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 تقديم به پیشگاه مقدس

موالي انس و جان، قطب عالم امكان، شريك قرآن، امام عصر و زمان، منتقم خون جد 

كند السالم كسي كه براي روشن كردن جهان ظلماني ظهور ميبزگوارش امام حسين عليه

مأال أنا االمام القائزند:أال يا أهل العالم! و در آن هنگام ميان ركن و مقام ايستاده و فرياد مي

يا أهل العالم! أنا الصمصام المنتقمأال يا أهل العالم! ان جدي الحسين قتلوه عطشاناأال يا 

أهل العالم! ان جدي الحسين طرحوه عرياناأال يا أهل العالم! ان جدي الحسين سحقوه 

جهان! من  [ .آگاه باشيد اي مردم جهان! من امام قائم هستمآگاه باشيد اي مردم۰عريانا ]

گر هستمآگاه باشيد اي مردم جهان! جدم حسين را تشنه شهيد كردندآگاه شميشير انتقام

باشيد اي مردم جهان! جدم حسين را با بدن عريان رها كردندآگاه باشيد اي مردم جهان! 

 [ ۲۰از روي دشمني بدنش را خرد كردند. ] صفحه 

 پیشگفتار

راش هاي دردناك و دلخعظيم است و جانكاه، نالهبسم اهلل الرحمن الرحيم... مصيبت بس 

رسد كه در دست گرگهاي بيابان نينوا گرفتار شده، و همينك صداي كسي به گوش مي

ي گوش انسانهاي بارحمت و رأفت انداز است، و پردهي او و خاندان گرامش طنينناله

 د، كه راستي مهرنمايرا به حركت درآورده، و فطرت و احساسات پاك آنها را بارور مي

و محبت، اشك و گريه، و ابراز احساسات و عواطف وراي زمان و مكان است، و زمان 

و مكان را در اين وادي عاشقانه راهي نيست.شخصيتي كه قلم از شناسايي او ناتوان، و 

بشر از درك و معرف مقام او عاجز تا چه رسد كه او را توصيف نمايد. چنين شخصيت 

خالق او؛ خداي متعال، پيامبران الهي و خاتم آنها و اوصياي او معرفي  عظيمي را بايستي

ي ي پر فروغ دنياي ظلماننمايند.آخر او كيست؟و كدام نور الهي است؟و كدامين ستاره

كه  السالم است، كسياست؟و كدامين كشتي نجات است؟آري؛ او حسين بن علي عليه
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[ يا محمد!... و جعلت ۲۲يد: ] صفحه فرماحضرت باري تعالي در مقام و منزلت او مي

[ ۲حسينا خازن وحيي، و أكرمته بالشهادة، و أعطيته مواريث األنبياء، فهو سيدالشهداء... ]

دار وحي خود قرار دادم، و او را با شهادت گرامي داشتم، .اي محمد!... حسين را خزانه

امبر دان است...كسي كه پيو مواريث پيامبران را به او عطا نمودم، پس او سيد و آقاي شهي

فرمايد: حسين مني و أنا من الشأن صلي اهلل عليه و آله و سلم در توصيف او ميعظيم

[ ۳حسين... اسمه مكتوب عن يمين العرش: ان الحسين مصباح الهدي، و سفينة النجاة،... ]

.حسين از من است و من از حسين، نام او بر سمت راست عرش نوشته شده است: همانا 

حسين چراغ پر فروغ هدايت و كشتي نجات است...كسي كه پدر بزرگوارش اميرمؤمنان 

[ .پدر 9فرمايد:بأبي و امي الحسين المقتول بظهر الكوفة ]السالم در موردش ميعلي عليه

السالم شود.كسي كه امام حسن عليهو مادرم فداي حسيني كه در پشت كوفه كشته مي

[ .اي اباعبداهلل! ۸فرمايد:ال يوم كيومك يا أباعبداهلل! ]مصيبت او را بزرگ شمرده و مي

 فرمايد:أنا قتيلرسد.كسي كه خود در توصيف خويش ميهيچ روزي به روز تو نمي

ي منسوب به اشك و گريه هستم، هيچ [ .من كشته۰العبرة، ال يذكرني مؤمن اال بكي ]

م السالامام سجاد عليه گريد.كسي كهكند جز آن كه براي من ميمؤمني مرا ياد نمي

[ .من 9[ أنا ابن من قتل صبرا، و كفي بذلك فخرا ]۲۳فرمايد: ] صفحه ي او ميدرباره

فرزند كسي هستم كه با زحمت كشته شد و اين افتخار براي من كافي است. شخصيتي 

ل السالم عبرة كفرمايد:الحسين عليهالسالم در مورد حضرتش ميكه امام صادق عليه

ي هر مؤمن است.كسي كه امام رضا ي گريهالسالم وسيله[ .حسين عليه۳مؤمن ]

السالم أقرح فرمايد:ان يوم الحسين عليهالسالم مصيبت او را چنين تصوير كرده و ميعليه

جفوننا، و أسبل دموعنا، و أذل عزيزنا بأرض كرب و بالء، أورثتنا الكرب و البالء الي يوم 

[ .همانا روز امام حسين 4السالم فليبك الباكون... ]عليه االنقضاء، فعلي مثل الحسين

السالم پلكهاي ما را مجروح، و اشك ما را جاري نمود، و عزيز ما را در سرزمين عليه

كرب و بال ذليل كرده و تا روز قيامت كرب و بال را بر ما به ارث گذاشت، پس بر همچو 
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عني ند.كسي كه منتقم خون پاك او يكنندگان گريه نمايالسالم بايد گريهحسين عليه

فرمايد:فلئن أخرتني الدهور، و السالم در خطاب به آن حضرت ميحضرت مهدي عليه

عافني عن نصرك المقدور، و لم أكن لمن حاربك محاربا، و لمن نصب لك العداوة 

مناصبا، فألندبنك صباحا و مساء، و ألبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك، و تاسفا 

[ .اگر روزگار ۰۱ي ما دهاك و تلهفا، حتي أموت بلوعة المصاب، و غصة االكتياب ]عل

مرا به تأخير انداخت، و دست تقدير مرا از ياري تو بازداشت، و نشد كه با كساني كه با 

تو پيكار نمودند بستيزم، و با كساني كه با تو دشمني داشتند به نبرد برخيزم، اكنون هر 

ي كنم، از روكنم، و به جاي اشك برايت خون گريه مياله ميصبح و شام براي تو ن

ها هايي كه بر تو وارد شد، تا اين كه در اثر سوز مصيبتحسرت بر تو و تأسف بر مصيبت

[ جانكاه و اندوه فراوان بميرم.شخصيتي كه عقول بشريت از كار، ۲9ي ] صفحه و غصه

جز ابراز عواطف و احساسات، اشك،  حماسه و مظلوميت او متحير مانده، و در مقابل او

گريه، ناله، عزاداري و سوگواري براي او چيز ديگري ندارند.آري؛ عزاداري، 

زني و... همه و همه براي عشق و محبت به چنين وجود نازنين خواني، گريه، سينهمقتل

ي مصايب او را براي پيامبر خويش حضرت زكريا است، جايي كه خداي متعال قصه

كند و در رثاء او نمايد، و او صدا به گريه و ناله بلند ميسالم بازگو ميالعليه

گويد:الهي! أتفجع خير جميع خلقك بولده؟...الهي! أتلبس عليا و فاطمة عليهماالسالم مي

[ .خدايا! آيا دل بهترين مخلوق خود در عزاي فرزندش به درد ۰۰ثبات هذه المصيبة؟... ]

م و فاطمه عليهاالسالم لباس اين مصيبت را خواهند السالآيد؟آيا علي عليهمي

خوان او خداي متعال، انبيا و پيامبران الهي و مالئك پوشيد؟آري! اول عزادار و مقتل

السالم خون خداست و خدايش به دست خلف صالح و فرزند آسمانها هستند.حسين عليه

شاء اهلل.و راستي چنان  السالم انتقام خون او را خواهد گرفت، اناو مهدي منتظر عليه

ظر او ي پيامبران و اوليا منتشخصيتي اگر مظلوم واقع شود بايد همچنان فرزندي كه همه

گذرد، هستند منتقم خون او باشد...اينك چهارده قرن از آن مصيبت اندوهناك مي
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كاروانهاي عزاداري و سوگواري عاشقان و دلدادگان آن حضرت همواره بهتر از قبل، 

پردازند، و هر كسي به و مخلصانه به عزاداري و ابراز عواطف و احساسات مي عاشقانه

دارد.آنچه در اين وادي عاشقانه بيشتر ي معرفت و شناختش در اين وادي گام برمياندازه

كند و نقش مهمي دارد قلم بدستان و نويسندگاني است كه با ترسيم و جلب توجه مي

و مصيبت عظيم جهان خلقت، اين كاروانها را به راه ي اين حادثه تصوير لحظه به لحظه

[ فطرت پاك و احساسات آنها را به ۲۸دارند، و اين ] صفحه انداخته و به حركت وامي

آوردند.در اين ميان، دانشمندان مكتب اهل بيت عصمت و طهارت جوش و خروش مي

انند: هاي ارزشمندي ماند، و كتابفرسايي كردهي خود قلمالسالم هر كدام به نوبهعليهم

ام ي وافر به مكتب اماند.از جمله كساني كه با عشق و عالقهالهوف، االرشاد و... نوشته

فرسايي نموده دانشمند محترم خطيب گرانقدر موال محمد رفيع بن السالم، قلمحسين عليه

قهرمان گرمرودي تبريزي است، وي دانشمندي سخنور و خطيبي شهير بود، عشق و 

 السالم داشت، و اين عشق و عالقهي خاصي نسبت به ساحت اقدس امام حسين عليهعالقه

دارد كه عالوه بر ارشاد و تبليغ، بر مكتب امام حسين ي همين كتاب ابراز ميرا در مقدمه

خواسته در اين موضوع اثري بياد ماندني نيز از خود به يادگار السالم اهتمام داشته، ميعليه

تقديم  السالمعبداهلل الحسين عليهبه پيشگاه با عظمت حضرت ابي گذاشته و آن را

نويسد:شيخ محمد رفيع تبريزي، متوفي نمايد.عالمه آقا برزگ تهراني در اين زمينه مي

هجري، او خطيبي كامل و فاضلي اديب بود، وي از فضال و خطيبان  ۰۳۳۱نزديك 

دمعة »ست كه بازنويسي از كتاب ا« ذريعة النجاة»پارساي عصر خويش بود، از آثار او 

مولي محمد باقر دهدشتي است كه وي پس از تنظيم و ترتيب، به زبان فارسي « الساكبة

[ .كتاب ۰۲هجري به پايان رسانده است ] ۰۳۱۲ترجمه كرده است. و اين كتاب را در سال 

م ها و مقاتل مهحاضركتابي كه پيش رو داريد كتاب ارزشمندي است كه از كتاب

ه هاي معتبر نقل كردآوري شده، و مؤلف محترم رحمة اهلل سعي داشته كه از تاريخجمع

مندان به خاندان اهل بيت عصمت و طهارت تا به صورت زيبايي در اختيار عالقه
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از  نظير است، و يكيي خويش كمتوان گفت: در مقولهالسالم قرار گيرد، و ميعليهم

رود كه مورد توجه علما و دانشمندان بزرگ بوده يمصادر و مراجع اين عنوان به شمار م

است.تأليف اين كتاب با ارزش، پس از آن كه به زبان عربي پايان يافته توسط مؤلف 

]  ي فارسي بين السطورمحترم به فارسي برگردان شده و پس از آن به صورت ترجمه

اريخ در ت[ چاپ شده است، اين اثر نفيس، به صورت چاپ سنگي سه مرتبه ۲۰صفحه 

[ .اكنون با توفيقات الهي و عنايت خاص ۰۳چاپ گرديده است ] ۰۳۰9و  ۰۳۱۱ � ۰۳۱9

احب السالم و صالسالم به ويژه ساالر شهيدان امام حسين عليهحضرات معصومين عليهم

السالم اين كتاب ارزشمند تحقيق شده عصر و زمان حجت بن الحسن العسكري عليه

وم ي عماين كتاب با كيفيت مذكور قابل استفادهي است.از آنجايي كه ترجمه

نويسي ي مؤلف محترم باززبانان محترم نبود به همين جهت، با حفظ اسلوب ترجمهفارسي

و تصحيح شده است و براي اين كه حجم كتاب بيش از حد معمول نشود بخش عربي و 

رات عمده تحقيقات آن را از بخش فارسي جدا نموديم. و روايات و سخنان حض

السالم و قسمتهاي مهم بخش عربي را به بخش فارسي اضافه كرديم كه معصومين عليهم

اينك به صورت جداگانه در دو جلد عربي و فارسي در اختيار عاشقان، دوستداران و 

ي ه همهگيرد.اميد است كالسالم قرار ميعبداهلل الحسين عليهعزاداران مولي الكونين ابي

خاندان عصمت و طهارت، با تنها فرزند غريب و منتقم حضرتش عاشقان و دوستداران 

ناله شده و به همراه آن حضرت از السالم همي امكان امام زمان عليهيعني قطب دايره

ي زهرا عليهاالسالم باشيم.قم المقدسة محرم منتقمان و خونخواهان خون پاك سالله

 [ ۲4محمد حسين رحيميان ] صفحه ۰9۲۲الحرام 

 ار مؤلفپیشگفت

بسم اهلل الرحمن الرحيمحمد و سپاس خدايي سزاست كه اشك چشمان گريان را، 

ح و ي رسيدن به روي آرزوي باغهاي بهشت خويش، و اندوه شايستگان را وسيلهوسيله

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ريحان قرار داده است، حمد و سپاسي كه با گذشت عصرها و روزگاران ادامه يافته و با 

.و درود و سالم من، بر پيامبر ما، حضرت محمد مصطفي ها مكرر شودتكرار تنفس سينه

صلي اهلل عليه و آله و سلم، بهترين فردي كه در ميدان رسالت و هدايت گام برداشت، و 

اي نوراني نمود، و سالم و درود بر عترت و فرزندان ملك نبوت را با هر معجزه و نشانه

ان او ي خدا و حجتهاي او بر بندگاو، كه بهترين فرزندان هستند، كساني كه مترجمان وح

هستند.اما بعد، مدتي بود كه آرزو داشتم كه فرصتي را از حوادث بدست آورده، و زماني 

را از اين روزگار خاين بربايم، تا اندك زماني از عمرم، و اوقاتي از روزگارم را در تحقيق 

و دانشمندان اخيار كتب مقاتل و اخبار گذرانده و زمام چشم را در ميدان نوشتار علما 

ي خدا، سيد اي از مصايب خامس آل عبا، حجت مردم از ناحيهصرف نمايم، تا گوشه

آوري كرده عبداهلل الحيسن صلوات اهلل و سالمه عليه جمعكونين، امام ثقلين، حضرت ابي

اي براي روز رستاخيز قرار داده و براي سراي هميشگي آخرت، بفرستم. و آن را ذخيره

[ در اين ميان، كه چنين فكر پاكي ذهن مرا مشغول كرده بود به اثر زيبايي ۳۱] صفحه 

كه درود خدا روز و  -برخوردم كه روايات را همچون در گرانبها در احوال امامان پاك 

اي از مصايب سومين امام پاك مظلوم و جمع كرده و مشتمل بر گوشه -شب بر آنها باد 

ود. من اين ب« دمعة الساكبة»ن اثر گرانقدر، جلد دوم كتاب السالم بود. ايشهيد مغموم عليه

كتاب را مصداق آنچه در ذهن من بود، و در همه حال فكر مرا اشغال كرده بود؛ 

يافتم.وليكن نظم و ترتيب اين كتاب مانند تسبيحي بود كه لؤلؤهاي آن از هم پاشيده، و 

شده بود. به همين جهت، با  اي كه درها بر آن پخشپراكنده شده بود، و همچون سفره

وايتي ها زينت دادم، و از دو ربهترين نظم و تأليف آنها را منظم كردم، و با زيباترين زينت

كه از نظر مفهوم و داللت متحد بودند يكي را نقل كردم، و مراثي و قصائدي كه از 

ر م، درساند، حذف نمودسعادتمندان ذكر شده بود و حذف آنها اخاللي بر مقصود نمي

رسيد، در بيان سر شهادت امام عوض رواياتي كه هر چند اندك و آنچه به خاطرم مي

السالم به آن اضافه نمودم.آن گاه به نظرم رسيد كه كلمات آن را با حركات حسين عليه
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ي صفحات يادآور شوم، و پرده از گذاري نمايم، و بياناتي را در حاشيهو سكنات اعراب

م، و آن را به زبان فارسي ترجمه كرده و در ميان سطور قرار دهم، مشكالت لغاتش بردار

شرف  مند شده و بهخواهند با فوائد آن انس بگيرند بهرهتا اين كه عموم كساني كه مي

عايدات آن برسند.سپاس خداي را كه با حسن توفيقش، اين كتاب، مانند ماه چهارده شبه 

خود جمع كرده و باعث شگفتي و تعجب  از زير ابرها درخشيد، و همه فوائد را در

خواهم كه اين [ ناميدم، از خداوند متعال مي۰9« ]ذريعة النجاة»گرديد، و من اين اثر را 

اي براي رسيدن به درجات عالي قرار بدهد. و اين كتاب را با يك مقدمه، و اثر را وسيله

 [ ۳۰[ . ] صفحه ۰۸چند فصل و خاتمه مرتب نمودم. ]

 مقدمه

السالم از مدينه به سوي مكه و كسي گويد: حكمت و علت خروج امام حسين عليهاگر 

 دانستند، و نيز دراز آنجا به طرف كوفه چه بود؟ در حالي كه ايشان با علم امامت مي

موارد زيادي جد بزرگوارش و پدر عزيزش خبر داده بودند كه گروهي ظالم و ستمگر 

نيز، از اين جريان باخبر كرده بودند، كه اين  او را خواهند كشت، و خود آن حضرت را

علم و آگاهي حضرت، از چيزهايي است كه شك و ترديد در آن راه ندارد.چگونه 

داران علم خدا هستند،و به آنچه كه واقع شود كه آگاه نباشد؟ در حالي كه آنان خزانهمي

مرگها و اجلها )ي دهد، اطالع دارند، و علم به وقت شده و اموري كه تا قيامت رخ مي

شوند( نزد آنان است، و آنان كليدهاي علم و دانش، و مردم( و بالهايي كه )مبتال مي

هستند.پس  -ي حق و باطل است كه تميز دهنده -درهاي حكمت و كالم اهلل تعالي 

ي طغيانگران هايي كه از سينههاي بران و افتادن در فتنهچگونه حضرت خروج به سوي تيغ

ها را تك تك دشمنان در دل خويش حفظ كرده بودند؛ ها و فتنهبود كه آن كينهبرخاسته 

گوييم:اول اين كه: اين مسأله از [ )در جواب اين شبهه( مي۳۲اختيار فرمودند؟ ] صفحه 

ي ما اي است كه تكلف و زحمت بحث در آن مسايل، از عهدهجمله مسايل مشكله
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 طالب راه راست نجات هستند الزم است حكمتبرداشته شده است، بنابراين؛ كساني كه 

السالم ارجاع دهند.دوم اين كه: اين گونه مسايل را به خود حضرات معصومين عليهم

ز آنان ا -چه صغيره و چه كبيره  -)بنابر اعتقاد ما(، آنان معصوم هستند و هيچ گناهي 

ه ه طور كلي هر چشود. پس هر گفتاري بفرمايند، و هر عملي انجام دهند، و بصادر نمي

شود همان محبوب و مورد رضايت خداوند متعال است.سوم اين كه: از آنان ظاهر مي

از جهت شدت عداوت و دشمني، و آن كفر و حسادت  -اين گروه ملعون  -اميه بني

شود اي كه ميزيادي كه داشتند، مترصد و منتظر بودند كه به هر نحوي و به هر حيله

 دانستند كه به هيچ عنوان، آن مالعين مصالحهنند. و آن حضرت ميحضرت را به قتل برسا

دارند. چه حضرت در مدينه كنند، و هرگز دست از اين كار )شوم( برنميو مدارا نمي

ر من اگ»باشند يا در غير آن.چنانچه خود حضرت )به اين مطلب اشاره كرده و( فرمودند: 

عالوه «كشند.اميه( مرا بيرون آورده و ميدر سوراخ حيواني از حيوانات زمين باشم )بني

بندند و آن حضرت را به سوي نويسند و عهد و پيمانها ميها ميبر اين؛ اهل كوفه نامه

كنند.بنابراين؛ تشريف بردن آن حضرت به سوي اهل كوفه اتمام خودشان دعوت مي

هايي از آنان هحجتي بر عليه آنان بود.چهارم اين كه: در برخي از اوقات، امور و معجز

شود كه قدرت بشري از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است، و محال است كه صادر مي

ها برسد، اما در بعضي مواقع، از طريق عرف و عادت عقول مردم به كنه ذات آن معجزه

كنند، و اگر چنين نبوده هر آينه حكمت فرستادن پيامبران )و علم عادي بشري( عمل مي

گشت.شاهد و گواه بر اين مطلب، روايتي است كه از نوع انسان، باطل ميو هدايتگران 

و شيخ طبرسي در « اكمال الدين[ »۳۳و ] صفحه « علل الشرائع»مرحوم صدوق در 

به سندش از محمد بن ابراهيم طالقاني روايت كرده است كه گويد:با گروهي « احتجاج»

ابوالقاسم حسين بن روح قدس  خدمت شيخ -از جمله علي بن موسي قصري  -از مردم 

خواهم در مورد چيزي سؤال كنم؟شيخ سره بودم، كه مردي به پا خاست و گفت: مي

گفت: آنچه به ذهنت رسيده سؤال كن.مرد سائل گفت: بگو به من: آيا امام حسين 
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السالم ولي خدا بود؟گفت: آري.گفت: بگو به من: آيا قاتل آن حضرت، دشمن خدا عليه

ي.آن مرد گفت: آيا جايز است خداوند دشمن خود را بر دوست خودش بود؟گفت: آر

لب گويم )خوب گوش كن( تا مطمسلط نمايد؟ابوالقاسم قدس سره گفت: آنچه به تو مي

را بفهمي؛ بدان كه خداوند متعال مردم را به صورت آشكار و عيان مورد خطاب قرار 

ه يامبراني از جنس و نژاد خود بشر، بگويد، بلكه پدهد، و رو به رو با مردم سخن نمينمي

دم از آنان فرستاد، مرسوي آنان فرستاده است.اگر پيامبراني از غير جنس و نژاد بشري مي

كردند. با اين حال، وقتي كردند، و از آنان )اوامر و نواهي خداوند را( قبول نميدوري مي

دند خورشر بودند، غذا ميپيامبران از جانب خداي متعال آمدند و در حالي كه از جنس ب

كردند، آنان گفتند:شما مثل خود ما هستيد، از رفت و آمد مي -مثل مردم  -و در بازارها 

اي بياوريد كه ما از آوردن آن عاجز پذيريم مگر اين كه معجزهشما )نبوت را( نمي

انجام  هدانيم كه شما )از جانب خدا( به اين كاري كه ما قادر بهستيم، و بدين وسيله مي

ايد.)اينجا بود كه( خداوند متعال معجزاتي را بر پيامبران قرار آن نيستيم مخصوص گشته

الم( السداد كه مردم از آوردن آن عاجز بودند.پس بعضي از آنان، )مثل حضرت نوع عليه

ي طوفان را آورد، بعد از اين كه حجت را بر مردم تمام كرد و آنان را ترسانيد، معجزه

[ و بعضي ۳9كردند، غرق شدند. ] صفحه افرادي كه طغيان و گردنكشي مي يپس همه

ي السالم( وقتي به آتش انداخته شد )به معجزهاز پيامبران )مثل حضرت ابراهيم عليه

از  السالمالهي،( آتش بر او سرد و سالم شد.و بعضي از آنان، مثل حضرت صالح عليه

ن، شير جاري ساخت.و بعضي از آنان، مثل سنگ سخت، شتري بيرون آورد و از پستان آ

هايي السالم كه خدا بر او دريا را شكافت و براي او از سنگ، چشمهحضرت موسي عليه

جاري ساخت، و عصاي )چوب( خشكيده را بر او اژدها نمود، كه به سرعت آنچه 

 ساحران براي فريب مردم درست كرده بودند؛ بلعيد.و بعضي از آنان، مثل حضرت عيسي

كرد، و السالم كه به اذن خدا، كور را بينا، مرض پيسي را شفا و مردگان را زنده ميعليه

كردند؛ آگاه هايشان ذخيره ميخوردند و از آنچه در خانهمردم را از آنچه مي
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ساخت.و برخي از آنان، مثل پيامبر گرامي اسالم حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله مي

 -مثل شتر، گرگ و غيره  -بر او پاره و منشق نمود و حيواناتي و سلم كه خداوند ماه را 

گفتند.پس چون پيامبران چنين معجزاتي را )از جانب خدا( آوردند كه با او سخن مي

هاي بشري از آوردن چنين معجزاتي عاجز و ناتوان هستند، تقدير و مشيت ي ملتهمه

 و حكمت حضرت حق بر اين خداوند متعال و لطف حضرت باري تعالي به بندگان خود

شد كه پيامبراني را كه داري چنين معجزاتي بودند در برخي اوقات غالب و پيروز شوند 

و در برخي موارد ديگر مغلوب، و در حالي قاهر و در حال ديگر مقهور باشند.اگر پيامبران 

را بال،  ي اوقات و احوال، غالب، قاهر و پيروز بودند )خداوند متعال( آنانالهي در همه

 غير از خداي -كرد. در اين صورت، مردم آنان را فرمود، و آنان را امتحان نميمبتال نمي

پنداشتند، و هرگز مردم آنان را در مقابل بالها، محنتها و امتحانات خداي خود مي -متعال 

شناختند.اما خداوند متعال، احوال آنان را در مورد رسالت و )الهي( صبور و شكيبا نمي

كه گاهي غالب و قاهر و گاهي صابر و شاكراند  -ابالغ تكاليف مانند احوال ساير مردمان 

قرار داد؛تا اين كه در حاالت محنت و بال صابر بوده و در حال سالمتي، عافيت، و  -

وده ي حاالتشان فروتن و متواضع بپيروزي بر دشمنان شكرگزار باشند؛تا اين كه در همه

[ و تا اين كه مردم بدانند كه ۳۸ر منيت و بزرگي نكنند؛ ] صفحه و هرگز متكبر و اظها

ي الهي آنها خدايي دارند كه او آفريننده و مدبر آنها است.بنابراين، پيامبران داراي معجزه

بوده و حاالتشان مثل حاالت بشري است و بدين جهت مردم، خداي را بپرستند و از 

ت و برهان الهي بر كساني كه از حدود الهي پيامبران الهي اطاعت كنند تا اين كه حج

موده نمايند، يا با عناد، مخالفت و نافرماني نتجاوز و غلو كنند و ادعاي ربوبيت بر انبيا مي

شود كنند؛ ثابت شود كه در نتيجه، آن كه هالك مياند انكار ميو آنچه پيامبران آورده

نمايد يامبران زندگي معنوي ميبا حجت و برهاني روشن هالك شده و آن كه با دعوت پ

با دليل و برهان روشن زندگي كند، يعني هيچ كدام را عذري نباشد.محمد بن ابراهيم بن 

اسحاق گويد: فرداي آن روز، خدمت شيخ ابوالقاسم حسين بن روح قدس سره برگشتم، 
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ر دگفتم: آيا سخناني كه ديروز براي ما بيان كرد از جانب خودش بود؟ )و با خودم مي

اين فكر بودم( كه پيش از من فرمود:اي محمد بن ابراهيم! اگر مرغي از آسمان فرودآيد 

و مرا بربايد، يا طوفاني درنوردد و مرا به مكان دوري پرتاب كند براي من محبوبتر و 

ي خود، يا از تر از آن است كه در دين خدا چيزي را به رأي و عقيدهدوست داشتني

بلكه آنچه ديروز بيان كردم همه از اصل و سرچشمه بوده، و  جانب خودم گفته باشم،

 [ .۰۰السالم شنيده شده بود ]ي حضرت حجت عليههمه از ناحيه

 سخني از سید مرتضي علم الهدي

 )در اين مورد تحت عنوان« تنزيه االنبياء»الهدي قدس سره در كتاب سيد مرتضي علم

ز مكه السالم با خاندانش اوج امام حسين عليهفرمايد:اگر كسي بگويد در خراي( ميمسأله

به سوي كوفه چه عذري است؟ درحالي كه والي كوفه از دشمنان حضرت بوده، حاكم 

و امير از طرف يزيد ملعون كه بر امر و نهي آن سامان تسلط داشت. حضرت شاهد رفتار 

ه آنان نستند كداالسالم بودند و مياهل كوفه با پدر بزرگوارش و برادر گرامش عليهم

[ با اين توصيف، چگونه ظن و گمان حضرت، ۳۰گر و خاين هستند. ] صفحه حيله

كرد كه از عباس اشاره ميي اصحابش در خروج گرديد؟ و ابنمخالف ظن و گمان همه

، و پسر رسدخروج صرف نظر كند، و يقين داشت كه اگر حضرت خروج كند به قتل مي

شته سپارم كه كافظي با حضرت گفت: تو را به خدا ميعمر لعنه اهلل به هنگام خداح

شوي، و افراد ديگر نيز در اين مورد سخناني گفتند.عالوه بر اين؛ وقتي حضرت از مي

السالم باخبر شد در حالي كه او را به عنوان قاصد و سفير كشته شدن حضرت مسلم عليه

ز حيله ب اين گروه نشد و ااز جانب خود فرستاده بود، چگونه بازنگشت و متوجه به فري

و كيد آنان مطلع نشد؟مضافا بر اين؛ چگونه به خودش اجازه داد تا با جمعي اندك به 

تي كه كردند؟همچنين وقجنگ گروه زيادي برود كه لكشر زيادي آنان را پشتيباني مي

زياد ملعون اظهار داشت كه اگر با يزيد لعين بيعت كند در امان خواهد بود چرا ابن
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، از خاندان -رت قبول نكرد تا اين كه خون خود و خون اشخاصي كه با او بودند حض

ريخته نشده و حفظ شود؟چرا حضرت خود را به دست خود به  -شيعيان و دوستانشان 

السالم بدون اين كه اين همه ترس هالكت انداخت، در حالي كه برادرش امام حسن عليه

وده و امر را به او تسيلم نمود؟ پس صحت و ي ملعون صلح نمو خوف باشد با معاويه

شود؟در پاسخ )اين شبهات( درستي عمل اين دو امام بزرگوار چگونه توجيه مي

تواند دانيم كه هرگاه امام به ظن قوي بداند كه اگر تالش كند، ميگوييم: در واقع ميمي

مايد؛ در اين به حق خودش برسد و بر آنچه از جانب خداوند بر او واگذار شده قيام ن

مل كه قابل تح -صورت، بر امام الزم است كه اقدام نمايد، گر چه در اين راه مشقاتي را 

السالم به متحمل شود.بنابراين؛ سيد و آقاي ما، حضرت اباعبداهلل الحسين عليه -هستند 

 ها، عهدها و عقدهاي آنان كرد،طرف كوفه حركت نفرمود مگر اين كه اطمينان به پيمان

عد از اين كه ابتداءا و بدون اكراه، با ميل و رغبت خودشان به حضرتش نامه نوشتند.در و ب

شد؛  السالم واقعي لعين و بعد از صلحي كه بين او و امام حسن عليهواقع در دوران معاويه

ها و مكاتباتي از سوي اعيان، اشراف و قاريان اهل كوفه به حضرت ارسال شد، كه نامه

تماس آنان را رد كرده؛ و آنچه الزم و گفتني بود، جواب ] صفحه حضرت دعوت و ال

ي السالم نيز در حالي كه معاويه[ فرمودند.اهل كوفه، پس از شهادت امام حسن عليه۳9

ملعون زنده بود، نامه نوشتند باز حضرت آنان را وعده داده و اميدوار كرد. چرا كه دوران 

ي چنين كارهايي در آن زمان ممكن ينهمعاويه، دوران سخت و مشكلي بود، و زم

نبود.هنگامي كه معاويه درگذشت، باز اهل كوفه با آن حضرت مكاتبه نمودند، و اطاعت 

از حضرتش را يادآوري كرده، و مكررا از حضرت خواهش نمودند و به اين عمل، رغبت 

ست، انشان دادند.حضرت متوجه اين بودند كه آنان در مقابل حاكمي كه از طرف يزيد 

قوت و غلبه داشته و بر او تسلط دارند. حاكم وقت، در مقابل آنان ضعيف است، و اين 

مسايل، ظن حضرت را قوي كرده و رفتن به سوي آنان را الزم و واجب دانست، پس به 

سبب بذل وسع، تحمل مشقت و سبب و علت امر را جويا شدن آنچه كه حضرت آن را 
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روه، كرد كه بعضي از افراد آن گته حضرت فكر نميانجام داد بر حضرت متعين شد.الب

برخي ديگر را فريب داده، و اهل حق را از ياري او تضعيف كنند، تا در نتيجه اتفاقات 

ه شد السالم وارد شهر كوفعجيبي كه رخ داد، واقع شود؛ زيرا وقتي مسلم بن عقيل عليه

حالي  ين وارد كوفه شد درزياد لعاز اكثريت جمعيت آنها بيعت گرفت.هنگامي كه ابن

ي مرادي ي هاني بن عروهالسالم به كوفه و اين كه ايشان در خانهكه خبر ورود مسلم عليه

ه مريض ك -و شريك بن اعور  -چنانچه در تواريخ و كتب سيره آمده  -است شنيده بود 

ك با شريزياد به عنوان عيادت به منزل هاني آمد، مسلم ي هاني بود، ابندر خانه -بود 

سلم زياد را به قتل برسانند.اين كار براي مموافقت كردند كه وقتي براي عيادت او آمد ابن

السالم ممكن شد، و اسباب آن نيز فراهم گشت اما او اين كار را انجام نداد و بعد از عليه

زياد به شريك عذر آورد كه اين كار، كشتن در حال غفلت است و همانا رسول رفتن ابن

است،  ؛همانا ايمان قيد فتك«ان االيمان قيد الفتك»صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود: خدا

[ .اگر جناب مسلم ۰9كشد ][ نمي۳۳يعني شخص مؤمن، كسي را در حال غفلت ] صفحه 

زد يعني با توجه به اين كه شرايط مساعد بود و السالم دست به چنين كاري ميعليه

، و امام گشتكشت، كار دشمن باطل ميزياد را مي؛ ابنشريك با او موافقت كرده بود

قاب ي مردم، نشد، و كسي نبود كه مانع او شود. و همهالسالم وارد كوفه ميحسين عليه

ي كساني كردند، و همهخود را در ياري آن حضرت باز نموده، و حضرتش را ياري مي

ا دشمنان بودند، به دور آن حضرت خواستند او را ياري نمايند ولي در ظاهر بكه در دل مي

روهي السالم با گزياد ملعون، هاني را زنداني كرد خود مسلم عليهشدند.وقتي ابنجمع مي

زياد را در قصر خودش محاصره كردند، و هر از مردم كوفه، براي ياري او رفت، آنها ابن

ا سش درهاي قصر رزياد از ترلحظه، آنها محاصره را تنگ و شديد نمودند، تا آن كه ابن

د، و ترسانيخواست مردم را پراكنده كرده، و آنها را ميبست، و به هر نحوي كه بود مي

داشت.مردم، متقاعد شده و اكثرشان متفرق شدند. تا از ياري پسر عقيل رحمة اهلل بازمي

السالم موقع شب؛ با افرادي اندك مراجعت نمود، و واقع شد اين كه حضرت مسلم عليه
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خواهيم اين قضايا را به مرش آنچه واقع شد.اكنون اين سؤال مطرح است؛ چرا ما مياز ا

صورت اختصار يادآور شويم؟ براي آن كه از اول امر اسباب غلبه و پيروزي بر دشمنان 

ظاهر و روشن بود، اما سوء اتفاق، كار را بر عكس نموده، و آن را برگرداند تا اين كه 

السالم سيد.وقتي سيد و آقاي ما، حضرت اباعبداهلل الحسين عليهتمام شد در آنچه به آخر ر

اين  السالم باخبر شدند تصميم گرفتند كه برگردند. دراز جريان قتل مسلم بن عقيل عليه

قاتل خود را  گرديم تاحال؛ فرزندان حضرت عقيل بپاخاسته و گفتند: قسم به خدا! برنمي

ال خير »در ما چشيده به او بچشانيم.حضرت فرمودند:بكشيم و از او انتقام بگيريم و آنچه پ

[ آن ۳4؛بعداز كشته شدن اينها، خيري در زندگاني نيست. ] صفحه «في العيش بعد هوالء

 رسيد و حضرت را از -زياد بودند كه از طرف ابن -گاه حر بن يزيد رياحي با گروهي 

ه زياد ملعون ببرد تا بنمراجعت به سوي مدينه منع كرد، و خواست حضرت را به نزد اب

حكم او گردن نهد، و حضرت امتناع فرمودند.وقتي حضرت ديدند نه راهي براي 

بازگشت به مدينه است و نه راهي براي ورود به كوفه به حركت خود ادامه دادند... تا 

اين كه عمر سعد ملعون با لشكري عظيم رسيد، و كار حضرت به جايي رسيد كه در 

ه حضرت، شود كيخ( مذكور و مسطور است.بنابراين؛ چگونه گفته ميكتب )سيره و تار

با دست خودش، خود را به هالكت انداخت؟ در حالي كه روايت شده كه حضرت به 

به  ام برگردم، يا مراعمر سعد ملعون فرمود:از من بپذيريد: يا به مكاني كه از آنجا آمده

شخصي از اهالي آنجا باشم و آنچه سر حدي از سرحدات مسلمانان بفرستيد تا اين كه 

لعون زياد منفع و ضرر است بر من باشد.اما عمر سعد لعين، درخواست حضرت را به ابن

نوشت، و او امتناع كرد، و با تمثل به بيت معروف، دستور قتل حضرت را صادر كرده و 

ما به  لهايهمانا اآلن چنگانوشت:االن قد علقت مخالبنا به يرجو النجاة و الت حين مناص

او باز شده است؛ او اميد نجات دارد و حال آن كه اآلن، وقت گريز نيست.وقتي امام 

السالم متوجه شدند كه لشكري بر عليه او آمدند، كه آنان دين را به پشت حسين عليه

و  زياد ملعون برود ذلتاند. و از طرفي، دانست كه اگر تحت فرمان ابنسرشان انداخته
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ن ي كار را در اين ديدند كه با آنااز اين، امر به كشته شدن برگشت، چارهعار است، بعد 

كه بر بالها صبر كرده و از  -جنگ نموده و از جان خود، خانواده، و شيعيان خودش 

دفاع كنند.حضرت در ميان  -خون خودشان براي حفظ جان حضرتش گذشته بودند 

عيف پيروزي بر دشمنان، كه بسا گروه ضيكي از دو راه خوب، قرار گرفته بودند:يا ظفر و 

شوند؛يا به شهادت رسيدن و مرگ با تكريم و نيكويي.اما و اندك بر گروه قوي پيروز مي

اين كه ظن و گمال حضرت در مورد عدم خروج از مدينه مخالف ظن و گمان اصحابي 

گاهي  [ در جواب اين )شبهه( بايد گفت:9۱عباس و ديگران واقع شد؛ ] صفحه نظير ابن

شود، و گاهي پيش يكي، ظن قوي ظن و گمانها به حسب قراين غلبه كرده و قوي مي

هايي است كه از كوفه براي حضرت شود؛ و نزد ديگري ضعيف.شاهد اين مطلب نامهمي

نوشته بودند و عهد و پيمانهايي بود كه گرفته بودند، و اين در حالي بود كه اصحاب از 

لبته اينها كارهايي هستند كه حاالت مردم در درك اينها متفاوت اين قضايا خبر نداشتند. ا

شود تفصيال اشاره كرد.و اما اين كه چرا آن حضرت، بعد است، و جز برخي از آنها نمي

 -السالم مراجعت نفرمود؟در جواب بايد بگوييم: از كشته شدن مسلم بن عقيل عليه

ت تصميم به مراجعت نمودند اما روايتي وارد شده كه حضر -همچنان كه قبال گفتيم 

آنها مانع شدند، و نگذاشتند حضرت مراجعه نمايند.اما اين كه چگونه حضرت؛ با افراد 

اندك به جنگ با گروه زيادي، اقدام نمودند؟در جواب بايد بگوييم: ضرورت داعي شد 

 نكه حضرت چنين اقدامي بنمايند، بديهي است كه دين و عقل نيز در چنين مواردي همي

ورد اي كه منامهزياد ملعون نيز امانكند كه حضرت انجام دادند.البته ابنرا اقتضا مي

اطمينان باشد نداد، بلكه هدفش ذليل كردن حضرت و پايين آوردن قدر و منزلت ايشان 

بود، به خاطر اين كه او را تحت فرمان خود درآورد، و بعد از ذليل نمودن حضرت، كار 

لسالم منجر شود.اگر هدف آن ملعون، خير بود طوري كه براي حضرتش ابه قتل امام عليه

ين داد و بر ارسيد، امكان حركت به سوي يزيد را مياز يزيد ملعون، ظلم و ضرري نمي

هاي جنگ بدر و حقد و حسدهايي كه از رسول طلبيد.ليكن كينهكار از اشخاص ياري مي
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ن اوضاع و احوال ظاهر شد، و محال نبود در خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم داشتند در اي

اين احوال و شرايط مجوزي درست شود تا اين كه گروهي كه با حضرت بيعت كرده 

بودند و عهد و پيمان بسته بودند و بعد از آن، نشسته بودند؛ به ياري حضرت بشتابند، و 

ار كشيدن ز كاي شود تا به سبب آنچه از صبر و شكيبايي و صلح نمودن و دست اانگيزه

ديدند، به خاطر دينشان يا غيرتشان به طرف حق برگردند. ] او و كمي ياران او را مي

[ اين كار را افرادي از آنان انجام دادند تا اين كه در ركاب حضرتش شهيد 9۰صفحه 

شدند، كه در روزهاي شدت و بال، همچون انتظاراتي متوقع است.و اما اين كه چگونه 

السالم قابل جمع و توجيه السالم با كار برادرش امام حسن عليهليهكار امام حسين ع

م به السالاست؟در جواب بايد بگوييم: اين مسأله پر واضح است، زيرا امام حسن عليه

جهت جلوگيري از فتنه و آشوب، ترس از كشته شدن خود و خاندان و شيعيانش، و 

السالم وقتي ظن قوي حسين عليهاحساس حيله از جانب يارانش؛ صلح نمود، اما امام 

نند، و از كداشت افرادي كه براي او نامه نوشتند و عهد و پيمان بستند كه او را ياري مي

طرف ديگر، اسباب قوت ياران حق و ضعف ياران باطل را مشاهده كرد بر خود الزم 

 هديد كه حق را طلب كرده و براي برپايي حكومت الهي خروج نمايد.اما وقتي كار ب

ي اهل كوفه، و اتفاق بد آشكار گرديد، حضرت تصميم هاي حيلهعكس شد، و نشانه

گرفتند كه برگردند و از حق خود دست كشيده و صلح نمايند، چنان كه برادرش امام 

السالم چنين نمودند، ولي آنها مانع شدند و بين او و حق مانع ايجاد كردند.در حسن عليه

بر است، مگر اين كه صلح كردن و دست از جنگ برداشتن هر صورت؛ حال دو برادر؛ برا

هنگام ظهور اسباب ترس، از او نپذيرفتند و حضرتش را براي صلح دعوت نكردند؛ بلكه 

شخص حضرت را خواستند تا ذليل و خوار نمايند، و حضرت با تمام وجود و با تمام 

 سوي بهشت خدا سعي و كوشش از آن منع نمودند تا اين كه در حالت عزت و شرف به

[ ۰۳و رضوان او تشريف فرما شدند، و اين مطلب براي اهل تأمل واضح و آشكار است ]

. 
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 ي مجلسيسخني از عالمه

گويد: احاديث و اخبار زيادي در كتاب « بحاراألنوار»عالمه مجلسي رحمة اهلل در كتاب 

ام از اهل بيت دامامت و نيز كتاب فتن گذشت كه همگي بيانگر اين نكته بودند كه هر ك

كه در كتابهاي آسماني نوشته شده و به رسول خدا  -السالم به امور مخصوصي عليهم

مأمور بودند، و آنان به مأموريت  -[ نازل شده بود 9۲صلي اهلل عليه و آله و سلم ] صفحه 

كردند، و سزاوار نيست كه احكام مربوط به آنها را با احكام و افعال خود خود عمل مي

سه كرده و بسنجيم.بعد از اطالع و آگاهي از حاالت پيامبران، و اين كه تعداد زيادي مقاي

ردند، كشدند، بتها و خدايان كفار را سب مياز آنان بر هزاران نفر از كفار مبعوث مي

از بديها، ضرب،  -رسيد نمودند، و آنچه را از آنان ميآنان را بر دين خود دعوت مي

باكي نداشتند؛ سزاوار نيست در اين امور بر  -ر آتش و غيره حبس، قتل و انداختن د

پيشوايان دين اعتراض شود، با اين كه بعد از ثبوت عصمت آنان با داليل )عقلي(، و اخبار 

ي متواتر، راهي براي ايراد و اعتراض نيست، بلكه تسليم شدن و گردن نهادن بر همه

و الزم است.عالوه بر اين؛ اگر تو به  شود، واجبي آنان صادر مياموري كه از ناحيه

 السالم جان پاك خود را فداي دينشوي كه آن حضرت عليهراستي تأمل كني متوجه مي

اميه متزلزل نگشت مگر بعد از شهادت آن جد بزرگوار خود نمود، و اركان دولت بني

ن آ بزرگوار، و كفر و گمراهي آنان بر مردم روشن و آشكار نشد مگر بعد از آن كه

كرد و جنگ را ترك حضرت به فوز و سعادت نايل گرديد.و اگر با آنان مصالحه مي

چار شد )مردم دگرفت، و امر آن مالعين بر مردم مشتبه مينمود سلطنت آنان قوت ميمي

هاي دين از بين گرديدند( و پس از اندك زماني، عاليم و نشانهشك و ترديد مي

شد.با توجه به اين كه يي مردم كهنه و مندرس ميرفت، و آثار هدايت و راهنمامي

رس السالم به خاطر تاخباري نقل شد و اين امر بر تو روشن گرديد كه آن حضرت عليه

از كشته شدن، از مدينه به سوي مكه خروج فرمودند.همچنين هنگامي كه از مكه خارج 
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سانند، ه به قتل برخواهند با حيله و نيرنگ حضرتش را در مكشدند فهميدند دشمنان مي

نتوانستند حج خود را  -كه جان و پدر و ماردم فداي او باد  -تا جايي كه آن حضرت 

د ترسيدند و مترقب و منتظر بودنتمام كنند، بناچار از احرام خارج شده و در حالي كه مي

ي اطراف بر آن حضرت از مكه بيرون رفتند.به راستي كه آن مالعين، عرصه را از همه

 ي مجلسي رحمة اهللكرده،و راه فراري بر آن حضرت باقي نگذاشته بودند.عالمهتنگ 

[ 9۳گويد: در برخي از كتابهاي معتبر نقل شده است: ] صفحه ي گفتار خود ميدر ادامه

يزيد ملعون؛ عمرو بن سعد بن عاص را با لشكري عظيم به طرف مكه روانه كرد، و امور 

ي حاجيان قرار داد، و به او مأموريت داد كه را امير همهموسوم حج را به او سپرد، و او 

السالم را در پنهاني و خفا دستگير كرده و در صورت امكان، به حيله و امام حسين عليه

نيرنگ آن حضرت را به قتل برساند.عمرو بن سعد نيز در همين سال؛ سي نفر از شياطين 

حاجيان باشند، و به هر نحوي كه هست  اميه را مخفيانه مأمور كرده بود كه در ميانبني

ز السالم جريان را فهميدند االسالم را بكشند.اما وقتي امام حسين عليهامام حسين عليه

ي [ .باز عالمه۰4ي مفرده تبديل نمودند ]احرام حج خارج شدند، و حج خود را به عمره

قتي ل شده كه وگويد: روايتي با سندهاي گوناگون از حضرت نقمجلسي رحمة اهلل مي

الم السمحمد بن حنفيه، حضرتش را از حركت به سوي كوفه منع كردند، امام عليه

و اهلل؛ يا أخي! لو كنت في جحر هامة من هوام االرض، الستخرجوني حتي »فرمود:

؛سوگند به خدا! اي برادر من! اگر در سوراخ حيواني از حيوانات زمين قرار گيرم «يقتلوني

ه(مرا خارج كرده و خواهند كشت.بديهي است كه اگر حضرت با آنان اميهر آينه )بني

ه حيايي ككردند باز آنان به جهت شدت عداوت، دشمني و بيمصالحه و بيعت هم مي

تند، و به هر كشاي كه بود او را ميداشتند بلكه به هر حليهداشتند دست از حضرت برنمي

ر اين ي اول فقط به خاطاد بيعت، در وهلهكردند، و قطعا پيشنهاي كه بود دفع ميوسيله

فرمايند.آيا نمايند و بيعت را قبول نميدانستند حضرت با آنها موافقت نميبود كه آنان مي

ه ي بيعت پيشنهاد شود چگونه مروان لعين به والي مدينه اشاربيني قبل از آن كه مسألهنمي
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ت بر او كه لعنت خدا تا روز قيام - كند كه حضرت را به قتل برساند؟عبيداهلل بن زيادمي

گويد: بيعت را بر او عرضه كنيد تا تحت فرمان ما باشد و ما بعدا رأي خود را مي -باد 

امان  السالم رابيني چگونه آنان، جناب مسلم عليهكنيم.آيا نميي او مالحظه ميدرباره

ني و بغضي كه ي لعين با آن عداوت و دشمدادند و بعد شهيدش كردند؟ولي معاويه

[ صاحب تدبير )شيطاني( و محتاط بود، 99السالم داشت ] صفحه نسبت به اهل بيت عليهم

السالم به صورت علني باعث اعتراض مردم و دانست كه كشتن اهل بيت عليهماو مي

سبب نابودي ملك و سلطنت وي، و نيز باعث قيام و خروج مردم بر عليه اوست، به همين 

كرد.به همين جهت بود كه امام هر با آنان در هر حال، مدارا ميجهت، در صورت ظا

و السالم نيز معترض االسالم با آن ملعون مصالحه فرمود، و امام حسين عليهحسن عليه

نشد.و به همين خاطر، معاويه ملعون به فرزند لعين خود سفارش كرد كه به امام حسين 

ت اين كار، سبب از بين رفتن دولت او دانسالسالم تعرض نكند، چرا كه خوب ميعليه

گويد:اللهم العن كل من ظلم شود.عالمه مجلسي رحمة اهلل در آخر اين بحث چنين ميمي

أهل بيت نبيك و قتلهم، و أعان عليهم و رضي بما جري عليهم من الظلم و الجور لعنا 

 - اهلل عليه و آلهصلوات  -وبيال، و عذبهم عذابا أليما، و اجعلنا من خيار شيعة آل محمد 

و أنصارهم، و الطالبين بثارهم مع قائمهم صلوات اهلل تعالي و سالمه عليه و عليهم 

أجمعين.خدايا! كساني كه بر اهل بيت پيامبر تو ظلم كردند و آنان را كشتند؛ و دشمنان 

آنان را كمك كرده و بر ظلمها و ستمهايي كه بر آنان وارد شد خشنود گرديدند؛ لعنت 

ي لعنتي شديد و آنان را با عذابهاي دردناكي معذب نما.خدايا! ما را از جملهكن، 

ندگان كنكنندگان و طلبالسالم، و از جمله ياريبرگزيدگان شيعيان آل محمد عليهم

السالم آنان قرار بده، صلوات و سالم خدا بر او بر همه اهل بيت خون ايشان با قائم عليه

 [ 99صفحه  [ . ]۲۱السالم باد ]عليهم

 حكمت و علت خروج امام حسین
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در اموري كه در مدينه منوره بر امام حسین واقع گرديد و چگونگي خروج آن حضرت از 

 مدينه به سوي مكه

 ي ملعون به فرزندش يزيد لعینوصیت معاويه

ي السالم روايت شده:هنگامي كه معاويهاز امام جعفر صادق عليه« األمالي»در كتاب 

بستر مرگ افتاد، پسر خود يزيد را صدا زده و در رو به روي خود نشاند و گفت:  ملعون به

پسرم! همانا من گردن گردنكشان را براي تو ذليل كردم، شهرها را براي تو مهيا ساختم، 

ي امكاناتش براي تو، طعمه قرار دادم، من از مخالفت سه نفر و ملك و سلطنت را با همه

وا بر عليه كه با تمام ق -طاب، عبداهلل بن زبير، و حسين بن علي عبداهلل بن عمر بن الخ -

م با او رفيق شود و تو هترسم.اما عبداهلل بن عمر؛ پس او با تو رفيق ميخيزند، ميتو بپا مي

باش و او را ترك مكن.اما عبداهلل بن زبير؛ پس اگر بر او دست يافتي او را پاره پاره كن، 

ي زند همچنان كه شير براي خوردن طعمهنابودي تو زانو ميچرا كه او براي هالكت و 

دهد.اما دهد همچنان كه روباه، سگ را فريب ميزند، و تو را فريب ميخود زانو مي

داني، او از گوشت و حسين بن علي؛ همانا مقام و منزلت او را در پيشگاه رسول خدا مي

كنند، اما او را ياري او بيعت ميخون او به وجود آمده است، و به زودي اهل عراق با 

نمايند، پس اگر بر او دست يافتي حق او و مقام و منزلت نمايند، و حق او را پايمال مينمي

او را نزد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بشناس، و او را به سبب اين كار )عدم 

 اريم! مبادا به او ضرريبيعت( مؤاخذه مكن )!!(عالوه بر اين؛ ما با وي دوستي و قرابت د

[ ... تا ۲۰برساني؟ يا اين كه او، از تو در حق خود عمل مكروه و ناپسندي مشاهده نمايد ]

فرمايد:غرض و هدف ي مجلسي رحمة اهلل )در توضيح اين حديث( ميآخر حديث.عالمه

[ براي يزيد 9۳معاويه لعين از اين سخن؛ حفظ و نگهداري حكومت و سلطنت ] صفحه 

يزيد امر  دانست اگرن بود، زيرا او به خاطر تدبير )شيطاني( و زيركي كه داشت، ميملعو

هاي حكومت او سست شده، و السالم اراده كند پايهي امام حسين عليهبدي را درباره
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مردم از دور او پراكنده خواهند شد.بديهي است كه سخن او از باب تقرب به خدا و 

سلم نبوده، و همچنين سخن او از باب شفقت و مهرباني براي  پيامبر صلي اهلل عليه و آله و

السالم نيز نبوده است، چرا كه آن لعين، كافر و زنديقي بود كه به خدا عليه-امام حسين 

 [ .۲۲و پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم اعتقاد نداشت ]

 ي ملعون و بیعت براي يزيد لعینمرگ معاويه

بن  و سيد« االرشاد»و شيخ مفيد رحمه اهلل در « بحاراالنوار»ي مجلسي رحمه اهلل در عالمه

اند:هنگامي كه معاويه و ديگران چنين روايت كرده« لهوف»طاووس رحمه اهلل در كتاب 

ي ماه رجب سال شصت هجري از دنيا رفت، حكومت را پسرش يزيد به دست در نيمه

نوشت:از  -كه والي و حاكم مدينه از طرف معاويه بود  -سفيان گرفت، يزيد به وليد بن ابو

السالم براي من، بيعت بگير، و در اين ي مردم مدينه عموما به ويژه از امام حسين عليههمه

امر براي او فرصتي براي تأخير نده، و اگر از بيعت امتناع ورزد گردن او را زده و به من 

امام  يليد رسيد، او مروان را احضار نمود، و دربارهبفرست.پس از آن كه نامه به دست و

السالم با او مشورت نمود.مروان ملعون گفت: او هرگز از تو بيعت را قبول حسين عليه

زدم.وليد گفت: اي كاش! چيز قابل كند، و اگر من به جاي تو بودم گردن او را مينمي

.شيخ مفيد رحمه اهلل در كتاب [ ۲۳ذكري نبودم، يعني اي كاش! به دنيا نيامده بودم ]

ي يزيد به وليد و مشورت او با مروان( وليد چنين گويد:)پس از وصول نامه« االرشاد»

م از اراده السالالسالم فرستاد، امام حسين عليهشبانه مأموري براي احضار امام حسين عليه

تور است و دسو ما في الضمير وليد خبردار شد.بنابراين؛ گروهي از دوستان خود را خو

داد تا مسلح شوند، بعد فرمود: وليد در اين هنگام از شب، مرا احضار كرده و ايمن نيستم 

[ من آن را نپذيرم، او شخصي نيست كه به او اطمينان 94كه كاري را بخواهد كه ] صفحه 

شود، پس شما به همراه من بياييد، وقتي من وارد مجلس او شدم شما پشت در منتظر 

ر شنيديد )كه در موقع مذاكره( صداي من بلند شد، پس داخل شده و از من باشيد، اگ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ي وليد بن عتبه رفت، وارد مجلس او شد، السالم به داراالمارهدفاع نماييد.امام حسين عليه

مروان نيز حاضر بود، وليد خبر مرگ معاويه را به استحضار حضرتش رساند، حضرت 

ن.سپس وليد، نامه يزيد را خواند و آنچه در مورد بيعت فرمودند: انا هلل و انا اليه راجعو

بيعت با  السالم فرمود: تو بهالسالم خواسته بود بيان كرد.امام حسين عليهامام حسين عليه

شوي تا اين كه در آشكار بيعت كنم و مردم اين امر را يزيد، در پنهاني و خفا قانع نمي

 السالم فرمود: هنگام صبحام حسين عليهمشاهده نمايند.وليد گفت: آري چنين است.ام

داني كه چه بايد كرد.وليد گفت: با نام خداي متعال برگرد رأي و نظر مرا در اين مورد مي

تا بيايي و در حضور مردم كه شاهد اين امر باشند، بيعت نمايي.در اين هنگام، مروان لعين 

اال به او ت نكند، هرگز مثل حبه وليد گفت: اگر حسين از پيش تو برود، و همين االن بيع

دست نخواهي يافت تا اين كه بين شما، افراد زيادي كشته شود، او را زنداني كن و تا 

بيعت نكرده نگذار بيرون برود، و اگر امتناع كرد گردن او را بزن.اينجا بود كه امام حسين 

قتل مرا  دستور السالم با سرعت بپا خاست و رو به مروان لعين كرد و فرمود:آيا توعليه

كني اي پسر زن كبود )كور( چشم! يا او؟ سوگند به خدا! دورغ گفتي و با اين صادر مي

شهراشوب گويد: مروان لعين شمشير خود را كشيد [ .ابن۲9سخن، مرتكب گناه شدي ]

و گفت: قبل از اين كه از خانه خارج شود دستور بده جالد او را بكشد، و خون او به 

.در اين هنگام، داد و فرياد بلند شد، نوزده نفر از اهل بيت آن حضرت ي من استعهده

م با آنان السالكه پشت در منتظر بودند با شمشيرهاي خود وارد شدند، و امام حسين عليه

[ خارج شدند.اين قضيه به گوش يزيد پليد رسيد، او وليد را ۸۱ي وليد ] صفحه از خانه

ي اين [ .شيخ مفيد رحمه اهلل در ادامه۲۸ار مدينه نمود ]از كار بركنار و مروان را فرماند

ي وليد خارج شده و به منزل خود رفتند، مروان قضيه گويد:حضرت با ياران خود از خانه

رو به وليد كرد و گفت: به نصيحت من گوش نكردي، قسم به خدا! هرگز مثل اين موقع، 

ني با اين كوان! به من پيشنهاد ميبه او دست نخواهي يافت.وليد گفت: واي بر تو اي مر

كار، دين و دنياي خود را از دست بدهم، به خدا سوگند! دوست ندارم كه شرق و غرب 
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عالم و پادشاهي و اموال آن، از آن من باشد و من حسين را بكشم.سبحان اهلل! حسين را 

كنم كسي يكنم. به خدا قسم! گمان مگويد: با يزيد بيعت نميبكشم به خاطر اين كه مي

ناتش بسيار ي حسكه خون حسين را به گردن داشته باشد روز قيامت در پيشگاه الهي كفه

سبك خواهد شد.مروان گفت: اگر نظر تو چنين است آنچه انجام دادي كار صحيحي 

[ .سيد ۲۰پسنديد ]ي وليد را نميگفت در حاليكه نظر و عقيدهبود. مروان اين سخن را مي

گويد:آن شب گذشت، اول صبح امام ي اين قضيه مي در ادامهبن طاووس رحمة اهلل

اي بشنود، مروان او را مالقات ي خويش خارج شد تا اخبار تازهالسالم از خانهحسين عليه

كرد و گفت: يا اباعبداهلل! من خيرخواه و ناصح تو هستم، نصيحت مرا بپذير تا به سعادت 

 فرمود: نصيحت تو چيست، بگو تا بشنوم؟مروان السالمو نجات برسي )!(امام حسين عليه

دهم كه با يزيد، اميرمؤمنان )!!( بيعت كني، زيرا اين كار براي گفت: من به تو دستور مي

السالم فرمود:انا هلل و انا اليه راجعون، و علي دين و دنياي تو بهتر است!!امام حسين عليه

، و لقد سمعت جدي رسول اهلل صلي اهلل االسالم السالم اذ قد بليت االمة براع مثل يزيد

سفيان؛انا هلل و انا اليه [ أبي۸۰عليه و آله و سلم يقول: الخالفة محرمة علي آل ] صفحه 

راجعون، و بر اسالم سالم باد )يعني بايد با دين اسالم واع كرد(، زيرا كه امت رسول خدا 

ا از گرفتار شده است، همان صلي اهلل عليه و آله و سلم به خالفت همچو يزيدي مبتال و

سفيان خالفت بر فرزندان ابو»جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود: 

السالم و مروان ملعون رد و بدل شد، تا سخنان بسياري بين امام حسين عليه«.حرام است

 [ .۲9السالم جدا شد ]آن كه مروان در حالي كه غضبناك بود از امام عليه

 كندامام حسین از دست امت به رسول خدا شكايت مي

نويسد: محمد بن ابوطالب موسوي گويد: مي« بحاراالنوار»عالمه مجلسي رحمة اهلل در 

ي خويش خارج و به زيارت قبر مطهر جد بزرگوار السالم از خانهشبي امام حسين عليه

ألسالم عليك يا »د:خود رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مشرف شد، و عرض كر
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رسول اهلل، أنا الحسين بن فاطمة فرخك و ابن فرختك، و سبطك الذي خلفتني في امتك، 

فاشهد عليهم يا نبي اهلل أنهم قد خذلوني، و ضيعوني و لم يحفظوني، و هذه شكواي اليك 

السالم عليك يا رسول اهلل! من حسين فرزند فاطمه هستم.يا رسول اهلل! من «.حتي ألقاك

باشم كه مرا در ميان امت خود گذاشتي، اينك گواه باش كه آنان مرا ضايع ط تو ميسب

كردند و تنها گذاشتند، و از من نگهداري نكردند، و اين شكايت من به سوي توست تا 

[ .باز سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: امام حسين ۲۳آن گاه كه تو را مالقات كنم ]

ر قبر مطهر جدش به سر برد و همواره در حال ركوع و السالم همان شب را در كناعليه

ي امام حسين ي سخن خود گويد: وليد، افرادي را به خانهسجود بود.سيد در ادامه

يد السالم از مدينه خارج شده يا نه، فرستادگان ولالسالم فرستاد تا ببينند امام عليهعليه

ه گويم كخداي را سپاس مي ي خود نيافتند.وليد گفت:حضرت را در مدينه در خانه

 [ ۸۲حسين از مدينه خارج شد و من گرفتار خون او نشدم. ] صفحه 

 بیندامام حسین جد بزرگوارش رسول خدا را در خواب مي

السالم از كنار قبر مطهر جدش به خانه مراجعت محمد بن ابوطالب گويد: امام حسين عليه

 قبر جد بزرگوارش آمد، چند ركعتكرد تا صبح شد، شب دوم نيز حضرتش به زيارت 

نماز خواند، وقتي از نماز فارغ شد فرمود:اللهم هذا قبر نبيك محمد صلي اهلل عليه و آله 

و سلم، و انا ابن بنت نبيك، و قد حضرني من األمر قد علمت.اللهم اني احب المعروف و 

ما هو  اال اخترت لي انكر المنكر، و أنا أسألك يا ذالجالل و االكرام بحق القبر و من فيه

لك رضي، و لرسولك رضي.خداوندا! اين قبر پيامبر تو محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم 

و من پسر دختر پيامبر تو هستم، تو از بالهايي كه به من رسيده آگاه هستي.خداوندا! همانا 

و  خواهم اي صاحب جاللآيد، از تو ميدارم، از منكر بدم ميمن معروف را دوست مي

احسان! به حق اين قبر و آن وجودي كه در اين قبر آرميده است، آنچه كه رضايت و 

خشنودي تو و رسول تو در آن است براي من اختيار نمايي.محمد بن ابوطالب گويد: 
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گريست، نزديك كرد و ميحضرت آن شب را كنار قبر جد بزرگوارش بود، دعا مي

ت و خوابش برد، ناگاه در عالم خواب رسول صبح، سر مبارك خود را به قبر مطهر گذاش

بيند كه در ميان گروهي از مالئكه است آنها اطراف خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را مي

اند، رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم جلو آمد، و امام حسين حضرتش را احاطه كرده

سين! د، و فرمود:حبيبي يا حالسالم را به آغوشش كشيد و ميان دو چشمانش را بوسيعليه

كأني أراك عن قريب مرمال بدمائك، مذبوحا بارض كرب و بالء،من عصابة من امتي، 

و أنت مع ذلك عطشان ال تسقي، و ظمآن ال تروي، و هم مع ذلك يرجون شفاعتي يوم 

القيامة، ال أنا لهم اهلل شفاعتي.حبيبي يا حسين! ان أباك و امك و أخاك قدموا علي و هم 

شتاقون اليك، و ان لك في الجنات لدرجات لن تنالها اال بالشهادة.حبيب من اي حسين! م

بينم به زودي به دست گروهي از امت من به خون خود آغشته و سر مطهر تو را گويا مي

اي نهدهند، و تشاند، و تو در حالي كه عطشاني آب نميدر سرزمين كربال از تن جدا كرده

[ با اين كارشان در روز قيامت به شفاعت ۸۳گروه شقي، ] صفحه كنند، آن سيراب نمي

من اميدوار هستند، خداوند شفاعت مرا به آنان نرساند.حبيب من اي حسين! همانا پدر، 

اند، آنان مشتاق ديدار تو هستند، همانا براي تو در بهشت مادر و برادر تو نزد من آمده

شوي.محمد بن ابوطالب گويد: دت نايل نميدرجات و مقاماتي است كه به آن، جز با شها

السالم در عالم خواب به جد بزرگوارش نگاه كرد و فرمود:يا جداه! ال امام حسين عليه

حاجة لي في الرجوع الي الدنيا، فخذني اليك و أدخلني معك في قبرك.اي جد بزرگوار! 

 خدا صلي اهلل خواهم به دنيا برگردم دست مرا بگير و همراه خودت ببر.رسولمن نمي

عليه و آله و سلم فرمود:البد لك من الرجوع الي الدنيا حتي ترزق الشهادة، و ما قد كتب 

اهلل لك فيها من الثواب العظيم، فانك و أباك و أخاك و عمك و عم أبيك تحشرون 

يوم القيامة في زمرة واحدة، حتي تدخلوا الجنة.تو بايد به دنيا برگردي، تا اين كه شهادت 

ب تو گردد، و آنچه خداوند احديت براي تو از اجر و پاداش نوشته است نايل شوي، نصي

شويد تا همانا پدر، برادر، عمو و عموي پدر تو روز قيامت در يك گروه محشور مي
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رعب  السالم با ترس وهمگي وارد بهشت شويد.محمد بن ابوطالب گويد: امام حسين عليه

بر اهل بيت خود و پسران عبدالمطلب تعريف كرد،  از خواب بيدار شد، و خواب خود را

اي ي آنها )از اين خواب( غمگين شدند. در آن روز، در شرق و غرب جهان خانوادههمه

 ۲له=پ-ي پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم نبود.تر از خانوادهتر و گريانغمگين

 ي منورهحركت امام حسین از مدينه

 ي منوره شد، اوي حركت از مدينهالسالم آمادهمام حسين عليهراوي گويد: پس از اين؛ ا

ي زهرا عليهاالسالم شتافت و خداحافظي كرد. بعد به شبانه به سوي قبر مادرش فاطمه

السالم آمده و وداع نمود، سپس موقع صبح به كنار قبر برادرش امام حسن مجتبي عليه

محمد بن حنفيه آمد و گفت:اي برادر [ در اين هنگام، برادرش ۸9منزل برگشت، ] صفحه 

ي افراد به من عزيزتري سوگند به خدا! ترين خلق نزد من هستي و از همهمن! تو محبوب

من كسي نيستم كه نصيحت خود را از تو دريغ داشته باشم، و بر پند من كسي سزاوارتر 

و  و مهتراز تو نيست، زيرا كه جسم و جان و روح و چشمانم از محبت تو آميخته، و ت

بزرگ خاندان ما هستي، پيروي و اطاعت تو بر من الزم و واجب است، زيرا كه خداوند 

تو را بر من شرف داده و تو را از آقايان اهل بهشت قرار داده است.محمد بن حنفيه در 

خواهي از مدينه حركت كني( ي سخن خود گفت: )حال كه عزم سفر داري و ميادامه

ي كردند( وفايساكن شو، و اگر اهل مكه با تو موافق نبودند )و بي به مكه برو و در آنجا

به سوي شهرهاي يمن برو، زيرا كه اهل آن شهر، از ياران و شيعيان جد و پدر تو هستند، 

ابانها هاي بيوفايي كردند، به طرف ريگهاي رحيم و رؤوفي دارند. اگر آنها نيز بيو دل

هري به شهر ديگر حركت كن، تا اين كه ببيني عاقبت هاي كوهها پناه ببر، و از شو دره

ان از راه شدگشود، و تا خداوند بين ما و گروه فاسق )و بيرونكار مردم به كجا منتهي مي

السالم فرمود:يا أخي! و اهلل، لو لم حق( حكم و داوري كند.راوي گويد: امام حسين عليه

ن معاوية.اي بردار من! سوگند به خدا! يكن في الدنيا ملجأ و ال مأوي لما بايعت يزيد ب
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اگر در دنيا هيچ پناهگاه و منزلي نداشته باشم هرگز با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم 

الم نيز با السكرد.ناگاه محمد بن حنفيه سخن او را قطع كرد و گريست، امام حسين عليه

فقد  ك اهلل خيرا،السالم فرمود:يا أخي! جزااو ساعتي گريه كرد.سپس امام حسين عليه

نصحت و أشرت بالصواب، و أنا عازم علي الخروج الي مكة، و قد تهيأت لذلك أنا و 

اخوتي و بنو أخي و شيعتي، و أمرهم أمري، و رأيهم رأيي، و أما أنت يا أخي! فال بأس 

عليك أن تقيم بالمدينة، فتكون لي عينا عليهم ال تخفي شيئا من امورهم.اي برادر من! 

[ نصيحت ۸۸ي من مهرباني كردي(، كه ] صفحه تو را جزاي خير دهد )كه دربارهخداوند 

 باشم وي خود و سخنان صوابي را بيان كردي،اينك من عازم مكه مينمودي و نظريه

ام، در اين سفر، خواهران و فرزندان برادرم و خود را براي اين سفر آمده و مهيا نموده

كنند، )ما همه داراي يك هدف و مقصود هستيم( امر گروهي از شيعيانم مرا همراهي مي

تواني در مدينه بماني و آنها امر من، و رأي آنها رأي من است.اما تو اي برادر من! مي

 اوضاع و احوال اينجا را تحت نظر گرفته، و مرا از امور باخبر نمايي.

 وصیت امام حسین به برادرش محمد بن حنفیه

سالم كاغذ و قلمي خواستند و اين وصيت را براي برادرش الآن گاه امام حسين عليه

طالب محمد نوشتند.بسم اهلل الرحمن الرحيمهذا ما أوصي به الحسين بن علي بن أبي

عليهماالسالم الي أخيه محمد المعروف بابن الحنفية:ان الحسين يشهد أن ال اله اال اهلل وحده 

لحق من عند الحق، و أن الجنة حق، و ال شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، جاء با

النار حق، و ان الساعة آتية ال ريب فيها، و أن اهلل يبعث من في القبور.و اني لم أخرج اشرا 

 صلي اهلل -و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما، و انما خرجت لطلب االصالح في امة جدي 

سير بسيرة جدي و أبي علي اريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنكر، و أ -عليه و آله 

.فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولي بالحق، و من رد علي هذا، -عليهماالسالم  -طالب بن أبي

اصبر حتي يقضي اهلل بيني و بين القوم بالحق و هو خير الحاكمين.و هذه وصيتي يا اخي 
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ماين آن چيزي لرحياليك، و ما توفيقي اال باهلل عليه توكلت و اليه انيب.بسم اهلل الرحمن ا

حنفيه طالب عليهماالسالم به برادرش محمد معروف به ابناست كه حسين بن علي بن ابي

دهد به اين كه هيچ معبودي جز خداي [ همانا حسين گواهي مي۸۰وصيت نمود. ] صفحه 

يگانه نيست كه او يكتا و شريكي ندارد، و آن كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم بنده 

ي اوست كه دين حق را از جانب حق آورده است، و اين كه بهشت حق است، تادهو فرس

دوزخ حق است، و اين كه )روز( قيامت فراخواهد رسيد و شكي در آن نيست، و خداوند 

انگيزاند.همانا من براي اظهار كبر و طغيان و براي كساني را كه در قبرها هستند؛ برمي

مدم، بلكه براي اصالح امت جدم صلي اهلل عليه و آله و فساد و ظلم )از مدينه( بيرون نيا

خواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم، و به سيره و روش جدم سلم خارج شدم، مي

كس  السالم رفتار نمايم.پس هرطالب عليهصلي اهلل عليه و آله و سلم و پدرم علي بن ابي

ست، و هر كس مرا رد كند صبر مرا با پذيرش حق قبول كند خداوند به حق سزاوارتر ا

ان و كنندگكنم، تا خداوند ميان من و اين قوم به حق داوري كند، و او بهترين حكممي

داوران است.اين وصيت من به سوي توست اي برادر! و توفيقي براي من نيست جز به 

رحمت خدا، به سوي او توكل كردم و به سوي او مراجعت خواهم كرد.آنگاه نوشته را 

يد و با مهر مبارك خود ممهور كرده و مهرش زد، و به برادرش محمد داد، سپس با پيچ

 [ .۲4او خداحافظي كرد و شبانه از مدينه خارج شد ]

 مالقات ام سلمه با امام حسین

كند: نويسد: قطب راوندي روايت ميمي« بحاراالنوار»ي مجلسي رحمة اهلل در عالمه

ر سلمه )مطلع شد و به محضم عازم سفر از مدينه بود امالسالهنگامي كه امام حسين عليه

آن حضرت( آمد و گفت: اي فرزندم! با عزم سفر به طرف عراق قلب مرا غمگين مكن، 

فرمود:يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض من از جد بزرگوار تو شنيدم كه مي

كشته « بالكر»فرزندم حسين در عراق در سرزميني بنام «.كربالء»يقال لها: 
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شود.حضرت فرمود:يا اماه! و أنا و اهلل؛ أعلم ذلك، و اني مقتول ال محالة، و ليس لي مي

[ بد، و اني و اهلل؛ ألعرف اليوم الذي اقتل فيه، و أعرف من يقتلني، ۸9من هذا= ] صفحه 

 و أعرف البقعة التي ادفن فيها، و اني أعرف من يقتل معي من أهل بيتي و قرابتي و شيعتي،

م، دانو ان اردت يا اماه! اريك حفرتي و مضجعي.اي ماد! سوگند به خدا! من نيز خود مي

اي غير از اين نيست.سوگند به خدا! من روزي كه قطعا كشته خواهم شد، و براي من چاره

اي كه شناسم، و آن بقعهشوم خبر دارم، و قاتل خود را نيز ميرا كه در آن روز كشته مي

شناسم، و كساني را كه از اهل بيت و از خويشان و شوم؛ ميپرده ميدر آن به خاك س

خواهي قبر و مقام شناسم.اي مادر! اگر ميشوند؛ ميشيعيان من، به همراه من كشته مي

خودم را براي تو نشان بدهم.سپس حضرت )با دست مبارك خود( به طرف كربال اشاره 

و مدفن خويش را نشان داد، حتي جاي  سلمه قبرفرمود و زمين هموار گرديد، و به ام

ه بسيار سلملشكر و محل ايستادن آنها و محل شهادت خود را نيز نشان داد.اينجا بود كه ام

يا اماه! سلمه فرمود:السالم به امگريست، و امر آن حضرت را به خدا سپرد.امام حسين عليه

و قد شاء ان يري حرمي و رهطي  قد شاء اهلل تعالي أن يراني مقتوال مذبوحا ظلما و عدوانا،

و نسائي مشردين، و أطفالي مذبوحين مظلومين، مأسورين مقيدين، و هم يستغيثون فال 

يجدون ناصرا و ال معينا.اي مادر! مشيت خداي متعال چنين تعلق گرفته كه مرا كشته و 

را از م ذبح شده به ظلم ظالمان و عداوت دشمنان ببيند، و خواسته كه حرم، طايفه و زنان

محل خود رانده شده، و فرزندان مرا كشته و مظلوم و اسير و به زنجير ستم بسته شده و 

[ .شيخ مفيد ۳۱نمايد، ببيند ]كنند ولي كسي آنان را ياري نميدر حالي كه آنها استغاثه مي

وي السالم از مدينه به سگويد:شبي كه امام حسين عليهمي« االرشاد»رحمة اهلل در كتاب 

[ ماه رجب مانده بود. در اين سفر؛ ۸۳حركت كرد، شب يكشنبه دو روز از ] صفحه  مكه

ي اهل بيت بجز محمد بن حنفيه، حضرت را پسران، پسران برادر، خواهران، و همه

 كند:زماني كه امامكردند.باز شيخ مفيد رحمة اهلل در همان كتاب روايت ميهمراهي مي

مكه خارج شد اين آيه را تالوت فرمود:)فخرج منها  السالم از مدينه به سويحسين عليه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

حضرت موسي( در حالي كه [ .»)۳۰خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين( ]

ترسيد و منتظر بود كسي او را دستگير كند از آن شهر خارج شد، و گفت: پروردگارا! مي

)در هنگام حركت از مدينه( السالم امام حسين عليه«.مرا از گروه ظالم و ستمگر رهايي ده

راه اصلي را انتخاب فرمود و حركت كرد. اهل بيت حضرتش گفتند: كاش از راه اصلي 

كردي تا دشمنان تعقيب نكنند، چنان كه فرزند زيبر چنين كرد.حضرت حركت نمي

فرمود:ال، و اهلل؛ ال افارقه حتي يقضي اهلل ما هو قاض.چنين نيست، سوگند به خدا! از اين 

 [ .۳۲خواهد، حكم كند ]روم تا آنچه را كه خداوند ميكنار نمي راه

 مالقات گروهي از فرشتگان با امام حسین

نوسيد:محمد بن ابوطالب، از شيخ مي« بحاراالنوار»ي مجلسي رحمة اهلل در كتاب عالمه

صادق ام كند: امالسالم چنين نقل ميمفيد رحمة اهلل با سلسله سند خود از امام صادق عليه

سالم از العبداهلل الحسين عليهالسالم فرمود:هنگامي كه سيدالشهدا حضرت ابيعليه

ي طيبه حركت كرد و بيرون آمد، فوجهاي بسياري از فرشتگان با عالمتهاي محاربه مدينه

و جنگ، در حالي كه در دستان آنان، نيزه بود و بر اسبهاي بهشتي سوار بودند بر سر راه 

سالم كردند، و گفتند: اي حجت خدا بر جميع خاليق بعد از جد و  آن حضرت آمده و

ي ما در موارد زيادي ياري كرد، پدر و برادر خود همانا خداي متعال، جد تو را به وسيله

[ حضرت فرمود:الموعد حفرتي ۸4اكنون خداوند ما را به ياري تو فرستاده است. ] صفحه 

بر فاذا وردتها فأتوني.وعدگاه من و شما در آن ق و بقعتي التي استشهد فيها و هي كربالء،

اي است كه من در آنجا شهيد خواهم شد، و آن سرزمين كربال است، چون به آن و بقعه

ي شريفه برسم نزد من بياييد.فرشتگان گفتند: اي حجت خدا! هر حكمي كه بقعه

از دشمني كه  خواهي امر بفرما كه خداوند ما را به اطاعت تو امر كرده است، اگرمي

ترسي ما به همراه تو هستيم و ضرر را دفع رو شود ميخواهد با تو روبهمي
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نماييم؟حضرت فرمود:ال سبيل لهم علي و ال يلقوني بكريهة أو أصل الي بقعتي.اينان مي

 توانند هيچ گونه آزاري به من برسانند تا به محل شهادت خود برسم.نمي

 سینمالقات مسلمانان جن با امام ح

شماري از مسلمانان جنيان ظاهر شدند و به محضر آن پس از اين واقعه؛ گروههاي بي

ما  خواهي برايحضرت آمده و گفتند: اي آقاي ما! ما از شيعيان و ياران توئيم، آنچه مي

امر كن )و ما در اطاعت تو هستيم(، و اگر اجازه بفرمايي تا شما در همين جا هستيد، تمام 

كنيم.حضرت به آنها دعاي خير كرد و در همين ساعت، هالك مي دشمنان شما را

أينما »فرمود:أوما قرأتم كتاب اهلل المنزل علي جدي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم: 

لبرز الذين »[ ؛و قال سبحانه تعالي: ۳۳« ]تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيدة

[ ؟و اذا أقمت بمكاني فبماذا يبتلي هذا الخلق ۳9« ]كتب عليهم القتل الي مضاجعهم

المتعوس؟ و بماذا يختبرون؟ و من ذا يكون ساكن حفرتي بكربالء؟ و قد اختارها اهلل لي 

يوم دحا األرض، و جعلها معقال لشيعتنا ]و محبينا، تقبل أعمالهم و صالتهم، و يجاب 

يوم  االخرة. ولكن تحضرون دعائهم و يسكن شيعتنا[، فتكون لهم أمانا في الدنيا و في

[ يبقي بعدي مطلوب من ۰۱السبت، و هو يوم عاشوراء الذي في آخره اقتل، و ال ] صفحه 

اي اهلي و نسبي و اخواني و اهل بيتي، و يسار برأسي الي يزيد بن معاوية لعنه اهلل.آيا آيه

ايد هده، نخواندرا كه در كتاب خدا به جدم رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم نازل ش

يابد، اگر چه در برجهاي هر كجا كه باشيد مرگ شما را درمي»فرمايد:( )كه خداوند مي

 هر آينه كساني كه )در لوح»فرمايد: ي ديگر ميو در آيه«.محكم و استوار ساكن شويد

محفوظ( كشته شدن بر آنان نوشته شده بود به طرف قتلگاه و محل استراحت خود بيرون 

اگر من در جاي خود بمانم پس اين مردم هالك شده )و ننگين( به چه چيزي «.آمدند

اي امتحان شوند؟ و چه كسي در قبر من در كربال ساكن آزمايش شوند؟ و به چه وسيله

شود؟ خداي متعال در روز دحواألرض آن سرزمين را براي من برگزيده است، و آنجا 
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تا اعمال و نمازهاي آنان پذيرفته، دعاي آنان را پناهگاه شيعيان ]و دوستان من قرار داده 

مستجاب شود، و شيعيان در آن ساكن شوند[، تا موجب امان آنان در دنيا و آخرت 

شود.ليكن روز شنبه كه روز عاشورا است و من در آخرين ساعات آن روز، كشته 

انم رادرشوم، نزد من آييد، و در آن روز كسي بعد از من، از اهل بيت و منسوبين و بمي

 برند.جنيان گفتند: اي حبيب خدا وي پليد ميماند، و سر مرا براي يزيد بن معاويهنمي

فرزند حبيب او! سوگند به خدا! اگر نه آن بود كه اطاعت امر تو واجب است و مخالفت 

يم.حضرت كشتي دشمنان تو را قبل از آن كه به تو برسند؛ ميتو جايز نيست هر آينه همه

ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي »ن و اهلل؛ اقدر عليهم منكم، ولكن فرمود:و نح

قسم به خدا! قدرت ما بر دشمنان، از قدرت شما بيشتر است )و ما بر اين كار «.عن بينة

ينه شود با بخواهم بر خلق اتمام حجت كنم( و آن كه هالك ميتواناتريم(، وليكن )مي

 [ ۰۰[ . ] صفحه ۳۸شود با بينه موفق گردد ]مي هالك گردد، و آن كه در زندگي موفق

 ي مكرمهورود امام حسین به مكه

ماه  السالم شب جمه، سومگويد:امام حسين عليه« االرشاد»شيخ مفيد رحمة اهلل در كتاب 

شعبان وارد مكه شده و اين آيه شريفه را خواند:)و لما توجه تلقاء مدين قال عسي أن 

السالم به طرف شهر مدين و چون حضرت موسي عليه[ .»۳۰( ]يهديني ربي سواء السبيل

سپس حضرت «.رو آورد گفت: اميد است پروردگارم مرا به راه راست رهنمون فرمايد.

در مكه فرودآمد، آن گاه مردم مكه و آنان كه براي عمره به مكه آمده بودند و مردم 

ز در مكه زبير نيمدند.ابنآشهرهاي ديگري كه در مكه بودند؛ پيوسته نزد آن حضرت مي

كرد. او هم در ميان جمعيت نزد خواند، طواف ميبود، او مالزم كعبه ايستاده و نماز مي

رفت، گاهي دو روز متوالي و گاهي هر روز يكبار خدمت السالم ميامام حسين عليه

 ن تمامزبير گراالسالم در مكه براي ابنرفت، وليكن بودن امام حسين عليهحضرت مي

دانست تا آن حضرت در شهر مكه است كسي از اهل حجاز با او بيعت شد، زيرا او ميمي
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السالم در مردم، از او بيشتر و آن حضرت نخواهد كرد. چرا كه نفوذ امام حسين عليه

 [ .۳9بزرگوارتر بود ]

 ارسال نامه از طرف كوفیان و پاسخ امام حسین

د، ، مردم در مورد يزيد سخنان بسياري گفتنهنگامي كه خبر مرگ معاويه به كوفه رسيد

چنين است، و همالسالم از بيعت يزيد امتناع نمودهآنها باخبر شدند كه امام حسين عليه

نزل اند، شنيدند.بنابراين؛ شيعيان كوفه در مزيبر را و اين كه هر دو به مكه رفتهخبر ابن

ياد كرده و خداي را سپاس  سليمان بن صرد خزاعي اجتماع نمودند، هالكت معاويه را

گفته و ستايش نمودند.)در اين هنگام،( سليمان )لب به سخن گشود و( گفت: معاويه به 

السالم بيعت او را شكسته )و از بيعت او سرباز زد( و به هالكت رسيد، امام حسين عليه

د كه او يداني پدر او هستيد اگر واقعا ميي او و شيعهمكه رفته است، )اينك( شما شيعه

نماييد، به سوي او )نامه( بنويسيد )و [ دشمن او جهاد مي۰۲كنيد و با ] صفحه را ياري مي

را  ترسيد در كارتان سستي نماييد، اوبه او اطالع دهيد كه به سوي شما بيايد(، و اگر مي

( كنيمي شيعيان گفتند: نه، )ما او را ياري مي)براي از بين بردن خودش( فريب ندهيد.همه

كنيم، پس به سوي او نماييم، و در مقابل او، خودمان را فدا ميو با دشمنان او جهاد مي

اي بدين مضمون به حضرتش( نوشتند:بسم اهلل الرحمن نامه بنويسيد.)سپس آنها نامه

اي است به سوي حسين بن علي عليهماالسالم از سليمان بن صرد، مسيب الرحيماين نامه

اد، حبيب بن مظاهر و شيعيان وي از مؤمنان و مسلمانان اهل بن نجيه، رفاعة بن شد

.اما گوييم كه معبودي غير از او نيستكوفه.سالم بر تو، همانا ما با تو، خداي را سپاس مي

بعد؛ سپاس خدايي را كه دشمن گردنكش و ستيزجو را شكست و هالك ساخت، 

صب را ربود، و حق آنان را غ دشمني كه بر اين امت پيشي گرفت و با ظلم و ستم امر آنان

كرد، و بر آنان بدون رضايت خودشان، حكومت كرد. سپس بهترين آنان را كشت، و 

بدترين اشرار را باقي گذاشت، و مال خداي را در اختيار جباران، گردنكشان و ثروتمندان 
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قرار داد. پس، از رحمت خدا دور باد! چنانچه قوم ثمود از رحمت حق دور شدند. او 

اي ما، امام و پيشوا نبود، پس شما به سوي ما حركت فرماييد، اميد است خداي متعال، بر

ما را به سبب تو بر حق جمع نمايد.نعمان بن بشير، )والي كوفه( در قصر حكومتي خود، 

دانيم، داند، وليكن ما او را امير نميدر نهايت ذلت و بدبختي نشسته و خود را امير مردم مي

خوانيم، و اگر آگاه شويم كنيم، و نماز عيد را با او نميي او شركت نميهو در نماز جمع

، كنيم تا به اهل شام ملحق گرددكه شما به سوي ما عازم هستيد او را از كوفه بيرون مي

ان شاء اهلل.سپس نامه را توسط عبداهلل بن مسمع همداني، و عبداهلل بن وأل با سرعت تمام 

السالم فرستادند، و آنان با شتاب و عجله به سوي مكه حركت به محضر امام حسين عليه

السالم شرفياب كرده و در روز دهم ماه رمضان در مكه، خدمت امام حسين عليه

شدند.اهل كوفه، پس از ارسال نامه، دو روز صبر كردند، و توسط قيس بن مسهر 

ر ي ديگجاه نامهصيداوي، عبدالرحمان بن شداد ارجي، عمارة بن عبد سلولي، صد و پن

نيز كه به طور انفرادي يا با امضاي دو نفر يا چهار نفر نوشته شده بود، به سوي ] صفحه 

[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: با اين حال، حضرت ۳۳[ حضرتش ارسال نمودند ]۰۳

ر يك دها زياد شد( تا اين كه داد، )نامهفرمود و پاسخ نميها امتناع مياز پاسخ به اين نامه

هاي رسيد تا اين كه در نوبتروز، ششصد نامه به آن حضرت رسيد، و پيوسته نامه مي

ها به دوازده هزار بالغ گرديد.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: اهل كوفه، متفرقه مجموع نامه

اي توسط هاني بن هاني سبيعي و سعيد بن عبداهلل دو روز ديگر صبر كردند و بعد نامه

ش ارسال كردند، در آن نامه نوشتند:بسم اهلل الرحمن الرحيمبه سوي حنفي براي حضرت

حسين بن علي عليهماالسالم از شيعيان وي از مؤمنان و مسلمانان.اما بعد؛ پس به سوي ما 

بشتاب و عجله كن، زيرا مردم منتظر قدوم تو هستند، آنان جز تو، به كس ديگري نظر 

ي كن، و شتاب كن، والسالم.سپس نامه ندارند، پس شتاب كن، شتاب كن، باز شتاب

ديگري توسط شبت بن ربعي، حجار بن ابجر، يزيد بن حارث بن رويم، عروة بن قيس، 

عمرو بن حجاج زبيدي و محمد بن عمر تيمي بدين مضمون نوشته شد:اما بعد؛ باغها سبز 
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، كه براي ها رسيده، هرگاه ميل داري قدم رنجه فرما و به سوي ما رو آورو خرم، و ميوه

تو لشكري كه مظفر و پيروزند، آماده شده است، و السالم.همه قاصدان نزد حضرت جمع 

ها را خواند و از قاصدان در مورد احوال اهل كوفه و اوضاع آن، شدند، حضرت نامه

اي به شرح زير نوشته و توسط هاني بن هاني وسعيد بن عبداهلل سؤاالتي نمود. سپس نامه

بودند به سوي اهل كوفه فرستاد:بسم اهلل الرحمن الرحيممن الحسين  كه آخرين قاصدان

بن علي الي المالء من المؤمنين و المسلمين.أما بعد؛ فان هانيا و سعيدا قدما الي بكتبكم، 

[ رسلكم، و قد فهمت كل الذي قصصتم و ۰9و كانا آخر من قدم علي من ] صفحه 

فأقبل لعل اهلل ]أن[ يجمعنا بك علي الحق و ذكرتم، و مقالة جلكم أنه ليس علينا امام، 

الهدي.و انا باعث اليكم اخي و ابن عمي و ثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل، فان كتب 

الي أنه قد اجتمع رأي مالئكم، و اولي الحجي و الفضل منكم، علي مثل ما قدمت به 

ا االمام اال ري مرسلكم و قرءت في كتبكم، فاني أقدم اليكم وشيكا، ان شاء اهلل.فلعم

الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه علي ذلك هلل، 

السالم به سوي گروه مؤمنان و والسالم.بسم اهلل الرحمن الرحيماز حسين بن علي عليه

هاي شما را آوردند، آنها آخرين فرستادگان شما مسلماناناما بعد؛ همانا هاني و سعيد نامه

كه:  ي شما اين استي مطالبي را كه بيان كرده بوديد، فهميدم. گفتار همهند، و همهبود

تي ي تو ما را به حق و هدايت و راسامام و پيشوايي نداريم، سوي ما بيا، شايد خدا به وسيله

جمع كند.من برادر و پسرعمويم مسلم بن عقيل را كه در خاندان من ثقه و مورد اطمينان 

شما فرستادم )و به او امر كردم كه حال و رأي شما را براي من بنويسد(،  من است به سوي

پس اگر براي من بنويسد كه رأي گروه شما و خردمندان و اهل فضل و رأي و مشورت 

شما  هاياند، و در نامهشما، متحد و يكي است و چنان است كه فرستادگان شما گفته

، إن شاء اهلل،سوگند به جان خودم! امام و آيمام، پس من به زودي نزد شما ميخوانده

پيشوا نيست مگر كسي كه به كتاب خدا حكم كند، عدل و داد را بر پاي دارد، به دين 
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[ . ] ۳4حق عمل نمايد، و خويشتن را به خاطر خدا و بر رضاي او نگه دارد، والسالم ]

 [ ۰9صفحه 

 را به سوي كوفهدر بیان فرستادن امام حسین پسرعموي خود مسلم بن عقیل 

 حركت حضرت مسلم به سوي كوفه

گويد:چون ارسال قاصدان اهل مكر و حيله به پايان رسيد ي مجلسي رحمة اهلل ميعالمه

السالم پسرعموي خود مسلم بن هاي آنان از نهايت گذشت، امام حسين عليهو تعداد نامه

اعت و سخاوت برتري السالم را فراخواند، او در ميان اقران خود، در شجعقيل عليه

داشت، او شخصي ممتاز و نمونه بود، حضرت او را به جهت دانش و عقل بيشتر، و حسن 

تدبيري كه داشت برگزيد و به سوي اهل كوفه فرستاد، تا از آنان بر حضرتش بيعت بگيرد 

 السالم حضرت مسلم را به همراه قيس به[ .شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:امام حسين عليه9۱]

ر صيداوي، عمارة بن عبداهلل سلولي و عبدالرحمان بن عبداهلل ازدي به سوي كوفه مسه

ي خود ساخته و كار خود را روانه ساخت و به او دستور داد: تقوا و پرهيزكاري را پيشه

و  هاي خود اجتماع كردهپنهان نموده و مهرباني كند، اگر ديد كه مردم كوفه بر گفته

هر السالم از مكه حركت كرد تا به شت اعالم نمايد.مسلم عليهآماده هستند سريعا به حضر

مدينه رسيد، وارد مسجد پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم شد، و نماز خواند، بعد با 

ي قيس دو نفر راهنما اجير كرده اش خداحافظي كرد، او از طايفهدوستان خود از خانواده

كرد، آنها از راه اصلي دور شده، و راه را گم  و به همراه آن دو، به سوي كوفه حركت

كردند، تشنگي سختي بر آنها روي آورد، طوري كه بعد از اين كه راه را پيدا كردند با 

السالم نشان دادند، و خودشان از شدت تشنگي جان اشاره، جهت راه را به مسلم عليه

ان گ آن دو راهنما پريشالسالم به طرف راه اصلي حركت كرد )و از مرباختند.مسلم عليه

بود، نوشته و توسط قيس بن مسهر « مضيق»اي از محلي كه معروف به خاطر شد( و نامه
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السالم فرستاد:اما بعد؛ من به مدينه آمدم، و دو نفر راهنما اجير كرده براي امام حسين عليه

و دو حركت كردم، آنها راه را گم كردند، تشنگي سختي بر ما چيره شد طوري كه هر 

راهنما مردند، با آخرين رمقي كه مانده بود خودمان را به آب رسانديم، و اين آب در 

است، من اين پيش آمد را به فال « خبت»[ بيابان ۰۳، واقع در ] صفحه «مضيق»جايي به نام 

بد گرفتم، اگر صالح بدانيد استعفاي مرا بپذيريد و فرد ديگري را بفرستيد، والسالم.امام 

السالم در پاسخ وي نوشت:اما بعد؛ فقد خشيت أن ال يكون حملك علي حسين عليه

الكتاب الي في االستعفاء من الوجه الذي وجهتك له اال الجبن، فامض لوجهك الذي 

ستعفاي اي فرستاده و اكنم آنچه باعث شده تا نامهوجهتك فيه، والسالم.اما بعد؛ فكر مي

، ريتي كه تو را به آن فرستادم حركت كنخود را بخواهي، ترس باشد، پس به سوي مأمو

السالم نامه را خواند گفت: من از اين مأموريتي كه در پيش دارم والسالم.وقتي مسلم عليه

سالم الترسم(.مسلم عليهالسالم ميهراسي بر خود ندارم، )بلكه بر آن امام مظلوم عليه

نجا رسيده و در آ -ي بود ي طكه مال قبيله -اي اطاعت كرده و حركت نمود تا به چشمه

فرودآمد. در اين هنگام، صيادي را ديد كه در حال شكار آهو است، صياد تير را رها 

السالم اين جريان را به فال نيك كرد، تير به هدف خورد و آهو كشته شد، مسلم عليه

 كشيم.شويم و آنان را ميگرفت، و گفت: ان شاء اهلل بر دشمنانمان چيره مي

 ت مسلم به كوفهورود حضر

السالم از آنجا حركت كرد و به مسير خود ادامه داد تا به كوفه سپس حضرت مسلم عليه

اي كه امروز به عبيده اجالل نزول فرمود، همان خانهي مختار بن ابيرسيد، او در خانه

اي كردند، هر دستهي مسلم بن مسيب معروف است.شيعيان نزد او رفت و آمد ميخانه

ا او گريستند، و بخواند و آنها ميالسالم را ميي امام حسين عليهآمدند، مسلم نامهكه مي

دادند( تا آن كه هيجده هزار نفر با وي بيعت نمودند.مسلم ي ياري ميبيعت كرده )و وعده

السالم نوشت و خبر بيعت هيجده هزار نفر از أهل اي به امام حسين عليهالسالم نامهعليه
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م كرد كه حضرت به كوفه تشريف فرما شوند.شيعيان كوفه را به حضرت رساند و اعال

كردند، تا اين كه مكان و جاي او السالم رفت و آمد ميي مسلم عليهكوفه، مدام به خانه

وفه كه والي و فرماندار ك -)براي دشمنان( معلوم شد، اين خبر به گوش نعمان بن بشير 

ان رسيد، نعم -مقام ابقاء كرده بود از طرف معاويه بود و يزيد ملعون نيز او را در همين 

[ اما بعد؛ ۰4باالي منبر رفت، حمد و ثناي خداي را به جا آورده سپس گفت: ] صفحه 

بندگان خدا! از خدا بترسيد، و بر فتنه و تفرقه شتاب نكنيد؛ زيرا در فتنه، مردم كشته 

نگ نكند، من رود تا فردي با من جشود، اموال به غارت ميشوند، خونها ريخته ميمي

كنم، و كسي كه از راه خصومت و دشمني با من وارد نشود من نيز وارد جنگ نمي

نمايم، و شما كنم، شما را به فتنه و آشوب ترغيب نميشوم، خفتگان شما را بيدار نمينمي

كنم.وليكن اگر از من روگردان شويد، را از روي تهمت، بهتان و بدگماني مؤاخذه نمي

يي را مخالفت نماييد، سوگند به خدا -يزيد  -بشكنيد، و پيشواي خود!!  و بيعت خود را

مشير ي شگذرانم مادامي كه قبضهكه غير از او معبودي نيست؛ شما را از دم تيغ خود مي

دستم است، اگر چه كسي ياريم نكند، آگاه باشيد! اميد دارم افرادي از شما كه حق را 

 بن كند.در اين هنگام، عبداهلله باطل آنان را هالك مياند بيشتر از آنان باشند كشناخته

فه بپاخاست و گفت: آشوبي كه از اهل كو -اميه پيمان بنيهم -مسلم بن ربيعه حضرمي 

كند مگر كارزار و ظلم؛ و اين نرمي و حالتي كه تو بين خود بيني، آن را اصالح نميمي

گفت: اگر من در اطاعت خدا و دشمن خود داري، رأي و نظر شخص عاجز است.نعمان 

از اشخاص ضعيف و عاجز باشم بهتر است براي من كه عزيزترين مردم در حالت معصيت 

اي )بدين خدا باشم، سپس از منبر پايين آمد.عبداهلل بن مسلم از مجلس بيرون رفت و نامه

راي بمضمون( به يزيد ملعون نوشت:اما بعد؛ همانا مسلم بن عقيل وارد كوفه شد، شيعيان 

خواهي، مردي قوي كه فرمان تو را حسين بن علي با او بيعت كردند، اگر كوفه را مي

پياده كند و مانند تو با دشمنانت رفتار نمايد؛ بفرست، زيرا كه نعمان بن بشير، يا مردي 
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زند.البته پس از او، عمارة بن عقبه و بعد ضعيف و ناتوان است، يا خود را به ناتواني مي

 هايي بدين مضمون نوشتند.وقاص نيز نامهر بن سعد بن أبياز او، عم

 شودابن زياد لعین فرماندار كوفه مي

)و  را صدا زد« سرجون»ها به دست يزيد ملعون رسيد، غالم معاويه به نام هنگامي كه نامه

در اين مورد با او مشورت كرد( و گفت: همانا حسين، مسلم بن عقيل را براي بيعت به 

ستاده، و خبر رسيده كه نعمان فردي عاجز و بدسخن است، به نظر تو چه كسي كوفه فر

و اين هنگامي بود كه يزيد ملعون بر عبيداهلل بن زياد  -[ 9۱را به كوفه امير كنم؟ ] صفحه 

.سرجون گفت: اگر معاويه زنده بود رأي او را -لعين خشم و غضب كرده بود 

ي گويد: در اين هنگام، سرجون عهدنامه و كردم.راوپذيرفتي؟گفت: آري قبول ميمي

زياد را بر حكومت كوفه بيرون آورد، و گفت: اين نظر و رأي معاويه فرمان اميري ابن

است، وي به هنگام مرگ خود، دستور داد كه به اين عهدنامه عمل شود، و حكومت 

هدنامه و هم، عدكوفه و بصره را به عبيداهلل واگذار كرد.يزيد گفت: اين كار را انجام مي

اي به فرمان را به عبيداهلل بن زياد بفرست.سپس مسلم بن عمرو باهلي را صدا زد و نامه

زياد نوشته و توسط او فرستاد:اما بعد؛ پيروان من از اهل كوفه به من نوشته و خبر ابن

 كند تا عصاي مسلمانان را بشكند، )يعنياند كه پسر عقيل مردم را در كوفه جمع ميداده

جماعت آنان را بهم بزند(، هنگامي كه نامه را خواندي به سوي كوفه حركت كن. وقتي 

به كوفه رسيدي در جستجوي پسر عقيل، مانند جستجو كردن جواهر نفيس باش، بعد او 

را دستگير كرده و دست و پايش را ببند، يا او را بكش يا تبعيد كن، والسالم.آن گاه 

وفه را به مسلم بن عمرو داد، مسلم بن عمرو حركت ي معاويه بر حكومت كعهدنامه

كرده و در بصره نزد عبيداهلل آمد، عهدنامه معاويه و نامه يزيد را به او داد، وقتي عبيداهلل 

نامه را دريافت كرد بالفاصله دستور داد تا براي سفر آماده شده و لوازم آن فراهم شود و 

، عثمان را جانشين خود در بصره قرار داده فردا به طرف كوفه حركت كنند.او برادر خود
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ي خود به و به همراه مسلم بن عمرو باهلي، شريك بن اعور حارثي و غالمان و خانواده

طرف كوفه حركت كرد، وي در حالي كه عمامه سياه در سر داشت و به صورت خود 

السالم ليهع نقاب انداخته بود وارد كوفه شد.مردم كوفه خبردار شده بودند كه امام حسين

به طرف كوفه تشريف فرما هستند. به همين جهت، به استقبال حضرتش آمده بودند، 

السالم است. به وقتي عبيداهلل ملعون را با اين قيافه ديدند فكر كردند كه امام حسين عليه

كردند، و رسيد به او سالم ميزياد به هر گروهي كه از مردم ميهمين جهت، ابن

زياد، [ رسول خدا! آمدي، خوش آمدي.ابن9۰با به تو اي فرزند ] صفحه گفتند: مرحمي

السالم ناراحت شد. و چون مردم از خوشحالي و سرور مردم كوفه براي امام حسين عليه

كردند مسلم بن عمرو گفت: كنار رويد! اين؛ امير از هر طرف اظهار شادي و سرور مي

عبيداهلل را احاطه كرده بودند و ترديدي عبيداهلل بن زياد است.گروهي از مردم دور 

كرد و شب السالم است. عبيداهلل با اين گروه حركت مينداشتند كه اين؛ امام حسين عليه

هنگام، به قصر حكومتي كوفه رسيد.نعمان بن بشير، والي كوفه، درب داراالماره را به 

زدند تا درب را باز زياد صدا زياد و اطرافيانش بست، برخي از همراهان ابنروي ابن

كرد كه او، حسين كنند.نعمان، از باالي قصر نمايان شد و در حالي كه خيال مي

دهم به خدا! از اينجا دور شو، سوگند به خدا! من السالم است گفت: تو را قسم ميعليه

خن زياد سكنم، و مرا بر جنگ با تو نيازي نيست.ابنامانت خود را به تو واگذار نمي

حرف زد  زياد، سپس نزديك قصر رفت و نعمان از پنجره قصر نگاه كرد، ابنگفتنمي

و گفت: درب را باز كن، خيري به روي خود نگشايي! زيرا كه از شب تو بسيار 

زياد ايستاده بود اين گفت و شنود را شنيد، رو كرد به گذشته.مردي كه پشت سر ابن

ي دانستند و گفت: االسالم مين عليهطرف مردم كوفه كه به پندار خود او را امام حسي

ا زياد پسر مرجانه است.اينجمردم! سوگند به خدايي كه جز او معبودي نيست! اين؛ ابن

بود كه نعمان درب قصر را باز كرد، و آن ملعون وارد شد، درب را به روي مردم بستند 

 و آنان پراكنده شدند.
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 سخنراني ابن زياد و تهديد مردم كوفه

زياد بيرون آمد و منادي، مردم را به نماز جماعت ندا داد، مردم جمع شدند، ابن بامدادان

باالي منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت، سپس گفت:اما بعد؛ اميرمؤمنان يزيد! مرا والي 

و حاكم شهر، مرز و غنايم شما نمود، و به من امر كرد تا با مظلوم با انصاف رفتار كنم، و 

كند دستگيري نمايم، كسي كه گوش به فرمان است و از من اطاعت مي از محروم و فقير

من  ي من بر كسي است كه از فرمانمانند پدر نيكوكار احسان نمايم!! و شمشير و تازيانه

المثل معروف متمثل [ بعد به ضرب9۲اطاعت نكرده و با پيمان من مخالفت كند. ] صفحه 

، يعني هرچه «نه اين كه صرف ترسانيدن است به راستي هر كسي بر خود بترسد»شد كه: 

گويم راست است نه افسانه و دروغ. آن گاه از منبر فرودآمد، و از بزرگان، براي مردم مي

پيمان محكمي گرفت و گفت: بنويسيد: بر بزرگان و كساني كه از هواخواهان يزيد 

كه  -ترديد  و از اهل شك و -كه اهل حروريه معروف بودند  -هستيد، و خوارج شهر 

پس هر كس از اين گروه به ما بياورد  -كارشان ايجاد خالف و دورويي و دشمني است 

ي تكليف ما بري است، و هر كس براي ما اسم يكي از دشمنان ما را ننويسد، از عهده

بايد ضامن شود كه در قلمرو او كسي با ما مخالفت نكند، و خائني بر ما طغيان و خيانت 

س از رؤسا از فرمان من اطاعت نكرده و چنين نكنند ذمه و دامان ما از نكند، پس هر ك

او بري و كنار است، و خون و مال او حالل است. و هر رئيسي كه در قلمرو او خائن براي 

شود، و از بذل و اش به دار آويخته مييزيد باشد و او را تحويل ندهد، كنار درب خانه

 كنم.يبخشش خودم، او را از رياست عزل م

 ي هانيحضرت مسلم در خانه

زياد ملعون به كوفه خبردار شد و السالم از آمدن ابنچون جناب مسلم بن عقيل عليه

سخناني كه گفته بود شنيد، و از پيماني كه از بزرگان و مردم كوفه گرفته بود، مطلع شد؛ 
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هاني مستقر شد، و  يي هاني بن عروه نقل مكان كرد، و در خانهي مختار به خانهاز خانه

ر را كردند، و همديگزياد، نزد او رفت و آمد ميشيعيان به صورت مخفي و پنهاني از ابن

لبيد ط -كه معقل نام داشت  -زياد، غالم خود را نمودند.ابنبه كتمان اين راز، سفارش مي

اسايي شنو گفت: اين سه هزار درهم را بگير و مسلم بن عقيل را پيدا كرده و ياران او را 

كن، اگر يكي از آنها يا گروهي از آنها را شناسايي كردي، اين سه هزار درهم را به او 

بده و بگو: با اين مبلغ بر عليه دشمنتان كمك بجوييد، و بر آنان چنان بفهمان كه تو از 

ه شوند كه تو از آنها هستي و بآنان هستي، زيرا اگر اين مبلغ را به آنان بدهي مطمئن مي

، نمايند. پس از آنكنند، و چيزي از كارها و اخبارشان را از تو مخفي نمياعتماد ميتو 

زياد روز و شب نزد آنان برو تا مكان مسلم بن عقيل را شناخته و نزد او بروي.)غالم ابن

ي شيطاني را بكار بست، آمد و وارد مسجد جامع كوفه شد، از مردم ملعون( اين نقشه

ين براي امام حس -يعني مسلم بن عوسجه رحمة اهلل  -ين شخص گويند: اشنيد كه مي

[ مسلم، مشغول نماز بود، معقل در كنار او نشست 9۳گيرد. ] صفحه السالم بيعت ميعليه

ي خدا! من مردي تا نمازش را تمام كند، مسلم نمازش را تمام كرد معقل گفت: اي بنده

ت و دوستان آنان را براي من ارزاني از اهل شام هستم كه خداوند متعال محبت اهل بي

داشته است!!آن گاه خودش را به گريه زد و گفت: مبلغ سه هزار درهم همراه من است، 

خواهم با آن مردي كه از اهل بيت است مالقات كنم، خبردار شدم كه او به شهر مي

من هم  يرد،گكوفه آمده و براي پسر دختر پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم بيعت مي

خواهم او را مالقات كنم، اما كسي را پيدا نكردم تا مرا راهنمايي كند، منزل او را هم مي

شناسم، اآلن كه در مسجد نشسته بودم شنيدم كه گروهي از مؤمنان تو را نشان نمي

گفتند: اين شخص، از فردي كه از اهل بيت است و به اين شهر آمده، خبر دادند و ميمي

ن خدمت شما آمدم تا مبلغ مرا دريافت نمايي و مرا به حضور صاحب خود دارد. اينك م

از  خواهي، قبلببري، زيرا كه من برادري از برادران تو و مورد اطمينان هستم، و اگر مي

ه با تو گويم كمالقات با او، از من بيعت بگير.پسر عوسجه گفت: خداي را سپاس مي
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و شاد شدم، تو نيز، كسي را كه دوست مالقات كردم، من از اين جهت، خوشحال 

كند، اما داري؛ مالقات خواهي كرد، خداوند به وجود تو، اهل بيت خود را ياري ميمي

ي او تمام شود، مردم مرا به اين جهت پيش از آن كه ترس و وحشت اين طغيانگر و غلبه

ديگري  يزشناختند، و اين مسأله مرا غمگين نموده است.معقل گفت: جز خير و نيكي چ

نخواهد شد، از من بيعت بگير.)مسلم بن عوسجه( از او بيعت گرفت و عهد و پيمانهاي 

سخت و شديدي بست كه همواره خيرخواهي كند و حتما اين مطلب را مخفي و پنهان 

نگه دارد.معقل آن چنان سوگند خورد و پيمانها بست كه او را راضي شده و خاطر جمع 

ي من رفت و آمد كن، تا براي تو ت: چند روزي به خانهباشد.آن گاه پسر عوسجه گف

د السالم بگيرم.معقل شروع به تردي مالقات به حضور صاحب تو، جناب مسلم عليهاجازه

با شيعيان كرد، پسر عوسجه براي او اجازه گرفت، اجازه داده شد، جناب مسلم بن عقيل 

ت ي دستور داد تا مبلغ او را دريافي صيداوالسالم از او بيعت گرفت، و به ابوثمامهعليه

دند دريافت كرابوثمامه كسي بود كه پولهايي را كه بعضي از شيعيان كمك مي -كند.

