خود، بھ تحقیق كھ انتقام كشید براى یحیى بن زكریا بھ بخت النصر كھ بدترین خلق خدا بود

روایت كرده است كھ چون روز قیامت شود، حضرت رسالت ) علیھ السالم(ابن ادریس بھ سند موثق از حضرت صادق 
ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل( بر صراط بگذرند، پس كسى از ) علیھم السالم(با امیر المؤ منین و امام حسن و امام حسین  (

یا : بھ فریاد من برس یا رسول هللا ، آن جناب جواب نگوید؛ پس سھ مرتبھ ندا كند: میان جھنم سھ مرتبھ ندا كند ایشان را كھ 
یا حسن بھ فریاد من برس ، آن : سھ مرتبھ فریاد كند كھ   ید؛ پس امیر المؤ منین بھ فریاد من برس ، آن حضرت جواب نگو

یا حسین بھ فریاد من برس كھ من كشنده دشمنان تواءم ، پس رسول خدا : جناب جواب نفرماید؛ پس سھ مرتبھ ندا كند كھ 
بھ امام حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( ( فریاد او برس ، پس حضرت حجت بر تو گرفت ، تو بھ : گوید كھ ) علیھ السالم

 .مانند عقابى كھ بجھد و جانورى را بر باید، او را از میان جھنم بیرون آورد
مختار، راوى گفت: این كھ خواھد بود فداى تو گردم ؟ حضرت فرمود: راوى گفت  چرا در جھنم او را عذاب خواھند كرد  : 

فتند، ھر آینھ چیزى از محبت ابوبكر و عمر در دل او ظاھر اگر دل او را مى شكا: با آن كارھا كھ او كرد؟ حضرت فرمود
مى شد، بھ حق آن خداوندى كھ محمد را بھ راستى فرستاده است سوگند یاد مى كنم كھ اگر در دل جبرئیل و میكائیل محبت 

 .ایشان باشد، ھر آینھ حق تعالى ایشان را بر رو در آتش اندازد
كھ مختار براى امام زین العابدین  در بعضى از كتب معتبر روایت كرده اند ( صد ھزار در ھم فرستاد، و آن ) علیھ السالم

صد ھزار درھم فرستاد، و آن جناب نمى خواست كھ آن را قبول كند، و ) علیھ السالم(جناب نمى خواست كھ زین العابدین 
چون مختار كشتھ شد، . ضبط كرد آن حضرت آن مال را در خانھ  ترسید از مختار كھ رد كند و از او متضرر گردد، پس 

آن مال تعلق بھ تو دارد و بر تو گوارا است ، و آن جناب مختار را لعنت كرد و مى : حقیقت حال را بھ عبدالمك نوشت كھ 
دروغ مى بندد بر خدا و بر ما، مختار دعوى مى كرد كھ وحى خدا بر او نازل مى شود: فرمود . 

ار مختلف وارد شده است چنانچھ دانستى ، و در میان علماء امامیھ در باب او احادیث در باب مخت: مؤ لف گوید كھ 
بھ خروج كردن او راضى ) علیھ السالم(امام زین العابدین : اختالفى ھست ، جمعى او را خوب مى دانند و مى گویند كھ 

و مختار براى طلب خون بود و بھ حسب ظاھر از ترس مخالفان تبرا از او مى نمود و اظھار عدم رضا مى فرمود، 
خروج كرد و دعوى امامت و خالفت براى خود و دیگرى نمى كرد، و بعضى از علما را ) علیھ السالم(حضرت امام حسین 

اعتقاد آن است كھ غرض او ریاست و پادشاھى بود، و این امر را وسیلھ آن كرده بود، و اوال بھ حضرت امام زین العابدین 
، چون حضرت از جانب حق تعالى ماءمور نبود بھ خروج و نیت فاسد او را مى دانست ، اجابت متوسل شد) علیھ السالم(

او بھ محمد بن حنفیھ متوسل شد و مردم را بھ سوى او دعوت مى كرد و او را مھدى قرار داده بود، و   او ننموده ، پس 
زنده است و غایب شده : خر مى دانند و مى گویند كھ مذھب كیسانیھ از او در میان مردم پیدا شد، و محمد بن حنفیھ را امام آ

و الحمدهللا كھ اھل ان مذھب منقرض شده اند و كسى از ایشان نمانده است ، و ایشان . ، و در آخر الزمان ظاھر خواھد شد
علیھ (نین را بھ این سبب كیسانى مى گویند كھ از اصحاب مختارند، و مختار را كیسان مى گفتند براى آنكھ امیر المؤ م

خطاب كرد، یا بھ اعتبار آنكھ سر كرده لشكر او و مدبر امور او ابو عمره بود   موافق روایات ایشان او را بھ كیس ) السالم
 . كھ كیسان نام داشت

و آنچھ از جمع بین االخبار ظاھر مى شود آن است كھ او در خروج خود، نیت صحیحى نداشتھ است ، و اكاذیب و اباطیل 
ھ ترویج امر خود مى كرده است ، ولیكن چون كارھاى خیر عظیم بر دست او جارى شده است ، امید نجات درباره را وسیل

 .او ھست ، و متعرض احوال این قسم مردم نشدن شاید اولى و احوط باشد