ي شجاعان عرب بود، و جزو خريد، او شخصي دانا، و از جملهكرد و اسلحه ميمي

رد ك[ معقل ملعون با شيعيان رفت و آمد مي99] صفحه  -آمد. برزگان شيعه به شمار مي

شد و آخرين نمود و اولين نفري بود كه وارد جلسه ميو در جلسات آنان شركت مي

خواست فهميد، و گاه گاهي زياد از او ميشد، تا آن كه آنچه ابننفري بود كه خارج مي

 [ .9۰رساند ]زياد مياخبار را به عرض ابن

 ي قتل ابن زيادشريك اعور و نقشه

شهراشوب گويد:هنگامي كه نويسد: ابنمي« بحاراألنوار»در ي مجلسي رحمة اهلل( )عالمه

ي سالم بن مسيب مستقر گرديد، و دوازده السالم وارد شهر كوفه شد در خانهمسلم عليه

السالم زياد ملعون وارد كوفه شد مسلم عليههزار تن با او بيعت كردند.هنگامي كه ابن

ن كرده و تحت امنيت او قرار گرفت، مردم ي هاني نقل مكاي سالم به خانهشبانه از خانه
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هزار تن رسيد.  كنندگان به بيست و پنجنمودند تا اين كه تعداد بيعتپيوسته با او بيعت مي

السالم تصميم بر خروج و قيام گرفت.هاني گفت: عجله در اين موقع، جناب مسلم عليه

 زياد از بصره آمدهبنكه به همراه ا -نفرماييد.از طرف ديگر؛ شريك بن اعور همداني 

عبيداهلل  السالم گفت:ي هاني افتاده بود، شريك به مسلم عليهمريض شده و در خانه -بود 

كشم. در اين هنگام، تو با شمشير آيد، و من سخن را با او به درازا ميبه عيادت من مي

 كه منخود بيرون آمده و او را به قتل برسان، و عالمت بيرون آمدن تو هم اين باشد 

زياد به عيادت گويم: به من آب بدهيد.ولي هاني از اجراي اين نقشه نهي كرد.ابنمي

شريك آمد، و از درد او پرسيد، پرسش و پاسخ به درازا كشيد، شريك ديد كسي نيامد، 

ترسيد كه اين نقشه فراموش شده و از بين برود و به همين جهت، براي فهماندن مطلب، 

يل ء بها كأس المنية بالتعجعر كرد:ما االنتظار بسلمي أن تجيشروع به خواندن اين ش

ي مرگ سيراب اسقوهابراي چه سلمي منتظر است از آوردن آن؛ به زودي مرا با كاسه

زياد از اين جريان واهمه كرد و از منزل هاني خارج شد، [ ابن9۸[ . ] صفحه 9۲كند ]

مد، و ز عبداهلل بن يقطر گرفته بود؛ آاي كه اوقتي داخل قصر شد مالك بن يربوع با نامه

رسانم مضمون نامه چنين بود:به سوي حسين بن علي عليهماالسالماما بعد؛ به اطالع شما مي

سيد، ي من بدست شما ركه از مردم كوفه فالن تعداد با شما بيعت نموده است، وقتي نامه

نان براي ا هستند، و آي مردم با شمبه سوي كوفه شتاب كنيد، شتاب كنيد؛ زيرا كه همه

[ 9۳زياد ملعون، فرمان قتل عبداهلل بن يقطر را صادر كرد ]يزيد ميل و رغبتي ندارند.ابن

، زياد از منزل هاني بيرون رفتگويد:چون ابن« مثير األحزان»نما رحمة اهلل در كتاب .ابن

را سستي چالسالم در حالي كه شمشير به دستش بود بيرون آمد، شريك گفت: )مسلم عليه

 السالم گفت: تصميم گرفتم خارجكردي( و چه مانع شد كه او را نكشتي؟مسلم عليه

دهم تو را به خدا كه شوم، ولي زن هاني دست به دامن من زد، و گفت: سوگند مي

ي ما به قتل مرسان.او در پيش روي من گريست، من شمشير را كنار زياد را در خانهابن

ت: واي بر او! هم خود و هم مرا به هالكت انداخت، از آنچه انداخته و نشستم.هاني گف
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نويسد: مي« بحاراألنوار»[ .عالمه مجلسي رحمة اهلل در 99كردم، گرفتار شدم ]فرار مي

السالم بيرون آمد شريك به او گفت: چه چيزي تو را از ابوالفرج گويد:وقتي مسلم عليه

صرف نظر كردم(:نخست آن كه، هاني كشتن او بازداشت؟گفت: به دو علت )از قتل او 

[ دوم آن كه، حديثي است 9۰زياد كشته شود. ] صفحه ي او ابندوست نداشت در خانه

ضرتش اند؛ و به من رسيده كه حكه از حضرت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم نقل كرده

شود و ياني مهمانا ايمان مانع قتل ناگه«.»ان االيمان قيد الفتك فال يفتك مؤمن»فرمود:

[ .هاني به او گفت: سوگند به خدا! اگر او را 9۸« ]رساندمؤمن كسي را غفلتا به قتل نمي

 [ .9۰كشته بودي در واقع فاسق، فاجر و كافري را به قتل رسانده بودي ]

 گفتگوي هاني با ابن زياد

م بن لزياد فهميد كه مسگويد:چون ابن« اللهوف»سيد ابن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

ي هاني است، محمد بن اشعث، اسماء بن خارجه و عمرو بن السالم در خانهعقيل عليه

لي دانيم، وآيد؟گفتند: نميحجاج را خواست و گفت: چرا هاني بن عروه پيش ما نمي

ام كه حالش خوب شده و صحت زياد گفت: خبردار شدهگويند: مريض است.ابنمي

دانستم كه مريض است او را نشيند، اگر ميش ميايافته، و هنگام غروب درب خانه

كردم، برويد و به او امر كنيد كه آنچه از حق ما بر گردن اوست ترك نكند، عيادت مي

زيرا من دوست ندارم شخصي همانند او كه از بزرگان عرب است حقش ضايع شود.آنان، 

 چرا امير را مالقات اش نشسته بود نزد او آمده و گفتند:موقع غروب كه هاني درب خانه

دانستم هاني مريض است او را عيادت كني؟ او از تو ياد كرد و گفت: اگر مينمي

ر رسيده زياد خبكردم.هاني گفت:مريضي من، مانع اين كار شده است.گفتند: به ابنمي

نشيني، و سستي تو باعث تأخير مالقات شده است، ات ميكه شما شامگاهان بر درب خانه

ي كند، زيرا كه تو آقاي طايفهاز مثل تو، سستي، تأخير و جفا را تحمل نميو سلطان 

دهيم كه همين اآلن با ما سوار شوي تا پيش امير برويم.هاني خود هستي، و ما سوگند مي
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[ 99هاي خود را خواست و پوشيد، آن گاه استر خود را طلبيد، سوار شد و ] صفحه لباس

در اين هنگام، بعضي از مسايل را فهميد و احساس حركت كرد تا نزديك قصر رسيد. 

خطر كرد، و به حسان بن اسماء بن خارجه گفت: پسر برادرم! سوگند به خدا! من از اين 

ترسم، نظر تو در اين باره چيست؟گفت: سوگند به خدا! اي عمو! من از چيزي مرد مي

و اين در صورتي بود  دهي؟ترسم، چرا برخي خياالت را بر دل خود راه ميبراي تو نمي

دانست چرا عبيداهلل به احضار عمويش امر كرده است.هاني وارد قصر كه حسان نمي

اي از نزديكان حضور داشتند چون چشم آن ملعون به هاني عبيداهلل شد، همان وقت عده

ي هالكت وارد شد.هنگامي كه هاني نزديك پسر افتاد گفت: خائني به پاي خود به خانه

رو كرد به شريح قاضي كه در نزد او نشسته بود و بيت عمرو بن معدي كرب  زياد رسيد

زبيدي را خواند:اريد حياته و يريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادمن زندگي او را 

ي پسندي كسي از طايفهخواهد؛ اگر اين نظر مرا نميخواهم و او كشته شدن مرا ميمي

زياد از اين شعر اين بود كه واهد.)منظور ابنمراد بياور كه عذر خطاي خود را بخبني

ي خود، بر عليه من توطئه خواهم هاني زنده بماند ولي او در خانهگفت: من ميمي

كند(.هاني گفت: اي امير! مقصود تو از اين حرفها چيست؟گفت: آرام باش اي هاني! مي

رر المؤمنين! و به ضي تو بر عليه اميرهايي است كه در خانهاين چه عمليات و چه فتنه

ي خود جاي داده و براي او گيرد؟ مسلم بن عقيل را در خانهي مسلمانان انجام ميهمه

اي، هاي اطراف خود جا دادهاي و آنها را در خانهاسلحه و مردان جنگجو فراهم آورده

ماند؟هاني گفت: من چنين كارهايي را كني كه اين اخبار بر من پوشيده ميگمان مي

اي.هاني گفت: خداي امر زياد گفت: آري! تو اين كارها را انجام دادهام.ابنم ندادهانجا

معقل  -غالم من بيايد.« معقل»زياد گفت: بگوييد ام.ابنامير را اصالح كند! من انجام نداده

معقل آمد و رو به -زياد بود، او بسياري از اسرار آنها را كشف كرده بود جاسوس ابن

ايستاد، وقتي هاني او را ديد، دانست كه او جاسوس بوده است.گفت: اي زياد روي ابن

ي خود نياورده و امير! خدا امر امير را اصالح كند، سوگند به خدا! من مسلم را به خانه
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ي من پناه آورد، من حيا كردم او را برگردانم، و ] صفحه ام، ولي او به خانهدعوت نكرده

دار شدم و او را مهمان نمودم، اكنون كه فظ او را عهده[ پناهش دادم. بدين جهت، ح9۳

ي من خارج شود و به هر كجا كه تو دانستي بگذار بروم پيش او و بگويم كه از خانه

ام؛ بيرون ام و او را پناه دادهي خود گرفتهخواهد برود، تا من از آنچه به ذمهمي

شوي مگر اين كه مسلم را نمي زياد لعين گفت: به خدا قسم! هرگز از من جداآيم.ابن

آورم، آيا مهمان خود را حاضر كني.هاني گفت: به خدا قسم! هرگز او را به نزد تو نمي

به دست تو بدهم كه او را بكشي؟گفت: به خدا سوگند! بايد او را نزد من بياوري.هاني 

رو مآورم.چون سخن ميان آنها بسيار شد، مسلم بن عگفت: به خدا سوگند! او را نمي

باهلي برخاست و گفت: خدا امر امير را اصالح كند! اجازه بده من در خلوت با او سخن 

شستند اي ناي از داراالماره رفتند و در گوشهگويم.پس مسلم بن عمرو، با هاني به گوشه

زدند صداي آنان را ديد و هنگامي كه بلند حرف ميزياد لعين آنها را ميطوري كه ابن

 دهم كه باعث قتل خود نشوي، وفت: اي هاني! تو را به خدا سوگند ميشنيد.مسلم گمي

م. مسلم، دهي خود را گرفتار بال نكني، به خدا سوگند! من تو را از مرگ نجات ميطايفه

رسانند، او را تسليم كن، و كشند و نه به او ضرر ميي اين قوم است نه او را ميعموزاده

اي شود، زيرا كه او را به سلطان تسليم كردهتو نمياين عمل باعث خواري و كسر شأن 

)و اين عيب نيست(.هاني گفت: به خدا سوگند! اين كار سبب رسوايي و ننگ است، 

ي فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و كسي را كه در پناه من و مهمان من، و فرستاده

 ، و ياوران زيادي دارم،هاي من سالمسلم است به دست دشمن بسپارم، در حالي كه دست

به خدا سوگند! اگر تنها باشم و هيچ ياوري نداشته باشم تا مرا ياري كند او را تسليم 

كنم تا اين كه پيش از او بميرم.مسلم بن عمرو، شروع كرد او را قسم دادن، ولي هاني نمي

نيد ي را شزياد، سخنان هانگفت: به خدا قسم! هرگز وي را به دست او نخواهم داد.ابنمي

وگند زياد گفت: سو گفت: او را نزديك من بياوريد.هاني را به نزد آن ملعون بردند، ابن

كنم.هاني گفت: به خدا به خدا! بايد او را نزد من بياوري وگرنه سر از بدنت جدا مي
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زياد [ خواهد شد.ابن94ات زياد ] صفحه سوگند! اگر چنين كني شمشيرها در اطراف خانه

داي او را ي او صكرد كه طايفهترساني؟هاني گمان ميت: آيا مرا با شمشير ميملعون گف

 شنوند.مي

 مجروح شدن هاني

زياد گفت: او را نزديك من بياوريد.پس هاني را نزد آن ملعون بردند، او با چوبي كه ابن

تا زد در دستش داشت بر صورت او زد، و پيوسته با آن، بيني، پيشاني و صورت او را مي

اين كه بيني او را بشكست، و خون بر لباسهايش جاري شد، و گوشت صورت و پيشاني 

ر ي شمشياو بر محاسنش ريخت تا آن كه چوب شكست.هاني دست انداخت و قبضه

زياد فرياد زد: يكي از پاسبانان او را گرفت، ولي پاسبان تيغ را به طرف ديگر كشيد.ابن

آوردند تا اين كه در يكي از اتاقهاي داراالماره  او را بگيريد.پس او را كشان كشان

ر زياد گفت: نگهباني بر او بگماريد، و آنان به دستوانداخته و در را به روي او بستند.ابن

چنين آمده است:)هنگامي كه هاني از تسليم « منتخب»[ .در كتاب 99او عمل كردند ]

ود هاني با شمشيري كه در نزد خ زياد خشمگين شد،السالم امتناع ورزيد( ابنمسلم عليه

زياد حمله كرد و لباسهاي او را پاره نمود و جراحات كاري بر او رسانيد. داشت به ابن

معقل لعين با شمشير، مقابل هاني ايستاد.پس هاني شروع كرد به شمشير زدن و آنان را از 

ت: سوگند گفزد تا اين كه از آن گروه، مردان زيادي را كشت، و ميراست و چپ مي

باشد  السالمبه خدا! اگر پاي من براي حفظ كودكي از كودكان اهل بيت رسالت عليه

كشم تا اين كه قطعه قطعه شود، پس جمعيت زيادي به او حمله نمودند پايم را كنار نمي

[ .سپس سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:در 9۳و او را دستگير كرده و به زنجير بستند ]

از جاي برخاست و ] صفحه  -و به قولي حسان بن اسماء  -ء بن خارجه اين هنگام، اسما

[ گفت: اي امير! آيا ما در روزهاي ديگر هم فرستادگان مكر و حيله باشيم؟ )يعني ۳۱

و ي تو شويم( به ما دستور دادي تا هاني را به نزد تديگر انتظار نداشته باش كه فريفته
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شكني و خون او را به استخوان صورتش را مي آوريم، اكنون او را حاضر ساختيم و تو

زياد حرامزاده از سخن او نمايي و اعتقاد كشتن او را داري؟ابنمحاسنش جاري مي

غضباك شد و گفت: تو در نزد من جرأت چنين سخنان را داري؟پس دستور داد آن 

ز ا ايهاي( او را بسته و در گوشهچنان او را زدند تا اين كه ساكت شد، سپس )دست

داراالماره محبوس كردند.وقتي حسان اين حال را ديد گفت )انا هلل و انا اليه راجعون(، 

)و به ياد سخنان هاني قبل از ورود به داراالماره افتاده( و گفت: اي هاني! خبر مرگ تو 

دهم كه تو را خواهند كشت.سيد رحمة اهلل گويد: آن گاه به عمرو بن را به خودم مي

خبر رسيد كه هاني كشته شده  -زن هاني بن عروه بود « رويحه»رش كه دخت -حجاج 

ي مذحج آمد و داراالماره را محاصره ي افراد طايفهاست، پس عمرو بن حجاج با همه

ي كرد و فرياد زد: من عمرو بن حجاج هستم، و اين جمعيت سواران و بزرگان قبليه

ايم، از جماعات مسلمانان جدا نشده ايم ومذحج هستند، ما از اطاعت امير سرپيچي نكرده

زياد ملعون از اجتماع و سخنان ايم كه صاحب ما، هاني كشته شده است.ابنولي شنيده

آنان باخبر شد، به شريح قاضي دستور داد: برو هاني را ببين و سالمتي و زنده بودن او را 

و  هاني را خبر داد، ي او اطالع بده.شريح همين كار را كرد، و به آنان سالمتيبه طايفه

 [ .94آنان )به همين قدر( راضي شده، و برگشتند ]

 خروج حضرت مسلم و بي وفايي مردم كوفه

گويد:چون خبر گرفتار شدن هاني و آنچه از مي« الهوف»سيد قدس سره دركتاب 

ده السالم رسيد، خود با كساني كه با او بيعت كرصدمات بر او وارد شده بود به مسلم عليه

زياد از خانه خارج شد، عبيداهلل بن زياد از ترسش به داراالماره ودند براي جنگ با ابنب

السالم به جنگ و قتال مشغول [ مسلم عليه۳۰پناه برد، و افراد آن ملعون، با ياران ] صفحه 

[ .در نقل شيخ مفيد رحمة اهلل آمده است:در داراالماره فقط سي نفر پاسبان، ۸۱شدند ]

ي خود و خادمان او بودند، و اينان تا هنگام غروب يز از بزرگان مردم و خانوادهبيست نفر ن
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آفتاب در محاصره بودند.سپس سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:افراد عبيداهلل بن زياد 

م را السالبر بام قصر رفته، اصحاب مسلم عليه -كه باالي داراالماره بودند  -ملعون 

ين كردند، به همين منوال بود كه تا اه آمدن لشكر شام تهديد ميترسانيدند، و آنها را بمي

م السالم كم ككه آن روز پايان يافت.هنگامي كه شب فرارسيد، اصحاب مسلم عليه

تر گفتند: چه كار داريم كه در فتنه و فساد عجله كنيم، بهپراكنده شده و به يكديگر مي

قوم نداشته باشيم تا اين كه خداوند امر هاي خود بنشينيم، و كاري با اين است در خانه

اين گروه را اصالح كند.در روايت شيخ مفيد رحمة اهلل آمده است:كار به جايي رسيد 

گفتند: بازگرد، ديگران هستند و به تو آمدند و ميكه زنان نزد فرزند يا برادر خود مي

شام  گفتند: فردا سپاهآمدند و به برادران و فرزندان خود مياحتياجي نيست، و مردان مي

 [ .۸۰گشتند ]آيد، تو با جنگ و شر چه خواهي كرد؟ برگرد. و آنها برميمي

 تنها شدن حضرت مسلم

اكنده السالم پرسپس سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:)مردم پيشوته از دور مسلم عليه

لم و مس السالم، جز ده نفر باقي نماند، هنگامي كه مغرب شدشدند( با مسلم عليهمي

السالم السالم براي نماز مغرب وارد مسجد شد آن ده نفر نيز پراكنده شدند، مسلم عليهعليه

ت به دانسگشت )نميهاي كوفه سرگردان مييكه و تنها از مسجد خارج شد و در كوچه

رسيد، در آنجا توقف كرد، از او « طوعه»ي زني به نام كجا رود؟( تا اين كه بر در خانه

السالم نوشيد.در روايت شيخ مفيد رحمة اهلل ت، آن زن آب آورد و مسلم عليهآب خواس

اش ديد( چنين آمده:آن زن، ظرف آب را به خانه برد، بعد بيرون آمد )و او را درب خانه

[ فرمود: آري.گفت: پس چرا به ۳۲ي خدا! مگر آب نياشاميدي؟ ] صفحه گفت: اي بنده

السالم ساكت شد و چيزي نگفت.باز آن زن عليهروي؟مسلم ي خود نمينزد خانواده

اي  گفت:سبحان اهلل!« طوعه»ي سوم السالم ساكت شد، دفعهتكرار كرد و مسلم عليه

ي خود برو، ي خدا! خداوند تو را از بديها دور كند، از اينجا برخيز و نزد خانوادهبنده
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 م در اين وقت شب،ي من توقف كني و من دوست ندارزيرا كه خوب نيست جلو درخانه

السالم برخاست و گفت:يا أمة اهلل! مالي في هذا ي من باشي.جناب مسلم عليهكنار خانه

المصر أهل و ال عشيرة، فهل لك في أجر و معروف، و لعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟اي 

تواني در حق من احسان نموده ي خدا! من در اين شهر خانه و فاميلي ندارم، آيا ميبنده

امشب در منزل خود جاي دهي؟ شايد پس از اين، پاداش احسان تو را داده و جبران و 

:أنا السالم گفتي خدا! چگونه خانه نداري؟جناب مسلم عليهنمايم؟طوعه گفت: اي بنده

مسلم بن عقيل، كذبني هؤالء القوم، و غروني و أخرجوني.من مسلم پسر عقيل هستم، اين 

ا فريب داده و سرانجام )يكه و تنها( بيرونم كردند.گفت: مردم به من دروغ گفتند، و مر

السالم به راستي تو مسلم هستي؟گفت: آري.گفت: بفرماييد.آن گاه حضرت مسلم عليه

را به يكي از اتاقهايي كه خود سكونت نداشت، راهنمايي كرد و لوازم استراحت را فراهم 

ه ل نفرمود.در اين هنگام، بالفاصلالسالم شام مينمود و شام آورد، ولي حضرت مسلم عليه

[ ۸۲كند ]فرزند آن زن آمد و متوجه شد كه مادرش به يكي از اتاقها زياد رفت و آمد مي

[ )وقتي فرزندش اين جريان را مشاهده كرد( ۳۳نويسد: ] صفحه مي« المنتخب».در كتاب 

 ه چرا به آنبه روي خودش نياورد، و علت اين كار را از مادرش پرسيد، و اصرار كرد ك

كند.مادرش از او پيمان گرفت كه اين راز را فاش نكند تا جريان را اتاق رفت و آمد مي

به او بگويد. فرزند آن زن تا صبح، اين راز را پنهان كرد.هنگام صبح، وقتي طوعه براي 

السالم آب وضو برد، به او گفت: اي موالي من! چرا ديشت را حضرت مسلم عليه

: لختي خوابم برد، و در عالم خواب عموي خود اميرمؤمنان علي نخوابيدي؟فرمود

فرمود:ألوحا ألوحا، العجل العجل، و ما أظن اال أنه آخر السالم را ديدم كه به من ميعليه

روز؛  كنم كه اين؛و گمان مي«زود باش، زود باش! شتاب كن شتاب كن!»أيامي من الدنيا.

گويد:پس از آن كه فيد رحمة اهلل بعد از اين مي[ .شيخ م۸۳آخرين روزم از دنيا باشد ]

السالم متفرق شدند، مدت زيادي گذشت كه سر و مردم از دور حضرت مسلم عليه

اران رسيد، و ديگر صداي يزياد ملعون نميالسالم به گوش ابنصداي اصحاب مسلم عليه
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بام  از پشت شنيد، به مأموران خود گفت:شنيد، نميآن حضرت را آن طور كه قبال مي

بينيد؟آنان نگاه كردند و كسي را قصر نگاه كنيد آيا از ياران او كسي را مي

هاي مسجد هاند؟آنها تختگاه كمين كردهزياد گفت: نگاه كنيد شايد در مخفينديدند.ابن

شد و كردند، گاهي روشن ميهاي آتش كه در دست داشتند نگاه ميرا كندند و با شعله

ه بر هايي كها را افروخته و نيشد، پس قنديلخواستند روشن نميميگاهي آن طور كه 

بستند آتش زدند، و نگاه كردند، اين كار را در تاريكترين نقاط سايبانها سر آنها نخ مي

اد خبر دادند زينيز انجام دادند حتي اطراف منبر را بررسي كردند كسي را نديدند، و به ابن

زياد درب پيشگاه داراالماره را گشود و با يارانش اند.ابنشدهي ياران او پراكنده كه همه

وارد مسجد شد، سپس بر باالي منبر رفت، و دستور داد افرادش گرداگرد منبر او بنشينند، 

[ او به عمرو بن نافع دستور ۳9آنان تا قبل از وقت نماز عشا در مسجد نشستند. ] صفحه 

! كساني از پاسبانان يا بزرگان يا كدخدايان يا از داد كه ميان مردم ندا دهد: آگاه باشيد

اهل جنگ و لشكريان درامانند كه نماز عشا را در مسجد بخوانند.ساعتي نگذشت كه 

داد  زياد دستورگفت، و ابن« قد قامت الصالة»مسجد از جمعيت پر شد، سپس منادي او 

را با  و را بكشد، نمازنگهبانانش از اطراف، او را محافظت كنند كه مبادا كسي غفلتا ا

مردم خواند بعد منبر رفت و حمد و ثناي خدا را بجاي آورد سپس گفت:اما بعد؛ ديديد 

عقيل سفيه و جاهل!! چه مخالفت و عداوتي به وجود آورد، در امان خدا نخواهد كه ابن

 يي او پيدا شود. هر كس او را دستگير كند به اندازهبود كسي كه فرزند عقيل در خانه

براي ) -ي او جايزه دارد، اي بندگان خدا!! از خدا بترسيد!! و بر اطاعت و بيعت خود ديه

ثابت و استوار باشيد، و نگذاريد شبهه و فساد بر دل شما راه يابد!اي حصين بن  -يزيد( 

ان هاي كوفه بدون نگهباي از كوچهي كوچهنمير! مادرت به عزايت بنشيند! اگر دروازه

، فرار كند و او را به نزد من نياوري -السالم يعني جناب مسلم عليه -ن شخص بماند، يا اي

ها ها و خانههاي اهل كوفه مسلط خواهم كرد، پس پاسبانان را بر كوچهتو را به خانه

ها را تفتيش كن، و به جستجو بپرداز تا آن مرد را دستگير بفرست، و فردا صبح، خانه
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زياد آن گاه ابن-تميم، رئيس پاسبانان بود ي بنير از قبيلهحصين بن نمي -كرده و بياوري.

حرامزاده داخل قصر شد و براي عمرو بن حريث؛ علمي داده و او را رئيس شهر كرد، 

ي ورود داد، مردم وارد قصر زياد بر تخت نشسته و براي مردم اجازههنگام صبح، ابن

ر زياد او را در كناقتي وارد شد ابني واردين محمد بن اشعث ملعون بود، وشدند.از جمله

كند، و در امري كه به او سپرده خود جاي داد و گفت: مرحبا به شخصي كه خيانت نمي

شده سر به فرمان است.از سوي ديگر، بامدادان پسر آن پيرزن، نزد عبدالرحمان پسر محمد 

، آگاه كرد، السالم در نزد مادرشبن اشعث آمده و او را از محل مسلم بن عقيل عليه

زياد حضور داشت آمد و آهسته خبر را به او عبدالرحمان نزد پدرش كه در مجلس ابن

زياد حرامزاده از جريان آگاه شد، و با چوب به ران او زده و گفت: برخيز و رسانيد.ابن

 [ ۳۸همين اآلن او را نزد من بياور. ] صفحه 

 هاي كوفهجنگ حضرت مسلم در كوچه

همراه  ي او را بهزياد، افراد طايفهي انجام وظيفه شد. ابنرخاست و آمادهمحمد بن اشعث ب

السالم در اي كراهت دارند كه مثل جناب مسلم عليهدانست هر قبيلهاو فرستاد زيرا كه مي

ي قيس ميان آنها مقهور و مغلوب شود. و عبيداهلل بن عباس سلمي را با هفتاد نفر از طايفه

السالم در آنجا بود اي كه حضرت مسلم عليهآمده تا به درب خانههمراه او كرد.آنان 

رسيدند، چون حضرتش صداي سم اسبان و صداي مردان را شنيد، فهميد كه دشمن 

نزديك است، شمشير از نيام كشيده به سوي آنان حمله كرد، آنها با ازدحام به خانه هجوم 

زد تا اين با شمشير بر پيكر آنان مي السالم بر آنان حمله كرد وبردند، حضرت مسلم عليه

السالم به كه از خانه بيرونشان كرد.دوباره به سوي او برگشتند، باز حضرت مسلم عليه

آنان حمله كرد. در اين ميان، بكر بن حمران احمري رو در روي آن حضرت ايستاد، و 

ت زد و حضراي به دهان مبارك ي شمشير ميان ايشان رد و بدل شد، بكر ضربهدو ضربه

لب بااليش را قطع نمود و شمشير با سرعت به لب زيرين حضرت اصابت كرد و دو 
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ر سر آن السالم شمشيري بدندان پيشين حضرتش افتاد.در اين هنگام، حضرت مسلم عليه

اي ديگر بر كتف آن ملعون فرودآورد كه اي محكم بر او زد، ضربهملعون حواله و ضربه

السالم ها اين شجاعت را از جناب مسلم عليه.چون آن ملعوننزديك بود به شكمش برسد

د و روي زدنها را آتش ميبام رفته و شروع به پرتاب سنگ كردند، نيديدند، به پشت

السالم چون اين صحنه را ديد )و اين گونه نامردي را از آنان ريختند، مسلم عليهسر او مي

 شده و در كوچه بر آنها حمله كرد. مشاهده كرد( با شمشير كشيده، از خانه خارج

 شجاعت حضرت مسلم

گويد:در برخي از كتابهاي مناقب از علي بن « بحاراالنوار»عالمه مجلسي رحمة اهلل در 

احمد بن اسحاق، از حميدي، از سفيان بن عيينه، از عمرو بن دينار روايت شده كه گويد: 

[ ۳۰ اد، او مانند شير بود. ] صفحهالسالم حضرت مسلم را به كوفه فرستامام حسين عليه

ي شجاعت به حدي بود كه مردي را عمرو و ديگران گويند: قوت و قدرت آن شير بيشه

از « بحاراالنوار»[ .همچنين در كتاب ۸9كرد ]گرفت و به باالي بام پرتاب ميبه دست مي

ن شعر را اي السالم بر آن مالعين حمله كردشهراشوب نقل شده:هنگامي كه مسلم عليهابن

بر فصخواند:هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع فأنت بكأس الموت ال شك جارعمي

ستاده آن مرگ است كه در پيشاپيش اياألمر اهلل جل جالله فحكم قضاء اهلل في الخلق ذائع

 ي مرگ خواهيخواهي انجام بده؛ پس تو بدون ترديد از كاسهاست واي بر تو! هرچه مي

مر و قضاي خداوند جليل صبر كن؛ كه حكم قضاي خدا در ميان خلق نوشيد.پس به ا

السالم چهل و يك نفر از آن مالعين را به هالكت رساند شايع است.حضرت مسلم عليه

آمده است:گروه زيادي از آنان را به هالكت رساند، چون « منتخب»[ .در كتاب ۸۸]

نيروي  سوار ورستاد و از وي اسبزياد ملعون فاشعث اين صحنه را ديد قاصدي به ابنابن

زياد در جواب گفت: مادرت به عزايت بنشيند! يك نفر به ي كمكي خواست.ابنپياده

تنهايي، اين همه كشتار به راه انداخته؟ چگونه است كه تو را به سوي شخصي كه از او 
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در عث السالم بفرستم؟محمد بن اشيعني حضرت سيدالشهداء عليه -قويتر و دليتر است 

ي شهر هاي كوفه يا جرمقاني از جرامقهجواب او گفت: گويا تو مرا به سوي بقالي از بقال

اي، )نه( بلكه مرا به سوي شمشيري از شمشيرهاي محمد بن عبداهلل صلي حيره فرستاده

شهراشوب نقل از ابن« بحاراالنوار»[ .در ۸۰اي ]اهلل عليه و آله و سلم فرستاده

 داني كه مرا به سوي شير شجاع و شمشير برانيفت، اي امير! آيا نمياشعث گنمايد:ابنمي

رديم به گاي؟!باز برميكه در دست مرد شجاعي از فرزندان بهترين خلق است؛ فرستاده

يد، زياد ملعون رسگويد:(هنگامي كه پاسخ محمد بن اشعث به ابن)مي« منتخب»روايت 

را ديد به  السالم اين لشكرحضرت مسلم عليهلشكر بسياري را به ياري او فرستاد، و چون 

ور شد، حضرت ي آن زن برگشت و خود را آماده كرده و به سوي آن مالعين حملهخانه

[ از آنان را به هالكت رساند، در اثر حمالت ۳9السالم گروه زيادي ] صفحه مسلم عليه

 گرديد.آن مالعين، بدن مباركش از اصابت تيرهاي زيادي مانند بدن خارپشت 

 ي كوفیان و دستگیري حضرت مسلمحمله

اشعث السالم را دستگير كنند. به همين جهت، دوباره ابنآنها نتوانستند حضرت مسلم عليه

ي زيادي زياد فرستاد تا افراد سواره و پيادهقاصدي براي كمك به سوي ابن

ه او امان حليه( ب زياد لشكر ديگري را فرستاد و گفت: واي بر شما! )از راهبفرستد.ابن

ي شما را نابود خواهد كرد.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: در دهيد؛ و اگر چنين نكنيد همه

السالم كرد و گفت: خود را اين هنگام، محمد بن اشعث ملعون رو به حضرت مسلم عليه

كرد و به كشتن مده، تو در امان هستي.اين در حالي بود كه آن حضرت جنگ مي

ال اقتل اال حرا و ان رأيت الموت شيئا نكراو يخلط البارد سخنا مرا رد گفت:أقسمت مي

ام شعاع الشمس فاستقراكل امرئ يوما مالق شرا أخاف أن اكذب أو اغراسوگند خورده

جز به آزادگي و مرادنگي )نه به ذلت و خواري( كشته نشوم؛ گرچه مرگ را امري سخت 

ود و شآميزد؛ پرتو آفتاب رد ميتلخي را ميدانم.و روزگار امر گوارا و پسنديده و مي
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ي مردم جهان، روزي بدي و سختي را مالقات گردد.همهظلمت و تاريكي مستقر مي

ترسم هرگاه به امان شما تن دهم دروغ گفته باشيد يا فريب خواهند كرد؛ من مي

ري خوري، و حليه و مكشوي، فريب نميبخورم.محمد بن اشعث گفت: دروغ گفته نمي

در كار نيست، زيرا كه اين قوم، پسران عموي تو هستند و قاتل و ضرر رساننده به تو 

نيستند.حضرت در حالي كه از زيادي زخم بدنش سست، و از جنگ ناتوان شده بود و 

 اشعث دوباره سخني طوعه تكيه زد.ابنزد بر ديوار خانهضربان قلبش به شدت مي

السالم گفت: من در ستي.حضرت مسلم عليهخودش را تكرار كرد كه: تو در امان ه

السالم رو به گروهي كه با محمد بن [ حضرت مسلم عليه۳۳امانم؟گفت: آري. ] صفحه 

اشعث بودند كرد و فرمود: آيا مرا امان هست؟همگي گفتند: آري، جز عبيداهلل بن عباس 

هست نه  ايهسلمي كه او بدين مثل تمثل كرد و گفت: در اين كار، نه براي من شتر ماد

شتر نر كه سوار شده پي او بروم، يعني من كاري با امان دادن ندارم، اين سخن را گفت 

السالم گفت:أما لو لم تأمنوني ما وضعت يدي في و از آنها دور شد.حضرت مسلم عليه

دهيد من حاضر نيستم دست خود در دستان شما أيديكم.آگاه باشيد! اگر به من امان نمي

آمده است: حضرت به آن مالعين فرمود:ال أمان لكم « منتخب».در كتاب  [۸9بگذارم ]

يا أعداء اهلل و أعداء رسوله!اي دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا! شما را امان نيست و 

اي عميق بر او كندند، و روي شما امان نخواهيد داد.سپس آن مالعين حليه كرده و چاله

اندند، آن گاه از روي مكر و حيله، آن گروه هاي درخت و خاك پوشچاه را با شاخه

ق افتاد، آنها ي عميشياطين پا به فرار گذاشتند، آن مظلوم )در تعقيب آنها بود( به آن چاله

اي بر صورت زيباي آن جناب زد، بعد او را اشعث ملعون ضربهدور او را گرفتند، ابن

ف او را احاطه كردند، شمشيرش فرمايد:اطرا[ .شيخ مفيد رحمة اهلل مي۸۳دستگير كردند ]

را گرفتند، و استري آوردند و بر آن سوارش نمودند. در اين هنگام، از خويشتن مأيوس 

شد، اشك از چشمان مباركش جاري نمود و فرمود: اين اولين مكر و حيله است.محمد 

 بن اشعث ملعون گفت: اميدوارم با تو كاري نداشته باشند.فرمود: سخن تو غير از اميد
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آن گاه « انا هلل و انا اليه راجعون»چيز ديگري نيست، پس امان دادن شما كجاست؟

تي اگر )به خواسبگريست.عبيداهلل بن عباس ملعون گفت: هر كس آن چيزي را كه تو مي

[ ۳4مرادش نرسد( و چنين پيش آمدي براي او رخ دهد، نبايد گريه كند. ] صفحه 

ته شدن كنم، و از كشقسم! براي خودم گريه نميالسالم گفت: به خدا حضرت مسلم عليه

ي يك چشم برهم زدن هالكت را بر خويشتن دوست باكي ندارم، گرچه به اندازه

كنم آيند، گريه ميي من براي خاندان خودم است كه به سوي من ميدارم؛ ولي گريهنمي

السالم روي لم عليهالسالم.سپس مسالسالم و اهل بيت امام حسين عليهبراي امام حسين عليه

گه بينم كه تو از زنده ني خدا! قسم به خدا! ميبه محمد بن اشعث كرده و فرمود:اي بنده

تواني كار خيري انجام دهي، اي عاجز و ناتواني، آيا ميداشتن من و اماني كه به من داده

تش رالسالم بفرستي كه از زبان من اين پيام را به حضو مردي را به سوي حسين عليه

كنم او و اهل بيتش از مكه به سوي شما حركت كرده يا فردا چون گمان مي -برساند؟ 

و به حضرتش بگويد: پسر عقيل هنگامي كه به دست كوفيان اسير  -حركت خواهد كرد 

كرد تا شب زنده بماند، او به شما گفت:فداي تو شده بود مرا نزد تو فرستاد، يقين نمي

گرديد، و اهل كوفه شما را فريب ندهند، اينان همان همراهان شوم؛ با اهل بيت خود باز

مانا كرد، هپدرت بودند كه آن حضرت جدايي از آنان را با مرگ يا كشته شدن آرزو مي

رأي  يعني در يك -اهل كوفه به تو دروغ گفتند، و شخص دروغگو رأي و تدبير ندارد 

زياد ن پيام را خواهم رساند، و به ابن.پسر اشعث گفت: سوگند به خدا! اي-ماند پايدار نمي

م السالام.آن گاه پسر اشعث با جناب مسلم عليههم خواهم فهماند كه من تو را امان داده

زياد ملعون شد، ي ورود خواست، وارد مجلس ابنبه درب قصر آمدند، خودش اجازه

مان دادن االسالم به دست بكر، و بعد خبر دستگيري و ضربت خوردن حضرت مسلم عليه

زياد حرامزاده گفت: تو كيستي كه امان بدهي؟ مگر ما تو را زياد رساند.ابناو را به ابن

اكت شد، اشعث سفرستاديم كه امان بدهي؟ ما تو را فرستاديم كه او را نزد ما بياوري.ابن

السالم را به طرف درب قصر آوردند، تشنگي بر آن حضرت غلبه مسلم بن عقيل عليه
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ي ورود به قصر بودند. در اين حال، اي كنار درب نشسته و منتظر اجازه، عدهكرده بود

ي آب خنكي كنار درب گذاشته بودند، مسلم بن عمرو ملعون به حضرت گفت: كوزه

 اي از اين آب رابيني اين آب چقدر سرد و خنك است؟ سوگند به خدا! هرگز قطرهمي

السالم ميان آتش بچشي.حضرت مسلم عليهنخواهي چشيد تا اين كه از آب گرم جهنم در 

گفت: واي بر تو! تو كيستي؟گفت: من كسي هستم كه حق را شناخت در وقتي كه تو 

كرد در حالي  -يزيد  -[ خيرخواهي براي امام خود! 4۱آن را انكار كردي، و ] صفحه 

ه، و كه تو به او خيانت كردي، و از او اطاعت نمود در حالي كه تو او را عصيان نمود

السالم گف: مادرت مخالفت كردي، من مسلم بن عمرو باهلي هستم.جناب مسلم عليه

قدر  دل هستي! و چهتو چه اندازه ظالم و سنگ -يعني خدا تو را بكشد  -فرزند شود! بي

قساوت قلب داري! اي پسر باهله! تو سزاوار آب گرم جهنم هستي كه در آتش جهنم 

السالم نشست و بر ديوار تكيه نمود، عمرو لم عليههميشگي بماني.آن گاه حضرت مس

اسه اي آورد، در آن كي آبي كه دستمالي روي آن بود با كاسهغالم خود را فرستاد كوزه

السالم كاسه را گرفت و چون آب ريخت و آن جناب گفت: بياشام.جناب مسلم عليه

بخورد، و اين توانست آب شد، و نميخواست بخورد ظرف از خون دهانش پر ميمي

كار دوبار تكرار شد، بار سوم حضرتش خواست آب بخورد دندانهاي پيش آن جناب به 

كاسه افتاد، و فرمود: خداي را سپاس كه اگر اين آب از جمله روزي من بود و قسمتم 

زياد ملعون آمد و دستور داد او خوردم.در اين هنگام، مأمور ابنشد هر آينه آن را ميمي

 زياد به عنوان امير سالم ندادكنند، وقتي آن حضرت وارد مجلس شد به ابن را وارد قصر

يكي از پاسبانان گفت: چرا بر امير سالم  -يعني نگفت: السالم عليك أيها األمير  -

خواهد مرا بكشد چه سالمي به او السالم فرمود: اگر او مينكردي؟حضرت مسلم عليه

زياد عد از اين سالم من بر او بسيار خواهد شد.ابنخواهد مرا بكشد پس ببكنم، و اگر نمي

ملعون گفت: به جان خودم قسم كه تو را خواهم كشت.فرمود: چنين خواهد شد؟گفت: 

 آري.
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 وصیت حضرت مسلم

فرمود: پس بگذار من به برخي از خويشان خود وصيتي بنمايم.گفت: مهلت دادم، وصيت 

ان آنان ينان عبيداهلل بن زياد نگاه كرد در ميالسالم به همنشبكن.آن گاه حضرت مسلم عليه

بود، فرمود: اي عمر! ميان من و تو قرابت و  -لعنهم اهلل  -وقاص عمر بن سعد بن ابي

خويشي است، من به تو حاجتي دارم و الزم است كه حاجت مرا قبول كني و برآوري، 

جهت خوشنودي  [ عمر به4۰و آن رازي است كه نبايد كسي از آن مطلع شود. ] صفحه 

 زياد گفت: چرا از پذيرفتن حاجتالسالم توجه نكرد.ابنزياد به سخن مسلم عليهابن

زياد گرفت( برخاست و زني؟)عمر سعد چون دستور را از ابنپسرعموي خود سرباز مي

ديد؛ ا ميزياد هر دو راي از قصر رفته و در جايي كه ابنالسالم به گوشهبا جناب مسلم عليه

السالم بعد از گواهي دادن به وحدانيت خدا و پيامبري محمد د، جناب مسلم عليهنشستن

ه در كتاب چنان ك -السالم مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم و واليت علي مرتضي عليه

گفت:)من سفارشي چند بر تو دارم()اول اين كه(من در اين شهر  -ذكر شده « منتخب»

ارد اين شهر شدم هفتصد درهم قرض كردم، پس شمشير كوفه قرضي دارم، از زماني كه و

ياد زو زره مرا بفروش و قرض مرا ادا كن.)دوم اين كه( چون كشته شدم، بدن مرا از ابن

او را از  السالم بفرست كهبگير و دفن كن.)سوم اين كه( شخصي را نزد امام حسين عليه

كنم كوفه با او هستند، و گمان مي ام كه اهلآمدن به كوفه بازدارد، زيرا من به او نوشته

زياد آمد و گفت: اي امير! آيا آيد.عمر سعد نزد ابنكه آن حضرت به طرف كوفه مي

زياد زياد خبر داد.ابنداني چه چيزهايي به من وصيت كرد؟ و آنچه گفته بود به ابنمي

 تو شود )يعنيكند، ولكن گاهي شخص خائن امين ميگفت: شخص امين خيانت نمي

در افشاي اسرار او خيانت كردي(. اما در مورد وصيت او: ما با مال او كاري نداريم هر 

چه گفته است انجام بده. اما بدن او، چون او را كشتيم باكي نداريم كه با جسد او چه 

 شود. و اما حسين، اگر او كاري با ما نداشته باشد ما كاري با او نداريم!!

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ياد ملعونگفتگوي حضرت مسلم با ابن ز

السالم كرد و گفت: ساكت باش اي پسر عقيل! آمدي در زياد رو به مسلم عليهسپس ابن

ي آنان را بهم زدي و برخي حالي كه مردم يكدل بودند تفرقه انداختي و وحدت كلمه

ن السالم فرمود: چنين نيست، ماز آنان را به جان برخي ديگر انداختي؟جناب مسلم عليه

كردند كه پدر تو، بهترين افراد آنان را كشته، و گمان مي براي اين نيامدم، اهل كوفه

خونهاي آنان را ريخته و در ميان آنان مانند پادشاه كسري و قيصر رفتار كرده است، ما 

[ 4۲آمديم تا آنان را به عدالت امر نموده و به سوي حكم قرآن دعوت كنيم. ] صفحه 

ي فاسق؟!! چرا هنگامي كه در مدينه زياد حرامزاده گفت: تو كجا و اين كار كجا اابن

السالم فرمود: من شراب خوردي! به عدالت حكم نكردي؟!!جناب مسلم عليهشراب مي

گويي، و تو داند كه تو دروغ ميخوردم!! آگاه باش سوگند به خدا! همانا خدا ميمي

 خواريزني، من چنان نيستم كه تو گفتي، و تو به شراببدون فهم و آگاهي حرف مي

ليسد، تر به اين كار كسي است كه خون مسلمانان را جانانه مياز من سزاورتري، و شايسته

كشد، و از روي غضب، و نفس محترمي كه خداي متعال كشتن آن را حرام فرموده؛ مي

ريزد، و با وجود دشمني و بدگماني خوني را كه ريختن آن را خداي حرام فرموده؛ مي

فت: زياد ملعون گشود؛ گويا كه كاري نكرده است.ابنازي مياين؛ مشغول لهو و لعب و ب

اي فاسق! نفس تو به آرزويش نرسيد، و خدا مانع گشت و نگذاشت به آن برسي، و خدا 

السالم فرمود: اگر ما اهليت و شايستگي آن را نداشته تو را اهل آن ندانست!مسلم عليه

ين!! زياد ملعون گفت: اميرالمؤمنباشيم پس چه كسي اهليت و شايستگي آن را دارد؟ابن

م گويم، خشنود هستالسالم فرمود: خداي را در همه حال سپاس مييزيد!!جناب مسلم عليه

زياد ملعون گفت: خداي مرا بكشد اگر تو را كه خداوند ميان ما و شما حاكم باشد.ابن

السالم هنكشتم، چنان كشتني كه كسي را در اسالم چنان نكشته باشند!جناب مسلم علي

فرمود: آگاه باش! تو سزاواري كه در دين اسالم چيزي را كه هرگز واقع نشده انجام 
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ترين دانهترين روش و ناجوانمرترين عقوبت، خبيثدهي، و همانا تو بدترين كشتن، قبيح

كني كه كسي از مردم به اين كارها از تو سزاوارتر نيست.آن گاه قهر و غلبه را ترك نمي

السالم و حضرت اميرالمؤمنين رامزاده و ملعون، به او و امام حسين عليهزياد حابن

 زد.داد و حرف نميالسالم جواب نميگفت: و حضرت مسلم عليهالسالم ناسزا ميعليه

 شهادت حضرت مسلم

سرش را به زياد ملعون گفت: او را باالي بام قصر ببريد و گردن او را بزنيد، و بدن بيابن

السالم فرمود: سوگند به خدا! اگر ميان من و تو پيوند د!جناب مسلم عليهزير اندازي

زياد ملعون گفت: كجاست كسي كردي؟ابن[ من امر نمي4۳خويشي بود به قتل ] صفحه 

كه با شمشير گردن پسر عقيل را بزند؟بكر بن حمران احمري را طلبيد، و گفت: بر بام 

اي السالم را به بام قصر برد، در اثنب مسلم عليهقصر برو و گردن او را بزن.آن ملعون جنا

يه و آله كرد و بر پيامبر صلي اهلل علگفت و استغفار ميراه، آن مظلوم خداي را تكبير مي

فرمود:اللهم احكم بيننا و بين قوم غرونا و كذبونا و خذلونا.بار فرستاد و ميو سلم درود مي

فريب دادند، و دروغ گفتند و دست از ياري ما  خدايا! تو ميان ما و اين گروهي كه ما را

برداشتند، داوري كن.حمران، آن مظلوم را بر محلي كه مشرف بر بازار كفشگران بود 

برد و سر مبارك آن حضرت را از تن جدا و آن سر نازنين به زمين افتاد. به دنبال آن، 

[ .سيد بن طاووس ۸4بدن شريفش را از بام قصر به زمين انداختند. پايان اين روايت ]

ه گويد: هنگامي ككند، ميرحمة اهلل بعد از اين كه برخي از موارد مذكوره را بيان مي

ه زياد حرامزادحمران ملعون، سر از تن آن مظلوم جدا كرد، ترسان و لرزان پايين آمد.ابن

گفت: چرا به اين حالت هستي؟گفت: اي امير! هنگام كشتن مسلم، مرد سياه مهيبي را 

د، و گزيخود مي -يا لب  -يدم كه در برابر من ايستاده و انگشت خويش را به دندان د

د دهشت زياد ملعون گفت: شايمن چنان از او ترسيدم كه تا به حال چنين نترسيده بودم.ابن

اي( نه اين كه در واقع چنين باشد. و هراسي به تو روي آورده است، )و خياالتي شده
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[ .در روايت ديگري آمده است:چون آن ملعون قبل از كشتن آن ۰۱پايان روايت ديگر ]

حضرت اين قضيه را مشاهده كرد دستش خشك گرديد، و چون اين خبر به گوش 

زياد رسيد او را خواست، و اين قضيه را از وي پرسيد، بعد تبسم كرد و گفت: چون ابن

الي گرديده و خي خواستي كاري را بر خالف عادت انجام دهي وحشت بر تو مستوليمي

زياد لعين، مرد ديگري را به باالي بام قصر فرستاد، و در نظر تو مجسم شده است.پس ابن

خواست آن حضرت را بكشد پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم را ديد كه چون او مي

[ ترسيد و در همان ساعت مرد، و 49متصور شده و در آنجا تشريف دارد، پس ] صفحه 

زياد ملعون، ملعوني از اهل شام را فرستاد، و حضرت صل گرديد.بعد از او، ابنبه جنهم وا

ي شهادت رسيد.اين روايت را عالمه ي آن ملعون به درجهالسالم به وسيلهمسلم عليه

[ .عالمه مجلسي رحمة اهلل ۰۰نقل كرده است ]« جالء العيون»مجلسي رحمة اهلل در كتاب 

ده، زياد حرامزاكند، كه مسعودي گويد:ابننين روايت مياز مسعودي چ« بحاراالنوار»در 

السالم بود خواست و پرسيد: آيا او را بكر بن حمران را كه قاتل جناب مسلم عليه

برديد، چه كشتي؟گفت: آري.گفت: هنگامي كه او را براي كشتن بر باالي بام قصر مي

خواستيم گامي كه ميگفت؟گفت: زبان به تكبير، تسبيح و تهليل جاري نمود، هنمي

گردن او را بزنيم گفت:اللهم احكم بيننا و بين قوم غرونا و كذبونا ثم خذلونا 

فقتلونا.خداوندا! ميان ما و ميان اين گروهي كه ما را فريب داده، دروغ گفتند و دست از 

ياري ما برداشتند و ما را كشتند، داوري كن.گفتم: سپاس خداي را كه قصاص مرا از تو 

اي به او زدم ولي تأثير نكرد.او گفت: اي بنده! آيا اين ضربه كه عضوي ، بعد ضربهگرفت

زياد بدبنياد گفت: آيا هنگام مرگ، از مرا خراشيد در ازاي خون تو كافي نيست؟ابن

دم ي دومي را زنمود؟بكر ملعون گفت: ضربهكرد و اظهار شأن و جاللت ميافتخار مي

 [ .۰۲و او را كشتم ]

 هانيشهادت 
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شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:محمد بن اشعث نزد عبيداهلل بن زياد ملعون رفت و در مورد 

[ صبحت كرد و گفت: تو مقام و منزلت هاني را در شهر 4۸هاني بن عروه با او ] صفحه 

دانند كه من با دو نفر از يارانم او را نزد ي او ميداني، قبيلهي خود ميو خانواده و قبيله

دهم تو را به خدا كه او را به من ببخشي، زيرا من دوست ندارم اهل يم، قسم ميتو آورد

ي او با من دشمن شوند.آن حرامزاده وعده داد كه هاني را آزاد كند، شهر و خانواده

اش را عوض كرد و گفت: او را به بازار ببريد و گردن او را سپس بالفاصله رأي و عقيده

هاي او را از پشت بسته بودند، او را بردند تا رون آوردند، دستبزنيد.هاني رحمة اهلل را بي

زد: وا كردند، او فرياد ميبه جايي از بازار رسيدند كه گوسفندان را خريد و فروش مي

ي كنند، يا مذحجاه! كجا هستند اهل قبيلهمذحجاه! امروز قبيله مذحج مرا ياري نمي

كند، دست خود را كشيد و از ريسمان مذحج؟!هنگامي كه ديد كسي او را ياري نمي

بيرون آورد، بعد گفت: آيا عصايي نيست؟ آيا كاردي يا سنگي يا استخواني نيست كه 

وم هاي آن مظلزياد ملعون ريختند و دستانسان بتواند از خودش دفاع كند؟مأموران ابن

يم(؟گفت: نرا دوباره محكم بستند، بعد به او گفتند: گردنت را دراز كن )تا سرت را بز

ال، كنم.در اين حمن در دادن گردنم سخاوتمند نيستم، و براي قتل خود شما را ياري نمي

زياد بنام رشيد، شمشيري به او حواله كرد ولي مؤثر واقع يكي از غالمان ترك ابن

نشد.هاني رحمة اهلل گفت: معاد و بازگشت به سوي خداوند است، خدايا! به سوي رحمت 

ي ي ديگري را به او زد و او را به درجهوم.آن غالم حرامزاده ضربهرو رضوان تو مي

نقل « مناقب»از كتاب « تظلم الزهراء عليهاالسالم»[ .در كتاب ۰۳شهادت رسانيد ]

زياد ملعون دستور داد هاني را در مكاني كه گوسفندان را خريد و فروش كند:ابنمي

[ .و در كتاب ۰9ن به دار بكشند ]كردند بكشند، بعد دستور داد به صورت واژگومي

زياد السالم و هاني رحمة اهلل مأموران ابنآمده است:بعد از كشته شدن مسلم عليه« منتخب»

كشيدند، اين خبر به هاي مبارك آن دو مظلوم را برداشته و در بازارها ميملعون، بدن

و با آن مأموران [ آنها بر اسبان خويش سوار شده 4۰ي مذحج رسيد، ] صفحه گوش قبيله
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هاي آن دو مظلوم را از آن شياطين گرفته، غسل دادند و دفن كردند. درگير شدند، جنازه

 [ .۰۸خداي هر دو را رحمت فرمايد ]

 فرستادن سر حضرت مسلم و هاني براي يزيد ملعون

زياد ني ابنويسد:هنگامي كه نامهگويد: عالمه مجلسي رحمة اهلل مي« منتخب»صاحبت 

با سرهاي آن دو مظلوم به يزيد لعين رسيد بسيار شاد و مسرور شد، دستور داد كه  معلون

ي شام به دار آويزان كنند، و در جواب نامه، ضمن تشكر و قدرداني سرها را در دروازده

ي او نوشت:به من خبر رسيده كه حسين به طرف عراق حركت از رفتار، قدرت و غلبه

ينگاهها و حد و مرز واليات بگمار و مواظبت كن، و به كرده، پس افراد مسلح را در كم

هر كسي كه سوءظن داري دستگير و زنداني كرده و با متهم كردن، او را بكش، و هر 

مثير »نما رحمة اهلل در [ .ابن۰۰اي از اخبار را براي من بنويس، ان شاء اهلل!! ]خبر و حادثه

 ده چنين نوشت: به من خبر رسيده كه حسينزياد حرامزاگويد:يزيد ملعون به ابن« األحزان

به طرف كوفه حركت كرده، زمان تو در بين زمانها، شهر تو در بين شهرها و شخص تو 

رو شده است، و در اين حوادث است كه )اگر غالب در بين حاكمان، با اين مسأله روبه

و  ان ذليلشوي، و يا )اگر مغلوب شوي( مانند بردگو پيروز شوي( آزاد و سربلند مي

شنبه، السالم در روز سه[ .شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:حضرت مسلم عليه۰9شوي ]خوار مي

الحجة سال شصت هجري در كوفه خروج كرد، و در روز چهارشنبه نهم همان هشتم ذي

 [ 44[ رحمت خدا بر او باد. ] صفحه ۰۳به شهادت رسيد ] -يعني روز عرفه  -ماه 

شريف ي معظمه تا تید الكونین ابي عبداهلل الحسین از مكهدر وقايع حركت حضرت س

 فرمايي آن حضرت به كربال

 حركت امام حسین از مكه
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م ماه شنبه، هشتالسالم روز سهشيخ مفيد رحمة اهلل روايت كرده است:امام حسين عليه

قعده الي ماه شعبان، رمضان، شوال، ذيبعد از آني كه بقيه -يعني روز ترويه  -الحجة ذي

ي معظمه را به سوي كوفه الحجه را در مكه اقامت فرمودند، مكهو هشت روز از ذي

ترك نمودند. در مدتي كه در مكه حضور داشتند افرادي از اهل حجاز، اهل بصره به 

واستند السالم خجمع اهل بيت و دوستان حضرت اضافه شدند.هنگامي كه امام حسين عليه

ي خدا را طواف فرمود، سعي ميان دو كوه صفا و مروه به سوي عراق حركت كنند خانه

ي مفرده كرد، را انجام داده و از احرام حج بيرون آمده، و احرام حج را تبديل به عمره

زيرا كه اتمام حج بر آن حضرت امكان نداشت، ترس آن بود كه او را در مكه دستگير 

رت به نابراين، حضرت با سرعت مبادببرند.ب -لعنهمااهلل  -كرده و به نزد يزيد بن معاويه 

خروج نمود، و با اهل بيت و فرزندان و گروه ياران و شيعيان خويش حركت كرد، و اين 

السالم به آن حضرت نرسيده بود در حالي بود كه هنوز خبر شهادت جناب مسلم عليه

يت از فالسالم با اين كينويسد:علت اين كه امام حسين عليهمي« منتخب»[ .در كتاب ۰4]

مكه خارج شد اين بود كه: يزيد ملعون، عمر بن سعد بن العاص را با لشكري عظيم به 

سوي مكه فرستاد و او را امير حجاج نموده و توليت مراسم حج را به او سپرده بود، به او 

، السالم را به صورت مخفيانه دستگير كند، و اگر نتوانستدستو داده بود كه حسين عليه

هاني او را به قتل برساند.عالوه بر اين؛ در همين سال، سي نفر از شياطين به صورت ناگ

سالم الاميه را در ميان حاجيان گمارده، و دستور داده بود كه در هر حال؛ حسين عليهبني

ي آن مالعين مطلع شد از احرام حج بيرون را بكشند.از طرفي، چون آن حضرت از توطئه

 [ .9۱ي مفرده قرار داد ]ره[ آمده و آن را عم۰۱۱] صفحه 

 سخنان امام حسین به هنگام حركت از مكه

گويد: روايت شده است:چون امام حسين « لهوف»سيد بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

اد كرد و اي ايرالسالم تصميم گرفت به سوي عراق حركت نمايد برخاست و خطبهعليه
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باهلل، و صلي اهلل علي رسوله، خط الموت علي  فرمود:الحمد هلل، و ما شاء اهلل، و ال قوة اال

ولد آدم مخط القالة علي جيد الفتاة، و ما أولهني الي أسالفي اشتياق يعقوب الي يوسف، 

و خير لي مصرع أنا االقيه، كأني بأوصالي تتقطعها عسالن الفلوات، بين النواويس و كربال، 

ا أهل يوم خط بالقلم.رضي اهلل رضانفيمالن مني أكراشا جوفا، و أجربة سغبا ال محيص عن 

البيت، نصبر علي بالئه، و يوفينا أجر الصابرين، لن يشذ عن رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله 

و سلم لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس يقر بهم عينه، و ينجز بهم وعده.من 

ا، ان شاء فاني راحل مصبحكان باذال فينا مهجته و موطنا علي لقاء اهلل نفسه فليرحل معنا 

اهلل.حمد و سپاس مخصوص خداوند است، و مشيت از آن اوست )يعني آنچه خدا خواسته 

شود( و هيچ قدرتي جز از خداي نيست، و درود خداي بر پيامبر خود.خط مرگ واقع مي

و زنان  ي دخترانبر فرزندان آدم حتمي و كشيده شده، مانند گردنبند بر گردن و سينه

 اند(، و چه قدر واله و)يعني مرگ را مانند گردنبند بر گردن فرزندان آدم انداخته جوان،

ه فرزندش السالم بمشتاق نياكان و پدران گرام خود هستم مانند اشتياق جناب يعقوب عليه

السالم.براي من قتلگاهي برگزيده شده كه آن را مالقات خواهم جناب يوسف عليه

ي اعضاي خودم كه آنها را گرگهاي بيابانها )يعني اشقياي ] نگرم به بندهاكرد.گويا مي

ه و كنند، تا شكمهاي گرسنپاره پاره مي« كربال»و « نواويس»[ كوفه( در ميان ۰۱۰صفحه 

كنند، از روزي كه قلم تقدير و سرنوشت مرگ هاي تن من پر ميتهي خود را از پاره

.خشنودي خداوند خشنودي ما اي نيستمن، در لوح محفوظ نوشته شده جز اين چاره

اهل بيت است )از هر چه او راضي است ما هم راضي هستيم(، بر بالها و امتحانات الهي 

هاي تن )فرزندان( رسول كنيم، او به ما پاداش كامل صابران را خواهد داد.پارهصبر مي

نده هاي پراكخدا صلي اهلل عليه و آله و سلم از او جدا و دور نخواهند ماند، بلكه آن رشته

در پيشگاه قدس الهي )بهشت( پيوسته و جمع خواهند شد كه چشمان پيامبر صلي اهلل عليه 

هاي او بر آنان وفا خواهد شد.آگاه باشيد! هر كس و آله و سلم به آنها روشن و به وعده
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در خصوص ما، خون دل و روح خود را بذل و عطا كند، و خود را مهياي مالقات خداوند 

 [ .9۰با ما كوچ كند، زيرا كه من همين بامداد كوچ خواهم كرد، ان شاء اهلل ] نمايدمي

 اي از امام حسین به هنگام حركت از مكهمعجزه

« دالئل االمامة»آمده است: ابوجعفر محمد بن جرير طبري در كتاب « لهوف»باز در 

يد: و گوروايتي آورده كه گويد: ابومحمد سفيان بن وكيع از اعمش نقل كرده كه ا

سوي  السالم بهابومحمد واقدي و زراة بن صالح گويند:ما پيش از آن كه امام حسين عليه

ر د -عراق حركت كند حضرتش را مالقات كرديم، ما ضعف و سستي اهل كوفه را 

ها با اوست ولي شمشيرهاي آنها بر عليه آن حضرت و اين كه دلهاي آن -خصوص او 

دانند و محبت دارند ولي باز بر حضرت ا حق مياست )يعني در دل گرچه حضرت ر

شمشير خواهند كشيد( به حضور حضرتش عرضه داشتيم.حضرت با دستان مباركشان به 

 كه جز خداي -طرف آسمان اشاره فرمودند، درهاي آسمان باز شد، فرشتگان بسياري 

لو ال [ حضرت فرمود:۰۱۲فرودآمدند. ] صفحه  -داند متعال كسي تعداد آنها را نمي

تقارب األشياء، و نزول األجر لقاتلتهم بهؤالء، ولكن أعلم علما يقينا أن هناك مصرعي، 

ده هايي كه مقدور شو هناك مصارع أصحابي، ال ينجو فيهم اال ولدي علي.اگر مصيبت

و فرودآمدن اجر و پاداش از جانب خدا نزديك نبود هر آينه با اين  -يا اجلهاي حتمي  -

گاه دانم كه عراق و سرزمين كربال قتلكردم، ولي به يقين ميا جنگ ميفرشتگان با آنه

جز فرزندم علي  -من است، آنجا قتلگاه ياران و اصحاب من است، و كسي از ياران من 

 [ .9۲سالم نخواهد ماند ] -السالم عليه

 گفتگوي امام حسین با محمد بن حنفیه

سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: اين روايت، از كتاب اصل احمد بن داوود قمي با سلسله 

السالم، براي من نقل شده است.در كتاب )منتخب( نيز، نظير سند خود از امام صادق عليه
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ي روايت چنين است:چون محمد بن حنفيه شنيد همين روايت نقل شده است. خالصه

همان بامداد عازم عراق است، تصميم گرفت كه به حضور  السالم دركه امام حسين عليه

الي كه گرفت در حالسالم شرفياب شود، در مقابل او تشت آبي بود، او وضو ميامام عليه

شد، اشك چشمانش مانند باران به ي او شينده ميكرد و صداي گريهسخت گريه مي

ادرش بعد به حضور بر چكيد، پس از گرفتن وضو نماز مغرب بجاي آورد،درون تشت مي

سبت ي اهل كوفه را نالسالم شتافت و عرض كرد:اي برادرم! مكر و حيلهامام حسين عليه

ترسم حال تو نيز مانند حال گذشتگان باشد، اگر صالح داني، ميبه پدر و برادرت مي

ترين آنان داني در مكه اقامت فرما، زيرا كه تو، عزيزترين اهل حرم، و محكممي

في الحرم،  -لعنه اهلل  -ضرت فرمود:يا أخي! قد خفت ان يغتالني يزيد بن معاوية هستي.ح

ترسم يزيد بن [ اي برادر من! مي۰۱۳فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. ] صفحه 

معاويه لعنهما اهلل با مكر و حيله و ناگهاني مرا در حرم الهي بكشد، و بدين سبب حرمت 

س ترسي پحنفيه عرض كرد: اگر از اين موضوع ميگردد.ابن ي خدا مباح و زايلخانه

تواني از به سوي يمن يا بعضي از نواحي بيابان تشريف ببريد، زيرا كه در آنجا تو بهتر مي

تواند بر تو دست يابد.حضرت فرمود: در اين كه گفتي تأمل خود دفاع كني، و كسي نمي

فيه رسيد، حنم حركت فرمود، اين خبر به ابنالسالنمايم.هنگام بامداد، امام حسين عليهمي

او با شتاب به حضور حضرتش آمد و افسار شتري را كه حضرت سوار آن بود گرفت و 

گفت: برادر جان! مگر وعده ندادي در آنچه كه گفتم فكر كني؟حضرت فرمود: 

كني؟حضرت فرمود:أتاني رسول اهلل آري.عرض كرد: پس براي چه با شتاب كوچ مي

هلل عليه و آله و سلم بعد ما فارقتك، فقال صلي اهلل عليه و آله و سلم: يا حسين! صلي ا

اخرج، فان اهلل شاء أن يراك قتيال.بعد از اين كه از تو جدا شدم رسول خدا صلي اهلل عليه 

و آله و سلم تشريف فرما شد و فرمود:اي حسين! به سوي عراق حركت كن كه مشيت 

عون( و را كشته ببيند.محمد بن حنفيه گفت: )انا هلل و انا اليه راجخدا عالقه گرفته است كه ت

رت بري؟راوي گويد: حضاينك كه تو بر اين سفر عازمي، پس چرا اين زنان را با خود مي
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فرمود: رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم به من فرمود:ان اهلل قد شاء ان يراهن 

ير و غارت شده ببيند.بعد حضرت به او سالم سبايا.خداوند خواسته است كه آنان را اس

[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل باز در كتاب )لهوف( با سلسله سند 9۳كرد و حركت فرمود ]

[ در حضور ۰۱9خود حديثي از حمزة بن حمران نقل كرده، كه حمزه گويد: ] صفحه 

ا ين كه چرالسالم صحبت كرديم، و االسالم از خروج امام حسين عليهامام صادق عليه

فرمود:  السالمحنفيه با آن حضرت حركت نكرد و در مكه باقي ماند؟امام صادق عليهابن

گويم كه بعد از اين مجلس، در آن مورد از من نپرسي، اي حمزه! من به تو حديثي مي

خواست از آنها جدا شده و به طرف عراق برود، السالم وقتي ميهمانا امام حسين عليه

كاغذي آوردند، و در آن نوشت:بسم اهلل الرحمن الرحيممن الحسين بن علي دستور داد تا 

هاشمأما بعد، فانه من تحول منكم استشهد، و من تخلف لم يبلغ عليهماالسالم الي بني

الفتح، والسالم.بسم اهلل الرحمن الرحيماز حسين بن علي عليهماالسالم به سوي فرزندان 

حركت كند و بيايد شهيد خواهد شد، و هر كس  هاشم.أما بعد؛ هر كس از شما با من

 [ .99تخلف نمايد و نيايد به فتح و پيروزي و نجات نخواهد رسيد، و السالم ]

 سخنان امام حسین به ابن عباس و غیره

ت از خواسالسالم ميي فاضل، مجلسي رحمة اهلل گويد:زماني كه امام حسين عليهعالمه

و عبيداهلل بن زيبر آمدند و اشاره كردند كه حضرت  مكه حركت نمايد عبداهلل بن عباس

در مكه بمانند.حضرت فرمود:ان رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم قد أمرني بأمر و أنا 

ماض فيه.همانا رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مرا به امري مأمور كرده و من در 

حضور حضرت بيرون آمد در حالي كه عباس از پي آن امر رفتني هستم.راوي گويد: ابن

[ سپس عبداهلل ابن عمر لعنه اهلل آمد و اشاره كرد كه ۰۱۸گفت: وا حسيناه! ] صفحه مي

حضرت با مردم گمراه مصالحه و آشتي كند، و حضرت را از جنگ و كشته شدن برحذر 

ن لي أداشت.حضرت فرمود:يا أباعبدالرحمان! أما علمت أن من هوان الدنيا علي اهلل تعا
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رائيل كانوا اساسرائيل؟!أما تعلم أن بنيرأس يحيي بن زكريا اهدي الي بغي من بغايا بني

يقتلون مابين طلوع الفجر الي طلوع الشمس سبعين نبيا، ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون و 

يشترون كأن لم يصنعوا شيئا؟فلم يعجل اهلل عليهم، بل أخذهم أخذ عزيز ذي انتقام، اتق 

 داني كه از خواري وا أباعبدالرحمان! و ال تدع نصرتي.اي ابوعبدالرحمان! آيا مياهلل ي

السالم را ارزشي دنيا نزد خداوند متعال همين بس كه سر مبارك يحيي بن زكريا عليهبي

يل از طلوع اسرائداني كه بنياسرائيل هديه فرستادند؟!آيا ميبه سوي زن زناكاري از بني

نشستند و كشتند بعد به بازارها رفته و در بازار ميهفتاد پيامبر را مي فجر تا طلوع آفتات

 اند؟!پسكردند مثل اين كه هيچ كار و عمل قبيحي را انجام ندادهخريد و فروش مي

خداوند در عقوبت آنان شتاب نفرمود، بلكه آنان را مؤاخذه نمود مؤاخذه كردن 

ن! از خدا بترس و نصرت و ياري مرا ترك پيروزمندانه و صاحب انتقام.اي ابوعبدالرحما

[ .شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: از فرزدق روايت شده كه گويد:سال شصتم هجري 9۸نكن! ]

راندم و وارد حرم ي خدا مشرف شدم، در اثنايي كه شتر مادرم را ميبا مادرم به خانه

 لح به شمشيرها والسالم را ديدم، ياران و انصار آن حضرت مسشدم، امام حسين عليهمي

شدند.گفتم: اين قطار شتران از آن كيست؟گفتند: سپرها بودند و آنها از مكه خارج مي

[ خدمت حضرتش آمده، سالم ۰۱۰از آن حسين بن علي عليهماالسالم است. ] صفحه 

كردم، و گفتم: خداوند حاجت و مرادت را عطا فرمايد، و در آنچه دوست داري 

درم فداي تو باد اي فرزند رسول خدا! چه چيز باعث عجله و اميدوارت سازد، پدر و ما

وم.سپس ششتاب شما از حج شد؟فرمود: لو لم اعجل الخذت؛ اگر شتاب نكنم گرفتار مي

فرمود: تو كسيتي؟عرض كردم: مردي از عرب هستم.سوگند به خدا! بيش از اين از من 

اشتي، اني كه پشت سر گذنپرسيد و تفتيش نكرد.سپس فرمود: مرا از خيال و حال مردم

آگاه كن.عرض كردم: اين مطلب را از اهل خبره پرسيدي، دلهاي مردم با تو است )يعني 

دارند( و شمشير آنان بر ضرر تو كشيده شده است، و قضاي الهي تو را در دل دوست مي

دهد.حضرت خواهد انجام ميشود، و خداوند متعال آنچه را كه مياز آسمان نازل مي
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:صدقت، هلل األمر من قبل ]و من بعد[، و كل يوم هو في شأن، ان نزل القضاء بما فرمود

نحب؛ فنحمد اهلل علي نعمائه و هو المستعان علي أداء الشكر، و ان حال القضاء دون الرجاء؛ 

فلم يبعد من كان الحق نيته، و التقوي سيرته.راست گفتي،كارها از قبل براي خدا است، 

ز در يك حكم و شأني است، اگر قضاي الهي بر آنچه ما دوست و اوست كه در هر رو

گزاريم، و او بر اداي شكر، داريم نازل شود پس خدا را در مقابل نعمتهاي او سپاس مي

ياري كننده است، و اگر قضاي الهي مانع از اميد و رسيدن به مرام و مقصود شود، پس 

پرهيزكاري و تقوا است از  ي او حق است و سيرت و روش اوكسي كه نيت و سريره

شود.عرض كردم: آري، چنين است، خداوند تو را به آنچه دوست خداوند دور نمي

ترسي برحذر دارد.فرزدق گويد: آن گاه در مورد مسايلي داري برساند، و از آنچه ميمي

از نذر و اعمال حج از حضرتش پرسيدم، و حضرت جواب آنها را فرمودند، سپس مركب 

كت داده و فرمود: السالم عليك، آن گاه از همديگر جدا شديم. ] صفحه خود را حر

۰۱9 ] 

 درگیري اصحاب امام حسین با افراد يحیي بن سعید

هنگامي كه حضرت حسين بن علي عليهماالسالم از مكه حركت كردند يحيي بن سعيد 

دند شبن عاص ملعون با گروهي كه عمرو بن سعيد فرستاده بود، مانع از حركت حضرت 

روي؟حضرت به آنان اعتنا نكرد و حركت و گفتند: برگرد و مراجعت كن، كجا مي

نمود، دو گروه در مقابل هم ايستاده و از خود دفاع كردند و زد و خوردي با تازيانه آغاز 

السالم و اصحابش با قدرت تمام از خود دفاع نمودند و آنان را عقب شد. امام حسين عليه

نما در ود ادامه داده تا به محلي به نام )تنعيم( رسيدند.در روايت ابنرانده و به حركت خ

دستي ذيل اين خبر اضافه شده:حضرت با تصميم خود حركت كردند، آن مالعين پيش

 روي، و بين اين امتترسي و از ميان مردم ميكرده و گفتند: اي حسين! آيا از خدا نمي

و لكم عملكم، أنتم بريئون مما اعمل، و أنا  اندازي؟!!!حضرت فرمود:لي عملي،تفرقه مي
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 دهمء مما تعملون.مرا عملي است و شما را عمل ديگر، شما از عملي كه من انجام ميبري

 [ .9۰دهيد، جدا هستم ]جدا هستيد و من از آنچه شما انجام مي

 مالقات امام حسین با كاروان يمني

آمدند مالقات فرمود. از از يمن مي شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:حضرت، با كارواني كه

اهل كاروان، براي مايحتاج خود و يارانش چند شتر كرايه كرد و به صاحبان شترها 

فرمود:من أحب أن ينطلق معنا الي العراق وفيناه كراه و أحسنا صحبته، و من أحب ان 

[ كسي ۰۱۳يفارقنا في بعض الطريق أعطيناه كراه علي قدر ما قطع من الطريق. ] صفحه 

پردازيم و با او مصاحبت ي او را ميي كرايهكه دوست دارد با ما به سوي عراق برود همه

نيكويي داريم، و كسي كه دوست دارد در قسمتي از راه از ما جدا شود به آن مقداري 

پردازيم.گروهي از اهل كاروان با آن حضرت حركت ي او را ميكه راه آمده، كرايه

 امتناع ورزيدند. كردند و گروه ديگري

 ي عبداهلل بن جعفر به امام حسین توسط دو فرزندشنامه

اي به سوي امام حسين عبداهلل بن جعفر طيار دو فرزند خود عون و محمد را با نامه

السالم روانه ساخت، مضمون نامه چنين بود:اما بعد، من از حضور شما درخواست عليه

به دست مباركتان رسيد و از موضوع آن مطلع شديد، ام كنم كه به خاطر خدا وقتي نامهمي

برگرديد، زيرا من بر جان شما از مسيري كه به طرف آن در حركت هستيد بيمناكم. 

ترسم شما در آن مسير كشته شويد، و اهل بيت شما همگي كشته شوند. اگر امروز مي

ي شود، زيرا كه شما عالمت و نشانهكشته شويد، نور روي زمين خاموش مي

ي خود به يافتگان و اميد مؤمنان هستيد، در رفتن شتاب مكن كه من به دنبال نامههدايت

حضور شما خواهم رسيد، والسالم.عبداهلل بن جعفر بعد از آن كه نامه را نوشت و توسط 

پسران خود به سوي حضرت فرستاد، نزد عمرو بن سعيد آمده و درخواست نمود كه 
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السالم بنويسد و او را خاطرجمع سازد تا حضرت سين عليهاي براي امام حنامهامان

ي نيكي و احسان به اي براي حضرت نوشت و وعدهنامهبرگردد.عمرو بن سعيد امان

ساخت، و نامه را توسط حضرت داد، و او را بر نفس نفيس خود اميدوار و خاطرجمع مي

ر پس از بن جعف برادرش يحيي بن سعيد به حضور حضرتش فرستاد.يحيي و عبداهلل

ي عمرو را به حضور مباركش رسيدن پسران عبداهلل، به خدمت حضرت رسيدند، نامه

رسانيدند، و سعي كردند كه حضرت را برگردانند.حضرت فرمود:اني رأيت رسول اهلل 

صلي اهلل عليه و آله و سلم في المنام، و أمرني بما أنا ماض له.من رسول خدا صلي اهلل عليه 

[ حركت ۰۱4م را در خواب ديدم، ايشان مرا به آنچه من به سوي آن ] صفحه و آله و سل

كنم امر فرمودند.گفتند: آن خواب چيست؟فرمود:ما حدثت أحدا بها، و ال أنا محدث مي

ا ام، و به احدي نخواهم گفت تبها أحدا حتي ألقي ربي عزوجل.من آن را به كسي نگفته

بداهلل بن جعفر از بازگشت حضرت مأيوس شد پروردگار خود را مالقات نمايم.چون ع

به دو فرزند خود، عون و محمد دستور داد تا در خدمت حضرتش بوده و در حضور 

ايشان به سوي عراق حركت كرده و در پيشگاه آن حضرت جهاد نمايند، و خود عبداهلل 

 با يحيي بن سعيد به سوي مكه بازگشتند.

 مالقات امام حسین با بشر بن غالب

حضرت با سرعت تمام به سوي عراق حركت فرمود و منتظر چيزي نبود تا اين كه در 

[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:)در اين منزل،( 99منزل )ذات عرق(فرودآمدند ]

آمد مالقات نمود، و هنگامي كه از وضع اهل حضرت با بشر بن غالب كه از عراق مي

ا پشت سر گذاشتم كه دلهاي آنان با تو و عراق از وي سؤال كرد.عرض كرد: افرادي ر

است كنند(.حضرت فرمود: راميه را ياري مياميه است، )يعني بنيشمشيرهاي آنان با بني

دهد، و آنچه را خواهد انجام مياسد! همانا خداي متعال آنچه را كه ميگفتي برادر بني

 كند.فرمايد، حكم ميكه اراده مي
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 حسین با فرزندش حضرت علي اكبر منزل ثعلبیه و سخنان امام

ي نقل حركت اين كاروان( گويد:آن گاه حضرت سيد بن طاووس رحمة اهلل )در ادامه

[ آنجا ۰۰۱حركت كرده و نزديك ظهر به منزل )ثعلبيه(رسيدند، كاروان در ] صفحه 

فرودآمد، حضرت سر مبارك خود را به بالين نهاد و اندكي به خواب رفت، چون بيدار 

مود:قد رأيت هاتفا يقول: أنتم تسرعون، والمنايا تسرع بكم الي الجنة.فقال له ابنه شد فر

علي: يا أبه! أولسنا علي الحق؟فقال: بلي يا بني! والذي اليه مرجع العباد.فقال: يا أبه! اذا ال 

ما رويد و مرگ به سرعت شگفت: شما با شتاب ميابالي بالموت.هاتفي را ديدم كه مي

السالم گفت: پدر جان! آيا ما بر حق برد.فرزندش علي )اكبر( عليهميرا به بهشت 

نيستيم؟فرمود: آري! اي پسرم! سوگند به خدايي كه بازگشت بندگان به سوي اوست )ما 

السالم بر حق هستيم(.گفت: پدر جان! در اين هنگام از مرگ باكي ندارم.امام حسين عليه

لدا عن والد.اي پسرم! خداوند عالم،بهترين اجر فرمود:جزاك اهلل يا بني! خير ما جزي و

 دهد، به تو برساند.و پاداشي را كه از جانب پدر به فرزند مي

 مالقات اباهره با امام حسین

السالم شب را در اين مكان سپري كردند، چون صبح شد ناگاه مردي از امام حسين عليه

ت رسيد و سالم كرد و عرض به خدمت حضر -گفتند كه به او اباهره مي -اهل كوفه 

كرد: اي فرزند رسول خدا! براي چه از حرم خدا و از حرم جد بزرگوارت محمد مصطفي 

ة! ان السالم فرمود:ويحك يا أباهرصلي اهلل عليه و آله و سلم بيرون شدي؟امام حسين عليه

 امية أخذوا مالي فصبرت، و شتموا عرضي فصبرت، و طلبوا دمي فهربت، و أيم اهللبني

لتقتلني الفئة الباغية، و ليلبسنهم اهلل ذال شامال، و سيفا قاطعا، و ليسلطنهم اهلل عليهم من 

يذلهم حتي يكونوا أذل من قوم سبأ، اذ ملكتهم امرأة منهم، فحكمت في أموالهم و دمائهم. 

اميه اموال مرا غصب كردند صبر [ اي اباهره! رحمت خدا بر تو باد، همانا بني۰۰۰] صفحه 
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كردم، دشنامم دادند صبر نمودم، خواستند خونم را بريزند )از دست آنان( فرار 

كردم.سوگند به خدا! مرا ظالمان و ستمگران خواهند كشت، و خداوند عالم لباس ذلت 

و خواري را بر اندام آنان خواهد پوشانيد، و تيغ بران، آنان را احاطه خواهد كرد، خداوند 

كرد كه آنان را خوار و ذليل نمايد تا آنها از گروه سبا  كسي را بر آنان مسلط خواهد

تر شوند، زيرا براي گروه سبا زني از خودشان را حكمران قرار داد و او خوارتر وذليل

 [ .9۳اموال آنان را غصب و خون آنان را مباح ساخت ]

 ابن عمر و منع از حركت امام حسین

از علي بن الحسين عليهماالسالم نقل  شيخ صدوق رحمة اهلل در كتاب )امالي( روايتي

د، السالم آگاه شكند كه آن حضرت فرمود:عبداهلل بن عمر از خروج امام حسين عليهمي

مركب خود را آماده و با شتاب پشت سر آن حضرت بيرون آمد، تا اين كه در بعضي از 

منازل به خدمت حضرتش رسيده و عرض كرد: كجا عازم هستيد اي فرزند رسول 

ا؟!فرمود: به عراق.عرض كرد: آرام باش، به سوي حرم جدت برگرد.حضرت امتناع خد

عمر امتناع حضرت را ديد، عرض كرد: اي اباعبداهلل! عضوي از اعضاي فرمود، و چون ابن

رت بوسيد براي من نشان بده.حضبدن شما را كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مي

عمر سه مرتبه آن رابوسيد و گريست!! و عرض كرد: ابنناف مبارك خود را نشان داد، 

سپارم اي اباعبداهلل! زيرا كه تو در اين سفر كشته خواهي شد!!امام حسين تو را به خدا مي

السالم به همراه ياران خود حركت كردند، چون به منزل )تعلبيه( رسيدند مردي كه عليه

[ ۰۰۲تش شرفياب شد و ] صفحه گفتند به حضور مبارك حضراو را بشر بن غالب مي

فرمايد:)يوم ندعوا كل عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! مرا از معني فرمايش خدا كه مي

خوانيم(، ي انسانها را با امام و پيشواي خودشان مي[ .)روزي كه همه94اناس بامامهم( ]

ابوه اللة فأجآگاه فرما.حضرت فرمود:امام دعي الي هدي، فأجابوه اليه، و امام دعي الي ض

اليها، فهؤالء في الجنة، و هؤالء في النار، و هو قول اهلل عزوجل: )فريق في الجنة و فريق 
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خواند و دعوت [ .)امام دو نوع است( امامي كه مردم را به سوي هدايت مي۳۱في السعير( ]

پذيرند، و امامي كه مردم را به سوي گمراهي دعوت كند و مردم دعوت او را ميمي

كنند.پس گروه اولي در بهشت، و گروه دومي در كند و مردم دعوت او را قبول ميمي

فرمايد:)گروهي در دوزخ جاي دارند، و اين است معني فرمايش خداي متعال كه مي

 بهشت و گروه ديگري در دوزخ هستند(.

 منزل عذيب و خواب امام حسین

عذيب( فرودآمد، حضرت در السالم حركت كرد تا در منزل )آن گاه امام حسين عليه

در گريستند بيدار شدند.فرزندش گفت: پآنجا نزديك ظهر خوابيدند بعد در حالي كه مي

كني؟فرمود:يا بني! انها ساعة ال تكذب الرؤيا فيها، و انه عرض في جان! چرا گريه مي

، تمنامي عارض فقال: تسرعون السير و المنايا تسير بكم الي الجنة.اي فرزندم! اين ساع

شود، در خواب فردي بر من ظاهر شد، و گفت: ساعتي است كه خواب آن دروغ نمي

ضرت برد.سپس كاروان حكنيد، و مرگ شما را به سوي بهشت ميشما در رفتن شتاب مي

[ در )بحاراالنوار( آمده: رياشي ۰۰۳[ . ] صفحه ۳۰حركت كرد تا به منزل )رهيمه( رسيد ]

گويد:آن سال در موسم حج شركت كرده بودم، و ميكند از ناقل حديث خود نقل مي

از ياران خود دور شدم تا به طرف منزل )رهيمه( آمدم، وقتي نزديك اين منزل رسيدم 

السالم ها از آن كيست؟گفتند: از آن حسين عليههايي ديدم(، گفتم: اين خيمه)خيمه

در كدام  ن حضرتاست.گفتم: فرزند علي و فاطمه عليهماالسالم؟گفتند: آري.گفتم: آ

ي بزرگ.به طرف آن خيمه رفتم، حسين خيمه تشريف دارند؟گفتند: در اين خيمه

السالم را در حالي كه به درب خيمه تكيه داده بودند؛ ديدم، پيش روي آن حضرت عليه

فرمودند، سالم كردم، جواب سالم عنايت فرمودند.عرض كردم: اي بود كه قرائت مينامه

اي شما را در اين سرزمين ! پدر و مادرم فداي شما باد! چه مسألهاي فرزند رسول خدا

آب و گياه فرودآورده؟ سرزميني كه نه كشتزاري دارد و نه داراي كوه و حصاري بي
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محكم است كه دشمن را دفع نمايد؟حضرت فرمودند:ان هؤالء أخافوني، و هذه كتب 

هم اهلل محرما اال انتهكوه، بعث اهلل اليأهل الكوفة، و هم قاتلي، فاذا فعلوا ذلك و لم يدعوا 

اميه مرا به قتل تهديد كردند، )و به من يقتلهم حتي يكونوا أذل من قوم األمة.همانا بني

ه هاي )دعوت( اهل كوفهايي كه پيش روي من است نامهكشتن، مرا ترسانيدند(، اين نامه

اري كشند( و كدهند )و مرا ميباشد. آنان قاتالن من هستند، وقتي اين كار را انجام ميمي

درند در اين هنگام، ي آن را ميرا كه خداوند حرام كرده است هتك حرمت كرده و پرده

از  كشد تا اين كهفرستد كه آن چنان آنها را ميخداي متعال كسي را به سوي آنان مي

 [ ۰۰9[ . ] صفحه ۳۲تر و خوارتر گردند ]كنيزان ذليل

 حسین مالقات طرماح با امام

نما رحمة اهلل در كتاب )مثير األحزان( گويد:به من روايت شد كه طرماح بن حكم ابن

بردم كه امام حسين گفت: من توشه و آذوقه جمع كرده بودم و براي عيال خود مي

دهم، تو را اهل السالم را مالقات كردم،گفتم: در مورد خودتان به شما تذكر ميعليه

ترسم ه خدا! اگر وارد كوفه شوي تو را خواهند كشت، ميكوفه فريب ندهد، سوگند ب

به كوفه نرسيده تو را بكشند، پس اگر واقعا تصميم بر جنگ داري در كنار اين كوه 

فرودآي، زيرا كه آن كوه، كوهي است محكم، سوگند به خدا! هرگز در اين كوه به ما 

ري تو است و مادامي كه ي من نظرشان بر ياي اهل قبيلهذلت و خواري نرسيده، و همه

كنند.حضرت فرمود:ان بيني و بين القوم موعدا أكره أن در ميان آنان باشي از تو دفاع مي

اخلفهم، فان يدفع اهلل عنا فقديما ما أنعم علينا و كفي، و ان يكن ما البد منه، ففوز و شهادة، 

م كه خلف وعده داران شاء اهلل.همانا ميان من و اهل كوفه وعدگاهي است، دوست نمي

كنم )يعني بايد به كوفه بروم(، پس اگر خداوند از ما دفاع كند اين نعمتي است كه از 

قديم، خدا به ما التفات فرموده، و شر دشمن را از ما كفايت نموده است، و اگر غير آن 

اي از آن نيست، آن رستگاري و شهادت است، ان شاء اهلل.طرماح گويد: باشد كه چاره
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قه را به سوي اهل و عيال خود بردم، و كارهايي را به آنان سفارش كردم، و به سپس آذو

السالم حركت كردم، در اثناي راه، سماعة بن يزيد نبهاني را مالقات سوي امام حسين عليه

 [ .۳۳كردم، او خبر شهادت حضرت را به من رساند، و من بازگشتم ]

 ي ولید به ابن زياد لعیننامه

نويسد: محمد بن ابوطالب موسوي گويد:خبر حركت امام حسين وار( ميدر )بحاراالن

دين مضمون اي برسيد، وليد نامه -امير مدينه  -السالم به سوي عراق، به وليد بن عتبه عليه

[ اما بعد، همانا حسين به سوي عراق در ۰۰۸زياد حرامزاده لعنه اهلل نوشت: ] صفحه به ابن

است، و فاطمه، دختر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و حركت است، او فرزند فاطمه 

زياد! حذر كن و بترس از اين كه بر او آزاري برساني، تا بدين وسيله سلم است. اي ابن

ي خود كاري انجام دهي كه چيزي نتواند آن را دفع كند، و در اين دنيا بر خود و قبيله

د ي وليموش نكند.راوي گويد: نامههرگز تا دنيا هست احدي از عوام و خواص آن را فرا

 [ .۳9زياد لعين اعتنايي به آن نامه نكرد ]زياد لعين رسيد، ولي ابنبه دست ابن

 نزول امام حسین در منزل حاجز

نويسد:چون عبيداهلل بن زياد ملعون از حركت امام شيخ مفيد رحمة اهلل در )االرشاد( مي

ي ركردهكه س -ردار شد، حصين بن نمير را السالم از مكه به سوي كوفه خبحسين عليه

فرستاد تا در منزل )قادسيه( فرودآمده و مابين قادسيه تا خفان و  -افراد آن ملعون بود 

السالم ها، مال امام حسين عليهقادسيه تا قطقطانه را خيمه زنند و به مردم بگويد: اين خيمه

 است كه به سوي عراق حركت كرده است.

 ي امام حسین به اهل كوفهامهمنزل حاجز و ن
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دند رسي -كه از اراضي سرزمين رمه بود  -السالم به حاجز هنگامي كه امام حسين عليه

را به  -اند: عبداهلل بن يقطر، برادر رضاعي خودش بعضي گفته -قيس بن مسهر صيداوي 

بود،  يدهالسالم به حضرت نرسسوي اهل كوفه فرستاد، و هنوز خبر كشته شدن مسلم عليه

 ي او فرستاد:بسم اهلل الرحمناي به اين مضمون نوشته و به وسيلهالسالم نامهامام عليه

الرحيممن الحسين بن علي الي اخوانه المؤمنين و المسلمين.سالم عليكم؛ فاني احمد اهلل 

الذي ال اله اال هو.اما بعد، فان كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبر ]ني[ فيه بحسن رأيكم، 

[ ۰۰۰تماع مالئكم علي نصرنا و الطلب بحقنا، فسألت اهلل أن يحسن لنا ] صفحه و اج

الصنيع، و أن يثيبكم علي ذلك أعظم األجر، و قد شخصت اليكم من مكة يوم الثالثاء، 

الحجة يوم التروية، فاذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم لثمان مضمين من ذي

هذه، و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.بسم اهلل وجدوا فاني قادم عليكم في أيامي 

الرحمن الرحيماز حسين بن علي عليهماالسالم به سوي برادران مؤمن و مسلمان خود.سالم 

ه ي مسلم كگزارم.اما بعد؛ نامهعليكم؛ من خداي را كه جز او خدايي نيست سپاس مي

و طلب حق و امامت بود؛  حاكي از خوبي رأي شما و اجتماع جمعيت شما بر ياري ما،

نمايم كه اين كار را نيك و مبارك براي من رسيد، از خداوند متعال درخواست مي

شنبه، گرداند، و براي شما در مقابل اين نيكويي، پاداش بزرگي عطا فرمايد.من روز سه

از مكه به طرف شما حركت كردم، هنگامي كه  -يعني روز ترويه  -الحجه هشتم ذي

ي من نزد شما رسيد در كار خود بشتابيد و سعي و كوشش كنيد كه من ستادهقاصد و فر

آيم، و سالم و رحمت و بركات خدا بر شما باد.اين در در اين روزها به سوي شما مي

ي خود را بيست و هفت روز قبل از كشته السالم نامهحالي است كه جناب مسلم عليه

د: ود.در ضمن؛ اهل كوفه نيز نوشته بودنشدن خودش به سوي حضرت نوشته و فرستاده ب

 اينجا هزار شمشير به دست منتظر نصرت و ياري شما هستند پس تأخير نكنيد.

 ي امام حسیندستگیري قیس بن مسهر فرستاده
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السالم نامه را به قيس بن مسهر داد، او به سوي كوفه حركت كرد وقتي امام حسين عليه

زياد ر ملعون دستگير شد، حصين او را نزد ابنبه قادسيه رسيد توسط حصين بن نمي

بن علي  حسين -زياد ملعون به او گفت: برو باالي منبر و دروغگو حرامزاده فرستاد.ابن

[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل در اين مورد ۳۸[ دشنام بده ]۰۰9را ] صفحه  -عليهماالسالم 

ا مير جلو آمد و او رگويد:چون قيس بن مسهر به نزديك كوفه رسيد حصين بن نمي

تفتيش كرد، او به ناچار نامه را درآورد و پاره كرد )تا دشمنان از مضمون آن آگاه 

يس زياد حرامزاده فرستاد، هنگامي كه قنشوند(.حصين ملعون او را دستگير و به سوي ابن

زياد قرار گرفت، گفت: تو كيستي؟گفت: من مردي از شيعيان اميرمؤمنان در برابر ابن

فت: چرا زياد گالسالم هستم.ابنالسالم و فرزند او امام حسين عليهطالب عليهي بن ابيعل

فت: نامه زياد گنامه را پاره كردي؟گفت: براي اين كه تو از مضمون آن باخبر نشوي.ابن

ه السالم به سوي گروهي از اهل كوفاز كه و براي چه كسي بود؟گفت: از امام حسين عليه

زياد عصباني شده و گفت: به خدا سوگند! دست از تو شناسم.ابننميكه نام آنان را 

دارم، يا اسامي اين گروه را بگويي، يا باالي منبر رفته و حسين بن علي، پدر و برادر برنمي

كنم.قيس گفت: اما اسامي آن گروه را براي او را لعن كني وگرنه بدن تو را پاره پاره مي

السالم، برادر و پدر او چرا؟قيس باالي منبر قرار حسين عليه گويم، و اما لعن امامتو نمي

گرفت، حمد و سپاس خداي را به جاي آورد و بر پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم درود 

زياد و پدر او السالم و فرزند او فرستاد.آن گاه ابنفرستاد، و رحمت بسياري بر علي عليه

يه را مورد لعن و نفرين خود قرار داد، بعد گفت:)اي امي ستمگران بنيرا لعن كرد، و همه

ي حسين بن علي عليهماالسالم به سوي شما هستم، در فالن مكان اهل كوفه!( من فرستاده

[ ۳۰از او جدا شدم، و آن حضرت در آنجا است. پس به او جواب دهيد و او را دريابيد ]

اد ملعون زينين كاري زد( ابن.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:)چون قيس شجاعانه دست به چ

[ مظلوم را از باالي بام قصر به پايين اندازند.آن مالعين، او ۰۰۳دستور داد قيس ] صفحه 

را از باالي بام قصر به پايين انداختند، بدن او پاره پاره شد، رحمت خدا بر او باد.در نقل 
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حالي به  د و با چنينديگري آمده است:قيس را دست بسته از باالي قصر به زمين انداختن

زمين رسيد و استخوانهاي بدن او بشكست، ولي رمقي در جان او باقي مانده بود كه 

ملعوني به نام عبدالملك بن عمير لخمي آمد و سر از تن آن بزرگوار جدا كرد. آن ملعون 

 را به خاطر اين كار مذمت كردند، او در جواب گفت: خواستم او را راحت نمايم!!

 بداهلل بن مطیع با امام حسینمالقات ع

اي از به طرف كوفه حركت كرد، در بين راه به چشمه« حاجز»السالم از امام حسين عليه

هاي عرب رسيد. در كنار چشمه، عبداهلل بن مطيع عدوي فرودآمده بود، چون امام چشمه

ي االسالم را ديد به سوي حضرت آمده و گفت: پدر و مادرم فداي تو باد حسين عليه

اي؟امام حسين اي؟ چرا اينجا فرودآمدهفرزند رسول خدا! براي چه اينجا تشريف آورده

السالم به او فرمود:كان من موت معاوية ما قد بلغك، فكتب الي أهل العراق يدعونني عليه

اهل عراق به من نامه نوشته و  -كه تو نيز خبر داري  -الي أنفسهم.از هنگام مرگ معاويه 

دم اي آورخودشان دعوت كردند.عبداهلل بن مطيع گفت: خدا را به يادت ميمرا به سوي 

دهم به فرزند رسول خدا! و حرمت دين اسالم از اين كه هتك حرمت شود، سوگند مي

خدا! در حرمت قريش و عرب، سوگند به خدا! اگر رياست و امامتي را كه در دست 

ي را بكشند بعد از تو، هرگز از كس اميه است بخواهي تو را خواهند كشت، و اگر توبني

ترسند، سوگند به خدا! حرمت اسالم، قريش و عرب هتك خواهد شد، پس غفلت نمي

ر اميه قرانفرماييد و به سوي كوفه نرويد و نفس مبارك خود را مورد تعرض بني

تور زياد ملعون دسي او امتناع فرموده، و از آنجا حركت كرد.ابنندهيد.حضرت از گفته

[ ورود و خروج ۰۰4تا شام و بصره را بستند و احدي حق ] صفحه « واقصه»د: مابين راه دا

نداشت.حضرت بدون اين كه از اين قضيه مطلع باشد روي به سوي كوفه در حركت 

اي از اعراب برخوردند، و از آنان پرسيدند.آنان گفتند: سوگند بودند، تا اين كه به عده
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م جز اين كه حق ورود و خروج نداريم.حضرت در عين به خدا! از چيزي اطالع نداري

 حال به طرف مقصود و هدف خويش حركت فرمودند.

 مالقات امام حسین با زهیر بن قین

نقل كردند: ما به همراه زهير بن قين بجلي در مكه « بجيله»و « فزاره»ي اي از اهل قبيلهعده

حركت كرديم. در اين سفر، چيزي  السالم از مكهبوديم، ما نيز همچون امام حسين عليه

آمديم كه امام حسين براي ما ناگوارتر از اين نبود كه به ناچار در منزلي فرودمي

السالم حركت فرمود و در منزلي آمد.امام حسين عليهالسالم نيز آنجا فرودميعليه

 هتاي جز فرودآمدن در آن منزل نداشتيم. به همين جفرودآمد، ما نيز رسيديم و چاره

اي فرودآمديم.هنگامي كه نشسته بوديم و مشغول خوردن غذا بوديم ناگاه در ناحيه

السالم آمد و بر ما سالم كرد، سپس وارد )خيمه( شد اي از طرف امام حسين عليهفرستاده

ش السالم مرا فرستاد و تو را به حضورو گفت: اي زهير بن قين! ابوعبداهلل حسين عليه

ي ما آنچه در دست داشتيم انداخته و چنان سكوت بر جمع ما همهخواند.در اين اثنا، 

فرما شد گويا اين كه مرغي بر سر ما نشسته است.زن زهير رو به او كرد و گفت: حكم

فرستد و سبحان اهلل! آيا فررزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم براي تو قاصد مي

د او رفته و سخن او را بشنوي، بعد شوي؟ دوست دارم نزتو به حضورش شرفياب نمي

بازگردي.زهير به خدمت حضرت شرفياب شد، اندكي نگذشت با خوشحالي، سرور و با 

، ي خود را جمع كنندها را برچيده و بار و بنهبشاشي چهره بازگشت. دستور داد خيمه

ا ر السالم حركت كرد.بعد رو به زن خود كرد و گفت: توآنگاه به سوي امام حسين عليه

دارم بر تو [ من دوست نمي۰۲۱ي خود ملحق شو، زيرا ] صفحه طالق دادم، به خانواده

[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل در اين مورد اضافه كرده و ۳9به سبب من ضرري برسد ]

السالم گويد:زهير به همسرش گفت: من تصميم گرفتم كه در خدمت امام حسين عليهمي

تا روح و جانم را فداي او كرده و با جسمم او  -رت باشم يعني از ياران آن حض -باشم 
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را نگهبان باشم، آن گاه مال و دارايي آن زن را به او داده و او را به پسرعموهايش سپرد 

تا به عشيره و خويشانش برسانند.در اين حال، زن او برخاست و گريست و با او 

بارك فرمايد، از تو درخواست خداحافظي كرد، و گفت: خداوند اين عزم تو را خير و م

السالم ياد كرده و فراموش ننمايي كنم كه مرا در روز قيامت نزد جد امام حسين عليهمي

[۳۳. ] 

 سخنان زهیر با اصحاب خود

شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: آن گاه زهير رو به اصحاب و ياران خود كرد و گفت: هر كه 

خواهد اين آخرين وصيت من با او و هر كه نمي خواهد به ما بپيوندد چه بهتر،از شما مي

ا در زمان كنم: ماست كه بعدا يكديگر را نخواهيم ديد.اينك حديثي را براي شما نقل مي

ي دريايي جهاد كرديم، خداوند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم در يك منطقه

ا از دشمن بدست پيروزي را از آن ما قرار داد. در اين جنگ، ما غنايم بسياري ر

آورديم.سلمان رحمة اهلل به ما گفت: آيا از اين كه خداوند شما را پيروز كرد و غنايم 

بسياري به دست آورديد شاد و مسرور شديد؟گفتيم: آري.گفت: هنگامي كه آقاي 

را درك كنيد، و در ركاب و  -السالم امام حسين عليه -السالم محمد عليهمجوانان آل

اد بپردازيد از اين كه امروز غنايمي به دست آورديد شادتر و مسرورتر حضور او به جه

 -سپارم.گويند: بعد از اين جريان خواهيد بود.بعد زهير گفت: اما من، شما را به خدا مي

السالم بود تا [ حسين عليه۰۲۰سوگند به خدا! زهير همواره در ميان ياران امام ] صفحه 

 [ .۳4]ي شهادت رسيد اين كه به درجه

 نزول امام حسین در منزل خزيمیه

م در السالكند:هنگامي كه امام حسين عليهنقل مي« المناقب»از كتاب « بحاراالنوار»در 

منزل خزيميه فرودآمد يك شبانه روز در آنجا اقامت فرمود.بامدادان خواهرش حضرت 
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السالم آمد، و عرض كرد: اي برادرم! آيا خبري را زينب كبري عليهاالسالم نزد امام عليه

بر السالم فرمود: آن خنيدم براي شما بگويم؟امام حسين عليهكه شب گذشته آن را ش

چيست؟عرض كرد: پاسي از شب گذشته بود، براي انجام كاري از خيمه بيرون آمدم، 

گفت:أال يا عين فاحتفلي بجهد و من داد و ميصداي هاتفي را از غيب شنيدم كه ندا مي

ار الي انجاز وعدآگاه باش اي علي قوم تسوقهم المنايا بمقديبكي علي الشهداء بعدي

چشم! پر از اشك باش و با رنج گريه كن؛ و كيست كه بعد از من براي شهدا چنين گريه 

ي راند؛ به آن مقدار از زندگي كه به وعدهكند؟گريه كن بر گروهي كه آنان را مرگ مي

ل كي مرگ داده است(.حضرت فرمود:يا اختاه! الهي وفا شود )يعني:اين كه خدا وعده

الذي قضي فهو كائن، و ال حول و ال قوة اال باهلل.اي خواهر من! هر چيزي كه مقدر شده 

 [ .4۱اي نيست مگر از خداي متعال ]واقع خواهد شد، و هيچ حول و قوه

 امام حسین و خبر شهادت حضرت مسلم

كه  -گويد:عبداهلل بن سليمان و منذر بن مشمعل « االرشاد»شيخ مفيد رحمة اهلل در كتاب 

گويند:پس از آن كه اعمال [ مي۰۲۲روايت كرده و ] صفحه  -ي اسدي بودند از قبيله

م السالي سعي ما اين بود كه خود را به امام حسين عليهحج را به اتمام رسانيديم همه

رسانده و وقايع و حوادث را از نزديك ببينيم.بنابراين؛ سوار بر شتران خود شده و با 

م السالبه امام حسين عليه« زرود»ي رديم تا اين كه در منطقهسرعت تمام حركت ك

رسيديم، هنگامي كه به حضرت نزديك شديم مردي از اهل كوفه را ديديم كه چون 

السالم توقف فرمود، گويا السالم را ديد راه خود را عوض كرد.امام حسين عليهامام عليه

واگذاشت و حركت كرد، ما نيز به خواست آن مرد كوفي را مالقات كند، بعد او را مي

طرف حضرت آمديم يكي از ما به رفيق خود گفت: بيا به طرف اين مرد برويم و از او 

در مورد اهل كوفه بپرسيم، كه او از اخبار كوفه مطلع است.آن گاه به طرف او رفتيم، 

ي سالم كرديم، او نيز جواب سالم داد.گفتيم: از كدام طايفه هستي؟گفت: از طايفه
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زند فالني اسد هستيم، تو كيستي؟گفت: من بكر فري بنياسد.گفتيم: ما نيز از طايفهبني

رت بودند كه پشت س -هستم.ما نيز خود را معرفي كرديم، بعد گفتيم: از حال مردم كوفه 

دهم(، از كوفه خارج نشدم مگر اين كه مسلم بن ما را باخبر كن.گفت: آري! )خبر مي -

و هاني رحمة اهلل را كشته بودند، ديدم كه به پاهاي آن دو ريسمان بسته  السالمعقيل عليه

ورديم، السالم رو آكشيدند.پس از شنيدن اين خبر به سوي امام حسين عليهو در بازار مي

و به آن حضرت ملحق شديم و با او به حركت خود ادامه داديم، تا اين كه حضرت، شب 

، آن گاه به خدمتش رسيده سالم كرديم، حضرت فرودآمدند« ثعلبيه»هنگام در منزل 

جواب سالم عنايت فرمودند.به حضرتش عرض كرديم خداي تعالي تو را رحمت فرمايد! 

خواهيد به صورت آشكار و يا در پنهاني به خدمت شما نزد ما خبري است كه اگر مي

خن ، سبرسانيم.حضرت نگاهي به ما و ياران خود كرده و فرمودند: در پيش اصحاب من

[ گفتيم: سواري را كه ديروز غروب رو به شما آورد، ۰۲۳سري و پنهاني نيست. ] صفحه 

خواستم از او سؤاالتي بنمايم.گفتيم: سوگند ديديد؟حضرت فرمودند: آري، ديدم و مي

به خدا! خبر او را به دست آورديم و زحمت سؤال را از شما برداشتيم. او شخصي از 

رأي )درست(، راستي و عقل است، او به ما خبر داد كه از كوفه ي ما بود، داراي طايفه

السالم و هاني رحمة اهلل كشته و شهيد شده بودند، و خارج نشد مگر اين كه مسلم عليه

كشيدند.حضرت ديده بود كه ريسمان به پاهاي آن دو، بسته و در بازار كوفه مي

اي رحمت خد« انا هلل و انا اليه راجعون»ما.فرمودند:انا هلل و انا اليه راجعون، رحمة اهلل عليه

بر آنان باد.آن گاه اين فرمايش را چندين مرتبه تكرار فرمودند.عرض كرديم: شما را در 

دهيم كه از اين مكان برگرديد، زيرا مورد خود و اهل بيت خودتان به خدا سوگند مي

ا و بر دشمني شما ترسيم آنها بر عليه شماي نداريد، ميشما در كوفه ياور و شيعه

باشند.حضرت به فرزندان عقيل نگاه كرده و فرمودند: در اين مورد شما چه نظري داريد؟ 

كه انتقام  گرديم تا اينالسالم كشته شده است.گفتند: قسم به خدا! ما بازنميمسلم عليه

خويش را بگيريم، يا آنچه برادر ما چشيده )شهادت( ما نيز بچشيم.حضرت رو به سوي 
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 -ن عقيل پسرا -كرده و فرمودند:ال خير في العيش بعد هؤالء.بعد از كشته شدن اينان ما 

خيري در زندگي نيست.در اين موقع، ما يقين كرديم كه آن حضرت تصميم گرفته بر 

مسير خود ادامه داه و به طرف كوفه حركت كنند.گفتيم: خداي به شما خير و نفع 

مت كند.ياران حضرت گفتند: سوگند به خدا! شما برساند.فرمود: خداي تعالي به شما رح

[ كوفه شويد مردم كوفه با ۰۲9السالم نيستيد اگر وارد ] صفحه مانند مسلم بن عقيل عليه

 [ .4۰شتاب به سوي شما خواهند آمد ]

 تمجید امام حسین از مقام حضرت مسلم

م دت حضرت مسلدر روايت سيد بن طاووس رحمة اهلل آمده است:بعد از اين كه خبر شها

السالم رسيد، فرزذق شاعر، حضرتش را مالقات نمود، سالم كرد، به امام حسين عليه

آنان  كني در حالي كهسپس گفت: اي فرزند رسول خدا! چگونه به اهل كوفه اعتماد مي

 ي او هاني رحمة اهلل را كشتند؟فرزدقالسالم و شيعهپسرعموي تو، مسلم بن عقيل عليه

يست و اشكي از چشمان مباركش جاري شد، سپس فرمود:رحم اهلل گويد: حضرت گر

مسلما، لقد صار الي روح اهلل و ريحانه، و تحيته و رضوانه، أما انه قد قضي ما عليه، و بقي 

ما علينا.خداي متعال، مسلم را رحمت كند، يقينا او به سوي رحمت، ريحان، جنت و 

مرگ و  -ي او بود ر شده و بر عهدهرضوان خدا رفت، آگاه باشيد! آنچه بر او مقد

ي ما است، باقي مانده است.آن گاه ادا كرد، و آنچه بر ما مقدر شده و بر عهده -شهادت 

حضرت اين اشعار را انشاء فرموده و گفت:فان تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب اهلل أعلي 

تكن األرزاق  و انأفضل و ان تكن األبدان للموت انشأت فقتل امرء بالسيف في اهللو أنبل

و ان تكن األموال للترك جمعها فما بال قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي أجمل

هت آيد و به اين جاگر دنيا چيز پسنديده و مرغوب به شمار ميمتروك به المرء يبخل

 ر استتكنند؛ پس بهشت )اجر و پاداش( خدا، از دنيا افضل و عاليمردم به آن تمايل مي

ته اند؛ پس كشها براي مرگ و مردن خلق شدهو بايد به سوي آن حركت كرد.و اگر بدن
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[ و اگر ۰۲۸شدن مرد با شمشير در راه خدا افضل از مردن در رختخواب است. ] صفحه 

رزق و روزيها از جانب خدا تقسيم و مقدر شده است؛ پس كمي حرص و آز مرد در 

وتر است.و اگر جمع كردن اموال و متاع دنيا سعي و كوشش فراوان، براي زندگي، نيك

براي گذاشتن به ديگران پس از مردن است؛ پس براي چه شأن و عزتي انسان به چيز 

 ورزد؟!متروك بخل مي

 منزل زباله و خبر شهادت قاصد امام حسین

السالم منتظر ماند تا وقت سحر فرارسيد، شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:اامام حسين عليه

خواست حركت كند به جوانان و غالمان خود فرمود: آب بسيار ي كه ميهنگام

برداريد.آنان آب زيادي از چاه كشيده و با خود برداشتند، بعد حركت كردند تا به منزل 

رسيدند. در اين منزل، خبر كشته شدن عبداهلل بن يقطر به حضرتش رسيد.سيد بن « زباله»

شهادت عبداهلل به حضرتش رسيد گريست و طاووس رحمة اهلل گويد:هنگامي كه خبر 

اشك از چشمان مباركش جاري شد سپس فرمود:اللهم اجعل لنا و لشيعتنا منزال كريما، 

واجمع بيننا و بينهم في مستقر ]من[ رحمتك، انك علي كلي شي قدير.خداوندا! بر ما و 

آرامگاه رحمت شيعيان ما منزل كريم و گرانمايه در آخرت قرار ده. و ما و آنان را در 

[ .شيخ مفيد رحمة اهلل 4۲خود جمع فرما، زيرا كه تو بر هر چيزي قادر و توانا هستي ]

اي را بيرون آورد و براي مردم خواند:بسم اهلل الرحمن گويد: آن گاه حضرت، نامه

اهلل بن ء بن عروة، و عبدالرحيمأما بعد؛ فقد أتانا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل، و هاني

و قد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم االنصراف، فلينصرف في غير حرج، ليس عليه  يقطر،

[ بسم اهلل الرحمن الرحيماما بعد؛ از خبر دلخراش كشته شدن مسلم بن ۰۲۰ذمام. ] صفحه 

عقيل، هاني بن عروه و عبداهلل بن يقطر آگاه شديم. شيعيان ما، دست از ياري ما برداشتند، 

دارد بازگردد، بدون دلتنگي و معصيتي بازگردد كه بر ست ميپس هر كدام از شما دو

ي مردم از دور آن امام مظلوم پراكنده ي او حق و حرمتي نيست.در اين هنگام، همهذمه
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ي ديگر راه چپ را پيش گرفته و رفتند و حضرت در اي راه راست و عدهشدند، عده

داد كمي از افرادي كه در طول راه به ميان ياران خود كه از مدينه با او همراه بودند و تع

السالم ياران خود را از آن حضرت ملحق شده بودند؛ تنها ماند.چرا امام حسين عليه

دانست اين جمعيت به آن جهت با حضرت شهادت آن جوانمردان باخبر ساخت؟ زيرا مي

 رود و مردم آن شهر از حضرتكنند، حضرت به شهري مياند كه گمان ميهمراه شده

شود و آنها نيز به نوايي نمايند )و حضرت، امام و پيشواي آن سامان مياطاعت مي

رسند(. به همين جهت، حضرت دوست نداشتند كساني كه با او همراه هستند جز بر مي

دانند اقدام نمايند )و بدون اطالع از چنين اتفاقي با آن حضرت همراه شوند، لذا آنچه مي

 م كوفه باخبر نمود تا آگاهانه به مقصد خود روانه شوند(.وفايي مردآنان را از بي

 امام حسین و نوازش از دختر حضرت مسلم

ه داشت السالم دختري يازده سالنويسد: گفته شده:جناب مسلم عليهمي« منتخب»در كتاب 

السالم بود. چون حضرت از اين گفتگو فارغ شد از كه به همراه اهل بيت امام حسين عليه

است و به سوي آن دختر آمد،او را به نزد خود خواند و نوازش فرمود، حضرت جا برخ

دست مهر و محبت بر سر و روي او كشيد، چنانچه با يتيمان اين گونه مهرباني 

نمايند.آن دختر مظلومه احساس كرد كه اتفاق بدي افتاده به همين جهت، گفت: عمو مي

كنم كه پدرم شهيد شده مايي، گمان ميجان! پيش از اين، نديدم با من چنين رفتار ن

[ ۰۲9السالم نتواست جلوي گريه خود را بگيرد و فرمود: ] صفحه است.امام حسين عليه

يا بنية! أنا ابوك، و بناتي أخواتك.دخترم! من، پدر تو، و دخترانم خواهران تو هستند.آن 

ال! وا ياد زد: واوينازدانه چون اين فرمايش حضرت را شنيد صدا به گريه بلند كرد و فر

السالم صداي واويال را شنيدند و آه سرد و عميقي از دل هالكا!فرزندان جناب مسلم عليه

 ي شديدي را آغاز كردند.غمگين خود كشيده و گريه
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 نزول امام حسین در بطن عقبه

گويد:چون وقت سحر شد حضرت به اصحاب شيخ مفيد رحمة اهلل بعد از اين مطلب مي

داد كه آب زيادي )از چاه( كشيده و با خود بردارند. سپس كاروان حضرتش خود دستور 

ي رسيد و در آنجا فرودآمد.در آنجا پيرمردي از طايفه« بطن عقبه»حركت كرد تا به 

عكرمه به نام، عمر بن لوذان، حضرت را مالقات كرد و پرسيد: به كجا عازم بني

دهم كرد: شما را به خدا سوگند ميام.پيرمرد عرض هستيد؟حضرت فرمود: عازم كوفه

ن و هاي دشمناكه از اين تصميم منصرف شده و برگرديد، قسم به خدا! به جانب نيزه

ند اگر به اتيزي شمشيرهاي آنان عازم هستيد، اشخاصي كه به شما نامه و قاصد فرستاده

ه ا اين حال، براستي در جنگ، شما را ياري كنند و امور را بر شما مهيا و آماده سازند و ب

رفتي، در اين صورت رفتن شما مصلحت بود، اما تشريف بردن شما را با سوي آنان مي

مود:يا بينم.حضرت فردانم و صالح نميوفايي آنها كه فرموديد، من مصلحت نمياين بي

خدا! اين  يعبداهلل! ليس يخفي علي الرأي، ولكن اهلل تعالي ال يغلب علي أمره.اي بنده

ه توان غلبلحت بر من هم پنهان نيست، ولكن بر امر و قضا و قدر الهي نميرأي و مص

كرد.سپس فرمود:و اهلل؛ ال يدعونني حتي يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فاذا فعلوا سلط 

[ اهلل عليهم من يذلهم، حتي يكونوا أذل فرق االمم.به خدا سوگند! اهل كوفه ۰۲۳] صفحه 

خون مرا از اندرونم بيرون آورند، اگر چنين كنند خداوند مرا دعوت نكردند جز اين كه 

تر كند كه آنان را چنان ذليل و خوار سازد كه از هر امتي ذليلكسي را بر آنان مسلط مي

قولويه با سلسله سند خود از امام روايتي از ابن« كامل الزيارات»[ .در كتاب 4۳شوند ]

سالم به ال:هنگامي كه امام حسين عليهالسالم نقل كرده كه حضرتش فرمودصادق عليه

رسيدند رو به اصحاب خود كرده و فرمودند:ما أراني اال « ي بطنعقبه»بلندي 

بينم.عرض كردند: و ما ذاك يا أباعبداهلل! براي چه اي مقتوال.خويشتن را جز كشته نمي

م.عرض ديد اباعبداهلل!فرمودند: رؤيا رأيتها في المقام؛ به جهت خوابي كه در اين مكان
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كردند: و ما هي؟ آن خواب چيست؟فرمودند: رأيت كالبا تنهشني، أشدها علي كلب 

گي ترين آنها سگيرند، سختأبقع.در خواب ديدم سگاني گوشت تن مرا به دندان مي

 [ .49پيس بود ]

 منزل شراف و استقبال حر از امام حسین

ت فرموده و در منزل حرك« بطن عقبه»شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:سپس حضرت از 

فرودآمدند، چون موقع سحر شد به جوانان دستور فرمود كه با خود آب « شراف»

بردارند.آنها آب زيادي برداشته و حركت كردند، تا اين كه ظهر شد، در اثنايي كه 

كرد ناگاه يكي از ياران حضرت تكبير گفت. حضرت رو كاروان حضرت حركت مي

ير گفتي؟گفت: )از دور( نخلستاني را ديدم )و تعجب كردم(. به او كرد و فرمود: چرا تكب

اي از اصحاب گفتند: سوگند به خدا! ما در اين مكان حتي يك درخت [ عده۰۲4] صفحه 

بينيد؟عرض كردند: سوگند به ايم.حضرت فرمود: پس چه چيزي را ميخرما هم نديده

مود: من هم آنها را بينيم.حضرت فرها و گوشهاي اسبان را ميخدا! سرهاي نيزه

بينم.سپس حضرت به ياران خود فرمود: آيا در اين بيابان، براي ما پناهگاهي هست كه مي

رو به آن پناه برده و آن را پشتيبان خود قرار دهيم و از يك جهت با آنان روبه

است كه در سمت چپ شما قرار گرفته، اگر به « ذوخشب»شويم؟گفتيم: آري! اين كوه 

ف آن حركت و تمايل كنيد به مقصود خود خواهيم رسيد.حضرت به طرف زودي به طر

اي چپ توجه فرموده و ما نيز به پيروي از آن حضرت به طرف چپ برگشتيم، پس فاصله

زياد هويدا شد، ما مسير خود را تغيير داديم، آنان نگذشت كه گردنهاي اسبان لشكر ابن

مهاي ي زنبوران و پرچهاي آنان مانند ملكهنيزه نيز ما را ديدند و مسير را تغيير دادند، سر

« ذوخشب»[ .آن گاه ما به سرعت خود را به 4۸آنان مانند بالهاي مرغان در اهتزاز بود ]

ها را السالم دستور فرمود خيمهرسانده و زودتر از آنها به آنجا رسيديم، امام حسين عليه

حر بن يزيد تميمي از راه رسيدند،  بر پا كردند، آن گروه با هزار سواره به فرماندهي
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السالم ايستادند، و اين در حالي هنگام ظهر حر با سوارانش رو به روي امام حسين عليه

السالم و اصحابش عمامه بر سر نهاده و شمشير بر كمر بسته بود كه امام حسين عليه

ب آنها را سيرا السالم به جوانان خود فرمود: به اينان آب دهيد وبودند.امام حسين عليه

ها را از كنيد، و به اسبهاي آنان نيز آب بدهيد.پس آنان را سيراب نمودند، آن گاه ظرف

دند خوربردند، و چون سه يا چهار يا پنج دفعه ميكردند و نزد دهان اسبها ميآب پر مي

ي ي اسبها سيراب شدند.علي بن طعان محاربرفتند تا اين كه همهبه سراغ اسب ديگري مي

گويد: من در آن روز جز ياران حر بودم، و آخرين نفري بودم كه خودم را به آنجا 

[ اسبم ۰۳۱السالم تشنگي من و ] صفحه رساندم، خيلي تشته بودم، چون امام حسين عليه

دانستم كه منظور از را مشاهده كرد فرمود: راويه )شتر( را بخوابان.من تا آن روز نمي

السالم نشدم.حضرت فرمود: جهت متوجه سخن امام عليه شتر است، به همين« راويه»

انستم به توخوردم و نميشترت را بخوابان، شتر را خوابانيدم.فرمود: بياشام.چون آب مي

ريخت، حضرت فرمود: ي مشك را در اختيار بگيرم آب از كنار مشك ميخوبي دهانه

حضرت خودش  دانستم چه كنم،ي مشك را برگردان.از شدت تشنگي نميدهانه

ي مشك را برگرداند، و من آب خوردم و اسبم را نيز برخاست و با دستان مبارك دهانه

ن، زياد ملعوآمده بود. ابن« قادسيه»ي سيراب كردم.حر بن يزيد با سوارانش از ناحيه

ار فرودآمده، و حر را با هز« قادسيه»حصين بن نمير را فرستاده و دستور داده بود كه در 

 السالم اعزام نمايد.استقبال امام حسين عليه سوار به

 سخنان امام حسین در جمع ياران حر

آرايي كرده بود تا اين كه وقت نماز ظهر السالم صفحر همواره برابر امام حسين عليه

السالم دستور داد حجاج بن مسروق اذان بگويد، چون وقت فرارسيد، امام حسين عليه

السالم در حالي كه قبايي را پوشيده و عبايي را از روي عليه ي نماز شد امام حسيناقامه

آن انداخته و نعلين به پا كرده بود از خيمه خارج شد و در برابر مردم ايستاد و حمد و 
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ثناي خداي را بجا آورده و فرمود:أيها الناس! اني لم آتكم حتي اتتني كتبكم، و قدمت 

ينا امام، لعل اهلل أن يجمعنا بك علي الهدي و أقدم علينا، فانه ليس عل»علي رسلكم أن: 

، فان كنتم علي ذلك، فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن اليه من عهودكم و مواثيقكم، «الحق

و ان لم تفعلوا، و كنتم لمقدمي كارهين، انصرفت عنكم، الي المكان الذي جئت منه 

يش ستاديد و قاصدان شما پاليكم.اي مردم! من به سوي شما نيامدم جز اين كه شما نامه فر

ما ما امام نداريم،اميدواريم به سبب ش»من آمدند كه به سوي شما بيايم، زيرا كه نوشتيد: 

[ پس اگر بر اين گفتارتان ۰۳۰صفحه «. ] خداي متعال ما را بر هدايت و حق داللت نمايد

راي ان را بام، عهد و پيمانهاي خودتثابت و پا بر جا هستيد اينك من به سوي شما آمده

 توانيد بر عهد و پيمان خود وفا كنيد و ازمن ثابت كنيد تا من مطمئن گردم، و اگر نمي

ام.مردم گردم به آنجايي كه آمدهآمدن من ناراحت هستيد و دوست نداريد، من برمي

ي نماز را اي هم حرف نزدند، حضرت به مؤذن فرمود: اقامهسكوت كردند حتي كلمه

نماز را گفت، حضرت رو به حر كرد و فرمود: آيا دوست داري با  يبگو.مؤذن اقامه

خوانيد و ما به شما اقتدا ياران خودت نماز بخواني؟حر گفت: نه، بلكه شما نماز را مي

ي خود تشريف برد و اصحاب و كنيم.حضرت نماز را با آنها خواند، بعد به خيمهمي

 اي كه برايش رفته و وارد خميهيارانش دور حضرت جمع شدند، حر نيز به مكان خود

رارگاه ي آنان در قاو برپا كرده بودند؛ شد. پانصد نفر از يارانش دورش جمع شدند و بقيه

ود ي مركب خخودشان بودند، كه هركدام از آنان افسار مركب خود را گرفت و در سايه

ي حركت و نشست.چون وقت عصر فرارسيد حضرت امر فرمودند كه يارانش آماده

ور السالم به منادي خود دستكوچ باشند. فرمان حضرتش را اجرا كردند.سپس امام عليه

السالم ي نماز را گفت.امام حسين عليهداد كه به نماز عصر ندا دهد، او ندا داده و اقامه

جلو آمده و نماز را با آن گروه اقامه فرمودند، بعد از سالم و فراغ از نماز رو به مردم 

ثناي الهي را به جاي آورده و فرمود:أما بعد؛ أيها الناس! فانكم ان تتقوا  كرده و حمد و

اهلل و تعرفوا الحق ألهله، يكن أرضي هلل عنكم، و نحن أهل بيت محمد صلي اهلل عليه و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

آله و سلم أولي بوالية هذا األمر عليكم من هوالء المدعين ما ليس لهم، و السائرين فيكم 

أبيتم اال الكراهة لنا و الجهل بحقنا، و كان رأيكم االن غير ما اتتني بالجور و العدوان، فان 

به كتبكم، و قدمت علي به رسلكم انصرفت عنكم.اي مردم! اگر شما از خدا بترسيد و 

گردد، و ما اهل بيت محمد حق را به اهل خود بسپاريد خداي متعال از شما خشنود مي

[ سزاوارتر از اين مدعيان هستيم، ۰۳۲امر ] صفحه  صلي اهلل عليه و آله و سلم بر واليت اين

مدعياني كه اهليت اين امر را ندارند، و كساني هستند كه با شما با ستم، دشمني و عداوت 

ورزيد و جز اين را كنند. اگر ما را دوست نداريد و به حق ما جهل ميرفتار مي

اند؛ من نوشته و قاصدانتان آمدههايتان پذيريد، و رأي شما غير از آن است كه در نامهنمي

 ها و قاصدانيدانم اين نامهگردانم.حر گفت: سوگند به خدا! من نمياز شما روي برمي

فرماييد چيست؟حضرت به يكي از اصحاب خود فرمود:يا عقبة بن سمعان! أخرج كه مي

نان در اي آهالخرجين اللذين فيهما كتبكم الي.اي عقبة بن سمعان! دو خورجيني كه نامه

ها را در برابر حر به زمين آن است؛ بياور.عقبه دو خورجين پر از نامه آورده، و نامه

ت اند نيستيم، ما مأموريها را به شما نوشتهريخت.حر گفت: ما جزو كساني كه اين نامه

داريم كه هر كجا شما را مالقات كرديم از شما جدا نشده و دست از شما برنداريم تا 

 السالم فرمود:الموت أدني اليك منبيداهلل بن زياد ببريم.امام حسين عليهشما را نزد ع

ذلك.مرگ براي تو، از اين هدفت نزديكتر است.آن گاه رو به اصحاب خود كرد و 

 فرمود: برخيزيد و بر مركبهايتان سوار شويد.

 جلوگیري حر از حركت امام حسین

نيز سوار شوند، حضرت به اصحاب ي اصحاب سوار شدند و منتظر ماندند تا زنان همه

خود فرمود: برگرديد، چون خواستند برگردند، لشكر حر مانع از بازگشت آنان شدند.امام 

؟حر خواهيالسالم رو به حر كرد و فرمود: مادرت به عزايت بنشيند! چه ميحسين عليه

 نگفت: اگر غير از شما از عرب چنين حرفي آن هم در همچون موقعيتي كه شما در آ
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خواست هر كردم، ميگفت؛ من مادر او را اين گونه خطاب ميايد برايم ميواقع شده

[ ۰۳۳اي ندارم جز اين كه به ] صفحه كسي كه باشد، ولي سوگند به خدا! من چاره

ه السالم فرمود: چتوانم مادر شما را ياد نمايم.امام حسين عليهنيكوترين وجهي كه مي

اهم شما را نزد امير عبيداهلل بن زياد ببرم.حضرت فرمود: خوخواهي؟حر گفت: من ميمي

كنم، و شوم.حر گفت: سوگند به خدا! تو را ترك نميسوگند به خدا! هرگز تابع تو نمي

دارم.اين سخنان سه مرتبه رد و بدل شد. چون سخنان بسياري ميان آن دست از تو برنمي

با شما نيستم، من مأمورم از  حضرت و حر رد و بدل شد، حر گفت: من مأمور به جنگ

ار خواهيد نزد عبيداهلل برويد كشما جدا نشوم تا شما را به كوفه ببرم، حال كه شما نمي

منصفانه ميان من و شما آن است كه راهي را انتخاب كنيد كه نه به كوفه برسد و نه به 

ارش كنم، ان را گزاي به امير عبيداهلل بن زياد بنويسم، و جريمدينه برگرديد، تا من نامه

ي ام عافيت و سالمتشايد كه خداي تعالي از باليي كه در مورد شما به آن مبتال شده

ن عزيمت فرماييد.آ« قادسيه»و « عذيب»عنايت فرمايد، پس اين راه را بپذيريد و از راه 

السالم از مسيري و حر نيز با ياران خود در همان مسير حركت كردند، گاه امام حسين عليه

ي جان خودتان به خدا سوگند گفت: اي حسين! من شما را دربارهوي به حضرت مي

دهم اگر با آنان بجنگي قطعا تو را خواهند كشت.امام حسين دهم، من گواهي ميمي

السالم فرمود:أفبالموت تخوفني؟ و هل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ و سأقول كما عليه

د نصرة رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم فخوفه قال أخوا األوس البن عمه و هو يري

د ترساني؟ آيا اگر مرا بكشيابن عمه، و قال: أين تذهب فانك مقتول؟آيا مرا از مرگ مي

گويم كه برادر اوس به پسرعموي خود شود؟سخني را ميكارهاي شما رو به راه مي

 ياري كند، پسرعمويش خواست رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم راگفت: اوس مي

روي؟ تو كشته خواهي شد.اوس گفت:سأمضي از اين كار او را ترساند، و گفت: كجا مي

و ما بالموت عار علي الفتي اذا ما نوي حقا و جاهد مسلماو واسي الرجال الصالحين بنفسه 

و فارق مثبورا و ودع مجرمافان عشت لم أندم و ان مت لم ألم كفي بك ذال أن تعيش و 
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روم و مرگ بر جوان عار نيست؛ اگر نيت حق و رستگاري داشته غمابه سوي جهاد ميتر

[ و در حالي كه مسلمان است و در راه خدا جهاد نمايد.مردان نيكوكار ۰۳9باشد ] صفحه 

و صالح را با جان خود مواسات نمود؛ و از مردان رانده شده از رحمت خدا، جدا شد، و 

اع نمود.اگر زندگاني كنم نادم و پشيمان نيستم، و اگر بميرم كار و مجرم را ودمردان گنه

گيرم؛ بس است براي تو كه در ميان مردم با ذلت و مورد مالمت و مذمت قرار نمي

گويد: محمد بن ابوطالب [ .عالمه فاضل مجلسي رحمة اهلل مي4۰خواري زندگي كني ]

ها ت:اقدم نفسي ال اريد بقائدر نقل خود، قبل از بيت آخري اين بيت را نيز افزوده اس

خواهم؛ فرستم و بقاي آن را نميلتلقي خميسا في الوغي و عرمرماجان خودم را از پيش مي

تا اين كه در جنگ با دشمنان سختي را تحمل كنم )يعني خودم را در ميان اين سختي 

اب حالسالم رو به اصاندازم(.سپس محمد بن ابوطالب گويد:آن گاه امام حسين عليهمي

خود كرد و فرمود:هل فيكم أحد يعرف الطريق علي غير الجادة؟آيا در ميان شما كسي 

ي معروف بشناسد؟طرماح عرض كرد: آري! اي فرزند رسول هست كه راهي غير از جاده

السالم فرمود: سر بين أيدينا؛ تو پيشاپيش ما شناسم.امام حسين عليهخدا! من راه را مي

اه السالم و اصحابش به رو پشت سر او امام حسين عليه حركت كن.طرماح حركت كرد

اقتي ال گفت:يا نخواند و ميكرد و رجز ميافتادند، طرماح پيشاپيش كاروان حركت مي

تذعري من زجري وامضي بنا قبل طلوع الفجربخير فتيان و خير سفر آل رسول اهلل ]آل[ 

ر حتي سمرالضاربين بالسيوف البتالفخرالسادة البيض الوجوه الزهر الطاعنين بالرماح ال

اء الدهر يا ي اهلل بقتحلي بكريم الفخرالماجد الجد رحيب الصدر أصابه اهلل لخير أمرعمره

مالك النفع معا و الضرأيد حسينا سيدي بالنصر علي الطغاة من بغايا الكفرعلي العينين 

[ اي مركب ۰۳۸حه زياد العهر بن العهر ] صفسليلي صخر يزيد ال زال حليف الخمرو ابن

افتي نترس(؛ و ما را پيش از طلوع من! از راندن من نترس )يعني از اين كه به زحمت مي

فجر )صبح( از اين مكان ببر.به همراه بهترين جوانان و نيكوترين مسافران؛ كه آنان اوالد 

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم و صاحب مفاخر هستند.آنان آقا و روسفيداني 
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با شمشيرهاي زنند.هايي تيره ضربه ميدرخشد؛ با نيزهتند كه صورتشان )از زيبايي( ميهس

شوي اي شتر! به همراهي كسي كه از جهت فخر، زنند؛ تا اين كه مزين ميبرنده ضربه مي

 داري حلم و -شخص كريم و شريف است.از جهت جد خود كه بزرگوار و سينه فراخ 

را به بهترين امر برگزيده است.خداي متعال تا پايان  است؛ كه خداي تعالي او -علم 

روزگار به او عمر كرامت فرمايد؛ اي خدايي كه صاحب اختيار و مالك نفع و ضرر 

السالم را با ياري خود مؤيد فرما؛ بر ظالمان و ستمگران هستي!آقاي من حسين عليه

خر بر دو لعيني كه پسران ص اند.)او را ياري فرما(زنازادگاني كه از زنان كافر متولد شده

-يعني دائم الخمر است  -عهد شراب است هستند؛ يكي يزيد لعين است كه همواره هم

 اند.زياد ملعون است كه هم خود و هم پدرش زنازاده.و ديگري ابن

 ورود امام حسین به قصر بني مقاتل

د و از م را شنيالسالشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:هنگامي كه حر سخنان امام حسين عليه

گيري كرد، و خود با يارانش از يك سو تصميم آن حضرت باخبر شد، از حضرت كناره

ن كه بردند، تا ايالسالم از سوي ديگر تشريف ميكردند، و امام حسين عليهحركت مي

السالم از آنجا نيز حركت فرموده تا به رسيدند.امام عليه« عذيب الهجانات»ي به منطقه

 السالم در آنجا چشمشرسيدند و در آنجا فرودآمدند.امام حسين عليه« مقاتلقصر بني»

اي افتاد، پرسيد: اين خيمه از آن كيست؟عرض شد: مال عبيداهلل بن حر جعفي به خيمه

ام ي ام[ حضرت فرمود: از او دعوت كنيد كه نزد من بيايد.فرستاده۰۳۰است. ] صفحه 

سين بن علي عليهماالسالم است كه اينك تو را دعوت السالم آمد و به او گفت: اين حعليه

كند.عبيداهلل گفت )انا هلل و انا اليه راجعون( سوگند به خدا! از كوفه خارج نشدم جز مي

ا السالم نيز در آنجبه جهت اين كه دوست نداشتم در جايي باشم كه امام حسين عليه

 و مرا ببيند!!قاصد به نزد حضرت آمدخواهم او را ببينم و نه اباشد، به خدا سوگند! نه مي

السالم برخاست و خود تشريف آورد تا و سخن او را به عرض رساند، امام حسين عليه
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ي عبيداهلل شده و سالم فرمود، بعد او را دعوت كرد كه همراه حضرت خروج داخل خيمه

حضرت  هكند.عبيداهلل بن حر، سخن خود را كه به قاصد گفته بود تكرار كرد، و از آنچ

السالم فرمود:فان لم فرمود عذر خواست و طلب عفو كرد.امام حسين عليهدعوت مي

تنصرنا فاتق اهلل تعالي أن تكون ممن يقاتلنا، فو اهلل؛ ال يسمع واعيتنا أحد فال ينصرنا اال 

كني بترس از خداي متعال از اين كه با ما جنگ كني، به خدا هلك.اگر ياري ما نمي

ك كسي ما را بشنود و ما را ياري نكند هالي صداي استغاثه و فرياد بيسوگند! اگر كس

سعادت گفت: من هرگز با تو جنگ نخواهم كرد، ان شاء اهلل تعالي.آن شود.آن بيمي

[ .در روايت شيخ 49السالم برخاست، و به كاروان خود پيوست ]گاه امام حسين عليه

اي كه برپا بود نگاه كرد بعد فرمود: صدوق رحمة اهلل چنين آمده است:حضرت به خيمه

اين خيمه از آن كيست؟عرض شد: از آن عبيداهلل بن حر حنفي است.حضرت قاصدي به 

كار و خطاكار هستي، و خداوند به جهت آن سوي او فرستاد كه: اي مرد! تو فرد گنه

مرا  و گناهان، تو را مؤاخذه خواهد نمود، اگر همين اآلن به سوي خداي متعال توبه كني

ياري نمايي جد من در پيشگاه خداي متعال تو را شفاعت خواهد نمود.عرض كرد: اي 

[ قرباني ۰۳9كردم اولين ] صفحه فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! اگر تو را ياري مي

در حضور شما بودم؛ ولي اين اسب من است، آن را بگيريد، سوگند به خدا! هيچ وقت 

زي بودم جز اين كه به آن چيز رسيدم، و كسي دنبالم نكرد سوار آن نشدم كه دنبال چي

دهم )اما خود عذر جز آن كه با آن اسب نجات يافتم، واين اسب را به شما مي

سعادت برگرداند، آن گاه فرمود:ال حاجة خواهم(!!حضرت روي مبارك را از آن بيمي

لينا، فانه لنا و ال ع لنا فيك و ال في فرسك، و ال كنت متخذ المضلين عضدا، ولكن فال

من سمع واعيتنا أهل البيت، ثم لم يجبنا، أكبه اهلل تعالي علي وجهه في نار جهنم.ما را نه 

بر تو، و نه بر اسب تو نيازي نيست. من از كساني نيستم كه از گمراهان يار و ياور بخواهد، 

رياد و سي كه فولي )حال كه چنين شد( نه به نفع ما و نه به ضرر ما سعي نكن، زيرا ك

ي ما اهل بيت را بشنود و جواب ندهد و ياري ننمايد، خداي تعالي او را با صورت استغاثه
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با سلسله سند خود « عقاب االعمال»[ .شيخ صدوق رحمة اهلل در 4۳اندازد ]در دوزخ مي

 همراه با پسرعموي خودم« مقاتلقصر بني»گويد:عمرو بن قيس مشرفي گويد: در مي

السالم شرفياب شديم، به حضرتش سالم كرديم.پسرعمويم حسين عليه خدمت امام

كه  بينم آيا اثر خضاب است يا اينگفت: اي اباعبداهلل! اين كه در محاسن شريف شما مي

هاشم موي شما به همين رنگ است؟حضرت فرمود: خضاب است، پيري به سوي ما بني

ايد؟عرض صرت و ياري من آمدهرسد.آن گاه رو كرد به ما و فرمود: براي نزود مي

هايي از مردم در كردم:من مردي سالمند، داراي قرض زياد، و عيالوار هستم، سرمايه

د، اندانم چه خواهد شد، دوست ندارم امانات مردم را كه به من سپردهاختيار دارم كه نمي

طلقا نضايع كنم.پسرعموي من نيز چنين سخناني را گفته )و عذر آورد(.حضرت فرمود:فا

[ رأي سوادنا ۰۳۳فال تسمعا لي واعية و ال تريا لي سوادا، فانه من سمع واعيتنا، أو ] صفحه 

فلم يجبنا و لم يعنا كان حقا علي اهلل عزوجل أن يكبه علي منخريه في النار.پس برويد و 

ي مرا نشنويد، و شخص مرا نبينيد، زيرا كسي كه فرياد ما را بشنود، يا فرياد و استغاثه

شخص ما را ببيند و ما را جواب ندهد و به ياري ما نشتابد، بر خداي تعالي الزم است كه 

[ .شيخ مفيد رحمة اهلل بعد از اين، گويد:چون 44او را با خواي و ذلت به آتش بياندازد ]

شب به انتها رسيد حضرت به جوانان خويش امر فرمودند كه آب بردارند، سپس دستور 

 را صادر فرمودند.« اتلمققصر بني»حركت از 

 خواب امام حسین و سخن حضرت علي بن الحسین

ه السالم راه پيموديم، حضرت در حالي كعقبة بن سمعان گويد: ساعتي با امام حسين عليه

يه فرمود:)انا هلل و انا الروي اسب بود خوابش برد و اندكي خوابيد، بعد بيدار شد و مي

.حضرت اين سخن را دو يا سه مرتبه تكرار كردند، بعد راجعون( و الحمد هلل رب العالمين

ضرتش رو به ح -كه سوار بر اسب بود  -فرزندش حضرت علي بن الحسين عليهماالسالم 

كرد و گفت:مم حمدت اهلل و استرجعت؟براي چه خداي را سپاس گفتي، و )انا هلل و انا 
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س ت خفقة فعن لي فاراليه راجعون( را بر زبان آوردي؟حضرت فرمود:يا بني! اني خفق

علي فرس و هو يقول: القوم يسيرون، و المنايا تسير اليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت 

سواري را ديدم كه بر من نمايان شد و الينا.فرزندم! اندكي خوابيدم، در خواب اسب

تم كه رود، دانسپيمايند در حالي كه مرگها به دنبال اينان ميگفت: اين گروه راه ميمي

هاي ما است كه خبر مرگ ما را دهد.عرض كرد:يا أبت! ال أراك اهلل بسوء، ن، جانآ

[ پدر جان! خداي بدي براي شما نياورد، آيا ما بر حق ۰۳4ألسنا علي الحق؟ ] صفحه 

نيستيم؟حضرت فرمود:بلي، و اهلل الذي مرجع العباد اليه.آري! سوگند به خدايي كه 

برحقيم(.عرض كرد:فاننا اذا ال نبالي أن نموت بازگشت بندگان به سوي اوست؛ )ما 

السالم محقين.در اين هنگام كه ما بر حق هستيم از مرگ باكي نداريم.امام حسين عليه

فرمود:جزاك اهلل من ولد خير ما جزي ولدا عن والده.خداي تو را نيكوترين پاداشي را 

 رسد؛ عطا فرمايد.كه از جانب پدر به فرزند مي

 ياد لعین به حري ابن زنامه

السالم از اسب فرودآمد و نماز صبح را خواند، بعد با چون صبح فرارسيد امام حسين عليه

دند كرعجله بر مركب خود سوار شد. حضرت با اصحاب خود به سمت چپ حركت مي

آمد و حضرت و اصحابش را از آن جهت خواستند از گروه اشقيا دور شوند، حر ميو مي

خواستند به طرف كوفه حركت كنند به شدت مانع شدند.اگر مينع ميكردند و مارد مي

گرداندند، و نمي گذاشتند بر آن سمت حركت كنند. حضرت و يارانش شدند و برميمي

 همان محلي كه -رسيدند « نينوا»نمودند تا اين كه به همواره به سمت چپ حركت مي

ز كه ا -ن هنگام، شترسواري از دور در اي -السالم در آنجا فرودآمدند امام حسين عليه

نمايان شد، وي سالح جنگي داشت و كماني به دوش انداخته بود،  -آمد طرف كوفه مي

همگي توقف كردند و منتظر رسيدن او شدند.سواره چون نزديك آمد به حر و يارانش 

انب اي از جالسالم و اصحاب او سالم نكرد، و نامهسالم كرد، اما به امام حسين عليه
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عبيداهلل بن زياد ملعون تسليم حر نمود، در آن نامه نوشته بود:اما بعد؛ همين كه قاصد من، 

ي من به دست تو رسيد كار را بر حسين سخت بگير، و او را در نامه را آورد و نامه

[ قاصدم را بر تو مأمور ۰9۱صحرايي كه خالي از آب و گياه باشد فرودآر، و من ] صفحه 

و جدا نشود و چگونگي اجراي دستورات مرا، به من گزارش كند، كردم كه از ت

السالم و اصحابش كرد و گفت: اين والسالم.چون حر نامه را خواند رو به امام حسين عليه

ا اش به دست من رسيد شما ري امير عبيداهلل است كه به من دستور داده هر موقع نامهنامه

خت بگيرم، و اين فرستاده و مأمور اوست كه محاصره كرده و در فرودآمدن براي شما س

 مأموريت داده تا از من جدا نشود تا حكم او را نسبت به شما اجرا كنم.

 نزول امام حسین در كربال

ي السالم بود به فرستاده)در اين حال،( يزيد بن مهاجر كه از اصحاب امام حسين عليه

فت: مادرت به عزايت بنشيند! اين چه زياد لعين نگاهي كرد و او را شناخت، به او گابن

كردم و بر بيعتم وفا  -يزيد  -بود كه آوردي؟گفت: اطاعت از امام خود!! 

مهاجر گفت: بلكه به پروردگار خود عصيان نمودي، و امام خودت را در نمودم.ابن

هالكت و نابودي خودت پيروي نمودي، و ننگ را در دنيا، و آتش دوزخ را در آخرت 

ايد:)و فرمكسب كردي، امام و پيشواي تو چه بد امامي است؟! خداي متعال ميبراي خود 

و آنان را اماماني قرار [ .»۰۱۱جعلناهم أئمة يدعون الي النار و يوم القيامة ال ينصرون( ]

.و «شوندكنند، آنان در روز قيامت ياري نميداديم كه آنان را به سوي آتش دعوت مي

يشوايان است.آن گاه حر كار را سخت گرفت و در همين امام و پيشواي تو، از آن پ

السالم مكاني كه نه آب داشت و نه آبادي بود مجبور كرد كه فرودآيند.امام حسين عليه

عني ي -أو هذه  -يعني نينوا و الغاضرية  -فرمود:دعنا ويحك؛ ننزل في هذه القرية أو هذه 

 -يا در اين يكي  -نينوا و غاضريه  - .واي بر تو! بگذار ما در اين ده يا در آن-شقينة 

توانم چنين كنم؛ زيرا [ حر گفت: به خدا سوگند! نمي۰9۰فرودآييم. ] صفحه  -شقينه 
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اين مرد جاسوسي است كه براي من فرستاده شده است.زهير بن قين رو به امام حسين 

نون ين كه اكالسالم نمود و عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! كار از اعليه

گ تر از جنبينيد شديدتر خواهد شد. همانا جنگ با اين گروه در همين ساعت آسانمي

آيند، به جان خودم قسم! بعد از اين لشكري بر آنها با كساني است كه بعد از اين مي

السالم فرمود:ما خواهد رسيد كه ما تاب مقاومت آنان را نخواهيم داشت.امام حسين عليه

كنم.آن گاه در همان مكان فرودآمدند، و م بالقتال.من جنگ را شروع نميكنت ألبدأه

 [ .۰۱۰در اين روز پنجشنبه، دوم محرم سال شصت و يكم هجري بود ]

 كربال و سخنان امام حسین در جمع ياران خود

السالم برخاست و در ميان اصحاب خود سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:امام حسين عليه

اي ايراد فرمود، حمد و سپاس خداي تعالي را بجاي آورد و بر او ثنا گفت، جد خطبه

بزرگوارش را ياد نمود و بر او درود و صلوات فرستاد، آن گاه فرمود:انه قد نزل بنا من 

الدنيا قد تغيرت و تنكرت و أدبر معروفها، واستمرت حدا و لم يبق  األمر ما قد ترون، و ان

منها اال صبابة كصبابة االناء، و خسيس عيش كالمرعي الوبيل.اال ترون الي الحق ال يعمل 

به؟ و الي الباطل ال يتناهي عنه؟ ليرغب المؤمن في لقائه محقا، فاني ال أري الموت اال 

مانا بينيد، هي شما آنچه را كه بر ما نازل شده ميبرما.همه سعادة، والحياة مع الظالمين اال

دنيا تغيير يافته و زشت گرديده، نيكي و معروف آن پشت نموده و ادامه پيدا كرده تا به 

ي ظرفي، و آن، جز زندگاني [ كه از آن، حز مانند ته مانده۰9۲حدي رسيده ] صفحه 

مل بينيد كه بدان عده است.آيا حق را نميزبوني مانند چراگاه زبون و بدهوا، چيزي نمان

ر حق گردد؟! مؤمني كه ببينيد كه از آن نهي و جلوگيري نميشود؟ آيا باطل را نمينمي

است بايد در مالقات با خدا ميل و رغبت داشته باشد، همانا من مرگ را جز سعادت، و 

و گفت:  قين برخاست بينم.آن گاه زهير بنزندگاني با ستمگران را جز غصه و ماللت نمي

در هدايت خدا باشيد اي فرزند رسول خدا! سخنان شما را شنيديم، و اگر دنيا براي ما 
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ماند و ما براي هميشه در آن بوديم، قيام و حركت با شما را، بر ماندن هميشگي باقي مي

داديم.سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از او، هالل بن نافع بجلي در آن، ترجيح مي

اريم، داز جاي برخاست و گفت: به خدا سوگند! ما مالقات پروردگار خود را مكروه نمي

و ما بر نيت و بصيرتهاي خود ثابت و استوار هستيم، كسي كه تو را دوست دارد، دوست 

داريم.باز سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از او، داريم، و دشمنان تو را دشمن ميمي

و گفت: اي فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! خداي متعال بر برير بن خضير برخاست 

ما منت گذارده و احسان فرموده كه در حضور شما جنگ نماييم، تا به خاطر شما اعضاي 

[ .عالمه ۰۱۲بدن ما پاره پاره شود، آن گاه در روز قيامت، جد شما، ما را شفاعت نمايد ]

ن گويد:زهير بن قينقل كرده و مي« ناقبم»از كتاب « بحاراالنوار»مجلسي رحمة اهلل در 

ه و در فرودآمد« كربال»كنيم تا در رو به حضرت كرد و گفت: به همراه شما حركت مي

آنجا باشيم، زيرا كه آنجا در كنار فرات واقع است، و اگر آنان با ما جنگ كردند از 

سين ام حگويد:)وقتي ام« مناقب»جنگيم.صاحب گيريم و با آنان ميخداوند كمك مي

السالم سخن زهير را شنيد( اشك از چشمان مباركش جاري شد، آن گاه فرمود:اللهم عليه

[ خدايا! بر تو از اندوه و بال پناه ۰9۳اني أعوذ بك من الكرب و البالء. ] صفحه 

برم.حضرت در همين موضع فرودآمد، حر نيز با هزار نفر سوار در رو به روي حضرت مي

اي را با همان السالم قلم و كاغذي خواست، و نامهم حسين عليهفرودآمد.آن گاه اما

داد با كه احتمال مي -مضموني كه به حر و افراد او فرمودند به اشراف و بزرگان كوفه 

نوشت، آن گاه فرمود:اللهم انا عترة نبيك محمد صلي اهلل عليه  -نظر حضرتش همراهند 

عن حرم جدنا، و تعدت بنوامية علينا، اللهم  و آله و سلم و قد اخرجنا و طردنا و زعجنا

فخذ لنا بحقنا، وانصرنا علي القوم الظالمين.خداوندا! ما عترت و فرزندان پيامبر تو هستيم 

اميه لعنهم اهلل بر ما تعدي و ستم كه از حرم جد خويش بيرون و جدايمان كردند، و بني

روه ستمگران پيروز فرما.صاحب نمودند.خدايا! حق ما را از آنان بگير، و ما را بر گ

السالم از همين مكان حركت فرمود، تا اين كه در روز چهارشنبه گويد:امام عليه« مناقب»
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فرودآمد. و اين، در روز دوم محرم سال شصت و يك « كربال»در  -يا روز پنجشنبه  -

 وهجري واقع شد.آن گاه حضرت رو به اصحاب خود كرد و فرمود:الناس عبيد الدنيا، 

الدين لعق علي ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فاذا محصوا بالبالء قل الديانون.مردم 

ان يعني دين آنها فقط در زب -اي در زبانهاي آنان است بندگان دنيا هستند، و دين لقلقه

 دهد به خودشان نسبتآنها دين را مادامي كه معيشت و زندگي آنان را وسعت مي -است 

گردند دينداران كمتر كنند، و چون با بال امتحان ميرا حفظ مي دهند و آنمي

شوند.آن گاه فرمود: أهذه كربالء؟ آيا اينجا كربال است؟عرض كردند: نعم؛ يابن مي

رسول اهلل! آري! اي فرزند رسول خدا!حضرت فرمودند:هذا موضع كرب و بالء، هاهنا 

فك دمائنا.اينجا محل محنت و بال است، مناخ ركابنا، و محط رحالنا، و مقتل رجالنا، و مس

[ بارهاي ما، قتگاه مردان ما، و ۰99اينجا محل خواباندن شتران ما، محل گشودن ] صفحه 

[ .ابومخنف در مقتل خود روايتي را با سند خودش ۰۱۳محل ريختن خونهاي ما است ]

كت كردند رالسالم با يارانش حاز كلبي نقل كرده است كه كلبي گويد:امام حسين عليه

رسيدند. آن روز؛ روز چهارشنبه بود، در آنجا اسب امام حسين « كربال»تا به سرزمين 

السالم از حركت بازايستاد، حضرت از آن اسب فرودآمد و به اسب ديگري سوار عليه

كردند تا اين كه به هفت شد، آن نيز قدمي برنداشت.حضرت همچنين اسب عوض مي

ا از حركت بازايستادند.چون حضرت اين امر عجيب و ي آنهاسب سوار شدند و همه

غريب را ديد فرمود: اي قوم! نام اين سرزمين چيست؟عرض كردند: سرزمين 

نيز ناميده « نينوا»فرمود: آيا جز اين، اسم ديگري نيز دارد؟گفتند: «.غاضريه»

نام  يزن« ء الفراتشاطي»شود.فرمود: آيا جز اين، اسم ديگري هم دارد؟عرض كردند: مي

گويد:  شود.راوينيز ناميده مي« كربال»دارد.فرمود: آيا جز اين، اسم ديگري دارد؟گفتند 

السالم آه سردي از ته دل خودش كشيده و فرمود: سرزمين در اين هنگام، امام حسين عليه

 ؛غصه و بال است.آن گاه فرمود:قفوا و ال ترحلوا، فهاهنا و اهلل؛ مناخ ركابنا، و هاهنا و اهلل

سفك دمائنا، و هاهنا و اهلل، هتك حريمنا، و هاهنا و اهلل؛ قتل رجالنا، و هاهنا و اهلل؛ ذبح 
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اطفالنا، و هاهنا تزار قبورنا، و بهذه التربة وعدني جدي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و 

سلم، و ال خلف لقوله.توقف كنيد، و ديگر حركت ننمايد، سوگند به خدا! اينجا محل 

[ سوگند به خدا! اينجا محل ريخته شدن خون ۰9۸ندن شترهاي ما است. ] صفحه خوابا

ما است.سوگند به خدا! اين، همان مكاني است كه به حريم ما هتك حرمت 

شوند.سوگند به خدا! در اينجا گلوي شود.سوگند به خدا! در اينجا مردان ما كشته ميمي

شود، و جد بزرگوارم رسول ا زيارت ميشود، و در اين مكان قبور ماطفال ما بريده مي

خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم به همين خاك و تربت مرا وعده فرموده است، و در گفتار 

 السالم از اسب خود فرودآمدند.او خلف وعده نيست.آن گاه امام حسين عليه

 ي ابن زياد لعین به امام حسیننامه

السالم از اسب خود ن كه امام حسين عليهي مجلسي رحمة اهلل گويد:بعد از آعالمه

فرودآمد، اصحاب و ياران حضرتش نيز از اسبها فرودآمدند. حر نيز با هزار نفر سوار، در 

دآمدن زياد ملعون نوشته، و فرواي به ابنبرابر حضرت، از اسبهايشان فرودآمدند، بعد نامه

اي بدين مضمون به ون نامهزياد ملعحضرت را در كربال به اطالع آن ملعون رساند.ابن

السالم نوشت:اما بعد؛ اي حسين! از فرودآمدن تو در كربال باخبر سوي امام حسين عليه

شدم، اميرالمؤمنين!! يزيد به من نوشته: سر به بالش نگذارم و از نان سير نشوم يا تو را به 

ه تن ويمالقات خداي لطيف ملحق كنم و بكشم، و يا به حكم من و حكم يزيد بن معا

السالم رسيد، حضرت نامه ي آن ملعون به دست مبارك امام عليهدهي، والسالم.چون نامه

را خوانده و آن را از دست مباركش انداخت، آن گاه فرمود:ال أفلح قوم اشتروا مرضاة 

المخلوق بسخط الخالق.گروهي كه خشنودي مردم را به غضب الهي خريدند، رستگار 

گفت: اي اباعبداهلل! جواب نامه را بدهيد.حضرت فرمود:ما له نخواهند شد.قاصد نامه 

عندي جواب، النه قد حقت عليه كلمة العذاب.براي اين نامه، نزد من جوابي نيست؛ زيرا 

ي عذاب، ثابت شده است.قاصد به سوي آن ملعون آمد و جريان كلمه -زياد ابن -بر او 
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[ اين جريان به شدت غضبناك ۰9۰فحه را گزارش داد. در اين هنگام، دشمن خدا از ] ص

لسالم اشده، و رو به عمر سعد لعين كرد و به او دستور داد تا به جنگ امام حسين عليه

برود.عمر سعد كه قبال به عنوان والي و امير واليت ري، منصوب شده بود، از اين 

به ما  ازياد ملعون گفت: فرمان حكومتي ما رمأموريت پوزش طلبيده و عذر خواست.ابن

برگردان.عمر سعد ملعون، براي اين كار مهلت خواست، بعد از يك روز، از ترس اين 

 [ .۰۱9كه از حكومت ري عزل شود اين مأموريت را پذيرفت ]

 ي امام حسین به بني هاشم از كربالنامه

سالم الباسلسله سند خود از ميسر بن عبدالعزيز، از امام باقر عليه« كامل الزيارات»در كتاب 

د اي از كربال به سوي محمالسالم نامهروايت كرده كه حضرتش فرمود:امام حسين عليه

السالم نوشت:بسم اهلل الرحمن الرحيممن الحسين بن علي الي محمد بن علي بن علي عليه

هاشم.أما بعد؛ فكأن الدنيا لم تكن و كأن االخرة لم تزل، والسالم.بسم و من قبله من بني

الم و السالسالم به سوي محمد بن علي عليهالرحيماز حسين بن علي عليهاهلل الرحمن 

هاشم در نزد او هستند.اما بعد؛ گويا دنيا نبوده و خلق نشده است، و اشخاصي كه از بني

 [ ۰94[ . ] صفحه ۰۱۸گويا آخرت هميشه بوده است، والسالم ]

نگ و جهاد آن حضرت به در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به كربال تا موقع ج

 وقوع پیوست

 ورود عمر سعد ملعون به كربال

سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:عبيداهلل بن زياد ملعون ياران خود را به جنگ امام حسين 

ي آنها از فرمان او پيروي كرده و دست از السالم دعوت و ترغيب نمود، همهعليه

رت عمر سعد لعين را به دنياي او خريد رستگاري برداشته و از او اطاعت كردند.وي آخ

و او را به سركردگي و فرماندهي جنگ دعوت كرد، او نيز پذيرفت و براي جنگ با امام 
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السالم خارج شد. شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:فرداي همان روزي كه امام حسين حسين عليه

ه سوار از كوفبالسالم وارد كربال شده بود؛ عمر سعد لعين نيز با چهار هزار اسعليه

 حركت كرده و در نينوا فرودآمد.

 ابالغ پیام عمر سعد به امام حسین و پاسخ آن حضرت

و السالم فرستاد و به اآن گاه عمر سعد عروة بن قيس احمسي را پيش امام حسين عليه

خواهد؟عروه از جمله كساني بود كه گفت: نزد او برو و بپرس براي چه آمده؟ و چه مي

السالم نامه نوشته بود. به همين جهت از اين كار حيا كرد!عمر سعد، حسين عليه براي امام

اع كردند ي آنان امتني بزرگاني كه نامه نوشته بودند پيشنهاد كرد، همهاين كار را به همه

سواري بنام، و اين كار را دوست نداشتند.در اين هنگام، كثير بن عبداهلل شعبي كه اسب

روم، سوگند به خدا! اگر به پاخاست و گفت: من به سوي او مي باك بودشجاع و بي

خواهم او را ناگهاني به قتل برساني، كشم.عمر لعين گفت: نميبخواهي او را غفلتا مي

السالم ولي نزد او برو و بپرس براي چه آمده است؟كثير به طرف )خيام(امام حسين عليه

فت: السالم كرد و گديد رو به امام حسين عليه ي صيداوي او رابه راه افتاد، چون ابوثمامه

ترين و خدايتعالي كار تو را به نيكي پايان دهد اي اباعبداهلل! بدترين اهل زمين، جري

آيد.آن گاه ابوثمامه صيداوي برخاست و رو به روي او خونريزترين آنان به نزد شما مي

نه، به خدا سوگند! و [ كنار بگذار.گفت: ۰۸۱ايستاد و گفت: شمشيرت را ] صفحه 

كرامتي در اين كار نيست چرا كه من قاصدي بيش نيستم، اگر سخن مرا بشنويد آنچه 

ي گردم.صيداوي گفت:من قبضهرسانم، و اگر پيام مرا نپذيريد بازميمأموريت دارم مي

تواني دارم بعد تو پيامت را برسان.گفت: نه؛ سوگند به خدا! نميشمشير تو را نگه مي

ه آن بزني.صيداوي گفت: پيام خود را به من بگو تا از طرف تو برسانم، هرگز تو دست ب

دهم كه تو فاجر و از اطاعت خدا روگردان هستي.پس كار السالم راه نميرا نزد امام عليه

به جدال و ناسزاگويي كشيد، و او به سوي عمر سعد لعين برگشت و جريان را بازگو 
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حنظلي را طلبيد و گفت: واي بر تو اي قره! حسين را  كرد.عمر سعد لعين قرة بن قيس

خواهد؟قره به راه افتاد، هنگامي كه مالقات كن و بپرس براي چه آمده است؟ و چه مي

يب شناسيد؟حبآيد فرمود: آيا اين مرد را ميالسالم ديد او از رو به رو ميامام حسين عليه

ز تبار تميم است. او پسر خواهر ماست ي حنظله ابن مظاهر گفت: آري، او مردي از قبيله

كردم كه در اين شناختم، فكر نمي[ ، من او را مردي خوش عقيده و خوش رأي مي۰۱۰]

السالم سالم كرد و پيام عمر سعيد لعين معركه حاضر شود.قره آمد و به امام حسين عليه

لي أهل د:كتب االسالم رو به او كرد و فرمورا به محضر حضرتش رساند، امام حسين عليه

مصركم هذا أن أقدم، فأما اذا كرهتموني فأنا أنصرف عنكم.مردم شهر شما به من نوشتند 

ردم.حبيب بن مظاهر رحمة اهلل گكه به سوي آنان بيايم، اگر دوست نداريد من بازمي

روي؟ سوي گروه ستمگران؟ )اينجا رو به قره كرد و گفت: واي بر تو اي قره! كجا مي

ن شخصيتي را كه به سبب پدران بزرگوار او خداي تعالي تو را به كرامت و بمان و( اي

گردم تا جواب پيام [ قره گفت: برمي۰۸۰بزرگواري تأييد كرد؛ ياري كن. ] صفحه 

 صاحب خود را بدهم آن گاه ببينم رأي و نظرم چيست؟

 ي عمر سعد ملعون به ابن زياد لعین از كربالنامه

اللعنه برگشت و جريان را به او بازگو نمود.عمر سعد لعين گفت: قره نزد عمر سعد عليه 

 اي به سوي عبيداهللاميدوارم خداي متعال مرا از جنگ و قتال او آسوده كند. آن گاه نامه

بن زياد ملعون بدين مضمون نوشت:بسم اهلل الرحمن الرحيم، اما بعد؛ من از وقتي كه در 

ن و فرستادم كه از او بپرسند براي چه به اين سرزمينزد حسين فرودآمدم قاصداني به سوي ا

خواهد؟ او گفت: مردم اين شهرها براي من نامه نوشتند و قاصد فرستادند آمده؟ و چه مي

و از من درخواست كردند كه به ميان ايشان بروم، و من هم آمدم، اينك اگر از آمدنم 

 ها و قاصدانتان هست،نظر نامه داريد و رأي و نظرتان غير ازناراحت هستيد و دوست نمي

 گردم.من بازمي
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 ي عمر سعد ملعونپاسخ ابن زياد لعین به نامه

 ي عمر سعد ملعون رسيد من نزد عبيداهلل بنحسان بن قائد عبسي گويد: هنگامي كه نامه

زياد لعين بودم، چون نامه را خواند متمثل به اين شعر شد و گفت:االن قد علقت مخالبنا 

االن او گرفتار چنگالهاي ما شده است؛ اميد رهايي النجاة و الت حين مناص به يرجو

اي به عمر سعد لعين دارد، ولكن ديگر وقت رهايي نيست. اين سخن را گفت و نامه

ي تو را دريافت كردم و از مضمون آن، آگاه شدم. پس بر حسين، نوشت:اما بعد؛ نامه

ي بارهي يارانش بيعت نمايد، اگر بيعت نمودند درمهبيعت با يزيد را پيشنهاد كن كه او با ه

كار او مالحظه خواهم كرد، والسالم.چون پاسخ نامه به عمر سعد ملعون رسيد گفت: 

[ .عالمه فاضل مجلسي رحمة اهلل از ۰۱9زياد سر سازش نداشته باشد ]ترسيدم كه ابنمي

[ عمر سعد لعين پيغام ۰۸۲كند كه ابوطالب گويد: ] صفحه محمد بن ابوطالب روايت مي

گز دانست كه هرالسالم پيشنهاد نكرد، چون او ميزياد ملعون را به امام حسين عليهابن

 كند.السالم با يزيد بيعت نميامام حسين عليه

 كندابن زياد مردم را بر جنگ با امام حسین تحريك مي

ع آن شهر جمع نمود، و ي مردم كوفه را در مسجد جامزياد لعين همهاز سوي ديگر؛ ابن

 سفيان را امتحان كرديد و آنان را چنانباالي منبر رفت، بعد گفت:اي مردم! شما آل ابي

كه دوست داشتيد؛ يافتيد، اين اميرالمؤمنين!!! يزيد است كه او را به نيكويي روش و 

 ،كند، و بر آنها در حق خودشناسيد، او بر رعيت و مردم نيكي ميطريقت پسنديده مي

ها امن شده است، كه در عصر پدرش معاويه نيز چنين نمايد، در زمان او راهاحسان مي

را  دارد و با مال و ثروت آنانبود، اينك پسر او يزيد، بعد از پدرش بندگان را گرامي مي

دارد، و ارزاق شما را صد برابر و صد برابر افزايش داده. و به من نياز و گرامي ميبي

چندين برابر ديگر افزايش داده و شما را به جنگ با دشمن او حسين، سوق  دستور داده تا
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دهم، اينك گوش كنيد و فرمان مرا اطاعت نماييد.آن گاه از منبر پايين آمد و اموال 

ن كه السالم فرمان داد تا ايفراواني به مردم بخشيد، و آنان را بر جنگ با امام حسين عليه

 ا ياري نمايند.سعد ملعون ردر اين جنگ، ابن

 خروج شمر لعین و اعزام لشكرهاي متعدد به كربال

الجوشن ملعون بود كه با چهار اولين گروهي كه از كوفه اعزام شدند گروه شمر بن ذي

سعد لعين با آنان، به نه هزار نفر هزار نفر حركت كردند، كه تعداد لكشر ابن

رسيد.سپس گروهاي ديگري به آنان ملحق شدند از جمله: يزيد بن ركاب كلبي با دو مي

چهار هزار نفر، فالن مازني با سه هزار نفر، و نصر بن  هزار نفر، حصين بن نمير سكوني با

اه رسيد.آن گفالن با دو هزار نفر كه مجموعا نفرات اين لشكر به بيست هزار تن مي

زياد ملعون، قاصدي به سوي شبث بن ربعي فرستاد و پيغام داد كه به لشكر ما ملحق ابن

 تمارض و بيماري زد و خواستشو كه ما به جنگ با حسين عازم هستيم.شبث خود را به 

زياد دوباره پيغامي بدين [ ابن۰۸۳زياد از او دست بردارد. ] صفحه بدين وسيله، ابن

مضمون به او فرستاد: اما بعد؛ قاصد من مرا از تمارض و اظهار مرض تو خبردار كرد، 

القات مهنگامي كه مؤمنان را »گويد: ترسم تو از جمله كساني باشي كه در اين آيه ميمي

كنند گويند: ايمان آورديم، و چون با شياطين و پيشوايان خود خلوت ميكنند ميمي

ما  اگر در فرمان«!! كنيمگويند: ما با شما هستيم، و ما مؤمنان را مسخره و استهزا ميمي

اه نكند زياد آمد تا به صورت او نگهستي با شتاب خود را به ما برسان.شبث، شبانه نزد ابن

مريضي نبيند. چون وارد مجلس آن ملعون شد به او مرحبا گفت و در نزد خود جاي  و اثر

بروي و  -السالم يعني امام عليه -داد و گفت: دوست دارم شخصا به جنگ اين مرد 

كرهاي زياد پيوسته لشسعد را ياري نمايي.شبث گفت: اي امير! چنين خواهم كرد.ابنابن

فرستاد تا اين كه نفرات لشكر عمر سعد لعين ميبنكرد و به سوي امتعددي آماده مي

ين اي بدزياد لعين، نامهسعد حرامزاده، به سي هزار تن از سواره و پياده رسيد.بعد ابن

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

چه سواره و چه پياده  -مضمون به عمر سعد نوشت:من براي تو عذري در زيادي لشكر 

ب .و اين تحرك و ترغيشودباقي نگذاشتم، صبح و شام اخبار تو به من گزارش مي -

[ ۰۱۳السالم در روز ششم محرم الحرام بود ]زياد، عمر سعد را بر جنگ امام عليهابن

رچم عمر السالم باال رفت پ.ابومخنف گويد:اولين پرچمي كه بر جنگ با امام حسين عليه

اد، زيسعد ملعون بود كه شش هزار نفر سواره نظام تحت فرماندهي او بودند. پس از او، ابن

شبث بن ربعي را طلبيد و پرچمي با چهار هزار نفر سواره به او داد. بعد عروة بن قيس را 

طلبيد و پرچمي با چهار هزار نفر سواره به او داد. بعد سنان بن انس نخعي حرامزاده را 

هر زياد، تنها از شطلبيد و پرچمي با چهار هزار نفر سواره به او داد. ابومخنف گويد:ابن

لشكري با هشتاد هزار سواره نظام ترتيب داد كه در ميان آنان، كسي از اهل شام و كوفه، 

[ نزديكي لشكر امام ۰۸9حجاز نبود. و اين لشكر، حركت كرد تا اين كه در ] صفحه 

 السالم فرودآمد.حسين عليه

 استمداد حبیب بن مظاهر از قبیله بني اسد

بوطالب گويد:)هنگامي كه لشكريان دشمن نويسد: محمد بن اعالمه مجلسي رحمة اهلل مي

 السالم شرفياب شد ودر كربال فرودآمدند،( حبيب بن مظاهر خدمت امام حسين عليه

ازه اسد ساكن هستند، اجاي از بنيعرض كرد: اي فرزند رسول خدا! در نزديكي ما قبيله

سبب  د متعال بهفرماييد نزد آنها رفته و آنان را به ياري شما دعوت كنم؟ شايد خداونمي

ياري آنان، دشمن را از شما دفع نمايد.حضرت فرمود: براي تو اجازه دادم.حبيب شبانه و 

اسد ي بنيبه صورت ناشناس به سوي آنان حركت كرد، اهل قبيله فهميدند كه او از قبيله

آيد، خواهي؟گفت: من با بهترين چيزي كه هر قاصد بر گروهي مياست، گفتند: چه مي

ام تا شما را به ياري فرزند پسر دختر پيامبرتان دعوت ام، نزد شما آمدها آمدهنزد شم

كه يك نفر از آنها بهتر از هزار مرد است كه او  -نمايم، او به همراه گروهي از مؤمنان 

اين  است، اكنون -سپارند گذارند و هرگز او را به دست دشمن نميياور نميرا تنها و بي
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 ي من هستيد،كه او را محاصره كرده است.شما خويشان و عشيره عمر سعد ملعون است

ام، امروز در ياري او از من اطاعت كنيد كه به من با اين پند و اندرز، به سوي شما آمده

سبب اين ياري و نصرت، به عزت و شرف دنيا و آخرت نايل شويد.من به خدا سوگند 

زند دختر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله خورم! كسي از شما در راه خدا و به همراه فرمي

كشته نخواهد شد جز اين كه در  -در حالي كه شكيبا و خواستار پاداش است  -و سلم 

مقام عليين با حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم رفيق خواهد شد.محمد بن 

ت و گفت: ساسد به نام عبداهلل بن بشر از جاي برخاي بنيابوطالب گويد: مردي از قبيله

پذيرم، آن گاه شروع به خواندن رجز كرد و من اولين كسي هستم كه اين دعوت را مي

گفت:قد علم القوم اذا تواكلوا و أحجم الفرسان اذ تثاقلوااني شجاع بطل مقاتل كأنني 

كنند و دانند هنگام جنگ كه افراد به همديگر تكيه ميي مردم ميهمهليث عرين باسل

[ بيندازند؛ و هنگامي كه سواران بنام، از آن، سنگين ۰۸۸هم ] صفحه  كار را به گردن

آور هستم؛ گويا اين كه شير بيشه و شده و شانه خالي كنند.من شجاع، پهلوان و جنگ

شجاع دلير هستم. بعد از او، مردان قبيله اعالم آمادگي كردند تا اين كه، يك گروه نود 

السالم حركت كردند.در اين موقع، مردي عليه نفري تشكيل داده، و به سوي امام حسين

سعد سعد ملعون رساند، و جريان را گزارش داد.ابناز اهل قبيله خارج شده و خود را به ابن

لعين، از افراد خود مردي به نام ازرق را طلبيد، و او را با چهار صد نفر سواره به طرف 

شكر امام بيب، به هنگام شب به سوي لاسد فرستاد.افراد قبيله كه به همراه حي بنيقبيله

ا لشكر ي اندكي بدر حالي كه فاصله -آمدند، ناگاه در كنار فرات السالم ميحسين عليه

سعد حرامزاده رو به رو شدند. با لشكر اعزامي ابن -السالم داشتند امام حسين عليه

رياد زد: حرامزاده فدرگيري رخ داد و كشتار سختي به راه افتاد، حبيب بن مظاهر به ازرق 

واي بر تو! چه شده؟ با ما چه كار داري؟ از سر راه ما برگرد، بگذار فرد ديگري به سبب 

جنگ با ما، بدبخت شود.ازرق از برگشتن امتناع ورزيد،اهل قبيله فهميدند كه توان 

پس ي خودشان بازگشتند، سمقاومت در برابر آنان را ندارند، پس گريختند و به قبيله
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زياد به آنان شبيخون بزند از آن مكان كوچ كردند.حبيب بن ه از ترس اين كه ابنشبان

سالم الالسالم بازگشت، و جريان را به محضر امام عليهمظاهر به سوي امام حسين عليه

 «.ال حول و ال قوة اال باهلل»رساند، حضرت فرمود 

 لشكر ابن سعد لیعن و مانع شدن از آب فرات

سعد لعين برگشت و در كنار فرات فرودآمد و گويد: لشكر ابنمي محمد بن ابوطالب

السالم السالم و اصحابش، مانع شدند.تشنگي بر امام حسين عليهميان آب و امام حسين عليه

ي اهل حرم السالم كلنگي برداشته و به پشت خيمهو يارانش غلبه كرد، امام حسين عليه

رد، آن گاه آنجا را كند تا گود شد، ناگاه آمد، و نوزده خط به سمت قبله ايجاد ك

ي يارانش از آن آب السالم و همهاي از آب گوارا جوشيد.امام حسين عليهچشمه

[ چشمه فرورفت و اثري از آن باقي ۰۸۰نوشيدند، و مشكها را پر كردند، سپس ] صفحه 

ي مضمون به سواي بدين زياد ملعون رسيد، او نامهنمانده و ديده نشد.اين جريان به ابن

جوشد و خود و كند و آب ميعمر سعد ولدالزنا نوشت:خبردار شدم كه حسين چاه مي

ي مرا دريافت كردي با تمام توان او نوشند، مالحظه كن! هنگامي كه نامهاصحابش مي

ز آب اي اي محاصره را بر آنان تنگ بگير، و نگذار قطرهرا از اين كار منع كن، و دايره

ار كردند.پس رفت -لعنه اهلل  -او همان گونه رفتار كن كه با عثمان نيكوكار!!  بچشند، و با

از آن كه اين نامه به عمر سعد ملعون رسيد، با تمام توانش عرصه را بر امام حسين 

لعين، در  گويد:عمر سعد« االرشاد»تر كرد.شيخ مفيد رحمة اهلل در كتاب السالم تنگعليه

ي ملعون را با پانصد نفر سواره فرستاد تا در كنار شريعههمان ساعت، عمرو بن حجاج 

السالم و اصحابش حايل شوند و نگذارند فرات فرودآمده و ميان آب و امام حسين عليه

لسالم ايك قطره آب از آنجا بردارند.اين جريان، سه روز پيش از شهادت امام حسين عليه

رفت ر ميبه شما« بجيله»ي كه از قبيله -رخ داد.از طرفي، عبداهلل بن حصين ازدي ملعون 

ي بيني كه در درخشندگي )يا صافبا صداي بلندي فرياد زد: اي حسين! آيا آب را نمي -
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اي نخواهيد چشيد يا در رنگ( مانند وسط آسمان است؟ سوگند به خدا! از آن آب قطره

ال تغفر له  عطشا، و السالم فرمود:اللهم اقتلهتا اين كه از تشنگي بميريد!امام حسين عليه

أبدا.خداوندا! او را از تشنگي بميران، و هرگز او را نيامرز.حميد بن مسلم گويد: سوگند 

به خدا! پس از نفرين حضرت، در همان مكان نزد او رفتم، سوگند به خدايي كه جز او 

شد ولي سير خورد و شكمش پر ميخدايي نيست! او را ديدم در حالي كه آب مي

 خورد و شكمشام، دوباره آب ميام، تشنهزد: تشنهكرد و صدا ميعد قي ميشد، بنمي

[ بدين حالت بود ۰۸9سوخت، پس ] صفحه كرد، و از تشنگي ميشد و باز قي ميپر مي

 [ .۰۱4تا اين كه هالك شد، از رحمت خداي تعالي دور باد ]

 اعزام حضرت ابوالفضل با افرادي براي طلب آب

نويسد: محمد بن ابوطالب گويد:چون تشنگي ي مجلسي رحمة اهلل ميبعد از اين، عالمه

السالم السالم فشار آورد، برادر خود حضرت عباس عليهفرسايي بر امام حسين عليهطاقت

را طلبيد و با سي نفر سواره و بيست نفر پياده، و با بيست عدد مشك، به طرف فرات 

ب، خودشان را به نزديكي فرات رسانيدند. عمرو بن حجاج فرستاد.آنان در تاريكي ش

ن نافع السالم به نام هالل بحرامزاده گفت: شما كيستيد؟شخصي از ياران امام حسين عليه

بجلي گفت: پسرعموي تو هستم، آمدم از اين آب بنوشم.عمرو ملعون گفت: بنوش كه 

آب بنوشم و حال آن كه گويي گوارا باشد.هالل گفت: واي بر تو! چگونه به من مي

ميرند؟عمرو گفت: راست حسين بن علي عليهماالسالم و همراهان او از تشنگي مي

اي نداريم جز آن كه آن را به پايان گويي، ولي ما مأمور شديم به امري كه چارهمي

برسانيم.هالل بن نافع با صداي بلند به ياران خود فرياد زد تا وارد فرات شدند، عمرو 

يز افرادش را صدا زد. جنگ شديدي درگرفت، ياران هالل دو گروه شدند، ملعون ن

نمودند، و كسي از اصحاب امام كردند و گروه ديگر مشكها را پر ميگروهي جنگ مي

السالم كشته نشد.پس از آن، به طرف قرارگاه خودشان بازگشتند، امام حسين حسين عليه
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ن عمليات تحت فرماندهي حضرت عباس السالم و همراهانش آب نوشيدند، و )ايعليه

 السالم، سقا ناميده شد.السالم بود( به همين جهت، حضرت عباس عليهعليه

 گفتگوي امام حسین با عمر سعد لعین

با تو  خواهمالسالم پيامي به عمر سعد ملعون فرستاد كه: من ميآن گاه امام حسين عليه

[ عمر سعد ملعون با ۰۸۳ت كن. ] صفحه گفتگو كنم، امشب در ميان دو لشكر مرا مالقا

السالم نيز با همين تعداد و نفرات بيست نفر از همراهان خود خارج شد، امام حسين عليه

حاب السالم به اصاز قرارگاه خود، بيرون آمد. چون به نزديك هم رسيدند امام حسين عليه

رت فرزندش حض السالم وخود فرمودند كه دور شوند، فقط برادرش حضرت عباس عليه

السالم در خدمت حضرتش ماندند.عمر سعد لعين نيز به افرادش دستور داد علي اكبر عليه

به  السالم روكه دور شوند و فقط پسرش حفص و غالمش با او بودند.امام حسين عليه

عمر سعد ملعون كرد و فرمود: واي بر تو! اي پسر سعد! آيا از خدايي كه معاد و بازگشت 

ر چه داني من پسكني در حالي كه ميترسي؟ آيا با من، جنگ مياوست نمي تو به سوي

داني كه فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم هستم(؟ اين كسي هستم؟ )يعني مي

عون كند.عمر سعد ملگروه را رها كن و با ما باش كه بودنت با ما تو را به خدا نزديك مي

السالم فرمود: من آن را براي تو ن كنند.امام حسين عليهي مرا ويراترسم خانهگفت: مي

م فرمود: السالي مرا بگيرند.امام حسين عليهترسم مزرعهسازم.گفت: ميكنم و ميبنا مي

دهم.گفت: بر عيال خود من بهتر از آن را، از اموالي كه در حجاز دارم به تو مي

خ ندادند.پس از آن، امام ترسم.حضرت سكوت اختيار فرموده و چيز ديگري پاسمي

فرمودند:تو را چه كار؟ السالم از آن ملعون رو گردانده در حالي كه ميحسين عليه

خداوند به زودي تو را در رختخوابت بكشد، و در روز حشر نيامرزد، سوگند به خدا! 

اميدوارم از گندم عراق، جزاندكي نخوري )يعني تو را بعد از زمان اندكي خواهند كشت 

سعد ملعون جهت استهزاي جز اندكي نخواهي خورد(.ابن -كوفه  -ز گندم عراق و ا
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سخن حضرت، گفت: در جو براي من، كفايت از گندم است )يعني اگر گندم ملك ري 

 [ .۰۰۱كنم( ]به من نرسد به خوردن جو كفايت مي

 اي ديگر از عمر سعد لعین به ابن زياد ملعوننامه

اي يد:پس از آن، عمر سعد به جايگاه خود بازگشت و نامهگوشيخ مفيد رحمة اهلل مي

[ ملعون نوشت:اما بعد؛ همانا خداي تعالي آتش ۰۸4زياد ] صفحه بدين مضمون به ابن

جنگ را خاموش، و وحدت كلمه را برقرار و كار امت را اصالح نمود، )يعني عداوت 

به  مكاني كه آمده استو دشمني را برداشت(، اينك حسين با من پيمان بست كه يا از 

آنجا بازگردد، يا اين كه به سوي سرحدي از سرحدات رفته و مانند يكي از مسلمانان 

 -عنه اهلل ل -بوده و در سود و زيان آنان شريك باشد، و يا اين كه نزد اميرالمؤمنين!! يزيد 

 دشانبرود و دست در دست او گذاشته و هر چه آنها صالح دانند، انجام دهند )يعني خو

 [ ، كه در اين پيمان، خشنودي تو و اصالح كار امت است.۰۰۰مالحظه كنند( ]

 ي ابن زياد لعین به عمر سعد ملعونپاسخ نامه

ح ي شخصي پنددهنده و ناصسعد را خواند، گفت: اين نامهي ابنچون عبيداهلل ملعون، نامه

ولدالزنا كه در  الجوشناست كه بر افراد خودش دلسوز و مهربان است.شمر بن ذي

و حال  پذيريزياد لعين بود بپا خاست و گفت: آيا اين سخن را از حسين ميمجلس ابن

آن كه در سرزمين تو فرودآمده و در نزديكي توست؟ سوگند به خدا! اگر از سرزمين 

تو برود و دست در دست تو نگذارد او نيرومندتر گشته و تو، ناتوانتر خواهي شد )يعني 

شوي(. پس، اين فرصت )و منزلت( را كند و تو در دست او ناتوان ميدا مياو قدرت پي

ي ضعف رأي تو، يا سستي سلطنت تو است، بايد او و اصحابش بر او نده كه اين كار نشانه

بر حكم تو گردن نهند كه اگر مؤاخذه كني، تو به عقوبت كردن سزاوار هستي، و اگر 

زياد لعين گفت: اين پيشنهاد خوبي [ ابن۰۰۱ببخشي آنهم در دست توست. ] صفحه 
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ويسم و تو ناي مياست، و تدبير نيز همين است كه تو گفتي )بايد چنين شود(، من نامه

آن را نزد عمر سعد ببر كه او بايد بر حسين و اصحابش پيشنهاد كند كه بر حكم من 

يدند با متناع ورزگردن نهند، اگر قبول كردند آنان را سالم به سوي من بفرستد، و اگر ا

سعد از امر من اطاعت كرد تو از او فرمان ببر و اطاعت آنان جنگ نمايد.و اما تو؛ اگر ابن

كن، و اگر از جنگ با آنان امتناع نمود تو سردار لشكر هستي، گردن عمر سعد را بزن و 

 اي بدين مضمون به عمر سعد حرامزادهزياد لعين، نامهسر او را براي من بفرست.ابن

نوشت:من تو را به سوي حسين نفرستادم كه خود را از جنگ با او بازداري و مسامحه 

كني و جنگ با او را به درازا بكشي، و براي او آرزوي سالمتي و زندگي داشته باشي، يا 

از جانب او عذر بخواهي و از او به من، شفاعت نمايي، بنگر و مالحظه كن! اگر حسين 

آمدند، گردن نهادند و تسليم شدند آنان را سالم به سوي و اصحابش به حكم من فرود

من بفرست، و اگر امتناع ورزيدند با لشكر بسياري بر آنان هجوم آور تا اين كه آنان را 

كشته و مثله كني )يعني اعضاي بدن آنها را ببر(، زيرا آنان سزاوار اين كارند.هنگامي كه 

ال ان تا سينه و پشت او زير سم اسبان لگدمي او بتازحسين كشته شد اسبان را بر جنازه

پندارم كه پيشه است!! و نميافكن و قاطع پيوندها و ستمفرمان!! و تفرقهشود، زيرا او بي

اين لگدمال كردن بعد از كشته شدن، ضرري به حال او داشته و اين كار ثمري داشته 

ر خواهم ي او چنين رفتاام كه اگر او را بكشم با جنازهباشد؛ ولي سخني است كه گفته

كرد.و اما تو؛ اگر از فرمان ما اطاعت نمايي پاداش فرمانده فرمانبردار و مطيع را به تو 

خواهم داد، واگر از فرمان ما سرپيچي كني از پرچم و لشكر ما دوري گزين و لشكر را 

اه م.آن گايم، والسالالجوشن واگذار، كه ما او را بر مأموريتي فرمان دادهبه شمر بن ذي

ي عبيداهلل بن زياد ملعون به سوي عمر سعد لعين الجوشن ولدالزنا با نامهشمر بن ذي

حركت كرد، و چون نزد عمر سعد رسيد نامه را به او داد.عمر، نامه را خواند و رو به شمر 

ات كند و بااين باليي كه بر ملعون كرد و گفت: تو را چه شده؟ واي بر تو! خدا آواره

كنم از آنچه به او آوردي روي تو را زشت گرداند. سوگند به خدا! من گمان ميسر من 
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نوشته بودم تو بازداشتي، و امري كه اميد به اصالح آن داشتم تو آن را به فساد و تباهي 

[ نخواهد شد، و همانا غيرت ۰۰۰كشاندي، سوگند به خدا! هرگز حسين تسليم ] صفحه 

ه )يعني غيرت پدرش در جان او است و او مانند و حميت پدرش در دل او جاي گرفت

پدرش غيور است(شمر ملعون گفت: اكنون بگو تو چه خواهي كرد؟ آيا از دستور اميرت 

جنگي؟ وگرنه ميان من و حسين و ميان لشكر را رها كن بري و با دشمن او ميفرمان مي

د و امارت لشكر را و اين امر را بر من واگذار.عمر لعين گفت: هرگز، چنين نخواهم كر

دهم و تو امير بر پيادگان لشكر باش كنم، خودم اين كار را انجام ميبه تو واگذار نمي

رمان زياد ملعون، فكند:ابننقل مي« مناقب»از « تظلم الزهراء عليهاالسالم»[ .در كتاب ۰۰۲]

كرد:فو  تسعد لعين نوشته بود، عمر لعين شروع به گفتن اين ابياحكومت ري را براي ابن

ءأترك ملك الري و الري [ . أفكر في أمري علي خطرين۰۰۳اهلل ما أدري و اني لحائر ]

ففي قتله النار التي ليس دونها حجاب و ملك الري قرة منيتي أم أرجع مذموما بقتل حسين

دانم و حيران هستم؛ در حالي كه ميان دو خطرم، بر [ .به خدا سوگند! من نمي۰۰9عيني ]

انديشم.آيا من حكومت ري را رها كنم و حال آن كه اين آرزوي من است؛ ميكار خود 

يا به سبب كشتن حسين با مذمت مردم، بازگردم.در كشتن حسين آتشي است كه باالتر 

اي نيست كه از سوزاندن آن مانع شود، و حكومت ري موجب از آن؛ حجاب و پرده

ي ابيات آن لعين را ديدم، همه« فمخنمقتل ابي»روشني من است.در كتاب سرور و چشم

كه بعد از اين ابيات گويد:حسين بن عمي و الحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة 

عجل و ما أال انما الدنيا بخير ملعل اله العرش يغفر زلتي و لو كنت فيها أظلم الثقلينعين

قوا فيما فان صديدينيقولون: ان اهلل خالق جنة و نار و تعذيب و غل عاقل باع الوجود بدين

و ان كذبوا فزنا بري عظيمة و ملك عقيم دائم يقولون انني أتوب الي الرحمان من سببين

ين حس[ و اني سأختار التي ليس دونها حجاب و تعذيب و غل يدين۰۰۲الحجلين ] صفحه 

پسرعموي من و حوادث در اين امر بسيار است؛ به جان خودم قسم! سرور و شادي قلب 

حكومت ري است.شايد كه خداي عرش، خطاي مرا بيامرزد؛ گر چه در اين خطا؛ من در 
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از ظالمترين جن و انس باشم.آگاه باش! كه دنيا خير و سود نقدي است؛ و هيچ عاقلي 

گويند: خدا بهشت را آفريده است؛ و اوست كه آتش فروشد.مردم مينقد را به نسيه نمي

گويند كشند.اگر در آنچه ميرا به زنجير ميها و عذاب را آفريده كه در آنجا دست

 كنم )يكي براي كشتن امامراستگو باشند همانا من؛ از دو جهت به سوي خدا توبه مي

السالم كه سبب محرومي از آخرت است، و ديگري براي حكومتي كه سبب حسين عليه

ديم؛ شرسيدن به لذات دنيا است(.و اگر دروغ بگويند، ما به حكومت عظيم ري نائل 

رساند، و همواره داراي دو حجله است حكومتي كه عقيم است و بجز صاحبش نفعي نمي

ي عروس است، يكي براي آسايش زمستان، و ديگري براي )يعني هميشه مانند دو حجله

ي نيست اگزينم كه باالي آن؛ حجاب و پردهآسايش تابستان( و من حكومت ري را برمي

 ها را ببندد.ري نيست كه دستكه مانع شود، و عذاب و زنجي

 ي شمر به حضرت ابوالفضل و برادرانشعصر تاسوعا و امان نامه

روز  -سعد ملعون عصر روز پنجشنبه، نهم ماه محرم الحرام شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:ابن

السالم شد.در اين هنگام، شمر ملعون آمد و ي جنگ با امام حسين عليهآماده -تاسوعا 

السالم ايستاد و گفت: فرزندان خواهر ما )آنان كه صحاب امام حسين عليهدر برابر ا

ب السالم، جناب جعفر، جناي ما است( كجا هستند؟حضرت عباس عليهمادرشان از قبيله

د: السالم از خميه بيرون آمده و گفتنعبداهلل، و جناب عثمان از فرزندان حضرت علي عليه

من! شما در امان هستيد.آن جوانان بزرگوار  خواهي؟گفت: اي خواهرزادگانچه مي

دهي [ امان مي۰۰۳ي تو! آيا به ما ] صفحه نامهفرمودند: نفرين و لعنت خدا بر تو و بر امان

[ .در ۰۰۸در حالي كه فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم در امان نيست؟ ]

السالم، پسر عليه روايت سيد بن طاووس رحمة اهلل چنين آمده است:حضرت عباس

السالم بر شمر لعين فرياد زد:تبت يداك، و لعن ما جئت به من أمانك اميرمؤمنان علي عليه

طاعة  السالم و ندخل فييا عدو اهلل! أتامرنا أن نترك أخانا و سيدنا الحسين بن علي عليه
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نت بر ين و لعاللعناء و أوالد اللعناء؟دستان تو هميشه در زيان و خسران بريده باد! و نفر

خواهي كه ما برادر و آقاي خودمان، اي اي دشمن خدا!آيا مياي كه آوردهنامهامان

حسين بن علي عليهماالسالم را رها كنيم و در فرمان لعينان و دورشدگان از رحمت الهي 

شكن خشمگين شد و به سوي و فرزندان آنان باشيم؟شمر ملعون، از اين جواب دندان

 ت.لشكر خود بازگش

 تابي حضرت زينبعصر تاسوعا و هجوم لشكر و بي

گويد:آنگاه عمر سعد حرامزاده صدا زد: اي لشكر خدا!! سوار شيخ مفيد رحمة اهلل مي

دهم!!لشكر سوار شده و در هنگام عصر به سوي ي بهشت ميشويد، كه اينك به شما مژده

م السال، امام حسين عليهالسالم و اصحابش هجوم آوردند. در آن هنگامامام حسين عليه

ي خويش نشسته و بر شمشير تكيه داده و سر مبارك بر زانوها گذاشته و در جلو خميه

سعد را شنيد و خدمت برادرش خوابش برده بود، ناگاه خواهرش آواز و خروش لشكر ابن

آمده و گفت:يا أخي! أما تسمع هذه األصوات؟ قد اقترب العدو.اي برادر! آيا اين هياهو 

م السالشود.امام حسين عليهشنوي؟ كه اينك دشمن نزديك ميو آواز و خروش را نمي

سر برداشت و فرمود:اني رأيت رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم الساعة في المنام و 

[ همانا من رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و ۰۰9هو يقول لي: انك تروح الينا. ] صفحه 

آيي.چون خواهرش خواب ديدم كه به من فرمود: تو به نزد ما مي سلم را همين االن در

يس السالم به او فرمود:لاين سخن را شنيد بر صورت زده و واويال گفت.امام حسين عليه

لك الويل يا اخيه! اسكتي رحمك اهلل.خواهرم! ويل و عذاب بر تو نيست، آرام و خاموش 

سيد بن طاووس رحمة اهلل چنين آمده [ .در روايت ۰۰۰باش، خداي تو را رحمت كند ]

السالم فرمود:يا أختاه! اني رأيت الساعة جدي محمدا و أبي عليا و است:امام حسين عليه

السالم، و هم يقولون: يا حسين! انك رائح الينا أمي فاطمة و أخي الحسن عليهم

ي قريب.خواهرم! من همين االن جدم محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم، پدرم عل
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السالم را در خواب ديدم كه السالم مادرم فاطمه عليهاالسالم و بردارم حسين عليهعليه

آيي.و در برخي روايات آمده فرمودند: اي حسين! تو به زودي نزد ما ميآنان به من مي

آيي.سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:در اين هنگام، است: فرمودند: فردا نزد ما مي

م به او السالم بر صورد خود زد و فرياد كشيد.امام حسين عليهحضرت زينب عليهاالسال

 [ .۰۰9فرمود:مهال ال تشمتي القوم بنا.آرام بگير شتاب مكن! ما را دشمن شاد نكن ]

 فرستادن حضرت ابوالفضل به سوي لشكر و تقاضاي مهلت

ام حسين مالسالم به نزد اگويد:در اين هنگام، حضرت عباس عليهشيخ مفيد رحمة اهلل مي

السالم آمد و عرض كرد:أتاك القوم؛ برادر جان! لشكر دشمن به شما نزديك عليه

شده.حضرت برخاست، و فرمود:]يا عباس![ اركب ]بنفسي[ أنت يا أخي تلقاهم و تقول 

[ لكم؟ و ما بدالكم؟ و تسألهم عما جاء بهم؟]يا عباس[ برادرم! ]جانم ۰۰۸لهم: ما ] صفحه 

اسب شو و به نزد آنان برو و به ايشان بگو: چه كار داريد؟ چه  به قربانت[ سوار بر

السالم با بيست نفر خواهيد؟ و بپرس از آنها براي چه آمدند؟حضرت عباس عليهمي

سواره، از جمله: زهير بن قين و حبيب بن مظاهر به سوي دشمن آمدند، حضرت عباس 

ر خواهيد؟گفتند: دستور از اميچه ميالسالم رو به آنان كرد و فرمود: چه كار داريد؟ عليه

رسيده كه به شما پيشنهاد كنيم يا بر حكم او گردن نهيد يا با شما جنگ  -زياد ابن -

السالم السالم فرمود: شتاب نكنيد تا اين كه نزد اباعبداهلل عليهنماييم.حضرت عباس عليهمي

ند: برو ف كردند و گفتبرگردم و پيام شما را به عرض آن حضرت برسانم.آن مالعين توق

لسالم به او پيام ما را به او برسان، بعد هر پاسخي داد به ما ابالغ كن.حضرت عباس عليه

السالم بازگشت تا جريان را به حضرتش برساند. همراهان او، تنهايي نزد امام حسين عليه

دادند، ندرز ميدر برابر لشكر ايستادند و آن گروه اشرار را مورد خطاب قرار داده و پند و ا

الم محضر السداشتند.حضرت عباس عليهالسالم بازميو آنان را از جنگ با امام حسين عليه

السالم السالم رسيد و پيام لشكر را به حضرتش گفت.امام حسين عليهامام حسين عليه
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فرمود:ارجع ]اليهم[ فان استطعت أن تؤخرهم الي غد، و تدفعهم عنا العشية، لعلنا نصلي 

بنا الليلة، و ندعوه و نستغفره، فهو يعلم أني قد كنت أحب الصالة له، و تالوة كتابه، و لر

گير تواني تا فردا را از آنها مهلت بكثرة الدعاء و االستغفار.به نزد آنان بازگرد، و اگر مي

و آنها را امشب از ما دفع نما، كه ما امشب براي پروردگارمان نماز بگزاريم، و او را 

داند كه من هميشه نماز، يم، و از او طلب آمرزش نماييم، زيرا خداي تعالي ميبخوان

ه نزد السالم بدارم.حضرت عباس عليهتالوت قرآن، دعاي بسيار و استغفار را دوست مي

[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل اضافه ۰۰۳دشمن آمد و پيام حضرتش را رسانيد ]

را از آنها درخواست كرد، عمر سعد لعين السالم اين مهلت كند:حضرت عباس عليهمي

[ كرد و نپذيرفت.عمرو بن حجاج زبيدي رو به آن ملعون كرد و ۰۰۰ايستادگي ] صفحه 

گفت: سوگند به خدا! اگر آنان را از كفار ترك و ديلم بودند و از ما چنين درخواست 

حالي  ريم درداديم، چگونه درخواست آنان را نپذيپذيرفتيم و مهلت ميكردند ما ميمي

[ .شيخ مفيد ۰۰4كه آنان اوالد و اهل بيت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم هستند؟ ]

السالم به همراه قاصدي از جانب عمر سعد لعين رحمة اهلل گويد:حضرت عباس عليه

برگشت، قاصد گفت: ما تا فردا صبح به شما مهلت داديم اگر تسليم شديد شما را به 

ت داريم. )اين پيغام را گفت( و بازگشبريم، وگرنه، دست از شما برنمييزياد مسوي ابن

سعد لعين به منادي خود دستور داد كه صدوق رحمه اهلل آمده است:ابن« امالي»[ .در ۰۲۱]

ندا كند: ما امروز و امشب را به حسين و اصحاب او مهلت داديم.و اين امر بر امام حسين 

 [ .۰۲۰و گران آمد ]السالم و اصحابش دشوار عليه

 شب عاشورا و سخنان امام حسین

السالم در اول شب، اصحاب شيخ مفيد رحمة اهلل آمده است:امام حسين عليه« االرشاد»در 

د: من فرمايالسالم ميالعابدين عليهو ياران خود را دور هم فراخواند.علي بن الحسين زين

 فرمايد بشنوم،رم به اصحابش ميدر آن موقع، مريض بودم، نزديك آمدم تا آنچه پد
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و  فرمايد:أثني علي اهلل أحسن الثناء،شنيدم كه پدرم رو به اصحاب خود كرده و چنين مي

أحمده علي السراء و الضراء.اللهم اني أحمدك علي أن أكرمتنا بالنبوة، و علمتنا القرآن، 

ا بعد؛ من الشاكرين.أم و فهمتنا في الدين، و جعلت لنا أسماعا و أبصارا و أفئدة، فاجعلنا

فاني ال أعلم أصحابا أوفي و ال أبر و ال خيرا من أصحابي. و ال أهل بيت أبر و أوصل من 

[ ۰۰9أهل بيتي، فجزاكم اهلل تعالي عني خيرا.أال و اني ال أظن يوما لنا من هؤالء. ] صفحه 

مام، ال ذ أال و اني قد أذنت لكم، فانطلقوا عني جميعا في حل ليس عليكم حرج مني و

م، و او را گويهذا الليل قد غشاكم فاتخذوه جمال.خداي را به نيكوترين سپاسها؛ ثنا مي

ا به گويم بر اين كه ما ردر نعمت، شدت و بال سپاسگزارم.بار خدايا! من تو را سپاس مي

نبوت و پيامبري گرامي داشتي، و قرآن را به ما تعليم فرمودي، و دين خود را به ما 

هاي بينا و دلهاي آگاه به ما ارزاني داشتي، پس ما را ، و گوشهاي شنوا و ديدهفهماندي

ي شكرگزاران قرار ده.اما بعد؛ همانا من، ياران و اصحابي باوفاتر و نيكوكارتر و از جمله

بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، و همچنين اهل بيت و خانداني نيكوكارتر و مهربانتر از 

م، خداي تعالي آنان را از جانب من پاداش نيكو دهد.آگاه باشيد! من خاندانم سراغ ندار

كنم بيش از يك روز، از اين مالعين مهلت داشته باشم.آگاه باشيد! من به گمان نمي

توانيد برويد و من بيعت ي شما آزاديد و ميي شما رخصت و اجازه رفتن دادم، همههمه

ي شما نيست. جانب من حرجي بر ذمه و عهدهخود را از گردن همگي شما برداشتم، و از 

[ ۰۲۲توانيد شتري گرفته و برويد ]اينك سياهي و تاريكي شب همه جا را فراگرفته مي

كند: بعد از اين؛ حضرت فرمود:و تفرقوا في سواده، فان .شيخ صدوق رحمة اهلل اضافه مي

ده شويد، كي شب پراكنالقوم انما يطلبوني، و لو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري.در تاري

خواهند، و اگر بر من پيروز شده و دست يابند از ديگران زيرا كه اين گروه، فقط مرا مي

 [ .۰۲۳دارند ]دست برمي

 هاشم براي ياري امام حسینشب عاشورا و اعالم وفاداري بني
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 بن هللشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:پس از آن؛ برادران، فرزندان، برادرزادگان و پسران عبدا

دهيم تا پس السالم كرده و گفتند: ما چنين كاري را انجام نميجعفر رو به امام حسين عليه

[ نخستين ۰۰۳از شما زنده بمانيم، خداوند هرگز آن روز را بر ما پيش نياورد. ] صفحه 

. السالم بود، او از همگان پيشي گرفتكسي كه اين سخن را گفت حضرت عباس عليه

ان نيز از او پيروي كرده و آغاز به سخن كرده و چنين سخناني را ايراد پس از او، ديگر

السالم رو به فرزندان عقيل كرد و فرمود: اي فرزندان عقيل! براي نمودند.امام حسين عليه

شما كشته شدن مسلم بن عقيل بس است، به شما اجازه دادم، شما برويد.عرض كردند: 

گويند: ما بزرگ، آقا و گويند؟ ميما چه مي سبحان اهلل! اگر چنين كنيم مردم به

ي خود كه بهترين عموها بود تنها، رها كرديم، و حتي يك تير با آنان نيانداختيم، عموزاده

دانيم و يك نيزه به طرف دشمن پرتاب نكرديم، و شمشيري با آنان نزديم، اصال نمي

لكه دهيم؛ بري را انجام نميدشمنان با او چه كردند؟نه؛ سوگند به خدا! ما هرگز چنين كا

نماييم تا به كنيم، در ركاب شما جنگ ميجان، مال و عيال خود را فداي شما مي

 سرنوشت شما نايل شويم، خداوند زندگاني بعد از شما را زشت گرداند.

 شب عاشورا و اعالم وفاداري اصحاب براي ياري امام حسین

گفت:آيا ما از تو جدا شويم؟ و با كدام آن گاه مسلم بن عوسجه رحمة اهلل برخاست و 

عذر در اداي حق تو به سوي خداي تعالي پوزش طلبيم؟ نه؛ سوگند به خدا! )دست از 

مشير ي شي دشمنان را هدف قرار دهم، و تا قبضهام سينهدارم( تا با نيزهياري تو برنمي

نگ جنگ در دست من است دشمنان را خواهم زد، و اگر سالحي نداشته باشم با س

خواهم كرد.سوگند به خدا! از تو جدا نخواهيم شد تا خداي تعالي بداند كه ما در نبود 

ي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم تو را حفظ كرديم )و حرمت پيامبرش را درباره

تو رعايت نموديم(.آگاه باش! سوگند به خدا! اگر يقينا بدانم كه كشته خواهم شد سپس 

اد دهند، و اين كار را هفتپس زنده مرا بسوزانند، و خاكستر مرا به باد ميشوم سزنده مي
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كنند، از تو جدا نخواهم شد تا در پيشگاه تو بميرم. چگونه ياري نكنم؟ و بار تكرار مي

حال آن كه فقط يكبار كشته شدن است. پس از آن، كرامت و سعادتي است كه هرگز 

به پا خاست و عرض كرد:دوست دارم كشته شوم، پايان ندارد.پس از او، زهير بن قين 

[ كشته شوم، و اين ۰۰4بعد پاره پاره شوم بعد زنده شوم دوباره به همين كيفيت ] صفحه 

كار هزار مرتبه تكرار شود و خداوند به سبب اين گونه كشته شدن من، بال را از جان تو 

ي اصحاب امام حسين و از جان اين جوانان از اهل بيت تو بردارد.پس از آن، بقيه

السالم السالم نيز با چنين سخناني، اظهار وفاداري و جانفشاني نمودند، امام حسين عليهعليه

[ .سيد بن طاووس ۰۲9ي آنها سپاسگزاري فرمود و براي آنان دعاي خير نمود ]از همه

 هالسالم سرگرم اظهار وفاداري برحمة اهلل گويد:هنگامي كه اصحاب امام حسين عليه

حضرتش بودند به يكي از اصحاب، به نام محمد بن بشر حضرمي گفتند: پسر تو در 

سرحد ري به اسارت گرفته شده.گفت: براي اسارت او، و )صبر( خودم )بر اين مصيبت( 

دارم كه او اسير شود و من بعد از او خواهم، دوست نميدر پيشگاه خدا جزاي خير مي

م سخن او را شنيد و فرمود: خداي تو رحمت كند! بيعت السالزنده بمانم.امام حسين عليه

از تو برداشتم، تو براي آزادي پسرت اقدام كن.گفت: مرا درندگان زنده زنده بخورند 

اگر از تو جدا شوم.حضرت فرمودند: پس اين لباسهاي بردي را بگير، و به فرزند ديگرت 

اخر پس حضرت پنج عدد لباس في آن براي رهايي برادرش اقدام نمايد.سبده تا به وسيله

 [ .۰۲۸و قيمتي به او بخشيد كه قيمت آنها هزار دينار بود ]

 شب عاشورا به روايت حضرت سكینه

با سلسله سند خودش روايتي از حضرت سكينه عليهاالسالم « نور العيون»مؤلف كتاب 

ه نكند، در آن نقل آمده است كه حضرت سكيالسالم نقل ميدختر امام حسين عليه

عليهاالسالم گويد:شب عاشورا، شب مهتابي بود، من در وسط خيمه نشسته بودم. ناگاه از 

ي ام گرفت، ترسيدم كه اهل حرم، به گريهپشت خيمه صداي گريه و ناله شنيدم، گريه
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مه كشيدم از خيمن، از آن ناله باخبر شوند، در تاريكي شب در حالي كه دامن خود را مي

 اند و او گريهدرم را ديدم كه نشسته و اصحابش دور او حلقه زدهبيرون آمدم ناگاه پ

فرمود:اعلموا انكم خرجتم معي [ شنيدم كه پدرم به اصحابش مي۰9۱كرد، ] صفحه مي

لعلمكم أني أقدم علي قوم بايعوني بألسنتهم و قلوبهم، و قد انعكس األمر، ألنهم استحوذ 

ليس لهم مقصد اال قتلي، و قتل من يجاهد بين  عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر اهلل، و االن

يدي، و سبي حريمي بعد سلبهم، و أخشي أن تكونوا ما تعلمون، أو تعلمون و تستحون، و 

الخدع عندنا أهل البيت محرم.فمن كره منكم ذلك فلينصرف، فان الليل ستير، و السبيل 

ن غضب ا في الجنان، نجيا مغير خطير، و الوقت ليس بهجير.و من واسانا بنفسه كان معنا غد

بأرض  السالم يقتلالرحمان.و قد قال جدي صلي اهلل عليه و آله و سلم: ولدي الحسين عليه

السالم، كربالء غريبا وحيدا عطشانا فريدا، فمن نصره فقد نصرني، و نصر ولده القائم عليه

د در حالي كه كردي و لو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة.بدانيد! شما با من حركت

روم كه با زبان و دلشان با من بيعت كردند، اينك كار دانستيد من به سوي گروهي ميمي

بر عكس شد، زيرا شيطان بر آنان غلبه كرد و ياد خدا را از دلهاي آنان فراموش گردانيد. 

اكنون آنان هدفي جز كشتن من و كشتن كسي كه در پيشگاه من جهاد كند، و اسارت 

ترسم كه شما از اين مسأله آگاهي حرم من، بعد از غارت كردن آنها؛ ندارند. مياهل 

نداشته باشيد، يا آگاه باشيد ولي از رفتن خجالت بكشيد، و فريب دادن در نزد ما اهل 

دارد برگردد، زيرا كه در بيت حرام است.پس هر كس از شما اين امر را دوست نمي

، و راه خطرناك نيست، و هنوز وقت نگذشته تاريكي شب همه جا را پوشانده است

خواهد با جان خود؛ ما را همراهي كند و آن را فداي ما بنمايد فرداي است.و كسي كه مي

قيامت در حالي كه از خشم خدا نجات يافته است در بهشت با ما خواهد بود.همانا جد 

ياور نه و بيو تنها، تشالسالم در سرزمين كربال غريب بزرگوارم فرمود: فرزندم حسين عليه

 -كشته خواهد شد، كسي كه او را ياري نمايد مرا ياري كرده است، و فرزندش قائم 

را ياري كرده است، و كسي كه ما را با زبان خود ياري كند او در روز  -صلوات اهلل عليه 
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[ حضرت سكينه عليهاالسالم گويد: ۰9۰ي گروه ما خواهد بود. ] صفحه قيامت در جمله

وگند به خدا! هنوز سخن پدرم به پايان نرسيده بود كه مردم، به صورت ده نفري و س

بيست نفري پراكنده شدند، و جز هفتاد و يك مرد، كسي از آنها نماند. در اين حال، به 

پدرم نگاه كردم، او سر مبارك خود را پايين انداخته بود، بغض گلويم را گرفت، ترسيدم 

با چشمان خود به طرف آسمان نگريستم و گفتم:اللهم انهم ي مرا بشنود، صداي گريه

خذلونا فاخذلهم، و ال تجعل لهم دعاءا مسموعا، و سلط عليهم الفقر، و ال ترزقهم شفاعة 

ياور گذاشتند و پراكنده شدند آنان را مخذول فرما. جدي يوم القيامة.خدايا! آنان ما را بي

را بر آنان مسلط فرما، و شفاعت جدم را  دعاي آنان را مستجاب نكن، و فقر و مسكنت

در روز قيامت بر آنان نصيب مفرما.در حالي كه اشك چشمانم بر صورتم جاري بود، 

كلثوم عليهاالسالم مرا با اين حال ديد و گفت: دخترم! از چه به وحشت ام امبرگشتم. عمه

اقلة ا حسناه! وا حسيناه! واي؟قضيه را به او گفتم، پس فرياد زد:وا جداه! وا علياه! وافتاده

ناصراه! أين الخالص من األعداء؟ ليتهم يقنعون بالفداء، تركت جوار جدك و سلكت بنا 

بعد المدي.وا جداه! وا علياه! وا حسناه! وا حسيناه! واي از كمي ناصر و ياور! رهايي از 

ا ركردند، جوار جد خود دشمنان كجا است؟ كاش دشمنان بر فديه و عوض قناعت مي

واگذاشتي، و با ما مدت طوالني راه آمدي.پس از آن، گريه و صداي ما بلند شد، پدرم 

كشيد، و اشك از چشمانش جاري بود ها را شنيد، در حالي كه لباس مباركش را ميناله

ا كلثوم عليهاالسالم عرض كرد:يكنيد؟حضرت امبه سوي ما آمد، و فرمود: چرا گريه مي

ا.برادر جان! ما را به سوي حرم جدمان برگردان.فرمود:يا أختاه! أخي! ردنا الي حرم جدن

[ عرض كرد:أجل؛ ۰9۲ليس لي الي ذلك سبيل.خواهرم! راهي به اين كار ندارم. ] صفحه 

السالم.آري! پس مقام و منزلت جد ذكرهم محل جدك و أبيك و أمك و أخيك عليهم

و )شايد تو را بزرگوار، پدر، مادر و برادرت را بر دشمنان يادآور ش

نكشند(.فرمود:ذكرتهم فلم يذكروا، و وعظتهم فلم يتعظوا، و لم يسمعوا قولي، فما لهم 

غير قتلي سبيل، و البد أن تروني علي الثري جديال، ولكن اوصيكن بتقوي اهلل رب البرية، 
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 و الصبر علي البلية، و كظم نزول الرزية، و بهذا أوعد جدكم و ال خلف لما أوعد، ودعتكم

الهي الفرد الصمد.تذكر دادم ولي متذكر نشدند، آنان را پند و اندرز دادم ولي پند مرا 

را در اي نيست، منپذيرفتند، سخن مرا نشنيدند. آنان هدفي جز كشتن من ندارند. چاره

ام خواهي ديد، ولي شما را به تقواي خدا كه حالي كه روي خاك افتاده و كشته شده

نمايم.و اين بر شكيبايي بر بال و فرونشاندن مصيبت سفارش مي ي خلق است، وآفريننده

كند، و شما را همان است كه جد شما وعده فرموده، و آنچه وعده داده خلف وعده نمي

سپارم.پس از آن، ساعتي با همديگر به خداي خودم كه يكتا و پناه نيازمندان است، مي

كانوا  فرمود:)و ما ظلمونا ولكنرا تالوت مي ي مباركهالسالم اين آيهگريستيم، و امام عليه

 .«آنان بر ما ستم نكردند، بلكه بر جانهاي خودشان ستم نمودند»[ ؛۰۲۰انفسهم يظلمون( ]

 شب عاشورا به روايت امام سجاد

با سلسله سند خودش از امام علي بن الحسين « االمالي»شيخ صدوق رحمة اهلل در 

فرمايد:شب دهم محرم؛ شب عاشورا، السالم ميسجاد عليهكند: امام عليهماالسالم نقل مي

ها گودالي مانند خندق، حفر كرده، و آن را با هيزم پر پدرم امر فرمود تا اطراف خيمه

ست السالم امر فرمود كه با سي نفر سواره و بيكنند، و به فرزندش حضرت علي اكبر عليه

[ در حالي بود كه ترس ۰9۳] صفحه  نفر پياده حركت كرده و از فرات آب بياورند. اين

و وحشت سختي، همه جا را فراگرفته بود، )آنها حركت كردند و آب آوردند(.پس از 

آن، حضرت به اصحاب خود فرمود:قوموا فاشربوا من الماء، يكن آخر زادكم، و توضأوا 

ه اين [ .برخيزيد و از اين آب بنوشيد ك۰۲9واغتسلوا، و أغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم ]

ي شما )از اين دنيا( است. از آن وضو بگيريد و غسل نماييد، و لباسهايتان آخرين توشه

 [ .۰۲۳هاي شما خواهد بود ]را بشوييد كه آنها كفن

 شب عاشورا آخرين شب زندگاني امام حسین
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يد:من در آن فرماالسالم ميالعابدين عليهشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:علي بن الحسين زين

م نزد ام زينت عليهاالسالي كه پدرم فرداي آن شهيد شد، )در خيمه( نشسته بودم. عمهشب

ي مخصوص خود بود، كرد، در همين موقع، پدرم در خميهمن بود و از من پرستاري مي

ي ابوذر غفاري نيز در حضور مباركش بود، او سرگرم اصالح و تميز و غالم آزاد كرده

فرمود:يا دهر اف لك من خليل كم لك درم ميكردن شمشير آن حضرت بود و پ

ي الجليل و انما األمر المن صاحب أو طالب قتيل و الدهر ال يقنع بالبديلباالشراق و األصيل

اي روزگار! اف باد بر تو از دوستي، )كه تو بد دوستي هستي(؛ و كل حي سالك سبيل

اي، خواهان حق را كشتهچه بسيار هستند كه هنگام طلوع و غروب آفتاب.از ياران يا 

اي(؛ و روزگار به عوض و بدل قانع )يعني چه بسياري از ياران خود را كشته

اي راه ي كارها به سوي خداوند جليل است؛ و هر موجود زندهشود.بازگشت همهنمي

مرگ و آخرت را طي خواهد نمود.حضرت، اين اشعار را دو يا سه بار تكرار فرمود تا 

فهميدم و از منظور حضرتش آگاه شدم. در اين حال، بغض گلويم را اين كه من آن را 

[ ولي خودداري نموده و سكوت اختيار كردم، ۰99گرفت و خواستم گريه كنم ] صفحه 

ام زينت عليهاالسالم، هنگامي كه اين سخنان و يقين نمودم كه بال نازل شده است.اما عمه

 باشند، نتوانست خودداريتر ميتابد و بيرا شنيد، چون او زن بود و زنان دل نازك دارن

 كشيد و سر مباركش بازكند، از جاي خود پريد در حالي كه لباس خود را بر زمين مي

السالم رساند و گفت:وا ثكاله! ليت الموت أعدمني الحياة، بود، خود را به سوي امام عليه

مال ، يا خليفة الماضي، و ثالسالماليوم ماتت أمي فاطمة، و أبي علي، و أخي الحسن عليهم

الباقي.وا ثكاله )اي عزا و مصيبت من(! اي كاش مرگ من رسيده بود و زنده نبودم! گويا 

اند، اي يادگار السالم از دنيا رفتهامروز مادرم فاطمه، پدرم علي و برادرم حسن عليهم

رمود:يا و فالسالم نگاهي به او كرد گذشتگان! و فريادرس بازماندگان.امام حسين عليه

أخية! ال يذهبن بحلمك الشيطان.خواهر جانم! صبر و شكيبايي تو را شيطان نربايد.]زينب 

كبري عليهاالسالم عرض كرد:بأبي انت و امي يا أباعبداهلل! استقتلت؟ نفسي فداك؛پدر و 
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[ .در اين هنگام ۰۲4شوي؟ جانم به قربانت[ ]مادرم فدايت اي اباعبداهلل! آيا كشته مي

السالم حلقه زد و فرمود:لو ترك القطا ]ليال[ ر چشمان مبارك امام حسين عليهاشك د

گذاشتند هر آينه )آسوده( اش به حال خود مي[ را در آشيانه۰۳۱لنام.اگر مرغ قطا ]

خوابيد.زينب كبري عليهاالسالم گفت:يا ويلتاه! أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذلك مي

اي؟ [ اي واي! آيا به ناچار تن به مرگ داده۰9۸ه أقرح لقلبي، و أشد علي نفسي. ] صفح

سازد و تحملش بر من سخت است.آن گاه بر صورد خود اين بيشتر قلب مرا مجروح مي

السالم هوش به زمين افتاد.امام حسين عليهزد و دست به گريبان خود برد و چاك زد و بي

اء اهلل، و اهلل و تعزي بعزبرخاست، آب به صورت مباركش پاشيد و فرمود:يا أختاه! اتقي 

ء هالك اال وجه اهلل اعلمي أن أهل األرض يموتون، و أهل السماء ال يبقون، و أن كل شي

تعالي، الذي خلق الخلق بقدرته، و يبعث الخلق و يعودون، و هو فرد وحده. جدي خير 

هلل امني، و أبي خير مني و أمي خير مني، و أخي خير مني، و ]لي و[ لكل مسلم برسول 

صلي اهلل عليه و آله و سلم أسوة.خواهرم! آرام باش! تقواي خدا را در نظر آور، و با صبري 

كه خدا داده صبر نما )يعني چنان صبر كن كه محبوب خدا است( و بدان كه اهل زمين 

مانند، و همه چيز هالك خواهند شد جز خداي واال ميرند، اهل آسمان باقي نميهمه مي

كند و ا با قدرت خويش آفريد، و آنان را بعد از مرگ زنده ميمقامي كه خلق ر

گرداند، و اوست خداي فرد و يكتا، جدم از من بهتر بود، پدرم از من بهتر بود، مادرم برمي

از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود )همه اينها دنيا را وداع گفتند( و من و هر مسلماني 

خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم تأسي كند.امام حسين  در رفتن از دنيا بايد به رسول

السالم با اين سخنان و مانند آن، خواهر عزيزش را تسلي داد و فرمود:يا أختاه! اني عليه

أقسمت عليك، فأبري قسمي، ال تشقي علي جيبا، و ال تخمشي علي وجها، و ال تدعي 

 -ر كه سوگند مرا بپذي -دهم ند ميبالويل و الثبور اذا أنا أهلكت.خواهرم! من تو را سوگ

وقتي من شهيد شدم بر من گريبان چاك مكن، و صورت خود را مخراش، و واويال و وا 

ش السالم خواهرفرمايد: پس از آن امام حسين عليهالسالم ميهالكاه مگو.امام سجاد عليه
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[ چون ۰9۰[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: ] صفحه ۰۳۰را آورد و نزد من نشانيد ]

حضرت زينب عليهاالسالم اين اشعار را شيند گفت:يا أخي! هذا كالم من أيقن 

بالقتل.بردار جان! اين سخن كسي است كه يقين به كشته شدن داشته باشد.حضرت 

فرمود: نعم يا أختاه! آري! اي خواهرم!زينب عليهاالسالم گفت:وا ثكاله! هذا الحسين 

السالم است كه خبر مرگ خود را به من حسين عليه ينعي الي نفسه.واي حبيب من! اين

دهد.سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:در اين هنگام، حضرت زينب عليهاالسالم مي

ي زنان اهل حرم گريستند، بر صورت خود زدند، و گريبانهاي خود را گريست و همه

! وا اماه! وا أخاه! زد:وا محمداه! وا علياهكلثوم عليهاالسالم ناله ميچاك زدند، حضرت ام

وا حسيناه! وا ضيعتنا بعدك يا أباعبداهلل!وا محمدا! وا عليا! وا اماه! وا أخاه! وا حسيناه! واي 

بر ضايع شدن ما بعد از تو اي اباعبداهلل!سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:امام حسين 

عزي اختاه! ت كلثوم عليهاالسالم را تسلي داد و فرمود:ياالسالم خواهرش حضرت امعليه

بعزاء اهلل، فان سكان السماوات يفنون، و أهل االرض كلهم يموتون، و جميع البرية 

ي خود ساز! زيرا كه ساكنين آسمانها، همه يهلكون.خواهرم! در راه خدا صبر را پيشه

ي مخلوقات هالك خواهند شد.پس ميرند، و همهنابود شدني هستند، و اهل زمين همه مي

كلثوم! و أنت يا زينب! و أنت يا فاطمة! و أنت يا رباب! انظرن ا اختاه! يا اماز آن فرمود:ي

اذا أنا قتلت فال تشققن علي جيبا، و ال تخمشن علي وجها، و ال تقلن هجرا.اي خواهرم! 

كلثوم! و تو اي زينبم! و تو اي فاطمه! و تو اي رباب! متوجه باشيد؛ وقتي كه من اي ام

كنيد، صورت خودتان را مخراشيد، و سخني كه خدا راضي كشته شدم گريبان چاك ن

 [ ۰99نيست مگوييد. ] صفحه 

 شب عاشورا شب عبادت

السالم به سوي اصحاب خود شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:پس از آن امام حسين عليه

ها را نزديك يكديگر قرار دهند، و تشريف آورد و به آنان دستور فرمود كه خيمه
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طنابهايي از داخل خيام به همديگر متصل نمايند، و خودشان در ميان خيمه در جهتي كه 

از پشت سر و از راست و چپ جز طرفي كه مقابل  مقابل دشمن است بايستند، و خيام را

 ي شبي خود برگشت، و همهدشمن است؛ احاطه كنند.آن گاه حضرت به خيمه ويژه

ندند، دعا خوارا به نماز، استغفار، دعا و تضرع به پايان برد، اصحاب و يارانش نيز نماز مي

 [ .۰۳۲نمودند ]كردند و استغفار ميمي

 اي امام حسینسحر شب عاشورا و رؤي

گويد:هنگام سحر لختي امام حسين كند و مينقل مي« مناقب»از « بحاراالنوار»در كتاب 

 دانيد همين االن چه خوابي ديدم؟عرضالسالم خوابيد، بعد بيدار شد و فرمود: آيا ميعليه

كردند: چه ديدي اي فرزند رسول خدا؟!فرمود:رأيت كأن كالبا قد شدت علي لتنهشني، 

كلب أبقع، رأيته أشدها علي، و أظن أن الذي يتولي قتلي رجل أبرص من بين هؤالء  و فيها

القوم.در خواب ديدم؛ گويا سگاني بر من حمله كردند تا مرا دندان بگيرند، در ميان آنها 

 كنم در مياناش شديدتر است، گمان ميي آنها حملهسگ پيسي بود كه ديدم از همه

ه بيماري پيس است.آن گاه جدم رسول خدا صلي اهلل عليه دشمن، مردي است كه مبتال ب

فرمود:يا بني! أنت شهيد آل محمد و آله و سلم را با جمعي از اصحابش ديدم كه مي

السالم، و قد استبشر بك أهل السماوات و أهل الصفيح األعلي، فليكن افطارك عليهم

ليأخذ دمك في قارورة عندي الليلة، عجل و ال تأخر، فهذا ملك قد نزل من السماء 

السالم هستي، و حقيقتا به [ اي فرزندم! تو شهيد آل محمد عليهم۰9۳خضراء. ] صفحه 

وجودت اهل آسمانها، و اهل آسمان واال، مسرور شدند. امشب افطارت نزد من خواهد 

بود، بشتاب و تأخير نكن. اين ملكي است كه از آسمان فرودآمده تا خون پاك تو را در 

سبزي پر كند.اين همان است كه در خواب ديدم. بدون ترديد، اين امر نزديك ي شيشه

[ .شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:ضحاك ۰۳۳شده و به زودي از اين دنيا كوچ خواهم كرد ]

تند سعد لعين كه ما را تحت نظر داشبن عبداهلل گويد: )در آن شب،( سواراني از لشكر ابن
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السالم اين آيات را تالوت حال امام حسين عليهاز كنار ما عبور كردند. در اين 

فرمود:)فال تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما مي

مان كان اهلل ليذر المؤمنين علي ما أنتم عليه حتي يميز الخبيث من  -و لهم عذاب مهين 

هيم به حال دكنند كه ما به آنها مهلتي ميالبته آنان كه كافر شدند گمان ن[ .»۰۳9الطيب( ]

ند، دهيم تا به سركشي و طغيان خود بيافزايآنها بهتر خواهد شد، بلكه ما به آنان مهلت مي

خداوند هرگز مؤمنان را به حال  -و براي آنان عذابي سخت و خواركننده مهيا شده است 

ند( تا آن يكديگر مشتبهخود نگذاشته است كه بدين حال كنوني )كه مؤمن و منافق به 

ه مردي از سواران، ب«.كه به آزمايش، خبيث و بدسرشت از پاك گوهر و طيب جدا شود

اين آيات  -باك، دلير و سوار بنامي بود كه شخصي مضحك، بي -نام عبداهلل بن سمير 

را شنيد، ايستاد و گفت: سوگند به پروردگار كعبه! ما آن پاكها هستيم كه از شما جدا 

ايم!برير بن خضير رو به او كرد و گفت: اي فاسق! آيا خدا تو را از پاكان قرار داده شده

است؟او گفت: واي بر تو! تو كيستي؟گفت: من برير بن خضير هستم، پس كارشان به 

 [ ۰94ناسزاگويي منجر شد. ] صفحه 

 شب عاشورا و پیوستن افرادي از دشمن به لشكر امام حسین

س رحمة اهلل آمده است:شب عاشورا، سي و دو نفر از لشكر در روايت سيد بن طاوو

تند.صبح ي ياران آن حضرت گشالسالم پيوسته و از جملهسعد به لشكر امام حسين عليهابن

اي برپا نمودند، و در ظرفي با مشك السالم دستور داد خيمهعاشورا، آن حضرت عليه

 تا به نظافت بپردازد.زيادي نوره تهيه كردند، و حضرتش وارد آن خيمه شد 

 شب عاشورا و مزاح برير با عبدالرحمان انصاري

روايت شده: برير بن خضير همداني و عبدالرحمان بن عبدربه انصاري پشت خيمه منتظر 

 السالم اقدام به نظافت كنند. در اين هنگام، برير شروع بهبودند كه بعد از امام حسين عليه
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خندي، اكنون كه موقع حمان گفت: اي برير! آيا ميمزاح با عبدالرحمان كرد.عبدالر

ند كه من داني من همه ميآميز نيست؟!برير گفت: طايفهخنده و جاي گفتن سخنان خنده

گويي را دوست نداشتم، ولكن به جهت خوشحالي چه در پيري و در چه در جواني بيهوده

د به خدا! چيزي در پيش دهم. سوگنكه از رسيدن به شهادت دارم، اين عمل را انجام مي

نداريم جز اين كه با اين گروه با شمشير خود رو به رو شويم، و ساعتي با آنها بجنگيم، 

 [ .۰۳۸سپس دست بر گردن حورالعين بيندازيم ]

 صبح عاشوار و آمادگي لشكر امام حسین

ادق صبا سلسله سند خودش روايتي از امام « كامل الزيارات»قولويه در شيخ بزرگوار ابن

روز  السالم در آنالسالم فرمود:امام حسين عليهكند، امام صادق عليهالسالم نقل ميعليه

مصيبت، روز عاشورا را با اصحاب خود نماز خواند و آن گاه فرمود:أشهد أنه قد أذن 

ا مباح شده دهم كه كشته شدن به شملكم في قتلكم يا قوم، فاتقوا اهلل و اصبروا.گواهي مي

[ خود سازيد، و از خدا بترسيد، و صابر ۰۳۱ي ] صفحه تقواي خدا را پيشهاست، پس 

گويم:چون در صبح روز عاشورا، آفتات [ .صاحب اصل رحمة اهلل گويد: مي۰۳۰باشيد ]

السالم اصحاب و ياران خود را جمع كرد، تعداد ياران حضرت طلوع كرد امام حسين عليه

السالم از امام باقر عليه« اللهوف»اهلل در كتاب  بنا به روايتي كه سيد بن طاووس رحمة -

نما [ . شيخ ابن۰۳9عبارت از چهل و پنج نفر سواره و صد نفره پياده بودند ] -نقل كرده 

از « بحار االنوار»[ .و در ۰۳۳چنين گفته است ]« مثير االحزان»رحمه اهلل نيز در كتاب 

ضرت سي و دو نفر سواره و چهل محمد بن ابوطالب نقل شده است كه: تعداد ياران ح

م السال[ .شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:بامداد آن روز، امام حسين عليه۰۳4نفر پياده بودند ]

پس از نماز صبح، اصحاب خود را براي جنگ آماده نمود، تعداد ياران حضرت سي و 

ت راست نده سمالسالم زهير بن قين را فرمادو نفر سواره و چهل نفر پياده بودند. امام عليه

لشكر خود، و حبيب بن مظاهر را فرمانده سمت چپ لشكر قرار داد، پرچم جنگ را به 
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ها را پشت سر خود قرار السالم سپرد.آنان خيمهدست برادر خود حضرت عباس عليه

دادند. و حضرت دستور داد خندقي كه در پشت خيام كنده بودند هيزمهاي داخل آن را 

 اند از پشت سر به خيام نفوذ كند.آتش بزنند تا دشمن نتو

 صبح عاشورا و آمادگي لشكر دشمن و تعداد نفرات آنها

و بنا به قولي: روز شنبه  -از طرف ديگر؛ عمر سعد ملعون در روز عاشورا كه روز جمعه 

السالم بود لشكريان خود را آماده جنگ كرد، و با لشكر خود به سوي امام حسين عليه -

ندهي سمت راست لشكر آن ملعون را عمرو بن حجاج لعين و سمت يورش برد، و فرما

 ها عروة بن قيس،الجوشن ولدالزنا بر عهده داشتند، و فرمانده سوارهچپ را شمر بن ذي

[ . ۰9۱داده بود ]« دريد»ها شبث بن ربعي ملعون بود، و پرچم را هم به غالم خود و پياده

ن ابوطالب نقل كرده است: تعداد نفرات لشكر از محمد ب« بحاراالنوار»[ در ۰۳۰] صفحه 

م آمده السالآن ملعون، متجاوز از بيست و دو هزار نفر بودند.در روايتي از امام صادق عليه

[ .نگارنده گويد: ابومخنف ۰9۰است: تعداد نفرات لشكر آن ملعون، سي هزار نفر بودند ]

ار سواره از اهل كوفه بود كه نويسد:تعداد نفرات آن مالعين هشتاد هزدر مقتل خود مي

كسي از اهل شام و حجاز در ميان آنان نبود.پس از آن؛ عمر سعد لعين، لشكر خود را 

الجوشن لعين را با ي جنگ نمود، راست و چپ لشكر را آراست و شمر بن ذيآماده

بيست هزار سواره در طرف راست، و خولي بن يزيد اصبحي لعين را با بيست هزار سواره 

د ي افراد در مركز لشكر ايستاد.شيخ مفيچپ لشكر قرار داد، و خود آن ملعون با بقيهدر 

 السالم روايت شده كهالعابدين عليهرحمة اهلل گويد:از حضرت علي بن الحسين زين

الم حمله السحضرتش فرمود:هنگامي كه لشكريان ستمگران به طرف امام حسين عليه

به سوي آسمان بلند كرد و فرمود:اللهم أنت ثقتي كردند، حضرت دستان مبارك خود را 

في كل كرب، و رجائي في كل شدة، و أنت لي في كل أمر نزل بي ثقة و عدة، كم من 

كرب يضعف فيه الفؤاد، و تقل فيه الحيلة، و يخذل فيه الصديق، و يشمت فيه العدو، أنزلته 
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لي كل نعمة، فأنت و بك و شكوته اليك رغبة مني اليك عمن سواك، ففرجته و كشفته،

شت پناه گاه و پو صاحب كل حسنة، و منتهي كل رغبة.خداوندا! تو در هر مصيبتي تكيه

شود من، و در هر شدت و سختي اميد من هستي. تو در هر امري كه بر من نازل مي

گاه من هستي، چه بسيار مصيبت و اندوهي كه دلها در آن ناتوان، و چاره گاه و پناهتكيه

ياور، و دشمن در آن شماتت كرده و شاد كمتر، و صديق و دوست در آن بيدر آن 

گردد از طرف تو نازل شده و به سوي تو شكوه كردم، به جهت ميل و رغبتي كه به مي

تو دارم، و از غير تو روگردانم؛ و تو آن را دفع كردي و آن را برداشتي، پس تو صاحب 

[ امام ۰۳۲ميل و رغبت هستي. ] صفحه هر نعمت و صاحب هر حسنه؛ و سرانجام هر 

امام  هايفرمايد: لشكر دشمن هجوم آورده و در اطراف خيمهالسالم ميالعابدين عليهزين

كردند. آنان خندقي را كه در پشت خيام حفر شده و آتش السالم جوالن ميحسين عليه

ين! ياد زد: اي حسالجوشن ملعون با صداي بلند فرور بود، ديدند. شمر بن ذياز آن شعله

يست؟ السالم فرمود: اين كآيا پيش از روز قيامت به آتش شتاب نمودي؟!!امام حسين عليه

الجوشن است.عرض كردند: آري.حضرت به آن ملعون فرمود: اي گويا او شمر بن ذي

پسر زن بزچران! تو براي سوختن در آن آتش سزاوارتري.مسلم بن عوسجه خواست او 

السالم او را از اين كار بازداشت.مسلم به رار دهد، امام حسين عليهرا با تيري هدف ق

حضرت عرض كرد: اجازه بفرماييد آن ملعون را با تيري هدف قرار دهم، زيرا او فاسقي 

از دشمنان خدا و سركردگان ستمگران است. اكنون خدا مرا بر كشتن او توانا ساخته 

ترمه! فاني أكره أن أبدءهم بقتال.به سوي او  السالم به او فرمود:الاست.امام حسين عليه

 [ .۰9۲تيراندازي مكن! كه من دوست ندارم قبل از آنان جنگ را آغاز نمايم ]

 سخنان اصحاب امام حسین با لشكريان

كر هاي لشنويسد: محمد بن ابوطالب گويد:سوارهي فاضل مجلسي رحمة اهلل ميعالمه

الم را السدند. در اين حال، اسب امام حسين عليهعمر سعد لعين بر مركبهاي خود سوار ش
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آوردند، حضرت بر مركب خود سوار شده، و با تعدادي از ياران خود در حالي كه برير 

كرد، به طرف جمعيت لشكر حركت فرمودند، بن خضير پيشاپيش آنها حركت مي

اي  تحضرت رو به برير كرد و فرمود: با اين گروه سخن بگوي.برير جلو آمده و گف

مردم! از خداي بترسيد، زيرا اكنون فرزندان رسول خدا محمد مصطفي صلي اهلل عليه و 

آله و سلم در ميان شما هستند. اينان ذريه، عترت، دختران و حرم رسول اهلل صلي اهلل عليه 

 خواهيد با اينان چه بكنيد؟ ] صفحهو آله و سلم هستند. هدف خودتان را بيان كنيد، مي

زياد گردن نهند، و امير خود خواهيم آنان بر فرمان امير، ابنعين گفتند: مي[ آن مال۰۳۳

پذيريد در مورد آنان تصميم بگيرد.برير رحمة اهلل به آن مالعين گفت: آيا از آنان نمي

يد هايي كه نوشتكه از آن جايي كه آمدند بازگردند؟ واي بر شما اي اهل كوفه! آيا نامه

بستيد و خدا را بر آن شاهد گرفتيد و با قسمهايي آن را تأكيد و عهد و پيمانهايي كه 

يد خواستكرديد؛ فراموش نموديد؟آيا اهل بيت پيامبر خودتان را دعوت كرديد و مي

سليم زياد لعين تخواهيد آنان را به ابنخودتان را فداي آنان بكنيد، اكنون كه آمدند مي

 ر غياب پيامبرتان با فرزندان او چه بد رفتارينماييد.دكنيد و آنان را از آب فرات منع مي

كنيد؟ شما را چه شده است؟ خداوند در روز قيامت شما را سيراب نكند، كه شما چه مي

ويي.برير گفهميم تو چه ميگروه بد و زشت هستيد؟!افرادي از آن مالعين گفتند: ما نمي

شما فزوني داد،  رحمة اهلل گفت: سپاس خداي را كه بينش و بصيرت مرا در مورد

نمايم.خداوندا! عذاب و خداوندا! من از كارهاي اين جمعيت به سوي شما دوري مي

ضرر را در بين آنها بينداز تا در حالي كه تو بر آنان خشمناك هستي به مالقات تو آيند.آن 

ت.پس نشيني نمود و بازگشمالعين شروع به تيراندازي به طرف برير كردند. برير عقب

السالم جلو آمده و در برابر آن لشكر شياطين ايستاد، حضرت به امام حسين عليهاز آن؛ 

ر سعد ملعون كه دكرد، چشمش به ابنزد نگاه ميصفوف آنان كه مانند سيل موج مي

 [ .۰9۳ميان بتان و بزرگان كوفه ايستاده بود؛ افتاد ]
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 سخنان امام حسین در برابر لشكر دشمن

د:حضرت با صداي بلندي فرياد زد:اي مردم عراق! و در حالي شيخ مفيد رحمة اهلل گوي

شنيدند، فرمود: أيها الناس! اسمعوا قولي و ال ي مردم، صداي حضرت را ميكه همه

تعجلوا حتي أعظكم بما يحق لكم علي و حتي أعذر عليكم، فان أعطيتموني النصف، 

سكم، فأجمعوا آرائكم [ تعطوني النصف من أنف۰۳9كنتم بذلك أسعد، و ان لم ] صفحه 

ثم ال يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي و ال تنظرون )ان وليي اهلل الذي نزل الكتاب و 

هو يتولي الصالحين(.اي مردم! سخن مرا بشنويد، و در كار خود شتاب نكنيد، تا اين كه 

 م حجتشما را به آن حقي كه بر من داريد؛ پندتان دهم، و عذر شما را تمام كرده و اتما

نمايم، اگر انصاف داشته باشيد و با من منصفانه رفتار كنيد سعادتمند خواهيد بود، و اگر 

منصفانه رفتار نكنيد پس نظر و آراي خودتان روي هم بريزيد تا اين كه كارتان مبهم و 

يد و ي من قضاوت كنكنيد(، پس از آن؛ دربارهپوشيده نباشد )و بدانيد كه چه كار مي

دهيد.بعد حضرت اين آيه را تالوت فرمودند:)ان وليي اهلل الذي نزل الكتاب مرا مهلت ن

همانا ولي و موالي من خدايي است كه قرآن را نازل »[ ؛۰99و هو يتولي الصالحين( ]

پس از آن؛ حضرت، خداي را سپاس گفت «.داردفرموده و او نيكوكاران را دوست مي

 وند است او را ياد كرد و بر پيامبر صلي اهلل عليهو او را ثنا خواند، و چنان كه شايسته خدا

يش از آن اي نه پو آله و سلم و فرشتگان خدا و پيامبران او درود فرستاد، كه هيچ شنونده

السالم و نه پس از آن چنين سخنان فصيحي را نشنيده بود كه شاعر گويد:له من علي عليه

 او از عليو سلم عند الخطابة قيل في الحروب شجاعة و من أحمد صلي اهلل عليه و آله

السالم در جنگها شجاعت؛ و از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم در موقع عليه

سخنراني فصاحت و بالغت را به ارث برده بود.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: سپس 

ا هل وفرمود:أما بعد؛ فأنسبوني فانظروني من أنا؟ ثم راجعوا الي أنفسكم و عاتبوها فانظر

يصلح لكم قتلي و انتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ و ابن وصيه؟ و ابن عمه؟ و 
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أول مؤمن مصدق لرسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بما جاء به من عند ربه؟أو ليس 

[ ۰۳۸حمزة سيدالشهداء عمي؟أو ليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ ] صفحه 

ل اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم لي و ألخي: هذان سيدا شباب أولم يبلغكم ما قال رسو

أهل الجنة؟فان صدقتموني بما أقول و هو الحق، و اهلل؛ ما تعمدت كذبا منذ علمت أن اهلل 

يمقت عليه أهله، و ان كذبتموني فان فيكم من ان سألتموه عن ذلك أخبركم.اسألوا جابر 

ي، و سهل بن سعد الساعدي، و زيد بن أرقم، و بن عبداهلل األنصاري، و أباسعيد الخدر

أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم 

لي و ألخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟اما بعد؛ نسب مرا مالحظه كنيد و 

اب و ا مورد عتبنگريد كه من كيستم؟ سپس به وجدان خود مراجعه كنيد و خودتان ر

مالمت قرار دهيد ببينيد آيا قتل من و هتك حرمت من به صالح شماست؟آيا من فرزند 

دختر پيامبر شما نيستم؟آيا من فرزند وصي و پسرعموي پيامبر و اولين كسي كه به رسول 

خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم ايمان آورد و آنچه را كه از جانب خدا آورده بود؛ تصديق 

ي سيدالشهدا، عموي من نيست؟آيا جعفر طياري كه با دو بال خود نيستم؟آيا حمزهكرد، 

كند، عموي من نيست؟آيا از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم در بهشت پرواز مي

در مورد من و برادرم به شما نرسيده است كه حضرتش فرمود: اين دو فرزند من؛ آقاي 

گويم تصديق نماييد كه همان حق است، به خدا مي جوانان اهل بهشت هستند؟اگر آنچه

دارد، سوگند! از وقتي كه دانستم خداي تعالي كسي را كه عمدا دروغ بگويد دشمن مي

ام، و اگر مرا و كالم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را تكذيب كنيد، دروغ نگفته

عبداهلل  دهند.از جابر بنر ميدر ميان شما هستند كساني كه اگر از آن بپرسيد به شما خب

انصاري، ابوسعيد خدري، سهل بن سعد ساعدي، زيد بن ارقم و انس بن مالك بپرسيد تا 

ي من و برادرم از پيامبر خدا صلي اهلل عليه به شما خبر دهند كه آنان اين سخن را درباره

ا را از و سلم شم اند، آيا همين فرمايش رسول خدا صلي اهلل عليه و آلهو آله و سلم شنيده

الجوشن ولدالزنا گفت: او )شمر( خداي را با شود؟شمر بن ذيريختن خون من مانع نمي
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[ ۰9۸گويي ]پرستد، اگر بداند كه چه مي[ ترديد مي۰۳۰يك حرف، و شك و ] صفحه 

ه خدا بينم تو را ك.حبيب بن مظاهر روي به آن ملعون كرد و گفت: سوگند به خدا! مي

پرستي )يعني اصال اعتقادي به خدا نداري(، و من حرف و شك و ترديد ميرا با هفتاد 

گوييم، راستگو هستي، چرا كه داني ما چه ميدهم كه در اين سخنت كه: نميگواهي مي

حقيقتا خداي متعال، مهر قساوت و سنگدلي را بر دل تو زده است.پس از آن، امام حسين 

كم؟ نتم في شك من هذا أفتشكون أني ابن بنت نبيالسالم به آن مالعين فرمود:فان كعليه

فو اهلل؛ ما بين المشرق و المغرب ابن بنت نبي غيري فيكم و ال في غيركم.ويحكم! 

أتطلبوني بقتيل منكم فقتلته؟ أو مال لكم استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟اگر در اين 

در مورد اين كه من فرمايش رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم ترديد داريد، آيا 

فرزند دختر پيامبر شما هستم نيز ترديد داريد؟ سوگند به خدا! مابين مشرق و مغرب در 

ميان شما و غير شما جز من؛ فرزند دختر پيامبر نيست.واي بر شما! آيا من كسي از شما را 

ا آن رام كه تاوان خواهيد؟ يا مالي از شما را تلف كردهام كه خون او را از من ميكشته

كنيد؟آن مالعين هيچ ام كه قصاص ميخواهيد؟ يا كسي از شما را مجروح كردهمي

سخني نگفتند.آن گاه حضرت صدا زد:يا شبث بن ربعي! و يا حجار بن أبجر! و يا قيس 

بن األشعث! و يا يزد بن الحارث! ألم تكتبوا الي أن قد أينعت الثمار، و اخضرت الجنات، 

لك مجندة؟اي شبث بن ربعي! اي حجار بن ابجر! اي قيس بن و انما تقدم علي جند ا

 هاي ما رسيده واشعث! و اي يزيد بن حارث! آيا شما نبوديد كه به من نوشتيد: ميوه

ث شوي؟قيس بن اشعباغهاي ما سبز و خرم گرديده، كه به لشكري آماده و مهيا وارد مي

ا كم پسران عمويت فرودآي، زيرگويي، ولي بر حدانيم تو چه ميولدالزنا گفت: ما نمي

[ امام حسين ۰۳9كنند. ] صفحه كه آنها، آنچه را كه دوست داري بر تو حكم مي

السالم فرمود:ال و اهلل؛ ال أعطيكم بيدي اعطاء الذليل، و ال أفر فرار العبيد.نه هرگز؛ عليه

فرار  دهم، و هرگز مانند بردگانسوگند به خدا! دست خودم را ذليالنه به شما نمي

كنم.آن گاه فرياد زد:اي بندگان خدا! و اين آيه مباركه را تالوت فرمود:)اني عذت نمي
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[ .، )و أعوذ بربي و ربكم من كل متكبر ال يؤمن بيوم ۰9۰بربي و ربكم أن ترجمون( ]

برم اگر عزم آزار و سنگسار من بر پروردگار خودم و شما، پناه مي[ .»۰99الحساب( ]

من به پروردگان خود و شما از شر هر كافر متكبري كه به روز حساب »« كردن مرا داريد

پس از آن، حضرت «.طلبم(برم )و از او، در دفع شما ياري ميآورد؛ پناه ميايمان نمي

مركب خود را خوابانيد و دستور داد كه عقبة بن سمعان پاهاي آن را ببندد، و آن مالعين 

لفرج عبدالرحمان بن جوزي در تاريخ خود [ .ابوا۰9۳به طرف حضرت روي آوردند ]

 السالم ديد آن مالعين بر كشتن اونويسد:هشام بن محمد گويد: چون امام حسين عليهمي

اصرار و پافشاري دارند قران را به دست گرفت و آن را گشود، و باالي سر مباركش 

 عليه و آله اهللگذاشت، و فرياد زد:بيني و بينكم كتاب اهلل و جدي محمد رسول اهلل صلي 

و سلم.يا قوم! بم تستحلون دمي؟ ألست بن بنت نبيكم؟ ألم يبلغكم قول جدي رسول اهلل 

صلي اهلل عليه و آله و سلم في و في أخي: هذان سيدا شباب أهل الجنة؟فان لم تصدقوني 

فاسألوا جابر و زيد بن أرقم و أباسعيد الخدري.أليس جعفر الطيار عمي؟ميان من و شما، 

ب خدا و جدم محمد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم حكم كند.اي مردم! چرا كتا

دانيد؟آيا من فرزند پيامبر شما نيستم؟ آيا سخن جدم رسول خدا صلي خون مرا حالل مي

ايد كه فرمود: اين [ و برادرم نشنيده۰۳۳ي من ] صفحه اهلل عليه و آله و سلم را درباره

هل بهشت هستند؟ اگر سخن مرا باور نداريد از جابر، زيد بن ارقم فرزندان، آقاي جوانان ا

و اباسعيد خدري بپرسيد.آيا جعفر طيار عموي من نيست؟شمر حرامزاده صدا زد: همين 

السالم فرمود:اهلل اكبر! أخبرني جدي رسول شوي.امام حسين عليهساعت وارد جهنم مي

و ما اخالك  «أن كلبا ولغ في دماء أهل بيتيرأيت ك»اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم فقال: 

گويا »اال اياه.اهلل اكبر! جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مرا خبر داد و فرمود: 

شمر كنم كه تو همان سگ هستي.، گمان مي«ليسدبينم كه سگي خون اهل بيت مرا ميمي

ويي؟ گبدانم كه چه مي پرستم اگرملعون گفت: من خدا را با حرف و شك و ترديد مي

به اسناد خود از محمد بن سليمان بن عبداهلل « مناقب»از صاحب « بحاراالنوار»[ .در ۰94]
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بن حسن از پدرش از جدش از عبداهلل روايت كرده كه عبداهلل گويد:چون عمر سعد لعين 

ود هاي خالسالم آماده كرد، و آنان را در رتبهافراد خود را براي جنگ با امام حسين عليه

قرار داد، و پرچمها را در جاهاي خود برافراشت، و لشكر سمت راست و چپ را مهيا و 

مرتب نمود، رو به افرادي كه در مركز لشكر قرار داشتند كرد و گفت: در جاي خود 

ي جوانب احاطه كنيد.لشكريان دشمن، امام حسين استوار بمانيد و حسين را از همه

ده و مانند حقله دور تا دور حضرت را گرفتند.حضرت از خيمه السالم را احاطه كرعليه

بيرون آمد تا نزد آن مالعين رسيد، و از آنان خواست تا به سخن او گوش دهند، ولي 

آنان نپذيرفتند و ساكت نشدند، تا اين كه حضرت فرمود:ويلكم! ما عليكم أن تنصتوا الي 

فمن أطاعني كان من المرشدين، و من فتسمعوا قولي؟ و انما أدعوكم الي سبيل الرشاد، 

عصاني كان من المهلكين، و كلكم عاص ألمري غير مستمع قولي، فقد مألت بطونكم 

من الحرام، و طبع علي قلوبكم، ويلكم! أال تنصتون؟ أال تسمعون؟واي بر شما! چرا به 

كنيد تا سخن مرا بشنويد، من شما را به راه رستگاري دعوت سخنان من گوش نمي

[ خواهد شد و كسي كه ۰۳4كنم، كسي كه از من پيروي كند از رستگاران ] صفحه مي

 كنيد وي شما از امر من سرپيچي مياز فرمان من سرپيچي نمايد هالك خواهد شد. همه

دهيد، همانا شكمهاي شما از حرام پر شده، و بر دلهاي شما مهر سخن مرا گوش نمي

شويد؟ آيا گوش شما! آيا ساكت نمي شقاوت و گمراهي زده شده است، واي بر

دهيد؟پس لشكريان عمر سعد لعين، همديگر را مالمت كردند و گفتند: آرام باشيد فرانمي

ا السالم برخاست و فرمود:تبا لكم أيتهو سخن او را گوش كنيد.آن گاه امام حسين عليه

تعدين، مسالجماعة! و ترحا، أفحين استصرختمونا ولهين متحيرين فأصرخناكم مؤدين 

سللتم علينا سيفا في رقابنا، و حششتم علينا نار الفتن جناها عدوكم و عدونا.فأصبحتم البا 

علي أوليائكم، ويدا عليهم ألعدائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، و ال أمل أصبح لكم فيهم، 

اال الحرام من الدنيا أنالوكم، و خسيس عيش طعمتم فيه، من غير حدث كان منا و ال رأي 

يل لنا.فهال لكم الويالت! تركتمونا و السيف مشيم، فهال لكم الويالت! اذ كرهتمونا و تف
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تركتمونا تجهزتمونا، و السيف لم يشهر، و الجاش طامن، و الرأي لم يستحصف. ولكن 

أسرعتم الينا كطيرة الذباب، و تداعيتم كتداعي الفراش، فقبحا لكم! فانما أنتم من طواغيت 

حزاب، و نبذة الكتاب، و نفثة الشيطان، و عصبة اآلثام، و محرفي الكتاب، األمة، و شذاذ األ

ء السنن، و قتلة أوالد األنبياء، و مبيري عترة األوصياء، و ملحقي العهار بالنسب، و و مطفي

مؤذي المؤمنين، و مصرخي أئمة المستهزئين، الذين جعلوا القرآن عضين.و أنتم ابن حرب 

انا تخاذلون، أجل، و اهلل؛ الخذل فيكم معروف، وشجت عليه و أشياعه تعتمدون، و اي

عروقكم، و توارثته أصولكم و فروعكم، و ثبتت عليه قلوبكم، و غشيت صدوركم، فكنتم 

أخبث ثمر شجي للناطور و أكلة للغاصب.أال لعنة اهلل علي الناكثين، الذين ينقضون األيمان 

د فأنتم و اهلل؛ هم.أال ان الدعي بن الدعي قبعد توكيدها، و قد جعلتم اهلل عليكم كفيال، 

[ آخذ الدنية، أبي اهلل ذلك و ۰4۱ركز بين اثنين: بين القلة و الذلة، و هيهات ما ] صفحه 

رسوله و المؤمنون وجدود طابت، و حجور طهرت، و أنوف حمية، و نفوس أبية، ال تؤثر 

 اني زاحف بهذه األسرة مصارع اللئام علي مصارع الكرام.أال قد أعذرت و أنذرت، أال

علي قلة العتاد، و خذلة األصحاب.ننگ بر شما باد اي گروه هالكت! و غم و اندوه بر شما 

چيره شود! آيا زماني كه سرگردان و حيران بوديد از ما فرياد خواستيد و ما آماده قيام بر 

به روي  شمااحقاق حق شما بوديم و مهياي اصالح كار شما شديم و به فريادتان رسيديم؛ 

ور اي كه دشمن شما و ما آن را تهيه ديده است شما شعلهما شمشير كشيديد، و آتش فتنه

نموديد؟ و بر دوستان خودتان ستمگر، و بر دشمنان خودتان ياور و معين شديد؟ دشمناني 

كه نه عدالتي را براي شما برپا نمودند، و نه آرزويي از شما برآورده كردند، جز حرامي 

از ما  اياند، بدون اين كه حادثهدنيا به شما داده و زندگي ناچيزي به شما چشانده كه از

واقع شود، و نه رأيي كه از ما به خطا رود.واي بر شما! چرا دست از ياري ما كشيديد در 

حالي كه شمشير دشمن در غالف و نيام بود؟واي بر شما! چرا هنگامي كه ما را نخواستيد 

ي ياري ما( آماده نشديد در حالي كه هنوز دشمن به شما شمشير و رها كرديد، )برا

نكشيده بود و دلها آرامش داشت و از ترس دشمن در اضطراب نبوديد، و هنوز نظر 
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دشمن بر ضرر شما مستحكم نشده بود؟ ولي مانند پريدن مگس با سرعت به جنگ ما 

ها دور چراغ.پس پروانهشتاب نموديد، و بر جنگ با ما، گردهم آمديد مانند گرد آمدن 

ها روي شما زشت باد! شما از طاغوتها و شياطين امت هستيد، شما از افراد پست قبيله

نندگان ككاران و تحريفهستيد، شما از رهاكنندگان قرآن، ساحران شيطان، گروه گنه

نندگان كها، كشندگان فرزندان پيامبران، هالككنندگان سنن و شريعتقرآن، خاموش

كنندگان زنا به نسب، آزاردهنگان مؤمنان و ياري ان جانشينان پيامبران، الحقفرزند

يعني به سحر  -رسانندگان پيشوايان، استهزاكنندگان كساني كه قرآن را پاره پاره كردند 

[ شما كساني هستيد كه به پسر ۰4۰هستيد. ] صفحه  -و كهانت و شعبده نسبت دادند 

كنيد و به عهد خود وفا ياور رها ميد، و ما را بيكنيحرب و تابعين او اعتماد مي

وفايي شما معروف است و رگهاي شما با آن پيوند كنيد.آري! سوگند به خدا! بينمي

وفايي را از اجدادتان به همديگر به ارث برديد، و خورده است، شما و فرزندانتان بي

شما كشيده شده، شما هاي ي قساوت بر سينهدلهاي شما با آن استوار شده، و پرده

اي هستيد كه باغبان را غمگين سازد و خوراك غاصبين و متجاوزين ترين ميوهخبيث

شكنان است، كساني كه عهدهاي خود را بعد از گردد.آگاه باشيد! لعنت خدا بر پيمانمي

شكنند، و شما خداي را بر عليه خودتان كفيل و ضامن ساختيد، محكم كردن آن مي

شكنان هستيد.آگاه باشيد! يزيد حرامزاده، فرزند حرامزاده ! شما همان پيمانسوگند به خدا

مرا در ميان دو رده قرار داده است: يا آن كه شمشير از نيام كشيده شود، و يا تن به خواري 

و ذلت داده شود. و چه دور است كه خود را ذليل و خوار گردانم! خدا و پيامبرش آن را 

 هاي پاك مادرانمان با ايمان به آن تن ندهند، و اجداد پاك و دامنبر ما نپسنديده، و مرد

و جوانان باغيرت و رادمردان باحميت، هرگز تا راه مرگ و شهادت كريمانه به روي آنها 

باز است از راه پستي و ذلت و اطاعت فرومايگان نخواهند رفت )يعني مانند كريمان با 

رومايگان كه با ذلت و خواري كشته شوند، نه مانند فحميت و غيرت كشته مي

ود انجام ي تكليف بشوند(.آگاه باشيد! كه آنچه عذر آوردني بود گفتم، و آنچه الزمهمي
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ش با ي خويدادم، و ترسانيدم و اتمام حجت كردم.آگاه باشيد! اكنون من با اين عشيره

را  ين اشعارام.سپس اوفا، براي جنگ آمادهوجود ياران كم و پراكنده شدن اصحاب بي

انشاء فرمود و گفت:فان نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغير مهزميناو ما ان طبنا جبن ولكن 

منايانا و دولة آخريناپس اگر بر دشمنان غالب و پيروز شديم از قديم عادت ما بر غلبه و 

پيروزي بود؛ و اگر از آنان شكست خورديم و مغلوب شديم اين شكست بر ما نسبت 

شود.كه اين شكست به خاطر ترس ما نبوده است، بلكه قضاي الهي بر اين عالقه يداده نم

[ دنيا برويم و دشمنان به دولت برسند.آن گاه فرمود:أال! ثم ۰4۲گرفته كه ما از ] صفحه 

ال يلبثون بعدها اال كريث ما يركب الفرس، حتي تدور بكم دور الرحي، عهد عهده الي 

و شركاءكم ثم كيدوني جميعا فال تنظرون، اني توكلت  أبي عن جدي، فأجمعوا أمركم

علي اهلل ربي و ربكم ما من دابة اال هو آخذ بناصيتها ان ربي علي صراط مستقيم.اللهم 

يهم السالم، و سلط علاحبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف عليه

بة بضربة، تله، قتله بقتلة، و ضرغالم ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، و ال يدع فيهم أحدا اال ق

ينتقم لي و ألوليائي و أهل بيتي و أشياعي منهم، فانهم غرونا و كذبونا و خذلونا، و أنت 

ي ربنا عليك توكلنا و اليك أنبنا و اليك المصير.آگاه باشيد! بعد از اين قضيه، جز به اندازه

اب ا را مانند گرداندن آسيسوار شدن بر اسب، درنگ نخواهيد كرد، تا اين كه روزگار شم

 -ا هالك شدن شم -بگرداند، )يعني هر لحظه شما را به بال گرفتار خواهد كرد،( و اين 

امري است معهود كه پدر آن را از جدم به من خبر داده است، پس در امرتان مصمم 

هلت دل مكر و حيله كنيد و مرا مباشيد و با شريكانتان گردهم آييد، سپس همگي يك

ت اي نيسام كه پروردگار من و شماست، هيچ جنبندهد.من بر خداي توكل نمودهندهي

ي قدرت اوست، همانا پروردگار من جز اين كه خداي من بر او مسلط است، و در قبضه

دهد.خداوندا! باران و بركت آسماني را از بر طريق عدل است و جزاي هر كس را مي

كسالي مانند سالهاي قحطي عصر يوسف آنان حبس كن، بر آنان سالهاي قحطي و خش

ي زهرآلود را بر آنان مسلط فرما، تا كاسه -مختار  -السالم برانگيز، و غالم ثقيف عليه
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ي آنان را بكشد، و با كشتن و زدن آنها انتقام من و تلخ مرگ را بر آنان بياشامد، و همه

ما  ن ما را فريب دادند، و بردوستانم و اهل بيتم و شيعيانم را از آنان بستاند چرا كه آنا

ياور گذاشتند.و تويي پروردگار ما، بر تو توكل كرديم و به سوي دروغ گفتند، و ما را بي

 [ ۰4۳اي به سوي توست. ] صفحه تو روآورديم كه بازگشت هر بنده

 سخنان امام حسین به عمر سعد لعین

دا بزنيد.عمر ملعون را صدا السالم فرمود: عمر سعد كجاست؟ عمر را صآن گاه امام عليه

زدند، او اكراه داشت و دوست نداشت كه نزد حضرت بيايد.حضرت رو به عمر ملعون 

كرد و فرمود:يا عمر! أنت تقتلني و تزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بالد الري و 

ا يجرجان؟ و اهلل؛ ال تتهنأ بذلك أبدا، عهدا معهودا، فاصنع ما أنت صانع، فانك ال تفرح بدن

و ال آخرة، و كأني برأسك علي قصبة قد نصب بالكوفة، يتراماه الصبيان و يتخذونه غرضا 

ي پسر حرامزاده تو را كني كه آن حرامزادهكشي و خيال ميبينهم.اي عمر! تو مرا مي

كند؟ سوگند به خدا! هرگز اين حكومت بر تو گوارا حاكم شهرهاي ري و جرجان مي

عهدي است معهود كه از پدرم به من رسيده است.پس  و خوش نخواهد شد، كه اين

خواهي انجام ده، زيرا كه تو بعد از من، نه به دنيا و نه به آخرت شاد آنچه كه مي

اي كه در كوفه نصب شده و كودكان آن بينم سر تو را باالي نيزهشد. گويا مينخواهي

الم حضرت به خشم آمد و كنند.عمر ملعون از كدهند و با آن بازي ميرا هدف قرار مي

صورت نحس خود را برگرداند و افراد خود را صدا زد: منتظر چه هستيد؟ همگي حمله 

لي السالم، اسب رسول خدا صاي بيش نيست.پس از آن؛ امام حسين عليهكنيد كه او لقمه

 [ .۰۸۱نام داشت، طلبيد و سوار شد ]« مرتجز»اهلل عليه و آله و سلم را كه 

 ي از افراد دشمن و نفرين امام حسیناجسارت عده
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با سند خود از علي بن الحسين عليهماالسالم نقل كرده « االمالي»شيخ صدوق رحمة اهلل در 

ي السالم ياران خود را آمادهالسالم فرمود:پدرم امام حسين عليهكه حضرت سجاد عليه

آن آتشي  جنگ نمود و دستور داد تا در پيرامون لشكر، خندقي حفر شود و داخل

[ در اين هنگام، مردي ۰49بيفروزند كه دشمن از يك جهت وارد جنگ شود. ] صفحه 

ي مزني به طرف خندق آمد، و چون از لشكر عمر سعد ملعون به نام ابن ابوجويريه

ور افتاد، دستان خود را برهم زد و فرياد زد: اي حسين! و اي نگاهش به آتش شلعه

آتش، شما در دنيا براي آتش شتاب نموديد.امام حسين  اصحاب حسين! مژده باد بر شما

السالم جويريه است.امام حسين عليهالسالم فرمود: اين مرد كيست؟عرض كردند: ابنعليه

فرمود:اللهم أذقه عذاب النار في الدنيا.خداوندا! عذاب آتش را در دنيا به او بچشان.در 

ن آتش خندق انداخت، و آن ملعون اين هنگام، اسب آن ملعون رم كرد و او را در ميا

عين بيرون سعد لسوخت.پس از آن؛ مرد ديگري به نام تميم بن حصين فزاري از لشكر ابن

بينيد آب فرات مانند شكم مارها آمد و صدا زد: اي حسين! و اي اصحاب حسين! آيا نمي

را  رگاي از آن نخواهيد چشيد تا اين كه با سختي مدرخشد؟ به خدا سوگند! قطرهمي

السالم فرمود: اين كيست؟عرض شد: تميم بن حصين است.امام بچشيد.امام حسين عليه

السالم فرمود:هذا و أبوه من أهل النار، اللهم اقتل هذا عطشا في هذا اليوم.اين حسين عليه

مرد و پدرش از اهل آتش و جهنم هستند. خداوندا! امروز او را با لب تشنه هالك كن.امام 

فرمايد: تشنگي او را گلوگير ساخت تا اين كه از اسب خود به زمين السالم ميسجاد عليه

افتاد، و زير سم اسبان لشكر لگدمال شده و به جهنم واصل گرديد.سپس مرد ديگري به 

نام محمد بن اشعث بن قيس كندي از لشكر عمر سعد لعين بيرون آمد و گفت: اي حسين 

ل خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است كه به غير بن فاطمه! كدام حرمت براي تو از رسو

 ي شريفه را تالوت فرمود:)ان اهلل اصطفي آدم والسالم اين آيهتو نيست؟امام حسين عليه

[ ذرية بعضها من بعض( ۰4۸] صفحه  -نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين 

ان را بر جهانيان برگزيد، در همانا خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمر»[ ؛۰۸۰]
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سپس فرمود:و اهلل؛ ان محمدا «.حالي كه برخي از آنان ذريه و فرزند برخي ديگر است

صلي اهلل عليه و آله و سلم لمن آل ابراهيم، و ان العترة الهادية لمن آل محمد، من 

ت، م اسالرجل؟سوگند به خدا! همانا محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم از فرزندان ابراهي

همانا عترت هدايتگر از فرزندان محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم هستند.)بعد فرمود:( 

م سر السالاين مرد كيست؟عرض شد: محمد بن اشعث بن قيس كندي.امام حسين عليه

مبارك خود را به جانب آسمان برداشت و فرمود:اللهم أذل محمد بن األشعث في هذا 

ا اليوم أبدا.خداوند! امروز؛ محمد بن اشعث را ذليل و خوار فرما، اليوم ذال ال تعزه بعد هذ

اي بر او عارض شد، ذلت و خواري كه هرگز بعد از امروز، عزيزش نگرداني.پس عارضه

از ميان لشكر بيرون آمد، خداوند بر آن ملعون عقربي مسلط كرد و او را گزيد، و در 

( فرمايد:السالم ميامام سجاد عليهحالي كه مكشوف العورة بود به جهنم واصل شد.)

« منتخب»در كتاب  -[ .۰۸۲السالم و اصحابش فشار آورد ]تشنگي بر امام حسين عليه

السالم را خواست و به او فرمود: اهل بيت : حضرت، برادر خود عباس عليه-نوسيد مي

عين خود را جمع كرده و چاهي حفر كن.آنان جمع شده و چاهي حفر كردند، اما آن مال

فهميدند و آن را پر كردند، سپس چاه ديگري حفر كردند، باز آن مالعين پر كردند، تا 

روايتي از مفضل « مسند البتول»[ .در كتاب ۰۸۳اين كه تشنگي شديدي بر آنان چيره شد ]

السالم و السالم فرمود:هنگامي كه امام حسين عليهكند كه گويد: امام صادق عليهنقل مي

[ اصحابش صدا زد: هر كه ۰4۰ممنوع شدند حضرت در ميان ] صفحه  اصحابش از آب

آمدند و حضرت انگشت مبارك خود تشنه است بيايد.اصحاب حضرت يكي يكي مي

نوشيدند تا اين كه گذاشت، و يكي پس از ديگري آب ميرا در كف دست آنان مي

! به راستي دگفت: به خدا سوگنهمگي سيراب شدند.بعضي از اصحاب به برخي ديگر مي

 اند.از آبي نوشيديم كه تا حال كسي از مردم جهانيان از آن ننوشيده

 سخنان ابن حصین همداني با مردم كوفه
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بن  السالم به نام يزيدشيخ صدوق رحمة اهلل گويد.شخصي از شيعيان امام حسين عليه

ق اراوي حديث؛ ابراهيم بن عبداهلل گويد: آن شخص دايي ابواسح -حصين همداني 

خدمت حضرتش شرفياب شد و عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! آيا  -همداني بود 

فرماييد من بروم و با آنان سخن بگويم؟حضرت به او اجازه دادند، او به سوي اجازه مي

لشكر حركت كرد و گفت:اي مردم! همانا خداي متعال، محمد صلي اهلل عليه و آله و 

رساننده است به پيامبري مبعوث نمود، او به سوي خدا سلم را در حالي كه مژده دهنده و ت

دعوت كننده و چراغي روشن است، و اين آب فرات است كه خوكان و سگان آبادي 

شوند، در حالي كه ميان آب فرات و فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و از آن سيراب مي

دي، خاموش باش و اند.آن مالعين گفتند: اي يزيد! بسيار حرف زآله و سلم مانع شده

بس كن، سوگند به خدا! بايد حسين تشنه بماند چنان كه كسي كه پيش از او بود نيز، 

مود: السالم فرتشنه ماند. )منظورشان عثمان لعين بوده(.در اين هنگام، امام حسين عليه

 بنشين اي يزيد!

 سخنان ديگري از امام حسین با لشكريان

خاست و در حالي كه بر شمشير خود تكيه كرده بود با السالم برآن گاه امام حسين عليه

صداي بلند فرياد زد و فرمود:أنشدكم اهلل تعالي؛ هل تعرفون أن جدي رسول اهلل صلي اهلل 

[ قال: أنشدكم اهلل تعالي؛ هل تعلمون أن ۰49عليه و آله و سلم؟قالوا: اللهم نعم. ] صفحه 

لم؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل أمي فاطمة بنت محمد صلي اهلل عليه و آله و س

 السالم؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل تعلمونطالب عليهتعملون أن أبي علي بن أبي

أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه األمة اسالما؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم 

اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل اهلل؛ هل تعلمون أن سيدالشهداء حمزة عم أبي؟قالوا: 

تعلمون أن جعفرا الطيار في الجنة عمي؟قالوا: اللهم نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل تعلمون أن 

هذا سيف رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم و أنا متقلده؟قالوا: نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ 
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سلم أنا البسها؟قالوا: اللهم هل تعلمون أن هذه عمامة رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و 

السالم كان أولهم اسالما، و أكثرهم علما، نعم.قال: أنشدكم اهلل؛ هل تعلمون أن عليا عليه

و أعظمهم حلما، و هو ولي كل مؤمن و مؤمنة؟قالوا: اللهم نعم.قال: فبم تستحلون دمي و 

 ن الماء؛ و لواء الحمدأبي الذائد عن الحوض غدا يذود عنه رجاال كما يذاد البعير الصادر ع

في يد جدي يوم القيامة؟قالوا: قد علمنا ذلك كله، و نحن غير تاركيك حتي تذوق الموت 

شناسيد؟گفتند: آري! تو فرزند رسول دهم! آيا مرا ميعطشا.شما را به خدا سوگند مي

 دانيد كه جد مندهم! آيا ميي او هستي.فرمود: شما را به خدا سوگند ميخدا و نواده

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است؟گفتند: آري.فرمود: شما را به خدا سوگند 

دانيد كه مادرم فاطمه دختر محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم است. ] دهم! آيا ميمي

 دانيد كه پدر مندهم! آيا مي[ گفتند: آري.فرمود: شما را به خدا سوگند مي۰4۳صفحه 

دهم! السالم است؟گفتند: آري.فرمود: شما را به خدا سوگند ميطالب عليهعلي بن ابي

ام خديجه دختر خويلد، اولين بانويي كه از اين امت اسالم آورده دانيد كه جدهآيا مي

كه در  -دانيد كه جعفر دهم! آيا مياست؟گفتند: آري.فرمود: شما را به خدا سوگند مي

ست؟گفتند: آري.فرمود: شما را به خدا عموي من ا -كند بهشت با دو بال پرواز مي

ي ام شمشير رسول اهلل صلدانيد اين شمشيري كه من حمايل كردهدهم! آيا ميسوگند مي

دانيد يدهم! آيا ماهلل عليه و آله و سلم است؟گفتند: آري.فرمود: شما را به خدا سوگند مي

تند: ه و آله و سلم است؟گفام عمامه رسول خدا صلي اهلل علياي كه بر سرم بستهاين عمامه

السالم در ميان مردم دانيد علي عليهدهم! آيا ميآري.فرمود: شما را به خدا سوگند مي

اولين كسي بود كه اسالم آورد، و او دانشمندترين و شكيباترين آنان بود، و او موالي هر 

ي د؟ فرداشماريباشد؟گفتند: آري.فرمود: پس چرا خون مرا حالل ميمرد و زن مؤمن مي

در  شود، وراند چنان كه شتر از آب رانده ميقيامت پدرم، منافقان را از حوض كوثر مي

ي اينها را روز قيامت پرچم حمد در دست جد بزرگوار من خواهد بود.گفتند: ما همه

داريم تا اين كه با لب تشنه مرگ را دريابي. ] صفحه دانيم، ولي دست از تو برنميمي
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در  -السالم محاسن شريف خود را به دست گرفت نگام، امام حسين عليه[ در اين ه۰44

آن گاه فرمود:اشتد غضب اهلل  -آن روز، آن بزرگوار، در سن پنجاه و هفت سالگي بود 

علي اليهود حيث قالوا: عزيز بن اهلل، واشتد غضب اهلل علي النصاري حين قالوا: المسيح 

حين عبدوا النار من دون اهلل، واشتد غضب اهلل  ابن اهلل، واشتد غضب اهلل علي المجوس

علي قوم قتلوا نبيهم، واشتد غضب اهلل علي هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبيهم.غضب 

و خشم خدا بر گروه يهوديان موقعي سخت شد كه آنان، براي خدا فرزندي قائل شدند 

كه  ي زماني سخت شدو گفتند: عزير، پسر خداست. و غضب و خشم خدا بر گروه نصار

د ي مجوس هنگامي سخت شگفتند: مسيح پسر خداست. و غضب و خشم خدا بر طايفه

كه از عبادت خدا دست برداشته و به عبادت آتش پرداختند. و غضب و خشم خدا بر 

گروهي كه پيامبر خود را شهيد كردند سخت است، و غضب خدا بر اين گروهي كه 

 [ .۰۸9ا بكشند سخت است ]خواهند فرزند پيامبر خود رمي

 تابي اهل حرمسخنان امام حسین و بي

 السالم اين خطبه را ايرادسيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:هنگامي كه امام حسين عليه

فرمود، و دختران و خواهرش زينب عليهاالسالم سخنان آن حضرت را شنيدند، گريستند 

ي آنان بلند شد.حضرت، برادر خود و ندبه كردند و بر صورت خود زدند، و صداي گريه

السالم را به سوي اهل بيت فرستاد و به آنان السالم و فرزندش علي عليهعباس عليه

فرمود:سكتاهن، فلعمري ليكثرن بكائهن.آنان را ساكت و آرام نماييد و نگذاريد نوحه و 

ووس طاگريه كنند، به جان خودم سوگند! بعد از من زياد گريه خواهند كرد.سيد بن 

ألقي  ء مما يريدون حتيرحمة اهلل گويد: سپس حضرت فرمود:أم و اهلل؛ ال أجيبهم الي شي

پذيرم، [ سوگند به خدا! پيشنهاد اين قوم را نمي۲۱۱اهلل و أنا مخضب بدمي. ] صفحه 

[ .و ۰۸۸ي آغشته به خون، خدا را مالقات نمايم ]كنم( تا با چهره)يعني با يزيد بيعت نمي

السالم روايت شده است كه حضرتش فرمود: از پدرم شنيدم ي ما، امام صادق عليهاز موال
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السالم با عمر سعد ولدالزنا رو به رو شدند و فرمود:هنگامي كه امام حسين عليهكه مي

جنگ آغاز شد، خداوند عالم براي ياري و نصرت حضرت، جمعي از فرشتگان را از 

م از جانب السالارك پرواز كرده، و امام حسين عليهآسمان فرستاد تا اين كه باالي سر مب

خداوند بين دو چيز مخير گرديد: يا او را ياري كنند تا بر دشمنان پيروز شود، يا شهيد 

شود و خداوند را مالقات كند، بدون اين كه از پاداش آن حضرت چيزي كاسته شود، 

يد: اين حديث را حضرت مالقات خداي را برگزيدند.سيد بن طاووس رحمة اهلل گو

روايت كرده است.راوي گويد: « معالم الدين»ابوطاهر محمد بن حسين نرسي در كتاب 

السالم فرياد زد:أما من مغيث يغيثنا لوجه اهلل؟ أما من ذاب پس از آن، امام حسين عليه

يذب عن حرم رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله؟آيا كسي هست براي خدا ما را ياري 

هست كه دشمنان را از حرم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم دور  كند؟آيا كسي

 [ ۲۱۳[ . ] صفحه ۰۸۰سازد؟ ]

 ي اصحاب امام حسین و چگونگي شهادت آناندر مبارزه

 آغاز جنگ از طرف دشمن

 السالم اسب رسول خدا صلي اهللسيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:سپس امام حسين عليه

طلبيد، سوار شد و ياران خود را براي  -نام داشت « مرتجز» -عليه و آله و سلم را كه 

جنگ آماده كرد.راوي گويد: عمر سعد لعين جلو آمد و تيري به سوي اصحاب امام 

فت: اي مردم! نزد امير گواهي دهيد كه من اولين كسي السالم پرتاب كرد و گحسين عليه

بودم كه به سوي حسين تير انداختم.به دنبال آن، تيرها مانند باران از طرف سپاه اشقيا به 

حاب السالم به اصالسالم باريدن گرفت.امام حسين عليهسوي اصحاب امام حسين عليه

منه، فان هذه السهام رسل القوم خود فرمود:قوموا رحمكم اهلل! الي الموت الذي البد 

پيش  -اي از آن نيست كه چاره -اليكم.خداي شما را بيامرزد! برخيزيد و به سوي مرگ 
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انند.پس خوآوران اين گروه هستند كه شما را به جنگ ميبرويد، زيرا كه اين تيرها پيام

التي مكرر السالم حمله نمودند. ساعتي از روز، با حماز آن؛ اصحاب امام حسين عليه

 السالم كشته شدند.سيد بن طاووسجنگيدند، تا اين كه جمعي از ياران امام حسين عليه

السالم دست مباركش را بر محاسن رحمة اهلل گويد: در اين هنگام؛ امام حسين عليه

شريفش زد و فرمود:اشتد غضب اهلل علي اليهود اذ جعلوا له ولدا، واشتد غضب اهلل علي 

وه ثالث ثالثة، واشتد غضبه علي المجوس اذ عبدوا الشمس و القمر دونه، النصاري اذ جعل

و اشتد غضبه علي قوم اتفقت كلمتهم علي قتل ابن بنت نبيهم.خشم و غضب خداوند بر 

جماعت يهوديان موقعي سخت شد كه براي خدا فرزندي قائل شدند، و خشم و غضب 

ه خدا را سومين سه قرار دادند [ ك۲۱9خداوند بر گروه نصاري وقتي سخت شد ] صفحه 

)يعني گفتند: خداي ما سه تا است: عيسي، مادرش، خدا(، و خشم و غضب خداوند بر 

ي مجوس زماني سخت شد كه از عبادت خدا دست برداشته و به پرستش آفتاب و طايفه

ست القول دست به دماه پرداختند، و خشم و غضب خداوند سخت شد بر مردمي كه متفق

ي فاضل مجلسي رحمة [ .عالمه۰۸9د و براي كشتن پسر پيامبر خود آماده شدند ]هم دادن

كند:هنگامي كه تيرها از طرف سپاه عمر سعد لعين اهلل از محمد بن ابوطالب روايت مي

مانند باران باريدن گرفت كسي از اصحاب حضرت نماند مگر اين كه تيري بر بدنش 

السالم از طرف سپاه عمر لعين حسين عليهاصابت كرد.گفته شده: چون اصحاب امام 

تيرباران شدند، اصحاب حضرت كم شدند، و در اين حمله، پنجاه نفر از ياران حضرت 

م السال[ .سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: پس از آن؛ امام حسين عليه۰۸۳كشته شدند. ]

كه  ؟آيا كسي هستفرياد زد:أما من مغيث يغيثنا لوجه اهلل؟ أما من ذاب يذب عن حرم اهلل

[ ۰۸4براي خدا ما را ياري كند؟ آيا كسي هست كه دشمنان را از حرم خدا دور سازد؟ ]

. 

 حر و سخنان او با عمر سعد لعین
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نگ با امام ي جشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:هنگامي كه حر بن يزيد ديد لشكر اشقيا آماده

ن فت: اي عمر! آيا تو با حسيالسالم هستند، رو به عمر سعد لعين كرد و گحسين عليه

نگي كه كنم، ججنگي؟گفت: آري! سوگند به خدا! جنگي سخت با او ميالسالم ميعليه

ها از پيكرها قطع گردد.حر گفت: ها جدا شود و دستآسانترين آن، اين كه سرها از بدن

 آيا همين كه به شما پيشنهاد كرد كه بر مكان خودش بازگردد راضي نيستيد؟عمر لعين

زياد، آن پذيرفتم، ولكن امير تو ابنگفت: آگاه باش! اگر كار به دست من بود، آن را مي

 [ ۲۱۸را قبول نكرد. ] صفحه 

 توبه و بازگشت حر

اي رفت. مردي با نام حر، پس از شنيدن اين سخنان، از ياران خود جدا شده و به گوشه

حر به او گفت: اي قره! آيا امروز  به همراه او بود، -اش بود كه از طايفه -قرة بن قيس 

خواهي آبش بدهي؟قره گويد: سوگند اي؟گفت: نه.گفت: آيا نمياسب خود را آب داده

خواهد در جنگ شركت خواهد از لشكر جدا شود، و نميبه خدا! من گمان كردم او مي

م اكند، و دوست ندارد من در اين حال او را ببينم به او گفتم: من اسبم را آب نداده

دانستم و از روم آب بدهم.حر، از آن جايي كه بود، دور شد، به خدا سوگند! اگر ميمي

[ ۰۰۱رفتم ]السالم ميي او خبر داشتم، هر آينه من هم با او به سوي امام حسين عليهاراده

.نگارنده گويد؛ ابومخنف گويد:)در اين هنگام،( حر رو به پسرعموي خود )قره( كرد و 

طلبد و يكند و ياري مالسالم استغاثه ميبيني امام حسين عليهعمو! آيا ميگفت: اي پسر

خواهي با هم به سوي او برويم و در پيشاپيش او جهاد رود؟ ميكسي به ياري او نمي

كنيم؟ زيرا مردم از اين دنيا كوچ خواهند كرد، و كرامات و عزتهاي اين دنيا زايل خواهد 

ي اهل سعادت باشيم.آن فرزند )قره( فائز شده و از جمله ي شهادتشد، شايد ما به درجه

[ ۰۰۰گويي قبول است( ]دارم )يعني هرچه ميگفت: آري! دوست دارم و گرامي مي

ن السالم نزديك شد.مهاجر ب.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:حر، آرام آرام به امام حسين عليه
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حمله كني؟ حر به او پاسخ  خواهيخواهي؟ آيا مياوس گفت: اي فرزند رياحي! چه مي

لرزيد.مهاجر گفت: كار تو مرا به شك نداد. لرزه به اندام حر افتاده بود و بدنش مي

اي تو را به اين حال نديده بودم، و اگر از من انداخت، به خدا سوگند! در هيچ معركه

ي گذرم و تو را بر همه[ نمي۲۱۰ترين مردم كوفه كيست؟ از تو ] صفحه بپرسند شجاع

ا كنم؟ )چردهم، اين چه حالتي است كه از تو مشاهده ميشجاعان اهل كوفه ترجيح مي

عني بينم )يلرزي؟(حر گفت: به خدا قسم! خودم را در ميان بهشت و دوزخ متحير ميمي

ام و االن به يكي از آنها خواهم رسيد(، به خدا سوگند! در ميان بهشت و جهنم قرار گرفته

دهم گرچه بدنم پاره پاره شود و مرا بسوزانند.سپس اسب رجيح نميچيزي را بر بهشت ت

السالم ملحق شد.سيد بن طاووس رحمة خود را حركت داد و به لشكر امام حسين عليه

اهلل گويد: پس از آن نهيبي بر اسب خود زد و به قصد آمدن به درگاه امام حسين 

گفت: بر سرش گذاشته بود مي السالم حركت كرد. او در حالي كه دو دست خود راعليه

ي مرا بپذير، زيرا من دوستان تو و فرزندان دختر كنم، توبهخداوندا! به سوي تو انابه مي

السالم پيامبر تو را ترسانيدم.شيخ مفيد رحمة اهلل پس از آن گويد:حر، به امام حسين عليه

ه و هستم كعرض كرد: فداي تو گردم اي فرزند رسول خدا! من آن رفيق و مصاحب ت

تو را از بازگشتن بازداشتم و در اين راه، دست از تو برنداشتم و جدا نشدم. و در اين 

نهاد تو كردم آنان پيشمكان، تو را محاصره كرده و كار را بر تو دشوار گرفتم. گمان نمي

ا ه اينجدانستم كه كار را برا نپذيرند، و كار را به اينجا برسانند، به خدا سوگند! اگر مي

كنم، ي خود به سوي خدا توبه ميشدم، من از كردهكشد به چنان عملي مرتكب نميمي

ي تو را از السالم فرمود: آري! خداوند توبهي من پذيرفته است؟امام حسين عليهآيا توبه

پذيرد، پياده شو.حر گفت: اگر سواره در راه تو بجنگم بهتر است كه پياده فضل خود مي

[ ۰۰۲جنگم كه سرانجام از اسب فرودخواهم آمد ]ي اسبم با آنان ميباشم، ساعتي باال

نما رحمة اهلل گويد: با سلسله سند خودم چنين روايت شده:حر، به امام حسين .ابن

زياد لعين مرا از قصر خود به جنگ تو فرستاد، هنگامي كه از السالم عرض كرد: ابنعليه
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گفت: اي حر! مژده باد به يدم كه ميشدم صدايي از پشت سر خودم شنقصر خارج مي

تو خير.پست سرم نگاه كردم و كسي را نديدم، با خودم گفتم: به خدا سوگند! اين چه 

 روم، و پيش خود فكرالسالم مياي است؟ در حالي كه من به سوي امام حسين عليهمژده

اداش به پكردم كه ياور تو خواهم شد.حضرت فرمود: به راستي كه هم [ نمي۲۱9] صفحه 

[ .ابومخنف گويد: پس از آن، حر به فرزند خود گفت: پسرم! ۰۰۳و هم به خير رسيدي ]

تو بر گروه ستمكاران حمله كن.فرزند حر، بر آن گروه حمله كرد و كشتاري به راه 

انداخت تا اين كه هفتاد نفر سواره را به هالكت رساند، پس از آن شهيد شد، خداي او 

 ي فرزندش را ديد خيليگويد: هنگامي كه پدرش حر، كشته را رحمت كند.ابومخنف

خوشحال شد، و گفت: سپاس خدايي را كه شهادت را در پيشگاه موالماي ما امام حسين 

فت: السالم آمد و گالسالم نصيب تو گردانيد.آن گاه حر به خدمت امام حسين عليهعليه

ان بروم، زيرا من اولين كسي بودم خواهم اجازه بفرماييد تا به سوي ميداي موالي من! مي

السالم كه سر راه تو را گرفتم، و دوست دارم در پيشگاه شما كشته شوم.امام حسين عليه

 [ .۰۰9فرمود: برو به سوي كارزار! خداوند بر تو مبارك گرداند ]

 سخنان حر با مردم كوفه

ابل كرد و در مق السالم حركتشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:حر از خدمت امام حسين عليه

ي لشكر ايستاد و گفت:اي مردم كوفه! مادران شما به عزاي شما بنشينند! آيا اين بنده

ي خدا را دعوت كرديد كه ميان شما آيد و او را ياري كنيد و خيال صالح و شايسته

كنيد، بعد او را فريب داديد كه او را بكشيد؟ در مقابل كرديد كه در راه او جانبازي مي

ي جهات او را محاصره كرديد، تا اين كه يستاديد و از گريبانش گرفتيد، و از همهاو ا

نگذاريد به شهرهاي وسيع خدا برود، اينك مانند اسير در دستان شما گرفتار است، نه 

تواند مالك سودي شود، و نه ضرري از خود دفع كند.حرم و دختران و اهل بيتش را مي

، نوشندجريان دارد و يهود، نصاري و مجوس از آن مي از آب فرات منع كرديد، آبي كه
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ي خورند. اكنون آگاه باشيد كه بر اثر تشنگي همهو خوكان آبادي و سگان آنها از آن مي

ي اهل [ شما نسبت به پيامبر خدا درباره۲۱۳اند. ] صفحه حال روي زمين افتادهآنان بي

ا در روز ديد، اميد دارم خداوند شما ربيتش بدرفتاري در پيش گرفتيد، و چه بد رفتار كر

قيامت از آب رحمتش سيراب ننمايد. وقتي سخن حر به اينجا رسيد تيراندازان لشكر عمر 

سعد لعين، بر او حمله كرده و او را مورد هدف تيرباران شديد قرار دادند. او سخن خود 

يخ ضرتش ايستاد.شالسالم بازگشت و در برابر حرا ادامه نداد و خدمت امام حسين عليه

مفيد رحمة اهلل گويد: در اين هنگام؛ مبارزان لشكر اشقيا مبارز طلبيدند، و يسار، غالم 

السالم براي سفيان وارد ميدان شد، عبداهلل بن عمير از لشكر امام حسين عليهزياد بن ابي

بيان  نمبارزه با او به ميدان شتافت.يسار گفت: كيستي؟عبداهلل، نسب خود را به آن ملعو

شناسم، بايد به جنگ من؛ زهير بن قين يا حبيب بن كرد.آن ملعون گفت: من تو را نمي

ني و كي شخصي اعراض ميمظاهر آيند.عبداهلل بن عمير گفت: اي زنازاده! آيا از مبارزه

اي بر او زد كه به درك واصل خواهي؟سپس بر او حمله كرد و چنان ضربهديگري را مي

كه مشغول جدا كردن سر از تن او بود، سالم، غالم عبداهلل بن زياد  شد. در اين هنگام

ه نشد، عمير متوجولدالزنا بر او حمله كرد، يارانش فرياد زدند: غالم، به تو حمله كرد.ابن

پ عمير حواله كرد، او با دست چدستي نمود و شمشيري بر ابنتا اين كه آن غالم، پيش

و انگشتانش قطع شد، آن گاه بر او حمله نمود و با ي شمشير را دفع كرد، خود، ضربه

اي او را كشته و وارد درك نمود.او در حالي كه هر دوي آن مالعين را كشته بود ضربه

 گفت:ان تنكروني فأنا ابن الكلبخواند و ميالسالم آورد رجز ميروي به سوي امام عليه

شناسيد من پسر كلب را نميو لست بالخوار عند النكب اگر ماني امرء ذومرة و عصب

هستم؛ من مردي قوي و صاحب ضرب هسستم، و در موقع حادثه ناتوان و ضعيف 

نيستم.در اين هنگام؛ عمرو بن حجاج با گروهي از اهل كوفه بر سمت راست لشكر امام 

السالم حمله كردند، چون نزديك شدند اصحاب حضرت روي زانوهاي خود حسين عليه

هاي خود را به طرف آنان گرفتند. اسبان آنان نتوانستند از و نيزه[ نشسته ۲۱4] صفحه 
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مام حسين گشتند اصحاب انشيني كردند.هنگامي كه برميها عبور كنند بناچار عقبنيزه

ي زيادي از آن مالعين هالك شده السالم از پشت سر، آنان را تيرباران كردند، عدهعليه

 [ .۰۰۸ي ديگر زخمي شدند ]و عده

 ي حر و شهادت آن بزرگواررزهمبا

 اثير در، و نيز ابن«المناقب»نويسد: محمد بن ابوطالب، صاحب مي« بحاراالنوار»در 

م آمد السالكنند:حر به حضور امام حسين عليهدر يك روايت مشابهي نقل مي« الكامل»

رما فو گفت: اي فرزند رسول خدا! من اولين كسي بودم كه سر راه تو را گرفتم، اجازه 

اولين كسي باشم كه در راه تو كشته شوم، و فرداي قيامت اولين كسي باشم كه با جدت 

محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم مصافحه نمايم.چرا حر گفت: اولين كسي باشم كه در 

هيد السالم شاي از ياران امام حسين عليهراه تو كشته شوم؟ در حالي كه تا آن موقع عده

حر اين بود كه: اولين مبارزي باشم كه در مبارزه كشته شوم، وگرنه  شده بودند؟مقصود

السالم در اولين حمله كشته شده گروهي از ياران امام حسين عليه -چنان كه گفتيم -

بودند.بنابراين؛ حر اولين كسي بود كه به ميدان آمد و مبارز طلبيد، و شروع به خواندن 

ير من عن خلضيف أضرب في أعناقكم بالسيفرجز كرد و گفت:اني أنا الحر و مأوي ا

نواز من حرم كه صاحب كرم و مهمانحل بأرض الخيف أضربكم و ال أري من حيف

زنم.از جانب بهترين كساني كه در سرزمين مني هستم، كه گردن شماها را با شمشير مي

حمة اهلل [ .عالمه مجلسي ر۰۰۰زنم و از چيزي باكي ندارم ]اند؛ من شما را ميوارد شده

وست السالم پيگويد: روايت شده است:چون حر به ياران امام حسين عليه« بحاراالنوار»در 

ي تميم به نام يزيد بن سفيان گفت: سوگند به خدا! اگر موقعي كه حر به مردي از قبيله

 آوردم. ]ديدم با نيزه او را از پاي درميرفت؛ميالسالم ميسوي ياران امام حسين عليه

ي گوش و ابروان [ در اين اثنا؛ كه حر مشغول جنگ بود و اسب او از ناحيه۲۰۱ صفحه

زخمي شده، و خونش جاري بود، حصين گفت: اي يزيد! اين همان حري است كه 
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كردي؟گفت: آري! پس به سوي حر حمله كرد، حر او را مهلت آرزوي كشتن او را مي

ا اين كه چهل نفر از شجاعان و دليران نداده و از پاي درآورد و به جنگ خود ادامه داد ت

 جنگيد تا اين كه اسب او را پي كردند، ازي دشمن را كشت. او پيوسته ميسواره و پياده

گفت:اني أنا الحر و نجل الحر أشجع من ذي لبد هزبرو لست بالجبان اسب پياده شد و مي

دار اله دليرتر از شير يعند الكر لكنني الوقاف عند الفرمنم آزادمرد و فرزند آزادمرد؛ ك

هستم.من در هنگام حمله بر دشمنان ترسو نيستم؛ و هنگامي جنگجويان از شدت جنگ 

جنگيد مي نمايم(.او پيوستهايستم )و پشت به جنگ نميگريزند؛ من ثابت و استوار ميمي

السالم به سوي او تا اين كه شهيد شد، خداي او را رحمت كند.ياران امام حسين عليه

، هنوز رمقي السالم گذاشتندتافته بدن شريف او را برداشتند و در برابر امام حسين عليهش

كشيد و السالم دست مباركش را بر صورت او ميدر بدن داشت، امام حسين عليه

فرمود:أنت الحر كما سمتك أمك، و أنت الحر في الدنيا، و أنت الحر في االخرة.تو مي

نان كه مادرت ناميده، و تو هم در دنيا آزادمرد و حر هستي واقعا آزادمرد و حر هستي، چ

[ .شيخ صدوق رحمه اهلل گويد:)حر، جنگ سختي با سپاه عمر ۰۰9و هم در آخرت. ]

م باالي سر السالسعد لعين نمود، بعد به زمين كربال افتاد( در اين هنگام، امام حسين عليه

بخ بخ لك يا حر! أنت حر كما او آمد، خون از زخمهاي او جاري بود حضرت فرمود:

سميت في الدنيا و اآلخرة.مرحبا مرحبا تو اي حر! تو در دنيا و آخرت حر و آزاده هستي 

السالم اشعاري انشا فرمود و گفت: [ .آن گاه امام حسين عليه۰۰۳اي ]چنان كه ناميده شده

ينا اذ نادي حس و نعم الحررياح صبور عند مختلف الرماح[ لنعم الحر حر بني۲۰۰] صفحه 

چه بسيار خوب است حر، حر فرزند رياحي؛ كه در هنگام آمدن فجاد بنفسه عند الصياح

ها صبور و شكيباست.چه نيكو آزادمرد است حر، هنگامي كه حسين صدا زد؛ با فداي نيزه

[ .شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: دو نفر در قتل آن بزرگوار ۰۰4جانش نداي او را پاسخ داد ]

اشتند كه يكي ايوب بن مسرح بود، و ديگري شجاعي از سواران اهل كوفه بود. دست د

د: اننويسد:پس از آن؛ راويان گفتهمي« بحاراالنوار»[ .در ۰9۱خداي آن دو را لعنت كند ]
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شد با امام السالم به طرف ميدان جنگ روانه ميهر كدام از اصحاب امام حسين عليه

گفت: سالم بر تو اي فرزند رسول كرد و ميالسالم خداحافظي ميحسين عليه

داد: سالم بر تو؛ ما نيز پشت سر تو خواهيم آمد.بعد اين خدا!حضرت نيز به او پاسخ مي

فرمود:)فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو تبديال( ي شريفه را تالوت ميآيه

شهيد شدند، و برخي ديگر [ ؛برخي از آنان به عهد خود وفا كردند و جنگيدند و ۰9۰]

 منتظر شهادت هستند و عهد و پيمان خود را تغيير ندادند.

 ي برير همدانيمبارزه

پس از حر؛ برير بن خضير همداني قدم به ميدان كارزار گذاشت، او كه خود از بندگان 

خواند وارد ميدان جنگ شد، و ي خداوند عالميان بود در حالي كه رجز ميشايسته

نا برير و أبي خضير ليث يروع االسد عند الزئريعرف فينا الخير أهل الخير گفت:أمي

أضربكم و ال أري من ضيركذاك فعل الخير من برير من برير فرزند خضير هستم؛ شيري 

شناسند؛ [ اهل خير در ما، خير را مي۲۰۲ترساند. ] صفحه كه به هنگام نعره، شيران را مي

بينم.و كار خير از برير چنين است.او بر آن ضرري نمي زنم و در اين كارمن شما را مي

گفت: جلو آييد، اي كشندگان مؤمنان! جلو آييد، اي كرد و ميجمعيت اشقيا حمله مي

يامبر ي پكشندگان فرزندان جهادگران بدر! جلو آييد، اي كشندگان فرزندان و ذريه

من دش بود. او پيوسته بر دشپروردگار جهانيان.برير از بهترين قاريان قرآن در زمان خو

كرد تا اين كه سي نفر را به هالكت رساند. در اين حال، مردي به نام يزيد بن حمله مي

 دهم كه تو از گمراهانمعقل به ميدان آمد و در برابر برير ايستاد و گفت: گواهي مي

ست ا هستي.برير گفت: بيا مباهله كنيم؛ خدا دروغگو را لعنت كند و آن كه به راه حق

او زد كه  اي خفيف براهل باطل را بكشد.پس بر همديگر حمله كردند، يزيد لعين، ضربه

اي بر او زد كه شمشير، كاله او را پاره كرده و به تأثيري نكرد، ولي برير چنان ضربه

مغزش رسيد و به هالكت رسيد و بر زمين افتاد.راوي گويد: در اين حال؛ مردي از ياران 
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، بر برير حمله كرد و او را شهيد نمود، رحمت خداي بر او باد.قاتل برير، زياد ملعونابن

گفت:سلي تخبري عني زد و ميبحير بن اوس نام داشت، او در ميدان جنگ جوالن مي

ألم آت أقصي ما كرهت و لم يحل غداة الوغي و أنت ذميمة غداة حسين و الرماح شوارع

دته في فجركعوبه و أبيض مشحوذ الغرارين قاطعمعي مزني لم تحنه و الروع ما أنا صانع

 و قد صبروا للطعن و الضرب حسرا و قدعصبة ليس دينهم كديني و اني بعد ذلك لقانع

قتلت بريرا ثم جلت فأبلغ عبيداهلل اذ ما لقيته بأني مطيع للخليفة سامعجالدوا لو أن ذلك نافع

 ز من تا به تو بگويم كه تو روز جنگاي نفس! بپرس ابهمة غداة الوغي لما دعي من يقارع

چه ها برافراشته شده.آيا از آنگويي خطرناك است( و نيزهكني )و ميحسين را مالمت مي

كه دوست نداري بجا نياورم و به سوي شجاعان تو گام برندارم؟ در روزي كه شجاعان 

هاي از نيزه اي دارم كه[ من نيزه۲۰۳ترسم. ] صفحه ترسند، ولي من نميدر آن روز مي

اند، و با من شمشيري است كه دو طرف آن شهر مزني است كه مردمان آن خيانت نكرده

تيز و برنده است.شمشيرم را در ميان گروهي از نيام كشيدم كه دين آنان مانند دين من 

كنم.آنها به راستي در حالي كه لباس نبود؛ و من، بعد از اين؛ در اظهار شجاعت قناعت مي

ها و شميشرها صبر كردند، و حقيقتا چاالكي و زيركي تن نداشتند در مقابل نيزهرزم به 

اي داشت.وقتي كه با عبيداهلل مالقات كردي به او از خود نشان دادند، اگر اين كار فايده

طلبيد به برسان كه من فرمانبر خليفه و شنواي سخن او هستم. روزي كه برير مبارز مي

ي مجلسي رحمة را كشتم بعد اسبم را در ميدان جوالن دادم.عالمهي او آمده و او مبارزه

ي خدا ايستهي بندگان شاهلل گويد:پس از كشتن برير، به آن ملعون گفتند: برير از جمله

بود. پسرعموي او نزدش آمد و گفت: واي بر تو، اي بحير! برير بن خضير را كشتي، 

 يد؟راوي گويد: آن شقي از كردهفرداي قيامت چگونه خدايت را مالقات خواهي كر

گفت:فلو شاء ربي ما شهدت قتالهم و ال جعل النعماء عند خود پشيمان شده و مي

جائرلقد كان ذا عارا علي و سبه يعير بها األبناء عند المعاشرفياليت أني كنت في الرحم ابن

وم ي حيضة و يوم حسين كنت ضمن المقابرفيا سوأتا ماذا أقول لخالقي؟ و ما حجتي
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شدم؛ و گرفت در جنگ آنان حاضر نميالحساب القماطر؟اگر مشيت خدا عالقه مي

ن براي داد كه به آنها فريب بخورم.كشتقرار نمي -يزيد لعين  -نعمتها را نزد پسر ستمكار 

اش ها بازگو خواهند كرد.اي كمن ننگ و عار است؛ ننگي كه ابناي روزگار در ميان قبيله

السالم در قبر جاي ون حيض بودم؛ و در روز جنگ حسين عليهمن در رحم مادرم خ

داشتم.واي از رسوايي و بدنامي من! به پروردگار خودم چه عذري خواهم آورد؟ و 

[ . ] ۰9۲چه خواهد بود؟ ] -كه روز سختي است  -حجت و دليل من در روز حساب 

 [ ۲۰9صفحه 

 ي وهب بن حباب كلبيمبارزه

ة اهلل گويد:پس از او؛ وهب بن عبداهلل حباب كلبي به ميدان ي فاضل مجلسي رحمعالمه

شتافت. وي در آن روز، با مادرش در سرزمين كربال حضور پيدا كرده بود، مادرش 

گفت: پسرم! برخيز! و فرزند دختر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را ياري 

د كوتاهي نخواهم كرد.آن كنم، و در اين موركن.گفت: مادر جان! حتما او را ياري مي

لب سوف الكگفت:ان تنكروني فأنا ابنگاه رو به سوي ميدان جنگ نهاد در حالي كه مي

و أدفع و حملتي و صولتي في الحرب أدرك ثاري بعد ثار صحبيتروني و ترون ضربي

 شناسيد من پسر كلباگر مرا نميالكرب أمام الكرب ليس جهادي في الوغي باللعب

ي ودي مرا و ضربت شمشيرم را خواهيد ديد.شما به زودي با حمالت و غلبههستم؛ به ز

من آشنا خواهيد شد؛ من انتقام خون خودم و يارانم را خواهم گرفتپيوسته با كشتن شما 

كنم؛ كه جهاد من در ميدان جنگ، بازي كودكانه نيست.پس از غم و غصه را زايل مي

د تا اين كه گروهي از آن مالعين را كشت و جنگيآن بر دشمن حمله كرده و پيوسته مي

به سوي مادر و زن خودش برگشت، در برابر آنان ايستاد و گفت: اي مادر! آيا از من 

السالم شوم تا اين كه در پيشگاه امام حسين عليهراضي شدي؟گفت: از تو راضي نمي

دنت به شته شدهم! مرا با ككشته شوي.در اين حال؛ زنش گفت: تو را به خدا سوگند مي
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غم و اندوه مبتال نكن.مادرش گفت: اي فرزندم! سخن زنت را مپذير، برگرد و در پيشگاه 

فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم جنگ كن تا فردا در روز قيامت، او در 

رد خواند به ميدان نبپيشگاه خداوند شفيع تو گردد.وهب در حالي كه اين اشعار را مي

 ضرب غالم مؤمن بالرب حتيوهب بالطعن مني تارة و الضربزعيم لك أمبازگشت:اني 

[ ۲۰۸اني امرؤ ذو مرة و عضب و لست بالخوار عند النكب ] صفحه يذيق القوم مر الحرب

حسبي الهي من عليم حسبي اي مادر وهب! من ضامنم كه دشمنان را گاهي با نيزه و گاهي 

ن به خدا دارد؛ تا اين كه اين گروه، تلخي جنگ با شمشير بزنم.مانند زدن غالمي كه ايما

را بچشند.من مردي قوي و داراي ضرب و طعن هستم؛ كه در هنگام حادثه عاجز و ناتوان 

نيستم.خداوند عالم و دانا، براي من كافي است.عالمه مجلسي رحمة اهلل گويد:او پيوسته 

ده ده نفر سواره و دوازسعد لعين؛ نوزكشت تا اين كه از لشكر ابنكرد و ميجنگ مي

هايش بريده شد. در اين هنگام، زن وهب عمودي نفر پياده را از پاي درآورد، سپس دست

اد! گفت: پدر و مادرم فداي تو برا برداشته و به كمك او شتافت، در حالي كه آن زن مي

ال حدر پيشگاه پاكيزگان از حرم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم جهاد كن.در اين 

ا ي لباس او رخواست او را به طرف زنها برگرداند آن زن نيكوكار گوشهكه وهب مي

السالم گردم تا اين كه همراه تو كشته شوم.امام حسين عليهگرفت و گفت: هرگز برنمي

به آن زن نيكوكار فرمود: از اهل بيت، پاداش خير داده شويد! به سوي اهل حرم برگرد، 

ها بازگشت.وهب همچنان مشغول آن مخدره به سوي خيمهخداي تو را رحمت كند.

 ي مجلسي رحمة اهللجنگ بود تا اين كه شهيد شد، رضوان و رحمت خدا بر او باد.عالمه

ي او رساند، و خون صورت او را پاك گويد:در اين حال، زن وهب خود را به جنازه

را بزند. آن ملعون، با  كرد. شمر ملعون متوجه شد و به غالم خودش دستور داد كه اومي

ته السالم كشعمودي او را زد و كشت، و او اولين زني بود كه از لشكر امام حسين عليه

وهب نصراني بود، او ي مجلسي رحمة اهلل گويد: در حديث ديگري ديدم:ابنشد.عالمه

السالم مسلمان شدند. او در ميدان جنگ، بيست و و مادرش به دست امام حسين عليه
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نفر پياده و دوازده نفر سواره را به هالكت رسانيد. سپس آن بزرگوار توسط دشمن چهار 

ي دستگير شد، او را نزد عمر سعد لعين آوردند، عمر لعين گفت: چه حمله و قهر و غلبه

سخت و شديدي داري؟بعد دستور داد سر از تن او جدا كرده سرش را به سوي لشكر 

[ انداختند.مادرش، سر فرزندش را برداشت و آن را ۲۰۰السالم ] صفحه امام حسين عليه

سعد سعد ملعون پرتاب كرد و به مردي از لشكر ابنبوسيد، سپس به طرف لشكر ابن

برخورد و او را به قتل رسانيد سپس عمود خيمه را برداشت و بر دشمن حمله كرد و دو 

ادر لسالم به او فرمود: اي مانفر از اشقيا را به هالكت رسانيد.در اين حال؛ امام حسين عليه

وهب! برگرد، تو و فرزندت در بهشت همراه جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم 

ت: گفخواهيد بود،زيرا كه بر زن جهاد واجب نيست.آن زن سعادتمند، برگشت و مي

 السالم فرمو: اي مادر وهب! خداوندخدايا! مرا از اميدت نااميد مفرما.امام حسين عليه

 [ .۰9۳اميدت را نااميد نفرمايد ]

 ي عمرو بن خالد و فرزندشمبارزه

عالمه فاضل مجلسي رحمة اهلل گويد:پس از او؛ عمرو بن خالد ازدي به ميدان نبرد شتافت 

و جنگيد تا اين كه به شهادت رسيد، رضوان الهي بر او باد.پس از او؛ فرزندش خالد بن 

 جنگيد تا اين كه شهيد شد،آمد و پيوسته مي عمرو گام در پپش گذاشت و به ميدان

 [ .۰99خداي او را رحمت كند ]

 ي سعد تمیميمبارزه

ميمي ي تطالب گويد:پس از او؛ سعد بن حنظلهنويسد: محمد بن ابيمي« بحاراالنوار»در 

خواند به دشمن حمله كرد و جنگ سختي به ميدان نبرد شتافت، او در حالي كه رجز مي

 شهيد شد، رضوان خدا بر او باد.نمود، سپس 

 ي عمیر بن عبداهلل مذحجيمبارزه
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پس از او؛ عمير بن عبداهلل مذحجي رجزخوانان روي به سوي ميدان كارزار نهاد، و پيوسته 

 [ ۲۰9جنگيد تا اين كه به دست مسلم ضيابي و عبداهلل بجلي به شهادت رسيد. ] صفحه مي

 به حبیب ي مسلم بن عوسجه و وصیت اومبارزه

 خواند:ان تسألو عنيپس از او؛ مسلم بن عوسجه قدم به ميدان نبرد گذاشت، او رجز مي

أسدفمن بغانا حائد عن الرشد و كافر بدين جبار فاني ذو لبد من فرع قوم من ذري بني

صمداگر كسي از شجاعت من بپرسد من چون شير ژيان هستم؛ و از نسل قومي كه آنان 

اسد هستند.كسي كه به ما ستم نمايد، از راه رشد و رستگاري به بنيي از بزرگان قبيله

نياز نيز كافر است.آن گاه حمله نموده و دور است؛ و نسبت و به دين خداوند جبار و بي

جنگ سختي كرد تا اين كه از پشت اسب بر زمين افتاد، هنوز رمقي در جان داشت كه 

ظاهر به بالين او آمد، حضرت فرمود: خدا تو السالم به همراه حبيب بن مامام حسين عليه

را رحمت كند اي مسلم! و اين آيه را تالوت فرمود:)فمنهم من قضي نحبه و منهم من 

[ ؛برخي از آنان به شهادت رسيدند و برخي ديگر منتظر ۰9۸ينتظر و ما بدلوا تبديال( ]

ت: اي ديك شد و گفشهادت هستند، و در اين راه ثابت و استوارند.آن گه حبيب به او نز

مسلم! كشته شدن تو بر من سخت است، مژده باد تو را بهشت.مسلم با صداي ضعيفي به 

ي دانستم كه من هم به زوداو گفت: خداي تو را به خير مژده دهد.حبيب گفت: اگر نمي

از پي تو خواهم آمد، دوست داشتم آنچه براي تو مهم است برايم سفارش كني.مسلم 

در پيشگاه  -السالم كرد و اشاره به امام حسين عليه -كنم به اين آقا ميگفت: من سفارش 

او جنگ كن تا اين كه كشته شوي.حبيب گفت: تو را به آنچه دوست داري مسرور 

نمايم.سپس مسلم جان به جان آفرين تسليم كرده و ساخته و چشمان تو را روشن مي

گويد: در اين هنگام؛ مسلم كنيزي  شهيد شد، رضوان الهي بر او باد.محمد بن ابوطالب

سعد ملعون، [ من! اي فرزند عوسجه!لشكر ابن۲۰۳داشت، او فرياد زد: اي آقاي ] صفحه 

صداي او را شنيدند و با خوشحالي فرياد زدند: ما مسلم بن عوسجه را كشتيم.شبث بن 
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د! همانا با نربعي ملعون، رو به بعضي از اطرافيانش كرد و گفت: مادرتان به عزايتان بنشي

لم بن كنيد آيا به كشتن مسكشيد، و عزيزانتان را خوار ميدستان خودتان، خودتان را مي

ام؛ او در جنگهاي كنيد؟ سوگند به خدايي كه تسليم دين او شدهعوسجه شادي مي

مسلمانان كريم و بزرگوار بود. او را در جنگ مشركان واليت آذربايجان ديدم كه شش 

 [ .۰9۰كشت پيش از آن كه صفوف سواران مشركان آراسته شود ] نفر از آنان را

 ي نافع بن هالل بجليمبارزه

عالمه مجلسي رحمة اهلل گويد:پس از او، نافع بن هالل بجلي قدم به ميدان كارزار نهاد و 

و گفت:أبي هالل البجلي أنا علي دين عليخواند و ميجنگ سختي نمود، او رجز مي

 السالم هستم.و دين اودينه دين النبي پدر من، هالل بجلي است؛ من بر دين علي عليه

قطعيه بني ي عليه و آله و سلم است.در اين هنگام، مردي از قبيلههمان دين پيامبر صلي اهلل

فت: و گ -شيخ مفيد رحمة اهلل گويد: آن مرد مزاحم بن حريث بود  -ي او آمد به مبارزه

من بر دين عثمان هستم.نافع به آن ملعون گفت: تو بر دين شيطان هستي، و بر او حمله 

ها! آيا ن حجاج به لشكر فرياد زد: اي احمقكرد و او را كشت.در اين حال، عمرو ب

كنيد؟ شما با شجاعان و سواران نامي كه داراي بينش و دانيد با چه كسي جنگ ميمي

ي به كنند، و كسجنگيد. گروهي كه جان بركفند و آرزوي مرگ ميآگاهي هستند مي

ند كشند. سوگي كمي هستند او را ميرود جز آن كه آنان، با اين كه عدهجنگ آنان نمي

ها هدف قرار ندهيد كشته خواهيد شد.عمر سعد لعين گفت: به خدا! اگر آنان را با سنگ

[ پس فردي را فرستاد تا به لشكريان ۲۰4راست گفتي، پيشنهاد تو خوب است. ] صفحه 

السالم اخطار كند كه افراد يكي يكي جنگ نكنند بلكه به صورت امام حسين عليه

ون اگر به صورت انفرادي مبارزه كنند، ياران امام حسين گروهي جنگ نمايند، چ

السالم آنان را از پاي در خواهند آورد.در اين هنگام، عمرو بن حجاج به اصحاب عليه

السالم نزديك شد و رو به ياران شيطان صفت خود كرد و گفت: اي امام حسين عليه
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ين در كشتن كسي كه از دمردم كوفه! در اطاعت و جمعيت خود ثابت و استوار باشيد، 

خ السالم در پاسخارج شده و از امام! مخالفت كرده است ترديد نكنيد.امام حسين عليه

الحجاج! أعلي تحرض الناس، أنحن مرقنا من الدين و أنتم ثبتم عليه؟ آن ملعون فرمود:يابن

ردم آيا م و اهلل؛ لتعلمن أينا المارق من الدين؟ و من هو أولي بصلي النار؟اي پسر حجاج!

ار ايم و شما در آن ثابت و استوكني؟ آيا ما از دين خارج شدهرا به كشتن من تشويق مي

داني كه كداميك از ما، از دين خارج شده است؟ و هستيد؟ سوگند به خدا! تو خود مي

چه كسي سزاوار سوختن در آتش جهنم است؟پس از آن؛ عمرو ملعون به سمت راست 

السالم از سمت فرات حمله كرد، ساعتي با همديگر جنگيدند. پس لشكر امام حسين عليه

[ .محمد ۰99نشيني كردند و گرد و غبار ميدان جنگ فرونشست ]عمرو و يارانش عقب

الجوشن ملعون با ياران خود به سمت چپ بن ابوطالب گويد: پس از آن؛ شمر بن ذي

شان السالم مقاومت نحسين عليه السالم حمله كرد. دالور مردان اماملشكر امام حسين عليه

آمده است؛ دشمن از هر طرف به « االرشاد»داده و دشمن را با نيزه راندند.و چنان كه در 

السالم و يارانش حمله نمود، اصحاب حضرت در مقابل آنان ايستادگي امام حسين عليه

د ننشان دادند، جنگ سختي درگرفت، اصحاب حضرت كه سي و دو نفر سواره بيش نبود

جنگيدند، و از هر جانبي به صفوف لشكريان با استواري در مقابل دشمن ايستاده و مي

شكستند.عمر سعد ملعون وقتي چنين بردند و صفهاي آنها را درهم مياهل كوفه حمله مي

ر السالم ديد حصين بن نمير را با پانصد نفاماني را از اصحاب امام حسين عليهي بيمبارزه

[ جنگيدند تا نزديك امام ۲۲۱به كمك لشكريان خود فرستاد، آنان ] صفحه  از تيراندازان

السالم و اصحابش رسيدند و آنان را تيرباران كردند، و پيوسته جنگيدند تا اين حسين عليه

ر تكه اسبهاي اصحاب را پي نمودند.جنگ تا ظهر ادامه پيدا كرد، و هر لحظه سخت

رو طرف به اصحاب حمله كنند فقط از روبهتوانستند از هر شد، دشمنان نميمي

ها كنار هم و به هم متصل بودند.عمر سعد ملعون لشكر پياده را جنگيدند، چون خيمهمي

مأمور كرد كه از طرف راست و چپ حمله كرده و اصحاب حضرت را از پاي درآورند 
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فري و اي سه نهالسالم در گروهبا بتوانند آنان را محاصره كنند.اصحاب امام حسين عليه

 ها و غارت آن راكردند، و كسي كه قصد تعرض به خيمهچهار نفري بر آنان حلمه مي

سعد حرامزاده فرمان داد: ساختند.در اين حال، ابنزدند و هالك ميداشت فورا با تير مي

الم السها را به آتش كشيدند.امام حسين عليهها را آتش بزنيد.آن مالعين خيمهخيمه

توانند به سوي شما حمله و گذاريد آتش بزنند، چون ديگر از آن سمت نميفرمود: ب

تجاوز كنند.و همين طور هم شد كه حضرت فرموده بود.گويند: در اين حال، شبث بن 

سعد ملعون آمد و گفت: مادرت به عزايت بنشيند! زنان را ترسانيديم.آن ربعي نزد ابن

ك جهت حمله كردند. در اين هنگام، زهير ملعون حيا كرد و آن گروه شياطين فقط از ي

بن قين با يارانش بر دشمن حمله كرده و يكي از افراد شمر ملعون، به نام ابوعذره ضبابي 

يا دو نفر  السالم يك نفررا كشتند.جنگ شدت گرفت و پيوسته از ياران امام حسين عليه

. اما اگر از افراد شدشدند، و چون تعداد ياران آن حضرت كم بود معلوم ميكشته مي

 شد.شدند، به خاطر كثرت آنان، مشخص نميعمر معلون ده نفر كشته مي

 امام حسین و نماز ظهر عاشورا

ت السالم عرض كرد: قرباني صيداوي چون اين صحنه را ديد به امام حسين عليهابوثمامه

شوند، به خدا سوگند! تا جان در بدن دارم گردم! اين مالعين هر لحظه به شما نزديكتر مي

گذارم تو كشته شوي تا در پيشگاه شما كشته شوم، دوست دارم در حالي ] صفحه نمي

ر السالم سات كنم كه نماز ظهر را با شما بخوانم.امام حسين عليه[ خداي خود را مالق۲۲۰

مباركش را به طرف آسمان بلند كرد و فرمود:ذكرت الصالة، جعلك اهلل من المصلين. 

نعم، هذا أول وقتها.نماز را يادآوري كردي، خداوند تو را از نمازگزارن قرار دهد، آري! 

: از آنان بخواهيد تا دست از جنگ اين اول وقت نماز است.آن گاه حضرت فرمود

بردارند تا نماز بخوانيم. حصين بن نمير حرامزاده گفت: اين نماز شما در درگاه خدا 

ي اهلل كني كه نماز فرزند رسول خدا صلپذيرفته نيست.حبيب بن مظاهر گفت: گمان مي
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ار مكار! در دعليه و آله و سلم در درگاه الهي پذيرفته نيست اما از تو پذيرفته است اي غ

اين هنگام، حصين بن نمير ملعون بر حبيب حمله كرد و حبيب نيز بر او حمله نمود، حبيب 

اي حواله كرد و آن به صورت اسبش خورد، اسب رم كرده و حصين بن نمير ملعون ضربه

را از پشت اسب سرنگون شد. افراد آن ملعون دور او را گرفتند و او را از دست حبيب 

د السالم به زهير بن قين و سعيد بن جبير فرمود: شما جلو بايستيمام حسين عليهرها كردند.ا

تا من نماز ظهرم را بخوانم.آنان با جمعي از اصحاب جلو ايستادند و حضرت با بقيه ياران 

خود نماز را به صورت نماز خوف اقامه كردند.روايت شده است: سعيد بن عبداهلل حنفي 

السالم ايستاد و خود را در تيررس دشمنان قرار داد. هر تير يهدر پيش روي امام حسين عل

شد او خود را هدف آن السالم پرتاب ميكه از سمت راست و چپ به امام حسين عليه

شد ياي برسد، و پيوسته تيرباران مالسالم صدمهگذاشت به امام عليهداد و نميتير قرار مي

گفت:خدايا! آنان را لعن كن مانند لعن عاد مي تا اين كه زخمي شده، و بر زمين افتاد و

و ثمود، خدايا! سالم مرا به پيامبر خودت برسان، و آنچه از دردها و زخمها بر من رسيده 

است به او ابالغ كن، كه من اين كار را براي دفاع و ياري از فرزندان پيامبرت انجام 

يل گرديد، خداي او را رحمت ي شهادت ناي رفيعهدادم.اين كلمات را بگفت و به درجه

[ . ۰9۳ها، سيزده تير نيز بر بدن او اصابت كرده بود ]كند. عالوه بر زخم شمشيرها و نيزه

م و السالنما رحمة اهلل گويد: گفته شده است:امام حسين عليه[ شيخ ابن۲۲۲] صفحه 

 [ .۰94يارانش به طريق ايما و اشاره و به صورت فرادي نماز خواندند ]

 م حسین و بشارت بهشت به اصحاباما

ابومخنف گويد: چون حضرت از نماز فارع شد، اصحاب خود را بر جنگ تشويق و 

ترغيب نمود و فرمود:يا أصحابي! ان هذه الجنة قد فتحت أبوابها، و اتصلت أنهارها، و 

يه لأينعت ثمارها، و زينت قصورها، و تألفت ولدانها و حورها، و هذا رسول اهلل صلي اهلل ع

و آله و سلم و الشهداء الذين قتلوا معه و أبي و أمي يتوقعون قدومكم و يتباشرون بكم، و 
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هم مشتاقون اليكم، فحاموا عن دين اهلل، و ذبوا عن حرم رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و 

سلم.اين ياران من! اين بهشت است كه درهاي آن گشوده شده، نهرهاي آن جاري، 

اند.و اين ده، قصرهاي آن آراسته و غلمانها و حوريان آن مزين شدههاي آن رسيميوه

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است كه به همراه شهدايي كه در ركابش شهيد 

د، دهناند، و پدرم و مادرم منتظر قدوم شما هستند و ورود شما را به همديگر مژده ميشده

دين خدا حمايت كنيد، و از حرم رسول خدا  و آنان مشتاق ديدار شما هستند. پس، از

صلي اهلل عليه و آله و سلم دفاع نماييد.ابومخنف گويد: در اين موقع، اهل حرم در حالي 

زدند:يا معشر هاي خودشان را چاك زده بودند بيرون آمده و فرياد ميكه گريبان

 رسول اهلل صلي اهللالمسلمين! و يا عصبة المؤمنين! حاموا عن دين اهلل، و ذبوا عن حرم 

عليه و آله و سلم و عن امامكم ابن بنت نبيكم، فقد امتحنكم اهلل، فأنتم جيراننا في جوار 

جدنا، و الكرام علينا، و أهل مودتنا، فدافعوا بارك اهلل فيكم عنا.اي گروه مسلمانان! و اي 

ه و آله و جماعت مؤمنان! از دين خدا حمايت كنيد، و از حرم رسول خدا صلي اهلل علي

سلم و امام خودتان كه فرزند دختر پيامبر شماست، دفاع نماييد. خداوند شما را امتحان 

فرمود و دلهاي شما را خالص گردانيد، شما همسايگان ما در جوار جد ما هستيد. شما بر 

[ پس دفاع كنيد كه خداوند از ۲۲۳ما عزيز و گرامي و از اهل مودت هستيد، ] صفحه 

شما پاداش مباركي عطا كند.ابومخنف گويد: چون اصحاب و ياران باوفاي  جانب ما براي

السالم سخنان اهل حرم را شنيدند، با ناله و زاري فرياد زدند و گفتند: امام حسين عليه

جان ما فداي جان شما، خون ما فداي خون شما، و روح ما فداي روح شما باد، سوگند 

گذاريم كسي به شما آسيبي برساند، همانا ايم نميندهبه خدا! تا ما جان در بدن داريم و ز

ما جان خودمان را به شمشيرها و جسم خودمان را به پرندگان بخشيديم، تا شايد بتوانيم 

ا فدايي شما شربت مرگ رجلو اين صفها را بگيريم و شما را حفظ نماييم، و براي جان

ع نمود و حوادث را از شما دفبنوشيم، به راستي كسي كه امروز خير و شهادت را كسب 

 كرد؛ رستگار شد.
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 ي عبدالرحمان يزنيمبارزه

ي عالمه فاضل مجلسي رحمةاهلل گويد:آن گاه عبدالرحمان بن عبداهلل يزني قدم به عرصه

عبداهلل من آل يزن ديني علي دين حسين و گفت:أنا ابنميدان جنگ گذاشت و مي

 از من، پسر عبداهللالفوز عند المؤتمن أضربكم ضرب فتي من اليمن أرجو بذاكحسن

خاندان يزن هستم؛ دين من مطابق با دين امام حسين و امام حسن عليهماالسالم 

ي جوانمرد يمني است؛ كه اميدوارم با اين زنم مانند ضربهاست.ضرباتي كه به شما مي

ا اين ت نبرد، من در نزد خداي مؤتمن رستگار شوم.آن گاه بر دشمن حمله كرد و جنگيد

 [ .۰۳۱ي رفيع شهادت رسيد ]كه به درجه

 ي عمرو انصاريمبارزه

ي انصاري از امام حسين سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از او؛ عمرو بن قرطه

ي ميدان خواست، حضرت اذن ميدان دادند.او با شهامت وارد ميدان شد السالم اجازهعليه

هستند؛ جنگيد، و در خدمتگزاري به سلطان و مانند كساني كه مشتاق به پاداش خير 

زياد ملعون را آسمان، كوشش فراوان نمود تا اين كه گروه زيادي از نفرات حزب ابن

[ به راستي كه او با اين شهامت، ميان رستگاري و ۲۲9كشته و به جهنم فرستاد. ] صفحه 

 ن كه با دستانشآمد جز آالسالم نميجهاد را جمع كرد، تيري به طرف امام حسين عليه

شد جز آن كه با جان گرفت، و شمشيري به جانب آن حضرت حواله نميجلو آن را مي

گذاشت السالم بود و نميايستاد.او پيوسته مدافع امام حسين عليهخود، در مقابل آن مي

كمترين آسيبي به حضرتش برسد، تا اين كه به شدت زخمي شد، توان و نيرويش كم 

السالم كرد و گفت: اي فززند رسول خدا! رو به جانب امام حسين عليهشد. در اين حال، 

آيا به پيمان خودم وفا كردم؟حضرت فرمود: آري! تو در بهشت نزد من هستي، سالم مرا 
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به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم برسان، و بگو كه من، پشت سر تو خواهم آمد.آن 

 گيد تا اين كه شهيد شد، رضوان خدا بر او باد.السالم جنيار باوفاي امام حسين عليه

 ي جون غالم ابوذرمبارزه

ي ميدان طلبيد.امام پس از او؛ جون، غالم ابوذر رحمة اهلل كه غالمي سياه بود، اجازه

دهم كه برگردي و جهاد نكني، تو به جهت السالم فرمود: من به تو اجازه ميحسين عليه

ها دي اينك كه كار به اينجا كشيد خود را به مصيبتعافيت و سالمتي با ما همراه ش

گرفتار نكن.جون عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! من در روزهاي رفاه و نعمت، 

ياور رها كنم؟ آيا دست از ليس شما بودم، آيا در اين شدت و محنت؛ شما را بيكاسه

، و ن من تباهدامن رحمت شما بردارم؟به خدا سوگند! بوي بدن من بد است، حسب و شأ

داري كه من به بهشت بروم بوي من، پاكيزه و شأن و رنگ من سياه است، آيا روانمي

حسب من شريف و روي من سفيد گردد. نه هرگز؛ به خدا سوگند! از شما دست 

[ ۰۳۰شوم تا اين كه خون سياهم را به خون شما مخلوط نمايم ]دارم و جدا نميبرنمي

نويسد: محمد بن ابوطالب گويد:جون، اين سخنان را گفت .عالمه مجلسي رحمة اهلل مي

گفت:كيف تري الكفار ضرب خواند و ميو قدم به ميدان نبرد گذاشت، او رجز مي

[ أذب عنهم باللسان و اليد أرجو به الجنة ۲۲۸األسود بالسيف ضربا عن نبي محمد ] صفحه 

ن كه با شمشيرش از فرزندا بينند؛هاي غالم سياه را چگونه مييوم الموردكفار، ضربه

كند؟دشمنان را با زبان و دست خود از آنان محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم دفاع مي

نمايم؛ به اين اميد كه در روز قيامت بهشت نصيبم گردد.پس از آن؛ جنگيد تا اين دور مي

يض وجهه، ب السالم باالي سر او آمد، ايستاد و فرمود:اللهمكه كشته شد، امام حسين عليه

و طيب ريحه، واحشره مع األبرار، و عرف بينه و بين محمد و آل محمد صلي اهلل عليه و 

آله و سلم.خدايا! صورت او را سفيد گردان، بوي او را پاكيزه و نيكو فرما، و او را با 

نيكوكاران محشور فرما، او را با محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم و آل محمد صلي اهلل 
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ت السالم روايو آله و سلم آشنا كن، )يعني او را از آنان جدا مساز(.از امام باقر عليه عليه

شده است كه فرمود: امام علي بن الحسين عليهماالسالم فرمود:بعد از اين كه جنگ پايان 

ي نبرد حاضر شده و شهدا را دفن يافت مردم براي دفن شهدا در ميدان و معركه

ي او، فضا ي جون را پيدا كردند كه بوي مشك جنازهز جنازهنمودند. پس از ده رومي

 [ .۰۳۲را عطرآگين كرده بود ]

 ي عمرو صیداويمبارزه

ي جهاد شد و سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از او؛ عمرو بن خالد صيدواي آماده

ام كه به السالم عرض كرد:اي اباعبداهلل! جانم فداي شما! تصميم گرفتهبه امام حسين عليه

ياران خود ملحق شوم، دوست ندارم پس از شما زنده بمانم و شما را تنها، جداي از اهل 

السالم فرمود: به سوي ميدان نبرد حركت كن كه ما خود و كشته ببينم.امام حسين عليه

نيز همين ساعت به تو ملحق خواهيم شد.پس عمرو پا به ميدان نبرد گذاشت و جنگيد تا 

 [ ۲۲۰د، رحمت خدا بر او باد. ] صفحه اين كه شهيد ش

 ي شامي و سخنان او با لشكري حنظلهمبارزه

د را السالم ايستاد و خوآن گاه حنظلة بن سعد شامي جلو آمد و در برابر امام حسين عليه

ها و شمشيرها را با صورت و سينه خود دفع كرده و همچون سپر قرار داد تا تيرها، نيزه

خواند:)يا قوم اني أخاف زد و اين آيات را ميرا حفظ نمايد، او فرياد مي السالمامام عليه

مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم و ما اهلل  -عليكم مثل يوم األحزاب 

من اهلل  يوم تولون مدبرين مالكم -و يا قوم اني أخاف عليكم يوم التناد  -يريد ظلما للعباد 

گروه اشقيا! من بر شما از همانند روزهاي هالكت امتهاي گذشته [ .اي ۰۳۳من عاصم( ]

مانند عذاب قوم نوح، عاد، ثمود و امتهاي بعدي؛ بيمناكم، و خداوند بر بندگان خود ستم 

ترسم، روزي كه روي اراده نفرموده است.اي قوم! من از عذاب روز قيامت بر شما مي
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نيست كه شما را از عذاب خدا نگه كنيد، و كسي از جانب خدا گردانيد و فرار مي

السالم را نكشيد، خدا شما را هالك خواهد نمود، و كسي كه دارد.اي قوم! حسين عليه

نويسد: صاحب ي مجلسي رحمة اهلل مي[ .عالمه۰۳9بر خدا افترا ببندد، زيانكار است ]

عد! س السالم رو به حنظلة بن سعد كرد و فرمود اي پسرمناقب گويد:امام حسين عليه

خداي تو را رحمت كند؛ آنان مستحق عذاب هستند چرا كه تو آنان را به سوي حق 

دعوت كردي و آنان نپذيرفتند، و در مقابل تو ايستادند و تو و يارانت را دشنام دادند. 

اكنون چگونه سزاوار عذاب الهي نباشند در حالي كه برادران نيكوكار تو را كشتند.حنظله 

فدايت گردم! آيا به سوي پروردگار خود نرويم، و به ياران خود  گفت: راست فرمودي،

ملحق نشويم؟حضرت فرمود: برو به سوي آنچه كه براي تو از دنيا و آنچه در آن است، 

 رود.عرض كرد: سالم بر توبهتر است. و به سوي سلطنت آخرت كه هرگز از بين نمي

[ تو، خداوند ما ۲۲9ل بيت ] صفحه اي فرزند رسول خدا! سالم و درود خدا بر تو و بر اه

السالم فرمود: آمين، آمين، )خداوند را در بهشت خود، كنار هم قرار دهد.امام حسين عليه

، ي سختي را آغاز كرددعاي تو را قبول فرمايد(.آن گاه قدم به رزمگاه گذاشت، و حمله

 [ .۰۳۸و باد ]ور شدند و آن بزرگوار را كشتند، رضوان خدا بر ادشمنان بر او حمله

 ي سويد بن عمرومبارزه

رد المطاع به ميدان نبسيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از او؛ سويد بن عمرو بن ابي

جاع خواند، مانند شير ششتافت. او كه شخصي شريف و بزرگوار بود و نماز بسيار مي

ي يبايكرد، و در مقابل حمالت سخت دشمنان مقاومت نموده و شكخشمناك حمله مي

ني شدگان بر زمين افتاد.ضعف و ناتواكرد، او در اثر زخمها ناتوان شده و در ميان كشتهمي

حسين  گويند:بر او غلبه كرده بود و حركتي نداشت وقتي از آن مالعين شنيد كه مي

السالم كشته شد. با حال ضعف، خود را به زحمت انداخته و كاردي از ميان كفشش عليه

 ا آن، شروع به جنگ نمود تا اين كه كشته شد، رضوان خدا بر او باد.بيرون آورد و ب
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 ي اصحاب براي جانبازي در پیشگاه امام حسینمسابقه

السالم براي كشته شدن در سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:اصحاب امام حسين عليه

ال حكردند، چنان كه شاعر در وصف السالم شتاب و عجله ميپيشگاه امام حسين عليه

لي لبسوا القلوب عايشان گفته:قوم اذا نودوا لدفع ملمة و الخيل بين مدعس و مكردس

ودند كه السالم كساني بياران امام حسين عليهالدروع و أقبلوا يتهافتون علي ذهاب األنفس

زد؛ در حالي كه دشمنان به دو گروه وقتي كسي آنها را براي دفع امر سختي صدا مي

ها بندي شده بودند؛آنان دلهاي خود را همانند لباس، از روي زرهروهزن و غيره گنيزه

[ كشته شدن از همديگر سبقت ۲۲۳آوردند گويا؛ براي ] صفحه پوشيده و روي مي

 گرفتند.مي

 ي يحیي مازنيمبارزه

 خواند به ميدان نبردصاحب مناقب گويد: يحيي بن سليم مازني در حالي كه رجز مي

 حمله كرد و جنگيد تا اين كه كشته شد، رحمت خدا بر او باد.شتافت و بر دشمن 

 ي قرة بن ابي قرةمبارزه

خواند به ميدان نبرد حركت كرد، او نيز قرة در حالي كه رجز ميپس از او؛ قرة بن ابي

 حمله كرد و جنگيد تا اين كه به شهادت رسيد، رحمت خدا بر او باد.

 ي مالك بن انسمبارزه

ي كارزار گذاشت، بر دشمن حمله كرد و الك بن انس مالكي قدم به عرصهپس از او؛ م

 گويد: نما رحمة اهللجنگيد تا اين كه شربت شهادت نوشيد، رحمت خدا بر او باد.شيخ ابن

[ .شيخ صدوق رحمة اهلل گويد: ۰۳۰نام اين شخص، انس بن حارث كاهلي بوده است ]

 رساند.او هيجده نفر از لشكر اشقيا را به هالكت 
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 ي عمرو بن مطاع جعفيمبارزه

گويد:پس از او؛ عمرو بن « المناقب»نويسد: صاحب عالمه فاضل مجلسي رحمة اهلل مي

مطاع جعفي به ميدان شتافت، و حمله كرد و جنگيد تا اين كه كشته شد، رحمت خدا بر 

 او باد.

 ي حجاج بن مسروق مؤذن امام حسینمبارزه

 - السالممؤذن امام حسين عليه -محمد بن ابوطالب گويد:پس از او؛ حجاج بن مسروق 

رو به سوي ميدان نبرد نهاد، و بر دشمن حمله كرد و جنگيد تا اين كه شهيد شد، رضوان 

 [ ۲۲4خدا بر او باد. ] صفحه 

 ي زهیر بن قینمبارزه

ا گفت:أنخواند و ميرجز مي پس از او؛ زهير بن قين قدم به ميدان رزمگاه گذاشت، او

تقي ان حسينا أحد السبطين من عترة البر الالقين أذودكم بالسيف عن حسينزهير و أنا ابن

منم  يا ليت نفسي قسمت قسمينذاك رسول اهلل غير مين أضربكم و ال أري من شينالزين

مايم.همانا نميالسالم دفاع زهير، كه فرزند قين هستم، كه با شمشير، از امام حسين عليه

السالم يكي از دو سبط رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است؛ كه امام حسين عليه

از عترت، شخص نيكوكار، پرهيزكار و داراي خلق نيكو است.بدون ترديد، اين صفات 

ي كنم و در اين كار عيبرسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است؛ من بر شما حلمه مي

شد: يكي همواره در خدمت امام حسين اش! جان من دو قسمت مينيست.اي ك

رسيد.محمد بن ابوطالب گويد: زهير بر السالم بود و ديگري در راه او به شهادت ميعليه

دشمن حمله كرد و جنگيد تا اين كه صد و بيست نفر از سپاه اشقيا را به هالكت رساند. 

راه مهاجر بن اوس تميمي بر او حمله كرده، از افراد دشمن، كثير بن عبداهلل شعبي به هم

[ .شيخ صدوق رحمة اهلل گويد: زهير، نوزده نفر از آن ۰۳9و او را به شهادت رساندند ]
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مالعين را كشت، و نه نفر از دشمنان بر او حمله كردند تا اين كه او را شهيد كردند.عالمه 

ادت نگامي كه زهير به شهنوسيد: محمد بن ابوطالب گويد:هفاضل مجلسي رحمة اهلل مي

السالم فرمود:اي زهير! خداوند تو را از رحمت خود دور نفرمايد، رسيد امام حسين عليه

 و بر قاتل تو لعنت كند، لعنتي كه آنان را به صورت ميمونها و خوكها مسخ نمايد.

 ي حبیب بن مظاهرمبارزه

اه ت. او جنگ سختي به ري مبارزه گذاشپس از او؛ حبيب بن مظاهر اسدي قدم به عرصه

تميم با نيزه بر او حمله كرد و او را از پاي انداخت، ] صفحه انداخت، سپس مردي از بني

ارك ي شمشيري بر سر مب[ خواست از جاي برخيزد كه حصين بن نمير ملعون، ضربه۲۳۱

ا از راو حواله كرد و او بر زمين افتاد، ملعون تميمي خود را باالي سر او رساند و سر او 

تن جدا كرد.هنگامي كه حبيب كشته شد، كشته شدن او، شكستي بر امام حسين 

السالم وارد كرد كه حضرت فرمود: در پيشگاه خداوند، بر كشته شدن خودم و عليه

اصحاب حمايتگرم اجر و پاداش خواهم.گفته شده است: حبيب را شخصي به نام بديل 

و آن را بر گردن اسب خود انداخت، چون  بن حريم كشت، و سر او را از تنش جدا كرد

و را ا -كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود  -[ شد، فرزند حبيب ۰۳۳آن ملعون وارد مكه ]

ديد، پس به طرف آن ملعون پريد و او را به هالكت رساند، و سر را گرفت.محمد بن 

ت. پس كش ابوطالب گويد: حبيب رحمة اهلل، شصت و دو نفر از سپاه عمر سعد لعين را

از آن؛ حصين بن نمير بر او حمله كرده و او را كشت، و سر از تن او جدا كرد، و آن را 

 [ .۰۳4بر گردن اسب خود آويزان نمود ]

 ي هالل بن نافع بجليمبارزه

ابومخنف گويد:پس از او؛ هالل بن نافع بجلي قدم به ميدان مبارزه گذاشت. او پرورش 

نوشت السالم بود، تيرانداز ماهري كه اسم خود را بر تير ميهي اميرمؤمنان علي علييافته
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كرد.هالل تيري در كمان گذاشت و اين اشعار را خواند:أرمي بها و آن را پرتاب مي

معلمة أفواقها مسمومة تجري علي اخفاقهاألمألن األرض من اطالقها فالنفس ال ينفعها 

دار متاندازم كه عالالذي قد ساقهاتيري مي اشفاقهااذا المنايا حسرت عن ساقها لم يثنها اال

كند.زمين را از آن است؛ سر آن با زهر مسموم شده كه در فضا با اضطراب حركت مي

[ موقعي كه مرگ ۲۳۰فايده است. ] صفحه كنم؛ پس اي نفس! ترس تو بيتيرها پر مي

ا مرگ ر ساق خود را براي رسيدن به صاحبش برهنه كرده و آماده شده است، جلو اين

ا راند.ابومخنف گويد: آن گاه بگيرد جز خدايي كه آن را به سوي انسانها ميكسي نمي

ور شد، مردان جنگي بسياري را به هالكت رساند شهامت و شجاعت تمام بر دشمن حمله

و پهلوانان نامي بسياري را از اسب سرنگون كرد تا اين كه هفتاد سواره را از پاي 

نويسد:هالل، پيوسته دشمنان را به تير بسته و آنان را تيرباران مي« واربحاراالن»درآورد.در 

كرد تا اين كه تيرهاي او تمام شد، دست به شمشير برد و آن را از نيام كشيد، و مي

فهذا أملي  ان اقتل اليومگفت:أنا الغالم اليمني البجلي ديني علي دين الحسين بن عليمي

ي بجلي هستم؛ دين من همان دين م يمني و از قبيلهمن غالفذاك رأيي و أالقي عملي

السالم است.اگر امروز به شهادت برسم اين نهايت آرزوي من است؛ حسين بن علي عليه

رسم.پس با دشمنان جنگيد و اين شهادت هدف من است، و من به پاداش عمل خودم مي

ردند. و او را دستگير كو سيزده نفر از آن مالعين را كشت، دشمنان بازوان او را شكسته 

 شمر حرامزاده بپا خاست و آن مظلوم را گردن زد.

 ي جواني كه پدرش در میدان جنگ شهید شده بودمبارزه

ي رزم در ميدان ي جنگ شهيد شده بود آمادهپس از او؛ جواني كه پدرش در معركه

 برو و درنبرد شد، او به همراه مادرش در كربال حضور داشت، مادرش گفت: فرزندم! 

پيشگاه فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم جنگ كن.هنگامي كه از خيمه بيرون 

السالم فرمود: اين جواني است كه پدرش كشته شده، شايد مادرش آمد، امام حسين عليه
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دوست نداشته باشد كه به ميدان جنگ برود.جوان فداكار گفت: مادرم مرا به كارزار 

خواند قدم به ميدان نبرد گذاشت، و س او در حالي كه رجز ميمأمور كرده است.پ

گفت:أميري حسين و نعم األمير سرور فؤاد البشير النذيرعلي و فاطمة والده فهل مي

تعلمون له من نظير؟له طلعة مثل شمس الضحي له غرة مثل بدر المنيرامير من حسين 

شحالي دل پيامبر ] صفحه السالم است و خوب اميري است؛ او موجب سرور و خوعليه

[ مژده دهنده و ترساننده است.حضرت علي و فاطمه عليهماالسالم پدر و مادر او ۲۳۲

دانيد؟او داراي طلعتي همانند آفتات روز هستند؛ آيا نظير و مانندي بر او سراغ داريد و مي

مت تمام ااست؛ و براي او پيشاني سفيد و نوراني همانند ماه تمام نورافشان است.وي با شه

جنگيد تا اين كه كشته شد، رحمت خدا بر او باد.دشمنان زبون سر او را از تن جدا كرده 

السالم پرتاب كردند. مادر مهربانش سر او را برداشته و و به طرف لشكر امام حسين عليه

گفت: اي سرور دلم! و اي نور چشمم!بعد از نوازش آن، سر را به طرف دشمن مي

از افراد دشمن اصابت كرده و او را به هالكت رسانيد.آن گاه مادرش انداخت و به يكي 

دي گفت:أنا عجوز سيسعد ملعون حمله كرد و ميعمود خيمه را برداشت و بر لشكر ابن

آقاي من! من  فاطمة الشريفةايضعيفة خاوية بالية نحيفةأضربكم بضربة عنيفة دون بني

اي ضربه ام.اما دشمنان را باه، الغر و نحيف شدهپيرزني ناتوان هستم؛ كه در اثر پيري افتاد

جام ي شريفه عليهماالسالم انزنم؛ و اين كار را در پيشگاه فرزند حضرت فاطمهسخت مي

السالم دهم.سپس بر دشمن حمله كرد و دو نفر را از پاي درآورد. امام حسين عليهمي

 [ .۰4۱ق او دعا فرمود ]ها برگردانند، و در حدستور داد كه او از ميدان به خيمه

 ي غفاريي جابر بن عروهمبارزه

كه در مدايح و مناقب آل رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم و « شرح شافيه»در كتاب 

مقتل »فراس است، مؤلف آن با سند خود از العباس نوشتته شده، و تأليف ابيمعايب بني

ي غفاري عازم ميدان نبرد شد. او كند:پس از او؛ جابر بن عروهچنين نقل مي« خوارزمي
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پيرمردي بزرگوار و از اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بود، كه در ركاب 

[ جابر؛ روز عاشورا خود ۲۳۳آن حضرت در جنگ بدر و حنين حاضر شده بود. ] صفحه 

بروان سته و اي خود را به كمر بنمود، او عمامهسعد ملعون ميي نبرد با لشكر ابنرا آماده

را  السالم اين منظرهاي بست تا جلو ديد او را نگيرند، امام حسين عليهخود را با پارچه

فرمود: خداوند به سعي تو، پاداش خير عطا نمايد اي پيرمرد!جابر كرد و ميتماشا مي

جنگيد تا اين كه شصت نفر از لشكريان را ي نبرد شد و بر دشمن حمله نمود و ميآماده

 خاك انداخت و بعد به شهادت رسيد، رحمت خدا بر او باد.به 

 ي مالك بن داوودمبارزه

پس از او؛ مالك بن داوود به ميدان آمد و بر دشمن حمله كرد و جنگيد تا اين كه پانزده 

 نفر را كشت و بعد شهيد شد.

 ي طرماح بن عديمبارزه

او در اثر جنگ زخمي طرماح بن عدي شروع به جنگ كرد و گروه زيادي را كشت، 

 را نداشت. شدگانشد و از پشت اسبش بر زمين افتاد، كه توان برخاستن از ميان كشته

 ي انصاريي جنادهمبارزه

كند:پس از او؛ جنادة بن حارث انصاري قدم چنين نقل مي« المناقب»از « بحاراالنوار»در 

 كه كشته شد. ي نبرد گذاشت و بر دشمن حمله كرد و جنگيد تا اينبه عرصه

 ي عمرو بن جنادهمبارزه

گويد: پس از او؛ عمرو بن جناده به ميدان شتافت، و بر دشمن حمله « المناقب»صاحب 

 كرد و جنگيد تا اين كه كشته شد.
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 ي عبدالرحمان بن عروهمبارزه

پس از او؛ عبدالرحمان بن عروه به ميدان آمد و بر دشمن حمله كرد جنگيد تا اين كه 

 [ ۲۳9[ . ] صفحه ۰4۰د ]كشته ش

 ي عابس شاكري و غالم اومبارزه

دكرده غالم آزا -محمد بن ابوطالب گويد: عابس بن شبيب شاكري كه به همراه شوذب 

خواهي چه كار در كربال حاضر شده بود، به شوذب گفت: اي شوذب! مي -شاكر 

ت: نظر شوم.گفخواهم بجنگم تا اين كه كشته خواهم چه كار كنم؟ ميكني؟گفت: مي

دهي. پس به خدمت اباعبداهلل الحسين من هم اين بود كه تو همين كار را انجام مي

اداش از خداوند متعال، طلب پ -مانند ديگران  -السالم برو تا به كشته شدن تو نيز عليه

نمايد، زيرا امروز؛ روزي است كه سزاوار است آنچه كه توان داريم در طبق اخالص 

خداي پاداش بخواهيم، زيرا كه بعد از امروز؛ ديگر عملي نيست، و پس از  بگذاريم و از

 السالم قرار گرفت و براين، موقع حساب است.او رفت و در پيشگاه امام حسين عليه

اي حضرت سالم نمود و گفت: اي اباعبداهلل! سوگند به خدا! در روي زمين فاميل و بيگانه

دفع نمايم  توانستم ستمي را از توباشد؛ نيست. اگر ميتر از تو كه بر من عزيزتر و محبوب

و جلو كشته شدن تو را بگيرم با چيزي كه عزيزتر از جان و خون خودم باشد، انجام 

 ي حق و هدايت تو و پدرتدادم.سالم بر تو اي اباعبداهلل! شاهد باش كه من به طريقهمي

ميم گويد: روانه شد.ربيع بن ت هستم.سپس شمشير را به دست گرفته و به سوي آن كافران

چون او را از رو به رو ديدم شناختم، من در جنگها او را ديده بودم، وي از شجاعان لشكر 

بود، گفتم: اي لشكر! اين شخص شير شيران است، اين پسر شبيب است، كسي از شما به 

ت به نبرد نيس نبرد او خارج نشود.او شجاعانه در مقابل لشكر ايستاد و فرياد زد: آيا مردي

د.لشكر باران كنيمن بيايد؟ آيا مردي نيست؟عمر سعد لعين گفت: او را از هر طرف سنگ
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كنند ران ميبااز هر جهت، شروع به پرتاب سنگ كردند، چون شبيب ديد كه لشكر سنگ

زره خود را پوشيد و كاله جنگي بر سر گذاشت و بر لشكر حمله نمود.ربيع گويد: سوگند 

[ را درهم ۲۳۸ي خود، صفوف لشكر ] صفحه چشمان خود ديدم كه در حملهبه خدا! با 

ي جهات شكند، بيش از دويست نفر از لشكر پا به فرار گذاشتند. سپس، لشكر از همهمي

ي شهادت رسيد، رضوان خدا بر او حمله كردند و دور او را گرفتند تا اين كه به درجه

ن مردان جنگي كه صاحب سالح بودند، ديدم كه بر او باد.راوي گويد: سر او را در دستا

گفت: من او را كشتم )و بر كشتن چنين گفت: من او را كشتم و ديگري مييكي مي

سعد ملعون گفت: با نمودند(.ابنكردند و با همديگر مخامصه ميشجاعي افتخار مي

شد. و با اهمديگر دعوا و بگو مگو نكيند، اين كسي نبود كه تنها يك نفر او را كشته ب

 [ .۰4۲اين حرف، آنان را از همديگر جدا كرد ]

 ي عبداهلل و عبدالرحمان غفاريمبارزه

نويسد: محمد بن ابوطالب گويد:پس از او؛ عبداهلل و عالمه مجلسي رحمة اهلل مي

عبدالرحمان غفاري به خدمت با سعادت آن امام مظلوم شرفياب شدند، و عرض كردند: 

ت ايم كه در پيشگاه تو بجنگيم و از تو دفاع كنيم.حضربر تو، ما آمده اي اباعبداهلل! سالم

ك كردند به حضرت نزديفرمود: مرحبا بر شما! نزديك آييد.آنان در حالي كه گريه مي

كنيد؟ به خدا سوگند! من شدند.حضرت فرمود: اي فرزندان برادرم! چرا گريه مي

شن خواهد شد.عرض كردند: جان ما اميدوارم كه پس از ساعتي چشمانتان از شادي رو

نيم كه بيكنيم، ميكنيم، ولي براي تو گريه ميفداي شما! ما براي خودمان گريه نمي

توانيم براي شما كاري انجام داده و دشمن تو را از هر طرف محاصره كرده و ما نمي

رين بهتدشمنان را از تو دفع نماييم.حضرت فرمود: اي فرزندان برادرم! خداوند به شما 

پاداش پرهيزكاران را عطا نمايد كه به سبب اين بليه اندوهگين هستيد، و با جانتان مرا 

كنيد.آن گاه پيش آمده و عرض كردند: سالم بر تو اي فرزند رسول ياري مي
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خدا!حضرت فرمود: سالم بر شما و رحمت و بركات خداوند بر شما باد.پس قدم به ميدان 

 [ ۲۳۰مله كردند و جنگيدند تا اين كه كشته شدند. ] صفحه نبرد گذاشتند و بر دشمن ح

 ي غالم ترك امام حسینمبارزه

السالم غالم تركي داشت، او از قاريان قرآن محمد بن ابوطالب گويد: امام حسين عليه

جنگيد و رجز ي ميدان نبرد گذاشت و بر دشمن حمله كرده، او ميبود، پا به عرصه

اذا گفت:البحر من طعني و ضربي يصطلي و الجو من سهمي و نبلي يمتليخواند و ميمي

من، دريا  ي شمشيراز نيزه و ضربهلب الحاسد المبجلحسامي في يميني ينجلي ينشق ق

شود.هنگامي كه شمشيرم در دست شود؛ و هوا از تيرهاي من پر ميگرم و سوزان مي

ين شود.او جنگيد تا اراست من آشكار شود؛ دل هر شخص حسود و متكبر شكافته مي

تافت و الين او شالسالم به بكه گروهي را كشت، سپس به زمين افتاد، امام حسين عليه

گريست، و صورت مبارك خود را بر صورت او گذاشت.آن غالم باوفا، چشمان خود 

السالم را ديد و تبسمي را باز كرد، و جمال دلرباي آقاي مهربان خود، امام حسين عليه

 كرد و به سوي رحمت پروردگار خود شتافت.

 ي يزيد بن زيادمبارزه

يزيد بن زياد بن شعشاء شروع به تيراندازي به طرف  محمد بن ابوطالب گويد:پس از آن؛

دشمنان كرد، او هشت تير به طرف دشمن پرتاب كرد كه پنج تاي آن به هدف خورد و 

فرمود: السالم ميكرد امام حسين عليهبر دشمن اصابت نمود.و هر دفعه كه تيراندازي مي

ر بده.پس دشمنان بر او حمله خداوندا! تير او را به هدف برسان و پاداش او را بهشت قرا

 [ .۰4۳كردند و او را شهيد نمودند ]

 ي ابوعمرو نهشليمبارزه
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كاهل به من خبر داد و گفت: ] ي بنينما رحمة اهلل گويد:مهران؛ غالم آزادكردهشيخ ابن

السالم در كربال حضور پيدام كردم، مرد [ من به همراه امام حسين عليه۲۳9صفحه 

نمود جنگيد، و بر هر صفي از صفوف لشكر حمله ميه سرسختانه ميشجاعي را ديدم ك

و رجز  گشتالسالم برمينمود، سپس به پيشگاه امام حسين عليهآنان را پراكنده مي

گفت:أبشر هديت الرشد تلقي أحمدا في جنة الفردوس تعلو صعدامسرور خواند و ميمي

م را؛ خدا صلي اهلل عليه و آله و سلباش به رستگاري )خدا تو را رستگار كند( كه رسول 

خص نمايي.گفتم: اين شي بهشت صعود ميكني و به مراتب عاليهدر بهشت مالقات مي

الالت از يي بنپس شخصي از قبيله -يا خثعمي  -كيست؟گفته شد: ابوعمرو نهشلي 

د. ري به نام عامر بن نهشل با او درگير شده و او را كشت، و سر از تنش جدا كثعلبيه

 خواند.داران بود و بسيار نماز ميابوعمرو جزو شب زنده

 ي يزيد بن مهاجرمبارزه

پس از او؛ يزيد بن مهاجر به ميدان نبرد شتافت و با تير، پانزده نفر از لشكريان عمر ملعون 

بي گفت:أنا يزيد و أخواند و ميالسالم رجز ميرا كشت، او در پيشگاه امام حسين عليه

يد سعد تارك و هاجرمن يزني ليث بغيل خادريا رب اني للحسين ناصر و البنمهاجر كأن

و پدرم مهاجر است؛ من مانند شيري هستم كه از شدت حمله در منزل خود نيزار، قرار 

سعد را السالم هستم؛ و ابنگرفته است.اي پروردگار من! من يار و ياور امام حسين عليه

ي قبيله اي ازشاخه -بهدله ي بنياو ابوشعثاء و از طايفهي ام.كنيهرها نموده و ترك كرده

 [ .۰49بود ] -كنده 

 ي سیف بن حارث و مالك بن سريع جابريمبارزه

گويد:سيف بن حارث بن سريع و مالك بن عبداهلل نما رحمة اهلل پس از آن ميشيخ ابن

ه پيشگاه بر معروف بودند بي همدان، و به نام بنوجااي از قبيلهبن سريع جابري كه از طايفه
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السالم شرفياب شده و عرض كردند: سالم بر تو اي فرزند رسول خدا! ] امام حسين عليه

[ حضرت فرمود: سالم بر شما.سپس آن دو يار باوفا به ميدان نبرد شتافتند و ۲۳۳صفحه 

 [ .۰4۸بر دشمن حمله كردند و جنگيدند تا اين كه كشته شدند ]

 به سالمهاي اصحابامام حسین و پاسخ 

نويسد: محمد بن ابوطالب و ديگران گويند:ياران ي فاضل مجلسي رحمة اهلل ميعالمه

ر كدام شتافتند، و هالسالم يكي پس از ديگري به حضور حضرتش ميامام حسين عليه

داد و گفت: سالم بر تو اي فرزند رسول خدا!حضرت به او پاسخ ميكرد و ميسالم مي

الم بر تو، و ما پشت سر تو خواهيم آمد، سپس اين آيه را تالوت فرمود: و سمي

[ ؛ پس بعضي از آنان به شهادت ۰4۰فرمود:)فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر( ]مي

اب و ي اصحرسيدند و برخي ديگر منتظر شهادت هستند.اين چنين بود تا اين كه همه

شده و جان خودشان را فداي جان اطهر السالم همگي كشته ياران باوفاي امام حسين عليه

و كسي جز  -رضوان و رحمت خدا بر آنان باد  -و اقدس آن امام انس و جان كردند 

السالم نماند.آري! مؤمن چنين است كه در راه السالم با امام حسين عليهاهل بيت عليهم

، و حق را كندخدا، دين خود را بر دنياي خود، و مرگ خود را بر زندگي خود ايثار مي

ن فرمايد:)ال تحسبن الذينمايد گر چه كشته شود، كه خداي متعال در قرآن ميياري مي

[ ؛آنان كه در راه خدا كشته ۰49قتلوا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون( ]

اند و در پيشگاه پروردگارشان متنعم شدند هرگز آنان را مرده مپنداريد، بلكه آنان زنده

 [ ۲9۰[ . ] صفحه ۰4۳ند ]هست

 ي خويشان و اهل بیت امام حسین و چگونگي شهادت آناندر بیان مبارزه

 اهل بیت امام حسین و آمادگي براي مبارزه
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گويد: محمد بن ابوطالب و ديگران چنين روايت ي فاضل مجلسي رحمة اهلل ميعالمه

 چاك چاك بر روي خاك افتاده هايالسالم با بدناند:ياران باوفاي امام حسين عليهكرده

و شهيد شدند، و به جز اهل بيتش كسي نمانده بود. اهل بيت حضرت كه همان فرزندان 

السالم السالم، فرزندان جعفر، فرزندان عقيل، فرزندان امام حسن عليهاميرمؤمنان علي عليه

دهم م گرالسالو فرزندان خود حضرت بودند؛ آنان پس از شهادت ياران امام حسين عليه

 نمودند.ي جنگ ميكردند، و خود را آمادهآمده و با يكديگر وداع مي

 ي عبداهلل بن مسلممبارزه

 السالم به سوي ميدان آمد عبداهلل بن مسلم بن عقيلاولين كسي كه از اهل بيت علي عليه

ا علي وگفت:اليوم ألقي مسلما و هو أبي وفيتة بادخواند و ميطالب بود، او رجز ميبن ابي

هل من هاشم السادات أليسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خيار و كرام النسبدين النبي

الحسب امروز پدرم مسلم را با جواناني كه خود را فداي دين پيامبر صلي اهلل عليه و آله 

كنم.آنان گروهي معروف به كذب نبودند، بلكه برگزيدگاني و سلم كردند؛ مالقات مي

ات هاشمي و اهل شرافت بودند.او بر دشمن حمله كرد و جنگيد تا از نسل گرامي ساد

[ .شيخ ۰44اين كه در سه حمله؛ نود و هشت نفر از سپاه عمر سعد را به هالكت رساند ]

مفيد رحمة اهلل گويد:در حين جنگ عبداهلل؛ عمرو بن صبيح صيداوي تيري به طرف او 

ر به دست او صابت تير جلوگير كند، تينشانه رفت، عبداهلل دست به پيشاني گرفت تا از ا

اصابت كرد و چنان دست او را بر پيشانيش دوخت كه نتوانست دست خود را حركت 

 اي بر دل او زد و[ سپس ملعون ديگري با نيزه بر او حمله كرد و نيزه۲9۲دهد. ] صفحه 

ر د: مادنويسد: ابوالفرج گوي[ .عالمه فاضل مجلسي رحمة اهلل مي۲۱۱او را شهيد كرد ]

 السالم بود.عبداهلل بن مسلم؛ رقيه دختر حضرت اميرمؤمنان علي عليه

 ي محمد بن مسلممبارزه
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پس از او؛ برادرش محمد بن مسلم بن عقيل به سوي ميدان آمد، چنان كه از امام محمد 

السالم روايت شده، مادر او كنيز بود. او بر دشمن حمله كرد و جنگيد و گروهي باقر عليه

ي ابوجرهم اسدي و لقيط بن اياس جهني قرار به هالكت رساند.آن گاه مورد حمله را

 [ .۲۱۰گرفته و كشته شد ]

 ي جعفر بن عقیلمبارزه

كه  السالم در حاليمحمد بن ابوطالب و ديگران گويند: پس از او؛ جعفر بن عقيل عليه

ن م األبطحي الطالبي مگفت:أنا الغالي نبرد گذاشت، او ميخواند قدم به عرصهرجز مي

ر من عترة البو نحن حقا سادة الذوائب هذا حسين أطيب األطائبمعشر في هاشم و غالب

التقي العاقب من فرزند مكي و از فرزندان ابوطالب هستم؛ گروهي كه از هاشم و غالب 

ت سالم اسالاند. به راستي ما آقايان، بزرگان و اشراف هستيم؛ اين حسين عليهمتولد شده

ترين پاكيزگان است.از اوالد پيامبر نيكوكار و خاتم پيامبران است.او بر دشمن كه پاكيزه

شهراشوب رحمه [ .ابن۲۱۲حمله كرد و جنگيد و پانزده نفر سواره را به خاك انداخت ]

نويسد: گفته شده:جعفر بن عقيل دو نفر را كشت، سپس بشر بن سوط همداني اهلل مي

[ ابوالفرج گويد: ۲9۳[ . ] صفحه ۲۱۳و او را به شهادت رساند ] ملعون بر او حمله كرد

ثغر، دختر عامر عامري بود. و قاتل او ملعوني به نام عروة اهلل بن عبداهلل خثعمي مادر او ام

 [ .۲۱9بوده است ]

 ي عبدالرحمان بن عقیلمبارزه

افت، او دان نبرد شتالسالم به مياند: پس از او؛ برادرش عبدالرحمان بن عقيل عليهگفته

كهول صدق سادة األقران گفت:أبي عقيل فأعرفوا مكاني من هاشم و هاشم اخوانيمي

و سيد الشيب مع الشبان پدرم عقيل است، مرتبه و منزلت مرا هذا حسين شامخ البنيان

تي و ي هاشم هستند.پيران آنان به راسبشناسيد؛ كه از هاشم هستم و برادرانم نيز از قبيله
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السالم است كه داراي نسب ق معروف و آقايان اقران خود هستند؛ اين حسين عليهصد

د جنگيكرد و ميباشد.و آقا و موالي پيران و جوانان است.او بر دشمن حمله ميواال مي

تا اين كه هفده نفر از سواران لشكر اشقيا را كشت، سپس عثمان بن خالد جهني ملعون 

 كرد. بر او حمله كرد و او را شهيد

 ي عبداهلل بن عقیلمبارزه

كه  - السالمطالب عليهابوالفرج گويد: پس از او؛ برادرش عبداهلل بن عقيل ابن ابي

 به سوي ميدان آمد و بر دشمن حمله كرد -بزرگترين برادر آنان بود و مادرش كنيز بود 

و جنگيد تا اين كه به دست عثمان بن خالد بن اشيم جهني و بشر بن حوط قابضي به 

 شهادت رسيد.

 د بن ابوسعید بن عقیلي محممبارزه

 مورد هدف تير -كه مادرش كنيز بود  -پس از او؛ محمد بن ابوسعيد بن عقيل احول 

لقيط بن ياسر جهني قرار گرفت و از پاي درآمده و شهيد شد.سپس ابوالفرج گويد: 

محمد بن علي بن حمزه گويد: به دنبال محمد بن ابوسعيد؛ جعفر بن محمد بن عقيل نيز 

كند: شنيده شده كه جعفر بن محمد در افه ميحمزه اض[ ابن۲99كشته شد. ] صفحه 

ر نويسد: ابوالفرج گويد: د[ كشته شده است.عالمه مجلسي رحمة اهلل مي۲۱۸جنگ حره ]

كتابهاي انساب نديدم كه محمد بن عقيل فرزندي به نام جعفر داشته باشد.او اضافه 

 بن بن عبداهللكند: محمد بن علي بن حمزه از عقيل بن عبداهلل بن عقيل بن محمد مي

كند: علي بن عقيل كه مادرش كنيز بود طالب نقل ميمحمد بن محمد بن عقيل بن ابي

 [ .۲۱۰در اين روز كشته شد ]

 ي محمد بن عبداهلل بن جعفرمبارزه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

به سوي ميدان  طالباند: پس از او؛ محمد بن عبداهلل بن جعفر بن ابيابوالفرج گويد: گفته

كوا معالم قد ترالي اهلل من العدوان قتال قوم في الردي عميانگفت:نشكو شتافت؛ او مي

و أظهروا الكفر مع الطغيان به سوي خداوند از ستم القرآن و محكم التنزيل و التبيان

كنم؛ از جنگ گروهي كه در وادي ضاللت كور و سرگردان ستمگران شكايت مي

ر را اند.و كفقان را رها كردههستند.به راستي آنان راههاي قرآن؛ و محكمات تنزيل و فر

اند.پس از آن، حمله كرد و جنگيد تا اين كه ده نفر از با طغيان و سركشي آشكار نموده

 اشرار را به هالكت رساند، سپس به دست ملعوني به نام عامر بن نهشل تميمي كشته شد.

 ي عون بن عبداهلل بن جعفرمبارزه

هلل بن جعفر به سوي ميدان نبرد قدم گذاشت، او ابوالفرج گويد: پس از او، عون بن عبدا

جعفر شهيد صدق في الجنان أزهريطير فيها [ ان تنكروني فأنا ابن۲9۸گفت: ] صفحه مي

م؛ شناسيد من فرزند جعفر هستبجناح أخضر كفي بهذا شرفا في المحشراگر مرا نمي

سبز  با بالهايجعفري كه شهيد راه صدق و راستي است و در بهشت درخشنده و نوراني؛

كند؛ و همين مقام براي افتخار در صحراي محشر كافي است.آن گاه فام خود پرواز مي

بر دشمن حمله كرد و جنگيد تا اين كه سه نفر سواره و هيجده نفر پياده را كشت. سپس 

ي طائي به شهادت رسيد.عالمه مجلسي رحمة اي به نام عبداهلل بن بطهبه دست حرامزاده

ه گويد:قاتل عون، ملعوني بويسد: ابوالفرج بعد از ذكر شهادت محمد و عون ميناهلل مي

طالب يكند: عبيداهلل بن عبداهلل بن جعفر بن ابي تيهاني بود.او اضافه مينام عبداهلل قطنه

 [ .۲۱9السالم كشته شد ]نيز در كربال به همراه امام حسين عليه

 ي فرزندان امام حسنمبارزه

دند السالم شهيد شي ياران امام حسين عليهنوسيد:هنگامي كه همهمي« تخبمن»در كتاب 

السالم به نوبت جهاد به فرزندان برادر حضرتش رسيد.ابومخنف گويد: امام حسين عليه
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طرف راست و چپ نگاه كرد و يار و ياوري نديد، آن گاه فرياد زد:وا غربتاه! وا قلة 

ناصر ينصرنا! أما من خائف من عذاب اهلل فيذب عنا.وا  ناصراه! أما من معين يعيننا! أما من

غربتاه! وا قلة ناصراه! آيا كسي نيست كه ما را ياري كند؟آيا ياوري نيست كه ما را ياري 

نمايد؟آيا كسي نيست كه از عذاب خدا بترسد و اين ستمكاران را از ما دفع كند؟در اين 

ند از خيمه بيرون آمدند، يكي از آنان احمد هنگام؛ دو نوجوان كه در زيبايي مانند ماه بود

ك اي گفتند:لبيك لبيالسالم بودند، آنان ميو ديگري قاسم از فرزندان امام حسن عليه

[ امر ۲9۰آقا و موالي ما! اينك ما در پيشگاه تو هستيم، هر فرماني داري به ما ] صفحه 

ما سخت است كه به شكن كه رحمت و درود خدا بر تو باد!حضرت فرمود: بر عمويتان 

السالم بگويد به سوي ميدان برويد و از حرم جدتان حمايت كنيد، پس حضرت قاسم عليه

 به طرف ميدان شتافت.

 ي حضرت قاسم بن حسنمبارزه

گويند: نويسد: ابوالفرج و محمد بن ابوطالب و ديگران ميي مجلسي رحمة اهلل ميعالمه

در  -طالب عليهماالسالم عازم ميدان شد.أبي پس از او؛ عبداهلل بن حسن بن علي بن

ه .او نوجواني بود ك-السالم بود روايات بسياري آمده است كه او قاسم بن حسن عليه

كند يي نبرد مالسالم ديد او خود را آمادههنوز بالغ نشده بود، هنگامي كه امام حسين عليه

حال شده و تند تا اين كه بياو را در بغل گرفت و شروع به گريه كردند، آن قدر گريس

لسالم االسالم از امام حسين عليهاز هوش رفتند.وقتي به هوش آمدند حضرت قاسم عليه

ي جنگ السالم امتناع فرمود كه اجازهي جنگ خواست، ولي امام حسين عليهاجازه

نمود و دست و پاي امام را السالم التماس كرد و اصرار ميدهد.حضرت قاسم عليه

آمده است: « منتخب»[ .در كتاب ۲۱۳سيد تا اين كه حضرت به او اجازه دادند ]بومي

حضرت به او فرمود:يا ولدي! تمشي برجلك الي الموت؟فرزندم! آيا با پاي خود به سوي 

روي؟عرض كرد:و كيف ال يا عم! و أنت بين األعداء وحيد فريد، و لن تجد مرگ مي
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، و نفسي لنفسك الوقاء.عمو جان! چگونه به محاميا و ال صديقا، روحي لروحك الفداء

گر ياور هستي، و براي تو حمايتسوي مرگ نروم در حالي كه تو در ميان دشمنان تنها و بي

و دوستي نيست، روحم فداي روح شما و جانم سپر بالي جان شما باد.امام حسين 

ي او هكافت و عمامالسالم را شالسالم به او اذن ميدان داد، سپس گريبان قاسم عليهعليه

ي نازنين او انداخت. آن گاه لباس او را را به دو قسمت كرد و به صورت نقاب، بر چهره

الم الس[ صورت كفن بر او پوشاند و شمشير خود را به كمر قاسم عليه۲99به ] صفحه 

 [ .۲۱4ي جنگ روانه كرد ]بست، و او را به سوي معركه

 شجاعت حضرت قاسم بن حسن

ها بيرون آمد، اشك از زاده از خيمهفاضل مجلسي رحمة اهلل گويد:آن شاهي عالمه

 گفت:اين تنكروني فأنا بن الحسن سبط النبيچشمانش به صورتش سرازير بود و مي

اگر مرا هذا حسين كاألسير المرتهن بين أناس السقوا صوب المزنالمصطفي و المؤتمن

ين ي پيامبر برگزيده و امهستم؛ كه نواده السالمشناسيد من فرزند امام حسن عليهنمي

السالم است كه مانند اسير در گرو شما است؛ در ميان مردماني كه است.اين حسين عليه

السالم نوجواني كه صورتش مانند شوند.حضرت قاسم عليهاز نزول باران سيراب نمي

سن  ن كه با كميي ماه بود، بر دشمن حمله كرد؛ و جنگ سختي به راه انداخت تا ايپاره

« منتخب»[ .در كتاب ۲۰۱و سالش، سي و پنج نفر از دشمنان را به هالكت رساند ]

يا ترسي؟ آزاده به نزد عمر سعد رفت و گفت:اي عمر! آيا از خدا نمينويسد: آن شاهمي

كني؟عمر سعد از خدا واهمه نداري اي كوردل! آيا احترام پيامبر خود را مراعات نمي

نيد؟حضرت كيچي از اطاعت امير برايتان بس نبود؟ آيا از يزيد اطاعت نميگفت: آيا سرپ

الي كني در حالسالم فرمود: خدا تو را پاداش خير ندهد! تو ادعاي مسلماني ميقاسم عليه

كه فرزندان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم تشنه هستند و چنان تشنگي بر آنان 

؛ گويد: پس از آنانشان تاريك شده است؟!راوي ميغلبه كرده كه دنيا در جلو ديدگ

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

آمد، قاسم  ي اوالسالم مبارز طلبيد، شخصي كه برابر هزار سواره بود به مبارزهقاسم عليه

السالم بر او حمله كرد و كشت. آن شخص چهار فرزند داشت آنها يكي پس از عليه

حه الم از پاي درآمده و ] صفالسي مبارزه شدند و به دست تواناي قاسم عليهديگري آماده

السالم نهيبي به اسب خود زد و مشغول مبارزه با سواران [ كشته شدند.قاسم عليه۲9۳

ها گرديد، آن قدر جنگيد تا اين كه خسته شده و ناتوان گرديد. خواست به طرف خيمه

رت ضزاده گرفت و با وي درگير شد، حبرگردد ناگاه ازرق شامي ملعون، راه را بر آن شاه

ه سوي السالم بالسالم ضربتي بر مغز او وارد كرد و او را هالك نمود.قاسم عليهقاسم عليه

السالم آمد و عرض كرد: عمو جان! تشنگي! تشنگي! مرا با شربتي از آب امام حسين عليه

السالم او را تسلي فرموده، و امر به شكيبايي نمود، و انگشتر خود درياب.امام حسين عليه

ت: السالم گفاو داد و فرمود: آن را در دهانت بگذار و بمك.راوي گويد: قاسم عليهرا به 

ي آبي بود، سيراب شدم، و به سوي چون آن انگشتر را در دهانم گذاشتم گويا چشمه

ر را خواست پرچمدار لشكميدان بازگشتم.او دوباره بر آن روبه صفتان حمله كرد و مي

 [ .۲۰۰او را با تير احاطه كرده و تيرباران نمودند ]هدف قرار داده و بكشد، دشمنان 

 شهادت حضرت قاسم بن حسن

نوسيد: حميد بن مسلم گويد:من در سپاه ي فاضل و متبحر مجلسي رحمة اهلل ميعالمه

كردم، او شلوار و پيراهني به تن داشت عمر بن سعد لعين بودم و به اين نوجوان نگاه مي

ه بندش كنم آن كاز آنها پاره شده بود، هرگز فراموش نميو نعليني داشت كه بند يكي 

پاره شده بود پاي چپ بود.عمر بن سعد ازدي به من گفت: سوگند به خدا! من بر اين 

خواهي؟ و چرا بر او نوجوان حمله خواهم كرد.گفتم: سبحان اهلل! از اين نوجوان چه مي

شايم گمن دست به سوي او نميكني؟ به خدا سوگند! اگر او بر من حمله كند حمله مي

 اند براي وي كافيبيني او را محاصره كردهكنم، اين گروهي كه ميو بر او حمله نمي

السالم حمله كنم.سپس آن ملعون بر قاسم عليهاست. گفت: سوگند به خدا! بر او حمله مي
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[ .در ۲۰۲[ صورت بر زمين افتاد ]۲94نمود و ضربتي بر سر مباركش زد و او با ] صفحه 

ي از پشت، اي خود ضربهآمده است: شيبة بن سعد شامي لعين، با نيزه« المنتخب»كتاب 

ي مباركش خارج شد، او در خون خود غلطيد و بر السالم زد كه از سينهبه قاسم عليه

زد: عمو جان! مرا درياب.در بعضي روايات آمده است: سي و پنج زمين افتاد و صدا مي

السالم اصابت كرده بود.و در روايت ديگري آمده است: قاسم عليهتير بر بدن مبارك 

سپس سعيد بن عمرو ملعون، شكم مبارك او را پاره كرد، و يحيي بن وهب لعين با نيزه 

م گويد:قاس« بحاراألنوار»ي مجلسي رحمة اهلل در كتاب شريف او را مجروح نمود.عالمه

السالم صداي او را شنيد ي امام حسين عليهالسالم صدا زد: عمو جان! مرا درياب.وقتعليه

آيد به سوي او آمد، حضرت بر دشمن حمله نمود و مانند عقابي كه از آسمان فرودمي

ف نمود، شمشيري به طرصفوف آنها را شكافت.حضرت مانند شير غضبناك حمله مي

ر شمشي زاده حواله كرد، آن ملعون، دست خود را سپر قرار داد،عمر لعين، قاتل آن شاه

ي لشكر آن را شنيدند، حضرت اي زد كه همهدست او را از بازو جدا كرد.آن ملعون نعره

 السالماز او دور شد، سواران اهل كوفه حمله كردند تا عمر را از دست امام حسين عليه

برهانند. آن ملعون در زير سم اسبان قرار گرفت و اسبان با سمهاي خود، او را زخمي 

[ .گرد و غبار ميدان جنگ فرونشست ۲۰۳شد تا به جهنم واصل گرديد ] كرده و لگدمال

السالم زاده ايستاده، و قاسم عليهالسالم بر بالين آن شاهكه ناگاه ديدند امام حسين عليه

السالم فرمود:يعز و اهلل؛ علي عمك أن تدعوه ساييد.امام حسين عليهپايش را بر زمين مي

خدا  ينك، أو يعينك فال يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك.بهفال يجيبك، أو يجيبك فال يع

[ ۲۸۱سوگند! بر عمويت سخت است اين كه او را به ياري خود بخواني، او ] صفحه 

نتواند تو را جواب دهد، يا جواب دهد اما نتواند تو را ياري نمايد، يا تو را ياري كند ولي 

گروهي كه تو را كشتند.آن گاه  سودي به حال تو نداشته باشد. از رحمت خدا دور باد

لم ها حمل نمود.حميد بن مسالسالم او را بر سينه گرفت و به طرف خيمهامام حسين عليه

شد و زمين را خط بينم كه پاهاي آن نوجوان از زمين كشيده ميگويد: گويا هنوز مي
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ود نهاده ك خي مباري او را در سينهالسالم سينهكشيد، و در حالي كه امام حسين عليهمي

ي او را آورد و ي مطهر او چه خواهد كرد؟حضرت جنازهبود، با خودم گفتم: با جنازه

 السالمدر ميان كشتگان و شهداي اهل بيت خود قرار داد.پس از آن؛ امام حسين عليه

فرمود:اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، و ال تغادر منهم أحدا، و ال تغفر لهم أبدا، صبرا 

ي اين عمومتي! صبرا يا أهل بيتي! ال رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا.خداوندا! همه يا بني

گروه كفار را هالك گردان، و يكايك آنان را بكش، و احدي از آنان را باقي مگذار، 

و هرگز آنان را نيامرز.اي فرزندان عمويم! صبر كنيد، اي اهل بيتم! صبر كنيد كه پس از 

 خواري نخواهيد ديد. اين روز، هرگز ذلت و

 ي ابوبكر بن حسنمبارزه

هاد السالم رو به سوي ميدان ننوسيد: پس از او؛ ابوبكر بن حسن عليهمي« بحاراالنوار»در 

و مبارزه آغاز كرد و جنگيد تا اين كه گروهي از آن مالعين را كشت، مادر او كنيز 

[ ۲۰9مله كرد و او را شهيد نمود ]ي غنوي بر او حبود.سپس ملعوني به نام عبداهلل بن عقبه

. 

 ي احمد بن حسنمبارزه

انزده السالم كه شالسالم؛ برادرش احمد بن حسن عليهابومخنف گويد: پس از قاسم عليه

ي كارزار گذاشت، و بر دشمن حمله كرد و پيوسته سال سن داشت، قدم به عرصه

و به سوي عموي بزرگوار [ ا۲۸۰جنگيد تا اين كه هشتاد سواره را كشت. ] صفحه مي

د صدا ي سرش فرورفته بوخود برگشت در حالي كه از شدت تشنگي چشمانش در كاسه

زد: عمو جان! آيا شربتي از آب هست تا با آن توانايي جنگ با دشمنان خدا را داشته مي

باشم؟حضرت به او فرمود: لختي صبر كن تا اين كه جدت رسول خدا صلي اهلل عليه و 

را مالقات كني، او تو را با شربتي از آب سيراب كند كه هرگز بعد از آن تشنه  آله و سلم
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ي عالي مقام، به سوي گروه كافران برگشت و در حالي كه رجز زادهنخواهي شد.آن امام

ال خواند بر آنان حمله كرد:اصبر قليال فالمنا بعد العطش فان روحي في الجهاد تنكمشمي

اي نفس! لختي تشنگي را و لم أكن عند اللقاء ذا رعش أرهب الموت اذ الموت وحش

تحمل كن كه آرزو بعد از تشنگي است؛ زيرا كه روح من، در جهاد زياد كوشش 

كند.موقعي كه مرگ خطرناك گردد؛ از مرگ واهمه ندارم و در موقع مبارزه و مي

ار بر ن اشعجنگ با دشمنان ترسان و لرزان نيستم.رواي گويد: آن گاه در پي خواندن اي

ر ضربا المختاخواند:اليكم من بنيدشمنان زبون حمله نمود، و اين اشعار را انشا كرده و مي

راي شما از بيبيد معاشر الكفار جمعا بكل مهند عضب قطيعيشيب لهوله رأس الرضيع

فرزندان پيامبر برگزيده ضربتي است؛ كه از ترس آن موهاي سر طفل شيرخوار سفيد 

كند؛ با هر شمشيري كه از آهن هندي ي گروههاي كفار را هالك ميگردد.همهمي

ساخته شده و تيز و بران است.راوي گويد: پس از آن؛ بر لشكر كفار حمله آورد و شصت 

ي شهادت رسيد.در برخي نفر از سواران آنان را به هالكت رساند، آن گاه به درجه

هاني بن شبيب خضرمي كشت، و روي زاده را ملعوني به نام روايات آمده است: آن شاه

 [ ۲۸۲[ . ] صفحه ۲۰۸آن ملعون سياه گرديد ]

 ي فرزندان امیرمؤمنان عليمبارزه

عالمه فاضل و متبحر مجلسي رحمة اهلل گويد: از موثقين بسياري چنين نقل شده 

السالم و همچنين فرزندان ي اصحاب و ياران امام حسين عليهاست:هنگامي كه همه

و فرزندان برادرش امام حسن  -عقيل و جعفر عليهماالسالم  -ن حضرت عموهاي آ

السالم كشته شده و به شهادت رسيدند، برادران حضرت جلو آمده و عازم پيكار و عليه

 جانبازي در پيشگاه آن حضرت شدند.

 ي ابوبكر بن عليمبارزه
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 اميرمؤمنان عليي كارزار نهاد ابوبكر، فرزند اولين كسي كه از آنان قدم به عرصه

السالم به نام عبداهلل، و مادرش ليلي دختر مسعود بن خالد بن ربعي تميمي بود. او قدم عليه

گفت:شيخي علي ذوالفخار األطول من هاشم خواند و ميبه ميدان نبرد گذاشت و رجز مي

نفديه هذا حسين بن النبي المفضل عنه نحامي بالحسام المصقلالصدق الكريم المفضل

السالم كه داراي فخز بيشمار است؛ از سي من أخ مبجل بزرگ و آقاي من علي عليهنف

نسل پاك هاشم كه داراي صدق، راستي، كرم و اهل فضل احسان است.اين حسين 

السالم فرزند پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم كه افضل از همه پيامبران است؛ و ما با عليه

كنيم.و جان خودم را فداي همچو برادر باعزت و محترم شمشيرهاي بران از او حمايت مي

جر جنگيد تا اين كه به دست ملعوني به نام زنمايم.او بر دشمن حمله كرد و پيوسته ميمي

ي غنوي بن بدر نخعي به شهادت رسيد.بعضي گويند: قاتل او، لعيني به نام عبداهلل بن عقبه

ت كه حضرتش فرمود: قاتل او؛ مردي از اهل السالم روايت شده اسبود.از امام باقر عليه

زاده در كنار نهري پيدا شد، و معلوم ي شريف آن شاهنويسد: جنازههمدان بود.مدائني مي

 [ .۲۰۰[ كه چه كسي او را كشته است ]۲۸۳نبود ] صفحه 

 ي عمر بن عليمبارزه

ان شتافت، ه سوي ميدالسالم باند: پس از او؛ برادرش عمر بن علي عليهنويسان گفتهتاريخ

خواند و را هدف قرار داده بود رجز مي -قاتل برادر خود  -او در حالي كه زجر ملعون 

گفت:أضربكم و ال أري فيكم زجر ذاك الشقي بالنبي قد كفريا زجر! يا زجر! تداني مي

من عمر لعلك اليوم تبوء من سقرشر مكان في حريق و سعر ألنك الجاحد يا شر البشر!شما 

بينم؛ زجري كه بدبخت است و منكر پيامبر شده زنم و در ميان شما زجر را نميمي را

است.اي زجز! اي زجر! نزد عمر بيا؛ كه شايد امروز در جهنم جاي گيري.آن هم در 

هاي آن؛ زيرا كه تو منكر حقي هستي اي ها و شرارهبدترين مكانهاي آن، در ميان شعله

له كرد، و او را به جهنم فرستاد.در اين هنگام، لشكريان شرورترين بشر!آن گاه بر زجر حم
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زد، رو بر او حمله كردند، او در حالي كه سخت آنان را با شمشير خودش مياز روبه

گفت:خلوا عداة اهلل خلوا عن عمر خلوا عن الليث العبوس المكفهريضربكم بسيفه و ال مي

د؛ نان خدا! از جلو راه عمر دور شوييفر و ليس فيها كالجبان المنجحركنار برويد اي دشم

از جلو راه شير غضبناك و خشمگين و عبوس دور شويد.شيري كه شما را مورد هدف 

كند؛ و در ميدان جنگ با دشمنان؛ ترسويي نيست شمشير خود قرار داده و هرگز فرار نمي

لسي ججنگيد تا اين كه به شهادت رسيد.عالمه مي خود بخزد.او پيوسته ميكه در خانه

 السالم را جزو كشتگان كربال نياوردهرحمة اهلل گويد: ابوالفرج، نام عمر بن علي عليه

 [ ۲۸9[ . ] صفحه ۲۰9است ]

 ي عثمان بن عليمبارزه

ام البنين و دختر حزالسالم كه مادرش حضرت امپس از او؛ برادرش عثمان بن علي عليه

خواند و كالب بود، قدم به ميدان نبرد نهاد، او رجز ميي بنيبن خالد و از قبيله

گفت:اني أنا عثمان ذوالمفاخر شيخي علي ذوالفخار الظاهروابن عم للنبي الطاهر أخي مي

د الكبار و األصاغر بعد الرسول و الوصي الناصرمن عثمان؛ داراي حسين خيرة األخايرو سي

السالم كه داراي افتخارات آشكاري است.او فضايل هستم؛ بزرگ و آقاي من علي عليه

ي السالم برگزيدهفرزند عموي پيامبر پاك و طاهر است؛ برادرم امام حسين عليه

و پس از پيامبر، وصي و  نيكوكاران است.او آقا و موالي هر كوچك و بزرگ است؛

كننده اوست.در اين هنگام؛ خولي بن يزيد اصبحي تيري پرتاب كرد كه به جانشين ياري

ي ابان بن حازم آمد و سر اي از قبيلهزاده خورد و از اسب افتاد. حرامزادهپيشاني آن شاه

سال عمر  ي واالتبار در آن روز؛ بيست و يكزادهمبارك او را از تن جدا كرد، آن امام

 [ .۲۰۳داشت ]

 ي جعفر بن عليمبارزه
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ود و البنين عليهاالسالم بالسالم كه مادر او نيز امپس از او؛ برادرش جعفر بن علي عليه

گفت:اني أنا جعفر ذوالمعالي ابن ي جهاد گذاشت، او مينوزده سال داشت قدم به عرصه

ن جعفر، منا ذالندي المفضالحسبي بعمي شرفا و خالي أحمي حسيعلي الخير ذي النوال

 السالم كه داري بخشش وداراي بزرگواريها و واالييها هستم؛ فرزند حضرت علي عليه

سالم الكند؛ من از حسين عليهجود بود.در شرافت و عزت من، عمو و دايي من كفايت مي

[ آن گاه جنگيد ۲۸۸كنم. ] صفحه كران است حمايت ميكه داراي بخشش و احسان بي

 زاده انداخت و به شقيقه، يا چشماين كه خولي اصبحي ملعون تيري به سوي آن شاه تا

 [ . ۲۰4مباركش اصابت كرد ]

 ي عبداهلل بن عليمبارزه

دان السالم قدم به مينويسد:پس از او؛ برادرش عبداهلل بن علي عليهمي« بحاراالنوار»در 

ي نداشت.حضرت عباس نبرد گذاشت. او بيست و پنج سال داشت و هنوز فرزند

السالم به او فرمود: برادرم! در برابر من جهاد كن تا اين كه تو را ببينم و در پيشگاه عليه

خدا به شهادت تو پاداش طلبم، زيرا كه تو فرزندي نداري. او در برابر برادر خود، قدم به 

گفت:أنا بن ذي النجدة و االفضال ذلك علي الخير ميدان جنگ نهاد، و مي

ه من فرزند كسي هستم كسيف رسول اهلل ذوالنكال في كل يوم ظاهر األهوالاألفعالذو

السالم است كه نيكو مرد و صاحب داراي شجاعت، فضل و احسان است؛ او علي عليه

كارهاي پسنديده است.او شمشير رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم كه داراي عقوبت 

شد.عبداهلل ، رعب و وحشت او بر دشمنان ظاهر ميو عذاب بر دشمنان است؛ كه هر روز

بر دشمن حمله كرد و گروهي از آن مالعين را به هالكت رساند، آن گاه به دست ملعوني 

 [ .۲۲۱به نام هاني بن شعيب كه برادر او را نيز كشته بود؛ به شهادت رسيد ]

 ي محمد بن عليمبارزه
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ز كه مادرش كني -درش محمد بن علي االصغر نويسد:پس از او؛ برامي« بحار االنوار»در 

ي تميم از فرزندان ابان بن دارم بر او حمله به ميدان آمد و جنگيد. مردي از طايفه -بود 

كرد و او را به شهادت رساند.ابوالفرج گويد: محمد بن علي بن حمزه گويد: در روز 

د. ] صفحه يز بود؛ كشته شالسالم كه مادرش كنطالب عليهعاشوار، ابراهيم بن علي بن ابي

ام، و در هيچ كدام از كتابهاي [ و اين نقل را جز از محمد بن علي از كسي نشنيده۲۸۰

انساب يادي از ابراهيم نشده است.و يحيي بن حسن گويد: ابوبكر بن عبيداهلل طلحي از 

لسالم شهيد االسالم در كربال با امام حسين عليهنمايد: عبيداهلل بن علي عليهپدرش نقل مي

[ به دست ياران مختار ۲۲۰« ]دار»شد.اين قول صحيح نيست، چون عبداهلل در روز جنگ 

 [ .۲۲۲كشته شد و او را در آن روز ديدم ]

 شودحضرت ابوالفضل عازم میدان مي

 السالم كشته شدند خود آننويسد:چون برادران حضرت عباس عليهمي« بحار االنورا»در 

السالم اذن ميدان خواست.حضرت د شد، و از امام حسين عليهحضرت عازم ميدان نبر

هاالسالم البنين عليخواندند، مادر بزرگوارش حضرت امالسالم را ابوالفضل ميعباس عليه

ن نفري رفت، و آخريالبنين عليهاالسالم به شمار ميبود. او بزرگترين فرزند حضرت ام

رو داده بودند، او شخصي خوش« سقا»لقب بود كه از برادرانش كشته شد.به آن بزرگوار 

شد در عين حال، پاهاي مباركش از زمين و زيبا بود، سوار بر اسب تنومند بلندي مي

يعني  -هاشم ي دلربا و زيبايي داشت كه به او: قمر بنيشد.آن حضرت چهرهكشيده مي

اه الهي، گگفتند، و در اثر كثرت عبادت و سجود در پيشمي -« هاشمماه درخشان بني»

 السالم بود.حضرتآثار سجده در پيشاني او نمايان بود، و او پرچمدار امام حسين عليه

ياوري برادرش را ديد خدمت امام السالم چون تنهايي و بيابوالفضل العباس عليه

فرماييد؟امام السالم شرفياب شده و عرض كرد: برادرم! آيا به من اجازه جهاد ميعليه

ي سختي نمود، سپس فرمود:يا أخي! أنت صاحب م گريست و گريهالسالحسين عليه
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لوائي و اذا مضيت تفرق عسكري.برادر جان! تو علمدار و پرچمدار من هستي، اگر تو 

السالم عرض كرد:قد [ حضرت عباس عليه۲۸9شود. ] صفحه بروي لشكر من پراكنده مي

ؤالء المنافقين.راستي دلم ضاق صدري و سئمت من الحياة، و أريد أن أطلب ثاري من ه

خواهم انتقامم را از اين منافقان بگيرم.امام ام، ميتنگ شده و از زندگي خسته و ملول شده

السالم فرمود:فاطلب لهوالء األطفال قليال من الماء.حال كه عازم ميدان هستي، حسين عليه

 پس قدري آب براي اين كودكان بياور.

 لشكرحضرت ابوالفضل و حركت به سوي 

السالم به سوي گروه كافران حركت كرد و در برابر آنان حضرت ابوالفضل العباس عليه

ايستاده و آنان را پند و اندرز داد، از عواقب كارشان ترسانيد. ولي در دل سنگ آن 

ضيه را السالم بازگشت و قمالعين تأثير نكرد.حضرت به جانب برادرش امام حسين عليه

 طش!زدند: العطش! العگام، صداي كودكاني را شنيد كه فرياد ميبازگو كرد. در اين هن

 حضرت ابوالفضل و حركت به سوي فرات

فت و اي به دست گرالسالم بر اسب خود سوار شد، نيزهحضرت ابوالفضل العباس عليه

مشك آبي برداشت و به سمت فرات به راه افتاد.عالمه مجلسي رحمة اهلل گويد: چهار 

فرات بودند، آنها دور حضرتش را گرفته و او را تيرباران كردند.بنابر آنچه  هزار نفر مأمور

روايت شده: آن شير اسداللهي بر آنان حمله نمود و هشتاد نفر از آن مالعين را به خاك 

ي فرات گرديد. تشنگي بر حضرتش غلبه كرده بود، خواست انداخت، و وارد شريعه

مام انس و جان و موالي مهربان، حضرت اباعبداهلل اي از آب بياشامد، ولي تشنگي اجرعه

السالم و اهل بيت آن حضرت را به ياد آورد و نخورد و آب روي آب الحسين عليه

ها ريخت و مشك را پر كرد و آن را بر دوش راست خود انداخت، و به سمت خيمه

ند و تحركت كرد.هنگامي كه آن مالعين اين صحنه را ديدند، راه را بر آن حضرت بس
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ي [ سمت محاصره نموده و بر او حمله كردند.آن شير بيشه۲۸۳او را از هر ] صفحه 

خواند و صفتان زبون حمله كرد و جنگيد، در اين حال رجز ميشجاعت بر آن روبه

نفسي لنفس گفت:ال أرهب الموت اذالموت رقا حتي اواري في المصاليت لقيمي

دوا بالسقاو ال أخاف الشر يوم الملتقي موقعي كه المصطفي الطهر وقا اني أنا العباس أغ

آيد من از مرگ هراسي ندارم؛ تا اين كه خود را داخل صفوف دليران مرگ به سراغم مي

السالم است كه جان او جان پيامبر خدا عبداهلل عليهكنم.جان من؛ سپر بالي جان ابيمي

رو آيم.و از شر روبهك ميصلي اهلل عليه و آله و سلم است؛ من عباس هستم كه با مش

ي آن مالعين را پراكنده كرد شدن با دليران هراسي ندارم.حضرت با شجاعت تمام همه

و به حركت خود ادامه داد. زيد بن ورقاء ملعون با همكاري حكيم بن طفيل سنبسي 

اي بر دست راست آن حرامزاده در پشت درخت خرمايي كمين كرد، و غفلتا ضربه

از بدن مباركش جدا كرد.حضرت شمشير را به دست چپ گرفت،  حضرت زد و دست

و گفت:و اهلل ان قطعتم يميني اني أحامي أبدا عن دينيخواند و ميو حمله كرد و رجز مي

 به خدا سوگند! اگر دست راست مرا ببريد؛عن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر األمين

ي صدق و يقين؛ كه فرزند پيامبر پاك و امين من همواره از دين خودم؛و از امام و پيشوا

كنم.حضرت جنگيد تا اين كه ضعف بر او عارض گرديد، ملعوني به است؛ حمايت مي

نام حكم بن طفيل طائي پشت درخت خرمايي كمين كرده بود، ضربتي بر دست چپ 

گفت:يا نفس! ال خواند و ميآن حضرت وارد نمود و از تن جدا كرد، حضرت رجز مي

ي من الكفار و أبشري برحمة الجبارمع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم تخش

فأصلهم يا رب حر النار اي نفس! از گروه كفار واهمه به دل خود راه مده؛ و به يساري

رحمت خداي جبار؛همراه با پيامبر، آقا و برگزيده مسرور باش؛ آنان با ستمگري دست 

هاي آتش جنهم وارد پروردگارا! آنان را در شعله[ ۲۸4چپ مرا قطع كردند. ] صفحه 

 [ .۲۲۳كن ]
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 شهادت حضرت ابوالفضل العباس

الم مشك السعالمه مجلسي رحمة اهلل گويد:در اين هنگام؛ حضرت ابوالفضل العباس عليه

دواند تا اين كه آب را به تشنگان اهل را به دندانهاي مبارك خود گرفت و اسب را مي

برساند.ناگاه تيري از جانب دشمن پرتاب و به مشك اصابت كرد و آب السالم بيت عليه

ي مبارك آن بزرگوار اصابت مشك ريخت، پس از آن تير ديگري آمد و به سينه

السالم نمود و برادر خود را صدا كرد.حضرت از باالي اسب رو به طرف امام حسين عليه

آري؛ كل مجد يمين غير منخذم زد:ادركني؛ درياب مرا.فخر لالرض مقطوع اليدين له من

هاي بريده بر زمين افتاد؛ و دست راست او دستي است كه از هر آن بزرگوار، با دست

مجد و بزرگواري بريده نشده است.در روايت ديگري آمده است: هنگامي كه تير 

ي مبارك آن حضرت اصابت كرد ملعوني با عمودي آهنين، حضرت را ديگري بر سينه

السالم )صداي برادر را شنيد به ار داد و شهيدش كرد.چون امام حسين عليهمورد حمله قر

ي فرات ي فرات حركت كرد( و چون ديد كه برادرش در كنار شريعهجانب شريعه

ها حمل نموده، و اين اشعار را افتاده، سخت گريست و بدن شريف او را به طرف خيمه

صاكم ين النبي محمدأما كان خير الرسل أوخواند:تعديتم يا شر قوم ببغيكم و خالفتم دمي

بنا؟ أما نحن من نسل النبي المسدد؟أما كانت الزهراء أمي ويلكم؟ أما كان من خير البرية 

أحمد؟لعنتم و أخزيتم بما قد جنيتم فسوف تالقوا حر نار توقداي گروه اشرار! با ظلم و 

م اهلل عليه و آله و سلستمگري از حق تجاوز كرديد؛ و با دين پيامبر خدا محمد صلي 

مخالفت نموديد.آيا بهترين پيامبران در مور ما، به شما سفارش نكرده بود؟ آيا ما از نسل 

ي زهرا عليهاالسالم مادر من [ نيستيم؟واي بر شما! آيا فاطمه۲۰۱پيامبر درستكار ] صفحه 

كب شديد تنيست؟ آيا پدر من، از بهترين مردمان و خاليق نيست؟به سبب جناياتي كه مر

هاي لهي شعمورد نفرين و لعنت خدا قرار گرفتيد و رسوا شديد؛ پس به زودي در شراره

السالم فرمود:أالن انكسر ظهري، و آتش جهنم خواهيد سوخت.سپس امام حسين عليه
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[ .صاحب اصل ۲۲9ي من گسسته گشت ]قلت حيلضتي.اكنون كمرم شكست و چاره

السالم به است:بدن مبارك حضرت عباس عليهمدهگويد: در بعضي از كتابهاي معتبر آ

ه ي برادر خود را بالسالم نتوانست بدن پاره پارهقدري زخمي بود كه امام حسين عليه

سوي محل شهدا حمل كند، به ناچار بدن شريف او را در كنار فرات گذاشت، و با حال 

 ها بازگشت.گريه و حزن و اندوه به سوي خيمه

 شودزم میدان ميحضرت علي اكبر عا

نويسد: روايت شده است:چون حضرت عباس بن علي مي« المنتخب»در كتاب 

مله السالم حعليهماالسالم به شهادت رسيد، لشكر كفار بر اصحاب امام حسين عليه

كردند، چون حضرت اين منظره را ديد صدا زد:يا قوم! أما من مغيث يغيثنا؟أما من طالب 

يذب عنا؟أما من أحد فيأتينا بشربة من الماء لهذا الطفل فانه ال حق فينصرنا؟أما من خائف ف

يطيق الظماء؟اي قوم! آيا فريادرسي نيست كه به فرياد ما برسد؟آيا خواهان حقي نيست 

كه ما را ياري كند؟آيا خائفي از غضب خدا نيست كه دشمن را از ما دفع كند؟آيا كسي 

كه تاب و توان تشنگي را ندارد،  ي آبي براي اين كودك شيرخوارنيست كه جرعه

[ در اين هنگام؛ فرزند بزرگ آن امام مظلوم، حضرت علي اكبر ۲۰۰بياورد؟ ] صفحه 

السالم كه هفده سال داشت به پا خاست، و گفت: اي آقا و موالي من! من براي تو عليه

 والسالم مشك را برداشت و وارد شريعه شد آورم.راوي گويد: علي اكبر عليهآب مي

مشك را پر كرد و رو به طرف پدر بزرگوار، طيب و طاهر خود نمود، و عرض كرد: پدر 

خواستي، برادرم را سيراب كن و اگر باقي ماند بر صورت من جان! اين آب است كه مي

خوار خود السالم گريست و فرزند شيربريز كه سوگند به خدا! تشنه هستم.امام حسين عليه

و ظرف را گرفت و نزد دهان كوچك آن شيرخوار آورد،  را گرفت و در بغلش نشاند

چون آن شيرخوار خواست آبي بنوشد تير مسمومي از طرف دشمن آمد و پيش از آن 

لسالم ااي از آن بنوشد به گلوي آن طفل مظلوم اصابت كرد.امام حسين عليهكه جرعه
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ا به گريست و ظرف آب را از دست مبارك خود بينداخت، و صورت مبارك خود ر

ي اين روايت بعد از اين خواهد آمد.و اين روايت؛ روايت سوي آسمان گرفت... تتمه

نويسد: ابوالفرج گويد:علي بن حسين عليهاالسالم همان مي« بحاراالنوار»غريبي است.در 

سن السالم است كه فرزندي نداشت و ابوالحعلي اكبر و بزرگترين پسر امام حسين عليه

ليلي دختري ابومرة بن عروة بن مسعود ثقفي است، و او اولين  شد، مادرشناميده مي

[ .صاحب اصل گويد: ۲۲۸السالم( كه در كربال شهيد شد ]كسي بود )از اهل بيت عليهم

السالم و در برخي از تأليفات اصحاب ما روايت شده است:چون حضرت عباس عليه

بارك امام حسين ي محبيب بن مظاهر به شهادت رسيدند آثار شكستگي در چهره

السالم پديدار شد. حضرت غمگين و اندوهگين نشسته بود و قطرات اشك از عليه

كه  -ديدگانش به صورت نازنينش جاري بود. در اين حال، فرزندش جناب علي اصغر 

نزد حضرت آمد و عرض كرد:يا أبتاه! قتل عمي  -السالم است معروف به علي اكبر عليه

خير لي في الحياة بعده، فقد ضاق صدري لفراقه، فهل من  السالم فالالعباس عليه

السالم كشته شد، پس از او خيري در زندگي نيست، رخصة؟پدر جان! عمويم عباس عليه

[ امام ۲۰۲فرماييد به ميدان بروم؟ ] صفحه از فراق او دلم تنگ شده است، آيا اجازه مي

ه خدا اهلل؛ فراقك.فرزند عزيزم! ب السالم گريست و فرمود:يا بني! يعز علي وحسين عليه

سوگند! فراق و جدايي تو بر من سخت است؟عرض كرد: كيف يا أبتاه! و أنت وحيد بين 

األعداء فريد ال ناصر لك و ال معين، روحي لروحك الفداء، و نفسي لنفسك الوقاء.پدر 

، نه نه ياوري اي،بزرگوارم! چگونه به ميدان نروم؟ حال آن كه در ميان دشمنان تنها مانده

مهيج »معيني داري، روحم فداي روح شما و جانم سپر بالي جان شما است.در كتاب 

دان خواست به طرف ميالسالم مينويسد:هنگامي كه حضرت علي اكبر عليهمي« االحزان

تند: ي واالتبار را گرفتند و گفوار دور آن شهزادهنبرد برود، اهل حرم و بانوان محترم حلقه

ي ما رحم كن و به سوي جنگ شتاب مكن، زيرا كه ما تاب و توان جدايي تو را به غريب

كرد و از پدر زاده پيوسته اصرار ميگويد: آن شاه« مهيج االحزان»نداريم.صاحب 
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ي ميدان دادند. آن گاه خواست تا اين كه حضرت به او اجازهبزرگوارش اذن ميدان مي

ي [ .عالمه۲۲۰و به سوي ميدان روانه شد ]پدر بزرگوارش و اهل حرم را وداع گفت، 

نويسد: محمد بن ابوطالب گويد: در آن روز، مي« بحاراالنوار»مجلسي رحمة اهلل در 

سد: نويي مجلسي رحمة اهلل ميالسالم هيجده سال داشت.عالمهحضرت علي اكبر عليه

سيد .نويسد: گفته شده: سن شريف آن حضرت بيست و پنج سال بودشهراشوب ميابن

ن به السالم به طرف ميدابن طاووس رحمة اهلل گويد:هنگامي كه حضرت علي اكبر عليه

السالم از پشت سر او نگاهي مأيوسانه بر اندام آن خورشيد فلك راه افتاد امام حسين عليه

اش بر صورتش جاري شد و گريست.در بيناختيار اشك چشمان حقامامت انداخت و بي

السالم محاسن شريف خود را به يسد: مورخان گويند:امام حسين عليهنومي« بحاراالنوار»

[ اللهم اشهد علي هؤالء القوم، فقد برز اليهم ۲۰۳سوي آسمان گرفت و فرمود: ] صفحه 

غالم أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك، و كنا اذا اشتقنا الي نبيك نظرنا الي 

م تفريقا، و مزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق وجهه.اللهم امنعهم بركات األرض، و فرقه

قددا، و ال ترض الوالة عنهم أبدا، فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا.خداوندا! 

 ترين مردم از لحاظ صورت، سيرت وشاهد باش! جواني به سوي اين سپاه رفت كه شبيه

وان شديم به اين جمي گفتار به پيامبر توست، و ما هرگاه مشتاق ديدار پيامبر تو

نگريستيم.خداوندا! بركات زمين را از آنان بازدار، و جمعيت آنان را پراكنده ساز، و مي

ي اتفاق آنان را پاره كن، و آنان را در راههاي تفرقه و جدايي قرار ده، و هرگز پرده

تا حاكمان را از آنان راضي و خشنود مگردان، زيرا كه اين گروه از ما دعوت كردند 

ياري كنند چون اجابت كرديم آنان با ما عداوت و دشمني نموده و با ما جنگ نمودند.آن 

السالم رو به عمر سعد لعين كرد و فرياد زد:مالك قطع اهلل رحمك! گاه امام حسين عليه

و ال بارك اهلل لك في أمرك! و سلط عليك من يذبحك بعدي علي فراشك! كما قطعت 

من رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم.تو را چه شده؟ خداوند رحمي و لم تحفظ قرابتي 

رحم )نسل( تو را قطع كند و هيچ امر و آرماني را بر تو مبارك نفرمايد، و بر تو كسي را 
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مسلط كند كه تو را در رختخواب بكشد، چنان كه تو رحم )نسل( مرا قطع نمودي و 

ه و آله و سلم مراعات نكردي.پس از آن؛ قرابت و خويشي مرا با رسول خدا صلي اهلل علي

السالم با صداي بلند اين آيه را تالوت فرمود:)ان اهلل اصطفي آدم و نوحا امام حسين عليه

[ ۲۲9ذرية بعضها من بعض و اهلل سميع عليم( ] -و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين 

مردم جهانيان برگزيد، فرزنداني  .همانا خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر

 [ ۲۰9كه برخي از ديگري بودند و خداوند شنوا و دانا است. ] صفحه 

 ي حضرت علي اكبرمبارزه

السالم در ميدان نبرد قرار گرفت و به جنگ در اين هنگام، حضرت علي اكبر عليه

يهم جد أبگفت:أنا علي بن الحسين بن علي من عصبة خواند و ميپرداخت، او رجز مي

السيف أحمي عن أضربكم بو اهلل؛ ال يحكم فينا ابن الدعي أطعنكم بالرمح حتي ينثنيالنبي

وهي السالم هستم؛ از گرمن علي، فرزند حسين بن علي عليهأبي ضرب غالم هاشمي علوي

د؛ تواند در خصوص ما حكم كنكه جد آنان پيامبر است.به خدا سوگند! پسر زنازاده نمي

زنم؛ ام بشكند.در حمايت از پدرم شما را با شمشير ميزنم كه نيزها را با نيزه ميو چنان شم

زند.آن گاه مانند شير بر دشمن زبون حمله كرد و ضرباتي كه جوان هاشمي علوي مي

جنگ سختي نمود و گروه زيادي را به خاك انداخت تا اين كه از زيادي كشته، ضجه 

ير نقل شده است:چون اين ش« فوادح القوادح»كتاب  و فرياد لشكريان كافر بلند شد.از

ثير سعد حرامزاده، طارق بن كي جنگ نهاد مبارز طلبيد، ابني شجاعت قدم به عرصهبيشه

ن ي ايزياد خواهي گرفت، به مبارزهرا صدا زد و گفت: هر چقدر جايزه بخواهي از ابن

من  شوي وحب حكومت ميجوان بشتاب و سر او را براي من بياور. طارق گفت: تو صا

براي من ضامن  -زياد ابن -ي او بروم؟ اگر حكومت موصل را در نزد امير به مبارزه

كنم.عمر سعد لعين ضامن شد و او به سوي ميدان آمد، آن ملعون شوي با او مبارزه ميمي

ي هي واالتبار ضربشروع به مبارزه كرد.جنگ سختي درگرفت تا اين كه آن شهزاده
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بر او وارد نمود و او را به جهنم فرستاد.پس از او؛ برادر آن ملعون به ميدان آمد،  مهلكي

اي به چشم او زد و او را هالك نمود.پس از او؛ فرزندش به مبارزه حضرت ضربه

ن آمد جز ايبرخاست، حضرت او را نيز از پاي درآورد، كسي از آن لشكر به ميدان نمي

كشيد و السالم او را به خاك و خون مييهكه شير شجاع، حضرت علي اكبر عل

فحه ي او برود؟ ] صكشت.در اين هنگام؛ عمر لعين فرياد زد: آيا مردي نيست به مبارزهمي

ي آن حضرت قدم به ميدان مبارزه [ پس بكر بن غانم را صدا زد تا براي مبارزه۲۰۸

ر هستم و جنگي براببگذارد.بكر ملعون گفت: اين جواني بيش نيست، من با دو هزار مرد 

ي او ي او برود؟ به مبارزهكنم، ولي چون گفتي: آيا مردي نيست به مبارزهمبارزه مي

مام رنگ ا -چنان كه گفته شده  -روم.بكر ملعون قدم به ميدان نهاد، در اين هنگام مي

السالم پريد و متغير گرديد، مادرش حضرت ليال عليهاالسالم عرض كرد: نكند حسين عليه

ي اي به فرزندم رسيده كه رنگ شما پريد؟حضرت فرمود: نه، ولي كسي به مبارزهدمهص

ترسم، تو خداي را بخوان و دعا كن، زيرا كه از جدم رسول او آمد كه از او بر فرزندم مي

فرمود:دعاء الوالدة يستجاب لولدها.دعاي خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم شنيدم كه مي

شود.حضرت ليال عليهاالسالم وارد خيمه شد، سر مستجاب ميمادر؛ در حق فرزندش 

خود را گشود، دست دعا به طرف خداي عالم دراز كرد و گفت:يا من رد يوسف علي 

يعقوب و رجع اليه بصره أردد علي ولدي واحفظه من بكر بن غانم.اي خدايي كه يوسف 

زند دان و او را از گرا بر يعقوب برگرداندي، تا چشمانش روشن گشت، فرزند مرا برگر

بكر بن غانم حفظ فرما.آن گاه بر آن ملعون نفرين كرد.آري! حضرت علي اكبر 

السالم با آن ملعون به مبارزه پرداخت، ضرباتي چند بين آن دو رد و بدل شد، با نيزه عليه

بر همديگر حمله كردند، ميان آن دو نبرد سخت و عظيمي درگرفت، تا اين كه حضرت 

اش پاره شده بود. حضرت زير بغل او را هدف قرار داده بغل او شد، كه زرهمتوجه زير 

ي كاري، آن ملعون را به دو قسمت تقسيم ي شمشيري حواله كرد، آن ضربهو ضربه

كرد، و فوري روح پليد او را به سوي آتش جهنم روانه ساخت.روايت شده است: آن 
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طش العين را كشت، سپس با شدت عزاده با تشنگي كه داشت صد و بيست نفر از مشاه

و زيادي جراحت به محضر پدر بزرگوار خود آمد و عرض كرد:يا أبه! العطش قد قتلني 

و ثقل الحديد قد أجهدني، فهل الي شربة ماء من سبيل أتقوي بها علي جهاد األعداء؟ ] 

[ اي پدر جان! تشنگي جانم را به لب رسانيده، و سنگيني آالت و سالح ۲۰۰صفحه 

ه توان دست يافت كي آبي ميهنين، مرا به زحمت و مشقت انداخته است، آيه به جرعهآ

د از حمي« مهيج االحزان»با آن قدرتي به دست آورم و با دشمنان جهاد نمايم؟در كتاب 

ديد السالم عرض كرد:يا أباه! أثقلني الحكند كه حضرت علي اكبر عليهبن مسلم نقل مي

كند.امام سنگيني سالح آهنين مرا آزرده، و تشنگي مرا خفه ميو أخنقني العطش.اي پدر! 

السالم گريست و فرمود:وا غوثاه يا بني! اصبر قليال يسقيك جدك شربة ال حسين عليه

ظمأ بعدها.وا غوثاه! اي فرزندم! بازگرد و لختي صبر كن، كه به زودي جدت محمد صلي 

ه پس از آن هرگز تشنه نخواهي شد اهلل عليه و آله و سلم تو را سيراب خواهد كرد ك

نويسد: حضرت فرمود:اي فرزندم! بر محمد صلي اهلل عليه و مي« بحاراالنوار»[ .در ۲۲۳]

السالم و بر من گران و سخت است كه تو آن مالعين طالب عليهآله و سلم و علي بن ابي

سانك.اي هات لرا دعوت كني و پاسخ ندهند، استغاثه كني و به فرياد تو نرسند.يا بني! 

 السالم زبان او را به دهان گرفتفرزندم! زبانت را نزديك بياور.آن گاه امام حسين عليه

و مكيد، و انگشتر خود را به او داد، و فرمود:آن را در دهانت بگذار، و به سوي جنگ 

دشمنت برگرد كه من اميدوارم كه امروز و تا شب، جد بزرگوارت تو را با جام سرشاري 

السالم خواهد كرد كه پس از آن هرگز تشنه نخواهي شد.حضرت علي اكبر عليهسيراب 

گفت:الحرب قد بانت لها الحقائق و خواند و ميبه سوي ميدان بازگشت، او رجز مي

حقايق و اهلل رب العرش، ال نفارق جموعكم أو تغمد البوارقظهرت من بعدها مصادق

يعني آراسته شدن صفوف و  -ن جنگ آشكار شده است، كه پس از آن مصاديق آ

[ سوگند به خدايي كه مالك عرش ۲۰9شود. ] صفحه نيز نمايان مي -كشيدن شمشيرها 

دارم تا اين كه شمشيرها به غالف شوم؛ و دست از شما برنمياست از گروه شما جدا نمي
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[ ۲۲4جنگيد تا اين كه دويست نفر از آنان را كشت ]گذاشته شود.آن حضرت پيوسته مي

. 

 شهادت حضرت علي اكبر

نويسد:اهل كوفه از كشتن او اجتناب خود مي« االرشاد»شيخ مفيد رحمة اهلل در كتاب 

زاده افتاد. آن حضرت باشجاعت منقذ عبدي ملعون بر آن شاهنمودند، ناگاه چشم ابنمي

ي عرب بر گردن من؛ اگر اين جوان با اين جنگيد، آن ملعون گفت: گناه همهتمام مي

جاعت ضرب و قتل از كنار من عبور كند، پدر او را به عزا خواهم نشاند.حضرت بر ش

اي بر جنگيد تا اين كه مرة بن منقذ بر او تاخت و نيزهكرد و ميصفوف دشمن حمله مي

السالم آمده است:حضرت علي اكبر عليه« بحاراالنوار»او زد.در روايت ديگري در كتاب 

كرد تا اين كه تيري از طرف دشمن آمد و بر گلوي آن مكرر بر آن بزدالن حمله مي

نويسد:موقعي مي« بحاراالنوار»[ .باز در ۲۳۱حضرت اصابت كرد و گلوي او را پاره كرد ]

ي هجنگيد، منقذ بن مرالسالم باالي اسب با آن مالعين ميكه حضرت علي اكبر عليه

م به، روي زمين افتاد.مرداي بر سر مبارك آن حضرت زد كه او از شدت ضرعبدي، ضربه

زدند تا اين كه حضرت ناتوان شد و دست به گردن دين از اطراف با شمشير او را ميبي

برد، پس هر سواري، اسب انداخت، اسب در ميان سواران او را به سوي لشكر دشمن مي

 وكرد تا اين كه بدن نازنين او را با تيغ پاره پاره كردند، بر آن حضرت زخمي وارد مي

چون روح او به گودي گلويش رسيد با صداي بلند فرياد زد:يا أبتاه! هذا جدي رسول اهلل 

صلي اهلل عليه و آله و سلم قد سقاني بكأسه األوفي شربة ال أضمأ بعدها أبدا! و هو يقول: 

العجل العجل! فان لك كأسا مذخورة حتي تشربها الساعة.پدر جان! اينك جدم رسول 

[ سيراب ۲۰۳و آله و سلم مرا با جام سرشاري با شربتي گوارا ] صفحه  خدا صلي اهلل عليه

فرمود:حسين جانم! شتاب كرد، شربتي كه پس از آن هرگز تشنه نخواهم شد. و او مي

[ .سيد ۲۳۰ام كه همين ساعت بنوشي ]كن و زود باش كه براي تو نيز جامي ذخيره كرده
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ح پر السالم فريادي كشيد و روعليه بن طاووس رحمة اهلل گويد:سپس حضرت علي اكبر

د السالم آمد و بر بالين فرزند خوفتوحش از جسد مباركش جدا گرديد، امام حسين عليه

ايستاد، و روي مبارك خود را بر صورت نازنين او نهاد، و فرمود:قتل اهلل قوما قتلوك يا 

 عليه و آله و بني! ما أجراهم علي الرحمان و علي انتهاك حرمة رسول اهلل صلي اهلل

سلم.پسر جانم! خدا بكشد كساني را كه تو را كشتند. چقدر بر خدا و بر هتك حرمت 

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم جري و گستاخند!اشك از ديدگانش سرازير شد 

[ .ابومخنف ۲۳۲و آن گاه فرمود:علي الدنيا بعدك العفاء.پس از تو خاك بر سر دنيا باد ]

السالم در بالين فرزندش نشست و سر جوانش را بغل گرفت ام حسين عليهگويد: سپس ام

فرمود:يا ولدي! أما أنت فقد بوسيد و ميهاي او را پاك نمود، او را ميو خون دندان

استرحت من هم الدنيا و غمها و شدائدها و صرت الي روح و ريحان، و قد بقي أبوك و 

هاي آن راحت شدي و به و غم دنيا و سختيما أسرع اللحوق بك.پسر جانم! تو از هم 

 سوي رحمت و روزي پاكيزه رفتي، ولي پدر تو ماند، به زودي به تو ملحق خواهم شد.

 حضرت زينب بر بالین حضرت علي اكبر

ن ي امام حسيبينم زني را كه از خيمهابومخنف گويد: عمارة بن واقد گويد:گويا مي

فحه زد: ] صو زيبايي مانند ماه درخشيد، او فرياد ميالسالم بيرون آمد، او در حسن عليه

[ وا ولداه! وا قتاله! وا قلة ناصراه! وا غريبا! وا مهجة قلباه! ليتني كنت قبل هذا اليوم ۲۰4

ام! واي از كمي ياوران! واي از غريبي! عميا، ليتني و سدت الثري.واي فرزندم! واي كشته

ز، نابينا بودم، كاش من مرده بودم.در واي از خون دل من! كاش پيش از اين رو

تاب بينم زني را كه با اضطراب و شنويسد: حميد بن مسلم گويد:گويا ميمي« بحاراالنوار»

نمود، از خيمه بيرون دويد، او مانند آفتات طلوع كرده بود، و فرياد واويال و وا هالكا مي

نور  ي دل من! ايب من! اي ميوهگفت:يا حبيباه! يا ثمرة فؤاداه! يا نور عيناه!اي حبيمي

السالم چشمان من!پرسيدم: اين خانم كيست؟گفتند: اين زينب عليهاالسالم دختر علي عليه
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السالم انداخت. در اين است.او آمد و خود را روي نعش مبارك حضرت علي اكبر عليه

جوانان  بهالسالم دست او را گرفت و به خيمه بازگردانيد، و رو هنگام، امام حسين عليه

هاشم، نعش حضرت علي اكبر خود كرد، و فرمود: برادر خود را برداريد.جوانان بني

اي كه نعش شهدا در آنجا بود، السالم را برداشتند و آوردند تا اين كه در خيمهعليه

 [ .۲۳۳گذاشتند ]

 حضرت سكینه و شهادت حضرت علي اكبر

نقل  هلل نقل شده: شيخ از جابر بن عبداهللدر برخي از كتابهاي معتبر از شيخ مفيد رحمة ا

السالم السالم شهيد شد امام حسين عليهكند: جابر گويد:چون حضرت علي اكبر عليهمي

گريست، غمگين بود و از جان خود مأيوس و سير شده بود، وارد خيمه در حالي كه مي

اي دهوس شبينم از خود مأيشد.حضرت سكينه عليهاالسالم عرض كرد: چه شده كه مي

كني؟ برادرم علي اكبر خواهي و به اين طرف و آن طرف نگاه ميو مرگ خود را مي

[ ۲9۱السالم كجاست؟حضرت فرمود: پست فطرتان و لئيمان او را كشتند. ] صفحه عليه

چون حضرت سكينه عليهاالسالم اين را شنيد فرياد زد: واي بردار جان! واي 

السالم آمد و مانع شد، رون رود كه امام حسين عليهخواست از خيمه بيام!ميجگرگوشه

به او فرمود: اي سكينه! تقواي خدا را پيشه كن، و شكيبايي نما.عرض كرد: پدر جانم! 

كند كسي كه برادرش كشته، و پدرش از شهر خود رانده شده است؟امام چگونه صبر مي

م خدا هستيم و به سوي او بازخواهي السالم فرمود:)انا هلل و انا اليه راجعون(؛ما ازحسين عليه

ها بيرون آمد كه دو نويسد:در آن هنگام، كودكي از خيمهمي« بحاراالنوار»گشت.در 

كرد و از ي در در گوش او بود، او مضطرب بود و به چپ و راست نگاه ميگوشواره

را  ولرزيد.پس ملعوني به نام هاني بن بغيث بر او حمله نمود و اترس، گوشوارهايش مي

هوش كرد و از شدت ناراحتي مانند شخص بيشهيد كرد.مادرش شهربانو به او نگاه مي

 [ ۲9۳[ . أال لعنة اهلل علي القوم الظالمين. ] صفحه ۲۳9زد ]حرفي نمي
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ي امام حسین و كیفیت شهادت آن ي كبري و جهاد و مبارزهدر مصیبت عظمي، واقعه

 مظلوم

 روز عاشورا و تنهايي امام حسین

ي اصحاب و ياران، برادران و هاي بسياري نقل شده است:هنگامي كه همهدر كتاب

دند، السالم شهيد شالسالم و همچنين فرزندش علي اكبر عليهخويشان امام حسين عليه

حضرت نگاهي به سمت راست و چپ نمود و در اطراف خود كسي از اصحاب و 

ود را به سوي آسمان بلند كرد و فرزندان برادر و اهل بيتش را نديد سر مبارك خ

فرمود:اللهم انك تري ما يصنع بولد نبيك.خدايا! تو شاهدي كه با فرزند پيامبر تو چگونه 

شود؟آن گاه صدا زد:هل من راحم يرحم آل رسول المختار؟ هل من ناصر ينصر رفتار مي

هل من  ذرية األطهار؟ هل من مجير ألبناء البتول؟ هل من ذاب يذب عن حرم الرسول؟

تا به  اي هستموحد يخاف اهلل فينا؟ هل من مغيث يرجو اهلل في اغاثتنا؟آيا رحم كننده

فرزندان پيامبر برگزيده رحم نمايد؟ آيا ياوري هست تا فرزندان پاكيزگان را ياري 

كند؟آيا كسي هست تا فرزندان فاطمه زهرا عليهاالسالم را پناه دهد؟ آيا مدافعي هست 

بر دفاع نمايد؟ آيا خداپرستي هست تا در حق ما از خدا بترسد؟ آيا تا از حريم پيام

 فريادرسي هست كه به پاداش خدا اميد داشته و به فرياد ما برسد؟

 امام سجاد و ياري از امام حسین

نشينان و بانوان عصمت و طهارت به گريه بلند شد،حضرت در اين هنگام، صداي پرده

السالم از خيمه بيرون آمد، آن حضرت مريض بود و يهالعابدين علعلي بن الحسين زين

نظره كلثوم عليهاالسالم چون اين مقادر نبود تا اين كه شمشيري از نيام بكشد.حضرت ام

ار السالم فرمود: عمه جان! بگذالعابدين عليهرا ديد فرياد زد: اي فرزندم! برگرد.امام زين

و آله و سلم جنگ نمايم.امام حسين تا در پيشگاه فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه 
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كلثوم! خذيه لئال تبقي األرض خالية من نسل آل محمد السالم فرمود:يا أمعليه

كلثوم! او را بگير )و نگذار به طرف ميدان برود( تا زمين [ اي ام۲99السالم. ] صفحه عليهم

 [ .۲۳۸السالم خالي نماند ]از نسل آل محمد عليهم

 غرشهادت حضرت علي اص

 السالم دربنويسد:امام حسين عليهمي« اللهوف»سيد بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

خيمه آمد و به حضرت زينت عليهاالسالم فرمود:ناوليني ولدي الصغير حتي أودعه.فرزند 

« االرشاد»[ .شيخ مفيد رحمة اهلل در ۲۳۰كوچك مرا بده تا با او وداع نمايم ]

ه كودكي شيرخوار بود، آوردند و او را در بغل گرفت.در نويسد:فرزندش عبداهلل را كمي

فرمود:ويل لهؤالء القوم اذا كان جدك بوسيد، و مينويسد: او را ميمي« بحاراالنوار»

محمد المصطفي خصمهم.واي بر اين گروه! در آن هنگامي كه جد تو محمد مصطفي 

بغل حضرتش بود  صلي اهلل عليه و آله و سلم خصم و دشمن آنان باشد.و كودك در

ها نقل شده است: حضرت زينت عليهاالسالم خواهر گرام آن [ .در برخي از كتاب۲۳9]

امام مظلوم، كودكي از خيمه آورد و گفت:يا أخي! هذا ولدك له ثالثة أيام ما ذاق الماء 

فاطلب له من الناس شربة ماء. اي برادر! اين فرزند تو سه روز است كه آبي نچشيده است، 

اي آب طلب كن.حضرت فرزندش را روي دستان مبارك او از اين مردم جرعه براي

خود گرفت و فرمود:يا قوم! قد قتلتم شيعتي و أهل بيتي، و قد بقي هذا الطفل، ويلكم! 

أسقوا هذا الرضيع، أما ترونه يتلظي عطشا من غير ذنب أتاه اليكم.اي مردم! ياران و اهل 

 ودك برايم مانده است، واي بر شما! اين طفل شيرخواربيت مرا كشتيد، اينك تنها اين ك

سوزد بدون اين كه براي [ مي۲9۸بنيد چگونه از تشنگي ] صفحه را آب دهيد، آيا نمي

ا مورد السالم آنان رشما نافرماني كرده باشد؟راوي گويد: در اين اثنا كه امام حسين عليه

عون با تيري گلوي آن طفل را هدف خطاب قرار داده بود ناگاه حرملة بن كاهل اسدي مل

 السالم دستالسالم ذبح كرد.امام حسين عليهقرار داد و او را در آغوش امام حسين عليه
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شد به سوي آسمان گرفت و چون از خون پر ميخود را زير خون پاك گلوي او مي

نزل فرمود:و هون علي ما [ .سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: آن گاه مي۲۳۳پاشيد ]مي

تظلم »[ .در كتاب ۲۳4بيند ]بي أنه بعين اهلل.اين مصايب بر من سهل است چون خدا مي

نويسد:حضرت دست خود را زير گلوي كودك گرفت تا اين مي« الزهراء عليهاالسالم

كه هر دو دستش از خون لبريز شد و فرمود:يا نفس! اصبري و احتسبي فيما أصابك.اي 

اجر و پاداش بپندار.پس از آن فرمود:الهي تري ما حل نفس! صبر كن و اين مصايب را 

بنا في العاجل، فاجعل ذلك ذخيرة لنا في اآلجل.خدايا! شاهدي كه اين گروه در دنيا با 

رمايد: فالسالم ميما چه كردند؟ اين مصايب را در آخرت براي ما ذخيره كن.امام باقر عليه

ان السالم به سوي آسمام حسين عليهالسالم كه اماز خون گلوي حضرت علي اصغر عليه

نويسد: آن گاه امام حسين مي« االرشاد»[ .در ۲9۱اي به زمين بازنگشت ]پاشيد، قطره

السالم فرمود:يا رب! ان تكن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير عليه

ا آسماني را از ممنه، وانتقم لنا من هؤالء القوم الظالمين.پروردگارا! اگر ياري و نصرت 

اي اين مصايب را بهتر از آن قرار ده و انتقام ما را از اين گروه ستمگر بگير.آن منع فرموده

[ در ۲9۰گاه آن كودك را آورد و در ميان كشتگان اهل بيت خود قرار داد. ] صفحه 

نويسد: سپس حضرت فرمود:ال يكون أهون عليك من فصيل.اين مي« بحاراالنوار»

« منتخب»[ .در ۲9۰ي صالح، كمتر نيست ]ي ناقهار نزد تو از بچهكودك شيرخو

بين خود به سوي آسمان نگاه كرد و فرمود:اللهم أنت نويسد: حضرت با چشمان حقمي

الشاهد علي قوم قتلوا أشبه الناس بنبيك و حبيبك و رسولك محمد صلي اهلل عليه و آله 

و رين مردم به پيامبر و حبيب و رسول تتو سلم.خداوندا! تو شاهدي بر گروهي كه شبيه

 گويد:امام حسين« االحتجاج»محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم را كشتند.در كتاب 

السالم از اسب خود پايين آمد و با غالف شمشير خود قبري حفر كرد و كودك را عليه

شا فرمود ان آيدكه آغشته به خونش بود دفن كرد، آن گاه برخاست و ابياتي كه بعدا مي

[۲9۲. ] 
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 وداع امام حسین با اهل حرم

ز السالم به قتلگاه نگاه كرد و ديد هفتاد و دو نفر انويسد:امام حسين عليهمي« منتخب»در 

 ها آمد، و صدا زد:يا سكينة!اند، آن گاه به سوي خيمهياران و اهل بيتش به خاك افتاده

الم.اي سكينه! اي فاطمه! اي زينب! اي كلثوم! عليكن مني السيا فاطمة! يا زينب! يا ام

كلثوم! سالم بر شما.سكينه عليهاالسالم عرض كرد:يا أبه! استسلمت للموت؟پدرجان! ام

اي؟حضرت فرمود:كيف ال يستسلم من ال ناصر له و ال معين.چگونه آيا به مرگ تن داده

[ يا أبة! ۲99تن به مرگ ندهد كسي كه نه ياري دارد و نه ياوري.عرض كرد: ] صفحه 

ردنا الي حرم جدنا.پدر جان! ما را به سوي حرم جد ما برگردان.حضرت فرمود:هيهات! 

.در اين خوابيدي خود ميداشتند در آشيانهلو ترك القطا لنام.اگر دست از مرغ قطا برمي

السالم آنان را ساكت ي اهل حرم و بانوان ناله و شيون زدند، امام حسين عليههنگام، همه

ها آمد و عباي رسول خدا نويسد: حضرت به خيمه[ .باز در همين كتاب مي۲9۳]نمود 

صلي اهلل عليه و آله و سلم را خواست، و آن را بر دوش انداخت و زره فاضل او را پوشيد، 

و شمشير او را حمايل كرده و بر اسب خود سوار شد. حضرت در حالي كه در ميان زره 

كلثوم عليهاالسالم كرد و شد، آن گاه رو به امي رزم آهني و اسلحه بود آماده

فرمود:أوصيك يا اخية! بنفسك خيرا و اني بارز الي هؤالء القوم.اي خواهر مهربانم! تو را 

ل، دين عازم هستم.در اين حانمايم، من به سوي اين گروه بيبه خير و نيكي سفارش مي

د ناله الم آمد، وي با صداي بلنالسحضرت سكينه عليهاالسالم رو به سوي امام حسين عليه

ا داشت، حضرت او رالسالم او را بسيار دوست ميكرد. امام حسين عليهزد و گريه ميمي

ي خود چسبانيد و اشك چشمان او را پاك كرد و فرمود:سيطول نوازش كرد و بر سينه

مادام  ةال تحرقي قلبي بدمعك حسربعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني

سكينه جانم! فاذا قتلت فأنت أولي بالذي تأتينه يا خيرة النسوانمني الروح في جثماني

ي تو طوالني خواهد بود.با حسرت اشك خود، قلب مرا هنگامي كه كشته شدم گريه
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مسوزان، مادامي كه روح در جسم من است.هنگامي كه من كشته شدم تو سزاوارترين 

سد: حضرت نويني اي بهترين زنان!باز در همين كتاب ميكسي هستي كه بر من گريه ك

به خواهر گرامش فرمود:يا أختاه! ايتيني بثوب عتيق ال يرغب فيه أحد من الناس، أجعله 

آن  ي مرا بياور تا كسي درتحت ثيابي، ألن ال أجرد بعد قتلي.خواهر جانم! لباس كهنه

پوشم تا كسي آن را غارت د ميهاي خو[ لباس۲9۳رغبت نكند، آن را از زير ] صفحه 

كه  گويد: هنگامي« منتخب»نكند كه بعد از كشته شدنم عاري از لباس نمانم.صاحب 

د ي آنها بلند شاهل حرم و بانوان محترمه اين صحنه را ديدند صداي شيون، ناله و گريه

ن البكاء االسالم بر آنان فرمود:مهال؛ ف[ .در برخي از كتب آمده است: امام حسين عليه۲99]

« منتخب»[ .در كتاب ۲9۸ي شما بعد از اين است ]أمامكن.آرام باشيد! زيرا كه گريه

اي آوردند، حضرت اطراف آن را پاره كرد و آن را از نويسد: پس از آن؛ لباس كهنهمي

اي نيز داشت آن را هم پاره كرد تا اين كه غارت هايش پوشيد، و شلوار تازهزير لباس

كه حضرت شهيد شد، مرد ملعوني آن لباسها را غارت كرد و بدن مباركش نكنند.هنگامي 

را در صحرا بر روي زمين گرم و سوزان كربال عريان گذاشت. پس دستان آن ملعون شل 

گويد: چون « منتخب»گرديد و عذاب و عقوبت الهي بر آن حرامزاده نازل شد.صاحب 

د شيد، با اهل بيت و فرزندان خود وداع كرالسالم اين لباس پاره پاره را پوامام حسين عليه

[ .عالمه مجلسي رحمة اهلل گويد:پس از آن؛ امام ۲9۰وداعي كه بازگشتي در آن نبود ]

السالم را خواند و اسرار امامت و خالفت را السالم، فرزندش امام سجاد عليهحسين عليه

وي يش از حركت به سالسالم پبه او سپرد، و بر او سفارش كرد.و چون امام حسين عليه

يا هاي انبيا و اوصعراق از شهادت خويش آگاه بود به همين جهت، كتابها و ساير وديعه

ي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم سپرد تا اين كه آنها سلمه، همسر محترمهرا به ام

 نالسالم از عراق، به سوي حضرتش تحويل دهد.و چورا بعد از بازگشت امام سجاد عليه

اي مهناالسالم وصيتالسالم مريض بود به همين جهت، امام حسين عليهامام سجاد عليه

نوشت و آن را امانت نزد دختر خود، فاطمه عليهاالسالم گذاشت تا اين كه آن را به 
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[ .چنان كه شيخ كليني رحمة اهلل در ۲99السالم تحويل دهد ]برادرش امام سجاد عليه

كند: امام محمد باقر [ مي۲94د خود از ابوجارود نقل ] صفحه با سن« كافي»كتاب شريف 

 السالم خواست از مدينه حركت كند دخترالسالم فرمود:هنگامي كه امام حسين عليهعليه

ي پيچيده و وصيت آشكاري به او داد، بزرگ خود فاطمه عليهاالسالم را خواست و نامه

رض به خودش مشغول بود.فاطمه السالم مريض بود و از شدت مو امام سجاد عليه

العابدين نامه را به علي بن حسين زينالسالم آن وصيتعليهاالسالم دختر امام حسين عليه

السالم داد. پس از آن؛ سوگند به خدا! همان نامه با اضافاتي به ما داده شد.ابوجارود عليه

گند به ود: سوگويد: گفتم: قربانت گردم؛ در آن نامه چه نوشته شده است؟حضرت فرم

خدا! آنچه فرزندان آدم از روزي كه خداوند متعال آنان را آفريده تا روزي كه دنيا فاني 

 شود به آن نياز دارند در آن نامه نوشته شده است، تا آخر حديث.و نابود مي

 امام حسین در برابر دشمن

د و بر اسب خوالسالم برخاست نويسد:پس از آن، امام حسين عليهمي« بحاراالنوار»در 

فرمود:كفر القوم و قدما رغبوا عن سوار شد، و قدم به سوي ميدان نبرد گذاشت، و مي

هنم و قالو حنقا مقتلوا القوم عليا و ابنه حسن الخير كريم األبوينثواب اهلل رب العالمين

يا لقوم من أناس رذل جمعوا الجمع ألهل اجمعوا و احشروا الناس الي حرب الحسين

ك لم يخافو اهلل من سفثم صاروا و تواصووا كلهم باجتياحي لرضاء الملحديننالحرمي

ء ال لشيسعد قد رماني عنوة بجنود كوكوف الهاطلينو ابندمي لعبيداهلل نسل الكافرين

 بعلي الخير من بعد النبي و النبي القرشيكان مني قبل ذا غير فخري بضياء النيرين

أنا فضة قد خلصت من ذهب فأبي ثم امي فأنا ابن الخيرتين خيرة اهلل من الخلقالوالدين

فاطم الزهراء من له جد كجدي في الوري أو كشيخي فأنا ابن العلمينالفضة و ابن الذهبين

حه عبداهلل غالما يافعا و قريش يعبدون الوثنين ] صفأمي و أبي قاصم الكفر ببدر و حنين

ا فأبي شمس و أمي قمر و أنن صلي القبلتين[ يعبدون الالت و العزي معا و علي كا۲۳۱
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م في األحزاب ثو له في يوم احد وقعة شفت الغل بفضل العسكرينالكوكب بين القمرين

في سبيل اهلل ماذا صنعت أمة السوء معا و الفتح معا كان فيها حتف أهل الفيلقين

اين گروه به خدا  [۲9۳عترة البر النبي المصطفي و علي الورد يوم الحجفلين ]بالعترتين

كافر شدند، و از زمان قديم نيز از پاداش خداوند، پروردگار جهانيان روي گرداندند.اين 

پدر  كه مرد نيكوكار بود و -السالم را السالم و فرزندش امام حسين عليهگروه علي عليه

 اشتنداي كه در دل دكشتند.اين گروه به خاطر كينه -و مادرش كريم با شرافت بودند 

گفتند: آماه شويد و مردم را براي جنگ حسين جمع كنيد.اي نفرين بر گروهي رذل و 

گردهم آوردند.پس از  -مكه و مدينه  -پست كه جماعتي را براي جنگ با اهل حرمين 

به همديگر  -زياد يزيد و ابن -آن، همگي يكدل شده، و به خاطر خشنودي دو ملحد 

ن خون من، به خاطر عبيداهلل كه از نسل كافران كشتن مرا سفارش كردند.آنان از ريخت

سعد ملعون، از روي قهر و غلبه تيري به سوي من است از خدا شرم نكرده و نترسيدند.ابن

ش يا اين كه آنان مانند بار -انداخت و با لشكري كه در زيادي مانند قطرات بارانها است 

كه پيش از آن كاري از من سر مرا تيرباران كردند.و اين ستم، در حالي است  -باران 

السالم كنم.يكي علي عليهنزده، جز آن كه من به روشنايي دو آفتات عالمتاب افتخار مي

كه بهترين فرد بعد از پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم است؛ و ديگري پيامبري كه پدر 

رم، پس من ي خدا از ميان مردمان، پس از او؛ مادو مادرش قرشي هستند.پدرم برگزيده

اي هستم كه از طالي ناب به دست آمده؛ فرزند دو شخص برگزيده هستم.من بسان نقره

[ فرزند دو طال هستم.كيست در روي زمين كه ۲۳۰پس من همانند نقره هستم و ] صفحه 

جد او مانند جد بزرگوار من باشد؟ كيست كه پدرش مانند پدر عالي مقام من باشد؟ من 

وار ي زهرا عليهاالسالم مادر بزرگ، برجسته و بزرگوار هستم.فاطمهفرزند دو انسان شاخص

ي كفر در جنگ بدر و حنين است.پدر من كسي است كه خداي من، و پدر من شكننده

را در نوجواني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود؛ پرستيد در حالي كه قريش بتها را 

م به سوي السالر حالي كه علي عليهپرستيدند، دپرستيدند.آنان بت الت و عزي را ميمي
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خواند.آري! پدر من همچون آفتاب است و مادر من همچون مهتاب، و دو قبله نماز مي

اي در ميان آفتاب و مهتابم.شجاعتي كه پدر بزرگوار من در جنگ احد من بسان ستاره

دي بهبوي كفار در دل مؤمنان به وجود آمده بود شفا داد و اي كه از ناحيهآفريد غصه

بخشيد، و سبب درهم شكستن دو لشكر كفار گرديد.دليري و شجاعتي كه پدر من در 

جنگ احزاب و فتح مكه از خود نشان داد باعث نابودي نفرات هر دو لشكر گرديد.آري! 

ها را در راه خدا پذيرفت؛ در مقابل، ي اين رنجها، شجاعتها و از خودگذشتگيپدرم همه

 چگونه رفتار كردند؟يكي عترت نيكوكار پيامبر مصطفي صلي اين امت بد، با دو عترت

بوه السالم كه همواره در مقابل اناهلل عليه و آله و سلم، و ديگري عترت علي مرتضي عليه

السالم نويسد:آن گاه امام حسين عليهمي« بحاراالنوار»لشكريان دشمن پيشقدم بود.باز در 

 شير از نيام كشيده بود ايستاد، آن حضرت ازحيا در حالي كه شمدر برابر آن لشكر بي

فرمود:أنا زندگي مأيوس شده و مصمم بر مرگ و جان بر كف بود، در همين حال مي

علي الطهر من آل هاشم كفاني بهذا مفخرا حين أفخرو جدي رسول اهلل أكرم من مشي ابن

ذاالجناحين و نحن سراج اهلل في األرض نزهرو فاطم أمي من ساللة أحمد و عمي يدعي 

جعفرو فينا كتاب ]اهلل انزل صادقا و فينا الهدي و الوحي بالخير يذكر[]و نحن أمان اهلل[ 

للناس كلهم نسر بهذا في األنام و نجهرو نحن والة الحوض نسقي والتنا بكأس رسول اهلل 

[ و شيعتنا في الناس أكرم شيعة و مبغضنا يوم القيامة يخسر]و ۲۳۲ما ليس ينكر ] صفحه 

السالم، از وبي لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفوها ال يكدر[من فرزند علي پاك عليهط

فرزندان هاشم هستم؛ به هنگام افتخار همين فخر مرا بس است.جد بزرگوار من رسول 

راغ رفت؛ و ما چترين افرادي كه روي زمين راه ميخدا صلي اهلل عليه و آله و سلم گرامي

درخشيم.فاطمه عليهاالسالم مادرم من كه از ين هستيم كه ميهدايت خدا در روي زم

سالله و نسل احمد صلي اهلل عليه و آله و سلم است؛ و عموي من جعفر كه به ذوالجناحين 

معروف است.آري! كتاب خدا كه با صدق  -كند( )دو بال دارد و در بهشت پرواز مي -

شود.ما ايمني و ير در نزد ما ياد ميو راستي نازل شده نزد ما است؛ و هدايت، وحي با خ
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م.ما شويي مردم هستيم؛ كه در ميان مردم گاهي پنهان و گاهي آشكار ميامان خدا بر همه

صاحبان و مالكان حوض هستيم كه دوستان خود را با جام رسول خدا صلي اهلل عليه و 

دم، در ميان مر كنيم، و اين غير قابل انكار است.شيعيان ماآله و سلم از آن سيراب مي

كاران و ترين شيعيان و پيروان هستند، و دشمنان ما در روز قيامت، از زيانگرامي

اي را كه بعد از مرگ ما را زيارت كند، بر او است نابودشوندگان هستند.مرحبا بنده

 [ .۲94گردد ]بهشتي كه صفاي آن هرگز كدر و تيره نمي

 نآمدن فرشتگان و جنیان به ياري امام حسی

يد: كند، ابان گوروايتي را از ابان بن تغلب نقل مي« االمالي»شيخ صدوق رحمة اهلل در 

السالم فرمود:روز عاشورا؛ چهار هزار ملك از آسمان براي ياري امام امام صادق عليه

آنان  السالم بهالسالم فرودآمدند تا با آن كفار جهاد نمايند، ولي امام عليهحسين عليه

نداد، آنان بازگشتند تا از خداي تعالي اذن بگيرند، هنگامي فرودآمدند ي جنگ اجازه

السالم شهيد شده بود.آنان در كنار قبر مطهر حضرت هستند و با وضع كه امام حسين عليه

ام كنند، رئيس و بزرگ آنان ملكي به نو حال غبارآلود و پريشان، تا روز قيامت گريه مي

[ چون امام ۲۳۳نويسد، روايت شده است: ] صفحه يم« منتخب»است.در كتاب « منصور»

ي ميدان كربال قرار گرفت گروههايي از جن به السالم روز عاشورا در عرصهحسين عليه

خواهي براي ما پرواز درآمده و عرض كردند: اي حسين! ما ياوران تو هستيم، آنچه مي

.حضرت دهيمكنيم، انجام مي ي دشمنان تو را نابوددستور بده، اگر به ما امر كني كه همه

براي آنان پاداش خير و نيكو خواست، و فرمود:من با جد خودم رسول خدا صلي اهلل عليه 

نمايم، ايشان به من امر فرمودند كه به زودي حركت كنم. من و آله و سلم مخالفت نمي

اب وهمين االن لختي خوابيدم، پس جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را در خ

ي مبارك خود چسبانيد و ميان دو چشمانم را بوسيد و فرمود:يا ديدم كه مرا به سينه

حسين! ان اهلل عزوجل قد شاء أن يراك مقتوال ملطخا بدمائك، مذبوحا من قفاك، و قد 
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شاء اهلل أن يري حرمك سبايا علي أقتاب المطايا.و اني و اهلل؛ سأصبر حتي يحكم اهلل بأمره 

كمين.اي حسين! مشيت خداوند بر اين بوده كه تو را كشته، در خون خود و هو خير الحا

غلطان و از قفا مذبوح ببيند. مشيت خدا بر اين عالقه بسته كه حرم تو را بر روي جهاز 

 كنم تا اين كه خداوند به امر خود حكمشتران اسير ببيند.سوگند به خدا! من صبر مي

مخنف آمده است: راوي گويد: [ .در روايت ابي۲۸۱فرمايد كه او بهترين حاكمان است ]

السالم به لشكر نزديك شد و فرمود:يا ويلكم! علي م تقاتلوني؟ آن گاه امام حسين عليه

علي حق تركته؟ أم علي سنة غيرتها؟ أم علي شريعة بدلتها؟واي بر شما! براي چه با من 

ا تبديل ام؟ يا شريعتي رداده ام؟ يا سنتي را تغييرنماييد؟ آيا حقي را ترك كردهجنگ مي

ام؟آن مالعين گفتند: بلكه ما به جهت بغض و عنادي كه نسبت به پدر تو داريم، و نموده

م.چون جنگيآنچه او در جنگ بدر و حنين نسبت به نياكان ما انجام داده است با تو مي

نگريست و حضرت سخن آن مالعين را شنيد سخت گريست و به راست و چپ مي

ا آنجا اند... تي يارانش در خاك و خون غلطيده و پيشاني بر زمين گذاشتهد كه همهديمي

 [ ۲۳9كه راوي گويد: ] صفحه 

 ي امام حسینآغاز مبارزه

بر  -ي عالميان فداي او باد كه جان من و جان همه -آن گاه حضرت با جان شريفش 

، نان كرد كه در اين حملهي سختي بر آدشمنان حمله نمود، و مانند شير غضبناك حمله

« المنتخب»[ .در كتاب ۲۸۰هزار و پانصد نفر سواره را به خاك انداخت و هالك نمود ]

السالم رو به عمر سعد ولدالزنا كرد و فرمود: تو را در سه امر نويسد: امام حسين عليهمي

 دهم.گفت: آن سه امر چيست؟حضرت فرمود: از من دست بردار، بگذار بهاختيار مي

حرم جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم برگردم.گفت: راهي بر اين كار 

د.آن سوزاي آب به من بدهيد كه جگرم از شدت تشنگي ميندارم.حضرت فرمود: جرعه

اي جز كشتن من ملعون گفت: بر اين كار هم راهي ندارم.حضرت فرمود: اگر چاره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ .در ۲۸۲پذيرم ]بياييد.گفت: اين را ميي من نداريد، پس يك نفر يك نفر به مبارزه

نويسد:)در اين هنگام( حضرت مبارز طلبيد، و هر كس از مردان و مي« بحاراالنوار»

، تا كشتنمود و ميالسالم او را هالك ميآمدند امام عليهجنگجويان بنام، به مبارزه مي

[ .در كتاب ۲۸۳] اين كه كشتار عظيمي از اجساد پليد آنان در ميدان جنگ فراهم آمد

فرمود:القتل أولي من ركوب العار و العار نويسد: حضرت در اين هنگام ميمي« اللهوف»

أولي من دخول الناركشته شدن بهتر از سوار شدن بر ننگ و عار و تحمل آن است؛ و 

اه نويسد:آن گمي« بحاراالنوار»تحمل عار بهتر از داخل شدن به آتش جهنم است.باز در 

ه ور شد در حالي كسعد ملعون حملهالسالم به سمت راست لشكر ابنن عليهامام حسي

[ الموت خير من ركوب العار.مرگ بهتر از سوار شدن بر ننگ و ۲۳۸فرمود: ] صفحه مي

فرمود:أنا الحسين نمود و ميعار و تحمل آن است.سپس به سمت چپ لشكر حمله مي

د علي من حسين فرزنمضي علي دين النبيأحمي عياالت أبي أبن علي آليت أن ال أنثني

ام كه از جنگ روي نگردانم.از اوالد فرزندان پدرم السالم هستم؛ سوگند خوردهعليه

[ .سيد بن ۲۸9روم ]حمايت كنم؛ و بر دين پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم از دنيا مي

د ر شجاعت آن فرزننويسد:برخي از راويان اخبامي« اللهوف»طاووس رحمة اهلل در كتاب 

اند:سوگند به خدا! هرگز نديده بودم كسي را كه در حيدر كرار را چنين بيان كرده

ي سپاه دشمن باشد و فرزندان و اهل بيت و اصحابش كشته شوند با اين حال، محاصره

السالم باشد.آري! همين كه مردان و جنگجويان لشكر بر آن تر ازامام حسين عليهدلقوي

 ها راكرد و صفكشيد و چنان بر آنان حمله ميكردند شمشير ميمي حضرت حمله

بر  ي بزها بيفتد.هنگامي كه حضرتباك كه در ميان گلهشكافت مانند گرگي بيمي

كرد آنان مانند ملخهايي كه از ديدن اشخاص فرار لشكر سي هزار نفري دشمن حمله مي

ت و گشبه مركز خود برمي كردند، سپس حضرتكنند از مقابل حضرت فرار ميمي

اي نيست جز از خداي فرمود:ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم؛هيچ حول و قوهمي

نويسد: حميد بن مسلم گويد:سوگند به خدا! مي« المعدن»[ .در كتاب ۲۸۸علي و عظيم ]
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گر بودم، محاسن شريفش به خون آغشته شده بود، زره وي آن قدر آن حضرت را نظاره

به خون آغشته بود مثل بنايي كه اصل آن نمايان نباشد. در عين حال، وقتي آن حضرت 

كرد آن مالعين از مقابل حضرت مانند گوسفنداني كه از مقابل گرگ فرار حمله مي

جنگيد تا نويسد:حضرت پيوسته با آنها ميمي« بحاراالنوار»كردند.در كنند؛ فرار ميمي

[ نفر را به هالكت رسانده ۲۳۰و نه صد و پنجاه ] صفحه  آن كه غير از مجروحين، هزار

نويسد:حضرت پيوسته بر آن گروه حمله مي« المنتخب»[ .در ۲۸۰و به جهنم فرستاد ]

جنگيد تا آن كه هزاران نفر از آنها را كشت.هنگامي كه شمر ملعون نمود و با آنها ميمي

ي ي امير! سوگند به خدا! اگره همهاين منظره را ديد رو به عمر سعد لعين كرد و گفت: ا

ي آنها را نابود خواهد كرد، مصلحت اين است ي حسين بروند همهاهل زمين به مبارزه

داران و تيراندازان پر كنيم و او را از هر كه متفرق شويم و ميدان نبرد را از سواران، نيزه

سمت  م يك دفعه برالسالسمت محاصره نماييم.آن مالعين چنين كردند، امام حسين عليه

هزار  - بنابر روايتي -نمود تا آن كه ي ديگر بر سمت چپ لشكر حمله ميراست و دفعه

نفر سواره را كشت، و از بس آن لشكر زياد بودند كه كشتن شدن افراد محسوس نبود 

[ .صاحب اصل گويد: در تأييد اين روايت كه حاكي از شجاعت امام است نقل ۲۸9]

 السالم را فراموشي كربال، مردم جنگهاي اميرمؤمنان علي عليهواقعهشده است: پس از 

 كردند.بازالسالم در روز عاشورا را ياد ميكردند، و شجاعت و شهامت امام حسين عليه

صاحب اصل گويد: در برخي از كتب معتبر آمده است:هنگامي كه گروه كافران، 

د گفته شده: عمر سع -ملعوني از آنها السالم را ديدند شهامت و شجاعت امام حسين عليه

ه دانيد با چگفت: واي بر شما! آيا مي -ذكر گرديده « بحاراالنوار»ملعون چنان كه در 

ي عرب [ ، اين فرزند كشنده۲۸۳جنگيد؟ اين فرزند مردي انزع بطين است ]كسي مي

از امام ي جهات بر او حمله كنيد.در اين هنگام، چهار هزار تيرانداست، پس از همه

[ .پس از ۲۸4ها حايل شدند ]السالم را تيرباران كردند، و ميان آن حضرت و خيمهعليه

و سيد بن طاووس رحمة اهلل « مناقب»ابوطالب و صاحب گويد:ابن« بحاراالنوار»آن؛ در 
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السالم بر آنها فرياد زد:ويحكم يا شيعة آل [ امام حسين عليه۲۳9گويند: ] صفحه 

يكن دين و كنتم ال تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم هذه، و  سفيان! ان لمأبي

ارجعوا الي أحسابكم اذ كنتم أعرابا.واي بر شما! اي پيروان آل ابوسفيان! اگر دين نداريد 

ترسيد در دنياي خود آزادمرد باشيد، و به اصل و حسب خود بازگرديد؛ و از روز معاد نمي

 گويي؟حضرتولدالزنا گفت: اي فرزند فاطمه! چه مي اگر شما از اعراب هستيد.شمر

گويم:أنا الذي اقاتلكم، و تقاتلوني، و النساء ليس عليهن جناح، فامنعوا فاطمه فرمود: مي

زنها  جنگيد،جنگم و شما با من ميعنانكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا.من با شما مي

ن سركشان و ياغيان بر حرم من كه گناهي ندارند، پس تا من زنده هستم نگذاريد اي

متعرض شوند.شمر ملعون گفت: اين مطلب تو رواست، آن گاه شمر لعين فرياد زد: از 

حرم اين مرد دور شويد و خود او را مورد هدف قرار دهيد، به جان خودم كه او شخص 

السالم روآوردند. در اين حال كريم و بزرگوار است.راوي گويد: لشكر بر امام عليه

اي از آب فرات بياشامند، و هر وقت با اسب خود به سوي خواستند جرعهت ميحضر

كردند نمود آن مالعين بر حضرتش حمله نموده و او را از فرات دور ميفرات حمله مي

ايتي رو« فتوحات القدس»از كتاب « انساب النواصب»از كتاب « معدن»[ .در كتاب ۲۰۱]

رد، مرد السالم غلبه كنگي بر امام حسين عليهكند:هنگامي كه تشبدين مضمون نقل مي

سياحي ظرفي چوبين را كه پر از آب بود به حضرتش تعارف كرد. حضرت آن را گرفت 

يم؟ ي آب نيستكني كه ما قادر بر تهيهو به زمين ريخت، و فرمود: اي سياح! خيال مي

ا ا بهاي آب جاري است.حضرت ظرف او رنگاه كن.چون سياح نگريست، ديد چشمه

وب شهراشنويسد: ابنمي« بحاراالنوار»ريگ پر كرد، ناگاه ديد كه همه جواهر شدند.در 

السالم [ روايت كرده است:امام حسين عليه۲۳۳گويد: ابومخنف از جلودي چنين ] صفحه 

بر اعور سلمي و عمرو بن حجاج زبيدي كه با چهار هزار مأمور شريعه فرات بودند حمله 

وارد شريعه شد، چون اسبش خواست آب بخورد حضرت فرمود:أنت كرد و با اسب خود 

ام، به خدا عطشان و أنا عطشان و اهلل؛ ال ذقت الماء حتي تشرب.تو تشنه هستي من نيز تشنه
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السالم خورم تا اين كه تو آب بخوري.چون اسب سخن امام حسين عليهسوگند! آب نمي

امام السالم را فهميده بود.سخن امام عليه را شنيد سر خود را بلند كرد و آب نخورد، گويا

 آشامم.بعد دست مبارك خود را دراز كردالسالم فرمود: بياشام كه من نيز ميحسين عليه

و كفي از آب برداشت.سواري از گروه كفار گفت: اي اباعبداهلل! تو از خوردن آب لذت 

نند.حضرت آب را كبري در حالي كه دشمن به اهل حرم تو حمله كرده و غارت ميمي

ها از دست خود ريخت و بر دشمن حمله كرد و آنان را پراكنده نمود ناگاه ديد كه خيمه

السالم خواست آب [ .در نقل ديگري آمده است:چون امام حسين عليه۲۰۰سالم است ]

ر را از السالم تيبخورد حصين بن نمير ملعون تيري به ران مبارك حضرت زد، امام عليه

كشيد و دستش پر از خون شد، آن را به طرف آسمان انداخت و عرض  ران مباركش

كرد:يا رب! اليك المشتكي من قوم أراقوا دمي، و منعوني من شرب الماء.پروردگارا! به 

نمايند؛ شكايت ريزند و از خوردن آب منع ميسوي تو از گروهي كه خون مرا مي

ني ين فرياد زد: سوگند به پيماكنم.حضرت خواست دوباره آب بياشامد، عمر سعد لعمي

و ها برگرد كه با آتش سوزاندند، و تام؛ اي حسين! به خيمهكه با يزيد بن معاويه بسته

يد ها بازگشت، دآزادمرد هستي.حضرت آب از دستان مبارك بر زمين ريخت و به خيمه

ت لعن ي آن مالعين بوده است، خداي آنها راها سالم است، فهميد كه مكر و حيلهخيمه

 [ ۲۳4كند. ] صفحه 

 امام حسین و وداع ديگر

راوي گويد: در اين هنگام، بانوان و كودكان رو به سوي حضرت كردند و از آن امام 

خواستند، چون ديدند حضرت زخمي شده و بدن مباركش آغشته به خون مظلوم آب مي

.امام حسين ي آنها باال گرفتاست فرياد زدند و بر صورت خود زدند و ضجه و ناله

السالم به آنها فرمود:مهال فان البكاء أمامكن.آرام باشيد! كه گريه شما در پيش عليه

وم! يا كلثنويسد: در اين هنگام، حضرت صدا زد:يا زينب! يا اممي« معدن»است.در كتاب 
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يا يا رقيه!  كلثوم! يا سكينه!سكينة! يا رقية! يا فاطمة! عليكن مني السالم. يا زينت! يا ام

فاطمه! سالم بر شما.حضرت زينب عليهاالسالم آمد و عرض كرد:يا أخي! أيقنت 

ليس  اي؟حضرت فرمود:كيف ال أيقن وبالقتل.برادر جان! آيا بر كشته شدنت يقين كرده

لي معين و ال نصير.چگونه يقين ننمايم كه يار و ياوري ندارم.عرض كرد:يا أخي! ردنا 

 عليه و آله و سلم.بردار جان! ما را به سوي حرم جدمان الي حرم جدنا رسول اهلل صلي اهلل

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بازگردان.حضرت فرمود:هيهات! لو تركت ما 

ألقيت نفسي في المهلكة، و كأنكم غير بعد كالعبيد يسوقونكم أمام الركاب، و يسومونكم 

انداختم. ند خود را به مهلكه نميسوء العذاب.چه بسيار دور است، اگر كاري با من نداشت

، و به شما برندبينم كه به زودي شما را مانند بردگان در پيش اشتران سواري ميگويا مي

دهند.چون حضرت زينب عليهاالسالم اين سخن را شنيد شكنجه و رنج سختي مي

! هگريست و اشك از چشمان پاك و انورش سرازير شد و صدا زد:وا وحدتاه! وا قلة ناصرا

ياوري! واي از [ واي از تنهايي! واي از بي۲4۱وا سوء منقلباه! وا شوم صباحاه! ] صفحه 

بدي روزگار! واي از شومي صباح!پس لباس خود را پاره كرد، موهاي خود را پريشان 

نمود و بر صورت خود زد.حضرت فرمود:مهال يا بنت المرتضي! ان البكاء طويل.آرام 

ي زيادي در پيش داريد.چون امام السالم! همانا گريهباش! اي دختر مرتضي عليه

خواست از خيمه بيرون رود، حضرت زينب عليهاالسالم دامنش را گرفت السالم ميعليه

و گفت:مهال يا أخي! توقف حتي أزود من نظري، و أودعك وداع مفارق ال تالقي 

ا تو وداعي بگيرم، و ببعده.مهلت بده برادرم! بايست تا خوب نگاهت كنم، از نگاهم توشه 

كنم، وداعي كه ديگر پس از آن مالقاتي نيست.فمهال أخي قبل الممات هنيئة لتبرد مني 

برادر جان! پيش از مرگ لختي مهلت بده؛ تا اين سوزش عشق و تشنگي من لوعة و غليل

ا السالم رسرد و خنك گردد.حضرت زينب عليهاالسالم دست و پاي امام حسين عليه

اهل حرم نيز دور حضرت را گرفتند آنها نيز دست و پايش را  بوسيد.مي

بوسيدند.صاحب اصل گويد: در برخي از نوشتجات علماي ما ديدم كه نوشته مي
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كربال  السالم سخت گرفتند، و دربود:هنگامي كه لشكر كفار كار را بر امام حسين عليه

ي آورد و آنها را خالي ديد. هاي برادران و )اهل بيت( خود رويكه و تنها ماند به خيمه

هاي اصحاب باوفاي خود نگريست، كسي را نديد، پس حضرت پس از آن، به خيمه

اي اي نيست جز از خدگفت:ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم؛حول و قوهبسيار مي

 علي و عظيم.

 وداع امام حسین با فرزندش امام سجاد

ي فرزندش بانوان محترم رفت، پس به خيمه هاي اهل حرم وآن گاه به سوي خيمه

السالم آمد، ديد او روي فرشي پوستين افتاده است. وارد العابدين عليهحضرت علي، زين

جاد كرد.وقتي امام سخيمه شد، حضرت زينب عليهاالسالم نزد او بود و از او پرستاري مي

بلند شود  بيماري نتواستالسالم باباي غريبش را ديد خواست بلند شود ولي از شدت عليه

[ ۲4۰جان! بلندم كن تا بر تو تكيه كنم ] صفحه اش زينب عليهاالسالم فرمود: عمهبه عمه

فرما شد.حضرت زينب كه فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم تشريف

و ا السالم از او و مريضيعليهاالسالم او را بلند كرد و بر او تكيه نمود، امام حسين عليه

ت السالم عرض كرد:يا أبتاه! ما صنعگفت.امام سجاد عليهپرسيد، و او خدا را سپاس ميمي

اليوم مع هؤالء المنافقين؟پدر جان! امروز با اين مردم منافق چه كار كردي؟امام حسين 

السالم فرمود:يا ولدي! استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهلل و قد شب الحرب بيننا عليه

حتي فاضت األرض بالدم منا و منهم.فرزندم! شيطان بر آنان غبله كرد، آنان ياد  و بينهم

ي جنگ ميان ما و آنان برافروخته شد و جنگ شد و خون خدا را فراموش كردند، شعله

السالم عرض كرد:يا أبتاه! و أين ما و آنان در روي زمين جاري گشت.امام سجاد عليه

السالم كجا است؟چون از عمويش ! عمويم عباس عليهالسالم؟پدر جانعمي العباس عليه

پرسيد بغض گلوي حضرت زينب عليهاالسالم را گرفت، خواست گريه كند. او به 

دهد؟ چون خبر نگريست كه چگونه جواب ميالسالم ميبرادرش امام حسين عليه
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 دالسالم را به او نداده بود براي اين كه بيماري او شديشهادت عمويش عباس عليه

زندم! ء الفرات.فرنشود.حضرت فرمود:با بني! ان عمك قد قتل، قطعوا يديه علي شاطي

عموي تو را كشتند، دستان او را در كنار شط فرات از تنش جدا كردند.امام سجاد 

هوش شد، چون به هوش آمد از يكايك السالم با شدت گريست تا اين كه بيعليه

فرمود: كشته شد.عرض كرد:و أين أخي لسالم مياپرسيد و امام حسين عليهعموهايش مي

السالم علي، و حبيب بن مظاهر، و مسلم بن عوسجة، و زهير بن قين؟برادرم علي اكبر عليه

كجا است؟ حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه و زهير بن قين كجا هستند؟حضرت 

ء الذين ] صفحه فرمود:يا بني! اعلم أنه ليس للخيام رجل حي اال أنا و أنت، و أما هؤال

[ تسأل عنهم فكلهم صرعي علي وجه الثري.فرزندم! همين قدر بدان كه در اين ۲4۲

 پرسي كشته شده وي اين افرادي كه مياي غير از من و تو نيست، همهها مرد زندهخيمه

ينب اش زالسالم سخت گريست، آن گاه به عمهاند.امام سجاد عليهبر روي زمين افتاده

فرمود: عمه جان! براي من شمشير و عصايي بياور.پدرش امام حسين  عليهاالسالم

به  كنم وخواهي با آنها چه كني؟عرض كرد: به عصا تكيه ميالسالم فرمود: ميعليه

نمايم ي شمشير در پيشگاه فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم جنگ ميوسيله

السالم در زندگاني نيست.امام حسين عليه كنم، زيرا كه پس از او خيريو از او دفاع مي

ي خود چسبانيد و فرمود:يا ولدي! او را از اين كار بازداشت، او را نوازش كرد و به سينه

أنت أطيب ذريتي، و أفضل عترتي، و أنت خليفتي علي هؤالء العيال و األطفال، فانهم 

نوائب الزمان، سكتهم اذا غرباء مخذولون قد شملتهم الذلة و اليتم، و شماتة األعداء و 

صرخوا، و آنسهم اذا استوحشوا، وسل خواطرهم بلين الكالم، فانه ما بقي من رجالهم مما 

يستأنسون به غيرك، و ال أحد عندهم يشكون اليه حزنهم سواك، دعهم يشموك و 

ترين عترت ترين فرزندان من، و بهتشمهم، و يبكوا عليك و تبك عليهم.فرزندم! تو پاكيزه

هستي، تو جانشين من بر اين اهل و عيال و كودكان من هستي، آنان غريب و  من

ياوراني هستند كه ذلت، يتيمي، شماتت دشمنان و مصايب زمان، آنها را فراگرفته بي
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كنند آرامشان كن، و چون وحشت كنند با آنان انس و الفت است.هنگامي كه ناله مي

 زيرا جز تو براي آنان از مردان كسي نمانده تا بگير. با سسخنان نرم از آنان دلجويي كن،

با او انس بگيرند، و كسي جز تو ندارند كه حزن و اندوه خود را به او شكوه كنند.بگذار 

تو را ببويند و انس بگيرند و تو نيز آنان را ببوي، بگذار آنان بر تو گريه كنند و تو بر آنها 

وم! و يا كلثصدا زد:يا زينب! و يا ام گريه كن.سپس دست او را گرفت و با صداي بلند

سكينة! و يا رقية! و يا فاطمة! اسمعن كالمي و أعلمن أن ابني هذا خليفتي عليكم و هو 

كلثوم! و يا سيكنه! و يا رقيه! و يا فاطمه [ يا زينب! يا ام۲4۳امام مفترضة الطاعة. ] صفحه 

من براي شما است، او امام به سخن من گوش فرادهيد بدانيد كه اين فرزندم، جانشين 

االطاعه است.آن گاه فرمود:يا ولدي! بلغ شيعتي عني السالم فقل لهم: ان أبي مات واجب

غريبا فاندبوه، و مضي شهيدا فابكوه.فرزندم! سالم مرا به شيعيانم برسان، و به آنان بگو: 

ر او گريه بپدرم غريبانه كشته شد پس بر او نوحه كنيد، و با شهادت از دنيا رفت پس 

 كنيد.

 سخنان امام حسین با اهل حرم

نويسد:پس از آن؛ با اهل بيت خود مي« جالء العيون»عالمه مجلسي رحمة اهلل در ترجمه 

ي پاداش و اجر داد، و امر فرمود تا وداع كرد، آنان را به صبر امر نمود، و بر آنان وعده

و اعلموا أن اهلل تعالي حافظكم و چادرهاي خود را سر كنند، و فرمود:استعدوا للبالء، 

حاميكم و سينجيكم من شر األعداء، و يجعل عاقبة أمركم الي خيركم، و يعذب أعاديكم 

بأنواع البالء و يعوضكم اهلل عن هذه البلية بأنواع النعم و الكرامة، فال تشكوا و ال تقولوا 

حامي  متعال حافظ و ي بال شويد، و بدانيد كه خداوندبألسنتكم ما ينقص قدركم.آماده

شما است، و به زودي شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد، و سرانجام كار شما، به 

خير خواهد انجاميد. او دشمنان شما را به انواع بالها عذاب خواهد كرد، و به شما در 

عوض اين بالها، بهترين نعمتها و كرامتها را كرامت خواهد فرمود، پس شكوه نكنيد و 
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السالم اين [ .امام مظلوم عليه۲۰۲را كه از قدر و منزلت شما بكاهد بر زبان نياوريد ] چيزي

 سخنان فرمود و به سوي ميدان جنگ حركت كرد.

 امام حسین و عطش آن حضرت

لعون طلبيد، شمر مالسالم )از آن اشقيا( آب مينويسد:امام حسين عليهمي« بحاراالنوار»در 

خوري تا اين كه وارد آتش شوي.مرد [ آب نمي۲49صفحه  گفت: به خدا سوگند! ]مي

شد، سوگند درخبيني كه فرات چگونه مانند شكم مار ميكافري گفت: يا حسين! آيا نمي

مود:اللهم السالم فرچشي تا اين كه تشنه، كشته شوي.امام حسين عليهبه خدا! از آب نمي

سوگند به خدا! من ديدم كه آن مرد أمته عطشا.خداوندا! او را تشنه بميران.راوي گويد: 

خورد كه از دهانش دادند آن قدر ميگفت: به من آب دهيد، آب ميملعون را كه مي

گفت: آبم دهيد كه از تشنگي مردم، پيوسته چنين بود تا اين كه ريخت، باز ميبيرون مي

توف بوحبه هالكت رسيد.راويان اخبار گويند: پس از آن؛ مرد پليدي از كفار به نام ا

ابت كرد، ياور اصجعفي، تيري به سوي حضرت انداخت كه به پيشاني مبارك آن امام بي

حضرت تير را از پيشاني خود بيرون آورد، خون پاكش بر صورت و محاسن شريفش 

جاري شد، فرمود:اللهم انك تري ما أنا فيه من عبادك هؤالء العصاة.اللهم أحصهم عددا، 

لي وجه األرض منهم أحدا، و ال تغفر لهم أبدا.خداوندا! تو واقتلهم بددا، و ال تذر ع

ابود ي آنان را نكارت چه مصايبي بر ما رسيد.خداوندا! همهشاهدي كه از اين بندگان گنه

ي آنان را به هالكت برسان، و كسي از آنان را بر روي زمين زنده نگه ندار، و كن، همه

الم، آن السمگين بر آنان حمله كرد، امام عليههرگز آنان را نيامرز.آن گاه مانند شير خش

كرد و خورد او را پاره ميزد كه به هر كسي ميفرزند حيدر كرار چنان شمشير مي

كشت.دشمنان در مقابل شمشير حضرتش ناتوان شدند، لذا از اطراف آن حضرت را مي

داد و رها قرار ميالسالم سينه و گلوي خود را سپر آن تيكردند، و امام عليهتيرباران مي

فرمود:يا أمة السوء! بئسما خلفتم محمدا صلي اهلل عليه و آله و سلم في عترته، أما انكم مي
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لن تقتلوا بعدي عبدا من عباد اهلل فتهابوا قتله، بل يهون عليكم عند قتلكم اياي، و أيم اهلل! 

شعرون.اي يث ال تاني ألرجو أن يكرمني ربي بالشهادة بهوانكم، ثم ينتقم لي منكم من ح

امت بدسرشت! در غياب پيامبر خدا محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم با عترت 

اي [ رفتار كرديد؟ آگاه باشيد! شما بعد از كشتن من، از كشتن هيچ بنده۲4۸او بد ] صفحه 

از بندگان خدا پروا نخواهيد كرد، بلكه به آساني او را خواهيد كشت، سوگند به خدا! 

دوارم خداوند مرا با شهادت گرامي بدارد، و شما را خوار و ذليل كند، و سرانجام، امي

انتقام مرا بدون اين كه بفهميد از شما خواهد گرفت.حصين بن مالك سكوني فرياد زد 

و گفت: اي فرزند فاطمه! چگونه انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟حضرت فرمود:يلقي 

 يصب عليكم العذاب األليم.در ميان شما سختي وبأسكم بينكم و يسفك دمائكم ثم 

اندازد تا اين كه خون همديگر را بريزيد، آن گاه عذاب سخت و دردناكي اختالف مي

 ريزد.بر شما فرومي

 تعداد زخمهاي بدن شريف امام حسین

 شماري بر بدنجنگيد تا اين كه زخمهاي كاري بيپس از آن، حضرت پيوسته مي

[ ۲۰۳ته شده: هزار و نهصد زخم بر بدن آن حضرت رسيده بود ]حضرتش رسيد، كه گف

نويسد: در روايتي آمده است:چهار مي« عين الحياة»ي مجلسي رحمه اهلل در كتاب .عالمه

هزار زخم تير، هشتاد هزار زخم شمشير و نيزه بر بدن مبارك آن حضرت رسيده بود 

يد: ابومخنف از امام صادق شهراشوب گونويسد: ابنمي« بحاراالنوار»[ .در ۲۰9]

سي و  السالمكند كه حضرت فرمود:در بدن مطهر امام حسين عليهالسالم روايت ميعليه

السالم فرمود: روز سه زخم نيزه و سي و چهار زخم شمشير پيدا كرديم.امام باقر عليه

اينها ي السالم بيش از سيصد و بيست زخم پيداشد كه همهعاشورا در بدن امام حسين عليه

در اثر نيزه، شمشير و تير بود.در روايت ديگري آمده است: سيصد و شصت زخم بر بدن 

آن حضرت رسيده بود.در نقل ديگري آمده: غير از زخم تيرها؛ سي و سه زخم شمشير 
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بر بدن آن امام مظلوم رسيده بود.و گفته شده است: هزار و نهصد زخم بر بدن حضرتش 

[ حضرت، مانند خارهاي خارپشت بود.و روايت ۲4۰] صفحه  رسيده بود، و تيرها در زره

 ي زخمها از رو به رو به آن حضرت اصابت كرده بود.شده است: همه

 آخرين لحظات زندگي امام حسین

اي راويان اخبار گويند: آن مظلوم كربال، از شدت جنگ و زيادي زخم ايستاد و لحظه

استراحت نمود، ضعف بر حضرت عارض شده بود، در اين حال كه حضرت ايستاده بود 

ناگاه از طرف دشمنان سنگي آمد و بر پيشاني آن بزرگوار اصابت كرد. خون به صورتش 

ي خود پاك كند، ناگاه تيري سه شعبه، از چهره خواست خون را با لباسشجاري شد، مي

در برخي  -ي اطهرش اصابت نمود.تيز و زهرآلود از طرف آن مالعين آمد و به سينه

الم السدر اين حال امام عليه -روايات آمده است: آن تير، بر قلب حضرت اصابت كدر 

ا به سوي ه و سلم.و سر خود رفرمود:بسم اهلل و باهلل و علي ملة رسول اهلل صلي اهلل عليه و آل

آسمان بلند كرد و فرمود:الهي! انك تعلم يقتلون رجال ليس علي وجه األرض ابن نبي 

كشند كه غير از او در روي زمين فرزند داني كه اينان، كسي را ميغيره.خداوندا! تو مي

، دست دپيامبري نيست.آن گاه تير را از پشت سر بيرون آورد، خون مانند ناودان جاري ش

خود را زير همان زخم قرار داد و چون از خون پر شد آن را به سمت آسمان بينداخت، 

خون  السالماي از آن خون بر زمين بازنگشت.و تا آن موقعي كه امام حسين عليهو قطره

شد.حضرت دوباره دست خود را به آسمان نيانداخته بود سرخي در آسمان ديده نمي

ود، سر و محاسن خود را به آن آغشته كرد و فرمود:هكذا أكون خود را از آن خون پر نم

حتي ألقي جدي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم، و أنا مخضوب بدمي، و أقول: يا 

رسول اهلل! قتلني فالن و فالن.با همين حال جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را 

گويم: اي رسول خدا! ام ميخود آغشته مالقات خواهم كرد، من در حالي كه به خون

ي جنگ ناتوان گرديد، ايستاد، هر فالني و فالني مرا كشت.آن گاه حضرت از ادامه
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شد و رسيد منصرف ميآمد و به او مي[ مي۲49نامردي به سوي آن مظلوم ] صفحه 

 [ .۲۰۸گشت ]بازمي

 شهادت عبداهلل بن حسن

ين گويند:در امي« لهوف»د بن طاووس رحمة اهلل در و سي« ارشاد»شيخ مفيد رحمة اهلل در 

م السالم به نام عبداهلل بن حسن بن علي عليهماالسالهنگام، يكي از فرزندان امام حسن عليه

از پيش اهل حرم بيرون آمده و به طرف  -نوجواني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود  -

م رسيد، حضرت زينب عليهاالسالم السالدويد تا نزد عمويش امام حسين عليهميدان مي

السالم فرمود: خواهرم! او را برگردان و آمد تا نگذارد برود.امام حسين عليهدنبال او مي

زاده قبول نكرد و به شدت از برگشتن امتناع نمود، و گفت: سوگند نگذار بيايد.آن شاه

گفته شده:  - شوم.در اين هنگام، ابجر بن كعب ملعونبه خدا! از عموي خود جدا نمي

السالم حمله نمود و شمشيري بر آن حضرت حواله بر امام حسين عليه -حرملة بن كاهل 

كشي؟آن ملعون شمشيري بر كرد.نوجوان گفت: واي بر تو اي زنازاده! آيا عموي مرا مي

او زد، او دست خود را سپر قرار داد، شمشير دست او را تا پوست بريد و دست او آويزان 

السالم او را در السالم را صدا زد: عمو جان!امام حسين عليهوان امام حسن عليهماند، نوج

بغل كشيد و فرمود:يابن أخي! اصبر علي ما نزل ]بك[ و احتسب في ذلك الجزاء، فان اهلل 

تعالي يلحقك بآبائك الصالحين.پسر برادرم! بر مصيبتي كه به تو رسيد صبر كن، و اين 

خداي  زيرا كه -يعني پاداش تو در اين بال، خير است  - مصيبت را به خير حساب كن

نويسد:در مي« منتخب»[ .در ۲۰۰ي تو الحق خواهد نمود ]متعال تو را به پدران شايسته

ملة زد ناگاه حرداد و حرف ميالسالم آن نوجوان را تسلي مياين اثنا كه امام حسين عليه

او را در كنار عمويش امام حسين بن كاهل تيري به سوي آن نوجوان پرتاب كرد و 

السالم شهيد نمود، حضرت زينب عليهاالسالم فرياد زد:وا ابن أخاه! ليت الموت عليه

[ االرض، و ليت الجبال تذكدكت ۲4۳أعدمني الحياة، ليت السماء أطبقت علي ] صفحه 
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كرد، اي كاش! علي السهل.واي فرزند برادرم! اي كاش! مرگ، زندگي مرا نابود مي

شدند و به صحراها ها تكه تكه ميآمد، و اي كاش! كوهسمان به زمين فرودميآ

 [ .۲۰9ريختند ]مي

 امام حسین و نفرين بر دشمنان

 السالم دستان خود را به سوينويسد:امام حسين عليهمي« ارشاد»شيخ مفيد رحمة اهلل در 

قددا، و  ا، واجعلهم طرائقآسمان بلند كرد و فرمود:اللهم فان متعتهم الي حين ففرقهم فرق

ال ترضي الوالة عنهم أبدا، فانهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا.خداوندا! اگر آنان 

را مدتي مهلت دادي تا زندگي كنند پس ميان آنان تفرقه و جدايي بينداز، و آنان را فرقه 

آنان خشنود و  فرقه كن و رأي و نظر آنها را دگرگون گردان، و هرگز حاكمان را از

راضي مكن، زيرا آنان ما را دعوت كردند تا ما را ياري كنند، ولي با ما دشمني كردند و 

نويسد:حضرت با آن حال ضعف در ميدان ايستاده مي« بحاراالنوار»ما را كشتند.اما در 

ناسزا لسالم اآمد و به امام عليه -به نام مالك بن نسر  -ي كنده بود، ناگاه ملعوني از قبيله

گفت، و شمشيري بر سر مباركش فرودآورد، كاله حضرت پر از خون شد.امام 

السالم به آن ستمكار فرمود: هرگز نتواني با آن دستت بخوري و بياشامي، خداوند تو عليه

را با ستمكاران محشور نمايد.آن گاه، كاله را بينداخت، و عرقچيني بر سر گذاشت و بر 

تي كه آن امام مظلوم خسته و ناتوان شده بود.كندي ولدالزنا روي آن عمامه بست، به راس

به  ي عاشورا كاله راآمد و آن كالهي كه از خز بافته شده بود به غارت برد.بعد از واقعه

ي ي خود برد، خواست خون آن كاله را بشويد، زنش گفت: آيا با لباس تاراج رفتهخانه

شوي؟برو بيرون! ي من وارد ميم به خانهفرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سل

خداوند قبر تو را از آتش پر نمايد.آن كافر پليد همواره در فقر و فالكت بود و در بدترين 

هاي او خشك شد، طوري كه در زمستان خون [ دست۲44كرد، ] صفحه حال زندگي مي

[ .در ۲۰۳شدند ]ي چوب خشك ميريخت و در تابستان مانند دو شاخهاز آنها مي
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 ي خود آمد به زنشنويسد: پس از آن كه كندي ملعون با آن كاله به خانهمي« منتخب»

گفت: اين كاله حسين است، خونش را بشوي!آن زن گريست و گفت: واي بر تو! امام 

السالم را كشتي و كاله او را ربودي، سوگند به خدا! هرگز با تو زندگي حسين عليه

است تا زنش را بزند دستش منحرف شد و به درب خانه نخواهم كرد.آن ملعون برخ

خورد، مسماري به دستش فرورفت، و هرچه تالش كرد نتوانست آن را در بياورد، در 

همان لحظه دستش قطع شد، آن ملعون همواره فقير بود تا اين كه مرد، خداي از او راضي 

 و خشنود نگردد.

 امام حسین در محاصره دشمن

و محمد بن ابوطالب چنين « المناقب»از صاحب « بحاراالنوار»عالمه مجلسي رحمة اهلل در 

السالم غلبه كرد، او از جنگ نقل كرده است:چون ضعف و ناتواني بر امام حسين عليه

ستيد؟ ايد؟ منتظر چه هخسته شد. شمر ولدالزنا رو به لشكر كرد و فرياد زد: چرا ايستاده

ها و تيرها ضعيف و خسته شده است، مادران شما به عزايتان خماين مرد از زيادي ز

بنشينند! بر او حمله كنيد.لشكر اشقيا از هر جهت بر حجت خدا حمله كردند، حصين بن 

[ .در كتاب ۲۰4نمير ولدالزنا تيري انداخت و به دهان مبارك حضرت اصابت نمود ]

غنوي نيز تير مسمومي بر گلوي  كند:ابوايوباضافه مي« المناقب»به نقل از « المعدن»

السالم زد، حضرت فرمود:بسم اهلل و باهلل، و ال حول و ال قوة مبارك آن امام مظلوم عليه

اال باهلل، و هذا قتيل في رضاء اهلل.بسم اهلل و باهلل و ال حول و ال قوة اال باهلل )و اشاره به وجود 

خدا است.زرعة بن شريك تميمي  ي در راه رضا و خشنوديخود كرد و فرمود:(اين كشته

[ جعفي حرامزاده ۳۱۱ولدالزنا ضربتي بر كتف چپ حضرت، و عمر بن خليفه ] صفحه 

 اش را موردضربتي بر رگ گردن آن حضرت زد، و سنان بن انس نخعي ملعون سينه

نويسد: راوي گويد: هنگامي كه امام حسين مي« لهوف»[ .در ۲9۱هدف قرار داد ]

كثرت زخمها ناتوان و ضعيف شد و بدنش از زيادي تير مانند بدن خارپشت السالم از عليه
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اي بر پشت آن حضرت زد و حجت خدا آمد صالح بن وهب مزني ملعون، نيزهبه نظر مي

صلوات اهلل عليه از اسب خود با روي راست بر زمين كربال فرودآمد، در اين حال 

 هلل صلي اهلل عليه و آله و سلم.رسول افرمود:بسم اهلل و باهلل و علي ملة همي

 واپسین لحظات زندگي امام حسین

السالم برخاست و نشست و تير را از نويسد:آن گاه امام حسين عليهمي« بحاراالنوار»در 

حلق خود بيرون كشيد، سپس عمر سعد ولدالزنا به حضرت نزديك شد.حميد بن مسلم 

كثرت  السالم در حالي كه ازرمؤمنان عليهگويد: آن گاه زينب كبري عليهاالسالم دختر امي

در  -[ .۲9۰خورد، از خميه بيرون آمد ]هايش در گوشش تكان مياضطراب گوشواره

اه! زد:وا أخاه! وا سيددر اين حال زينب كبري عليهاالسالم فرياد مي -نويسد: مي« لهوف»

هل.واي علي السوا أهل بيتاه! ليت السماء أطبقت علي االرض! و ليت الجبال تدكدكت 

افتاد، اي كاش! برادرم! واي آقاي ما! واي اهل بيت ما! اي كاش! آسمان بر زمين مي

نويسد:حضرت مي« بحاراالنوار»[ .در ۲9۲ريخت ]ها تكه تكه شده و بر صحراها ميكوه

زينب عليهاالسالم رو به عمر سعد ملعون كرد و فرمود:يا عمر بن سعد! أيقتل أبوعبداهلل و 

 اي نگاهشود و تو ايستادهنظر اليه؟اي عمر سعد! آيا اباعبداهلل كشته ميأنت ت

كني؟اشك چشمان نحس عمر لعين بر صورتش جاري شد، او صورت نحس خود را مي

 السالم در حالياز آن بانوي عصمت عليهاالسالم برگرداند. حجت خدا امام حسين عليه

ن از كشتن آن حضرت اجتناب كه لباس خزي بر تن داشت؛ نشسته بود، و لشكريا

گويد: خود مي« ارشاد»[ شيخ مفيد رحمة اهلل در كتاب ۳۱۰[ . ] صفحه ۲9۳نمودند ]مي

نويسد:راوي مي« اللهوف»عمر ملعون پاسخي به حضرت زينب عليهاالسالم نداد.در 

گويد: شمر ولدالزنا به افراد خود فرياد زد: منتظر چه هستيد؟در اين هنگام، لشكريان 

راه از هر طرف بر آن حضرت حمله كردند، و او را محاصره نمودند. زرعة بن شريك گم

ي چپ حضرت زد، آن فرزند حيدر كرار نيز با آن حال خستگي و كثرت ضربتي بر شانه
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زخمها چنان ضربتي بر آن ملعون زد كه او را بر خاك انداخت.ملعون ديگري شمشيري 

السالم به صورت بر زمين افتاد. ، امام عليهبر دوش مقدس آن حضرت زد كه در اثر آن

در اين حال، بدن مباركش را ضعف و ناتواني فراگرفته بود، رنج و تعب بر او مستولي 

افتاد.در اين هنگام؛ سنان بن انس نخعي خاست، و گاهي ميشده بود كه گاهي برمي

د و بر ن كشياي بر گلوي حضرت زد و به اين اكتفا نكرد بار ديگر آن را بيرونيزه

ي او فروبرد، سپس سنان، آن مشرك لعين تيري به سوي آن حضرت استخوانهاي سينه

انداخت و آن تير بر گلوي آن حضرت اصابت نمود و در اثر آن، حضرتش بر زمين 

السالم، آن مظهر غيرت و مردانگي برخاست و بر روي زمين نشست و تير افتاد.امام عليه

د، آن گاه هر دو دست خويش را زير گلوي مبارك را از گلوي خود خارج نمو

 فرمود:هكذا ألقيماليد و ميشد بر سر و محاسن خود ميگرفت و چون از خون پر ميمي

ود نمايم كه به خون خاهلل مخضبا ]بدمي[ مغصوبا علي حقي.با اين حال خدا را مالقات مي

هوش ه است: حضرت بيمخنف آمد[ .در خبر ابي۲99اند ]آغشته و حق مرا غصب كرده

شده و بر زمين افتاد، و چون به هوش آمد برخاست تا جنگ نمايد ولي ضعف و ناتواني 

بر او چيره شده و نتوانست، پس حضرت با صداي بلند گريه كرد و صدا زد:وا جداه! وا 

هوش شده و به روي خود بر زمين افتاد، سه ساعت محمداه! وا ابتاه! وا علياه!با حضرت بي

روز گذشت و هنوز در همين حال بود. دشمن در كشتن آن حضرت متحير بودند از  از

« بحاراالنوار»[ .در ۲9۸[ حضرت زنده است يا شهيد شده است ]۳۱۲ترس اين كه ] صفحه 

كند:شمر ملعون فرياد زد: واي بر و محمد بن ابوطالب چنين نقل مي« مناقب»از صاحب 

 ه عزايتان بنشينند! او را بكشيد.پس زرعة بن شريكشما! منتظر چه هستيد؟ مادرانتان ب

اي بر اي بر آن حضرت زد كه سمت چپ حضرت را جدا كرد، آن گاه ضربهضربه

افتاد و گاهي ي مباركش زد، لشكر عقب نشست. حضرت گاهي بر زمين ميشانه

 اي بر حضرت حمله كرد و او را برخاست.در همين حال، سنان حرامزاده با نيزهبرمي

زمين انداخت، آن ملعون به خولي بن يزيد گفت: سر او را از تن جدا كن.آن ملعون 
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سست و ضعيف شد، و دستش لرزيد.سنان به او گفت: خدا بازويت را بشكند و دستت 

السالم بر روي زمين افتاد و با [ .ابومخنف گويد: امام حسين عليه۲9۰را جدا سازد ]

به همين حال بود، او به طرف آسمان نگاه  صورت آغشته به خون سه ساعت از روز

فرمود:صبرا علي قضائك يا رب، ال معبود سواك، يا غياث كرد و ميمي

ادرس نمايم، معبودي جز تو نيست، اي فريالمستغيثين.پروردگارا! بر قضاي تو صبر مي

فريادخواهان.آن گاه چهل نفر از آن نامردان براي بريدن سر مطهر آن حضرت به سوي 

گفت: واي بر شما! عجله كنيد.اولين كسي كه بر اين كار آمدند، عمر سعد ولدالزنا مي او

مبادرت كرد شبث بن ربعي حرامزاده بود، او با شمشير تيزي نزديك شد تا سر شريف 

حضرت را از تنش جدا نمايد. حضرت نگاهي بر آن ستمكار نمود. آن ملعون، از رعب 

 [ .۲99نداخت و فرار كرد ]و سطوت حجت خدا شمشير از دست بي

 قاتل امام حسین كیست؟

صاحب اصل گويد: علما و دانشمندان ما رضوان اهلل عليهم در اين كه قاتل امام حسين 

با « امالي»[ مرحوم صدوق در ۳۱۳السالم چه كسي بود؟ اختالف نظر دارند. ] صفحه عليه

ن ه حضرت فرمود:دشمن خدا، سناكند كالسالم نقل ميالعابدين عليهسند خود از امام زين

 با چند نفر از اهل -لعنت خدا بر آنها باد  -الجوشن عامري بن انس ايادي و شمر بن ذي

نتظر چه گفتند: مالسالم ايستادند، به همديگر ميشام آمدند و باالي سر امام حسين عليه

دن كنار ب هستيد؟ اين مرد را راحت كنيد.پس سنان بن انس ايادي از اسب فرودآمد و

السالم رفت، محاسن مباركش را گرفت و با شمشير بر گلوي شريف امام حسين عليه

تو  دانم كهكنم، و ميگفت: سوگند به خدا! سرت را از تن جدا ميزد و ميمباركش مي

فرزند رسول خدا، و بهترين مردم از جانب پدر و مادر هستي.سيد بن طاووس رحمة اهلل 

خعي حرامزاده از اسب پياده شد و شمشير بر گلوي شريف آن گويد: سنان بن انس ن

و  دانم كه تو پسر پيامبريكنم و ميحضرت زد، و گفت: به خدا قسم! سر تو را جدا مي
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رود د -از جهت پدر و مادر بهترين مردم هستي.پس از آن؛ سر مقدس آن بزرگوار را كه 

گويد:فأي رزية عدلت ين مورد مياز بدن جدا كرد. شاعر در ا -و سالم خدا بر او باد 

السالم برابر كدام مصيبت است كه با مصيبت امام حسين عليهحسينا غداة تبيره كفا سنان

د بن سي -هاي ناپاك سنان بن انس او را به شهادت رسانيد.باشد؟ در آن روزي كه دست

ند انگشتان ب طاووس رحمة اهلل گويد: روايت شده است:مختار، سنان را دستگير نمود و بند

ها و پاهاي او را بريد و ديگي را از روغن زيتون پر كرد و به او را بريد، سپس دست

-جوش آورد و او را در آن انداخت. آن ملعون آن قدر دست و پا زد تا هالك شد 

.راوي گويد: در اين هنگام؛ غبار سياه و تاريكي آسمان را فراگرفت، باد سرخي در آن 

 ديد، لشكر گمانوزيد كه هوا تيره و تار شد، چشمها جايي را نميتاريكي و غبار مي

كردند كه بر آنها عذاب نازل شده. ساعتي بر اين حال ماندند تا آن كه هوا روشن شد.در 

هوش افتاده بود، شمر ملعون آمد و خود را السالم بينويسد:امام حسين عليهمي« منتخب»

نورش ي احيايي و جسارت تمام بر سينهد و با بيكنار آن عزيز زهرا عليهاالسالم رسان

نشست. حضرت اين جسارت عظيم را احساس كرد و فرمود:ويلك! من أنت فقد ارتقيت 

[ واي بر تو! تو كيستي؟ تو به جاي بلند و مرتفعي قدم ۳۱9مرتقا عظيما؟ ] صفحه 

تم؟آن يساي؟آن ولدالزنا گفت: من شمر هستم.حضرت فرمود: واي بر تو! من كگذاشته

ي زهرا و جدت محمد مصطفي حرامزاده گفت: تو حسين، فرزند علي، فرزند فاطمه

را شناسي چرا مالسالم فرمود: واي بر تو! اگر شأن و نسب مرا مياست.امام حسين عليه

كشي؟شمر ولدالزنا گفت: اگر من تو را نكشم پس چه كسي از يزيد جايزه مي

جدم  ي يزيد يا شفاعتتر است: جايزهو محبوببگيرد؟!حضرت فرمود: كدام يك نزد ت

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم؟آن لعين حرامزاده گفت: دانگي جايزه نزد من 

ه فدايش جانم ب -السالم آن مظلوم كربال تر از تو و از جد تو است!امام حسين عليهمحبوب

با  تما مرا خواهي كشت پسفرمود:اذا كان البد من قتلي فاسقني شربة من الماء.اگر ح -

اي اي از آب مرا سيراب كن.آن لعين حرامزاده گفت: هيهات! سوگند به خدا! قطرهجرعه
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از آب نخواهي چشيد تا اين كه مرگ را با اندوهي پس از اندوهي بچشي.امام حسين 

 السالم فرمود: واي بر تو! صورت و شكم خود را به من نشان بده.آن ملعون نشان داد،عليه

ناگاه حضرت ديد كه آن ولدالزنا ابلق و به مرض پيسي مبتال است، و صورت او به 

السالم فرمود: آنچه جدم فرموده بود ماند.امام حسين عليهها ميها و خوكصورت سگ

راست بود.آن لعين ولدالزنا گفت: جدت چه گفته بود؟حضرت فرمود: جدم به پدرم 

قتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص أشبه الخلق بالكالب فرمود:يا علي! يالسالم ميعلي عليه

ن مردم به تريو الخنازير.يا علي! فرزند تو را مردي ابلق و مبتال به مرض پيسي و شبيه

كشد.شمر ولدالزنا از اين سخن حضرت به خشم آمد و گفت: مرا ها ميها و خوكسگ

پشت سر ذبح خواهم  نمايي؟ سوگند به خدا! تو را ازها تشبيه ميها و خوكبه سگ

كرد.آن گاه آن ملعون ولدالزنا، حضرت را برگرداند، و رگهاي مبارك گردنش را ] 

[ .بأبي أنت و أمي! يا ليتنا كنا ۲9۳بريد. روحي و أرواح العامين فداه ][ مي۳۱۸صفحه 

 ةمعكم فنفوز بالشهادة بين يديك، يا موالي! يا اباعبداهلل! صلوات اهلل و سالمه عليك و لعن

اهلل و عذابه علي قاتليك و ظالميك، )و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(.ابومخنف 

گفت:أقتلك اليوم و نفسي تعلم علما يقينا ليس فيه گويد: آن ولدالزنا در اين حال مي

ان  أقتلك اليوم و سوف أندم وأن أباك خير من تكلم بعد النبي المصطفي المعظممزعم

دانم و ترديدي ندارم؛كه پدر كشم و حال آن كه يقينا ميمروز تو را ميامثواي غدا جهنم

تو بهترين كسي است كه بعد از پيامبر مصطفي و بزرگوار سخن گفته است.امروز تو را 

كشم، و پس از اين، از كار خود پيشيمان خواهم شد؛ و جاي من فردا جهنم خواهد مي

ا السالم راي شريف آن امام مظلوم عليهكند: هر رگي از رگهبود.ابومخنف اضافه مي

زد:وا محمداه! وا جداه! وا ابتاه! وا حسناه! وا جعفراه! وا عقياله! بريد حضرت فرياد ميمي

فرمود:أقتل نويسد: حضرت ميمي« المنتخب»[ .در ۲94وا عباساه! وا قتيال! وا قلة ناصراه! ]

ي المرتضي، و أمي فاطمة عطشانا و جدي محمد المصطفي، أذبح عطشانا و أبي عل

شوم و حال آن كه جدم محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و الزهراء.من تشنه كشته مي
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 السالم و مادرمشوم، حال آن كه پدرم علي مرتضي عليهسلم است، من تشنه ذبح مي

ي زهرا عليهاالسالم است.و چون آن ملعون، سر اطهر، اقدس و انور را از بدن فاطمه

اي زد و آن را بلند كرد و تكبير گفت، و لشكر كفار همگي جدا كرد به نيزه مباركش

مخنف آمده است:در اين هنگام؛ لشكر كفار سه بار [ .در خبر ابي۲۳۱تكبير گفتند )!!( ]

تكبير گفتند، زمين لرزيد، شرق و غرب عالم تاريك شد، زلزله و رعد و برق مردم را 

[ منادي از جانب آسمان ندا ۳۱۰ي باريد، و ] صفحه افراگرفت، و از آسمان خون تازه

طالب داد:قتل و اهلل؛ االمام بن االمام، أخو االمام أبواالئمة الحسين بن علي بن أبي

السالم.به خدا سوگند! كشته شد امام فرزند امام، برادر امام، پدر امامان حسين بن عليهم

كند [ نقل مي۲۳۲« ]تاريخ نبوي»از « النواربحارا»[ .در ۲۳۰السالم ]طالب عليهمعلي بن ابي

رفت، السالم كشته شد آفتاب گگويد: ابوقبيل گويد:هنگامي كه امام حسين عليهو مي

ها آشكار شدند كه ما گمان كرديم قيامت بر پا طوري در وسط روز از تاريكي، ستاره

 [ .۲۳۳شده است ]

 غارت لباسهاي امام حسین

السالم، نويسد:پس از كشته شدن امام حسين عليهمي« لهوف»در سيد بن طاووس رحمة اهلل 

السالم نمودند، پيراهن او را ملعوني آن مالعين اقدام به برهنه كردن آن امام مظلوم عليه

به نام اسحاق بن حويه حضرمي برداشت و پوشيد، او مبتال به برص شد، و موهاي بدنش 

« هوفل»اشعث بن قيس برداشت.باز در  ريخت.در برخي كتب آمده است: پيراهن او را

نويسد: روايت شده كه در پيراهن آن حضرت نزديك صد و نوزده جاي شمشير، تير مي

ي بهالسالم سي و سه ضرالسالم فرمود: در بدن امام حسين عليهو نيزه بود.امام صادق عليه

يمي [ بن كعب تم۲۳9نيزه و سي و چهار زخم شمشير بود.شلوار حضرتش را بحر ]

د و گير شبرداشت.روايت شده: آن ملعون پس از آن كه شلوار حضرتش را ربود، زمين

ده: و گفته ش -ي حضرمي ي آن حضرت را اخنس بن مرثد بن علقمهاز پاي افتاد.عمامه
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گرفت، و آن بر سر بست و ديوانه شد. پايان كالم سيد بن طاووس  -جابر بن يزيد اودي 

آمده است: به مرض جذام مبتال گرديد.زره آن حضرت را رحمة اهلل.در روايت ديگر 

[ سيد بن طاووس رحمة اهلل ۳۱9مالك بن بشير كندي گرفت، او نيز ديوانه شد. ] صفحه 

هاي آن حضرت را اسود بن خالد برد.انگشر مباركش را بجدل بن سليم گويد: كفش

نا را مختار لدالزكلبي گرفت. آن ملعون انگشت حضرت را به خاطر انگشتر بريد.اين و

رحمة اهلل دستگير كرد و هر دو دست و پاي او را قطع نمود و به همان حال او را رها 

غلطيد تا اين كه هالك گرديده، و به جهنم واصل كرد، او در خون دست و پاي خود مي

ي حضرت را كه از خز بود، قيس بن اشعث گرفت.زره خوشرنگ حضرت را شد.قطيفه

ت، چون عمر سعد ولدالزنا كشته شد مختار آن زره را به قاتل او عمر سعد لعين گرف

ي يلهبه قولي: شخصي از قب -عمره بخشيد.شمشير آن حضرت را، جميع بن خلق ازدي ابي

ر سعد آمده است: شمشيگرفت.در روايت ابن ابي -تميم به نام اسود بن حنظله بني

كند: آن قل اين روايت اضافه ميحضرت را، قالفس نهشلي برد.محمد بن زكريا پس از ن

شمشير بعد از او به دختر حبيب بن بديل رسيد.گفتني است كه اين شمشير غارت شده، 

[ ۲۳۸ذوالفقار نبوده، زيرا ذوالفقار با ساير ذخاير نبوت و امامت ذخيره و محفوظ است ]

. 

 اسب امام حسین

نيز  «منتخب»مون روايت و ممكن است از مض -هاي معتبر آمده است در برخي از كتاب

السالم كشته شد و به فيض شهادت و مالقات رب :هنگامي امام حسين عليه-استفاده شود 

ا زد. گويكرد و صدا ميكشيد و همهمه ميالعزة فائز گرديد، اسب حضرت شيهه مي

را  گذاشت و كشتگاني قتلگاه و كارزار ميدنبال چيزي بود، آن حيوان قدم در عرصه

كرد تا اين كه باالي سر بدن شريف و مطهر حضرت ايستاد، و جستجو مي يكي يكي

چرخيد و يال و پيشاني خود چون او را پيكري بدون سر ديد، به دور آن بدن شريف مي
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علد كشيد.عمر سكرد و بلند بلند شيهه ميالسالم آغشته ميرا از خون امام حسين عليه

[ حسين ۳۱۳د فرياد زد: واي بر شما! اسب ] صفحه ملعون شاهد اين منظره بود، به افراد خو

هاي نجيب رسول خدا صلي را بگيريد و آن را پيش من بياوريد.آن اسب، از جمله اسب

اهلل عليه و آله و سلم بود، سواران به سوي آن اسب تاختند، چون آن اسب احساس كرد 

ا گرفت، و برا دندان مي خواهند او را بگيرند از خود دفاع كرد، با دهن خود، آنهاكه مي

جست و او را از اسب پايين سوار ميزد. بر اسبها و پاهايش به آنها لگد ميدست

ان ها و بيست نفر از شجاعكرد تا اين كه چهل نفر از پيادهانداخت و لگدكوبش ميمي

شما!  بر سعد ملعون فرياد زد: وايسواره را به قتل رسانيد و نتوانستند اسب را بگيرند.ابن

كند؟افراد لشكر از او دور شدند، چون از اطراف آن اسب از او دور شويد تا ببينم چه مي

پراكنده شدند و او از دست لشكر ايمن گرديد شروع به حركت در قتلگاه نمود و امام 

كرد تا اين كه جسد مطهر حضرت را پيدا كرد. او را السالم را جستجو ميحسين عليه

وسيد. بنمود و با چشمانش او را ميخود را از خون پاكش خضاب مي بوييد و پيشانيمي

رين ي حاضكرد. همهكشيد و مانند زنان فرزند مرده ناله ميي بلندي ميدر اين حال، شيهه

 از اين منظره تعجب كردند.

 اسب امام حسین و اهل حرم

سكينه  ي اسب را شنيد، رو بهراوي گويد: چون حضرت زينب عليهاالسالم شيهه

آيد.سكينه عليهاالسالم با ياد پدرش و عليهاالسالم نمود و گفت: پدرت آب آورده و مي

آب آوردنش خوشحال از خيمه بيرون آمد. ناگاه ديد زين اسب واژگون و سوار ندارد، 

هاي بلندي نمود و فرياد زد:وا قتياله! وا أبتاه! وا معجر و روسري خود را پاره كرد و ناله

حسيناه! وا غربتاه! وا بعد سفراه! وا طول كربتاه! هذا الحسين بالعراء، مسلوب  حسناه! وا

العمامة و الرداء، قد أخذ منه الخاتم و الحذاء.بأبي من رأسه بأرض و جثته بأخري؛بأبي من 

رأسه الي الشام يهدي؛بأبي من أصبحت حريمه مهتوكة بين األعداء؛بأبي من عسكره يوم 
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ه! وا ابتاه! وا حسناه! وا حسيناه! وا غربتاه! وا بعد سفراه! وا طول ] االثنين مضي.وا قتيال

السالم است كه بر روي زمين افتاده، و عمامه و عبايش [ كربتاه! اين حسين عليه۳۱4صفحه 

ربوده شده، و انگشتر و نعلينش به غارت رفته است.پدرم فداي كسي كه سر او در جايي 

م فداي كسي كه سرش به سوي شام هديه برده و بدن او در جاي ديگري است.پدر

شود.پدرم فداي كسي كه حرم او در ميان دشمنان ماندند.پدرم فداي كسي كه لشكر مي

او در روز دوشنبه كشته شدند.آن گاه با صداي بلندي گريه كرد و گفت:مات الفخار و 

ي السماء فال ترقو أغلق اهلل أبواب مات الجود و الكرم واغبرت األرض و اآلفاق و الحرم

يا أخت قومي أنظري هذا الجواد أتي ينبئك أن ابن خير الخلق لهم دعوة تجلي بها الهمم

دي؟ يا موت هل من فمات الحسين فيالهفي لمصرعه و صار يعلو ضياء األمة الظلممخترم

مفاخر، جود، سخا و بزرگي از دنيا رفت؛ و يا موت هل عوض؟ اهلل ربي من الفجار ينتقم

ي آفاق و حرم غبارآلود شد.خداوند درهاي آسمان را بست؛ نه دعايي از ن و همهزمي

شود.اي خواهرم! برخيز و به اين اسبي كه آمده رود و نه غمهاي آنان زايل ميآنان باال مي

السالم دهد كه فرزند بهترين مردم كشته شده است.حسين عليهنگاه كن؛ او به تو خبر مي

وه من بر قتلگاه او؛ كه پس از اين، تاريكي و ظلمت بر روشنايي شهيد شد اي حزن و اند

امت غلبه خواهد كرد.اي مرگ! آيا تو را فديه و عوضي هست؟ خدا، پروردگار من 

عار ها و اشاست كه از فاجران انتقام خواهد گرفت.راوي گويد: هنگامي كه اهل حرم ناله

ردند به و بدون زين و سوار بود نگاه ك سكينه عليهاالسالم را شنيدند و به اسبي كه عريان

صورت خود زدند، و گريبان خود چاك نمودند و صدا زدند:وا محمداه! وا علياه! وا 

حسناه! وا حسيناه! اليوم مات محمد المصطفي، اليوم مات علي المرتضي، اليوم ماتت 

طفي صلي اهلل فاطمة الزهراء.وا محمداه! وا علياه! وا حسناه! وا حسيناه! امروز محمد مص

ا السالم كشته شد، امروز فاطمه زهرعليه و آله و سلم وفات كرد، امروز علي مرتضي عليه

كلثوم عليهاالسالم گريست و اشاره به خواهرش حضرت عليهاالسالم كشته شد.آن گاه ام

[ به گفتن اشعاري كرد كه اين اشعار در ۳۰۱زينب عليهاالسالم نمود و شروع ] صفحه 
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را  السالم[ .عبداهلل بن قيس گويد: من اسب امام حسين عليه۲۳۰واهد آمد ]جاي خود خ

زير نظر داشتم، آن اسب از خيمه دور شد و به طرف فرات رفت و خود را به آب 

انداخت.گفته شده است: آن اسب نزد صاحب الزمان عجل اهلل فرجه آشكار و ظاهر 

 كندو محمد بن ابوطالب نقل مي« بمناق»از صاحب « بحاراالنوار»[ .در ۲۳9خواهد شد ]

السالم از دست آن مالعين گريخت و خود را به كه آن دو گويند:اسب امام حسين عليه

السالم رساند، پيشاني خود را به خون مبارك آن حضرت ماليد، كنار بدن شريف امام عليه

ر دكشيد، و آن قدر دويد و شيهه ميسپس روي به خيمه گذاشت، به طرف خميه مي

م و السالكنار خميه سر خود را بر زمين زد كه مرد.هنگامي كه خواهران امام حسين عليه

دختران و اهل بيت آن حضرت اسب را با اين حال ديدند كه كسي بر آن سوار نيست، 

كلثوم عليهاالسالم دستان خود را بر سر گذاشت شروع به گريه و ناله كردند، حضرت ام

وا جداه! وا نبياه! وا أباالقاسماه! وا علياه! وا جعفراه! وا حمزتاه! وا و فرياد زد:وا محمداه! 

حسنا! هذا حسين بالعراء، صريع بكربال، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة و 

الرداء.وا محمداه! وا جداه! وا نبياه! وا اباالقاسماه! وا علياه! وا جعفراه! وا حمزتاه! وا حسناه! 

سالم است كه در صحرا و بر روي زمين كربال افتاده، و سرش از پشت الاين حسين عليه

وش شد هبريده شده، و عمامه و لباسش به تاراج رفته است.آن گاه آن بانوي مظلومه بي

 [ ۳۰۳[ . ] صفحه ۲۳۳]

در مصايبي كه پس از شهادت امام حسین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد، مثل 

 و غیره ها، غارت اموال،سوزاندن خیمه

 هاي اهل بیتغارت خیمه

دت السالم به شهاكند:هنگامي كه امام حسين عليهسيد بن طاووس رحمة اهلل روايت مي

ي السالم بيرون آمد، مردي به او گفت: اي بندههاي امام عليهرسيد كنيزي از جانب خميه
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زنان به هحخدا! آقاي تو حسين كشته شد.كنيز گويد: با شنيدن اين خبر، با شتاب و صي

ي من از جاي برخاستند و صدا به شيون و ي آنها از صيحهسوي زنان اهل حرم رفتم همه

ناله بلند نمودند.سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:در اين هنگام؛ گروه اشقيا براي غارت 

اموال آل رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم و نور ديدگان زهراي بتول عليهاالسالم از 

.در اين ربودندگرفتند طوري كه حتي چادر زنها را نيز از سرشان ميبقت ميهمديگر س

آمدند  ها بيرونحال؛ دختران پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم و اهل بيت او از خميه

با همديگر صدا به گريه بلند نموده، و در فراق حاميان و دوستان خود ندبه 

ا ي بكر بن وائل بگويد:زني از قبيلهد و ميكنكردند.حميد بن مسلم روايت ميمي

ن هاي امام حسيشوهرش در سپاه عمر سعد لعين بود، چون ديد لشكر به بانوان و خيمه

السالم حمله كرده و به غارت و تاراج مشغول هستند، شمشيري به دست گرفته و به عليه

ردانگي است كه ها آمد و گفت: اي فرزندان بكر بن وائل! آيا از غيرت مسوي خيمه

دختران پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم را غارت كنند؟! خداي را حكمي نيست جز در 

مورد قاتالن ذريه و فرزندان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم.شوهر آن زن آمد و 

روايتي به سند « امالي صدوق»[ .در ۲۳4ي خود برگردانيد ]دست او را گرفته و به خيمه

ي كند كه آن مخدرهالسالم نقل مياز فاطمه عليهاالسالم دختر امام حسين عليهخود، 

ها ريختند، من دختر كوچكي بودم، در پاهايم عصمت گويد:لشكر اهل خالف، به خيمه

هاي پاي كرد خلخالدو خلخال از طال بود. يكي از آن نامردان، در حالي كه گريه مي

[ گفت: ۳۰9كني؟ ] صفحه براي چه گريه ميشكست، گفتم: اي دشمن خدا! مرا مي

نمايم.گفتم: غارت چگونه گريه نكنم؟ حال آن كه من دختر رسول خدا را غارت مي

ترسم ديگري بيايد و غارت نمايد.فاطمه عليهاالسالم گويد: آنها هر چه نكن.گفت: مي

از  «بحاراالنوار» ربودند.درها بود به تاراج بردند حتي چادرها را نيز از سر ما ميدر خيمه

ها را محاصره كند:دشمنان آمدند و خيمهو محمد بن ابوطالب نقل مي« مناقب»صاحب 

ها شويد و هر چه دارند غارت كردند، شمر حرامزاده نيز كه با آنان بود گفت: وارد خيمه
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اي كه ها ريختند و آنچه در خيمه بود ربودند تا آن كه گوشواهكنيد.آن مالعين به خيمه

السالم بود گرفتند و گوش آن كلثوم عليهاالسالم، خواهر امام حسين عليهر گوش امد

شرمان چنان بر غارت مصر بودند كه خانمي به ي مظلومه را پاره كردند. آن بيسيده

و را شد و لباس اكرد و مغلوب ميحيا مقاومت ميخاطر لباس تن خود، با آن ناكسان بي

ي اشقيا، به غارت زيورآالت و شتران روي آوردند و همهربودند.آن گاه آن مردم مي

 [ .۲4۱آنها را غارت كردند ]

 هاي اهل بیتآتش زدن خیمه

سعد حرامزاده ي مخدرات و اهل حرم بلند شد ابنابومخنف گويد: چون شيون و ناله

 اي جمع كنيد بعد خيمه و هر چه در آني آنها را در خيمهفرياد زد: واي بر شما! همه

است آتش بزنيد.مردي از آن كفار گفت: واي بر تو اي پسر سعد! آيا كشتن حسين و 

خواهي كودكان و زنان او را آتش بزني؟ اهل بيت و يارانش تو را كافي نبود كه مي

ارت حيا به سوي غشرم و بيخواهي خداوند ما را بر زمين فرودبرد؟پس آن لشكر بيمي

الم السعليهاالسالم دختر اميرمؤمنان علي عليهزنان طاهرات شتافتند.زينب كبري 

اي ايستاده كردند من در خيمهها را غارت ميفرمايد:موقعي كه لشكر دشمن خيمهمي

بودم، ناگاه مردي كبود چشم وارد شد و هر چه در خيمه بود ربود. بعد نگاهي به علي بن 

اده بود. شكي پوستين افتالسالم كرد، او مريض بود و بر روي ت[ حسين عليه۳۰۸] صفحه 

آن ملعون پوستين را از زير او كشيد و او را به زمين انداخت.بعد نگاهي به من كرد و 

هاي من كرد و آنها را از گوش من در روسري مرا از سر من ربود و نگاهي به گوشواره

 كني؟!گفت: بر مصايبكني و گريه ميكرد.گفتم: مرا غارت ميآورد و گريه ميمي

ها و پاهاي تو را قطع نمايد، و پيش از آتش كنم.گفتم: خدا دستاهل بيت گريه ميشما 

نويسد: در اين هنگام؛ شمر مي« معدن»[ .در كتاب ۲4۰آخرت به آتش دنيا بسوزاند ]

الم السالم را كه بيمار بود بكشد، زينب كبري عليهاالسملعون خواست علي بن حسين عليه
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السالم آمد و خود را بر روي او انداخت و گفت: به خدا طالب عليهدختر علي بن ابي

گذارم او را بكشي تا اين كه خودم كشته شوم.آن حرامزاده از وي دست قسم! نمي

د! نويسد: حميد بن مسلم گويد:به خدا سوگنمي« االرشاد»برداشت.شيخ مفيد رحمة اهلل در 

، اهل بيت و دختران امام ي كوفيان بودم. بانوانمن در آن روز شاهد غارت وحشيانه

شدند و آن كردند و مغلوب ميالسالم به خاطر لباسهاي خود، با آنها منازعه ميعليه

ها را غارت كردند، آن ي خيمهبردند.لشكريان، همهمالعين لباسهاي آنها را به تاراج مي

تري سي علي بن الحسين عليهماالسالم شدند، او سخت بيمار بود و بر بگاه وارد خيمه

افتاده بود. شمر ملعون نيز با پيادگان لشكر به خيام هجوم آورده بود، همراهان وي گفتند: 

ودكي كشند؟ او كآيا اين بيمار را نكشيم؟من گفتم: سبحان اهلل! آيا كودكان را هم مي

كند، و آن قدر اصرار كردم تا آنها را از بيمار است و همين بيماري او را كفايت مي

صرف نمودم.در اين هنگام، عمر سعد ملعون آمد، بانوان مخدرات و مطهرات كشتن او من

شرم فرياد زدند و گريستند، آن ملعون به افراد خود گفت: كسي به به روي آن بي

هاي اين زنان وارد نشود، و كسي به اين نوجوان بيمار متعرض نشود.پس از آن، خيمه

[ برگردانند ۳۰۰اند ] صفحه چه به غارت بردهبانوان اهل حرم از عمر ملعون خواستند كه آن

تا خود را با آن بپوشانند.عمر ملعون گفت: هر كه چيزي از لباس و متاع آنان را ربوده به 

خودشان برگرداند.به خدا سوگند! كسي از آنان چيزي برنگرداند.سپس آن ملعون، 

السالم مأمور كرد ليهها و اهل حرم و علي بن الحسين عگروهي از افراد خود را بر خيمه

 [ .۲4۲و گفت: مواظب باشيد تا كسي از آنها بيرون نرود، و آنها را آزار ندهيد!! ]

 ي صغريها به روايت فاطمهغارت خیمه

اده گويد:من كنار در خميه ايستي صغري عليهاالسالم مينوسيد: فاطمهمي« المنتخب»در 

ربال هاي داغ كي پدرم و ياران او كه مانند قرباني بر روي ريگبودم و متحيرانه به جنازه

ر بودم نگريستم.در اين فككردند؛ ميها بر اجساد پاك آنها جوالن ميافتاده بودند و اسب
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اميه چه باليي بر سر ما خواهند آورد؟ آيا ما را خواهند كشته شدن پدرم بنيكه پس از 

كشت؟ يا اسير خواهند نمود؟در اين هنگام؛ مردي را كه سوار بر اسب بود، ديدم. او 

ند، تمام بردپناهان به همديگر پناه ميراند، و آن بياي ميبانوان مخدرات را با كعب نيزه

هاي آنها به تاراج رفته بود، آنها فرياد د، حتي روسريزيورآالت آنها مثل دستبن

زدند:وا جداه! وا أبتاه! وا علياه! وا قلة ناصراه! وا حسناه! أما من مجير يجيرنان؟! أما من مي

ست اي نيدهندهذائد يذود عنا؟!وا جداه! وا ابتاه! وا علياه! وا قلة ناصراه! وا حسناه! آيا پناه

ا كسي نيست كه اين دشمنان را از ما دفع كند؟فاطمه عليهاالسالم كه ما را پناه دهد؟ آي

گويد: دلم از جايش كنده شد، اعضاي بدنم لرزيد، از ترس چشمانم را به چپ و راست، 

گرداندم مبادا كسي از آن ملعونها به طرف من كلثوم عليهاالسالم ميام امبه سوي عمه

ه اي جز فرار ندارم.بآمد با خودم گفتم: چارهآيد. در اين حال، ناگاه ملعوني به طرف من 

كردم كه از دست او رها خواهم شد، ناگاه او پشت سر ] صحرا فرار كردم، گمان مي

اي را ميان [ من آمد، از ترس ساكت شدم و ايستادم. آن ملعون، كعب نيزه۳۰9صفحه 

دريد و  هايم حواله كرد، من با صورت به زمين افتادم. آن ملعون گوش مراشانه

ام را ربود و روسري از سر من برداشت، خون بر صورتم جاري بود و سرم از گوشواره

هوش افتادم.در اين حال، ديدم آن ملعون عقب سوخت و من بيشدت حرارت آفتات مي

ت: برخيز گفگريست و ميام را نزد خود ديدم كه ميعقب به خيمه برگشت كه ناگاه عمه

اي دختران و برادر بيمارت چه آمد؟گفتم: عمه جانم! آيا جامهدانم بر سر برويم، نمي

ي تو نيز مانند است كه با آن خود را از چشم نامحرمان بپوشانم؟گفت: دخترم! عمه

كاران ي ستمتوست.ناگاه ديدم كه سر او نيز مكشوف است، و بدنش از ضرب تازيانه

ارت شده و برادرم علي بن ها برگشتيم ديديم هر چه بوده غسياه شده است، به خيمه

الحسين عليهماالسالم به روي خود بر زمين افتاده و از شدت گرسنگي و تشنگي توان 

ال ما كرديم و او به حي ما بلند شد، ما به حال او گريه مينشستن ندارد. پس شيون و ناله

يل كند، جمبه سند خود از جميل بن مره نقل مي« بحاراالنوار»[ .در ۲4۳گريست ]مي
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بودند و السالم را رسعد ملعون، شتري از لشكر امام حسين عليهگويد:روز عاشوا، سپاه ابن

آن را كشته و گوشت آن را پختند، گوشت آن مانند درخت حنظل تلخ شد حتي 

اي خود تهيه السالم شتري برنتوانستند چيزي از آن را بو كنند.گفته شده: امام حسين عليه

كرد. و حضرت بر همان شتر سوار اس خود را با آن حمل ميكرده بود كه خيمه و اس

سعد و سپاه او ايستاد و آنها را پند و اندرز داد.روز عاشورا، آن شتر در شد و در برابر ابن

گاه بود، هنگامي كه صيحه و فرياد بلند شد و صداي سم اسبها و فرياد نزديكي خيمه

ن، به قتلگاه رسيد در آنجا ايستاد. آن حيوانامردان را شنيد به طرف ميدان حركت كرد تا 

فر از كرد.سه ننگريست و بار ديگر به طرف راست و چپ نگاه مييكبار به شهدا مي

[ ۳۰۳سواران دشمن به دنبال آن حيوان رفته و آن را حركت دادند، آن شتر به ] صفحه 

تند، ها شوند نتوانسهها به راه افتاد و هر چه خواستند مانع از آمدن به طرف خيمطرف خيمه

ين ي اباعبداهلل حسناچار به دنبال او به راه افتادند.آن حيوان باوفا، چون به محل خيمه

وسيد اي از زمين را بالسالم رسيد خيمه را نديد، به اطراف نگاه كرد و سپس گوشهعليه

ت و رنخاسزد، هر چه آن را با نيزه زدند از جاي خود بو با صداي بلند فرياد و صيحه مي

صداي خود را بلندتر كرد آن گاه در همانجا خفت.گويا آن حيوان فهميده بود كه 

يد و كوبالسالم غارت شده، به همين جهت، سرش را بر زمين ميي امام حسين عليهخيمه

آورد، و چون ناتوان و ضعيف شد گرفت و خون ميپشت و پهلوي خود را به دندان مي

ي ن را كشتند و گوشت آن را تقسيم نمودند.گفته شده: خميهافراد دشمن در همانجا، آ

السالم را بر پشت شتر گذاشتند و آن حيوان حركت كرد آن گاه به طرف قتلگاه امام عليه

سين كند.هنگامي كه آن شتر امام حالسالم رهايش كردند تا ببينند چه ميامام حسين عليه

ست به طرف آن حضرت رفت و باالي سرش السالم را ديد كه بر روي خاك افتاده اعليه

ت زد، چون ديد حضرت برنخاسبوييد و صدا ميالسالم را ميايستاد بدن مبارك امام عليه

و حركت نكرد در كنار حضرت خوابيد تا سايه بر جسم شريف او بياندازد، آن حيوان 

شكريان شد، ل كوبيد، و به همين جهت ناتوانكرد، سر خود را بر زمين ميناله و شيون مي
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در همانجا آن را كشتند و گوشتش را تقسيم نمودند و پختند، ولي نپخت.گفته شده: 

 اي گرديد و ديگ و محتوياتش را سوزاند.گوشت آن حيوان شعله

 مال عیني كه بر جسد شريف امام حسین با اسب تاختند

مر سعد ته شد عالسالم كشسيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از آن كه امام حسين عليه

ولدالزنا در ميان سپاهيان خود فرياد زد: چه كسي حاضر است با اسب بر بدن حسين 

 ۰بتازد؟ده نفر سوار از گروه طاغيان اين كار را پذيرفتند، نامهاي آن مالعين چنين است:

 - ۳اخنس بن مرثد. - ۲السالم را ربود.اسحاق بن حربه، كه پيراهن امام حسين عليه -

رجاء بن منقذ  - ۸عمر بن صبيح صيداوي. - 9[ ۳۰4طفيل سنبسي. ] صفحه حكيم بن 

هاني  - 4واعظ بن ناعم. - ۳صالح بن وهب جعفي. - 9سالم بن خيثمه جعفي. - ۰عبدي.

اسيد بن مالك، خداي آنها را لعنت كند.آن مالعين زير سم  - ۰۱بن ثبيت حضرمي.

ي ل كردند و استخوانهاي پشت و سينهالسالم را پايمااسبهاي خود بدن امام حسين عليه

حضرت را درهم شكستند.سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: اين ده نفر مالعين به كوفه 

زياد ايستادند، اسيد بن مالك حرامزاده كه يكي از آنها بود اين شعر آمدند و در برابر ابن

يم كه ي هسترا خواند:نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد األسرما كسان

استخوانهاي سينه را بعد از خورد كردن پشت؛ با اسباني تندرو و قوي هيكل درهم 

دن زياد ولدالزنا گفت: شما كيستيد؟گفتند: ما كساني هستيم كه با اسب بر بشكستيم.ابن

ي او را خورد نموديم.راوي حسين تاختيم و او را لگدكوب كرديم و استخوانهاي سينه

ي اندكي به آنها داد.ابوعمرو زاهد عين اعتنايي به آنها نكرد و جايزهزياد لگويد: ابن

ي ده نفر را مالحظه كرديم و از حال آنها تفحص نموديم و ديديم كه گويد: ما سابقه

نها ها و پاهاي آي آنها زنازاده بودند.مختار اين ده نفر ملعون را دستگير كرد و دستهمه

بيد، و دستور داد با اسب بر بدن آنها بتازند تا هالك را با ميخهاي آهنين به زمين كو

 شدند، خداي آنها را لعنت كند.
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 جسم شريف امام حسین و پرندگان

السالم نويسد:از طريق اهل بيت عليهممي« بحاراالنوار»و « المنتخب»و « العوالم»در كتاب 

 يد و جسمالسالم به شهادت رسچنين روايت شده است:هنگامي كه امام حسين عليه

[ زمين افتاد و خونش بر زمين ريخت ناگاه ۳۲۱شريف او در سرزمين كربال بر ] صفحه 

ي سفيدي آمد و خود را به خون حضرت آغشته كرد و پرواز نمود. خون از بالهاي پرنده

ه و هر ها نشستي درختان و بر شاخهچكيد، او پرندگاني را ديد كه در سايهآن پرنده مي

السالم اي كه خود را به خون امام عليهزدند.پرنده، علف و آب حرف ميكدام، از دانه

آغشته كرده بود به آنان گفت: واي بر شما! آيا به بازي، ياد دنيا و مالهي آن مشغوليد در 

السالم در اين هواي گرم و سوزان در سرزمين كربال با لب تشنه حالي كه امام حسين عليه

جاري است بر روي خاك گرم افتاده است؟پرندگان به و سر بريده كه خون مباركش 

طرف كربال به پرواز درآمدند، وقتي رسيدند ديدند كه سيد و آقاي ما امام حسين 

سر، بدون غسل و كفن بر زمين افتاده است، بدني كه غبار آن را السالم را با تن بيعليه

 ت، زائرين او حيواناتها درهم شكسته اسهاي آن زير سم اسبدر برگرفته و استخوان

 كنندگان او جنيان دشتهاي نرم و سختآب و علف، و ندبهوحشي بيابانها و صحراهاي بي

است، تربت سرزمين كربال از انوار او نوراني و فضا از درخشش پرتو او نورافشاني شده 

است.هنگامي كه پرندگان اين منظره را ديدند صيحه زدند، فرياد كشيدند و صداي خود 

به شيون و ناله بلند كرده، و در خون آن حضرت، غلطيدند وقتي كه بالهاي خود را به  را

اي پرواز كردند تا اهل آن ديار را از كشته شدن خون آغشته نمودند، هر كدام به ناحيه

السالم، باخبر كنند.از قضاي الهي و تقدير حضرت باري يكي از اين امام حسين عليه

حضرت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم پرواز كرد، او به  يپرندگان به طرف مدينه

داد و خون از بالهايش به زمين مدينه رسيد، در آسمان شهر مدينه بالهاي خود را تكان مي

)با  زد وچكيد و دور قبر مطهر آقاي ما رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم دور ميمي
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اشيد! السالم در كربال كشته شد، آگاه بحسين عليهزد: آگاه باشيد! كه زبان خود( صدا مي

در كربال سر از تن او جدا كردند.پرندگان مدينه وقتي صداي او را شنيدند دور او جمع 

كردند.مردم مدينه چون اين منظره را گريستند و نوحه ميشده و بر آن امام مظلوم مي

كه  چكد نفهميدندپرنده مي كنند و خون از بال آنديدند كه پرندگان ناله و شيون مي

لسالم اچه شده است، مدتي گذشت و روزهايي سپري شد و خبر شهادت امام حسين عليه

ي [ فرزند فاطمه۳۲۰رسيد آن موقع فهميدند كه آن پرندگان، خبر كشته شدن ] صفحه 

 مي حضرت رسول را به پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلبتول عليهاالسالم و نور ديده

دادند.در نقل ديگري آمده است: در همان روزي كه آن پرنده به مدينه آمده بود، در مي

كرد. او دختري داشت كه كور، كر و فلج بود، بيماري اين شهر، مردي يهودي زندگي مي

ي بدن او را فراگرفته بود. به همين جهت، يهودي دختر خود را در باغي كه جذام همه

نمود.از سوي ديگر؛ آن پرنده به سوي آن باغ به پرواز داري ميگهدر بيرون مدينه داشت ن

ي شب را ناله چكيد و همهي درختي نشست و خون از بالهايش ميدرآمد و در شاخه

گريست.از قضا و قدر الهي، در آن شب پيشامدي براي يهودي رخ داد كه به زد و ميمي

ه باغي كه دختر بيمارش در آنجا خاطر آن به مدينه برگشت و نتوانست همان شب را ب

بود، برگردد.آن شب، دختر بيمار در باغ تنها ماند و از تنهايي نتوانست بخوابد، زيرا 

زديك برد.نداد تا خوابش ميگفت و او را تسلي ميشبهاي ديگر پدرش به او قصه مي

ود روي وي باي را شنيد، خود را به هر نحسحر بود، دختر بيمار، صداي ناله و شيون پرنده

زمين كشيد و به طرف صدا آمد تا به زير درختي كه پرنده در آن بود؛ رساند، و چون 

داد و از دلي محزون و سوزان، با آن هاي پرنده گوش ميخود قلبي حزين داشت به ناله

اي خون، از بالهاي پرنده چكيد و كرد.در اين اثنا؛ قطرهشد و شيون ميناله ميپرنده هم

نا اي ديگر بر چشم ديگرش افتاد. چشمان او باز و بيابيناي دخترك افتاد، قطرهبر چشم ن

اي ديگر بر پاهاي او افتاد و بهبودي يافت، باالخره هر ها و قطرهاي بر دستشد، قطره

السالم افتاد از بركات خون امام حسين عليهاي از آن خون پاك بر جسم دخترك ميقطره
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ي م از همهالساليافت.دختر بيمار از بركت خون سيدالشهدا عليهيي بيماريها شفا ماز همه

هايش شفا يافت، آفتاب دميد و صبح شد پدرش از مدينه به سوي باغ آمد، ديد بيماري

رود متوجه نشد كه دختر خودش است، از او پرسيد: من در اين باغ دختري در باغ راه مي

او را نديدي؟دخترش گفت: سوگند  دختري بيمار داشتم كه قدرت حركت نداشت آيا

هوش شد، وقتي حالش به خدا! من دختر تو هستم.چون يهودي اين سخن را شنيد بي

ي خوب شد برخاست. دخترك، باباي يهودي را به كنار درختي كه آن پرنده در شاخه

اي است غمگين، از دل محزون و سوزناك بر مصايب آن النه كرده بود، برد. ديد پرنده

زند.يهودي گفت: اي پرنده! السالم ناله مي[ حسين عليه۳۲۲كربال امام ] صفحه  مظلوم

دهم به آن خدايي كه تو را آفريد، با قدرت خدا با من حرف بزن.پرنده به قسمت مي

ي خود را تعريف كرده و گفت: ي گريان سخن گفت، آن گاه قصهقدرت الهي با ديده

اي در رختي النه داشتم، هنگام عصر بود كه پرندهاي از پرندگان در باالي دمن با عده

ه بريد در حالي كخوريد و از زندگي لذت ميميان ما آمد و گفت: اي پرندگان! شما مي

السالم در سرزمين كربال در اين هواي گرم و سوزان، با لب تشنه بر زمين امام حسين عليه

رار ي بلندي قبر باالي نيزهافتاده، خون از گلويش جاري و سر مباركش از تن جدا و 

اند.هنگامي كه پرندگان اين دارد، زنان و اهل حرم او با پاي برهنه و غريبانه اسير شده

سخن را شنيدند همگي به طرف كربال به پرواز درآمدند وقتي به آنجا رسيدند، ديدند 

يخته شده ربدن شريفي در آن بيابان افتاده كه غسل او از خونش و ريگهايي كه بر بدن او 

ي ما بر روي آن بدن مبارك افتاديم و نوحه كرده و خود را به خون كفنش بود.همه

اي به پرواز درآمديم و من به اين مكان شريف او آغشته نموديم، و هر كدام از ما به ناحيه

ر پيشگاه السالم دآمدم.چون يهودي اين قضيه را شنيد تعجب كرد گفت: اگر حسين عليه

شد.آن ي دردها نميصاحب قدر و منزلت وااليي نبود خون او درمان همهخداي متعال 

اضافه  «بحاراالنوار»گاه يهودي و دخترش به دين اسالم مشرف شده و آن را پذيرفتند.]در 
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كند: همزمان با يهودي و دخترش پانصد نفر از خويشان او نيز به بركت اين شفاي مي

 [ .۲49]انگيز به دين اسالم مشرف شدند[ شگفت

 فرستادن سر اطهر امام حسین به سوي ابن زياد لعین

اين « مثير االحزان»نما رحمة اهلل در و شيخ ابن« لهوف»سيد بن طاووس رحمة اهلل در 

يد:عصر گوكنيم كه مياند، البته ما روايت سيد رحمة اهلل را نقل ميروايت را نقل كرده

السالم را توسط خولي بن يزيد حسين عليهروز عاشورا، عمر سعد لعين، سر مقدس امام 

زياد ملعون فرستاد.آن ملعون، دستور داد سرهاي بقيه و حميد بن مسلم ازدي نزد ابن

[ كرده و بشويند، بعد توسط ۳۲۳ها جدا ] صفحه اصحاب و اهل بيت حضرت را از بدن

نها را آالجوشن، قيس بن اشعث و عمرو بن حجاج به سوي كوفه فرستاد تا شمر بن ذي

زياد ملعون ببرند.عمر سعد لعين، روز عاشورا و روز يازدهم را تا ظهر در كربال نزد ابن

رد. السالم به سوي كوفه حركت كماند، سپس با بازماندگان از اهل بيت امام حسين عليه

ر هاي باز بالسالم را در ميان دشمنان آنها با صورتآن ملعون، بانوان و اهل حرم امام عليه

هودج سوار كرد كه آنان امانات و ودايع اشرف پيامبران بودند و آنان را چون تران بيش

[ .سيد بن ۲4۸ترين شرايط و با غم و اندوه به اسيري بردند ]اسيران ترك و روم در سخت

طاووس رحمة اهلل گويد: روايت شده است:سرهاي مقدس اصحاب و ياران امام حسين 

 بودند، قبايلي كه در كربال شركت كرده بودند براي تقرب السالم هفتاد و هشت سرعليه

ي ي حرامزاده، آنها را بين خود تقسيم كردند.قبيلهزياد ولدالزنا و يزيد بن معاويهبه ابن

دهي ي هوازن تحت فرمانكنده به سركردگي قيس بن اشعث ملعون، سيزده سر؛ قبيله

د، شانزده استميم، هفده سر؛ قبيله بني يالجوشن ولدالزنا، دوازده سر؛ قبيلهشمر بن ذي

 [ .۲4۰ي مذحج هفده سر و بقيه كوفيان نيز سيزده سر به كوفه آوردند ]سر؛ قبيله

 سر اطهر امام حسین و تنور خولي
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كند: مخنف نقل مينما رحمة اهلل و ابيو شيخ ابن« المناقب»از صاحب « العوالم»در كتاب 

ه السالم را توسط خولي بن يزيد اصبحي به كوفن عليهعمر سعد لعين سر مقدس امام حسي

زياد لعين ببرد.خولي حرامزاده، موقع شب به كوفه رسيد و به در قصر فرستاد تا نزد ابن

ي خود آورد. خولي ملعون، دو زن زياد رفت، ديد بسته است. سر مقدس را به خانهابن

بود.آن  «نوار»ي حضرميه به نام هاسد بود، زن دومش از طايفي بنيداشت: يكي از طايفه

ام، شب، خولي ملعون نزد نوار رفت، او پرسيد: چه خبر است؟گفت: براي تو طال آورده

ي توست.زن گفت: واي بر تو! مردم با طال و ي حسين است كه در خانهاين سر بريده

و آله و  [ خدا صلي اهلل عليه۳۲9ي فرزند رسول ] صفحه آيند و تو با سر بريدهنقره مي

اي، به خدا سوگند! ديگر سر من و تو بر روي يك بالش قرار نخواهد سلم آمده

گرفت.زن حضرميه گويد: اين سخن را گفتم و از بستر برخاستم و از اتاق خارج شدم. 

آن لعين، زن اسدي را كنار خود خواند.من به اتاقي كه سر اطهر در آن بود؛ رفتم، به آن 

آن را در تشتي گذاشته بود به خدا سوگند! ديدم نوري از ستون  كردم،سر اطهر نگاه مي

از آن تشت به سوي آسمان كشيده شده، پرندگان سفيدي در اطراف سر مقدس پرواز 

 [ .۲49كردند ]مي

 سر اطهر امام حسین و جد بزرگوارش

گويد:شمر ملعون، سر مطهر امام حسين نويسد: واقدي ميمي« التبر المذاب»در كتاب 

ي اي گذاشته و به خانهالسالم را به كوفه آورد. آن ملعون، سر مقدس را در توبرهليهع

خود برد و آن را در زير تشتي بر روي خاك قرار داد.هنگام شب، زن آن ملعون بيرون 

تابد. او كنار آن تشت آمد، از زير آن آمد نوري از سر مقدس ديد كه به آسمان مي

و قضيه را گفت و پرسيد چه چيزي زير تشت است؟آن ملعون  اي شنيد، نزد شمر آمدناله

خواهم او را نزد يزيد ببرم تا به من مال ام، ميگفت: سر خارجي است كه او را كشته

هوش فراواني ببخشد.زن گفت: او كيست؟گفت: حسين بن علي.آن زن فرياد زد و بي
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سمان و زمين نترسيدي افتاد، چون بهوش آمد گفت: اي بدتر از مجوس! آيا از خداي آ

و چنين كاري را انجام دادي؟آن گاه با گريه از نزد آن ملعون خارج شد و خود را كنار 

آن سر مطهر رساند، او سر مقدس را برداشت و بوسيد و در دامن خود قرار داد. آن گاه 

زنان همسايه را صدا زد و مجلسي بر پا كرده و با هم بر او گريه كردند. آن زن، گريه 

گفت: خدا قاتل تو را لعنت كند.شب فرارسيد، خوابش برد، در عالم خواب كرد. ميمي

[ و نوري اتاق را فراگرفته، ناگاه ابري ۳۲۸ديد؛ گويا ديوار اتاقش دو نصف شده ] صفحه 

از آسمان فرودآمد، در ميان ابر، دو بانوي بزرگوار بودند، آن دو بانو سر مطهر را به دامن 

اينان كيا هستند؟گفتند: خديجه و فاطمه عليهماالسالم.سپس آقاياني را گرفتند.پرسيد: 

ديد، شخصيتي در ميان آنها بود كه صورتش مانند ماه بود، پرسيد: او كيست؟گفتند: او 

محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم است.در طرف راست آن حضرت، حمزه، 

و كردند.آن گاه آن دند و گريه ميبوسيدجعفر و اصحابش بودند، آنان سر مطهر را مي

بانوي بزرگوار؛ خديجه و فاطمه عليهماالسالم به سوي زن شمر لعين آمدند و فرمودند: 

خواهي از ما بخواه، زيرا براي تو در عوض آن كار خوبي كه انجام دادي، نزد هر چه مي

الح ود را اصخواهي در بهشت از رفيقان ما باشي كار خما احسان و نيكي است، و اگر مي

السالم كن كه منتظر تو هستيم.آن زن، از خواب بيدار شد و سر مقدس امام حسين عليه

در دامن داشت.شمر ملعون آمد تا سر مطهر را از او بگيرد، سر را به او نداد و گفت: اي 

دشمن خدا! مرا طالق بده، زيرا كه تو يهودي هستي، به خدا سوگند! هرگز با تو نخواهم 

ملعون او را طالق داد، بعد زن گفت: به خدا سوگند! تا جان در بدن دارم اين سر بود.آن 

اي او را كشت و خداوند روح دهم.آن حرامزاده به او حمله كرد و با ضربهرا به تو نمي

 او را به بهشت فرستاد.

 پیامبران بزرگوار و زيارت امام حسین در قتلگاه
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بن عدي گويد:روز عاشورا بود، من نيز همچون مخنف آمده است: طرماح در روايت ابي

السالم در قتلگاه افتاده بودم، جراحات زيادي بر بدن من ياران ديگر امام حسين عليه

رسيده بود و با ضعف و ناتواني بر زمين افتاده بودم.اگر قسم ياد كنم سوگند راست ياد 

ز آنها سفيد كه بوي مشك اهاي ام، من بيدار بودم ناگاه بيست نفر سواره با لباسكرده

شد وارد قتلگاه شدند. با خودم گفتم: شايد عبيداهلل بن زياد ملعون با افرادش شنيده مي

[ مثله نمايد )يعني ۳۲۰السالم پيدا كرده و ] صفحه آمده تا جسد مطهر امام حسين عليه

 عضوهاي او را تكه تكه كند(آنها به جسد شريف حضرت نزديك شدند، يكي از آنها

كنار جسد شريف رفت و او را نشاند و با دست خود به طرف كوفه اشاره نمود. ناگاه سر 

مطهر حضرت آمد. سر مطهر را بر جسم مقدس حضرتش قرار داد و از قدرت خداي 

فرمود:يا ولدي! قتلوك ]أتراهم ما عرفوك[، و متعال مانند موقع زنده بودن شد، و او مي

شد جرأتهم علي اهلل تعالي.فرزندم! تو را كشتند، ديدي من شرب الماء منعوك، ]و[ ما أ

نشناختند؟ و از آب مانعت شدند، چه سخت است جرأت آنان بر خداي تعالي؟آن گاه 

رو به همراهان خود كرد و فرمود: اي پدرم آدم! و اي پدرم ابراهيم! و اي پدرم اسماعيل! 

غيان و ستمكاران با فرزندم چه بينيد طاو اي برادرم موسي! و اي برادرم عيسي! آيا مي

اند؟ خداوند روز قيامت، شفاعت مرا به آنها نصيب نكند.)راوي گويد:( من با دقت كرده

[ .سيد ۲4۳باشد ]او را نگريستم، ناگاه ديدم او رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مي

ران كند:آن بزرگوايبعد از نقل اين روايت، اضافه م« انوار نعمانيه»جزائري رحمة اهلل در 

گريه كردند، و پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم را تسلي داده و تعزيت گفتند: پيامبر 

 ريخت، و امام حسينصلي اهلل عليه و آله و سلم بر سر و محاسن پاك خود خاك عزا مي

صلي ر خدا نمود و پيامبالسالم مصايبي را كه از ظالمين برايش رسيده بود تعريف ميعليه

ن هوش شد.)راوي گويد:( مكرد، آن قدر گريه كرد تا بياهلل عليه و آله و سلم گريه مي

شنيدم، بعد آنها رفتند، و جسد شريف، مثل اول شد ديدم و صداي آنها را ميآنان را مي

 [ .۲44و با حالت اولي خود كه شهيد شده بود؛ بر زمين افتاد ]
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 عونقتلگاه امام حسین و قضیه ساربان مل

ت كند، سعيد گويد:پس از شهاداز سعيد بن مسيب نقل مي« المنتخب»و « بحاراالنوار»در 

ي سفر حج شدند، من ] صفحه السالم بود كه مردم آمادهآقا و مواليم، امام حسين عليه

السالم شرفياب شدم و عرض كردم: موالي من! [ نيز حضور حضرت سجاد عليه۳۲9

فرماييد )آيا به حج مشرف شوم؟(حضرت فرمود: بر ميموسم حج نزديك شده چه امر 

نيت خود ثابت باش و حج را انجام بده.پس از كسب اجازه از محضر مقدس امام زمانم، 

به سوي مكه حركت كردم، وارد مسجدالحرام شدم در اثنايي كه مشغول طواف كعبه 

ك ي از شب، تارياهايش بريده و صورتش مانند قطعهبودم ناگاه مردي را ديدم كه دست

الحرام هستي! گفت: خدايي كه پرودگار اين بيتي كعبه آويزان شده و ميبود، او بر پرده

ي ساكنين آسمانها و زمين تو و كنم كه مرا ببخشي، و اگر همهمرا بيامرز، گمان نمي

ي آفريدگان تو در مورد جرم من شفاعت كنند مرا نخواهي بخشيد، زيرا كه گناه و همه

من خيلي بزرگ است.سعيد بن مسيب گويد: من و مردم دست از طواف برداشتيم، جرم 

مردم دور او را گرفتند و به او گفتيم: واي بر تو! اگر تو شيطان باشي سزاوار نيست كه 

اين چنين از رحمت خدا مأيوس و نوميد شوي، تو كيستي؟ گناه تو چيست؟آن مرد 

ام داناترم، و خودم بر جنايتي كه مرتكب شدهگريست و گفت: اي مردم! من به گناه خود 

عبداهلل تر هستم.به او گفتيم: گناهت را براي ما بيان كن.گفت: هنگامي كه ابيآگاه

السالم از مدينه به سوي عراق حركت كرد من ساربان او بودم، حضرت در الحسين عليه

ر بند او را كه نوگرفت. من كمرگذاشت و وضو مياوقات نماز لباسهايش را نزد من مي

نمودم كه آن مال من باشد.با اين آرزو ديدم و آروز ميكرد ميآن چشم را خيره مي

السالم در حركت بود، تا اين كه به كربال رسيديم، روز بودم و كاروان امام حسين عليه

السالم كشته شد.من كه در آروزي آن كمربند بودم، خودم عاشورا شد، امام حسين عليه

ي پنهان كردم، هنگام شب به سوي قتلگاه رفتم، قتلگاه چنان روشن بود كه خبري را جاي
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از تاريكي نبود و مانند روز روشن بود و كشتگان بر زمين افتاده بودند.در آن حال، به 

علت خباثت و بدبختي خودم، به ياد كمربند افتادم، و گفتم: به خدا سوگند! حسين را 

 ربايم.همين طور در قتلگاه در ميانكردم، ميآرزويش مي كنم و كمربندي را كهپيدا مي

[ صورت بر زمين افتاده ۳۲۳گشتم تا اين كه او را پيدا كردم، او به ] صفحه كشتگان مي

درخشيد، بر خون خود آغشته بود و باد، بود، سر در بدن نداشت، نور از بدنش مي

اه ن حسين است، بر لباس او نگها را بر جسم او ريخته بود.گفتم: به خدا قسم! ايخاك

كردم همان طور بود كه ديده بودم. نزديك شدم، دست به كمربند زدم ديدم با بندهاي 

خواستم بند آخري را باز كنم كه دست راست زيادي بسته است. بندها را باز كردم مي

 اخود را دراز كرد و كمربند را گرفت و من نتوانستم از دست او بگيرم.نفس ملعونم مر

ي پيدا اهاي او را قطع كنم. شمشير شكستهواداشت تا چيزي پيدا كنم و با آن، دست

خواستم كمربند را باز كنم كردم آن قدر بر دست او زدم تا از مچ، دستش را بريدم.مي

دست چپش را دراز كرد و آن را گرفت و نتوانستم بگيرم. باز شمشير شكسته را برداشتم 

بند دست برداشت. خواستم كمربند را باز كنم، ناگاه زمين به و آن قدر زدم تا از كمر

ي عظيمي به وقوع پيوست، گريه و فريادي شنيدم، حركت درآمد و آسمان لرزيد، غلغله

گفت:وا ابناه! وا مقتواله! وا ذبيحاه! وا حسيناه! وا غريبا! يا بني! قتلوك و ما اي ميگوينده

اه! وا مقتواله! وا ذبيحاه! وا حسيناه! وا غريباه! عرفوك، و من شرب الماء منعوك.وا ابن

فرزندم! تو را كشتند ولي نشناختند، و از آشاميدن آب منعت كردند.چون اين منظره را 

ديدم فرياد زدم و خود را در ميان قتلگاه انداختم. در اين اثنا، سه نفر آقا و يك خانم 

ده بودند، روي زمين از انسان و ظاهر شدند، كه در گرداگرد آنها جمعيت زيادي ايستا

ن! فداك گفت:يا ابناه! يا حسيبالهاي فرشتگان پر شده بود.در اين هنگام، يكي از آنها مي

جدك ]و أبوك[ و أمك و أخوك.اي فرزندم! اي حسين! جدت، ]پدرت[، مادرت و 

السالم نشست، سرش بر بدنش بود و برادرت فداي تو.ناگاه امام حسين عليه

لبيك يا جداه! يا رسول اهلل! و يا أبتاه يا أميرالمؤمنين! و يا أماه يا فاطمة الزهراء! فرمود:مي
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و يا أخا المقتول بالسم! عليكم مني السالم.لبيك اي جدم! اي رسول خدا! و اي پدرم! اي 

اي! ي زهرا! و اي برادرم! كه با سم ستم كشته شدهاميرمؤمنان! و اي مادرم! اي فاطمه

[ اي جد بزرگوار! به ۳۲4.پس از آن؛ حضرت گريست و گفت: ] صفحه سالم بر شما

خدا سوگند! مردان ما را كشتند. به خدا سوگند! زنان ما را غارت كردند. اي جد بزرگوار! 

]به خدا سوگند! فرزندان ما را كشتند، اي جد بزرگوار![ براي تو سخت است ما را بر اين 

بيني.در اين هنگام، كساني كه در اطراف او ايستاده حال و آنچه كفار بر سر ما آوردند، ب

ول گفت:يا أباه! يا رسي زهرا عليهاالسالم ميبودند بر مصايب او گريه كردند و فاطمه

اهلل! أما تري ما فعلت امتك بولدي؟ أتأذن لي أن آخذ من دم شيبه و أخضب به ناصيتي، 

السالم؟اي پدرم! اي رسول خدا! و ألقي اهلل عزوجل و أنا مختضبة بدم ولدي حسين عليه

دهي از خون محاسن او بگيرم و بيني امت تو با فرزندم چه كردند؟ آيا اجازه ميآيا مي

السالم هستم پيشاني خود را آغشته نمايم و در حالي كه آغشته به خون فرزندم حسين عليه

خون او بگير، ما  خدا را مالقات نمايم؟!رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود: از

السالم را گيريم اي فاطمه!ديدم آنها خون محاسن شريف امام عليهنيز از خون او مي

لي اهلل ماليد، پيامبر صي زهرا عليهاالسالم بر پيشاني خود ميگرفتند، حضرت فاطمهمي

لو گالسالم آن خون را بر السالم و امام حسن عليهعليه و آله و سلم، اميرمؤمنان علي عليه

ماليدند.و از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم و سينه و دستان خود تا مرفق مي

فرمود:يا حسين! فداي تو گردم، به خدا سوگند! بر من سخت است كه شنيدم كه ميمي

تو را با سر بريده، پيشاني به خون آغشته، گلوي خونين و با صورت بر خاك افتاده؛ ببينم، 

تاده هاي بريده بر زمين افجان تو با دستبا ريگها پوشانده و بدن بيكه باد، بدنت را 

است.فرزندم! چه كسي دست راست تو را بريد و با دست چپت جفت كرد؟امام حسين 

السالم فرمود:اي جد بزرگوار! سارباني از مدينه با من همراه بود، هنگامي كه لباسهايم عليه

از آن او باشد، چيزي مانع از اين كه آن را به او كرد كه كمربند من ديد آرزو ميرا مي

را در شود.چون كشته شدم مدانستم او مرتكب چنين كاري ميبدهم نبود مگر اين كه مي
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سر مرا پيدا نمود، كمربند مرا ديد، من با بندهاي زيادي آن قتلگاه جستجو كرد، بدن بي

[ كرد، دستم را دراز كردم و ۳۳۱را بسته بودم، دست زد و بندي از آن را باز ] صفحه 

اي از ميدان جنگ پيدا كرد و دست راست مرا كمربند را گرفتم، شمشير شكسته

بريد.سپس بند ديگري باز كرد با دست چپم كمربند را گرفتم تا نتواند باز كند و من 

برهنه نمانم، دست چپ مرا نيز بريد. چون خواست كمربند را باز كند وجود تو را احساس 

و خود را در ميان قتلگاه انداخت.چون پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم اين كرد 

سخن را شنيد سخت گريست و در ميان قتلگاه، به طرف من آمد، روي به جانب من 

ايستاد و فرمود:مالي و مالك يا جمال؟! تقطع يدين طال ما قبلهما جبرئيل و مالئكة اهلل 

سماوات و األرضين؟!مرا با تو چه كار اي ساربان! أجمعون، و تباركت بهما أهل ال

دند، و اهل بوسيهايي را بريدي كه اكثر اوقات جبرئيل و فرشتگان خدا، آنها را ميدست

نمودند.آيا براي تو بس نبود آن گروه مالعين با او ها به آن تبرك ميها و زمينآسمان

، و به اهل حرم او بعد از اين كه چه رفتار كردند؟ و چه ذلت و خواري به او روا داشتند

حرمتي نمودند؟خداوند روي تو را در دنيا و آخرت ي عفت بودند؛ بيدر حجاب و پرده

ها و پاهاي تو را قطع نمايد، و تو را جزو گروهي كه خون سياه كند اي ساربان! و دست

ل صلي ما را ريختند و بر خداوند عالم جرأت كردند؛ قرار دهد.هنوز دعاي حضرت رسو

اهلل عليه و آله و سلم به پايان نرسيده بود كه دو دستم شل شد، حس كردم كه صورتم 

 ي خدا آمدم كه طلباي از شب تاريك شده، و چنين شد، اينك به سوي خانهمثل تكه

ي مردم مكه شوم.)راوي گويد:( همهدانم كه هرگز آمرزيده نميشفاعت نمايم، و مي

د و جستن، و همه با لعن كردن بر او به سوي خدا تقرب ميي آن ملعون را شنيدندقصه

اي همين است اي لعين! و اين آيه را تالوت گفتند: جزاي جنايتي را كه مرتكب شدهمي

[ ؛و زود باشد كساني كه ستم ۳۱۱كردند:)و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون( ]مي

 [ ۳۳۰صفحه  [ . ]۳۱۰اند به كدام مكاني بازخواهند گشت ]كرده
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 دفن شهداي كربالي معلي

ي سعد ملعون از كربال كوچ كرد، گروهي از قبيلهشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:چون ابن

السالم و بودند به سوي قتلگاه امام حسين عليه -كربال  -اسد كه ساكن غاضريه بني

ز هاي شريف آنها را پيدا كرده و بر آنها نمااصحاب آن حضرت آمدند، جنازه

السالم را همان جايي كه اآلن قبر مقدس اوست، دفن خواندند.آنها امام حسين عليه

الم است در السالسالم را كه كوچكتر از امام سجاد عليهكردند، و فرزندش علي اكبر عليه

الم به السطرف پايين پا دفن نمودند.شهداي اهل بيت و اصحابي كه در كنار امام عليه

شريف  هايالسالم قبري كنده، و بدنر پايين پاي امام حسين عليهخاك افتاده بودند، د

آنها را جمع كرده و با هم دفن نمودند.حضرت ابوالفضل عباس بن علي عليهماالسالم را 

كه همين اآلن قبر مقدس اوست،  -در راه غاضريه  -در همانجايي كه كشته شده بود 

شهراشهوب گويد:اهل غاضريه براي ابن نويسد:مي« بحاراالنوار»[ .در ۳۱۲دفن نمودند ]

ان سخن ديدند، پايكردند، آنها پرندگان سفيدي نيز مياكثر شهدا، قبور آماده پيدا مي

نقل شده « اسرار الشهادات»هاي معتبر از كتاب [ .در برخي از كتاب۳۱۳« ]بحاراالنوار»

يت اسيران اهل ب سعد ملعون از كربال كوچ كرد، و بااست:روايت شده: هنگامي كه ابن

ان خودشان اسد به مكي بنيالسالم و سرهاي مطهر به سوي كوفه حركت كرد، قبيلهعليهم

آمده و خيمه زدند. زنان آنها براي آوردن آب به سوي فرات آمدند، ناگاه اجسادي را 

ي فرات و اجسادي را كه دور از فرات بودند، ديدند. در ميان اجساد، در اطراف شريعه

ود كه انوارش آنها را روشن كرده و عطر و بوي خوشش آنها را معطر ساخته بدني ب

اسد با ديدن اين منظره شروع به ناله و شيون كردند، و گفتند: به خدا قسم! بود.زنان بني

السالم و اينها اجساد اهل بيت اوست.آنها با ناله و فرياد اين جسد شريف امام حسين عليه

هاي خود اسد! شما با آرامش در خانهگفتند: اي مردم بنيو مي هاي خود برگشتندبه خانه

[ او را ۳۳۲السالم و اهل بيت و اصحاب ] صفحه ايد در حالي كه امام حسين عليهنشسته

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ر ها را باند، و باد، خاكها افتادهاند و بر روي ريگها سرهايشان را بريدهمانند قرباني

ن عهد و پيماني كه در محبت و پيروي اهل بيت ريزد، اگر شما بر آهايشان ميبدن

د هاي پاك را دفن كنيد، و اگر دفن نكنيد ما خوالسالم هستيد، برخيزيد و اين بدنعليهم

زياد نترسيم سواران اباقدام به دفن آنها خواهيم كرد.برخي از افراد قبيله گفتند: ما مي

س ت كنند، و يا يكي از ما را بكشند.رئيسعد ملعون بر سر ما بريزند و ما را غارلعين و ابن

قبيله گفت: رأي و صالح اين است كه ديدباني بر راه كوفه بگماريم و ما مشغول دفن 

آنها بشويم.گفتند اين رأي درستي است.آنها ديدباني را به سوي راه كوفه گماشتند، بعد 

خدا  حجت السالم آمدند، هنگامي كه بدن شريفبه طرف جسد شريف امام حسين عليه

سر ديدند همگي ناله سرزدند و گريه كردند.سپس هر چه را با آن همه زخم و با تن بي

خواستند جسد مطهر را از مكانش حركت داده و براي او قبري بكنند ولي از كثرت 

جراحات نتوانستند عضوي از اعضاي مبارك را حركت دهند.رئيس آنها گفت: نظرتان 

كه اول اهل بيت )و ياران( حضرت را دفن كنيم، بعد  چيست؟گفتند: رأي ما اين است

ها را دفن توانيد آندر مورد دفن آن حضرت تصميم بگيريم.رئيس آنها گفت: چگونه مي

كنيد در صورتي كه در ميان شما كسي نيست كه اين اجساد شريف را بشناسد و بگويد: 

سري بي هايد آنها بدنبينيي كيست؟ همان گونه كه ميي كيست؟ و آن جنازهاين جنازه

هستند كه حرارت آفتاب آنها را تغيير داده و باد روي آنها را با خاك پوشانده اگر از ما 

دهيم؟آنها مشغول اين گفتگو بودند كه ناگاه بپرسند اينان كيا هستند؟ چه جواب مي

 هاي پاك دورعربي، سوار بر اسب نمايان شد، وقتي او را ديدند با عجله از آن بدن

گويد: آن عرب آمد و از اسب خود پياده شد، او مانند كسي كه شدند.يكي از آنها مي

ركوع نمايد خم شد و با همين حال آمد و خود را روي جسم شريفي انداخت، گاهي 

بوييد، آن قدر گريه كرد كه نقابي كه بر صورت بسته بود از اشك بوسيد و گاهي ميمي

گاه سر خود را باال گرفت و نگاهي به ما كرد و [ آن ۳۳۳چشمانش خيس شد. ] صفحه 

 ايم تا اينان را تماشا كنيم وايد؟گفتند: آمدهفرمود: چرا در اطراف اين جسدها ايستاده
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ايد.گفتند: آري! اي برادر عرب! اكنون از آنچه بنگريم.فرمود: شما براي اين كار نيامده

الم را السجسم شريف امام حسين عليهكنيم. ما آمديم تا در دل ما است شما را باخبر مي

دفن كنيم، ولي نتوانستيم عضوي از اعضاي مباركش را حركت دهيم.آنگاه خواستيم كه 

اهل بيت )و ياران( او را دفن كنيم، ديديم در ميان ما كسي نيست كه اين اجساد شريف 

ه كي ديگري از آن كيست؟ همچنان ي كيست؟ و آن جنازهرا بشناسد كه اين جنازه

سري هستند كه آفتاب و خاك آنها را دگرگون ساخته است، هاي بيبينيد آنها بدنمي

باشيد، به  زياددر اين گفتگو بوديم كه شما نمايان شديد و ما ترسيديم شما از ياران ابن

ها دور شديم.راوي گويد: آن عرب بزرگوار برخاست و خطي همين جهت از اين بدن

و  دادها را نشان ميحفر كنيد.ما آن مكان را كنديم.او جنازهكشيد و فرمود: اينجا را 

هاديم، سر را در قبر نفرمود: اين را مقدم بداريد و اين را به تأخير اندازيد.ما هفده تن بيمي

ي سپس خط ديگري براي ما كشيد و فرمود اينجا را نيز بكنيد.ما آنجا را نيز كنديم و بقيه

ها؛ بدن شريفي را كنار گذاشت، و به ما فن كرديم.از آن بدنها را نيز در همانجا دبدن

امر فرمود كه براي آن، از طرف باالي سر مقدس، ظريحي بكنيم. ما انجام داديم.سپ 

اگاه السالم او را ياري كنيم، ندست به كار شديم تا در دفن جسم شريف امام حسين عليه

يم: كنم.عرض كردنهايي او را دفن مياو با خضوع و فروتني به ما فرمود: من خودم به ت

تواني او را دفن كني؟ ما هر چه سعي كرديم عضوي اي برادر عرب! چگونه به تنهايي مي

از اعضاي او را حركت دهيم، نتوانستيم.او سخت گريست و فرمود: كسي هست كه مرا 

 و هللهاي خود زير كمر شريف حضرت برد و فرمود:بسم اهلل و باياري كند؛آن گاه دست

[ ۳۳9في سبيل اهلل و علي ملة رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم، هذا ما وعدنا ] صفحه 

اهلل و رسوله و صدق اهلل و رسوله ما شاء اهلل ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم؛به نام 

ا خد خدا، و در راه خدا، و بر ملت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم اين است آنچه

و رسول او به ما وعده داده بود، و خداي و رسول او راست فرموده، آنچه مشيت خدا 

اي جز از خداي علي و عظيم نيست.پس از آن؛ به پذيرد(، حول و قوهاست )انجام مي
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تنهايي جسم شريف را به قبر گذاشت، و كسي از ما در اين كار شركت نكرديم. آنگاه 

د:طوبي فرموشنيديم كه ميضرت نهاد و گريست و ميصورت خود را به گلوي شريف ح

ألرض تضمنت جسدك الشريف، اما الدنيا؛ فبعدك مظلمة، و اآلخرة فبنورك مشرقة، 

اما الحزن فسرمد، و الليل فمسهد حتي يختار اهلل لي دارك التي انت مقيم بها، فعليك مني 

تو را  ت زميني كه جسد شريفالسالم يابن رسول اهلل و رحمة اهلل و بركاته.خوشا به سعاد

در بر گرفته، دنيا پس از تو تاريك است، آخرت به نور تو روشن. حزن و اندوهم دائمي 

است و شبم بدون تو بيداري است، تا اين كه خداي تعالي براي من منزلي در آن جايي 

لم س كه تو مقيم هستي، برگزيند. سالم بر تو اي فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و

ها را بر روي قبر چيد و بر روي آن و رحمت و بركات خدا بر تو باد.پس از آن خشت

خاك ريخت، سپس دست خود را بر زمين نهاد و با انگشتان خود نوشت:هذا قبر الحسين 

طالب عليهماالسالم الذي قتلوه عطشانًا غريباً.اين قبر حسين بن علي بن بن علي بن ابي

م است كه او را با لب تشنه و غريبانه كشتند.آنگاه رو به ما كرد و طالب عليهماالسالابي

فرمود: بنگريد آيا جسدي مانده كه دفن نكرده باشيم.عرض كردند: آري! اي برادر عرب! 

جسد پهلوان شجاعي در كنار نهر فرات به زمين افتاده و در كنار او، دو جسد ديگر نيز 

ير زده شده و تير خورده كه ما نتوانستيم هست. به آن بدن شريف، آن قدر ضربت شمش

افتاد. ] داشتيم قسمت ديگر بر زمين ميآن را حركت دهيم، چون قسمتي از بدن را برمي

[ فرمود: برويم به كنار آن بدن.پس همگي به سوي آن بدن شريف حركت ۳۳۸صفحه 

 اخت، وكرديم، هنگامي كه آن بزرگوار، آن بدن شريف را ديد خود را به روي آن اند

عليك مني هاشم! ففرمود:علي الدنيا بعدك العفا يا قمر بنيگريست و ميبوسيد و ميمي

السالم من شهيد محتسب و رحمة اهلل و بركاته.پس از تو خاك بر سر دنيا اي قمر 

هاشم! سالم من بر تو شهيدي كه در راه خدا است، و رحمت و بركات خدا بر تو بني

ا براي او قبري بكنيم، ما انجام داديم، سپس خودش به تنهايي بدون باد.آن گاه امر فرمود ت

 ها راي شريف را وارد قبر كرد، بعد خشتاين كه احدي از ما او را ياري كنيم؛ جنازه
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روي قبر چيد و خاك بر آن ريخت.سپس امر فرمود آن دو جسدي كه در كنار او بودند 

نموديم.آنگاه به طرف اسب خود رفت، ما نيز به دفن نماييم، و ما نيز امر ايشان را امتثال 

دنبال او به راه افتاديم، دور او را گرفتيم كه از او بپرسيم كيست؟در اين هنگام فرمود: اما 

السالم را كه شناختيد.در گودال اولي؛ اهل بيت حضرت را دفن قبر امام حسين عليه

ودال السالم است.و در گيهترين فرد به حضرت، فرزندش علي اكبر علكرديم، و نزديك

دوم، اصحاب و ياران آن حضرت را دفن كرديم.قبري كه تنها بود، قبر پرچمدار حسين 

السالم حبيب بن مظاهر بود.آن پهلوان شجاعي كه در كنار فرات افتاده بود او حضرت عليه

نان علي معباس فرزند اميرمؤمنان عليهماالسالم بود.و دو جسد ديگر؛ نيز از فرزندان اميرمؤ

السالم بودند.پس اگر كسي از شما پرسيد چنين پاسخ دهيد و قبور را به او نشان عليه

دهيم به حق جسد شريفي كه خودت به تنهايي دهيد.گفتيم: اي برادر عرب! قسمت مي

آن را دفن كردي و كسي را در اين كار شريك ننمودي، تو كيستي؟او سخت گريست؛ 

بن الحسين عليهماالسالم هستم.عرض كرديم: تو علي  و فرمود: من امام شما، علي

 [ ۳۳۰هستي؟فرمود: آري، و از چشمان ما غايب شد. ] صفحه 

 عبور اهل بیت از كنار قتلگاه

« المعدن»؛ و همچنين در كتاب «المنتخب»از كتاب « تظلم الزهراء عليهاالسالم»در كتاب 

 السالم و اصحابش را بر رويليهاميه جسد شريف امام حسين عروايت شده:منافقان بني

هاي پاك را دفن نمايند.هنگامي كه ها رها كردند، و حاضر نشدند آن بدنخاك

خواستند از كربال كوچ كنند از روي عمد و دشمني، زنان و اهل حرم را از قتلگاه آل مي

يد د كلثوم عليهاالسالم بدن برادر خود راالسالم عبور دادند، چون حضرت امرسول عليهم

بر  ريزد، بدني كه با صورتها را بر جسم شريفش ميكه بر روي زمين افتاده، باد خاك

هاي آن غارت شده؛ خود را از باالي شتر بر زمين انداخت، و با ناله و زمين افتاده و لباس

فتاده، غسل بر روي زمين اگفت:اي رسول خدا! به جسد فرزند خود بنگر كه بيشيون مي
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 هاي او جارييي است كه بر روي اوست. غسل او خوني است كه از رگكفن او ريگها

ا برند. كسي نيست از آنهاست، و اينان اهل بيت او هستند كه با خواري به اسيري مي

حمايت كند و ستم ستمگران را منع نمايد، و سرهاي فرزندان او با سر شريف خودش 

 هاست.مانند ماه بر باالي نيزه

 بري به هنگام عبور از قتلگاههاي زينب كناله

نويسد:هنگامي كه چشمان بانوان و اهل حرم به كشتگان قتلگاه افتاد مي« اللهوف»در 

نب ي زيصيحه كشيدند و سيلي بر صورت خود زدند.راوي گويد: به خدا قسم! ندبه

امام  رادرشكنم، او بر بالسالم را در قتلگاه فراموش نميكبري عليهاالسالم دختر علي عليه

ي زد:يا محمداه! صلكرد و با صداي حزين و غمين فرياد ميالسالم ندبه ميحسين عليه

عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع األعضاء، و بناتك سبايا، الي اهلل 

المشتكي، و الي محمد المصطفي، و الي علي المرتضي، و الي حمزة سيدالشهداء.وا 

[ حزناه! يا ۳۳9عراء يسفي عليه الصبا، قتيل أوالد البغايا، يا ] صفحه محمداه! هذا حسين بال

كرباه! اليوم مات جدي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله، يا أصحاب محمداه، هؤالء ذرية 

المصطفي يساقون سوق السبايا.اي جد بزرگواري كه فرشتگان بر تو درود فرستادند، اين 

ست، اعضايش از يكديگر جدا شده. و اينان حسين توست كه در خون خود غلطان ا

اند، از اين همه ستم به خداوند تعالي و محمد مصطفي دختران تو هستند كه اسير شده

 ي الزهرا عليهاالسالم والسالم و فاطمهصلي اهلل عليه و آله و سلم و علي مرتضي عليه

ن كه در زميكنم.اي جد بزرگوار! اين حسين توست ي سيدالشهداء شكايت ميحمزه

ت كه( ريزد، )اين حسين توسكربال برهنه و عريان افتاده، باد صبا خاكها را بر بدن او مي

از ستم زنازادگان كشته شده است.يا حزناه! يا كرباه! امروز جدم رسول خدا صلي اهلل عليه 

و آله و سلم از دنيا رفت، اي اصحاب محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم! اينان 

ات آمده برند.در برخي روايرزندان پيامبر مصطفي هستند كه مانند اسيران به اسارت ميف
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است: زينب كبري عليهاالسالم فرمود:يا محمداه! بناتك سبايا، و ذريتك مقتلة، تسفي 

عليهم ريح الصبا،و هذا حسين مجزوز الرأس من القفاء، مسلوب العمامة و الرداء،بابي من 

ن نهبا؛بابي من فسطاطه مقطع العري؛بابي من ال هو غائب فيرتجي، و عسكره في يوم االثني

ال جريح فيداوي؛بابي من نفسي له الفداء؛بابي المهموم حتي قضي؛بابي العطشان حتي 

مضي؛بابي من شيبته تقطر بالدماء؛بابي من جسمه طرح بالعراء؛بابي من جده رسول اله 

فحه المصطفي؛بابي خديجة الكبري؛ ] ص السماء؛بابي من هو سبط نبي الهدي؛بابي محمد

[ بابي علي المرتضي؛بابي فاطمة الزهراء سيدة نساء؛بابي من ردت عليه الشمس حتي ۳۳۳

صلي.يا محمداه! دختران تو اسير و فرزندان تو كشته شده كه باد صبا خاك را بر روي 

او را به غارت  اند، عمامه و ردايريزد.اين حسين است كه سرش را از قفا بريدهآنها مي

بردند.پدرم فداي كسي كه ظهر دوشنبه لشكرش را غارت كردند.پدرم فداي كسي كه 

هاي او را برهم زدند.پدرم فداي كسي كه نه غايب است تا اميد به آمدن او باشد، خيمه

اي است كه مرهم بپذيرد.پدرم فداي كسي كه جانم فداي او و نه زخم بدنش به گونه

كه با دل پر از غم و غصه خدا را مالقات نمود.پدرم فداي كسي كه  باد.پدرم فداي كسي

كيد.پدرم چبا لب تشنه شهيدش كردند.پدرم فداي كسي كه از محاسنش قطرات خون مي

آب و علف افتاده.پدرم فداي كسي كه كه جدش، فداي كسي كه جسم او در صحراي بي

امبر هدي است.پدرم فداي ها است.پدرم فداي كسي او فرزند پيپيامبر خداي آسمان

ري ي كبفرزند محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم.پدرم فداي فرزند خديجه

السالم.پدرم فداي فرزند فاطمه زهرا عليهاالسالم.پدرم فداي فرزند علي مرتضي عليه

ي نساء عليهاالسالم.پدرم فداي فرزند كسي كه آفتاب بر او برگردانده شد تا نماز سيده

ند.راوي گويد: به خدا سوگند! آن خانم غمديده آن قدر ناله زد و گريست و دوست بخوا

نويسد: زينب كبري عليهاالسالم مي« المنتخب»[ .در ۳۱9و دشمن را به گريه انداخت ]

[ ]يا محمداه! صلي عليك مليك السماء، ۳۳4السالم فرياد زد: ] صفحه دختر علي عليه

ء، معفر بالتراب، مقطع األعضا[ يا محمداه! بناتك في هذا حسين بالعراء، مرمل بالدما
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العسكر سبايا، و ذريتك مقتولة، تسفي عليهم الصبا، هذا ابنك مجزوز الرأس من القفا، ال 

هو غائب فيرجي، و ال جريح فيداوي.يا محمداه! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستادند، 

خاك است، و اعضايش از  اين حسين تو است كه در خون خود غلطان و آغشته به

يكديگر جدا شده است.يا محمداه! اينها دختران تو هستند كه در ميان لشكر اسير هستند، 

كه  ريزد، اين فرزند تو استاند كه باد صبا بر روي آنها خاك ميفرزندان تو كشته شده

دنش باند، نه غايبي است كه اميد بازگشت داشته باشد، و نه زخم سرش را از قفا بريده

السالم آن قدر ناله زد و طوري است كه مرهم بپذيرد.آن شريك غم امام حسين عليه

نويسد: مي« منتخب»[ .باز در همين ۳۱۸گريست و دوست و دشمن را به گريه انداخت ]

د شهاي جانسوز آن بانوي عصمت ديديم كه اشك از چشمهاي اسبها سرازير مياز ناله

 [ .۳۱۰]ريخت هاي آنها ميو به ناخن

 حضرت سكینه كنار بدن شريف امام حسین

سيد بن طاووس رحمه اهلل گويد:پس از آن، سكينه عليهاالسالم جسد مطهر پدر 

ها جمع شدند تا اي از عربالسالم را به آغوش گرفت، عدهبزرگوارش امام حسين عليه

عليهاالسالم كنار [ .در نقل ديگري آمده است:سكينه ۳۱9ي بابا جدا كنند ]او را از جنازه

 هوشسوزي از دل كشيد و بيهاي جانجسد شريف پدر بزرگوارش گريست و ناله

ابايم گويد: روي جسد مطهر بالسالم ميافتاد.سكينه عليهاالسالم، دختر امام حسين عليه

[ ۳9۱فرمود: ] صفحه هوش افتاده بودم، در اين حال، از پدر بزرگوارم شنيدم كه ميبي

و أنا السبط شربتم ماء عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني شيعتي ما ان

عاشوراء  ليتكم في يومالذي من غير جرم قتلوني و بجرد الخيل بعد القتل عمدًا سحقوني

الماء  و سقوه سهم بغي عوضجميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني

ويلهم! قد جرحوا قلب رسول الثقلين فالعنوهم ونالمعين يا لرزء و مصاب هد أركان الحج

 اي شيعيان من! اگر آب شيرين گوارا را نوشيديد مرا يادما استطعتم شيعتي في كل حين
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كنيد؛ يا اگر شنيديد كسي غريب يا شهيد شده به من ندبه كنيد.من همان سبط و فرزند 

ن ه مرا كشتند؛ و عمدا بدجرم و گنارسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم هستم كه بي

مرا بعد از كشتن زير سم اسبها پايمال كردند.كاش همه شما در روز عاشورا بوديد و 

ديديد؛ چگونه براي كودك خودم آب خواستم ولي آنها ندادند و به من رحم مي

نكردند.آنها كودك مرا به جاي آب پاك و روان با تير ستم سيراب كردند؛ واي از اين 

اركان كوه حجون را شكست.واي بر آنها! آنها قلب پيامبر انس و جن را مصيبتي كه 

توانيد آن دشمنان را لعنت كنيد.از مجروح كردند؛ پس اي شيعيان من! هر موقعي، تا مي

ي كربال حاضر بودم، چون آقا و مواليم گويد: من در واقعهرياح نقل شده كه او ميابن

شيد آمد كمي در حالي كه لباسهايش را بر زمين ميالسالم شهيد شد خانامام حسين عليه

درخشيد و بر زمين افتاد، آن گاه برخاست در حالي كه صورتش باز بود و مانند آفتاب مي

زد:وا حسيناه! وا اماماه! وا قتياله! وا اخاه!آنگاه به سوي جسد شريف امام و فرياد مي

د به آغوش كشيد، و افتاد و فرياد ز سري بود، آمد چون او را ديدالسالم كه جسد بيعليه

سوز زد كه حاضران را به گريه انداخت.پرسيدم: اين هاي جانو ناله نمود، آن قدر ناله

 [ ۳9۳السالم است. ] صفحه خانم كيست؟گفتند: اين زينب، دختر اميرمؤمنان علي عليه

سوي شام  در بیان آنچه در هنگام ورود اسراي اهل بیت بر كوفه تا خروج آنها به

 واقع شد و...

 ورود اسراي اهل بیت به كوفه

ن با سعد لعيگويد:ابن« اللهوف علي اهل الطفوف»سيد بن طاووس رحمة اهلل در كتاب 

السالم به طرف كوفه حركت كرد، چون به نزديك كوفه رسيدند اهل اهل بيت عليهم

كردند.راوي گويد: زني از زنان كوفه جلو آمد كوفه جمع شده بودند و بر آنها تماشا مي

يم.آن السالم هستمحمد عليهمتيد؟گفتند ما اسيران آلو گفت: شما از كدام اسيران هس
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بام خود پايين آمد و لباس، چادر و مقنعه فراهم كرد و به آنان داد، و آنان زن از پشت

ت السالم با مخدراالعابدين عليهپوشيدند.راوي گويد: حضرت علي بن الحسين زين

ناتوان كرده بود، و مكرمات و اهل حرم بود. بيماري، آن حضرت را سخت ضعيف و 

السالم نيز همراه اهل حرم بود، او نيز در دفاع از عموي حسن مثني، فرزند امام حسن عليه

بزرگوارش جراحات سختي برداشته و با بدني زخمي از ميدان نبرد برگشته و ضعيف و 

ط السالم سبناتوان شده بود، و همچنين زيد و عمرو از فرزندان امام حسن مجتبي عليه

ول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نيز همراه آنان بودند.هنگامي كه اهل كوفه اين رس

نمودند، حضرت امام علي بن الحسين منظره را ديدند شروع به گريه كرده و نوحه مي

ماييد، پس نكنيد و گريه ميالسالم فرمود: آيا شما به خاطر ما نوحه ميالعابدين عليهزين

 [ .۳۱۳را كشته است؟ ] چه كسي )اهل بيت( ما

 سخنان حضرت زينب كبري در جمع مردم كوفه

ي گويد:هنگامكند، جذلم مياز جذلم بن بشير اسدي روايت مي« االحتجاج»در كتاب 

السالم را همراه بانوان محترمه و اهل حرم از كربال وارد كوفه العابدين عليهكه امام زين

ل، زنان كوفه گريبان چاك كرده همراه مردان نمودند، آن حضرت بيمار بود. در اين حا

با صداي  -كه بيماري او را ناتوان كرده بود  -السالم العابدين عليهگريستند.امام زينمي

كنند، پس چه كسي )اهل بيت( ما [ اينان كه بر ما گريه مي۳99ضعيفي فرمود: ] صفحه 

لي الم دختر اميرالمؤمنان عرا جز اينها كشته است؟ در اين هنگام حضرت زينب عليهاالس

السالم مردم را اشاره به سكوت و آرامش نمود.جذلم اسدي گويد: به طالب عليهبن ابي

خدا سوگند! هرگز چنان زن سخنور و فصيح و بليغي نديده بودم، گويا با زبان 

ام كوبيد. آن بانوي عالي مقها را ميگفت و گوشالسالم سخن مياميرالمؤمنان علي عليه

ها ها در سينه حبس شد و جرسه مردم اشاره فرمود كه ساكت باشيد و آرام گيريد.نفسب

گاه بعد از حمد خداي تعالي و درود و صلوات بر پيامبر خدا و آوازها ساكن گرديد، آن
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صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود:اما بعد؛ يا أهل الكوفة! يا أهل الختر و الغدر و الختل و 

 رقأت العبرة، و ال هدأت الزفرة، انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد المكر! أال فال

قوة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخالً بينكم.أال و هل فيكم اال الصلف و العجب، و الشنف 

و الكذب، و ملق االماء و غمز االعداء، أو كمرعي علي دمنة، أو كفضة علي ملحودة؟أال 

ن سخط اهلل عليكم و في العذاب أنتم خالدون.أتبكون أخي! بئس ما قدمت لكم أنفسكم أ

أجل و اهلل؛ فابكوا، فانكم و اهلل؛ أحرياء بالبكاء، فابكوا كثيرًا و اضحكوا قليالً، فقد بليتم 

بعارها، و منيتم بشنارها، و لن ترحضوها أبداً، و أني ترحضون قتل سليل خاتم النبوة، و 

لجنة، و مالذ حربكم، و معاذ حزبكم، و مقر سلمكم، و معدن الرسالة، و سيد شباب أهل ا

آسي كلمكم، و مفزع نازلتكم، و المرجع اليه عند مقالتكم، و مدرة حججكم، و منار 

حجتكم؟!أال ساء ما قدمتم ألنفسكم، و ساء ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا تعساً و نكساً نكساً، 

 و بؤتم بغضب من اهلل، و ضربت و لقد خاب السعي، و تبت األيدي، و خسرت الصفقة،

عليكم الذلة و المسكنة.أتدرون ويلكم! أي كبد لمحمد صلي اهلل عليه و آله و سلم فريتم؟و 

[ و أي دم ۳9۸أي عهد نكثتم؟و أي كريمة له أبرزتم؟و أي حرمة له هتكتم؟ ] صفحه 

ر الجبال خسفكتم؟لقد جئتم شيئاً اداً، تكاد السماوات يتفطرن منه، و تنشق األرض، و ت

ء[ هداً، لقد جئتم بها شوهاء ]صلعاء، عنقاء، سوداء، فقماء[ خرقاء، طالع األرض و ]مل

السماء.أفعجبتكم أن قطرت السماء دماً؟ و لعذاب اآلخرة أخزي، و هم ال ينصرون، فال 

يستخفنكم المهل، فانه عزوجل ال يخفزه البدار، و ال يخشي عليه فوت النار، كال ان ربك 

! وفايي و حيله! آگاه باشيدلهم لبالمرصاد.اما بعد؛ اي اهل كوفه! اي اهل مكر و بيلنا و 

هاي ما و فرياد ناله و شيون ما از ستم شما آرام و ساكن نشده است. مثل هنوز اشك چشم

شما مثل زني است كه ريسمان خود را محكم بافت و بعد از آن بشكافت، شما پيمان 

كنيد.آگاه باشيد! در ميان شما جز د و بعد خيانت ميخوريبنديد و سوگوند ميمي

گويي، خودپسندي، بغض و دشمني، دروغگويي، تملق و چاپلوسي كنيزان، و هرزه

چشمك زدن دشمنان، چيز ديگري نيست. يا مثل شما؛ مثل گياهي است كه در مزبله 
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يزي جلوتر بد چاي است كه زينت قبر شده باشد.آگاه باشيد! روييده باشد، يا مانند نقره

از خودتان فرستاديد، خشم و غضب خدا بر شما است، و شما در عذاب جاودانه خواهيد 

كنيد؟! آري! به خدا سوگند! گريه بكنيد، به خدا سوگند! ماند.آيا براي برادر من گريه مي

شما سزاوار گريه هستيد، گريه بسيار نماييد و كمتر بخنديد، شما گرفتار ننگ و عار شديد 

ونه توانيد لوث آن ننگ را بشوييد.چگترين ننگ شديد كه هرگز نميمبتال به قبيحو 

توانيد ننگ كشتن فرزند خاتم پيامبران، معدن رسالت، آقاي جوانان اهل بهشت، مي

پناهگاه شما در جنگ، پناه شما در حزبتان، محل استقرار در زمان آشتي شما، باعث 

اه در بالهاي شما، مرجع در سخنان شما، محل آرامش شما، طبيب دردهاي شما، پناهگ

هاي شما را؛ بشوييد؟آگاه باشيد! هاي شما، و محل روشنايي حجتجريان دليل و برهان

چه بد چيزي جلوتر از خودتان فرستاديد! و چه ورز و وبال بدي براي روز رستاخيز 

ويد! سعي [ سرنگون ش۳9۰خودتان فراهم كرديد! هالك شويد! هالك شويد! و ] صفحه 

و كوشش شما خسران شود، و دست احسان شما قطع گردد، و سودي از تجارت خودتان 

نبريد كه به غضب الهي برگشتيد، و ذلت و خواري، فقر و فالكت بر شما زده شد.واي 

ي پيامبر خدا محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و دانيد كدام جگرگوشهبر شما! آيا مي

ستر دام عهد و پيمان را شكستيد؟و كدام كريمه و مخدره را بيسلم را پاره كرديد؟و ك

معجر نموديد؟و كدام حرمت او را هتك نموديد؟و كدام خون را ريختيد؟شما و بي

كاري كرديد و مرتكب عمل بسيار زشتي شديد كه نزديك است از قباحت كار شما 

د، و از نايتي شديآسمان و زمين شكافته شود، كوهها منهدم گردد، شما مرتكب چنين ج

د؟ كنيد كه از آسمان خون ببارقبح و گناه آن، زمين و آسمان را پر كرديد.آيا تعجب مي

تر است، كه در آن روز آنان را ياري و عذاب آخرت رسوا كننده و هالك كننده

اي كه خدا به شما داده شما را مغرور نسازد، زيرا كه نمايند، اين مهلت چند روزهنمي

نين ترسد، هرگز چكند، و از فوت و فرار قاتل نمين خداي را ناتوان نميپيشي گرفت

گاه است.آن گاه اين اشعار را انشاء فرمود و نيست، پروردگار ما و شما در كمين
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گفت:ماذا تقولون اذ قال النبي لكم ماذا صنعتم و أنتم آخر االمم؟بأهل بيتي و أوالدي و 

م؟ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم أن تخلفوني مكرمتي منهم اساري و منهم ضرجوا بد

اني ألخشي عليكم أن يحل بكم مثل العذاب الذي أودي علي بسوء في ذوي رحم

و  ها با اهل بيت و فرزندانهنگامي كه پيامبر شما از شما بپرسد؛ شما اي آخرين امتارم

ا برخي ديگر ر عزيزان من چه كرديد؟ چه پاسخ خواهيد داد؟كه برخي از آنان را اسير و

ا بعد از ها رآغشته به خون كرديد.پاداش من اين نبود، من شما را نصيحت كردم كه بدي

ترسم باليي بر شما نازل شود؛ مانند بالئي كه بر قوم من و از اوالد من دور سازيد.من مي

[ آن گاه زينب كبري عليهاالسالم روي از اهل كوفه ۳99ارم فرودآمد. ] صفحه 

جذلم گويد: پس از آن كه سخنان آن بانوي بزرگوار تمام شد، ديدم مردم برگردانيد.

هاي خود را به دهان خودشان نهاده بودند، اند، كه از سردرگمي دستحيران و سرگشته

س نگريست، محاسن او از گريه خيمتوجه پيرمردي شدم كه در كنار من ايستاده بود و مي

گفت: پدر و مادرم فداي بلند كرده و مي هاي خود را به سوي آسمانشده بود، دست

شما! پيران شما بهترين پيران، جوانان شما بهترين جوانان، و نسل شما نيكوترين نسلها 

است، و فضل شما فضل بزرگي است، آنگاه اين شعر را انشاء كرد و گفت:كهولكم خير 

ي ريهها، و نسل و ذپيران شما بهترين پيرالكهول و نسلهم اذا عد نسل ال يبور و ال يخزي

به  السالم روالعابدين عليهآنها؛ در موقع شمارش نسلها عيب و نقصاني ندارند.امام زين

ي بزرگوارش نمود و فرمود:يا عمة! اسكتي ففي الباقي عن الماضي اعتبار، و أنت عمه

ه ادبحمد اهلل عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، ان البكاء و الحزن ال يردان من قد أب

الدهر.اي عمه جان! آرام باش؛ از گذشته عبرتي براي آينده است، )يعني از گذشتگاني 

اند عبرت و نصيحتي بايد گرفت، يا اين كه: آنهايي كه كه مصايب روزگار را كشيده

هلل داناي تعليم اند،( و تو بحمد ابودند رفتند، چنان كه گذشتگاني بر آنها سابق بودند، رفته

اي. همانا گريه و اندوه، كسي را كه اي كه تفهيم نداده شدهي، و فهميدهاي هستنديده

گرداند.حضرت زينبت عليهاالسالم ساكت شد، روزگار او را از بين برده است؛ برنمي
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 اي برپا نمود و اهل بيتالسالم از مركب فرودآمد و خيمهالعابدين عليهسپس امام زين

 [ .۳۱4شدند ]خود را نيز فرودآورد، و وارد خيمه 

 سخنان حضرت فاطمه صغري در جمع مردم كوفه

روايتي از زيد بن موسي بن جعفر از پدرش از پدران گرامش « االحتجاج»همچنين در 

ري ي صغكند و گويد:هنگامي كه اسرا وارد كوفه شدند فاطمهالسالم نقل ميعليهم

صي، و زنة العرش الي الثري، عليهاالسالم اين خطبه را خواند:الحمد هلل عدد الرمل و الح

[ به و أتوكل عليه، و أشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال شريك ۳9۳أحمده و أومن ] صفحه 

له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلي اهلل عليه و آله و سلم، و أن جمع الطغاة ذبحوا 

ذب، عليك الك أوالده بشط الفرات من غير ذحل و ال تراث.اللهم اني أعوذ بك أن أفتري

، السالمطالب عليهو أن أقول خالف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن ابي

المسلوب حقه، المقتول من غير ذنب كما قتل ولده باالمس في بيت من بيوت اهلل، و بها 

معشر مسلمة بالسنتهم.تعساً لرؤسهم ما دفعت عنه ضيماً في حياته، و ال عند مماته حتي 

اليك محمود النقيبة، طيب الضريبة، معروف المناقب، مشهور المذاهب لم تأخذه قبضته 

فيك لومة الئم، و ال عذل عاذل، هديته يا رب لالسالم صغيراً، و حمدت مناقبه كبيراً، و 

لم يزل ناصحاً لك و لرسولك صلواتك عليه و آله حتي قبضته اليك زاهداً لك في الدنيا 

ي اآلخرة، مجاهداً لك في سبيلك، رضيته فاخترته و هديته الي غير حريص عليها، راغباً ف

صراط مستقيم.أما بعد؛ يا أهل كوفة! يا أهل المكر و الغدر و الخيالء!، انا أهل بيت ابتالنا 

اهلل تعالي بكم، و ابتالكم بنا، فجعل بالءنا حسناً، و جعل علمه عندنا و فهمه لدنيا، فنحن 

حن تراجمة وحي اهلل[ و حكمته، و حجته في االرض في بالده عيبة علمه، وعاء فهمه، ]و ن

]لعباده[.أكرمنا اهلل بكرامته، و فضلنا بنبيه صلي اهلل عليه و آله و سلم علي كثير من خلقه 

تقضيالً، فكذبتمونا، و كفرتمونا، و رأيتم قتالنا حالالً، و اموالنا نهباً، كانا اوالد ترك او 

مس، و سيوفكم تقطر من دمائنا اهل البيت لحقد متقدم قرت كابل.]كما[ قتلتم جدنا باال
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بذلك عيونكم ]و فرحت به قلوبكم[ اجتراءً منكم علي اهلل، و مكراً مكرتم، و اهلل خير 

الماكرين.و ال تدعونكم انفسكم الي الجذل بما اصبتم من دمائنا، و نالت ايديكم من 

برأها لرزايا العظيمة )في كتاب اهلل من قبل ان ناموالنا، فان ما اصابنا من المصائب الجليلة، وا

لكيال تاسوا علي ما فاتكم و ال تفرحوا بما آتاكم و اهلل ال يحب  -ان ذلك علي اهلل يسير 

[ تباً لكم! فانتظروا اللعنة و العذاب، فكان قد حلت بكم، ۳94كل مختال فخور(. ] صفحه 

، ثم تخلدون يذيق بعضكم باس بعض و تواترت من السماء نقمات فيسحتكم بما كسبتم، و

في العذاب االليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، اال لعنة اهلل علي الظالمين.ويلكم! اتدرون أية 

يد طاعنتنا منكم؟و أيه نفس نزعت الي قتالنا؟ام باية رجل مشيتم الينا، تبتغون 

ي سمعكم و لمحاربتنا؟قست قلوبكم، و غلظت اكبادكم، و طبع علي افئدتكم، و ختم ع

بصركم، و سول لكم الشيطان، و املي لكم، و جعل علي بصركم غشاوة، فانتم ال 

تهتدون.تباً لكم يا اهل الكوفه! كم تراث لرسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم قبلكم؟ و 

نبي السالم جدي و بنيه عترة الطالب عليهذحول له لديكم؟ ثم غدرتم باخيه علي بن ابي

الخيار، فافتخر بذلك مفتخر فقال:قد قتلنا عليا و بني علي بسيوف هندية و الطاهرين ا

كث، فقالت: بفيك ايها القائل! الكثو سبينا نساءهم سبي ترك و نطحناهم اي نطاحرماح

و لك االثلب أفتخرت بقتل قوم زكاهم اهلل، و طهرهم و اذهب عنهم الرجس، فاكظم و 

ء ما قدمت يداه، حسدتمونا، ويالً لكم علي ما فضلنا اقع كما اقعي ابوك، و انما لكل امر

اهلل تعالي.فما ذنبنا ان جاش دهراً بحورنا و بحرك ساج ال يواري الدعا مصا)ذلك فضل 

ي اهلل يوتيه من يشاء(، )و من لم يعجل اهلل له نوراً فماله من نور(.سپاس خداي را به شماره

نمايم، و به او ا عرش است. او را حمد ميريگها و سنگها، و هموزن آنچه از روي زمين ت

دهم كه خداوند يكي است و شريكي ندارد ايمان دارم، و توكلم به اوست، شهادت مي

دهم كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم بنده و پيامبر اوست.آري! گروهي و گواهي مي

رده و يا انتي كستمگر و طاغي فرزندان او را در كنار فرات سر بريدند بدون اين كه خي

كه به  برم بر تو از اينگناه(.خداوندا! من پناه ميجرم و بيخوني ريخته باشند )يعني بي
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[ آنچه بر پيامبرت نازل فرمودي كه عهد ۳۸۱تو دروغ و افترا زنم، و يا بر خالف ] صفحه 

السالم گرفت كه حقش غصب شده و طالب عليهها براي وصي خود علي بن ابيو پيمان

هاي خدا كشته شد. حال اي از خانهگناه كشته شد چنان كه فرزندش ديروز در خانهبي

كردند.هالكت بر آن كه در آنجا گروهي به زبان مسلمان بودند و ادعاي اسالم مي

ها را از او دريغ نكردند، بزرگان آنها باد! كه در زندگاني و وقت جان دادن، ظلمها و ستم

د قبض روح نمودي و در حالي كه ستوده منقبت، پاكيزه تا آن كه او را به سوي خو

طبيعت، با معارف معروف و مناقب مشهور بود نزد خويش بردي.مالمت هيچ 

اي او را از عبوديت تو كنندهاي و سرزنش هيچ سرزنشكنندهمالمت

بازنداشت.پروردگارا! تو او را در كودكي به اسالم راهي كردي، و در بزرگي مناقب او 

تودي، او همواره در راه تو و براي خشنودي پيامبر تو، امت را نصيحت كرد تا آن را س

 عالقه، و به آخرت راغباعتنا و بيكه او را قبض روح نمودي.او به خاطر تو به دنيا بي

كرد، تو از او خشنود شده او را بود، و در راه تو همواره با دشمنانت مبارزه و جهاد مي

است هدايت فرمودي.اما بعد؛ اي اهل كوفه! اي اهل مكر، حيله، برگزيدي، و به راه ر

ي كبر، و خدعه! ما خانداني هستيم كه خداوند ما را به شما مبتال ساخت، و شما را به وسيله

ما امتحان نمود، و ما را به اين امتحان نعمت داد و ستود، علم و فهم خويش را نزد ما 

فهم او، و ماييم مفسرين وحي و حكمت او، و ي علم و مخزن نهاد.پس ماييم گنجينه

ي شهرها.خداوند ما را به كرامت خود بزرگ ماييم حجت خدا در روي زمين براي همه

ي پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم خود بر بسياري از خلق خود تفضيل داشت، و به واسطه

حالل، و غارت اموال ما داد، شما ما را تكذيب و تكفير نموديد، و جنگ با ما را مباح و 

را جايز دانستيد، و گويا ما از اسيران ترك و يا كابل هستيم.چنانچه شما ديروز جد ما را 

اتي چكد، از جرهاي ديرين شما از شمشيرهايتان ميكشتيد، و هنوز خون ما در اثر كينه

كه بر خداوند عالميان كرديد و مكري كه نموديد، ولي خدا بهترين مكركنندگان 

[ اكنون شما از ريختن خون ما و غارت اموال ما خوشنود نباشيد، ۳۸۰باشد. ] صفحه يم
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هاي عظيم پيش از اين كه اين مصايب زيرا آنچه به ما رسيد، از مصايب بزرگ و محنت

به وجود آيد در كتاب خداي تعالي نوشته شده است، و اين بر خداوند سهل و آسان 

ها ملول و محزون نباشيد، و از منافع [ .تا از زيان۳۰۱...( ]است: )لكيال تاسوا علي ما فاتكم

[ .اي ۳۰۰دارد ]خشنود نشويد، زيرا كه خداوند هر متكبر و فخرفروشي را دوست نمي

اهل كوفه! هالكت باد شما را! اكنون منتظر لعنت و عذاب خدا باشيد كه به همين زودي 

چه كرديد شما را به كيفرهاي خود پي در پي از آسمان بر شما فرودآمده و به سبب آن

كند، و برخي از شما را به دست بعضي ديگر مبتال نموده كه با معذب و از بيخ و بن برمي

هم خصومت كرده و شمشير بر عليه هم بكشيد و انتقام بگيريد، آن گاه به جزاي اين 

ويدان ايد روز قيامت در عذاب دردناك دوزخ مخلد و جاظلمهايي كه در حق ما نموده

با كدام  دانيدخواهيد بود، آگاه باشيد! لعنت خدا بر ستمكاران است.واي بر شما! آيا مي

دانيد با كدام جان به جنگ ما پرداختيد؟و يا با كدام پا دست ما را با نيزه زديد؟و آيا مي

هاي شما را قساوت گرفته، و جگرهاي شما به سوي ما آمديد كه جنگ كنيد؟ قلب

، و بر دلهاي شما مهر قساوت زده شده و چشم و گوش شما از كار سخت و خشن شده

 ي جهل درافتاده است.شيطان شما را فريب داده، و از راه راست منحرف ساخت، و پرده

مقابل ديدگان شما كشيد كه ديگر شما هدايت نخواهيد شد.اي اهل كوفه! هالكت بر 

[ ۳۸۲عليه و آله و سلم به ] صفحه دانيد كدام خون از رسول خدا صلي اهلل شما! آيا مي

هايي كه با برادرش علي بن گردن شماست؟ و چه قدر بر او خيانت كرديد؟ آن دشمني

السالم جد من، و فرزندان او كه عترت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم و طالب عليهابي

گوييد:ما مي ده وها افتخار نموپاك و برگزيدگانند، كرديد، و بعضي از شما به اين جنايت

را  ها كشتيم.و اهل بيتشالسالم را؛ با شمشيرهاي هندي و نيزهعلي و فرزندان علي عليه

مانند اسراي ترك اسير كرديم، و كوبيديم آنها را چه كوبيدني.آن گاه فرمود: سنگ و 

كني به كشتن مردماني كه خداوند آنان را از خاك بر دهان تو اي كسي كه افتخار مي

سي پاك و پاكيزه گردانيد.اي شخص ناپاك! خشم خود را بخور، و مانند سگ هر رج
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بر جاي خود بنشين، چنانچه پدرت نشست. همانا براي هر كسي همان است كه به جا 

د بريد؛ به چيزي كه خداونآورده و از پيش فرستاده است.واي بر شما! آيا به ما حسد مي

ن جاش دهرا بحورنا و بحرك ساج ال يواري متعال ما را تفضيل داده است؟فما ذنبنا ا

ي روزگار، درياهاي بزرگ علم و دانش ما بجوشد؛ الدعامصاگناه ما چيست اگر در همه

آب باشد و نتواند جانوري همچون دعموص را بپوشاند؟)ذلك و درياي تو ساكن و كم

 له نوراً له من [ )و من لم يجعل اهلل۳۰۲فضل اهلل يؤتيه من يشاء و اهلل ذو الفضل العظيم( ]

[ .اين فضل خداوند است و او صاحب فضل بزرگ است و به هر كه خواهد ۳۰۳نور( ]

بهره كند، در ظلمت و تاريكي خواهد كند. و كسي را كه خدا از نور خود بيعطا مي

ي صغري عليهاالسالم به اينجا رسيد، مردم با ي فاطمهبود.راوي گويد: هنگامي كه خطبه

زدي،  هاي ما را آتشيستند و گفتند: اي دختر پاكان! بس است، همانا دلصداي بلند گر

و جگرهاي ما را به آتش حزن و اندوه سوزاندي.پس فاطمه صغري عليهاالسالم ساكت 

 [ ۳۸۳[ . ] صفحه ۳۰9شد، درود بر او و پدر بزرگوار و جد انورش باد ]

 سخنان حضرت ام كلثوم در جمع مردم كوفه

كلثوم عليهاالسالم در حالي گويد:در آن روز، امنويسد: راوي ميمي «لهوف»در كتاب 

، ي هودج اين خطبه را قرائب كردكه صدايش را به گريه بلند كرده بود، از پشت پرده

فرمود:يا اهل الكوفة! سوءةً لكم، مالكم خذلتم حسيناً، و قتلتموه، و انتهبتمامواله و 

م؟و فتبا لكم و سحقاً.ويلكم! اتدرون اي دواه دهتكورثتموه، و سبيتم نساءه و بكيتموه؟ 

اي وزر علي ظهوركم حملتم؟و اي دماء سفكتموها؟و اي كريمة اصبتموها؟و اي صبية 

سلبتموها؟و اي اموال انتهبتموها؟قتلتم خير رجاالت بعد النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم، 

ن، و حزب الشيطان هم و نزعت الرحمة من قلوبكم، اال ان حزب اهلل هم الفائزو

و را ياور نموديد و االسالم را بيالخاسرون.اي اهل كوفه! بدا به حال شما! چرا حسين عليه

گاه بر او گريه كشتيد، و اموال او را به غارت برديد، و زنان او را اسير نموديد، و آن
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بزرگي  و كاردانيد چه داهيه كنيد؟واي بر شما! هالكت و بدبختي بر شما باد! آيا ميمي

؟و چه هايي به ناحق ريختيدرا مرتكب شديد؟و چه جنايتي به گردن گرفتيد؟و چه خون

را به  اياي را از پرده بيرون افكنديد؟و لباس چه دختران و خانوادهنشينان كريمهپرده

تاراج برديد؟و چه اموالي را غارت نموديد؟كسي را كشتيد كه بعد از رسول خدا صلي 

ته هاي شما برداشرسيد.مهر و رحمت از دلآله و سلم هيچ فردي به مقام او نمياهلل عليه و 

[ ۳۸9شد. آگاه باشيد! كه حزب خداوند رستگارانند، و گروه شيطان زيانكاران. ] صفحه 

سپس اين اشعار را خواند:قتلتم اخي صبرا فويل المكم ستجزون ناراً حرها يتوقدسفكتم 

القرآن ثم محمداال فابشروا بالنار انكم غداً لفي سقر حقاً دماء حرم اهلل سفكها و حرمها 

يقيناً تخلدواو اني البكي في حياتي علي اخي علي خير من بعد النبي سيولدبدمع غزير 

[ ليس يجمدبرادر مرا با سختي كشتيد واي بر ۳۰۸مستهل مكفكف علي الخد مني دائماً ]

ته است خواهد رسيد.شما خونهايي مادران شما؛ به زودي پاداش شما كه آتشي برافروخ

را به ناحق ريختيد كه خداوند متعال، قرآن و پيامبر گرامي حضرت محمد صلي اهلل عليه 

اند.آگاه باشيد! مژده باد بر شما آتش جهنم در روز و آله و سلم ريختن آن را حرام كرده

رادر ام بر بزندگي قيامت، كه يقيناً و حقيقتاً در دوزخ جاودانه خواهيد ماند.من در تمام

خودم كه از بهترين كساني بود كه پس از پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم متولد شده 

ورتم گيريم؛ آن دائمًا بر صاي با اشك بسيار كه جلو آن را ميكنم.گريهبود، گريه مي

شود.راوي گويد: در اين هنگام، مردم از گريه و ناله، ضجه ريزد و خشك نميمي

ود پاشيدند، صورت خند، زنان گيسوان خود را پريشان كردند، خاك عزا بر سر ميزدمي

زدند، و فرياد واويال واثبورا بلند نمودند. مردها نيز خراشيدند، سيلي به صورت ميرا مي

كندند به قدري گريه و ناله بود كه هيچ موقعي گريستند، موهاي محاسن خود را ميمي

 [ .۳۰۰يش از آن روز، گريه كنند ]ديده نشده بود كه مردم ب

 سخنان امام سجاد در جمع مردم كوفه
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ن العابدينويسد:حزام بن بشير گويد، پس از آن؛ امام زينمي« االحتجاج»در كتاب 

[ مردم ساكت شدند، آن ۳۸۸السالم به مردم اشاره كرد كه خاموش باشيد. ] صفحه عليه

جا آورد، و بر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله حضرت ايستاد و حمد و ثناي خداوند را به 

و سلم درود فرستاد، سپس فرمود:ايها الناس! من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني فانا 

طالب صلوات اهلل عليهم[ المذبوح بشط الفرات من غير علي بن الحسين ]بن علي بن ابي

ن نتهب ماله، و سبي عياله.انا ابذحل و ال تراث.انا ابن من انتهك حريمه، و سلب نعيمه، و ا

من قتل صبراً، فكفي بذلك فخراً.ايها الناس! ناشدتكم باهلل هل تعلمون انكم كتبتم الي ابي 

و خدعتموه، و اعطيتموه من انفسكم العهد و الميثاق و البيعة و قتلتموه؟فتبا لكم لما قدمتم 

سلم اذ  صلي اهلل عليه و آله و النفسكم، و سوأةً لرأيكم، باية عين تنظرون الي رسول اهلل

يقول لكم: قتلتم عترتي و انتهكتم حرمتي، فلستم من امتي؟اي مردم! كسي كه مرا 

معرفي  شناسد خود را به اوشناسد نيازي به معرفي و شناسايي نيست، و هر كس مرا نميمي

ا در ر السالم هستم ]كه اوطالب عليهمنمايم. من علي، فرزند حسين بن علي بن ابيمي

كنار شط فرات بدون آن كه از او خوني طلب داشته باشند به قتل رساندند[.من فرزند 

كسي هستم كه بر حريم او هتك حرمت نمودند، اموال او را به غارت بردند، و اهل بيتش 

را اسير كردند.من فرزند كسي هستم كه با زجر و زحمت كشته شد، و همين افتخار براي 

دانيد كه شما براي پدر من دهم! آيا ميم! شما را به خدا سوگند ميما كافي است.اي مرد

ها نوشتيد، و چون به سوي شما آمد با او خدعه و مكر نموديد، و شما از جان خود بر نامه

او عهد و پيمان بستيد و بعيت نموديد آنگاه او را كشتيد.هالكت بر شما باد! كه اين عمل 

دام اي داريد! شما با كاديد، چه آراي زشت و ناپسنديدهرا براي خود به عالم آخرت فرست

ا كنيد؟ وقتي كه به شمي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نگاه ميچشم در چهره

بگويد: فرزندان مرا كشتيد و حرمت مرا هتك نموديد، شما از امت من نيستيد؟راوي 

[ ۳۸۰ضي به برخي ] صفحه گويد: در اين موقع، از هر طرف صداي گريه بلند شد، و بع

ءا السالم فرمود:رحم اهلل تعالي امردانيد.امام سجاد عليهديگر گفتند: هالك شديد و نمي
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قبل نصيحتي، و حفظ وصيتي في اهلل، و في ]رسوله، وفي[ اهل بيتي، فان لنا في رسول اهلل 

پذيرد، ب صلي اهلل عليه و آله و سلم اسوه حسنة.خدا رحمت كند كسي را كه نصيحت مرا

و وصيت مرا در راه خدا و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم و اهل بيتش حفظ كند، 

زيرا كه ما را با رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم اقتدا و تاسي نيكويي هست.مردم 

يك صدا گفتند: اي پسر پيامبر! ما همه گوش به فرمان تو هستيم و مطيع توييم، و نگاه 

گردانيم، پس به هر چه عهد و پيمان تو هستيم، و هرگز از تو روي بازنمي يدارنده

كنيم، خداي تو را رحمت فرمايد هر كسي كه با تو خواهي امر كن كه اطاعت ميمي

ساني كه نماييم، تا از كجنگيم، و هر كسي كه با تو مسالمت كند مسالمت ميبجنگد مي

السالم و خون خودمان را بگيريم.امام سجاد عليه به تو و به ما ظلم كردند انتقام خون تو

فرمود:هيهات! هيهات! ايتها الغدرة المكرة! حيل بينكم و بين شهوات انفسكم، اتريدون 

[ ، فان الجرح ۳۰9ان تأتوا الي كما اتيتم الي آبائي من قبل؟كال و رب الراقصات الي مني ]

ليه و آله ينسني ثكل رسول اهلل صلي اهلل علما يندمل!! قتل ابي باالمس و أهل بيته معه، فلم 

و سلم، و ثكل ابي و بني ابي، و وجده بين لهازمي و مرارته بين حناجري و حلقي، و 

غصصه تجري علي فراش صدري، و مسالتي ان ال تكونوا لنا و ال علينا.هيهات، هيهات اي 

ات ن شما و شهوگر! كه جز خدعه و مكر خصلتي در شما نيست، كه در مياغدارهاي حيله

خواهيد آنچه را كه بيش از اين، با پدران من نموديد نفس شما حايل شده است. آيا مي

ها قسم! چنين امري ممكن نيست كه به قول شما با من روا داريد؟به پرورگار آسمان

اعتماد كنم، زيرا هنوز جراحاتي را كه از اهل بيت پدرم بر دل من وارد آمده، بهبودي 

مصيبت جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم، پدرم و برادرانم فراموش نيافته، و 

[ ۳۸9نشده، و هنوز تلخي آن در دهان من موجود است، و سينه و گلويم را تنگ ] صفحه 

خواهم كه نه ما را ياري ي من جريان دارد. من از شما ميي آن در سينهگرفته، و غصه

السالم اين اشعار را خواند و فرمود:ال غزو ان اه امام عليهكنيد، و نه ما با ما بجنگيد.آن گ

قتل الحسين و شيخه قد كان خيراً من حسين و اكرمافال تفرحوا يا آل كوفان بالذي اصيب 
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حسين كان ذلك اعظماقتيل بشط النهر نفسي فداؤه جزاء الذي ارداه نار جهنمااگر حسين 

طالب جب نيست؛ زيرا پدرش علي بن ابيي شما كشته شد جاي تعالسالم به وسيلهعليه

السالم بهتر و بزرگوارتر بود، كشته شد.اي اهل كوفه! از السالم كه از حسين عليهعليه

ي السالم رسيد خوشحال نباشيد، كه مصيبت او از همههايي كه به حسين عليهمصيب

اد؛ كيفر ب مصايب بزرگتر بود.آن حسيني كه در كنار شط فرات كشته شد، جانم فداي او

 [ .۳۰۳كشندگان او آتش دوزخ است ]

 اسراي اهل بیت و رفتار مردم كوفه

ند و كي اسدي نقل ميدر بعضي كتابها آمده است: سهل بن سعيد شهرزوري از جديله

گويد:جديله به من گفت: اي برادر! من در سال شصت و يكم هجري قمري هنگام مي

هاي هاي چاك كرده، و صورتزناني را با گريبان بازگشت اسرا از كربال، در كوفه بودم،

خورده ديدم، به پيرمردي از اهل كوفه گفتم چه شده است؟گفت آيا سر امام حسين سيلي

يدم كه كرد ناگاه خانمي را دبيني؟در اين اثنا كه قضيه را بر من نقل ميالسالم را نميعليه

ن ته بود، او بر كوهان شتري بدو)از رنج سفر و حرارت آفتاب صورتش( مانند طال گداخ

يهاالسالم كلثوم علجهاز سوار و بدون پوشش بود، پرسيدم اين كيست؟گفته شد: اين ام

[ در اين هنگام، پشت سر او فرزندي بود كه درد، او را ناتوان كرده ۳۸۳است. ] صفحه 

 شبود او را با سر گشاده بر شتري الغر سوار كرده بودند و خون از پاهاي مبارك

ست.بغض السالم اريخت، پرسيدم: اين جوان كيست؟گفت: اين علي بن الحسين عليهمي

و گريه گلوگيرم كرد. در اين هنگام، زنان اهل كوفه را ديدم كه به كودكاني كه در كنار 

كلثوم عليهاالسالم رو به آنها دادند.امهاي نان ميبانوان مطهره بودند چندي خرما و پاره

دهد؟ صدقه بر ما حرام است.آن زد: چه كسي بر اهل بيت صدقه ميكرده و صدا مي

ت. انداخگرفت و به زمين ميبانوي بزرگوار خرما و نان را از دست و دهان كودكان مي

ون زدند، شيكردند و با گريه و ناله ضجه ميانگيز را مشاهده ميهاي غممردم اين صحنه
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ا زدند: وا بنت نبياه! وا حسناه! وند و فرياد ميكردهاي خود را پاره ميكردند، گريبانمي

د صورت هاي خوحسيناه!ناگاه بانويي را با سرگشاده و موهاي پريشان ديدم، او با آستين

اي نداشت كه خود را بپوشاند، گفتم: اين پوشانيد، زيرا كه جامهخود را مي

هاي ا لباسه بودند بكيست؟گفت: سكينه عليهاالسالم.ناگاه سه دختر خانمي كه مانند ما

به چپاول رفته، و موهاي پريشان كه پوشش و چادري نداشتند، سوار بر شتر بودند، ديدم، 

السالم.از ي صغري عليهمپرسيدم: اين دختران كيستند؟گفتند: رقيه، صفيه و فاطمه

مشاهده آن صحنه به گريه افتادم، آن قدر گريه كردم كه نزديك بود چشمانم از گريه، 

زد: آيا چشمهايتان را از حرم گريست و فرياد ميگردد. در اين هنگام، خانمي ميكور 

پوشانيد؟مردم با شيون و ناله و گريه ضجه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نمي

زدند، گفتم: اين خانم كيست؟پيرمرد گفت: زينب عليهاالسالم است.از شدت ناراحتي بر 

كلثوم عليهاالسالم سر خود را بلند كرد و فرمود:صه؛ مصورت خود زدم و گريستم، پس ا

يا اهل الكوفه! تقتلنا رجالكم، و تبكينا نساؤكم، ما لنا؟ و ما لكم؟ بيننا و بينكم اهلل وقت 

[ يا اهل الجدل و الصلف! لقد تعديتم عدوناً ميبناً، اما علمتم ۳۸4فصل القضاء. ] صفحه 

له قطعتم؟ ام اي بناء له هدمتهم؟ لقد جئتم و اهلل؛ اي كبد لرسول اهلل فريتم؟ ام اي رحم 

كشند، و زنانتان بر ما گريه شيئاً اداً.خاموش باشيد؛ اي اهل كوفه! مردان شما، ما را مي

كنند؟ ما را با شما و شما را با ما چه كار است؟ ميان ما و شما روز قيامت خداوند حكم مي

ما آشكارا در حق ما ستم كرديد، آيا وفا! شخواهد كرد.اي اهل عداوت، مكر و بي

اي از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را پاره نموديد؟ و دانيد چه جگرگوشهنمي

كدام رحم او را قطع نموديد؟ و كدام عمارت و بناي او را منهدم و ويران كرديد؟ به خدا 

روايت  جصاص از مسلم« المنتخب»سوگند! شما گناه بزرگي را مرتكب شديد.در كتاب 

زياد حرامزاده مرا براي تعمير و گچكاري به داراالماره كرده است، مسلم گويد:ابن

خواند، من مشغول گچكاري بودم ناگاه سر و صدا و غوغايي از گوشه و كنار شهر كوفه 

ه كرد؛ كردم و گفتم: چرا كوفه يكپارچبه گوشم رسيد، رو به خادمي كه با من كار مي
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است؟گفت: همين االن سر خارجي را كه بر يزيد بن معاويه عليهما غوغا و ضجه شده 

آورند.گفتم: اين خارجي كيست؟گفت: حسين بن علي.مسلم اللعنه خروج كرده بود مي

لي به انگيز، چنان سيگويد: صبر كردم تا خادم بيرون رفت، پس به جهت اين خبر غم

چ هايم را از گيدم، دستصورتم زدم ترسيدم كه چشمانم كور شود. دست از كار كش

آمدم.در  -كه اسم محلي در كوفه است  -شستم و از پشت قصر بيرون آمدم و به كناسه 

اين اثنا كه من ايستاده بودم و مردم منتظر آمدن اسرا و سرها بودند؛ ناگاه چهل محمل 

ديدم كه بر چهل شتر بار شده بود، كه اهل حرم و بانوان عصمت و طهارت و فرزندان 

طمه عليهاالسالم را بر آنها سوار كرده بودند؛ آمدند.ناگاه علي بن الحسين امام سجاد فا

جهاز سوار كردند و از رگهاي مباركش خون السالم را ديدم كه بر شتري بيعليه

م گفت:يا امة السوء ال سقياً لربعكم يا امة لكرد و ميچكيد و او با اين حالت گريه ميمي

[ لو أننا و رسول اهلل يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولونا؟تسيرونا ۳۰۱فحه تراع جدناً فينا ] ص

ئب ال امية ما هذا الوقوف علي تلك المصاعلي االقتاب عارية كاننا لم نشيد فيكم دينابني

تلبون داعيناتصفقون علينا كفكم فرحا و انتم في فجاج االرض تؤذونااليس جدي رسول 

ن سبل المضلينايا وقعة الطف! قد اورثتني كمداً ]و[ اهلل يهتك اهلل ويلكم؟ اهدي البرية م

استار المسيئينااي امت بد! خدا مراتع شما را سيراب نكند )يعني شما را خير ندهد(؛ اي 

امتي كه حق جد ما را در مورد ما مراعات نكرديد.اگر خداوند در روز قيامت ما و رسول 

ك جا جمع كند شما چه پاسخي براي او داريد؟ما خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را در ي

بريد؛ گويا اين كه به نظر شما، دين كنيد و ميجهاز سوار ميرا بر روي شترهاي بي

اميه! چرا ما را بر اين مصايب واداشتيد؟ مصايبي كه هيچ فريادرسي ما را نداريم.اي بني

ذرها و راهها ما را آزار زنيد؛ و در رهگدهد؟از شادي و سرور بر ما كف ميجواب نمي

دهيد. آيا جد من رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نبود! واي بر شما! كه آن مي

ي كربال! اندوه و غم را بر من به ها هدايت كرد؟اي واقعهحضرت مردم را از گمراهي

درد.مسلم گويد: اهل كوفه به ي بدكاران را ميارث گذاشتي؛ و خداوند قهار پرده
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الم كلثوم عليهاالسدادند. حضرت امكاني كه در محملها بودند خرما، نان و گردو ميكود

گفت: اي اهل كوفه! صدقه بر ما حرام است، و آنها را از دست زد و ميبه آنها صدا مي

انداخت.مسلم گويد: مردم بر مصايبي كه به آنها گرفت و بر زمين ميو دهان آنها مي

كلثوم عليهاالسالم سر از محمل بيرون آورد و ضرت امگريستند، حرسيده بود مي

فرمود:صه، يا اهل الكوفة! تقتلنا رجالكم، و تبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا و بينكم اهلل يوم 

ريه كشند و شما زنان به ما گفصل القضاء.ساكت باشيد اي اهل كوفه! مردان شما ما را مي

 [ ۳۰۰ز قيامت خداست. ] صفحه كنيد، حكم كننده ميان ما و شما در رومي

 كوفه و گفتگوهاي زينب كبري با سر اطهر امام حسین

در اين اثنا كه آن خاتون مكرمه اهل كوفه را مورد خطاب قرار داده بود ناگاه غوغايي 

السالم بپا شد كه ديدم سرهاي مطهر را آوردند، پيشاپيش آنها سر مقدس امام حسين عليه

 ترين مردم به رسول خدا صلي اهللدرخشيد. شبيهمانند ماه مي بود، سر مقدس آن حضرت

عليه و آله و سلم بود، رنگ محاسن شريفش مانند سياهي شب بود كه خضاب آن را 

ه كرد، و بايد محاسن شريف را بي مباركش مانند ماه نورافشاني ميپوشانده بود، و چهره

عليهاالسالم متوجه شد و سر داد.در اين هنگام، حضرت زينب چپ و راست حركت مي

مبارك برادرش را ديد، پس پيشاني خود را به چوب محمل زد خون جاري شد، حتي 

اي را روي خون و زخم ي پارهي او بيرون ريخت، و پارچهديديم كه خون از زير مقنعه

گذاشت، آن خانم غمديده رو به سر اطهر عزيزش كرد و گفت:يا هالال لما استتم كماال 

خسفه فابدي غروباما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدراً مكتوبايا اخي! فاطم غاله 

الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها ان يذوبايا أخي! قلبك الشفيق علينا ما له قد قسي و صار 

صليبا؟يا اخي! لو تري عليا لدي االسر مع اليتم ال يطيق وجوباكلما أوجعوه بالضرب ناداك 

ايا اخي! ضمه اليك و قربه و سكن فؤاده المرعوباما اذل اليتيم حين بذل يفيض دمعاً سكوب

ينادي بابيه و ال يراه مجيبااي ماهي كه چون به حد كمال رسيدي، خسوف آن را گرفت 
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اي باشم؛ كردم كه شاهد چنين صحنهي دل من! هرگز گمان نميو غروب كرد.اي پاره

ه شده بود.برادرم! با دختر كوچكت اين امر مقدري بود كه در لوح تقدير الهي نوشت

فاطمه، تكلم كن؛ كه نزديك است دلش از جدايي تو ذوب شود.برادرم! تو كه دلت بر 

ما مهربان بود؛ چه شده كه االن سخت شده و از ما دور شدي.برادرم! اي كاش فرزندت 

دند زديدي كه توان سخن نداشت. و هر موقع او را ميعلي را در حال اسيري و يتيمي مي

شد. ] صفحه زد و اشك چشمش جاري ميآزردند با خواري تو را صدا ميو بدنش مي

[ برادرم! او را به خود بچسبان و نزديك خود قرار ده؛ و دل او را كه ترسيده تسكين ۳۰۲

زند، و كسي او را جواب شود وقتي كه پدرش را صدا ميبده. چه قدر يتيم خوار مي

 -يگري از تاليفات شيخ حسن بن شيخ علي ملقب به ابوقطان [ .در كتاب د۳۰4دهد ]نمي

نويسد:يكي از شيعيان روايتي را به مي -كه مرقد او را سيراب كند رحمت و رضوان 

گويد:خطا و اشتباهي از من سر زد و جنايتي را مرتكب صورت مرسل نقل نموده و مي

شم.گناهم اين بود كه من شدم كه اگر آمرزيده نشوم ترديدي ندارم كه از اهل دوزخ با

السالم و اهل بيت او آمده بود، خبر نداشتم، در كوفه بودم و از آنچه بر امام حسين عليه

من در بازار كوفه نشسته بودم و از تغيير و دگرگوني كه در شب و روز ايجاد شده بود به 

ت. آفاق اس اي رنگين شدهديدم گويا ديوارهاي كوفه با خون تازهوحشت افتاده بودم، مي

ي جهات غبارآلود است، گويا لباسها و صورت مردم به و نواحي عالم تاريك، و همه

خون آغشته شده بود، مردم در حيرت و سرگرداني شديدي بودند، و وجود همه را 

ستم.در دانوحشت بزرگي فراگرفته بود، و اين در حالي بود كه من علت اين امر را نمي

بودم ناگاه صداي تكبير، تهليل، هياهو و فريادها را شنيدم كه  اين اثنا كه بر اين حالت

همه جا را به لرزه درآوردند، برخاستم كه ببينم چه شده است؟ ناگاه سرهاي مباركي را 

 پرده سوارجهاز و بياند، زنان طاهرات را بر شترهاي بيها زدهديدم كه بر باالي نيزه

هاي آنها مانند قنديلها وچكي هستند كه صورتاند. در ميان آن زنان، دختران كنموده

دهد، و هر كدام از آنها بر باالي شترهاي الغر سوار هستند، درخشد و روشنايي ميمي
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موهاي آنها پريشان است و از كثرت حيا از مردم، سرهاي خود را پايين انداختند.در ميان 

اند، تهاز شكم شتر با زنجيز بساند، پاهاي ا و را آنها فرزندي است كه سوار بر شتري كرده

و از رانهاي مباركش خون جاري است، او با سر برهنه و تن بدون لباس است.نامرداني 

ي [ نيزه۳۰۳كردند، در ميان حاملين، نامردي سري را بر ] صفحه سرهاي مطهر را حمل مي

شد، آن تر بوده، آثار قتل بر آن ديده ميي سرها نورانيكرد كه از همهخود حمل مي

گفت:أنا صاحب الرمح الطويل أنا صاحب السيف كرد و ميحرامزاده اظهار شجاعت مي

يز ي بلندي هستم؛ منم صاحب شمشير تأنا قاتل ذي الدين االصيل من صاحب نيزهالصقيل

و بران.من قاتل صاحب دين اصيل و محكم هستم.آن گاه كه آن حرامزاده ساكت شد، 

ن حرامزاده گفت:واي بر تو! بگو: من قاتل كسي هستم كه خانمي از اين بانوان به آ

جبرئيل بر او در گهواره الاليي گفت، و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل از خدمتگزاران او 

هاي او صلصائيل بود، و من قاتل كسي هستم كه به جهت قتل او بودند، و از آزادكرده

: من قاتل محمد مصطفي، علي عرش خداوند جليل به لرزنده درآمد.واي بر تو! بگو

السالم ي هدي عليهمي زهرا، حسن مجتبي، پيشوايان هدايت؛ ائمهمرتضي، فاطمه

ي آسمان، پيامبران و اوصيا هستم.پس نزديك آمدم و از يكي از آن زنان طاهرات مالئكه

پرسيدم: اين سرها چه كساني هستند؟ و اين اسيران از كدام اسرا هستند؟آن بانوي عصمت 

اي به قلب من رسيد و او و حيا؛ چنان فريادي بر من كشيد كه خيال كردم كه صاعقه

هوش كني؟از فرياد و سخن او بيكني كه به ما نگاه ميفرمود: آيا از خدا حيا نميمي

اند، سيلي بر شدم و بر زمين افتادم، چون بهوش آمدم و ايستادم ديدم از من دور شده

خداي كعبه سوگند كه هالك شدم.برخاستم و با سرعت  صورت خودم زدم و گفتم: به

به طرف آنها دويدم تا خود را به آنها رساندم، مؤدبانه در برابر او ايستادم، از شرمندگي 

ا او كرد، و من بسر خود را پايين انداختم، اشك از چشمانم سرازير بود، او نيز گريه مي

ريه ن فرمود و گفت: اي مرد! براي چه گرفتم ولي جرأت پرسيدن نداشتم، عنايتي به ممي

خواهم، كني؟گفتم براي شما اي بانوي من! و بر مصايبي كه به شما رسيده، ولي ميمي
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رهاي چه ها است، سخودتان را معرفي كنيد، شما كيستيد؟ و اين سرهايي كه باالي نيزه

پاره  م پارهبينم، و از ديدن شما دلكساني هستند؟ من در شما هيبت و شأن بزرگي مي

گردد. من تا به ] صفحه شود، و از حزن و اندوه شما، اشك از چشمان من سرازير ميمي

هاي اشك ديدگان آنها ام، و تشنگاني كه چشمه[ حال اسيراني همانند شما نديده۳۰9

دانم شما اهل كجا هستيد؟او به جهت حيا از من خجالت ام، و نميجاري شود، نديده

السالم، طالب عليها به زير انداخت و فرمود:أنا زينب بنت علي بن ابيكشيد و سر خود ر

و هذه السبايا بنات رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم، و بنات علي و فاطمة الزهراء، و 

السالم الذي ذبحوه في ذلك الرأس االزهر المتقدم علي الرؤوس رأس أخي الحسين عليه

و بني اخيه و اصحابه عن آخرهم، و هذه رؤوسهم، و ذلك أرض كربالء، و ذبحوا اوالده 

الصبي المقيد من تحت بطن الناقة علي بن الحسين امام العصر بعد ابيه.من زينب، دختر 

السالم هستم، و اين اسيران؛ دختران رسول خدا، علي مرتضي و طالب عليهعلي بن ابي

رها ي سوراني كه پيشاپيش همهالسالم هستند. و اين سر مطهر و ني زهرا عليهمفاطمه

السالم است كه او را در سرزمين كربال است سر اقدس و اطهر برادرم امام حسين عليه

ي فرزندان و برادرزادگان و اصحاب او را سر بريدند، و اينها سرهاي ذبح كردند، و همه

ن ياند علي بن الحسآنها است، و اين فرزندي كه از شكم شتر به زنجير ستم بسته

سوز آن خاتون السالم امام زمان پس از پدر بزرگوارش است.چون سخنان جانعليه

مكرمه را شنيدم سنگي برداشتم و بر سر خود زدم و سرم را شكستم و لباسهايم را پاره 

كردم، و سيلي بر صورت خود زدم و گفتم: اي بانوي من! خدا چشمي را كه به خيانت 

دوستان و پيروان شما هستم، مصايبي كه به شما رسيده و  به شما نگاه نمايد؛ بكند، من از

آنچه بر شما نازل شده بر من سخت و ناگوار است، اي حزن و اي اندوه من! واي بر من 

كه بر مصايبي كه بر شما رسيده است، متأسف هستم.آن خاتون مكرمه فرمود: اگر 

نمودي؟گفتم اي بانوي دار ما هستي پس چرا ما را ياري نكردي و از ما حمايت ندوست

من! بدبختي من، مرا از ياري شما به تأخير انداخت.آري! آن گاه اهل بيت اطهار 
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السالم را وارد قصر داراالماره نمودند، و چنان مصايبي را بر آنها روا عليهم

داشتند.ابومخنف گويد: شهرزوري گفته: سالي كه سرهاي اطهر و اسراي آل پيامبر 

آمدم، وارد شهر كوفه شدم، ديدم رد كوفه نمودند من از سفر حج ميالسالم را واعليهم

خندند. كنند و برخي ديگر ميها بسته است، بعضي از مردم گريه ميبازارها تعطيل و مغازه

[ كنار پيرمردي رفتم و به او گفتم: چه شده كه گروهي از مردم گريه ۳۰۸] صفحه 

دانم؟پيرمرد دست مرا داريد كه من نمي خندند؟ آيا عيديكنند و گروه ديگري ميمي

گرفت و به جاي خلوتي برد، آنگاه بلند بلند گريست و گفت: اي آقاي من! ما عيد 

ي مردم به خاطر دو لشكر است: يكي از آنها پيروز نداريم، ولي به خدا سوگند! گريه

شده و ديگري شكست خورده و افرادش كشته شده است؟گفتم اين دو لشكر 

ين پيروز شده زياد لعالسالم كشته شده، و لشكر ابنگفت: لشكر امام حسين عليهكدامند؟

رد السالم را وااست. آنگاه گفت: واي از سوزش قلبم! اينك سر مطهر امام حسين عليه

كنند. شهرزوري گويد: هنوز سخن پيرمرد تمام نشده بود كه صداي بوق و كرناي مي

اه لشكري جنبانند، ناگها را ميدند و شيپورها و پرچمزآنها شنيده شد، لشكريان شيپور مي

سالم الوارد كوفه شد، هياهوي عظميمي شنيدم. در اين هنگام، سر مطهر امام حسين عليه

تابد، چون چشمم به سر مقدس افتاد بغض گلويم درخشيد و نور از آن ميرا ديدم كه مي

السالم هش آنها علي بن الحسين عليرا گرفت و گريستم.آن گاه اسرا را آوردند كه پيشاپي

شت اي از خز، مايل به رنگ سياه بر سر داكلثوم عليهاالسالم بود كه مقنعهبود، پس از او ام

زد:يا اهل الكوفة! غضوا ابصاركم عنا، اما تستحون من اهلل و رسوله ان تنظروا و فرياد مي

يا؟اي اهل كوفه! چشمان خود الي حرم رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم، و هن عرا

كنيد و به حرم رسول خدا صلي اهلل عليه و را از ما ببنديد، آيا از خدا و رسول او حيا نمي

زيمه خكنيد؟شهرزوري گويد: آها را كنار درب بنيمعجرند نگاه ميآله و سلم كه بي

ي كهف رهسو ي بلندي بود، اوالسالم بر باالي نيزهنگه داشتند. سر مطهر حجت خدا عليه

ي مبارك رسيد:)ام حسبت ان اصحاب الكهف فرمود، تا آن كه به اين آيهرا تالوت مي
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پنداري كه اصحاب كهف و رقيم )كه [ .آيا چنين مي۳۲۱و الرقيم كانوا من آياتنا عجباً( ]

عني انگيز بودند؟ )يصد و نه سال در غار خوابيدند( از داليل قدرت ما چيزي شگفتسي

ها نسبت به ساير آيات و قدرت الهي از آفرينش آسمان و زمين و غيره چندان ي آنقصه

[ غريب نيست(.سهل گويد: من گريستم و گفتم: اي فرزند رسول خدا! سر ۳۰۰] صفحه 

سر  هوش شدم و بهوش نيامدم تا اين كهانگيزتر است.آنگاه افتادم و بياطهر تو شگفت

 اقدس سوره را به آخر رساند.

 زياد لعین و اسراي اهل بیت مجلس ابن

السالم را وارد كوفه نمودند، شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:چون سر مطهر امام حسين عليه

السالم و اهل سعد حرامزاده به همراه اسرا و دختران امام حسين عليهفرداي همان روز؛ ابن

مي م اذن عموزياد لعين در داراالماره نشست و به مردبيت آن حضرت وارد كوفه شد.ابن

داد كه در مجلس حاضر شوند و دستور داد سر اطهر حضرت را آورده و در پيش روي 

نمود، و در دست آن ولد كرد و تبسم ميخود گذاشت. آن ملعون به سر مطهر نگاه مي

[ .اين قضيه را شيخ صدوق ۳۲۰زد ]هاي آن حضرت ميالزنا، چوبي بود كه به دندان

مي كند:هنگاد، به سندش از دربان ابن زياد لعين چنين نقل ميخو« امالي»رحمة اهلل در 

زياد لعين آوردند، آن حرامزاده السالم را به مجلس ابنكه سر مقدس امام حسين عليه

دستور داد سر مطهر را در تشتي زرين بگذارند، و شروع كرد با چوبي كه در دست داشت 

داهلل! چه زود پير شدي! مردي از ميان گفت: اي اباعبزد و ميبه دندانهاي آن حضرت مي

زني رسول خدا صلي دار! من ديدم جايي را كه تو چوب ميجمعيت گفت: دست نگه

بوسيد.آن ملعون گفت: امروز، روزي است در عوض جنگ بدر اهلل عليه و آله و سلم مي

[۳۲۲. ] 

 اعتراض زيد بن ارقم به ابن زياد لعین

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلمن ارقم؛ صحابهشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:زيد ب

[ نشسته بود، چون ديد آن ملعون ۳۰9كه پيرمردي سالمند بود در كنار آن ملعون ] صفحه 

، زند، گفت: چوب از اين لبها بردارالسالم ميبا چوب به دندانهاي مبارك امام حسين عليه

يده بودم كه رسول خدا صلي اهلل عليه قسم به خدايي كه جز او خدايي نيست من بارها د

بوسيد.زيد اين بگفت و آن گاه بلند ها را ميو آله و سلم با لبهاي مبارك خود، اين لب

زياد حرامزاده گفت: خداوند ديدگان تو را بگرياند، آيا براي فتح و بلند گريست.ابن

ي ! اگر پيرمردكني؟ به خدا سوگندپيروزي خدا )كه خدا ا را پيروز كرد!!( گريه مي

 زدم.پس زيد بن ارقم برخاستسالمند و خرفت نبودي كه عقلت پريده، گردن تو را مي

« التبر المذاب»[ .در كتاب ۳۲۳و از مجلس آن ملعون خارج شد و به منزل خود رفت ]

گفت: اي مردم! پس از اين روز؛ مانند نويسد: آنگاه زيد برخاست در حالي كه ميمي

د، شما فرزند حضرت فاطمه عليهاالسالم را كشتيد، و پسر مرجانه را بردگان خواهيد بو

كشند، و اشرار شما را به بندگي امير كرديد، به خدا سوگند! برگزيدگان شما را مي

 شود و به ننگ وگيرند، از رحمت خدا دور باد كسي كه به ذلت و خواري راضي ميمي

ويم زياد! حديثي بر تو گرد و گفت اي ابنزياد ملعون كدهد.آن گاه رو به ابنعار تن مي

تر است:روزي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را ديدم كه بر تو از اين كار سخت

ان السالم را بر رالسالم را بر ران راست خود نشانده و امام حسين عليهكه امام حسن عليه

ك اياهما و صالح چپ، سپس دست خود را بر ايشان گذاشت و فرمود:اللهم استودع

زياد! وديعه سپارم.اي ابنالمؤمنين.خداوندا! آنها را به تو و به مؤمنان نيكوكار و شايسته مي

 [ .۳۲9هاي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نزد تو چگونه شد؟ ]و امانت

 گفتگوي زينب كبري با ابن زياد لعین

زياد السالم را وارد مجلس ابنحسين عليهشيخ مفيد رحمة اهلل گويد:آن گاه اهل حرم امام 

ت السالم در ميان اهل بيلعين كردند، زينب كبري عليهاالسالم؛ خواهر امام حسين عليه
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هاي كهنه، وارد شده و در [ لباس۳۰۳السالم به صورت ناشناس و با ] صفحه عليهم

ن زني كه گفت: اي زياد ولدالزنااي از قصر نشست و كنيزان دور او را گرفتند. ابنگوشه

اي نشست و دور او را زنان و كنيزان گرفتند؛ كيست؟زينب كبري عليهاالسالم در گوشه

جواب نداد.آن ملعون دوباره سؤال كرد، پاسخ نشنيد،بار سوم از او پرسيد.يكي از كنيزان 

زينب كبري عليهاالسالم گفت: اين زينب، دختر فاطمه عليهاالسالم دختر رسول خدا صلي 

زياد لعين رو به زينب كبري عليهاالسالم كرد و گفت، حمد  عليه و آله و سلم است.ابناهلل

و سپاس خدايي را كه شما را رسوا كرد و كشت و سخنان شما را تكذيب نمود.زينب 

كبري عليهاالسالم فرمود:الحمد هلل الذي اكرمنا بنبيه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم، و 

راً، و انما يقتضح الفاسق و يكذب الفاجر، و هو غيرنا و الحمد طهرنا من الرجس تطهي

هلل.حمد و سپاس خدايي را كه ما را به بركت پيامبر خود حضرت محمد صلي اهلل عليه و 

آله و سلم گرامي داشت، و ما را از هر رجس و شك و گناهي پاك گردانيد. فقط فاسق 

گران هستند، و حمد و سپاس بر خدا گويد، و او هم ديشود، و فاجر دروغ ميرسوا مي

زياد ولدالزنا گفت: كار خدا را بر اهل بيت خود، چگونه ديدي؟زينب كبري است.ابن

عليهاالسالم فرمود:خداوند كشته شدن در قتلگاه را براي آنها نوشته بود و از مرگ و اجل 

ر و آنها را د هاي خود روآوردند( و به زودي خداوند شماگريزي نيست )و آنها به قتلگاه

يك جا جمع خواهد نمود، و به سوي خدا محاجه خواهند كرد و در پيشگاه او مخاصمه 

زياد حرامزاده از اين سخنان زينب كبري عليهاالسالم به خشم آمد و خواهند نمود.ابن

آتش خشم از درونش جوشيد، عمرو بن حريث به او گفت: اي امير! او زن است، و زن 

زياد لعين رو به شود.ابنؤاخده، و به جهت خطايش مذمت نميبه خاطر سخن خود م

زينب كبري عليهاالسالم كرد و گفت: خداوند جان مرا از برادر طغيانگر تو و از عاصيان 

از اهل بيت تو؛ شفا داد!!زينب كبري عليهاالسالم دلش شكست و گريست و فرمود: ] 

شتي، و اهل بيت مرا از بين بردي، [ به جان خودم قسم! تو بزرگ خاندان مرا ك۳۰4صفحه 

و فرع مرا بريدي، و اصل مرا انداختي، اگر اين تو را تسلي و شفا دهد، پس شفا 
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ساز و هپرداز است، و پدر او نيز قافيساز و سجعزياد لعين گفت: اين زن قافيهگرفتي.ابن

ن از ر مسازي چه كار؟ فكشاعر بود.زينب كبري عليهاالسالم فرمود:زن را با قافيه

ي انديشم، ولي آنچه گفتم از سينهسازي مشغول است و من براي مصايب خود ميقافيه

 پردردم دميده شد.

 گفتگوي امام سجاد با ابن زياد لعین

العابدين علي بن الحسين عليهماالسالم را به آن ملعون نشان دادند، در اين هنگام؛ امام زين

 م كرد و گفت: تو كيستي؟فرمود: من علي بن الحسينالسالآن ملعون رو به امام سجاد عليه

سالم فرمود: الالسالم هستم.گفت: آيا خدا علي بن الحسين را نكشت؟!!امام سجاد عليهعليه

زياد لعين گفت: بلكه خدا او را مرا برادري بود به نام علي كه مردم او را كشتند.ابن

[ ۳۲۸ يتوفي االنفس حين موتها( ]السالم اين آيه را خواند:)اهللكشت!امام سجاد عليه

زياد حرامزاده از اين پاسخ به خشم كند.ابن.خداوند در هنگام وفات، جانها را قبض مي

دهي؟ آيا كسي از تو باقي مانده كني و به من پاسخ ميآمد، و گفت: چگونه جرأت مي

س رحمة اهلل [ .سيد بن طاوو۳۲۰است تا جواب مرا رد كني؟ ببريد و گردن او را بزنيد ]

زياد اش زينب كبري عليهاالسالم اين سخن را شنيد و رو به ابنگويد:در اين هنگام؛ عمه

واهي او خكرد و فرمود: اي پسر زياد! تو از ما، جز اين نوجوان را باقي نگذاشتي، اگر مي

اش السالم رو به عمه[ امام سجاد عليه۳9۱را بكشي، مرا نيز با او به قتل برسان. ] صفحه 

 زياد لعين كرد وخواهم با او حرف بزنم، آنگاه رو به ابنفرمود: عمه جان! آرام باش، مي

فرمود:أبالقتل تهددني يابن زياد؟! اما علمت ان القتل لنا عادة، و كرامتنا الشهادة.اي پسر 

داني كه كشته شدن عادت ما، و كرامت ما، كني؟ آيا نميزياد! آيا مرا با قتل تهديد مي

اش زينب [ .شيخ مفيد رحمه اهلل گويد:در اين هنگام؛ عمه۳۲9ادت است؟ ]شه

السالم انداخت و فرمود: اي پسر زياد! آيا آن عليهاالسالم خود را بر روي امام سجاد عليه

سالم الهمه خون از ما ريختي بست نبود؟آن گاه دست بر گردن مبارك امام سجاد عليه
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ي خواهي او را بكششوم، اگر ميد! هرگز از او جدا نميافكند و فرمود: نه؛ به خدا سوگن

ت: زياد لعين لحظاتي به آن دو بزرگوار نگاه كرد و سپس گفمرا نيز با او به قتل برسان!ابن

كنم كه دوست دارد او را با او از رحم و خويشاوندي در شگفتم!! به خدا قسم! گمان مي

بينم كه او به بيماري خود مشغول ميبكشم، با آن جوان كاري نداشته باشيد، زيرا 

« منتخب»[ .در كتاب ۳۲۳زياد ملعون برخاست و از قصر بيرون رفت ]است.سپس ابن

زياد حضور داشتم، گويد:من در مجلس ابننويسد: يكي از حاضران در مجلس ميمي

 ياد لعين چونزناگاه ديدم آتشي از قصر شعله كشيد كه نزديك بود قصر را بسوزاند.ابن

اين منظره را ديد از تخت خود برخاست و فرار كرد و به يكي از اتاقهاي قصر پناه برد 

ي مردم اين معجزه را ديدند و آن لعين حرامزاده با ديدن اين معجزه نيز از گمراهي همه

 [ .۳۲4و شقاوت خود دست برنداشت ]

 مجلس ابن زياد لعین و تكلم سر اطهر امام حسین

گويد:يكي از كساني كه در آن روز در كند و ميمخنف نقل ميابياز « شرح شافيه»در 

[ روزي كه سر مطهر امام حسين ۳9۰زياد لعين حاضر بود به من گفت: ] صفحه مجلس ابن

زياد لعين كردند من حاضر بودم، ديدم كه از قصر آتشي السالم را وارد مجلس ابنعليه

رار خود برخاست تا به يكي از اتاقهاي قصر ف بيرون شد، عبداهلل بن زياد ولدالزنا از تخت

مه آن زياد لعين و هكه ابن -كند. در اين هنگام؛ سر شريف با صدايي فصيح و آشكار 

ن كني؟ تو كه از آگريزي و فرار ميفرمود:اي ملعون! از آتش به كجا مي -را شنيدند 

گشت توست.راوي در دنيا عاجز و ناتواني، همانا آن آتش در آخرت منزل و محل باز

سالم الي اهل قصر به سبب اعجاز و كرامتي كه از سر مطهر امام حسين عليهگويد: همه

كوت السالم سديدند به سجده افتادند، و چون آتش بلند شد سر مقدس امام حسين عليه

 اختيار فرمود.
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 ي خولي لعینسر اطهر امام حسین و خانه

زياد لعين خولي اصبحي حرامزاده را طلبيد و گفت: اين ابومخنف گويد: ژس از آن؛ ابن

آن  ي خود برد،سر را بگير تا موقعي كه از تو بخواهم.او سر مطهر را گرفت و به خانه

غلب بود، ي تي مضر بود، و ديگري منسوب به قبيلهملعون دو زن داشت، يكي از قبيله

د زنش گفت اين سر كيست؟گفت: اين سر حسين ي مضري شچون داخل خانه

است.گفت: او را بازگردان.سپس آن زن، عمودي برداشت و بر آن ملعون حمله كرد و 

او را مجروح نمود و گفت: به خدا سوگند! ديگر من زن تو نيستم و تو شوهر من نيستي.آن 

گير.گفت: سر را ب ي زن تغلبي آمد، به او گفت: اينملعون از نزد مضري برگشت و به خانه

اين سر كيست؟گفت: اين سر خارجي است كه در سرزمين عراق خروج كرده بود، و 

عبيداهلل بن زياد او را كشته است.گفت: نامش چيست؟او از گفتن نامش امتناع ورزيد، 

[ آن زن ۳9۲آنگاه سر مطهر را در زير تشتي گذاشت و شب را نزد او خوابيد. ] صفحه 

دم، شنيكرد و من صداي تالوت او را ميتا صبح قرآن تالوت ميگويد: سر مقدس مي

ي شريفه بود كه:)و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب اي كه تالوت كرد اين آيهآخرين آيه

[ .و به زودي آنان كه ستم نمودند بدانند كه به چه بازگشتنگاهي راه ۳۳۱ينقلبون( ]

شنيدم، و مانند صداي رعد و برق ميخواهند برد. پس از آن در پيرامون او صداهايي 

[ .در روايت شيخ صدوق رحمة اهلل ۳۳۰فهميدم كه آن صدا، صداي تسبيح مالئكه بود ]

السالم زياد لعين دستور داد امام سجاد عليهپس از آن چه نقل كرديم آمده است:سپس ابن

: دند.رواي گويدي اسرا به زندان بررا به زنجير بسته و با زنان و مخدرات طاهرات و همه

كرديم جز آن كه مملو از مردان و زناني بود اي عبور نميمن با اسيران بودم، از كوچه

ها عبور دادند و كردند. آنها را از كوچهزدند، و گريه ميكه بر صورت خود سيلي مي

فرعون  بدتر از -زياد لعين در زنداني محبوس كرده و درب زندان را بستند.پس از آن؛ ابن

السالم و اسرا را فراخوانده و سر مجلسي تشكيل داد، و امام سجاد عليه -شداد لعين  و
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السالم را حاضر كردند.در اين مجلس زينب كبري عليهاالسالم مطهر امام حسين عليه

داي زياد لعين گفت: حمد و سپاس خالسالم نيز حاضر بود، ابندختر اميرمؤمنان علي عليه

اد آنها زياد لعين دستور دگويد: ابنو بكشت... تا آنجايي كه مي را كه شما را رسوا كرد

اد لعين زيبه زندان برگردانند، تا آخر خبر.سيد بن طاووس رحمه اهلل گويد:سپس؛ ابن

اي كه در السالم را با اهل بيت اطهارش به خانهدستور داد امام سجاد علي بن الحسين عليه

السالم بري عليهاالسالم، دختر علي مرتضي عليهجنب مسجد اعظم بود؛ ببرند، زينب ك

ايم.آن اند و ما نيز اسير شدهفرمود: زنان عرب نزد ما نيايند، جز كنيزان، زيرا آنها اسير شده

كوفه  هايالسالم در كوچهزياد حرامزاده دستور داد كه سر مقدس امام حسين عليهگاه ابن

مة اهلل گويد:چون صبح شد، عبيداهلل بن [ شيخ مفيد رح۳9۳[ . ] صفحه ۳۳۲بگردانند ]

ان هاي كوفه و در ميالسالم را فرستاد تا در كوچهزياد لعين سر مقدس امام حسين عليه

 هاي كوفه بگردانند.قبيله

 سر اطهر امام حسین و قرائت قرآن

از زيد بن ارقم روايت شده كه گويد: من در اتاق خودم نشسته بودم، سر مقدس حضرت 

دادند، چون برابر اتاقم رسيد شنيدم كه اين آيه اي از مقابل اتاق من عبور ميي نيزهرا باال

[ ۳۳۳فرمود:)ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجباً( ]را تالوت مي

پنداري كه اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب و غريب ما بودند؟در اين .آيا چنين مي

موهاي بدنم راست شد و صدا زدم: اي فرزند رسول خدا! به خدا  هنگام، به خدا سوگند!

از « تظلم الزهراء عليهاالسالم»[ .در كتاب ۳۳9انگيزتر است ]قسم! سر مطهر تو شگفت

ث كند، حاربه سند خود از حارث بن وكيده نقل مي« سيده بتول عليهاالسالم»مسند 

السالم را حمل مي كردند؛ بودم. گويد:من در ميان كساني كه سر مقدس امام حسين عليه

خواند ولي در دل خودم شك و ترديد ي كهف را ميشنيدم كه سر مقدس، سورهمن مي

س شنيدم.پالسالم را ميعبداهلل حسين عليهي تالوت حضرت ابيداشتم، ولي نغمه
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داني كه ما گروه امامان نزد پروردگار وكيده! آيا نميحضرت به من فرمود: اي ابن

شويم؟حارث گويد: وقتي اين سخن را شنيدم با ش زنده هستيم و روزي داده ميخوي

و وكيده! تبرم.سر مقدس حضرت فرمود: اي ابندزدم و ميخودم گفتم: سر مطهر را مي

را بر اين كار راهي نيست، ريختن خون من نزد خداي متعال بزرگتر از آن است كه مرا 

واگذار، به زودي عاقبت گناه خود را خواهند فهميد، گردانند، آنها را به حال خودشان مي

اندازند، و آنها را به سوي آب هاي آتشين و زنجيرها را به گردنشان ميموقعي كه غل

مخنف از شعبي نقل شهراشوب از ابياز ابن« العوالم»كشند.در كتاب گرم دوزخ مي

ي السالم در كوچه[ گويد:چون سر مطهر امام حسين عليه۳99كند، شعبي ] صفحه مي

را تا اين  ي كهفصرافان كوفه، باالي نيزه قرار گرفت، سر مقدس تنحنحي كرد و سوره

[ .آنها جواناني بودند ۳۳۸ي شريفه تالوت فرمود:)انهم فتية آمنوا و زدناهم هدي( ]آيه

ل هكه به پروردگار خود ايمان آوردند و ما هدايت را به آنها افزوديم.پس اين اعجاز )به ا

كوفه( جز ضاللت و گمراهي چيز ديگري نيفزود.در روايت ديگري آمده است: چون 

السالم را بر باالي درختي قرار دادند اين آيه از آن سر مقدس سر مقدس امام حسين عليه

 [ .۳۳9[ . ]۳۳۰شنيده شد:)و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون( ]

 بن عفیفسخنان ابن زياد لعین و اعتراض عبداهلل 

زياد لعين بر باالي منبر رفت و حمد و سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:پس از آن؛ ابن

ثناي خداوند نمود. او در ضمن سخنانش گفت: سپاس خداي را كه حق را آشكار و 

اميرالمؤمنين!! يزيد و تابعان او را ياري كرد و دروغگو را كشت!!هنوز سخني بيش از اين 

 او از نيكان و زاهدين شيعه بود و - عفيف ازدي از جا برخاست نگفته بود كه عبداهلل

چشم چپش را در جنگ جمل و چشم ديگرش را در جنگ صفين از دست داده بود، و 

و  -پرداخت پيوسته مالزم مسجد اعظم كوفه بود و همه روز تا شب آنجا به نماز مي

و پدر  را والي كوفه نموده گفت:اي پسر مرجانه! دروغگو تو و پدر تو، و آن كسي كه تو
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كشيد و بر منبر مؤمنان اين سخنان را اوست. اي دشمن خدا! آيا فرزندان انبيا را مي

ي اين سخن زياد غضبناك شد و گفت: گويندهگوييد؟راوي گويد: ابنمي

ي اين سخن من هستم اي دشمن خدا! آيا ذريه و اوالد كيست؟عبداهلل فرياد زد: گوينده

طاهرين را، كه خداوند آنان را از هر گونه آلودگي پاك و پاكيزه  [۳9۸] صفحه 

كني كه هنوز مسلماني؟ واغوثاه! كجا هستند فرزندان كشي و گمان ميگردانيده؛ مي

مهاجرين و انصار كه از اين ستمكاري كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم او را 

[ .راوي گويد: اين سخن بر غضب ۳۳۳] ملعون پسر ملعون خوانده است، انتقام بگيرند؟

زياد افزود، رگهاي گردن آن حرامزاده از خون پر شد و گفت: عبداهلل را نزد من ابن

ي ها از هر طرف به سوي او شتافتند تا او را دستگير كنند. ولي بزرگان قبيلهآوريد.پاسبان

ا كردند ها رهدست پاسبان از جا برخاستند و او را از -كه پسرعموهاي عبداهلل بودند  -ازد 

ي اين زياد دستور داد: برويد به خانهاش رساندند.ابنو از در مسجد بيرون برده و به خانه

 و او را نزد -كه خدا دلش را كور كند چنان كه چشمش را كور نموده!!  -نابيناي ازدي 

ي ر به طايفهن خبي عبداهلل رفتند.چون ايمن حاضر كنيد.افرادي به اين منظور به سوي خانه

 ازد رسيد همه جمع شدند، و قبايل يمن نيز به آنها ملحق گرديدند تا از عبداهلل دفاع كنند.

 ي عبداهلل بن عفیفمبارزه

هاي مضر را جمع نمود و به زياد رسيد، قبيلهراوي گويد: چون خبر اجتماع آنها به ابن

و  ي بين آنها درگرفتسرگردگي محمد بن اشعث به جنگ آنان فرستاد.جنگ سخت

فيف ي عبداهلل بن عزياد به خانهگروهي از اعراب كشته شدند.راوي گويد: سپاهيان ابن

رسيدند و درب خانه را شكستند و به خانه هجوم آوردند.دختر عبداهلل فرياد زد: پدر جان! 

لشكر دشمن وارد خانه شدند.عبداهلل گفت: مترس؛ شمشير مرا بده.راوي گويد: دختر 

د:أنا خواننمود و اين شعر را ميبداهلل شمشير را به پدرش داد، عبداهلل از خود دفاع ميع

[ كم دارع من ۳9۰عامر ] صفحه الفضل العفيف الطاهر عفيف شيخي و ابن امابن ذي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

جمعكم و حاسر و بطل جدلته مغادرمنم فرزند صاحب فضل و باعفت و پاك؛ عفيف 

زره، دلير و پوش، بين افراد زيادي مثل شما كه زرهعامر هستم. مپدر من و فرزند ام

د، از هر زياگفت: سپاه ابنام.راوي گويد: دختر عبداهلل ميجنگجو را بر زمين انداخته

كرد. و از هر جانب كه به او آوردند، و او از خود دفاع ميطرف بر عبداهلل هجوم مي

پدر جان! از فالن طرف آمدند  گفت:نمود و ميشدند دخترش او را آگاه مينزديك مي

ي خود افزودند و او را از هر نمود، تا آن كه لشكريان بر فشار حملهو او از خود دفاع مي

طرف احاطه كردند.دخترش فرياد زد: واي از ذلت و خواري! كار بر پدر من سخت شده 

انيد و گردو يار و ياوري ندارد.در اين حال؛ عبداهلل شمشير خود را به دور سرش مي

خدا!  سوگند بهگفت:أقسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي و مصدريمي

يافت، كار بر شما از ورود و خروج شد، و بينايي خود را بازمياگر ديدگان من باز مي

تگيرش زياد، پيوسته با او جنگيدند تا دسگرديد.راوي گويد: لشكر ابنمن بسيار سخت مي

زياد او را ديد، گفت: سپاس خداوندي را كه تو را بردند.چون ابنزياد نموده و نزد ابن

خوار كرد.عبداهلل گفت: اي دشمن خدا! به چه چيز خداوند مرا ذليل نمود؟و اهلل؛ لو يفرج 

به خدا سوگند! اگر چشم من بينا بود؛ جهان لي عن بصري ضاق عليك موردي و مصدري

: اي دشمن خدا! در حق عثمان بن عفان چه زياد لعين گفتكردم.ابنرا بر تو تاريك مي

نام داد و او را دش -عالج! و اي پسر مرجانه! ي بنيگويي؟عبداهلل گفت: اي غالم قبيلهمي

: تو را با عثمان چه كار؟ اگر بد كرد خداوند ولي حق خويش است و بين آنها -و گفت 

و از يزيد و پدرش  و عثمان به عدل و حق حكم خواهد كرد. وليكن تو از خودت، پدرت

مرگ  كنم تا شربتزياد حرامزاده گفت: به خدا قسم! از هيچ چيز سؤال نميسؤال كن.ابن

[ عبداهلل بن عفيف گفت: حمد و سپاس پروردگار جهانيان را. ۳99را بنوشي. ] صفحه 

كردم كه شهادت را روزي من، پيش از آن كه تو متولد شوي، از خداوند درخواست مي

ترين خلق خويش اجرا نمايد، ولي چون از ترين و دشمنن را به دست ملعونمن كند و آ

كنم خداوندي را كه دو چشم نابينا شدم از درك شهادت نااميد گرديدم، اينك حمد مي
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پس از نااميدي مرا به آرزويم رسانيد، و به من نشان داد كه دعاي قديم من به اجابت 

و را بزنيد.افراد نابكار او، عبداهلل را به قتل زياد لعين گفت: گردن ارسيده است.اين

دا به دار آويختند، رحمت خ« سبخه»هاي كوفه بنام رساندند و بدنش را در يكي از كوچه

 [ .۳۳4بر او باد ]

 عمر سعد لعین و محرومیت او از حكومت ري

عين لنويسد: از راويان اخبار نقل شده است:هنگامي كه عمر سعد مي« المنتخب»در كتاب 

محمد السالم فارغ شد و سرهاي مطهر را به همراه اسراي آلاز جنگ با امام حسين عليه

صلي اهلل عليه و آله و سلم نزد عبيداهلل بن زياد ملعون آوردند، عمر سعد لعين پس از اين 

زياد ملعون آمد و از او خواست تا حكومت ري را به او واگذارد و او جريانات، نزد ابن

زياد لعين گفت: فرماني كه در مورد قتل حسين و ملك ري به تو آن نمايد.ابنرا امير 

دانم نوشته بودم، بياور.عمر سعد ملعون گفت: به خدا سوگند! آن فرمان گم شده و نمي

زياد لعين گفت: امروز حتماً بايد آن را نزد من بياوري، و اگر نياوري هرگز كجاست؟ابن

ت، زيرا من تو را در روزهاي جنگ فردي شرمگين و اي پيش من نيسبراي تو جايزه

ادق گفتي:فواهلل؛ ما ادري و اني لصدانستم، آيا تو نبودي ميعذرآور از پيرزنان قريش مي

به ءاترك ملك الري و الري منيتي ام ارجع مأثوماً بقتل حسينافكر في امري علي خطرين

كنم در كارم ميان دو خطر )و ميدانم كه من به راه راست هستم؛ فكر خدا سوگند! نمي

[ آيا حكومت ري را رها كنم كه ري آرزوي من است؟ يا ۳9۳دو راه( هستم. ] صفحه 

با گناه كشتن حسين بازگردم؟و اين سخن كسي است كه عذر آورد و شرم داشته و در 

رأي خود مردد باشد.عمر سعد ملعون گفت: به خدا قسم! اي امير! من تو را در خصوص 

ر حسين صادقانه نصيحت نمودم، اگر پدرم سعد مرا به سوي اين جنگ دعوت كارزا

دادم( چنان كه سخن كردم )و سخن او را گوش نميكرد هرگز حق را او را ادا نميمي

يي اي پست گوتو را در جنگ با حسين پذيرفتم.عبيداهلل بن زياد ملعون گفت: دروغ مي
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د كه در مجلس حضور داشت گفت: به خدا زياو فرومايه!عثمان بن زياد، برادر ابن

گويد، من دوست داشتم كاش سوگند! اي برادر! عمر سعد در سخن خود راست مي

 يعني كاش هميشه ما ذليل -ي پسران زياد تا روز قيامت افساري در بيني داشتند همه

شد.عمر سعد حرامزاده گفت: به خدا سوگند! اي پسر و هرگز حسين كشته نمي -بوديم 

ت: زياد گفياد! كسي شرورتر و بدتر از من، از قاتالن حسين برنگشته است.ابنز

چطور؟گفت: چون من خداي را نافرماني كردم و از عبيداهلل اطاعت نمودم، و حسين 

ياور گذاشتم و دشمنان رسول خدا فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را بي

مودم. و پس از ارتكاب چنين عملي، رحم و صلي اهلل عليه و آله و سلم را ياري ن

خويشاوندي را قطع نمودم و به دشمن خود پيوستم و با پروردگار خود، مخالفت نمودم، 

پس واي از بزرگي گناهم! و واي از طول مصيبت من در دنيا و آخرت.عمر سعد لعين 

گفت: ميزياد با خشم، غم و اندوه بيرون رفت و اين بگفت و برخاست و از مجلس ابن

 [ ۳۳۰[ . ] صفحه ۳9۱اين كار؛ زيان آشكار است ]

 در كیفیت شهادت دو فرزند واالمقام حضرت مسلم بن عقیل

 شهادت فرزندان حضرت مسلم

به سند خود از حمران بن اعين، از ابومحمد شيخ بزرگ « امالي»شيخ صدوق رحمه اهلل در 

امام حسين بن علي  اهل كوفه نقل كرده است، كه ابومحمد گويد:هنگامي كه

عليهماالسالم به فيض مالقات پروردگار خود فائز آمد و شهيد شد از لشكر آن مظلوم، 

دو فرزند صغير اسير شده و به نزد عبيداهلل بن زياد لعين آوردند.آن ملعون زندانبان خود 

 كرا طلبيد و به او گفت: اين دو فرزند را بگير و به آنها غذاي لذيذ نده، و از آب خن

آنها را سيراب نكن، و در شرائط سختي آنها را زنداني كن.زندانبان اين دو فرزند را 

گرفتند، و چون تاريكي شب همه جا تحويل گرفت و به زندان برد. آنها روزها روزه مي
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آورد و آنها ي آب خالصي ميگرفت، زندانبان دو گرده نان و كوزهرا فرامي

تا اين كه يك سال بدين منوال گذشت، يكي از  خوردند.مدتي در زندان ماندندمي

برادران به ديگري گفت: اي برادر! مدتي است كه در زندان هستيم و نزديك است كه 

عمر ما فاني شده، و بدن ما بپوسد، هنگامي كه زندانبان آمد شأن و منزلت ما را به او 

به  رب كن، شايد )دلشي محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم به او تقبفهمان، و به وسيله

حال ما بسوزد( و كمي در غذا به ما توسعه داده، و آب زيادي به ما دهد.تاريكي شب 

اي از آب خالص به نزد همه جا را فراگرفت، زندانبان پير، با دو قرص نان جو و كوزه

آنها آمد، پسر كوچك به او گفت: شيخ! آيا محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم 

ن شناسم و حال آشناسي؟گفت: چگونه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم را نميرا مي

عفر را شناسي؟گفت: چگونه جطالب را ميكه او پيامبر من است.گفت: آيا جعفر بن ابي

شناسم و حال آن كه خداوند )در بهشت( دو بال به او عطا فرموده كه با فرشتگان هر نمي

السالم را طالب عليهگفت: آيا علي بن ابيكند.خواهد پرواز ميكجا كه مي

شناسم و حال آن كه پسر عمو و برادر السالم را نميشناسي؟گفت: چگونه علي عليهمي

پيامبر من است.گفت: اي شيخ! ما از فرزندان پيامبر تو، محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم 

الب هستيم كه اينك در ط[ بن عقيل بن ابي۳۳۲هستيم، و ما از فرزندان مسلم ] صفحه 

كني، و آب سرد و خنك خواهيم به ما اطعام نميدست تو اسيريم. از تو غذاي لذيد مي

مي اي؟هنگانمايي، در عين حال، زندان را بر ما تنگ گرفتهخواهيم ما را سيراب نميمي

را  اكه پيرمرد زندانبان، اين سخنان را از آنها شنيد بر قدمهاي آنها افتاد و پاهاي آنه

گفت: جانم فداي جان شما، روحم فداي روح شما، اي فرزندان پيامبر بوسيد و ميمي

ي خدا! اين درب زندان است كه پيش روي شما باز است پس هر راهي كه برگزيده

خواهيد انتخاب كنيد و برويد.شب فرارسيد و تاريكي آن همه جا را فراگرفت، پيرمرد مي

آب آورد، و راه را بر آنها نشان داد و گفت: اي حبيبان  اي ازدو قرص نان جو با كوزه

ها را حركت كنيد و روزها پنهان شويد تا اين كه خداوند متعال براي شما فرج من! شب
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و گشايي قرار دهد. آن دو فرزند واالمقام چنين كردند، هنگامي كه تاريكي شب همه 

دو فرزند  او گفتند: اي پيرزن! ماجا را فراگرفت حركت كردند و به در پيرزني رسيدند به 

صغير، غريب و خردسال هستيم كه راه را بلد نيستيم، اينك تاريكي همه جا را فراگرفته 

و شب فرارسيده ما را در تاريكي شب مهمان كن، چون صبح شد به راه خود ادامه 

م دي عطرها و بوها را بوييدهيم.پيرزن گفت: اي حبيبان من! شما كيستيد؟ من همهمي

بر تر نبوييدم؟گفتند: اي پيرزن! ما از ذريه و فرزندان پيامولي عطري مانند عطر شما پاكيزه

.پيرزن گفت: ايمتو هستيم، از زندان عبيداهلل بن زياد لعين از ترس كشته شدن فرار كرده

بال حضور ي كراي حبيبان من! من دامادي فاسق دارم كه با عبيداهلل بن زياد لعين در واقعه

ترسم دستش به شما برسد و شما را بكشد.گفتند: ما در تاريكي شب مهمان تو اشته، ميد

رويم.پيرزن پذيرفت و آنها را مهمان كرد و گفت: به زودي هستيم چون صبح شد مي

كنم، آنگاه رفت و غذا و آبي آورد.آن دو فرزند عزيز خوردند، غذائي براي شما تهيه مي

شدند، برادر كوچكتر به برادر بزرگتر گفت: اي برادر  موقع خواب شده وارد رختخواب

من! اميدواريم كه امشب را با آرامش و امنيت استراحت نماييم، بيا دست به گردن هم 

بيندازيم و عطر و بوي همديگر را ببوييم، پيش از آن كه مرگ ميان ما جدايي بيندازد.آن 

، وابيدند. چون پاسي از شب گذشتدو فرزند چنين كردند و با همديگر معانقه نموده و خ

[ گفت: ۳۳۳داماد پيرزن آمد و درب را به آرامي كوبيد، پيرزن گفت: كيست؟ ] صفحه 

من فالني هستم.پيرزن گفت: براي چه در اين ساعت آمدي، اين موقع، موقع آمدن 

نيست؟گفت: واي بر تو! درب را باز كن پيش از آن كه عقل و هوشم بپرد، و به جهت 

! ترك شوم.پيرزن گفت: واي بر تواليي كه بر من نازل شده است از درونم زهرهمشقت ب

چه باليي بر سرت آمده است؟گفت: دو غالم صغيري از لشكر عبيداهلل بن زياد گريخته 

اند، امير در ميان لشكرگاه خود فرياد زد: هر كسي سر يكي از اين دو را و فرار كرده

ي كه سر هر دو را بياورد دو هزار درهم براي او جايزه بياورد، براي او هزار درهم و كس

است، من اسب خود را به زحمت انداختم و تاختم و خسته شدم و چيزي به دست من 
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نرسيد.پيرزن گفت: بترس اي داماد من! از اين كه حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و 

دم به دنيا حرص و سلم روز قيامت خصم و دشمن تو باشد.گفت: واي بر تو! همانا مر

خواهي چه كار در حالي كه تو آخرت نداري؟گفت: ورزند.گفت: دنيا را ميرغبت مي

كني، گويا از مطلب امير نزد تو خبري است، برخيز كه بينم كه تو از آنها حمايت ميمي

خواند.پيرزن گفت: امير با من چه كار دارد؟ من در ميان مردم، پيرزني امير تو را مي

ت: من در جستجوي آنها هستم، و مرا بااين حرفها چه كار؟ درب را باز كن تا هستم.گف

كنم، و ببينم در طلب آنها به اين كه راحت شده و استراحت كنم. بامدادان حركت مي

كدام راهي بروم؟پيرزن )از ترس آن ملعون( درب را باز كرد و غذا و آبي به آن ملعون 

 زادهپاسي از شب گذشت، صداي خورناي آن شاه آورد. آن ملعون خورد و خوابيد چون

او نعره ي گزده مضطرب بود و مانند نعرهرا شنيد، برخاست در حالي كه مانند شتر هيجان

هاي او به كرد تا اين كه دستهاي خود، ديوار خانه را لمس ميزد و با كف دستمي

خانه  احب ايني كوچك خورد، به او گفت، تو كيستي؟گفت: من صپهلوهاي شهزاده

هستم، شما كيستيد؟برادر كوچك رو به برادر بزرگتر كرد و او را حركت داد و گفت 

كرديم گرفتار شديم.به آن دو برخيز اي حبيب من! به خدا سوگند! از آن كه حذر مي

گفت: شما كيستيد؟گفتند: اي شيخ! اگر ما راست بگوييم آيا اماني براي ما هست؟ ] 

فتند: امان خدا و امان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم، و [ گفت: آريگ۳۳9صفحه 

عهد و پيمان خدا و عهد و پيمان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم.گفت: آري.گفتند: 

محمد بن عبداهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم از شاهدان امان تو است؟گفت: آري.گفتند: 

بنديم وكيل و شاهد است؟گفت: ماني ميگوييم و عهد و پيخدا نيز بر آنچه مي

آري.گفتند: اي شيخ! ما از فرزندان پيامبر تو، حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم 

قي به آنها ايم.آن شهستيم، از زندان عبيداهلل بن زياد لعين، از ترس كشته شدن گريخته

پيروز  ما غالب وگفت: از مرگ گريختيد و در مرگ افتاديد، سپاس خدايي كه مرا بر ش

گردانيد.آن گاه برخاست و دستان آن دو فرزند مظلوم را بست و رفت و خوابيد، آن دو 
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مظلوم آن شب را تا صبح با دستان بسته سپري كردند.چون صبح شد غالم سياه خود را 

صدا زد و گفت: اين دو پسر را بگير و آنها را كنار فرات ببر و گردن آنها « فليج»به نام 

ن و سرهايشان را براي من بياور تا اين كه آنها را به عبيداهلل بن زياد تحويل دهم و را بز

دو هزار درهم جايزه بگيرم.غالم شمشير برداشت و در جلو آن دو پسر مظلوم حركت 

زاده گفت: اي غالم سياه! سياهي كرد، هنوز اندكي راه نرفته بود كه يكي از آن دو شاه

، مؤذن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است؟گفت: تو چقدر شبيه سياهي بالل

آقاي من، مرا مأمور كشتن شما كرده، شما كيستيد؟گفتند: اي سياه! ما از فرزندان پيامبر 

تو، محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم هستيم، از زندان عبيداهلل بن زياد از ترس كشته شدن 

خواهد ما را را مهمان نمود، و آقاي تو مي فرار كرده و گريختيم و اين پيرزن شما، ما

: جانم فداي گفتبوسيد و ميبكشد.غالم سياه چون اين بشنيد به قدمهاي آنها افتاد و مي

جان شما، و صورت من سپر بالي شما است اي ذريه پيامبر برگزيده! به خدا سوگند! 

شود.آن نميحضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم روز قيامت دشمن و خصم من 

گاه با سرعت دويد و شمشير از دستش انداخت و خود را به فرات زد و از جانب ديگر 

[ موالي شقي او فرياد زد: اي غالم! مرا معصيت نمودي؟گفت: ۳۳۸عبور كرد. ] صفحه 

كنم كه خداي را معصيت نكني، پس اگر خدا را اي آقاي من! تا زماني تو را اطاعت مي

دنيا و آخرت از تو بيزارم.آن كافر شقي فرزند خود را صدا زد و معصيت نمايي من در 

 كنم، كه بر دنيا حرص و رغبتگفت: پسرم! حالل و حرام دنيا را فقط براي تو جمع مي

شود، اين دو پسر را بگير و ببر كنار فرات و گردن آنها را بزن و سر آنها را بر من بياور مي

ر درهم جايزه بگيرم.فرزندش شمشير را گرفت و در زياد تحويل داده و دوهزاتا به ابن

پيشاپيش آن دو فرزند واالمقام به راه افتاد. اندكي راه نرفته بودند كه يكي از آن 

ترسم؟گفت:اي حبيبان من! ها گفت: اي جوان! بر جواني تو از آتش دوزخ ميزادهشاه

ه و آله و سلم اهلل علي شما كيستيد؟گفتند: ما از فرزندان پيامبر تو، محمد مصطفي صلي

بوسيد خواهد ما را بكشد.آن جوان بر قدمهاي آن شهزادگان افتاد و ميهستيم، پدر تو مي
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و مانند غالم سياه به آنها عرض ادب نمود و شمشيرش را به طرفي انداخت و وارد فرات 

 :شد و از آنجا عبور كرد.پدرش صدا زد: پسرم! از من نافرماني كردي و عاق شدي.گفت

اگر خداي تعالي را اطاعت و تو را نافرماني كنم بهتر از اين كه خداي تعالي را معصيت 

كشد، آن گاه و تو را اطاعت كنم.آن شيخ كافر گفت: كسي جز خودم شما را نمي

شمشيرش را برداشت و جلو آنها به راه افتاد، چون به كنار فرات رسيد، شمشير از غالف 

و پسر مظلوم به شمشير كشيده افتاد رقت كرده و اشك كشيد.هنگامي كه چشمان آن د

در چشانشان حلقه زد، به او فرمودند: اي شيخ! ما را به بازار ببر و به عنوان غالم بفروش 

و از قيمت ما استفاده كن، كاري مكن كه روز قيامت حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله 

برم و ن را به عبيداهلل بن زياد ميكشم و سرتاو سلم دشمن تو باشد.گفت: نه شما را مي

گيرم.گفتند: اي شيخ! آيا خويشاوندي ما را با رسول خدا صلي دوهزار درهم جايزه مي

كني؟گفت: شما را با رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و اهلل عليه و آله و سلم مراعات نمي

بر تا خودش زياد ب سلم خويشاوندي نيست.گفتند:اي شيخ! ما را زنده به نزد عبيداهلل بن

[ گفت: راهي به سوي تقرب به او ندارم جز با خون ۳۳۰در امر ما حكم كند. ] صفحه 

داوند كني؟گفت: نسبت به شما خشما.گفتند: اي شيخ! به كمي سن و سال ما ترحم نمي

در دل من چيزي از رحم قرار نداده است!گفتند: اي شيخ! اگر ناگزير از كشتن ما هستي 

ند ركعت نماز بخوانيم.گفت: هر چه قدر دلتان مي خواهد نماز بخوانيد، پس بگذار چ

اگر نماز نفعي به حال شما داشته باشد.آن دو پسر مظلوم، چهار ركعت نماز خواندند، 

سپس به جانب آسمان نگاه كردند و چنين خواندند:يا حي يا حكيم، يا احكم الحاكمين! 

ندگان! كنو زنده! اي حكيم! اي بهترين حكماحكم بيننا و بينه بالحق.اي خداوند حي 

ميان ما و او به حق حكم بفرما.آن ملعون برخاست و به طرف برادر بزرگ رفت و و 

گردن او را زد، و سرش را برداشت و در توبره گذاشت. برادر كوچك آمد و خود را 

: گفتغلطيد ميي برادر بزرگتر انداخت و در حالي كه در خون او ميروي جنازه

خواهم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را در حالي كه آغشته به خون برادرم مي
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هستم؛ مالقات نمايم.آن كافر عنود گفت: باكي بر تو نيست به زودي تو را نيز به برادرت 

ملحق خواهم ساخت.سپس برخاست و گردن برادر كوچك را نيز زد و سرش را برداشت 

يد چكي مبارك آن شهزادگان را در حالي كه خون از آنها ميهاو در توبره گذاشت. بدن

به آب انداخت، سرهاي مبارك را برداشت و نزد عبيداهلل بن زياد لعين آمد.عبيداهلل كافر 

در تخت خود نشسته و چوب خيزراني در دستش بود، سرها را در برابر او گذاشت. چون 

ده شد و( برخاست و نشست، باز ززياد بر آن دو سر مبارك افتاد )هيجانچشم ابن

برخاست و نشست، سه مرتبه اين كار را تكرار كرد و گفت: واي بر تو! در كجا بر اينها 

دست يافتي؟گفت: پيرزني از ما، آنها را ميهمان كرده بود.گفت: حق مهماني را بر آنها 

ما  !مراعات نكردي.گفت: نه.گفت: چه پيشنهادي براي تو كردند؟گفت: گفتند: اي شيخ

[ مكن كه روز قيامت ۳۳9را به بازار ببر و بفروش و از قيمت ما سود ببر، و كاري ] صفحه 

زياد گفت: تو در جواب حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم دشمن تو باشد.ابن

اد كشم و سرهاي شما را نزد عبيداهلل بن زيآنها چه گفتي؟گفت: گفتم: نه؛ من شما را مي

زياد گفت: پس از آن، چه پيشنهادي به تو گيرم.ابنر درهم جايزه ميبرم و دوهزامي

كردند؟گفت: گفتند: ما را زنده نزد عبيداهلل بن زياد ببر تا خودش در خصوص ما حكم 

زياد گفت: در جواب آنها چه گفتي؟گفت: گفتم: راهي به سوي تقرب به او كند.ابن

ردي آوآنها را زنده نياوردي؟ اگر زنده ميزياد لعين گفت: چرا ندارم جز با خون شما.ابن

دادم.گفت: من دادم، و جايزه را چهارهزار درهم قرار ميمن دو برابر به تو جايزه مي

چه  زياد لعين گفت: باز براي توراهي به سوي تقرب به تو جز به خون آنها نيافتم.ابن

دا صلي از رسول خ پيشنهادي كردند؟گفت: گفتند: اي شيخ! قرابت و خويشاوندي ما را

زياد لعين گفت: در جواب آنها چه اهلل عليه و آله و سلم نگهدار و مراعات كن.ابن

گفتي؟گفت: گفتم: شما با رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم قرابت و خويشاوندي 

زياد گفت: واي بر تو! باز به تو چه پيشنهادي كردند؟گفت: گفتند: اي شيخ! نداريد.ابن

زياد ملعون گفت: به آنها رحم نكردي؟گفت: الي و كم سني ما رحم كن.ابنبه خردس
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زياد ملعون گفتم: خداوند نسبت به شما در دل من چيزي از رحم قرار نداده است!ابن

گفت: واي بر تو! آخرين پيشنهادشان به تو چه بود؟گفت: گفتند: بگذار چند ركعت نماز 

هد نماز بخوانيد، اگر نماز به حال شما نفعي داشته خوابخوانيم.گفتم: هر چه قدر دلتان مي

زياد لعين گفت: پس از نماز چه باشد، پس آن دو پسر، چهار ركعت نماز خواندند.ابن

چيزي گفتند؟گفت: با چشمهاي خود به طرف آسمان نگاه كردند و گفتند:يا حي يا 

يم! اي نده! اي حكحكيم، يا احكم الحاكمين احكم بيننا و بينه بالحق.اي خداي حي و ز

[ عبيداهلل بن زياد لعين ۳۳۳كنندگان! ميان ما و او به حق حكم بفرما. ] صفحه بهترين حكم

گفت: آري! احكم الحاكمين در ميان شما حكم كرده است، آنگاه رو كرد به افرادي 

كه در مجلس او بودند و گفت: كيست اين فاسق را به سزاي اعمالش برساند؟راوي 

زياد لعين گفت: او را از اهل شام گفت: من حاضرم او را مجازات كنم.ابنگويد: مردي 

به همان محلي كه آن دو پسر را در آنجا كشته ببر، و گردنش را بزن و نگذار خون اين 

با خون آن دو مخلوط شود و زود سرش را نزد من بياور.آن مرد شامي او را برد و سر 

ها با سنگ و تير آن سر نحس را اي زد، بچهنيزه نحس او را بريد و آن را آورد و باالي

گفتند: اين قاتل فرزندان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله دادند و ميمورد هدف قرار مي

 [ .۳9۰و سلم است ]

 شهادت فرزندان حضرت مسلم به روايت ديگر

نويسد: اين قصه را با اندك تفاوتي در مناقب مي« بحاراالنوار»عالمه مجلسي رحمة اهلل در 

بكر اند، صاحب مناقب گويد:سعد االئمه؛ سعيد بن محمد بن ابيقديمي روايت كرده

[ از احمد بن يعقوب، از ظاهر بن محمد ۳9۲فقيهي، از محمد بن عبداهلل برخنكي ]

نعيم، از محمد بن حسين بن علي، از محمد بن يحيي ذهلي حدادي، از محمد بن علي بن 

 به السالم در كربالكند؛ محمد بن يحيي گويد:هنگامي كه امام حسين عليهروايت مي

ي شهادت رسيد و اهل بيت آن حضرت به اسارت لشكر عبيداهلل بن زياد لعين درجه
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و محمد از لشكر فرار هاي ابراهيم درآمد، دو نوجوان از فرزندان جعفر طيار به نام

دارد، آن زن نگاهي به آن اي رسيدند و ديدند زني آب برميها به سرچشمهكردند.آن

شهزادگان و به حسن جمال آنها كرد و گفت: شما كيستيد؟گفتند: ما از فرزندان جعفري 

ت: شوهر ايم.زن گفزياد لعين گريختهكند؛ هستيم، از لشكر ابنكه در بهشت پرواز مي

آيد، شما را مهمان ترسيدم كه شب ميلشكر عبيداهلل بن زياد است، اگر نمي من از

ي خود ببر، نمودم.گفتند: اي زن! ما را به خانهكردم و خوب از شما پذيرائي ميمي

[ آن زن قبول كرد و با شهزادگان ۳۳4اميدواريم امشب شوهرت به خانه نيايد. ] صفحه 

دند، آنها را به اتاقي برد و غذايي برايشان آورد.گفتند: ما ي او رسيبه راه افتاد تا به خانه

ي خود را بخوانيم.آن زن، اي بياور تا نمازهاي فوت شدهنيازي به غذا نداريم، سجاده

اي آورد و آنها به نماز مشغول شدند. و بعد به سوي رختخواب رفتند؛ برادر سجاده

 مادرم! مرا به آغوش بگيرد و عطركوچك به برادر بزرگتر گفت: برادرم! و اي فرزند 

كنم امشب، آخرين شب از عمر ما باشد و پس از اين ديگر مرا ببوي كه من گمان مي

دهد تا اين روايت را مانند روايتي كه نقل كرديم ادامه مي« مناقب»صبحي نبينيم.صاحب 

گويد:آن گاه آن كافر شقي، شمشير خود را حركت داد و گردن برادر آنجا كه مي

خواهم بزرگتر را زد و بدن مباركش را به فرات انداخت، برادر كوچكتر گفت: از تو مي

به خاطر خدا، بگذار من ساعتي خود را به خون برادرم آغشته نمايم.آن شقي گفت: اين 

دارم.پس ساعتي به خون برادر خود كار چه نفعي به تو دارد؟گفت: چنين دوست مي

زاده ه نمود.سپس آن كافر گفت: برخيز.آن شاهغلطيد و خود را به خون او آغشت

برنخاست، آن كافر عنود شمشير بر گردن او گذاشت و از پشت گردن او را زد و بدن 

ي بزرگتر در روي آب بود و چون سر مباركش را به فرات انداخت. بدن شهزاده

آب را  ري كوچكتر را نيز زد و بدن او را نيز به آب انداخت، بدن برادر بزرگتشهزاده

آمد تا اين كه خود را به بدن برادر كوچكتر چسبانيد و با هم زد و به طرف او ميكنار مي

در آب رفتند.اين ملعون مطرود از رحمت خدا، در ميان آب صدايي از آنها شنيد كه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

گفتند:رب! تعلم و تري ما فعل بنا هذا الملعون، فاستوف لنا حقنا منه يوم مي

بيني كه اين ملعون با ما چه كار كرد؟ حق ما را روز داني و ميتو ميالقيامة.پروردگارا! 

قيامت از او بگير.آن گاه راوي گويد: چون آن ملعون اين قصه را بر عبيداهلل بن زياد 

ملعون تعريف كرد، او غالم سياه خود را كه به نام نادر بود، طلبيد و گفت: اي نادر! بگير 

هاي او را ببند، و ببر به همان مكاني كه او در و دست [ ملعون را۳4۱اين شيخ ] صفحه 

آنجا، آن دو پسر را كشته است، و گردنش را بزن، و لباس او مال توست، و بر تو، دوهزار 

درهم جايزه است و تو براي رضاي خدا، آزاد هستي.پس آن غالم؛ آن كافر نحس را به 

آن ملعون گفت: اي نادر! آيا همان محلي كه گردن آن دو شهزاده را زده بود؛ برد، 

ناگزير از كشتن من هستي؟گفت: آري.پس گردن او را زد، و جسد نحس او را به آب 

زياد لعين دستور داد كه انداخت، آب جسد او را نپذيرفت و به كناري انداخت، ابن

جسدش را با آتش بسوزانند، و چنين كردند و بدين وسيله آن ملعون به عذاب خداوند 

كند همين روايت را با اندكي تفاوت نقل مي« المنتخب»[ .در كتاب ۳9۳فتار شد ]قهار گر

زياد لعين، نگاهي به نديمان خود كرد، در ميان آنها شخصي كند: آن گاه ابنو اضافه مي

 السالم بود، به او گفت: اين ملعون را بگير و ببر به همانبود كه دوستدار اهل بيت عليهم

و پسر را كشته، و گردنش را بزن، و نگذار خونش با خون آن دو مكاني كه در آنجا د

هاي آنها انداخته شده پسر مخلوط شود و سر اين پسر را هم بگير و در محلي كه بدن

ت السالم؛ آن كافر لعين را تحويل گرفاست بينداز.راوي گويد: دوستدار اهل بيت عليهم

بخشيد ي سلطنت خود را به من ميد همهزياگفت: به خدا سوگند! اگر ابنبرد و ميو مي

رسيد سرهاي مبارك را نشان اي ميكردم.او به هر قبيلهبا اين عطيه و احسان عوض نمي

ي مجازات و كشتن آن كافر لعين را نيز تعريف كرد، و نحوهداد و قصه را حكايت ميمي

ن مزاده را با درآوردكرد.به همان جايي كه آن دو مظلوم را كشته بود؛ رسيدند، آن حرامي

چشمهايش و بريدن گوش و دست و پا شكنجه داد، پس از آن به قتل رسانيد.آن گاه 

هاي مبارك از توي آب بيرون آمده سرهاي مبارك را به فرات انداخت.راوي گويد: بدن
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و به قدرت خداوند متعال بر سرها چسبيدند، آن گاه در آب غوطه خورده و در فرات 

را  السالم سر نحس آن كافر لعينه اين شخص دوستدار اهل بيت عليهمفرورفتند.آن گا

 [ ۳4۳زدند. ] صفحه ها با سنگ آن را مياي نصب كرد، بچهآورد و بر نيزه

 در قضاياي واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از كوفه تا ورود به شام

 فرستادن سر اطهر امام حسین به نزد يزيد لعین

هاي السالم و سرزياد ملعون، سر مقدس امام حسين عليه گويد:ابنشيخ مفيد رحمة اهلل

مبارك اصحاب آن حضرت را به زجر بن قيس حرامزاده داد، و او را با ابوبردة بن عوف 

ازدي و طارق بن ابوظبيان به همراه گروهي از اهل كوفه، راهي شام كرد، تا آنها را به نزد 

گويد:عبيداهلل [ .شيخ مفيد رحمة اهلل پس از اين مي۳99ي ولدالزنا ببرند ]يزيد بن معاويه

اب السالم و سرهاي مبارك اصحبن زياد لعين، پس از فرستادن سر مقدس امام حسين عليه

السالم ي سفر اسارت نمايند، امام سجاد عليهدستور داد اهل بيت و اطفال حضرت را آماده

ا را به دنبال سر مقدس امام حسين ي آنهرا نيز زنجير ستم به گردنش انداخته و همه

م، راهي الجوشن ملعون به سوي شاالسالم با مخفر بن ثعلبه عائدي لعين و شمر بن ذيعليه

« المنتخب»[ .در ۳9۸بردند؛ برسانند ]كرد تا خود را به گروهي كه سرها را مي

ر نظر را زي زياد لعين، شمر، خولي و شبث بن ربعي را صدا زد و هزار سوارهنويسد:ابنمي

آنها قرار داد، و دستور داد كه اسرا و سرهاي مطهر را به سوي دمشق براي يزيد ولدالزنا 

[ .در ۳9۰رسند آنها را آشكار و ظاهر سازند ]ببرند، و دستور داد كه به هر شهري كه مي

دالملك محمد عببه سند خود از ابي« سير»نويسد: هشام در كتاب مي« تبر المذاب»كتاب 

مام زياد لعين، سر مبارك اكند كه عبدالملك گويد:ابنهشام نحوي بصري نقل مي بن

السالم را با اسراي اطهار به سوي يزيد بن معاويه عليهما اللعنة فرستاد، آنها حسين عليه

ها بسته بودند، بانوان مكرمه و اطفال از دختران رسول خدا صلي اهلل عليه اسرا را با ريسمان
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جهاز با صورت و سر گشاده، سوار كرده بودند، را بر شترهاي برهنه و بيو آله و سلم 

رسيدند سر مطهر را از صندوقي كه تهيه كرده بودند؛ آنها به هر منزلي كه مي

زدند، و تا موقع كوچ از آن سر مقدس حفظ و ] صفحه آوردند، و بر باالي نيزه ميدرمي

 كردند.در كتابشتند، و كوچ ميگذاكردند، سپس به صندوق مي[ حراست مي۳49

نويسد:آنها از كنار فرات به راه افتادند و در اولين منزل فرودآمدند، آن مي« المنتخب»

السالم را در پيش روي خود گذاشتند، اي بود، سر مطهر امام حسين عليهمنزل خرابه

ه از ديوار ك السالم نيز با سر مقدس بودند، ناگاه دستي را ديدنداسيران اهل بيت عليهم

نويسد:أترجوا امة قتلت حسينًا شفاعة جده يوم بيرون آمده و قلمي با خون چنين مي

ن آيا كساني كه حسيفال و اهلل؛ ليس لهم شفيع و هم يوم القيامة في العذابالحساب

السالم را كشتند؛ اميد دارند؛ كه در روز قيامت به شفاعت جدش نايل شوند؟نه به عليه

بر آنها شفيعي نيست؛ و آنها در روز قيامت در عذاب خواهند بود. راوي خدا سوگند! 

[ ۳99گويد: آن مالعين، از اين امر ترسيدند، و وحشت كرده و از اين منزل كوچ نمودند ]

سالم كلثوم عليهاال.ابومخنف گويد: هنگامي كاروان در منزل قادسيه فرودآمد حضرت ام

ال صني الدهر ساداتي وزادني حسرات بعد لوعاتاين اشعار را خواند:ماتت رجالي وأف

ينهم يسيرونا علي االقتاب عارية كاننا باللئام علينا بعد ما علموا انا بنات رسول بالهدي آت

فرتم برسول اهلل كيعز عليك رسول اهلل ما صنعوا باهل بيتك يا خير البرياتبعض الغنيمات

ردند و روزگار، آقايان و بزرگواران مردان من مويلكم هداكم من سلوك في الضالالت

ه و ها را افزود.آن گرومرا فاني كرد؛ و پس از سوختن بسيار، به آتش شوق آنها حسرت

 دانستند؛ ما دختران پيامبري هستيمجماعت ناكس، بر ما حمله كردند بعد از اين كه مي

يا اين كه ما رانند؛ گوي هدايت است.ما را بر روي جهازها، بدون معجر ميكه آورنده

هاي غنيمت هستيم.اي رسول خدا! بر تو سخت و دشوار است آنچه بر در ميان آنها پاره

[ خلق جهان!واي بر شما! بر رسول خدا ۳4۸اهل بيت تو وارد كردند، اي بهترين ] صفحه 
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 ها هدايتصلي اهلل عليه و آله و سلم كافر و عاق شديد؛ كسي كه شما را از گمراهي

 فرمود.

 اسراي اهل بیت به تكريت ورود

پس از آن، ابومخنف گويد: سرهاي مطهر را به همراه اسرا به سمت شرقي جصاصه بردند، 

عبور كنند به حاكم آنجا نوشتند: ما را با توشه و « تكريت»خواستند از آن گاه كه مي

ور د دستچون نامه را خوان« تكريت»علوفه استقبال كنيد، زيرا سر حسين با ماست.حاكم 

داد علمها را به اهتزاز درآورند، شيپورها دميده شد، شهر زينب داده شد و مردم از هر 

سمت و از هر مكان آمدند.حاكم آن شهر بيرون آمد و با آنها مالقات كرد، و هر كسي 

گفتند، اين سر خارجي است كه بر يزيد پرسيد مياز آن كافران در مورد سر مطهر مي

ربال خروج كرده، و عبيداهلل بن زياد او را كشته، اينك سر او را بن معاويه در سرزمين ك

به يزيد بن معاويه فرستاده است.مردي نصراني به آنها گفت: اي مردم! من در كوفه بودم، 

و اين سر مطهر را وارد كردند، اين سر خارجي نيست، بلكه سر مطهر حضرت حسين بن 

هلل عليه و آله و سلم و مادرش فاطمه السالم است جدش محمد مصطفي صلي اعلي عليه

فته و ها رزهرا عليهاالسالم است.چون نصاراي ديگر اين سخن را شنيدند به سوي ناقوس

ي كشيشان در كليساي تكريت به احترام سر مطهر جمع شدند، و در آنها بدميدند، و همه

ين خبر به گوش اگفتند: ما از گروهي كه فرزند دختر پيامبرشان را كشتند؛ بيزار هستيم.

ند، نشدند، و راه بيابان را پيش گرفت« تكريت»آن مالعين رسيد، و آنها از ترس وارد شهر 

آن، بر  پس از« صلينا»رسيدند، آن گاه بر « دير عروه»پس از آن بر « اعمي»سپس به منزل 

 رسيدند، و در آن فرودآمده و شب را در آنجا خوابيدند.« وادي نخله»

 ي جنیان براي امام حسینعزاداري و ندبه
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كنند و السالم ندبه ميابومخنف گويد: صداي زنان جن را شنيدند كه بر امام حسين عليه

[ نساء الجن اسعدن نساء الهاشميات ۳4۰گويند: ] صفحه اين اشعار را انشاء كرده و مي

السود  يولولن و يندبن بدور الفاطميات و يلبسن ثياتبنات المصطفي احمد يبكين شجيات

ويلطمن خدوداً كالدنانير نقيات و يندبن حسيناً عظمت تلك من عظم المصيبات

زنان جن، زنان هاشمي را كه دختران پيامبر مصطفي احمد صلي اهلل عليه و آله و الرزيات

چهارده  هايكنند.آنها به فرزندان فاطمه، كه مانند ماهسلم هستند در گريه و ناله ياري مي

هاي سياه ها، لباسكنند؛ و به جهت بزرگي مصيبتله، ندبه و نوحه ميشبه هستند؛ ولو

ند؛ و زناند؛ سيلي ميهاي خود كه مانند دينارها پاك و نظيفپوشند.آنها بر صورتمي

 كنند.هاي بزرگ؛ ندبه و شيون ميالسالم از اين مصيبتبر حسين عليه

 ورود اسراي اهل بیت به لینا

هري را پيش گرفتند ش« لينا»كوچ كرده و راه « وادي نخله»ن از ابومخنف گويد: پس از آ

كه به همت مردم آباد شده بود.زنان، پيران و جوانان آن شهر بيرون آمده و سر مطهر امام 

رستادند، فكردند، و بر او و جد و پدر بزرگوار او صلوات ميالسالم را نگاه ميحسين عليه

مبران! گفتند: اي كشندگان فرزندان پياكرده، و مي و بر قاتالن آن حضرت نفرين و لعنت

از شهر ما بيرون رويد.چون آن مالعين چنين حركتي را از مردم آن شهر ديدند، راه 

« موصل»اي به سوي حاكم رسيدند، از آنجا نامه« جهينه»را پيش گرفته و به منزل « كحيل»

 .فرستادند كه ما را استقبال كنيد چون سر حسين با ما است

 ورود اسراي اهل بیت به موصل

هنگامي كه حاكم موصل نامه را خواند دستور داد پرچمها را به اهتراز درآورده و شهر 

را زينت كنند. مردم از هر سو و از هر مكان اجتماع كردند، حاكم شهر بيرون آمد و در 

شش ميلي به استقبال آنها رفت، بعضي از مردم چون اين صحنه را ديدند از آنها 
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فتند: سر خارجي است كه در سرزمين عراق خروج گپرسيدند: چه خبر است؟ميمي

[ يكي از ۳49زياد او را كشته و سر او را به سوي يزيد فرستاده است. ] صفحه كرده، ابن

السالم است.چون اين مسأله را آنها گفت: اي مردم! اين سر مقدس حضرت حسين عليه

اوس و خزرج در  يتحقيق كردند و فهميدند كه چنين است، چهل هزار سوار از طايفه

السالم قسم شدند كه آن مالعين را بكشند، و سر مقدس امام عليهمحلي اجتماع كرده و هم

را از آنها بگيرند و در شهر خودشان دفن نمايند تا بدين وسيله در روز قيامت، باعث 

 افتخار آنها گردد.

 ورود اسراي اهل بیت به نصیبین

ند، آن را پيش گرفت« تل اعفر»هر وارد نشدند، و راه آن اشقيا اين خبر را شنيدند به آن ش

مدند، رسيده و در آنجا فرودآ« نصيبين»به راه افتاده و به شهر « سنجار»گاه به طرف كوه 

السالم را به مردم آن شهر نشان دادند. آنها سرهاي مطهر و اسراي اهل بيت عصمت عليهم

سر مطهر برادر خود را ديد  ابومخنف گويد: هنگامي كه حضرت زينب عليهاالسالم

گريست و از جان و دل ناله زد و فرمود:أنشهر ما بين البرية عنوة و والدنا اوحي اليه 

عرش يا شر نحاكم اله الكفرتم برب العرش ثم نبيه كان لم يجئكم في الزمان رسولجليل

؛ و شويميآيا ما ميان مردم به زور و جبر و آشكار مامة! لكم في لظي يوم المعاد عويل

حال آن كه جد ما كسي است كه خداوند جليل بر او وحي فرستاده است.شما به 

پروردگار عرش و پيامبرش كافر شديد؛ گويا اين كه هيچ زماني به شما پيامبري فرستاده 

بريم اي امت شر! كه بر نشده است.شكايت خود را از شما، به سوي خداوند عرش مي

 روز قيامت با صداي بلند گريه كنيد. شما است كه در ميان آتش، در

 ورود اسراي اهل بیت به دعوات
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به راه افتادند، تا اين كه به نزديكي « عين الورده»ابومخنف گويد: آن گاه به طرف 

 نوشتند كه به استقبال ما بياييد، زيرا سر حسين با ما« دعوات»رسيدند. به حاكم « دعوات»

نامه را خواند دستور داد كه در شيپورها بدمند، « دعوات»است.راوي گويد: چون حاكم 

آن گاه خودش بيرون آمده و به استقبال آنها رفت، آن اشقيا سر مطهر را آشكار كرده و 

وارد شهر شدند، و سر را از اول ظهر تا موقع « دعوات»ي اربعين [ از دروازه۳4۳] صفحه 

تند، گريسد، يك گروه ميعصر در ميدان شهر نصب كردند.اهالي آن شهر دو گروه شدن

زدند: اين سر خارجي است كه بر يزيد خنديدند لعنهم اهلل و فرياد ميو گروه ديگر مي

بن معاويه خروج كرده است.راوي گويد: ميداني كه سر مطهر امام مظلوم حضرت حسين 

السالم را در آن نصب كرده بودند به بركت آن سر مطهر داراي كرامت است و تا عليه

شود.آن كند مگر اين كه حاجت او برآورده ميقيامت، كسي از آنجا عبور نميروز 

مالعين در حالي كه از شرب خمر مست شده بودند، شب را در آنجا تا صبح بيتوته كردند 

السالم از كثرت و بامدادان از آنجا كوچ نمودند، در اين هنگام بود كه امام سجاد عليه

أنا هل عاقل في الدياجي بات من فجعة الزمان يناجي مصايب گريست و فرمود:ليت شعري

ت دانستم كه آيا عاقلي هساي كاش! مينجل االمام ما بال حقي ضائع بين عصبة االعالج

ها، شب را به صبح برساند و از مصيبتي كه زمانه بر من وارد كرده، كه در ميان تاريكي

 ر ميان گروه كفار ضايع شود؟شكايت نمايد؟من فرزند امام هستم، چرا بايد حق من د

 ورود اسراي اهل بیت به قنسرين

 رسيدند، شهري كه« قنسرين»دينان حركت كرده و تا به راوي گويد: آن گاه آن بي

هاي شهر توسط اهل خودش آباد بود، چون مردم آنجا از آمدن آنها خبردار شدند دروازه

اجران گفتند: اي فزدند و ميسنگ مي كردند و بارا به روي آنها بستند، آنها را لعنت مي

كاران!اي كشندگان فرزندان پيامبران! به خدا سوگند! حق نداريد به شهر ما وارد و گنه

ي ما كشته شويم.و چون آن ايستيم گر چه همهشويد، اگر وارد شويد در برابر شما مي
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ويد: د.راوي گدينان اين سخن بشنيدند از ترس وارد شهر نشده و از آنجا كوچ كردنبي

ية فرمود:كم تنصبون لنا االقناب عاركلثوم عليهاالسالم گريست و ميآن گاه حضرت ام

كاننا من بنات الروم في البلداليس جدي رسول اهلل؟ وليكم! هو الذي دلكم قصد الي 

[ چه قدر ما ۳44الرشديا امة السوء! ال سقياً لربعكم اال عذاباً كما احني علي البلد ] صفحه 

كنيد؟! گويا ما از دختران روم در جهاز بدون چادر و معجر سوار ميبر شترهاي بي را

شهر هستيم.آيا جد من رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نيست؟ واي بر شما! او كسي 

 هاياست كه شما را به راه رشد و رستگاري راهنمايي كرد.اي امت بد! خداوند چراگاه

 [ .۳9۳فرستد ]ب نكند چنان كه ساير شهرها را بازميشما را جز با عذاب؛ سيرا

 سر اطهر امام حسین در دير نصراني

م كند:چون سر مقدس امانقل مي« خصايص»نويسد: نطنزي در كتاب مي« بحاراالنوار»در 

فرودآمدند، عابدي از نصاري سر خود « قنسرين»السالم را آوردند و در منزل حسين عليه

بيرون نموده و به سر مقدس نگاه كرد، او نوري را ديد كه از دهان  ي خويشرا از صومعه

رود.چون عابد اين منظره را ديد، ده مبارك سر مطهر خارج و به طرف آسمان باال مي

ي خود كرد، ناگاه هزار درهم به آن مالعين داد، و سر مطهر را گرفت و وارد صومعه

ه گويد: خوشا به حال تو! و خوشا بميصدايي را شنيد بدون اين كه كسي را ببيند كه 

 حال كسي كه حرمت و احترام او را بشناسد.

 گفتگوي سر اطهر امام حسین با نصراني

دهم به حق حضرت وي سر خود را بلند كرده و گفت: پروردگارا! تو را سوگند مي

 و السالم امر فرما تا اين سر با من سخن گويد.پس سر مطهر به سخن درآمد،عيسي عليه

، محمد المصطفيخواهي؟راهب گفت: تو كيستي؟فرمود:أنا ابنفرمود: اي راهب چه مي

و أنا بن علي المرتضي، و أنا ابن فاطمة الزهراء، و أنا المقتول بكربالء، أنا المظلوم، أنا 
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العطشان.من، فرزند حضرت محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم هستم، من فرزند 

ه ي زهرا عليهاالسالم هستم، و منم كشتسالم هستم، و من فرزند فاطمهالعلي مرتضي عليه

[ مظلوم و ستمديده، و منم تشنه و عطشان.آن گاه سر 9۱۱شده در كربال، منم ] صفحه 

مطهر سكوت اختيار فرمود.راهب نصاري صورت خود را به صورت حضرت نهاد و 

م.سر وز قيامت شفيع تو هستدارم تا بفرمايي كه در رگفت: صورت از صورت تو برنمي

مطهر به سخن درآمد و فرمود: به دين جدم محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم 

بازآي.راهب گفت:اشهد ان ال اله اال اهلل، و اشهد ان محمداً رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله 

 دهم كه محمددهم كه خدايي جز خداي يگانه نيست، و گواهي ميو سلمگواهي مي

صلي اهلل عليه و آله و سلم پيامبر خداست.حضرت شفاعت او را پذيرفت.چون صبح شد، 

ها ها از او گرفته و حركت كردند، وقتي در بيابان به درهمها سر مطهر را با درهمآن ملعون

 [ .۳94ي آنها سنگ شده است ]نگاه كردند ديدند كه همه

 ورود اسراي اهل بیت به معره نعمان

ال دينان استقبدرآمدند، اهل آنجا از آن بي« معره نعمان»ويد: آن گاه به شهر ابومخنف گ

كردند، و درهاي شهر را به روي آنها گشودند، و غذا و آب براي آنها مهيا كردند. آنها 

فرودآمدند، در آنجا « شيرز»ي روز را در آنجا ماندند.از آنجا كوچ كردند و در شهر بقيه

.مردم السالم استگفت: اي مردم! اين سر نوراني امام حسين عليهپيرمرد بزرگي بود، او 

قسم شده و پيمان بستند كه نگذارند آن كافران از شهر ايشان عبور نمايند.چون آنجا هم

 «كفر طاب»آن مالعين اين وضعيت را ديدند، داخل آن شهر نشدند، و به سوي منزل 

ها را به روي آنها بستند.خولي حركت كردند، آنجا حصار كوچكي بود. اهل حصار در

حرامزاده به سوي آنها رفت و گفت: آيا در اطاعت ما نيستيد؟ به ما آب بدهيد. ] صفحه 

السالم و اصحاب او را دهيم، شما امام حسين عليهاي آب به شما نمي[ گفتند: قطره9۱۰

 از آب ممنوع كرديد.
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 شهر سیبور و اشعار امام سجاد

به  السالم شروع كردرسيدند، امام سجاد عليه« سيبور»و به شهر  از آنجا نيز كوچ كرده

ا يخواندن اين اشعار:ساد العلوج فما ترضي بذا العرب و صار يقدم راس االمة الذنب

آل الرسول علي االقتاب عارية للرجال و ما ياتي الزمان به من العجيب الذي ما مثله عجب

ي عرب هكنند؛ ولي طايفبزرگي و آقايي مي مردان كافر،و آل سفيان تسري تحتهم نجب

قت كار و ناكس سبشود، و چنين شد كه از سر آقاي امت، مردم گنهبه اين امر راضي نمي

آورد! از چيز عجيب و غريب، كه نمايد.شگفتا از مردان و آنچه زمانه بر سر آنها ميمي

رهاي آله و سلم بر شتمانند آن چيز عجيبي نيست.فرزندان رسول خدا صلي اهلل عليه و 

و فرزندان سفيان بر شترهاي برگزيده سوار  -معجرند در حالي كه بي -جهاز سوارند بي

د كه عثمان بن عفان را مشاهده كرده بو -هستند.راوي گويد: در آنجا پيرمرد بزرگي بود 

 ي مردم سيبور را از پير و جوان جمع نمود و گفت:اي مردم! اين سر حسين بناو همه -

وگند! اند.همگي به اتفاق گفتند: به خدا سالسالم است كه اين مالعين او را كشتهعلي عليه

گذاريم اينان از شهر ما عبور كنند.بزرگان شهر گفتند: اي مردم! همانا خداوند عالم نمي

ي شهرها عبور كرده است، پس بگذاريد از دارد، و اين سر از همهفتنه را دوست نمي

بور كنند. جوانان گفتند: سوگند به خدا! هرگز اجازه چنين كاري را شهر شما نيز ع

گاه به طرف پل شهر رفتند و آن را منهدم كردند و با سالح كامل بر ايشان دهيم، آننمي

بيرون آمدند. خولي ولدالزنا به آنها گفت: از ما دور شويد.آن جوانان غيور، بر خولي و 

گ نمودند، جنگ سختي درگرفت و از ياران خولي ياران او حمله كردند و با آنها جن

[ جناب 9۱۲ششصد نفر سواره را كشتند، و از جوانان، پنج سواره كشته شدند. ] صفحه 

كلثوم عليهاالسالم فرمود: نام اين شهر چيست؟عرض كردند: سيبور.فرمود: خداوند، ام

هاي ستمكاران ، و دستهاي آنها را ارزان فرمايدآب آنها را گوارا و شيرين سازد، و نرخ
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را از آنها بردارد.ابومخنف گويد: اگر دنيا را ظلم و ستم فراگيرد هر آينه به آنان جز قسط 

 رسد.و عدالت نمي

 ورود اسراي اهل بیت به حماة

رسيدند. اهل آنجا درهاي شهر را بر روي ايشان « حماة»پس از آن به راه افتادند تا به شهر 

هر ما گذاريم وارد شر شهر آمده و گفتند: به خدا سوگند! نميبستند، و بر باالي حصا

 ي ما كشته شويم.شويد گر چه همه

 ورود اسراي اهل بیت به حمص

ي رفتند، چون به نزديك« حمص»چون آن كافران اين را شنيدند، كوچ كردند و به سوي 

يط بود، لد بن نشآن شهر رسيدند به والي آنجا نوشتند: سر حسين با ما است.امير آنجا خا

ها را گشودند، و شهر زينت داده شد، مردم از هر سوي چون نامه را خواند، امر كرد علم

اجتماع كردند و والي بيرون آمد، و سه ميل راه به استقبال آنها رفت.آنها سر مطهر را 

 دخواستند از دروازه، واررسيدند، وقتي آنها مي« حمص»آشكار نموده و روانه شدند تا به 

 ي شهر،باران كردند تا اين كه در دروازهشهر شوند مردم ازدحام نمودند و آنها را سنگ

بيست و شش نفر سواره كشته شدند و در را بر روي آن مالعين بستند.اهل حمص گفتند: 

ايد؟چون ايد؟ و پس از هدايت گمراه شدهاي مردم! آيا بعد از ايمان آوردن كافر شده

را ديدند از دروازه خارج شده و در كنار معبد كشيشي ايستادند. آن مالعين اين صحنه 

ي خالد بن نشيط بود.اهل شهر نيز قسم خوردند كه خولي حرامزاده را آن معبد، خانه

بكشند و سر مطهر را از او بگيرند و بدين وسيله تا روز قيامت براي اين كار افتخار نمايند. 

 [ 9۱۳] صفحه 

 بعلبك ورود اسراي اهل بیت به
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اين خبر به گوش آن كافران رسيد، آن ها با ترس و وحشت كوچ كردند، و به سوي 

به راه افتادند در نزديكي آنجا به والي شهر نوشتند: همانا سر حسين با ما « بعلبك»

، ها را به دست گرفته و به استقبال آينداست.والي ملعون آن شهر، امر كرد تا دختران دف

ي كه داروي -در شيپورها دميده شد، آن مالعين براي خودشان خلوق ها را گشودند، علم

شكر و آرد خواستند، و شب را با مستي و ميخوارگي به سر آوردند.جناب  -خوشبو است 

كلثوم عليهاالسالم فرمود: نام اين شهر چيست؟گفتند: بعلبك.فرمود: خداوند سبزيجات ام

هاي آنها را شيرين و گوارا خداوند نوشيدني هاي آنها را نابود و فاسد سازد، وو زراعت

نسازد، و دست ستمكاران را از سر آنها كوتاه ننمايد.ابومخنف گويد: اگر دنيا از عدالت 

 رسد.و داد پر شود، هر آينه به آنها جز ظلم و ستم نمي

 ي راهب و اشعار امام سجادصومعه

آنجا كوچ كردند. شب هنگام به آن مالعين شب را در آن شهر به سر بردند، آن گاه از 

السالم شروع به خواندن اين اشعار كرد و فرمود:هو دير كشيشي رسيدند، امام سجاد عليه

نا صروفه فليت شعري الي كم ذا تجاذبالزمان فما تفني عجائبه عن الكرام و ال تهدي مصائبه

كاننا من ه عازبهو الي كم ذا نجاذبه؟يسيرونا علي االقتاب عارية وسائق العيس يحمي عن

د كفرتم برسول اهلل ويلكم! يا امة السوء قاساري الروم بينهم او كلما قال المختار كاذبه

 شود وزمان و روزگار است كه امور عجيب آن، از بزرگواراني فاني نميضاقت مذاهبه

دانستم كه روزگار تا كي با ما نزاع خواهد شود.كاش ميمصايب آن هديه فرستاده نمي

هاي روزگار تا [ بود؟ )يعني محنت9۱9د؟ و ما تا كي با حوادث آن خواهيم ] صفحه كر

دهند؛ و جهاز سوار كرده و سير ميكي با ما خواهد گشت؟(ما را بر روي شترهاي بي

شوند ما را از سوار شدن بر دوش و كوهان كنند، )يعني مانع ميساربانان از ما حمايت نمي

ي راحت سوار آن شويم(.گويا كه ما، در ميان آنها از جملهگذارند كه به آن، و نمي

اسيران روم هستيم؛ يا اين كه هر چيزي كه آن را رسول برگزيده صلي اهلل عليه و آله و 
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سلم فرموده است، دروغ بوده است. واي بر شما! شما بر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله 

 هاي شريعت! شما گمراه شديد و راهو سلم كفر ورزيديد و عصيان نموديد؛ اي امت بد

ي ظلمت خود را بر آنها بر شما تنگ شده است.راوي گويد: هنگامي كه شب، پرده

 ي بلندي در كنار دير بلند كردند، و چون تاريكي شب فرارسيدكشيد، سر مطهر را بر نيزه

هايي نورراهب، از سر مطهر آوازي مانند آواز رعد و صداي تسبيح و تقديس شنيد، و ديد 

رود.راهب سر خود را از صومعه بيرون آورد و به سوي سر مطهر نگاه كرد، از آن باال مي

درخشد، كه به صفحات آسمان رسيده، نگاه كرد ديد ناگاه ديد كه از سر مطهر نوري مي

ابن گويند:السالم عليك يشوند و ميدري از آسمان باز شده و مالئكه دسته دسته نازل مي

السالم عليك يا اباعبداهلل.سالم بر تو اي فرزند رسول خدا! سالم بر تو اي  رسول اهلل،

اباعبداهلل!راهب سخت ترسيد و مضطرب شد.شب به پايان رسيد و صبح فرارسيد، آن 

مالعين قصد كوچ كردند، راهب به سوي آنها آمد و گفت: بزرگ و رئيس قوم 

سر  اين سر كه با شماستكيست؟گفتند: خولي بن يزيد اصبحي.راهب به او گفت: 

كيست؟آن مالعين گفتند: سر خارجي است كه در سرزمين عراق خروج كرد، و عبيداهلل 

طالب، بن زياد او را كشته است.گفت: او چه نام دارد؟گفتند: نامش حسين بن علي بن ابي

ي زهرا، و جدش محمد مصطفي است.راهب گفت: هالك و اندوه باد و مادرش فاطمه

آنچه كه در طاعت جناب رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم انجام داديد، بر شما! و 

[ درآمدند 9۱۸به راستي كه احاديث و اخبار در گفته و معناي خويش، درست ] صفحه 

ر بارد، و اين امر جز در كشتن پيامبكه وقتي اين مرد كشته شود، از آسمان، خون تازه مي

خواهم اين سر مطهر را به مدت يك هب گفت: ميشود.سپس راو يا وصي پيامبري نمي

گردانم.خولي ملعون گفت: من آن را نزد ساعت به من بدهيد، بعد آن را به شما برمي

ت؟آن ي تو چه قدر اسگشايم تا از او جايزه بگيرم.راهب گفت: جايزهيزيد بن معاويه مي

 ن كيسه را به تواي كه شامل ده هزار درهم است.راهب گفت: من آملعون گفت: كيسه

 كنم.آن ملعون گفت: آنچه را گفتي حاضر كن.عطا مي
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 سر اطهر امام حسین نزد راهب

ها را حاضر كرد و به آنها داد، آنها سر مقدس را كه بر سر نيزه بود، به راهب راهب درهم

: يا گفتگريست و ميدادند.راهب سر مقدس را گرفت و شروع كرد به بوسيدن، مي

به خدا! خيلي بر من سخت است كه با جانم از تو دفاع مواسات ننمايم، ولكن  اباعبداهلل!

يا اباعبداهلل! وقتي كه به حضور جد خودم محمد مصطفي صلي اهلل عليه و سلم رسيدي 

دهم به اين كه الهي جز خدا نيست و او تنها است براي من شاهد باش كه من شهادت مي

دهم كه حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم و براي او شريكي نيست، و شهادت مي

السالم ولي خدا است.اين بگفت و سر دهم كه علي عليهرسول خدا است، و شهادت مي

ها را در ميان خود تقسيم مطهر را به سوي آن كافران تحويل داد، آن مالعين درهم

:)و وشته شده استي آنها در دستشان سفال شده، و بر آنها نكردند، ناگاه ديدند كه همه

[ .خولي لعنة اهلل به افراد خود گفت: اين ۳۸۱سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون( ]

قضيه را پنهان داريد، واي بر شما از خواري و ذلت در ميان مردم.سهل گويد: آن گاه 

اعة خواند:أترجوا أمة قتلت حسيناً شفصداي هاتفي از غيب شنيده شد كه اين ابيات را مي

 اال[ و قد غضبوا االله و خالفوه و لم يخشوه من يوم الماب9۱۰ه يوم الحساب ] صفحه جد

شتند به السالم را كآيا امتي كه حسين عليهزياد و أسكنهم جهنم في العذابلعن االله بني

شفاعت جد او در روز رستاخيز اميد دارند؟در حالي كه آنها خدا را به غضب آورده و با 

ند، و از شدت روز قيامت نترسيدند.آگاه باش! كه لعنت خدا بر فرزندان خدا مخالفت كرد

زياد باد كه آنها را در جهنم در عذاب جاي خواهد داد.سهل گويد: هنگامي كه آن 

[ .در ۳۸۰مالعين اين صداي غيبي را شنيدند با وحشت و به سرعت حركت كردند ]

 گويد:و اهلل؛ ما جئتكمكه ميآمده است: آنها صداي هاتف غيبي را شنيدند « منتخب»

حتي بصرت به بالطف منعفر الخدين منحوراو حوله فتية تدمي نحورهم مثل المصابيح 

يغشون الدجي نوراكان الحسين سراجاً يستضاء به اهلل يعلم أني لم أقل زورابه خدا سوگند! 
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هاي نهگوالسالم را ديدم در زمين كربال، كه به نزد شما نيامدم جز اين كه حسين عليه

آلود و گلوي مطهرش بريده شده است.در اطراف او جواناني بودند كه مباركش خاك

خون از گلوي آنها جاري بود و آنها مانند چراغهايي بودند كه ظلمت و تاريكي را از 

السالم چراغي بود كه همه جا را نورافشاني نور خويش روشن كرده بودند.حسين عليه

كلثوم گويم.جناب اماند كه من در اين سخنم دروغ نميدكرد، خداي تعالي ميمي

ي جنيان عليهاالسالم فرمود: خدايت رحمت كند، تو كيستي؟گفت: من پادشاهي از طايفه

السالم را ياري نماييم ولي وقتي به خاكپاي هستم، من و قومم آمديم تا امام حسين عليه

ي آن كافران اين سخن را مباركش رسيديم، ديديم شهيد شده است.راوي گويد: وقت

دانيم كه بدون شك از اهل شنيدند ترس و وحشت در دلهاي آنها افتاد و گفتند: ما مي

هاي قديمي آمده است:از برخي موثقين به نحو [ .در برخي از كتاب۳۸۲آتش هستيم ]

[ من در ميان كفار و 9۱9سعيد شامي گويد: ] صفحه مرسل روايت شده است كه ابي

كردند و اسيران اهل بيت عصمت را به شهر شام سرهاي مطهر را حمل مي ناكساني كه

بردند؛ بودم، هنگامي كه به دير نصاري رسيدند، در ميان آنها اين خبر شايع شد كه مي

خواهد نصف شب، بر آنها هجوم آورده و نصر خزاعي لشكري را فراهم كرده و مي

و سر مطهر و اسيران را بگيرد.رؤسا و  شجاعان آنها را بكشد و دليران را بر زمين زده

ب برويم ي راهبزرگان لشكر كفار، از كثرت اضطراب و خوف گفتند: به سوي صومعه

و آن را پناهگاه قرار دهيم، زيرا كه جاي محكمي است و امكان ندارد دشمن از آن طريق 

ومعه ر صبر ما تسلط يابد.آنها به طرف صومعه رفتند، شمر ملعون و ياوران او كنار د

ايستاد، ]و با صداي بلندي فرياد زد: اي اهل دير![.راهب بزرگ آمد، چون لشكر را ديد، 

خواهيد؟شمر ولدالزنا گفت: ما از لشكر عبيداهلل بن زياد گفت: شما كيستيد؟ و چه مي

رويم. راهب گفت: براي چه؟گفت: شخصي در عراق ياغي هستيم و به سوي شام مي

ر زياد لشكيه خروج كرد، لشكرهاي زيادي جمع شدند، و ابنشد، و بر يزيد بن معاو

عظيمي براي جنگ با او فرستاد، و آنها را كشتند، اينك اينها سرهاي آنها و اين اسيران 
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اهل حرم او هستند.راوي گويد: راهب، به سر مقدس جناب حجت خدا صلوات اهلل عليه 

ي از شود، پس در دلش هيبتد مينگريست، ناگاه ديد كه نوري از آن به سوي آسمان بلن

ي ما گنجايش لشكر شما را ندارد. شما، سرها و سر مطهر افتاد.راهب گفت: صومعه

اسيران را وارد صومعه نماييد و خودتان از بيرون، صومعه را حفظ كنيد.آن مالعين سخن 

در ا السالم رراهب را پسنيدند و گفتند: نظر شما خوب است.آنگاه سر مطهر امام عليه

صندوقي گذاشته و در آن را بستند، و آن را به همراه مخدرات طاهره و امام سجاد 

السالم وارد صومعه كردند و در جاي مناسب قرار دادند.راوي گويد: وقتي آنها از عليه

خواست سر شريف را ببيند، او به طرف اتاقي كه صندوق صومعه خارج شدند، راهب مي

اي داشت، سرش را در روزنه قرار داد، ناگاه متوجه روزنهدر آنجا بود؛ رفت. آن اتاق 

شد كه اتاق از نور روشن است، سقف اتاق دو قسمت شد، تخت بزرگي كه اطرافش 

نوراني است از آسمان فرودآمد.ناگاه خانمي را ديد كه از حوري بهشتي زيباتر است، او 

اي خود را ببنديد و هزند: ديده[ شخصي فرياد مي9۱۳بر روي تخت نشسته، ] صفحه 

نگاه نكنيد!در اين اثنا، بانواني از آن اتاق بيرون آمدند، متوجه شد كه آنها جناب حوا؛ 

صفيه، مادر اسماعيل؛ راجيل، مادر يوسف؛ مادر موسي؛ آسيه؛ مريم و حرمهاي حضرت 

ا از رگويد: آن بانوان محترمه سر مطهر خاتم االنبياء صلي اهلل عليه و آله و سلم هستند.مي

ميان صندوق بيرون آوردند، و هر كدام از اين بانوان، يكي پس از ديگري سر مطهر را 

ر ي زهرا عليهاالسالم رسيد، بوسه بر آن سر مطهام جناب فاطمهبوسيدند. نوبت به سيدهمي

د، ديهوش گرديد، آن گاه به هوش آمد ولي با چشم نميهوش شد.راهب نيز بيزد و بي

شنيد، در اين اثنا شنيد كه حضرت زهرا سالم اهلل عليها ا را ميبلكه سخنان آنه

فرمود:السالم عليك يا قتيل االم، السالم عليك يا مظلوم االم، السالم عليك يا شهيد مي

االم، ال يتداخلك هم و ال غم، و ان اهلل سيفرج عني و عنك ]و يأخذلي بثأرك[.يا بني! 

بني! من ذا الذي قتلك و ظلمك؟يا بني! من من ذا الذي فرق بين رأسك و جسدك؟يا 

ي ذا الذي سبي حريمك؟يا بني! من ذا الذي أيتم أطفالك؟سالم بر تو اي فرزند كشته
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مادر، سالم بر تو اي فرزند مظلوم مادر، سالم بر تو اي فرزند شهيد مادر، غم و اندوه در 

ن و تو خواهد برد ]و شود، كه همانا خداي متعال غم و اندوه را از مدل تو داخل نمي

انتقام تو را خواهد گرفت[.فرزندم! چه كسي سرت را از بدنت جدا كرد؟فرزندم! چه 

كسي تو را كشت و ستم كرد؟فرزندم! چه كسي حرم و اهل بيت تو را اسير كرد؟فرزندم! 

ي مكرمه گفت و ناله زد و سخت چه كسي فرزندان تو را يتيم نمود؟آن سيده

 هوش افتاد، چون به هوشها را شنيد عقل از سرش پريد و بينالهگريست.چون راهب اين 

آمد وارد اتاق شد و صندوق را شكست و سر شريف را بيرون آورد، غسل داد و با كافور، 

ت: گفگريست و ميمشك و زعفران معطر نمود، و آن را در برابر خود گذاشت، او مي

ي كساني و اي كريم و بزرگ همه[ اي سر! كه از سرهاي بني آدم هستي، 9۱4] صفحه 

كنم از كساني باشي كه خدا در تورات و انجيل مدح فرموده اند، گمان ميكه در عالم

هاي است، و تويي آن كسي كه تو را فضيلت تأويل عطا فرموده است، زيرا كه خاتون

 كنند. من!نمايند، و نوحه ميسيده از فرزندان آدم در دنيا و آخرت بر تو گريه مي

خواهم تو را به نام و صفت تو بشناسم.ناگاه سر مطهر به قدرت خداوند اكبر به سخن مي

آمد و فرمود:أنا المظلوم، أنا المهموم، أنا المغموم، أنا الذي بسيف العدوان و الظلم قتلت، 

أنا الذي بحرب أهل البغي ظلمت، أنا الذي علي غير جرم نهبت، أنا الذي من الماء منعت، 

عن االهل و االوطان بعدت.منم مظلوم، منم مهموم، منم مغموم، منم آن كسي  أنا الذي

كه به تيغ ستم و ظلم كشته شدم.منم آن كسي كه به محاربه و جنگ اهل ستم مظلوم 

جرم و گناه غارت شدم.منم آن كسي كه از آب منع شدم.منم شدم.منم آن كسي كه بي

ب گفت: اي سر مطهر! تو را به خدا آن كسي كه از اهل و وطن خويش رانده شدم.راه

دهم كه بيشتر خودت را معرفي كن.سر مطهر فرمود:ان كنت تسأل عن حسبي و قسم مي

خديجة محمد المصطفي، أنا ابن علي المرتضي، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابننسبي، فانا ابن

ربالء، أنا أنا مظلوم كالعروة الوثقي.أنا شهيد كربالء، أنا قتيل كربالء، الكبري، أنا ابن

عطشان ]كربالء[، أنا ظمئان كربالء، أنا غريب كربالء، أنا وحيد كربالء، أنا سليب كربالء، 
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رزند پرسي؛ پس منم فأنا الذي خذلوني الكفرة بأرض كربالء.اگر از شأن و نسب من مي

ي هممحمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم، منم فرزند علي مرتضي، منم فرزند فاط

ي كبري سالم اهلل عليهم.منم فرزند كسي كه چنگ زدن به دين زهرا، منم فرزند خديجه

ي محكم و استوار است كه بريده [ دستگيره9۰۱و مودت او مانند چنگ زدن به ] صفحه 

ي كربال، منم مظلوم كربال، منم عطشان شود، منم شهيد كربال، منم كشتهو جدا نمي

ي كربال، بال، منم غريب كربال، منم تنهاي كربال، منم به تاراج رفتهي كر]كربال[، منم تشنه

 ياور گذاشتند.ي كفار در سرزمين كربال بيمنم آن كسي كه طايفه

 سر اطهر امام حسین و مسلمان شدن نصاري

السالم اين سخنان راوي گويد: هنگامي كه راهب بزرگ، از سر مطهر حجت خدا عليه

ودند آنها هفتاد نفر ب -را شنيد، شاگردان خود را جمع كرد و قضيه را براي آنها نقل نمود 

ها را از سرهاي خويش انداختند و ي آنها ضجه زدند، گريه كردند و عمامههمه -

السالم، مودند.آن گاه خدمت آقاي ما، امام سجاد عليههاي خودشان را چاك نگريبان

ند، بريدند، و ناقوس را شكست -كه عالمت مسيحيت است  -شرفياب شدند، آنها زنارها را 

ان السالم مسلمو از كارهاي يهود و نصاري دست برداشتند و به دست مبارك امام عليه

نيم بر عليه اين كافران قيام كشده و عرض كردند:اي فرزند رسول خدا! دستور بفرماييد 

و با آنها بجنگيم و زنگ كدورت دلهاي خود را كه به سبب آنها عارض شده است، 

السالم را بگيريم.امام صاف نماييم، و انتقام خون آقا و موالي خود امام حسين عليه

غلبه و  االسالم به آنها فرمود: شما اين كار را نكنيد، زيرا كه خدا به زودي از آنها بعليه

آمده است: راوي گويد: آن گاه، آن مالعين « منتخب»[ .در ۳۸۳قهر انتقام خواهد گرفت ]

فت:رأس گحركت كردند تا اين كه به شام نزديك شدند، در اين اثنا هاتفي از غيب مي

م و المسلمون بمنظر و بمسمع ال جازع منهابن بنت محمد و وصيه يا للرجال علي قناة يرفع

نت ما روضة اال تمكحلت بمنظرنا الجفون عماءها و أصم رزءك كل اذن تسمعو ال متوجع
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منعوا زالل الماء آل محمد وغدت ذئاب البرفيه أنها لك تربة ولحظ جنبك مضجع

ر فرزند دختر اي مردان! سعين عالها الكحل فيه تفرقت ويد تصافح في البرية تقطعتكرع

[ و 9۰۰شود. ] صفحه د وصي او بر سر نيزه ميمحمد صلي اهلل عليه و آله و سلم و فرزن

 شنيدند، نه كسيي او را ميديدند، و فرياد و نالهحال آن كه مسلمانان اين صحنه را مي

مان، هاي چشآمد.به پلكرسيد و نه دل كسي از مصايب آنها به درد ميبه فرياد آنها مي

شنوند ها را كه ميي گوشي كوري كشيده شد؛ و مصيبت تو همهبا ديدن آن نيزه سرمه

اي نبود مگر اين كه آرزو كرد اين كه تربت تو باشد كر و ناشنوا كرد.هيچ روضه و بقعه

و لذت و نصيب گرفتن از پهلوي مبارك محل خوابيدن تو را، درك نمايد.آل محمد 

السالم را از آب زالل صاف منع كردند؛ در حالي كه گرگان بيابان از آن آب عليهم

گشت، در آن صحرا با اشك پر گرديد، شيدند.چشمي كه بر آن سرمه كشيده مينومي

 [ .۳۸9شد ]كرد، بريده ميو دستي كه در ميان خلق مصافحه مي

 شونداسراي اهل بیت به دمشق نزديك مي

سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد:هنگامي كه كاروان اسرا نزديك دمشق رسيدند حضرت 

ي آن مالعين بود، نزديك شد و به او ه شمر حرامزاده كه از جملهكلثوم عليهاالسالم بام

خواهم فرمود: حاجتي نسبت به تو دارم؟آن ملعون گفت: حاجت تو چيست؟فرمود: مي

اي ببريد كه تماشاگرانش كمتر باشند، و تو نماييد از دروازهوقتي كه ما را وارد شهر مي

ها بيرون كنند و بين ما و سرها فاصله باشد، به افرادت بگو كه اين سرها را از ميان محمل

نماييم.آن چرا كه ما از نگاه كردن زياد مردم، با اين حالي كه داريم، احساس ذلت مي

معلون در جواب سؤال آن خاتون مكرمه به خاطر ظلم و كفري كه داشت دستور داد، 

ا از ميان تماشاگران ها قرار دهند، و آن مخدرات رسرها را بر نيزه كرده و در وسط محمل

 [ 9۰۲[ . ] صفحه ۳۸۸روانه كرد و آنها را با اين حال به شهر شام وارد كردند ]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 تذيیالت

 كرامات و معجزاتي كه از اهل بیت در میان راه كوفه و شام واقع شد

و سيد بن طاووس رحمة اهلل « مناقب»آمده است: روايتي را صاحب « بحاراالنوار»در  -۰

غير  لهيعه و:ابن-كنيم را نقل مي« مناقب»كه ما در اينجا روايت صاحب  -اند نقل كرده

 گويد: بيت خدا را طوافمي -نماييم كه ما موارد نياز آن را بيان مي -اند او روايت كرده

دانم گويد: خداوندا! مرا ببخش و حال آن كه ميكردم ناگاه مردي را ديدم كه ميمي

ي خدا! از خدا بترس و اين گونه سخن مگو، زيرا م: اي بندهبخشي.به او گفتكه مرا نمي

هاي درختان باشد و از خداي عزوجل ها و برگهاي باراني قطرهاگر گناهان تو به اندازه

بخشد، چرا كه او بخشنده و رحيم است.او گفت: طلب مغفرت نمايي آن گناهان را مي

اني مدم آن گاه گفت: ما پنجاه نفر از كسي خودم را به تو تعريف كنم.نزد او آبيا تا قصه

برديم. در طي راه، السالم را به سوي شهر شام ميبوديم كه سر مطهر امام حسين عليه

خورديم.شبي نهاديم، و در اطراف آن شراب ميهنگام شب سر مطهر را در صندوقي مي

ب همه ي ياران من شراب خورده و مست شدند. من شراب نخوردم، چون تاريكي شهمه

جا را فراگرفت، صداي رعدي را شنيده و برقي را ديدم. ناگاه درهاي آسمان گشوده شد 

السالم به همراه پيامبر ما حضرت و حضرات آدم، نوح، ابراهيم، اسماعيل و اسحاق عليهم

السالم و گروهي از محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم و جناب جبرئيل عليه

و  السالم به صندوق نزديك شد، سپس سر انورناب جبرئيل عليهفرشتگان فرودآمدند.ج

السالم ي انبيا عليهماطهر را بيرون آورد، و او را به خود چسبانيد و بوسيد. بعد از او، همه

مانند او نسبت به سر اطهر عرض ارادت كردند، و حضرت رسول خدا صلي اهلل عليه و 

 ي پيامبران او را تسليسالم گريه نمود، و همهالآله و سلم بر سر مطهر امام حسين عليه

داده و به او تسليت گفتند.آن گاه جبرئيل به ايشان عرض كرد: يا محمد! خداوند در 

خصوص امت تو مرا امر فرموده است كه از تو اطاعت نمايم، پس اگر امر نمايي زمين 
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ان كه در مورد قوم لوط [ و آن را بر آنها ويران سازم، چن9۰۳را به لرزه درآورده ] صفحه 

چنين نمودم.پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود: نه، يا جبرئيل! زيرا در روز 

قيامت من و آنها در پيشگاه خداي تعالي توقفي خواهيم داشت.راوي گويد: آن گاه 

حضرات بر سر مطهر آن حضرت نماز گزاردند، سپس گروهي از فرشتگان آمدند و 

خداوند تبارك و تعالي به ما امر كرده است كه اين پنجاه نفر را عرض كردند: 

د را انجام ي خوبكشيم.پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم به ايشان فرمود: شما وظيفه

ي خود بزند، دهيد.آنها با تازيانه به جان ما افتادند، يكي از آنها مرا قصد كرد تا با تازيانه

ل اهلل!حضرت فرمود: برو، خداوند تو را نبخشد.هنگام صبح گفتم: االمان االمان يا رسو

صاحب اصل گويد:  -۲[ .۳۸۰اند ]ي يارانم خاكستر شده و بر زمين افتادهشد ديدم، همه

ه اند كه فرموده است:هنگامي كدر يك كتاب قديمي از شيخ مفيد رحمة اهلل نقل كرده

نها بردند آرا به سوي دمشق ميالسالم و سرهاي طاهرين اسيران اهل بيت عصمت عليهم

مقاتل حركت دادند. روز بسيار گرمي بود، مشكي كه با ايشان بود را به طرف قصر بني

د ملعون به سعواژگون شد و آب آن بر زمين ريخت، تشنگي سختي بر آنها غلبه كرد.ابن

ع ااي به وسعت چهل ذرگروهي از افراد خود دستور داد تا در طلب آب باشند، و خيمه

بر پا كردند و خود آن حرامزاده و يارانش در آن نشستند. آنها اسيران آل اهلل و كودكان 

السالم را بر روي خاك سوزان رها كردند، و اين در حالي بود كه آفتاب اهل بيت عليهم

گداخت.حضرت زينب كبري عليهاالسالم تابيد و آن را ميسوزان بر بدن آن مظلومان مي

السالم را در كناب خود نشانده و از شدت تشنگي مشرف بر سجاد عليه در حالي كه امام

ي اشتري كه در آنجا بود حركت كرد، و در دستش بادبزني بود هالك بود به سوي سايه

گفت:يعز علي أن أراك بهذا الحال زد و ميكه با آن، حضرت را از شدت گرما باد مي

 حال ببينم اي فرزند برادرم.بعد از آن؛ حضرتيابن أخي!بر من دشوار است كه تو را با اين 

[ بالشي 9۰9سكينه عليهاالسالم به سوي درختي كه در آنجا بود رفت و براي خود ] صفحه 

از خاك ترتيب داد و خوابيد، اندكي نگذشت ناگاه گروه اشرار كوچ كردند.راوي 
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ي فاطمه شد،ي صغري عليهاالسالم سوار شتر ميگويد: وي با خواهرش جناب فاطمه

صغري عليهاالسالم به ساربان شتر فرمود: خواهرم سكينه عليهاالسالم كجاست؟ به خدا 

شوم تا اين كه خواهرم را بياوري.آن ملعون گفت: او كجاست؟فرمود: سوگند! سوار نمي

دانم كجا رفته است.ساربان شتر با صداي بلند فرياد زد: اي سكينه! بيا و با زنان سوار نمي

سكينه عليهاالسالم به جهت مشقت و رنج سفر، از خواب بيدار نشد، آفتاب شو.حضرت 

زد: باال آمد و گرما آزارش نمود از خواب بيدار شد و به دنبال آنها به راه افتاد، و فرياد مي

خواهرم اي فاطمه! آيا من، هم سوار تو در محمل نبودم؟ اكنون تو سوار بر اشتري و من 

اهرش براي او سوخت و به ساربان شتر فرمود: به خدا سوگند! اگر ام.دل خوپابرهنه مانده

اندازم، و در روز قيامت خون خواهر مرا برايم نياوري، خود را از باالي اين شتر پايين مي

 خواهم.آن ملعونخود را در پيشگاه جدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم از تو مي

هماني كه پدرم او را بسيار دوست گفت: خواهر تو كيست؟فرمود: سكينه، 

 اي كه در آن سكينه وگفت: خانهاي كه پدرت در مورد او ميداشت.گفت: سكينهمي

دارم؟فرمود: آري.پس ساربان شتر به او رقت نمود رباب باشد من آن خانه را دوست مي

ماتت شو او را با خواهرش سوار كرد.رق لها الشامت مما بها ما حال من رق لها الشامت

كننده از جهت آن محنتي كه در او بود برايش رقت كرده، و دلش سوخت؛ چگونه است 

در اصل آمده است: در كتابي كه قباًل  -۳حال كسي كه شماتت كننده به او رقت نمايد؟

نام برديم نقل شده است:هنگامي كه سرهاي مبارك و اسيران اهل بيت عصمت 

د، رئيس آنجا امر كرد كه شهر را زينت كرده و به رسيدن« عسقالن»السالم به منزل عليهم

بازيگران و رقاصان آنجا امر كرد كه بازي كرده و طبل و ساز بزنند و مشغول لهو گردند، 

[ در آن شهر، مرد تاجري به نام 9۰۸آنها در قصرها به زدن سازها مشغول شدند. ] صفحه 

ه متوجه شادي و خوشحالي مردم بود، او در بازار ايستاده بود،هنگامي ك« زرير خزاعي»

گفت: اين روزها بر تو مبارك باشد.به يكي از مردم گفت: شد كه هر كدام به ديگري مي

ه تو اند؟گفتند: گويا كبراي چه مردم شاد و مسرور هستند؟ و چرا بازارها را تزيين كرده
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لف ادر اين شهر غريب هستي؟گفت: بلي.گفتند: اي شخص! بدان، در عراق، گروهي مخ

يزيد بودند، كه با او بيعت نكردند. يزيد به سوي آنها لشكري فرستاد، آنها را كشتند و 

اينها سرهاي آنها و اينان اسيران آنها هستند.زرير گفت: اين گروه كافر بودند يا 

مسلمان؟شخصي گفت: آنها بزرگان و آقايان زمان بودند.گفت: پس براي چه بر يزيد 

گفت: من فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و ي آنها ميخروج نمودند؟گفت: پيشوا

سلم هستم و من به خالفت سزاوارترم.خزاعي گفت: پدر او كه بود؟ مادر او كه بود؟ و 

 السالم بود، و نام برادرش حسننام او چيست؟شخصي گفت: اي زرير! نام او حسين عليه

دختر محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله السالم و نام مادرش فاطمه زهرا عليهاالسالم عليه

و سلم و پدرش علي مرتضي صلوات اهلل عليه.هنگامي كه خزاعي اين سخن را شنيد، دنيا 

د، ي وسعتش در برابر او تنگ شدر برابر چشمان او سياه و تاريك گرديد، و دنيا با همه

اي من امام السالم آمد، چون چشم او بر آقپس به نزد اسراي اهل بيت عصمت عليهم

ي كني و حال آن كه همهالسالم افتاد آن حضرت فرمود: فالني چرا گريه ميسجاد عليه

اهل شهر در شادي و سرور هستند؟زرير عرض كرد: اي آقاي من! من مرد غريبم، و 

امروز وارد اين شهر شوم و نامبارك شدم. من تاجر هستم، و از اهل شهر، از سبب شادي 

. جواب دادند: شخص ياغي بر يزيد خروج كرد پس يزيد او را و سرور آنها پرسيدم

[ پس چون از 9۰۰بكشت و سر او را به شهر شام بفرستاد و زنان او را اسير نمود. ] صفحه 

السالم، و طالب عليهاهل شهر، از نام او و نام پدرش پرسيدم.گفتند: حسين بن علي بن ابي

آله و سلم است.گفتم: سزاوارتر از او به جد او حضرت محمد مصطفي صلي اهلل عليه و 

العابدين صلوات اهلل عليه خالفت كيست؟ خاموش شدند و جواب ندادند.آقايم زين

كنم، خداي تعالي تو را فرمود: اي تاجر! معرفت حق و بوي محبت را از تو مشاهده مي

.امام خير دهد.عرض كرد: اي آقاي من! امر بفرماييد تا خدمتي براي شما انجام دهم

السالم فرمود: به آن كسي كه حامل سر مطهر پدر بزرگوار من است بگو: از زنان عليه

هاي آنها تمام شود؛ طاهرات جلوتر رود و از آنها فاصله بگيرد، براي اين كه حجاب
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)يعني كسي به آنها نگاه نكند و به نگاه كردن بر سر مقدس مشغول شوند و از نگريستن 

جاه السالم را اجابت نمود، پننند(.پس بالفاصله زرير امر امام عليهبه سوي زنان اعراض ك

خواهم جلوتر بروي و در مثقال زر و نقره به حامل سر مطهر عطا كرد و به او گفت: مي

 هايميان زنان نباشي.حامل سر مطهر از آنها فاصله گرفت و مخدرات طاهرات از نگاه

كردند.آن گاه زرير مقدس را تماشا مي دين سرنامحرمان راحت شدند، و مردمان بي

السالم فرمود: اگر لباس عرض كرد: اي آقاي من! آيا حاجت ديگري نداريد؟امام عليه

اضافه داري براي من بياور.پس زرير به محل اقامتش آمد و براي هر كدام از مخدرات 

، ر اين حال بوديماي آورد.زرير گويد: ما دالسالم عمامهطاهرات، لباسي، و براي امام عليه

اي از در بازار بلند شد، دقت كردم ديدم صداي شمر ملعون ناگاه فرياد و صيحه

است.رگ غيرت و حميت من به جوش آمد، به سوي آن ملعون آمدم و او را لعنت كرده 

و دشمنام دادم، و افسار اسب او را گرفتم و گفتم: خدا تو را لعنت كند اي شمر! اين سر 

اي اي و اسير نمودههايي كه غارت كردهاي؟ و اين خاتونبر نيزه زده كيست كه او را

دا اي؟ خجهاز سوار كردهباشند كه ايشان را بر شترهاي بيفرزندان كدام شخص مي

ها و پاهاي تو را قطع كند و قلب و چشمهاي تو را كور سازد.شمر ولدالزنا چون دست

[ پس او را احاطه 9۰9و را بزنيد. ] صفحه اين سخنان شنيد به لشكر خود فرياد زد كه ا

كردند و با شمسشير و نيزه به جان او افتادند، اهل شهر نيز بر سر آن بيچاره گرد آمده و 

هوش افتاد. آن قدر زدند گمان كردند كه او كشته شده سنگبارانش كردند تا اين كه بي

مچنان از شدت ضرب ها سپري شد و او هاست، پس دست از او برداشته و رفتند.ساعت

ي شب شد، زرير به هوش آمد، او از شدت هوش بود، شب فرارسيد و نيمهو شتم بي

رفت، و گاهي از شدت كشيد و راه ميجراحات گاهي مانند كودكان خود را در زمين مي

غلطيد. هر طوري بود خود را به مسجد سليمان پيامبر زخمها بر پشت و شكم خود مي

چاك  هايد، ناگاه در مسجد، مردمي را ديد كه با سرهاي باز و گريبانالسالم رسانيعليه

چاك و چشمهاي گريان و دلهاي سوزان مشغول عزاداري هستند.زرير رو به آنها كرد و 
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كنيد و حال آن كه مردم اين شهر شاد و مسرور هستند؟يكي از گفت: چرا شما گريه مي

ا ما از دوستداران مؤمنان هستي بنشين و ب آنها گفت: نكند كه از گروه خوارج باشي، اگر

در مصيبت شريك باش.زرير گفت: معاذ اهلل! اين كه از اهل شقاوت باشم، و اآلن به 

السالم و اهل بيت او، و به خاطر مصايبي كه بر آنها و بر زنان خاطر محبت امام حسين عليه

دشمنان قرار مخدرات آنها وارد شده است؛ به قصد كشته شدن مورد ضرب و شتم 

 هايي كه از نيزه در بدنشدارنده مرا حفظ فرمود.آن گاه زخمگرفتم، وليكن خداي نگه

بود به آنها نشان داد، و همگي مشغول گريه كردن شدند و مجلس عزاداري برپا 

به اسناد خودش از سليمان بن مهران اعمش « خرايج»قطب راوندي در كتاب  -9نمودند.

مان گفت:من در موسم حج بودم در اثناي مراسم مردي را روايت كرده است كه سلي

دانم كه مرا گفت: خدواندا! مرا ببخش و حال آن كه ميكرد و ميديدم كه دعا مي

بخشي.سليمان گفت: از شنيدن اين سخن لرزه بر اندامم افتاد، به او نزديك شدم و نمي

و سلم هستي، و اين روزها؛ گفتم: تو در حرم خدا و حرم رسول او صلي اهلل عليه و آله 

و در ماه بزرگ است، پس چرا از مغفرت خداي تعالي  -يا احرام  -روزهاي محترم 

[ گفت: اي شخص! گناه من بزرگتر است.گفتم: آيا از 9۰۳مأيوس هستي؟ ] صفحه 

وزن هاي محكم و استوار همهاي تهامه بزرگتر است؟گفت: آري.گفتم: آيا با كوهكوه

خواهي گناه خودم را به تو تعريف نمايم؟گفتم: مرا از ت: آري، اگر ميو برابر است.گف

گناهت باخبر كن.گفت: بيا از حرم بيرون رويم.آن گاه از حرم بيرون رفتيم، او قضيه 

خود را تعريف كرد و گفت:من جزو لشكريان شوم و نامبارك عمر سعد ملعون بودم، 

ي ملهكردم، و از جر آن لشكر خدمت ميالسالم كشته شد من دوقتي كه امام حسين عليه

به  بردند.ما با سر مطهرچهل نفري بودم كه سر مطهر را از كوفه به سوي يزيد لعين مي

ي نصاري فرودآمديم، و سر مقدس در سوي شام به راه افتاديم. در راه، كنار صومعه

ام را وقع غذا، طعحالي كه بر سر نيزه بود به همراه ما بود، نگهبانان مواظب آن بودند، م

آماده كرديم و نشستيم كه بخوريم، ناگاه دستي را ديدم كه در روي ديوار صومعه 
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السالم نويسد:أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب؟آيا امتي كه حسين عليهمي

را كشتند، اميدوار شفاعت جد او در روز حساب هستند؟آن ملعون گويد: ما از اين امر 

دم و وحشت نموديم و يكي از ما به سوي آن دست پريد كه آن را بگيرد سخت ترسي

ولي غايب شد.سپس ياران من به سوي طعام آمدند، ناگاه ديديم باز دست ظاهر شد و 

ه خدا سوگند! بمانند دفعه قبل نوشت:فال و اهلل ليس لهم شفيع و هم يوم القيامة في العذاب

اي نيست، و آنها در روز قيامت در عذاب خواهند براي آنها در روز قيامت شفاعت كننده

بود.باز ياران ما به سوي دست پريدند،باز غايب گرديد، سپس به سوي طعام برگشتند، 

باز دست ظاهر شد و نوشت:و قد قتلوا الحسين بحكم جور و خالف حكمهم حكم الكتاب 

م آنها با ند؛ و حكالسالم را به حكم جور و ستم كشت[ به تحقيق حسين عليه9۰4] صفحه 

حكم كتاب خدا مخالف شد.من از خوردن غذا دست برداشتم و غذا براي من گوارا 

ي خود سر بيرون آورد، او نوري را ديد كه از باالي سر نشد.آن گاه راهبي از صومعه

: از ايد؟گفتندمقدس به سوي آسمان امتداد دارد.راهب از نگهبانان پرسيد: از كجا آمده

ين محاربه و جنگ كرديم.راهب گفت: فرزند فاطمه، دختر پيامبر شما و عراق، با حس

فرزند پسرعموي پيامبر شما؟گفتند: آري.گفت: هالك و خسران بر شما باد! به خدا 

داديم و سوگند! اگر عيسي بن مريم فرزندي داشت ما او را در چشمهاي خود جاي مي

يس و حاجت تو چيست؟گفت: به رئ داشتيم، وليكن من از شما حاجتي دارم.گفتند:برمي

ام، دارم. بزرگ خود بگوييد: من ده هزار درهم كه آنها را از پدران خود به ارث برده

آنها را از من بگيرد و اين سر مطهر را به من بدهد تا وقت كوچ شما نزد من باشد، هنگام 

[ ۳۸9اهلل ]دهم.اين پيشنهاد را به عمر سعد لعنة كوچ شما، آن را به شما تحويل مي

رساندند، آن ملعون گفت: از راهب پولها را بگيريد و سر را تا وقت كوچ به او بدهيد.آن 

مالعين به نزد راهب آمدند و گفتند: پولها را بياور تا سر مقدس را به تو عطا كنيم.راهب 

از باالي صومعه دو كيسه به آنها داد كه در هر كدام از آنها پنج هزار درهم بود.عمر 

 دار خودها را صرافي كرد و سنجيد و آنها را به خزينهعون صراف را طلبيد، او درهممل
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تحويل داد و دستور داد كه سر مقدس را به راهب بدهند.راهب سر مقدس را گرفت، آن 

[ داد و آن را با مشك و 9۲۱گاه سر مطهر حجت خدا را از گرد و غبار شستشو ] صفحه 

ي حريري گذاشته و در برابر خود قرار در ميان پارچه كافوري كه داشت معطر نمود، و

نمود، تا اين كه آن مالعين او را صدا زدند و سر كرد و گريه ميداده و پيوسته نوحه مي

مطهر را از او خواستند.راهب عرض كرد: اي سر مطهر! من جز نفس خودم مالك نيستم، 

رت محمد صلي اهلل عليه و خواهم در هنگام قيامت در پيشگاه جدت حضپس از تو مي

دهم به اين كه جز از خدا، الهي آله و سلم براي من گواهي دهي كه من شهادت مي

نيست، و اين كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم عبد و رسول خدا است، من به دست 

خواهم ي تو هستم.آن گاه راهب به آن مالعين گفت: ميتو مسلمان شدم، و من بنده

رگ شما سخن بگويم و سر مبارك را به او عطا كنم.پس عمر سعد ملعون را كمي با بز

دهم كه طلبيد و گفت: تو را به خدا و به حق محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم قسم مي

بعد از اين، با اين سر مطهر رفتار سابق را نداشته باشي و اين سر مقدس را از اين صندوق 

دهم.او سر مطهر را به آن گويي انجام مينچه را تو ميبيرون نياوري.عمر ملعون گفت: آ

ملعون تحويل داد و از صومعه فرودآمد تا به يكي از كوهها برود و خدا را عبادت 

كند.عمر سعد حرامزاده نيز با افرادش حركت كرد و در مورد سر مطهر حجت خدا به 

ه شام نزديك شد، ب سخن او گوش نداده و مثل سابق رفتار نمود.چون آن ملعون به شهر

ها را خواست. آنها را حاضر كرده افراد خود گفت: فرودآييد.آن گاه از خادم خود كيسه

اده شود.سر ها گشو در برابر او گذاشتند، بعد به مهر آنها نگاه كرد، و دستور داد سر كيسه

آنها نگاه  ياند.بعد به سكهي دينارها سفال گشتهها را باز كردند ناگاه ديد كه همهكيسه

كرد ديد كه بر يك روي آنها اين آيه نوشته شده است:)و ال تحسبن اهلل غافالً عما يعمل 

كنند غافل است.و بر [ .البته گمان مكن كه خدا از آنچه ستمكاران مي۳۸۳الظالمون( ]

[ )و سيعلم الذين ظلموا 9۲۰ي شريفه نوشته شده است: ] صفحه روي ديگر آنها اين آيه

[ .آن ملعون گفت:)انا هلل و انا اليه راجعون(، زيانكار دنيا و آخرت ۳۸4ينقلبون( ] اي منقلب
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شدم. سپس به غالمان خود گفت: آنها را به نهر بيندازيد غالمانش نيز آنها را به نهر 

انداختند.آن ملعون، فرداي آن روز به شام وارد شد... تا آنجا كه راوي حديث گويد: در 

السالم را به اتاقي كه در مقابل مجلس دستور داد سر مطهر امام عليهشهر شام يزيد لعين 

خورد، وارد كردند، ما را مأمور حفاظت از سر شراب آن ملعون بود و در آنجا شراب مي

ي اين امور و كرامات در دل من بود، من نتوانستم در اين اتاق مطهر نمود، همه

اظت از سر مقدس نمود، چون پاسي از بخوابم.چون شب فرارسيد، باز ما را مأمور حف

ند:يا كاي از جانب آسمان شنيدم، ناگاه ديدم كه منادي ندا ميشب گذشت، صدا و غلغله

ي بسياري از فرشتگان السالم به همراه عدهآدم! فرودآي.پس حضرت آدم عليه

 يفرودآمدند.بعد از آن، شنيدم منادي را كه ندا كرد: يا عيسي! فرودآي.پس حضرت عيس

ي ي بسياري از فرشتگان فرودآمدند.بعد از آن، آواز و غلغلهالسالم نيز به همراه عدهعليه

كرد: يا محمد! فرودآي.آن حضرت نيز به همراه جمعيت عظيمي شنيدم، كه منادي ندا مي

زيادي اجالل نزول فرمود، فرشتگان زيادي اتاق را احاطه كردند، آن گاه حضرت رسول 

ه و آله و سلم وارد اتاق شد و سر مطهر را برداشت.راوي گويد: در خدا صلي اهلل علي

روايت ديگري آمده است:حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم در زير سر مطهر 

اي كه سر مطهر بر باالي آن بود، خم شد و سر مقدس در بغل آن حضرت نشست، نيزه

السالم فت و نزد حضرت آدم عليهافتاد، رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم آن را گر

بيني امتم، پس از من با فرزندم چگونه رفتار كردند؟از اين آمد و فرمود: اي پدر من! مي

ها السالم گفت: يا محمد! من صاحب زلزلهسخن، بدن من لرزيد. بعد از آن، جبرئيل عليه

ي بزنم كه اآنها صيحههستم، به من امر فرماييد كه زمين را بر امت تو متزلزل نمايم، و به 

[ عرض كرد: يا محمد! اجازه بفرما 9۲۲از آن هالك شوند.حضرت فرمود: نه. ] صفحه 

اين چهل نفر را كه مأمور سر مطهر هستند به سزاي اعمالشان برسانم.حضرت فرمود: 

ك دميد و آنها هالالسالم با نفس خود به يكايك ما مياجازه دادم.آن گاه جبرئيل عليه

بيني؟حضرت رسول خدا شنوي و مي، پس به من نزديك شد و فرمود: آيا ميشدندمي
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صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود: او را رها كنيد و به حال خود بگذاريد، خداي تعالي او 

را نبخشد.پس مرا رها كردند و سر مبارك را گرفتند و رفتند.از آن شب به بعد، سر 

از طرفي، عمر سعد ملعون به دنبال حكومت ري مقدس مفقود شد، و از آن خبري نشد.

رفت، و به سلطنت موفق نشد و خدا عمر او را گرفت و در راه هالك شد.سليمان بن 

اعمش گويد: پس از شنيدن اين قصه به آن مرد ملعون گفتم: دور شو! مرا به آتش جنايتي 

[ ۳۰۱كجا رفت ]دانم آن ملعون اي نسوزان. از او روي گردانيدم و نميكه مرتكب شده

 [ 9۲۸. ] صفحه 

 ورود اهل بیت به شهر شام

 اسرا و سرهاي مطهر در بازار شام

گويد: كاروان اسرا را با جديت تمام حركت دادند تا اين كه ابومخنف در اين مورد مي

شود، مردم گويا مست هستند، وارد شهر شام شدند. بازارها تعطيل است و داد و ستد نمي

آمد و گفت: خدا چشم تو را روشن  -عليهما اللعنه -يزيد بن معاويه ملعوني به سوي 

لوات اهلل ص -نمايد اي خليفه!يزيد گفت: براي چه؟آن ملعون گفت: به خاطر سر حسين 

يزيد حرامزاده به آن شخص گفت: خدا چشم تو را روشن ننمايد.آن گاه دستور -عليه 

 د صد و بيست علم برافراشته نموده و بهداد آن لعين را زنداني كنند.از طرفي، دستور دا

عين، ها آن مالها برافراشته شد، در زير علماستقبال سر اطهر و اقدس حضرت بروند.علم

گفتند!!ناگاه هاتفي صدا زد و اين اشعار را خواند:جاؤوا مي« ال اله اال اهلل»و « اهلل اكبر»

ظم حسرة من يومه و اراه رهنا برأسك يابن بنت محمد! مترمالً بدمائه ترميالال يوم اع

للمنون قتيالفكأنما بك يابن بنت محمد! قتلوا جهاراً عامدين رسوالو يكبرون بأن قتلت و 

انما فتلوا بك التكبير و التهليالاي فرزند دختر رسول خدا! سر تو را در حالي كه بخونت 

ت روز شهاد آغشته بود آوردند.هيچ روزي بزرگتر و شديدتر از جهت حسرت و اندوه از
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بينم كه در گرو مرگ و كشته شدن است.گويا به سبب آن حضرت نيست؛ و من او را مي

كشتن تو اي پسر دختر پيامبر! به آشكار و عمد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را 

شتن تو گويند؛ و حال آن كه جز اين نيست كه با ككشتند. و به كشته شدن تو تكبير مي

ي خيزران وارد شهر شدند، من هم ل را كشتند.سهل گويد: مردم از دروازهتكبير و تهلي

ها بودند، آوردند، اسرا به همراه آنها وارد شدم، ناگاه ديدم هيجده سر كه بر باالي نيزه

دست  السالم درجهاز سوار كرده بودند، سر اطهر امام حسين عليهرا بر پشت شترهاي بي

[ أنا صاحب الرمح الطويل أنا 9۲۰گفت: ] صفحه ملعون ميشمر لعين بود، آن ولدالزناي 

منم أنا قتلت ابن سيد الوصيين و أتيت برأسه الي يزيد اميرالمومنينقاتل الدين االصيل

ي دين اصيل.فرزند سيد الوصيين را من كشتم كه اينك ي بلند، منم كشندهصاحب نيزه

كلثوم عليهاالسالم در پاسخ آن فرمود: سر او را به يزيد اميرالمؤمنين!! آوردم.حضرت ام

ا در اظهار و ي -اي ملعون فرزند ملعون! در نسبت لقب اميرالمؤمنين به يزيد دروغ گفتي 

آگاه باش كه لعنت خدا بر قوم ستمكاران است.واي بر تو! -شجاعت خود دروغ گفتي 

ميكائيل  و كني كه جبرئيلدر نزد يزيد ملعون فرزند ملعون؛ بر كشتن كسي افتخار مي

ش ي عرگفتند؛ كسي كه نام او بر سراپردهعليهماالسالم او را در گهواره الاليي مي

پروردگار عالميان نوشته شده است، كسي كه خداوند عالميان پيامبران را به جد او ختم 

كرده است، و كفار را به دست پدر او مقهور و مغلوب كرده است.پس مانند جد من 

الم، و الس عليه و آله و سلم، و مانند پدر من علي مرتضي عليهمحمد مصطفي صلي اهلل

شود؟خولي ملعون متوجه حضرت ي زهرا عليهاالسالم كجا پيدا ميمانند مادر من فاطمه

 كني و حال آن كه تو دختركلثوم عليهاالسالم شد و عرض كرد: شجاعت را انكار ميام

از ديگري آوردند كه سر حر بن يزيد  مرد شجاع هستي.آن گاه سرهاي اطهر را يكي پس

السالم آوردند. پس از آن، سر الرحمه را پس از سر اطهر امام حسين عليهرياحي عليه

السالم نمايان شد كه ملعوني به نام قشعم جعفي مبارك حضرت ابوالفضل العباس عليه

ي بود، و بقيه تهبرداشته بود.بعد از آن، سر عون بود كه سنان بن انس نخعي ولدالزنا برداش
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ها نمايان شدند.سهل گويد: دختري كه بر شتري الغر و بدون سرهاي انور پس از آن

جهاز سوار بود روي آورد، آن مخدره، روسري از خز داشت كه رنگ خز مايل به سياه 

زد:وا محمداه! وا علياه! وا حسناه! وا حسيناه! وا عقياله! وا عباساه! وا بعد بود، او صدا مي

هوش اي بر من زد كه بيراه! وا سوء صباحاه.سهل گويد: به طرف او رفتم، صيحهسف

ر ي من! چرا بشدم، وقتي كه به هوش آمدم نزديك رفتم و به او عرض كردم: اي سيده

كني و به اهل و عيال رسول زني؟ فرمود: آيا از خدا و رسول او حيا نميمن صيحه مي

كني؟عرض كردم: قسم به خدا! من نظر بدي اه ميخدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نگ

[ فرمود: تو كيستي؟گفتم: من سهل بن سعيد 9۲9نسبت به شما نداشتم. ] صفحه 

ي بندگان و دوستان شما هستم.آن گاه متوجه حضرت علي بن شهرزوري؛ و از جمله

شدم و عرض كردم: اي آقاي من! آيا حاجتي  -صلوات اهلل عليهما  -الحسين 

فرمود: آيا چيزي از درهم نزد تو هست؟عرض كردم: آري! هزار دينار و هزار داريد؟

درهم سكه دارم.فرمود: مقداري از آن پولها را به حامل سر مطهر بده و به آن ملعون بگو: 

سر اطهر را از زنان دور نمايد تا مردم مشغول نگاه كردن آن شده و به زنان اهل بيت 

السالم را اطاعت كرده و انجام دادم، آن گويد: امر امام عليهالسالم نگاه نكنند.سهل عليهم

گاه به سوي حضرت بازگشتم، عرض كردم: اي آقاي من! آن كاري را كه امر فرمودي 

روع السالم شانجام دادم.فرمود: خدا تو را در روز قيامت با ما محشور نمايد.آنگاه امام عليه

مشق كانني من الزنج عبد غاب عنه نصيرو جدي به خواندن اين اشعار كرد:أقاد ذليال في د

رسول اهلل في كل مشهد و شيخي اميرالمؤمنين اميرفياليت لم ادخل دمشق و لم يكن يراني 

يزيد في البالد اسيربا دستان بسته و ذلت و خواري در شهر شام اسيرم كردند؛ گويا من، 

ده است.در حالي كه جد ي او غايب شي سودان هستم كه ياري كنندهاي از طايفهبنده

من رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم )كه مردم در جميع مجالس و محافل او را 

كه  السالمنامند(؛ و بزرگ من اميرمؤمنان عليهرسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مي
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ر ديد كه دشدم؛ و يزيد لعين مرا نميپادشاه امير است.اي كاش به شهر شام داخل نمي

 كنم.شهرها سير مي

 رفتار شامیان با اسرا و سرهاي مطهر

ردند كه كي بلندي نگاه ميسهل گويد: در اين ميان؛ پنج نفر زني را ديدم كه از پنجره

 روحنا -اي بود. چون سر اطهر حجت خدا ي آنها پيرزني ملعونه و پشت خميدهاز جمله

گي را برخاست و سن -لعنها اهلل  -رزن در برابر آن قرار گرفت پي -و روح العالمين فداه 

دم ي خبيثه ديالسالم زد.چون اين جسارت را از آن ملعونهبه دندانهاي پيشين امام عليه

عرض كردم: خدايا! او را و آن زنهايي را كه با آن ملعونه هستند هالك گردان، به حق 

سخن من تمام نشده  [ سهل گويد: هنوز9۲۳محمد و اوالد او، صلوات اهلل عليهم. ] صفحه 

بود كه پنجره خراب شد و سقوط كرد و آن پيرزن ملعونه با آن زنان ملعون هالك 

[ .در روايت ديگر آمده است: وقتي كه اهل بيت ۳۰۰گرديدند، پايان اين روايت ]

به همراه  -لعنها اهلل  -هجام اي به نام امالسالم كنار آن پنجره رسيدند، پيرزن ملعونهعليهم

كردند، وقتي كه آن خبيثه سر مقدس امام حسين ان و دختران خويش نگاه ميكنيز

ي بلندي بود و محاسن مباركش به خون آغشته بود؛ ديد السالم را كه در باالي نيزهعليه

ي سرهاست سر چه كسي است؟ و اين سرهايي كه بعد گفت: اين سر كه پيشاپيش همه

طالب ند: اين سر؛ سر اطهر حسين بن علي ابياز او هستند، سرهاي چه كساني هستند؟گفت

السالم است، و اين سرها، سرهاي اصحاب )و اهل بيت( او هستند.آن ملعونه، خيلي عليهم

خوشحال شد و به كنيزان خود گفت: سنگي به من بدهيد تا به سر حسين بزنم، چون پدر 

ورت و سنگ را به صاو، پدر و شوهر مرا كشته است.يكي از كنيزان سنگي به او بداد، ا

السالم زد كه در اثر آن، خون به محاسن شريفش جاري شد.پس نوراني و مطهر امام عليه

كلثوم عليهاالسالم متوجه برادرش شد، ديد خون از صورت انور از اين كار، حضرت ام

و محاسن شريف آن حضرت جاري است. پس سيلي به صورت خود زد، و گريبانش را 
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زد:وا غوثاه، وا مصيبتاه، وا محمداه، وا علياه، وا حسناه، وا حسيناه!آن چاك نمود و فرياد 

هوش افتاد، چون به هوش آمد فرمود: چه كسي اين جسارت را به برادر و نور گاه بي

د كلثوم عليهاالسالم از سوز دل نفرين كرچشم من نمود؟گفته شد: اين پيرزن.حضرت ام

ا بر ي او ررقها بنار الدنيا قبل نار اآلخرة.خدايا خانهو فرمود:اهلل اهجم عليها قصرها، و اح

سرش ويران كن، و آن ملعونه را پيش از آتش آخرت با آتش دنيا بسوزان.راوي گويد: 

به خدا قسم! هنوز كالم آن مخدره عليهاالسالم تمام نشده بود كه ساختمان فروريخت و 

ت له بلند شد و در همين ساعي ملعونه ويران شد و قصرش آتش گرفت و شعبر سر عجزه

نويسد: مي« اقبال»[ در كتاب 9۲4سوختند و مردند، خدا آنها را رحمت نكند. ] صفحه 

السالم نقل شده كه: حضرت روايتي از حضرت امام صادق عليه« مصابيح»در كتاب 

فرمود: از پدر بزرگوارم حضرت علي  -صلوات اهلل عليها  -فرمود:پدرم محمد بن علي 

سين عليهماالسالم پرسيدم: يزيد لعين تو را به چه شتري سوار نمود؟فرمود: مرا بر بن الح

لنگيد سوار كرد، و آن شتر برهنه بود و جهاز نداشت، سر مطهر حسين شتري كه مي

زين اي قرار دادند و زنان و اهل حرم ما پشت سر من، بر استران بيالسالم بر باالي نيزهعليه

ش و يا جماعت پي -كنندگان و يا گروه شتاب -گروه ستمگران سوار كرده بودند، و 

نمودند، و پشت سر ما بودند، يعني در رفتن شتاب مي -روندگان به سوي تحصيل آب 

 ها احاطه كرده بودند.اگر كسيبردند اطراف ما را با نيزهما را با اين حالت شتاب، راه مي

زدند.و با اين حال وارد دمشق سر او مي ريخت با نيزه بركرد و اشك مياز ما گريه مي

شديم وقتي كه وارد دمشق شديم ملعوني فرياد زد: اي اهل شام! اينها اسيران اهل بيت 

آمده است:هنگامي كه وارد شهر شام شديم، « امالي صدوق»[ .و در ۳۰۲ملعون!! هستند ]

ناپاك مردم شام زنان و اسيران را در روز با روي گشاده وارد شهر كردند، و چون چشم 

ايم، ديدهالسالم افتاد گفتند: ما اسيراني نيكوتر از اينها نپيشه به اسراي اهل بيت عليهمستم

السالم.ما شما كيستيد؟سكينه دختر حسين عليهماالسالم فرمود:نحن سبايا آل محمد عليهم

مكاني  هاي در مسجد درالسالم هستيم.آن گاه آنها را روي پلهاسيران آل محمد عليهم
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الم بود، و السداشتند؛ نگاه داشتند، و در ميان ايشان، امام سجاد عليهكه اسيران را نگاه مي

 [ .۳۰۳آن حضرت در اين روز جوان بود ]

 گفتگوي امام سجاد با پیرمرد شامي

گويد:هنگامي كه مخدرات طاهرات امام مظلوم كربال سيد بن طاووس رحمة اهلل مي

[ 9۳۱در آنجا ايستاده بودند، پيرمردي نزديك آمد و گفت: ] صفحه السالم و عيالش عليه

خدا را سپاس كه شما را كشت و هالك ساخت، و شهرها را از مردان شما راحت كرد، 

السالم به او فرمود: آيا قرآن و يزيد را بر شما قدرت و تسلط داد.امام سجاد عليه

اي:)قل ال أسالكم عليه الوت كردهاي؟عرض كرد: آري.فرمود: آيا اين آيه را تخوانده

ه كنم ككنم و توقع نمي[ .بگو يا محمد از شما سؤال نمي۳۰9اجراً اال المودة في القربي( ]

بر تبليغ احكام الهي مزدي، مگر دوستي اهل قرابت من، )يعني توقع من اين است كه 

 ام.امام سجادخويشان نزديك مرا دوست بداريد(.پيرمرد گفت:آري! اين آيه را خوانده

ذا  اسرائيل )و آتالسالم به او فرمود:فنحن القربي يا شيخ! فهل قرأت في بنيعليه

ي القربي(؟مائيم قربي و خويشان پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم اي شيخ! آيا در سوره

[ .و بده خويشاوندان خويش را ۳۰۸اي:)و آت ذا القربي( ]اسرائيل اين آيه را خواندهبني

ام.حضرت فرمود: مائيم قربي و نچه حق اوست؟پيرمرد گفت: آري اين آيه را خواندهآ

 ء فان هلل خمسه واي:)و اعلموا انما غنمتم من شيخويشان اي شيخ! آيا اين آيه را خوانده

ايد از كافران از [ .و بدانيد از مؤمنان آنچه غنيمت گرفته۳۰۰للرسول و لذي القربي( ]

باشد يك پنجم آن از براي خدا و رسول خدا و خويشان رسول روي قهر از هر چه 

السالم به او فرمود: مائيم قربي و خويشان رسول خدا اي است؟پيرمرد گفت: بلي.امام عليه

اي:)انما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و شيخ! ولكن آيا اين آيه را خوانده

خواهد كه از شما اهل بيت هر خداوند مي[ ؟همانا ۳۰9[ تطهيراً( ]9۳۰يطهركم ] صفحه 

پليدي را بزدايد، و شما را چنان كه بايد و شايد پاكيزه بدارد.پيرمرد گفت: اين را 
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ام.حضرت فرمود:فنحن اهل البيت الذين خصنا اهلل تعالي بآية الطهارة يا شيخ!اي خوانده

 ه است.پسي طهارت مخصوص فرمودشيخ! مائيم اهل بيتي كه خداي عزوجل به آيه

عاً شما دهم! آيا واقهاي خود پشيمان شد و گفت: تو را به خدا سوگند ميپيرمرد از گفته

آنهايي هستيد كه در اين آيات ذكر شده است؟حضرت فرمود: به حق خدا، بدون ترديد 

ما آنهايي هستيم كه در اين آيات ذكر شده است.پس پيرمرد گريه كرد و عمامه را از 

گاه سر خود را به سوي آسمان بلند نمود و عرض كرد: بار الها! من سرش انداخت، آن 

بيزاري  -از جن و انس  -به سوي تو از دشمنان آل محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم 

السالم نمود و عرض كرد: آيا من از اين كارم جويم.سپس رو به امام سجاد عليهمي

فرمايد، يي تو را قبول منمايي خدا توبه توانم توبه كنم؟حضرت فرمود: آري! اگر توبهمي

السالم با شوي.عرض كرد: من پشيمان هستم.گفتگوي امام سجاد عليهو تو از ياران ما مي

ور قتل رسيد، آن ملعون دست -عليهما اللعنه -ي او به گوش يزيد بن معاويه پيرمرد و توبه

[ .مرحوم صدوق اين ۳۰۳]پيرمرد را صادر كرد و او را كشتند، رحمت خدا بر او باد 

نقل كرده است، وليكن كشتن شيخ را ذكر ننموده است، وي در « امالي»روايت را در 

گويد:آن گاه پيرمرد گفت: خداوندا! همانا من به سوي تو، توبه ي روايت ميادامه

نمايم.و اين جمله را سه مرتبه تكرار كرد، آن گاه گفت: خداوندا! همانا من به سوي مي

دشمنان آل محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم و از كشندگان اهل بيت محمد صلي  تو از

[ قرآن را خوانده بودم ولي تا 9۳۲جويم، من ] صفحه اهلل عليه و آله و سلم بيزاري مي

 [ .۳۰4امروز متوجه اين امر نشده بودم ]

 ي كهف در شامسر اطهر امام حسین و قرائت سوره

ي را از منهال بن عمرو نقل كرده است، منهال گويد: سوگند به روايت« خرايج»در كتاب 

السالم را كه باالي نيزه خدا! من در دمشق بودم، هنگامي كه سر مقدس امام حسين عليه

خواند تا به اين آيه ي كهف را ميكردند؛ ديدم، شخصي نزد سر مطهر سورهحمل مي
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[ ۳9۱م كانوا من آياتنا عجباً( ]مباركه رسيد كه:)أم حسبت ان اصحاب الكهف و الرقي

.خداوند عزوجل سر مبارك را به زباني فصيح و رسا، ناطق و گويا فرمود و سر مطهر 

انگيزتر از امر اصحاب كهف، كشتن من، و بردن سر من باالي نيزه است فرمود: شگفت

[۳9۰. ] 

 بشارت بني امیه به قتل امام حسین و اسارت اهل بیت

اسراي  نويسد:هنگامي كهمي« منتخب»نجفي رحمة اهلل در كتاب  شيخ فخرالدين طريحي

السالم را وارد دمشق نمودند، قاصدي وارد قصر يزيد لعنة اهلل شد، آن اهل بيت عليهم

ها و پاهاي او در ميان تشتي از آب گرم، كه ملعون دستمالي بر سرش بسته بود، و دست

ور اميه حضد، و در اين محفل گروهي از بنينموطبيبي آن ولدالزنا را مداوا و معالجه مي

گفتند. در اين هنگام، قاصد رو به يزيد حرامزاده كرد و گفت: داشتند كه با وي سخن مي

خدا چشمان تو را به سبب ورود سر حسين روشن نمايد.آن ملعون با شنيدن اين خبر 

مان چشآلود به قاصد كرد و گفت: خدا ي چشم نگاهي غضبوحشت كرد و با گوشه

تو را روشن ننمايد.آن گاه رو به طبيب كرد وگفت: سريعتر مداواي خود را انجام 

بده.راوي گويد: طبيب پس از مداواي آن ملعون، از قصرش بيرون رفت. پس از آن، 

زياد لعين به او فرستاده بود، داد، آن را خواند، چون نامه را تا آخر اي را كه ابنقاصد نامه

آن آگاه شد، انگشتان خود را به دندان گرفت طوري كه نزديك بود  خواند و از مطالب

[ آن گاه نامه 9۳۳كه آنها را قطع كند، بعد از آن گفت: انا هلل و انا اليه راجعون. ] صفحه 

را به اطرافيان خود كه در مجلس حاضر بودند؛ داد تا آن را بخوانند، وقتي آنها نامه را 

سب هاي شما كتند: اين همان چيزي است كه دستخواندند برخي به برخي ديگر گف

يعه نمايد: عبداهلل بن رب[ .شيخ مفيد رحمة اهلل اين روايت را چنين نقل مي۳9۲كرده است ]

س بودم، ناگاه زجر بن قي -لعنهما اهلل  -حميري گويد:من در دمشق، نزد يزيد بن معاويه 

تو! پشت سر تو چه خبر است؟ و وارد مجلس او شد، يزيد حرامزاده به او گفت: واي بر 
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سين دهم، حاي؟گفت: يا اميرالمؤمنين! تو را به فتح و نصرت خدا مژده ميچه خبر آورده

بن علي با هيجده نفر از اهل بيت خود و شصت نفر از شيعيانش بر ما وارد شدند، ما از 

ال شوند، و قت ي جنگآنها خواستيم يا بر حكم امير عبيداهلل بن زياد گردن نهند يا آماده

 زياد، اختيار كردند.لشكر ما با طلوع آفتاب، برآنها جنگ را بر گردن نهادن بر حكم ابن

آنها هجوم آورد و آنها را از هر ناحيه محاصره كرديم، هنگامي كه شمشيرها در باالي 

ه خواستند به جايي پناه ببرند، و بسر آنها قرار گرفت، آنها شروع به فرار كردند و مي

.به خدا بردبردند، چنان كه كبوتر از دست مرغ شكاري پناه ميها پناه ميها و گوداللت

ا اين ي خواب طول نكشيد تي كشتن شتر يا حتي به اندازهسوگند! اين جنگ به اندازه

ي آنها را هالك كرديم، اينك اجساد آنها عريان، لباسهاي آنها آغشته به خون كه همه

تابد و حرارتش ابدان آنها را آلود است كه آفتاب بر آنها ميهاي آنها خاكو صورت

ها ها و كالغريزد، زوار آنها عقابگدازد، و بادها، و ريگها را بر روي آنها ميمي

است.يزيد ملعون اندكي سر خود را پايين انداخت، آن گاه سر خود را بلند نمود و گفت: 

شدم، شدم، اگر من با او رو به رو مييمن بدون كشتن حسين نيز از اطاعت شما راضي م

 [ 9۳9[ . ] صفحه ۳9۳دادم ]او را مورد عفو قرار مي

 ي ساعات شامسر اطهر امام حسین و دروازه

ي ساعات وارد شهر شام السالم را از دروازهابومخنف گويد: سر شريف امام حسين عليه

ا وارد مجلس يزيد لعنة اهلل نمودند، مدت سه ساعت در آنجا نگاه داشتند، آن گاه آن ر

نمودند كه مروان بن حكم لعين كنار آن ملعون نشسته بود، از آنها پرسيد: چگونه با آنها 

جنگ نموديد؟گفتند: او با هيجده نفر از اهل بيت خود و پنجاه و اندي نفر از يارانش به 

هاي آنهاست، و ي آنها را كشتيم، و اينها سرسوي ما آمد، ما با آنها جنگ كرديم و همه

و غرور  و يا از كبر -اسيران بر پشت اشترانند.مروان بن حكم لعين از خوشحالي و سرور 

هاي خود را تكان داد و گفت:يا حبذا بردك في اليدين و لونك االحمر في شانه -
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برد تو  اي مرحبا به لباسشفيت نفسي من دم الحسين اخذت ثاري و قضيت دينيالخدين

 پوشانيد(؛ و مرحبا به رنگ سرخ توها و بدن تو را ميني لباسي كه دستها )يعدر دست

ات.جگرم را از خون حسين شفا دادم؛ و خونبهاي خود را گرفته، و در دو طرف گونه

 قرض خود را ادا نمودم.

 سر اطهر امام حسین در مجالس يزيد لعین

ه يد لعين نمودند، من نيز بالسالم را وارد مجلس يزسهل گويد: سر مطهر امام حسين عليه

همراه مردم وارد شدم، تا از نزديك شاهد كارهاي يزيد ملعون شوم. آن ملعون دستور 

داد كه سر مطهر را از نيزه پايين آورده، و در ميان تشتي از طال بگزارند و با دستمال 

مصري روي آن را بپوشانند، آن گاه سر مبارك را به مجلس آن ملعون وارد 

مالعين دستورات او را اجرا كردند و با همان كيفيت سر مطهر را وارد مجلس نمايند.

نمودند، هنگامي كه سر مطهر را در برابر آن ولدالزنا گذاردند متوجه صداي، كالغي ] 

زد، يزيد در پاسخ صداي كالغ اين اشعار را خواند:يا غراب [ شد كه بانگ مي9۳۸صفحه 

كل ملك و نعيم زائل و بنات الدهر يلعبن ا قد فعلالبين! ما شئت فقل انما تندب امر

وا! ألهلوا واستهلوا فرحا ثم قالليت اشياخي ببذر شهدوا جزع الخزرج من وقع االسلبكل

الملك لعبت هاشم باحمد ما كان فعللست من خندف ان لم انتقم من بنييا يزيد! ال تشل

تلنا القرم و ققتلنا الفارس الليث البطل قد اخذنا من علي ثارنا وفال خبر جاء و ال وحي نزل

خواهي بگو؛ تو، به امري اي كالغ جدايي! هر چه ميمن ساداتهم وعدلنا هم ببدر فاعتدل

ها فاني و نابود خواهند شد؛ ها و نعمتي حكومتكني كه واقع شده است.همهنوحه مي

كرد.كاش نياكان من ي آنها بازي خواهند با همه -يعني حوادث آن  -و دختران روزگار

ي كه در جنگ بدر به دست مسلمانان به هالكت رسيدند؛ شاهد جزع و ناشكيبايي قبيله

يد! گفتند: اي يززدند، سپس ميخزرج و زدن نيزه بودند.آنها از شادي و سرور فرياد مي

ي خندف نيستم اگر انتقام نگيرم از فرزندان احمد در دست تو شل نشود. من از قبيله
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آنچه او كرده.فرزندان هاشم با ملك و حكومت بازي كردند، و گرنه؛ نه خبري  مقابل

حقي از گذشتگان رسيده، و نه وحيي از جانب خدا نازل شده است.ما از علي خونبهاي 

ي دلير را كشتيم.ما مهتر و سيد بزرگان آنها را خود را گرفتيم؛ و سوار بنام، شير درنده

نما [ .ابن۳99آنها برابر شديم، پس امر به اعتدال رسيد ] كشتيم؛ و در مقابل جنگ بدر با

رحمة اهلل گويد: از تاريخ دمشق روايتي را از ربيعة بن عمر جرشي براي من نقل كردند 

كه ربيعه گويد:من در مجلس، نزد يزيد لعين بودم، ناگاه صداي مخفر حرامزاده را شنيدم 

!! ئيمان فاجران!! را نزد اميرالمؤمنينگفت: اين مخفر بن ثعلبه است كه گروه لكه مي

تر آورده است.يزيد ولدالزنا در پاسخ آن ملعون گفت: آنچه مادر مخفر زائيده بدتر و لئيم

[ .و در روايت شيخ مفيد رحمة اهلل آمده است:امام ۳9۸تر است ][ ناكس9۳۰و ] صفحه 

 ائيده است شرورتر والسالم در پاسخ مخفر ملعون فرمود: آنچه مادر مخفر زسجاد عليه

پس از نقل سخن كسي كه قضاياي روز كربال را به  -[ .ابومخنف ۳9۰تر است ]ناكس

يزيد لعين رساند، و پس از نقل سخن يزيد لعين كه گفت: من بدون كشتن حسين نيز از 

گويد: سهل اين روايت را چنين ادامه داد:آن گاه زن يزيد كه دختر  -شدم شما راضي مي

ود اين خبر را شنيد كه يزيد لعين خيلي به او محبت داشت و مفتون او بود.سهل عبداهلل ب

گويد: زن يزيد لعين چادري را خواست و آن را پوشيد و در پشت پرده ايستاده و به يزيد 

لعين گفت: آيا نزد تو كسي است؟گفت: آري، آن گاه يزيد لعين به كساني كه نزد او 

ن روند. وقتي آنها بيرون رفتند به زنش گفت: وارد شو، بودند امر كرد تا از مجلس بيرو

الم السپس زن وارد شد.سهل گويد: زن يزيد وارد شد چون چشمش به سر مطهر امام عليه

طالب افتاد فرياد زد و گفت: اين سر كيست؟آن ملعون گفت: سر حسين بن علي بن ابي

د! بر : به خدا سوگناست.سهل گويد: زن يزيد چون اين سخن را شنيد گريست و گفت

فاطمه عليهاالسالم سخت است كه سر فرزند خود را در برابر تو ببيند، اي يزيد! تو مرتكب 

اي كه به سبب آن مستحق لعنت خدا و رسول او هستي، سوگند به خدا! من جنايتي شده

ديگر زن تو نيستم، و تو نيز شوهر من نيستي.يزيد ملعون در پاسخ او گفت: تو با فاطمه 
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ي پدر، شوهر و فرزندان او ما را هدايت فرموده و اين چه كار داري؟گفت: خدا به وسيله

پيراهن هدايت را بر اندام ما پوشانيده. واي بر تو اي يزيد! با چه رويي خدا و رسول او را 

مالقات خواهي كرد؟آن ملعون به او گفت: اي هند! اين سخنان را واگذار، زيرا كه من 

كنان از پيش آن ولدالزنا بيرون رفت. ] يار نكردم.آن گاه آن زن گريهكشتن او را اخت

[ هنگامي كه شمر ولدالزنا وارد مجلس آن ملعون شد اين اشعار را خواند:امأل 9۳9صفحه 

ركابي فضة او ذهبا اني قتلت السيد المهذباقتلت خير الناس أما و أبا و أكرم الناس جميعاً 

ته و من علي الخلق معا منتصباطعنته بالرمح حتي انقلبا ضرب حسباسيد اهل الحرمين و الوري

بالسيف كانت عجباشتر بار مرا از نقره و يا طال پر كن، زيرا كه من، سيد و آقاي پاكي را 

ي ام. من؛ بهترين مردم را از جهت مادر و پدر كشتم؛ كسي كه بزرگوارترين همهكشته

و  -يعني مكه و مدينه  -اهل دو حرم مردم از حيث شأن و بزرگي بود.كسي كه آقاي 

ي خلق برتري داشت.من با نيزه او را زدم تا ي خلق بود؛ و كسي را كه بر همهآقاي همه

آور بود.سهل ي شمشيري بر او زدم كه ضربت من شگفتكه بر زمين افتاد، و چنان ضربه

رد و گفت: و كگويد: چون اشعار شمر ملعون به آخر رسيد يزيد لعين نگاه غضبناكي به ا

دانستي او بهترين مردم از جهت پدر و مادر است پس چرا او را كشتي؟ خدا بار اگر مي

خواستم بدين وسيله از تو جايزه شتر تو را از آتش و هيزم پر كند؟شمر گفت: مي

اي بگيرم.يزيد لعين با سر شمشير خود او را به عقب راند و گفت: من براي تو جايزه

د:هنگامي گويپشت كرد و پا به فرار گذاشت.شيخ مفيد رحمة اهلل ميدهم.پس شمر نمي

 السالم در برابر يزيد لعين گذاشتند، يزيد لعينكه سرهاي اطهر را با سر امام حسين عليه

گفت:نفلق هاماً من رجال اعزة علينا و هم كانوا اعق و اظلماما سرهاي مرداني كه بر ما 

حكم؛  گر بودند.يحيي بنحالي كه آنها نافرمان و ستمشكافيم، در غالب آمده بودند؛ مي

كه در مجلس يزيد لعين حضور داشت در پاسخ  -لعنتهما اهلل  -برادر مروان بن حكم 

ة امسي سميزياد العبد ذي الحسب الوغليزيد گفت:لهام بادني الطف ادني قرابة من ابن

[ آنها سرهايي هستند كه 9۳۳نسلها عدد الحصي و بنت رسول اهلل ليس لها نسل ] صفحه 
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زياد ي كربال كه از حيث قرابت و خويشي نزديكتر هستند، توسط ابندر جاي بلند عرصه

سوب مادر زياد كه من -اي پست، فرومايه و رذل و زبون؛ بريده شدند.نسل سميه كه بنده

 لها گرديد؛ در حالي كه نسلي براي دختر رسوبه تعداد سنگريزه -سفيان است به ابي

خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم نيست.يزيد لعين از اين پاسخ يحيي ناراحت شد و با دست 

[ .ابومخنف گويد: آن گاه ۳99ي يحيي بن حكم زد و گفت: ساكت شو ]خود به سينه

زد و آن ولدالزناي ملعون اين السالم ميهاي مبارك امام عليهيزيد لعين با چوب به دندان

نفلق هاما من رجال اعزة علينا و هم كانوا اعف و اصبراو اكرم عنداهلل خواند:شعار را مي

منا محلة و افضل في كل االمور و افخراعدونا و ما العدوان اال ضاللة عليهم و من يعدوا 

علي الحق يخسرافان تعدلوا فالعدل القاه آخراً اذا ضمنا يوم القيامة محشراولكننا فزنا بملك 

بي نار تشعراما سرهاي مرداني را كه بر ما غالب و پيروز بودند؛ معجل و ان كان في العق

شكافيم، كساني كه پرهيزكارتر و شكيباتر در مصايب بودند.آنها در نزد خداي تعالي مي

ي امور برتر و قابل فخر هستند.ما بر آنها تر هستند؛ و در همهاز حيث مكان از ما گرامي

گمراهي و نارستگاري؛ و كسي كه بر حق ستم ظلم كرديم و ظلم بر ايشان نيست مگر 

شود.اگر با عدل و انصاف رفتار نماييد پس در نمايد و يا از حق تجاوز نمايد زيانكار مي

اندازد، در آن موقعي كه ما را در روز قيامت حشر نمايند به عدالت خواهيم آهر مي

آتشي رسيد.ولي ما به حكومت حاضر رسيديم، اگر چه اين حكومت در آخرت 

هاي كتاب ابومخنف اين شعار ذكر شده است:يا شود.و در برخي از نسخهبرافروخته مي

ب يا كانما حف بوردتين كيف رايت الضرحسنه يلمع باليدين يلمع في طشت من اللجين

[ يا ليت من 9۳4شفيت قلبي من دم الحسين اخذت ثاري و قضيت ديني ] صفحه حسين

اي كسي كه حسن و زيبايي او در دو دست او بالحسين شاهد في حنين يرون فعلي اليوم

هاي درخشد.گويا كه گونهدرخشد؛ االن حسن و روشني او در ميان تشتي زرين ميمي

ي دو تا گل زينت داده شده است، اي حسين! ضربت شمشير را چگونه او به وسيله

ي خويشان خود خونبها -ديدي؟من، دلم را از خون حسين شفا دادم؛ و خونبهاي خود را 
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از او گرفته و دين خود را ادا كردم.اي كاش! كساني كه در جنگ حنين حاضر  -را 

كرد و ديدند.آن ملعون شقي با شادي و سرور فخر ميبودند؛ امروز كار مرا با حسين مي

د:آن نماياز شيخ مفيد رحمة اهلل چنين نقل مي« بحاراالنوار»نازيد.دربا خوردن شراب مي

و  كردلعين رو به اهل مجلس خود كرد و گفت: اين شخص بر من فخر ميگاه يزيد 

گفت: پدر من از پدر يزيد بهتر است و مادر من، از مادر او بهتر است و جد من از جد مي

 ها است كه او را كشت.اما اين كه اواو بهتر است و من از وي بهتر هستم، پس اين گفته

پدرم با پدر او محاجه نمود، پس خدا به نفع پدر من گويد: پدرم از پدر يزيد بهتر است، 

و به ضرر پدر او حكم فرمود.و اما اين كه او گويد: مادر من بهتر از مادر يزيد است، قسم 

به جان خودم حقيقتاً راست گفته است، زيرا كه فاطمه، دختر رسول خدا از مادر من بهتر 

ست، پس كسي كه ايمان به خدا و روز است.و اما اين كه او گويد: جد من بهتر از جد او

تواند بگويد: او بهتر از محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم است.و قيامت آورده است نمي

اما اين كه وي گويد: او بهتر از من است، پس شايد او اين آيه را نخوانده كه:)قل اللهم 

الك روردگار ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء(بگو اي پ

كني! خواهي بر ميفرمايي و از كسي كه ميخواهي عطا ميملك! ملك را به كسي كه مي

آمده است: عين القضاة ابوالقاسم علي بن محمد سماني در « تبر مذاب»[ .در كتاب ۳9۳]

السالم در برابر [ هنگامي كه سر مطهر حجت خدا عليه99۱نويسد: ] صفحه تاريخ خود مي

هاي مبارك امام نهاده شد، در دست آن ملعون چوبي بود، او لبها و دندان يزيد لعين

زد و به اين ابيات مشهور تمثل كرد:ليت السالم را بگشود و آنها را با چوب ميعليه

ي اهل شام از عملي كه از آن ملعون اشياخي ببدر شهدوا.ناگاه متوجه دگرگوني چهره

ن السالم جاري شد بر آنها سنگير اهل بيت عليهممشاهده كردند؛ شد و اين حوادثي كه ب

ه دانيد كاي به كار بسته و گفت: آيا ميالعمل مردم ترسيد، و حيلهآمد. او از عكس

ابوعبداهلل از كجا گرفتار اين امر شد؟گفتند: خير.گفت: او فقط از جهت فقه گرفتار اين 

و، ر هستم، و پدرم بهتر از پدر اگفت: من از يزيد بهتامر شد، گويا من با او بودم كه مي
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و مادرم بهتر از مادر او و جدم بهتر از جد او و عم من بهتر از عم او، و خال من بهتر از 

خال اوست، و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مرا ديد و بغل گرفت و بر پشت 

اي جوانان ي خود گردانيد، و براي من گواهي داد كه من آقخود حمل نمود، و ريحانه

اهل بهشت هستم، و براي من و نسل من به بركت دعا نمود، پس من به اين امر از يزيد 

سزاوارترم.ولكن اين قول خدا را مالحظه نكرد كه: )قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك 

[ .او با اين سخنان، ۳94من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء( ]

ي اهل شام را باز كرد، و آنها چون اين سخنان را از آن ملعون و گرفتگي چهرهدگرگوني 

ي گويد.در صورتي كه تأويل آيهشنيدند گمان كردند امر چنان است كه آن ملعون مي

ه ي خداوند عالم غير آن بود كشريفه به آن گونه كه آن ملعون ذكر كرد؛ نيست و اراده

همانا آنچه را كه خداي تعالي اراده فرموده است ملكي اين جاهل ملعون اراده كرده بود.

است كه به خويش اضافه نموده است، يعني ملك به حق، استحقاق و عدل، و كسي را 

ا شود بي آن در دنيا و آخرت اطاعت ميخواهد به خاطر طاعتي كه خدا به وسيلهكه مي

حد  ي معصيت، و اجرايفرمايد، و كسي را كه بخواهد به وسيلهبهشت و ثواب، عزيز مي

گرداند.و اما به دست آوردن و غالب در دنيا و با عذاب آتش در آخرت ذليل و خوار مي

[ استحقاق، اين مورد، داخل 99۰شدن به ملك و حكومت و تصرف آن بدون ] صفحه 

ي كساني كه بر قتل امام حسين شود.و خداي عزوجل از همهي شريفه نميدر آيه

ت كردند و بر عليه آن حضرت خروج نمودند به دست مختار بن السالم اعانعليه

السالم حاضر ي كساني را كه به قتل حجت خدا عليهي ثقفي انتقام گرفت، و همهعبيدهابي

در آخر  «تير مذاب»ترين و بدترين عقوبتها مؤاخذه كرد.در كتاب شده بودند، به سخت

داد سر مطهر را بر ظرفي زرين خبر سهل بن ساعدي آمده است:يزيد ملعون دستور 

اي از آن را بر سر مطهر بگذارند، سپس شراب خواست و آن را نوشيد، آن گاه جرعه

در كني كه پحضرت ريخت!!آن ولدالزنا گفت: يا حسين! چگونه ديدي! آيا گمان مي

تو ساقي حوض كوثر است، وقتي در آن روز از كنار او عبور كنم مرا از حوض سيراب 
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گويي: جدم ظروف طال و نقره را بر امت حرام كرده است، آگاه باش! سر تو ميننمايد. 

كرد كه شجاعان و دليران را در تو را در ميان ظرفي زرين قرار دادم، و پدر تو افتخار مي

قبلي  يجنگ بدر كشته، و امروز در عوض آن روز است.آن گاه بالبديهه و بدون انديشه

اً لئن سائنا ان جيشدا و هالل افل كذلك تجري صروف الدولاين اشعار را بخواند:هالل ب

نمايد؛ حوادث شود و هاللي غروب ميهاللي ظاهر ميمضي لقد سرنا ان جيشا قتل

شود.اگر رفتن لشكري ما را ملول كرد؛ ولي كشته شدن لشكر ها چنين جاري ميدولت

علما و دانشمندان گويد: « تبر مذاب»ديگري ما را شاد و مسرور نمود.صاحب كتاب 

راب السالم شگويد: يزيد لعين بر سر مطهر امام حسين عليهگويند:روايتي كه ميمي

السالم ساقي حوض كوثر است، و اين ريخت و آن حضرت را استهزا نمود كه علي عليه

كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم ظرف طال و نقره را حرام كرده است، و در انتقام از 

ان احمد مختار صلي اهلل عليه و آله و سلم به طلب خون از جانب بزرگان كافر خود فرزند

ه صحيح ك -كه در روز بدر كشته شده بودند شعر گفت، اگر اين روايت صحيح باشد ]

[ آن ملعون كافر است و شكي در اين نيست، زيرا آن ملعون مرتكب اين جنايات -است 

اهلل عليه و آله و سلم آورده است انكار نموده  نشده مگر اين كه آنچه رسول خدا صلي

است، بديهي است كه تصديق نكردن به شريعت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم موجب 

ب رد علي المتعص»كفر است.در همان كتاب آمده است: ابوالفرج بن جوزي در كتاب 

زياد لعين با امام [ جنگ ابن99۲گويد: ] صفحه « العنيد في تصويب فعل يزيد لعنه اهلل

السالم، مسلط كردن او عمر سعد لعين را بر كشتن آن حضرت، مسلط كردن حسين عليه

ها جاي تعجب و شگفتي ي اينشمر لعين، و حمل سرهاي مقدس به سوي او؛ همه

السالم نيست.تعجب و شگفتي ريختن شراب توسط يزيد لعين بر سر مطهر امام حسين عليه

ياد زالسالم و دستور دادن به ابنهاي مبارك امام عليهوب به دندانو زدن آن ملعون با چ

لعين به اين كه آل بيت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم اسير كرده و بر شتران بدون 

ي يزيد ملعون كه حضرت فاطمه عليهاالسالم دختر امام كجاوه حمل كنند، و اراده
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ه را از يزيد لعنة اهلل خواست؛ ببخشد و سرودن و السالم به مردي كه آن خاتون مكرمعليه

خواندن اشعار: ليت اشياخي ببدر شهدوا؛ توسط آن ملعون. آيا انجام اين كارها نسبت به 

خوارج جايز است؟مگر اجماع مسلمين بر اين نيست كه كشتگان مسلمانان كفن شوند و 

م حضرت فاطمه عليهاالسالبر آنها نماز خوانده شده و دفن شوند؟اين كه يزيد ملعون به 

وقتي كه مردي از اهل شام آن خاتون مكرمه را به كنيزي  -السالم دختر امام حسين عليه

توانم شما را اسير كرده و به كنيزي بدهم؛ و اين سخني است گويد: من ميمي -خواست 

شود.اگر در قلب آن ملعون، ي آن به لعنت قناعت نميكه براي گوينده و عمل كننده

هاي جنگ بدر نبود وقتي كه سر مطهر حجت خدا را نزد او هاي جاهليت و كينهكينه

ريخت، بلكه آن زد، و شراب بر روي او نمينمود، او را با چوب نميآوردند احترام مي

كرد، و به فرزندان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم احسان نمود و دفن ميرا كفن مي

هترين دليل بر صحت اين روايات و اين كه آن ملعون به چنين نمود.و بو نيكويي مي

زياد لعين را طلبيد و به خاطر كارش از او جناياتي دست زد آن است كه آن ملعون، ابن

يد، المال مسلمانان به او بخشهاي بسياري از بيتگزاري نمود، اموال زيادي و تحفهسپاس

زلت او را بلند نمود، و پيش زنان خود برد، و در مجلس، او را كنار خود نشاند، مقام و من

اد اي دستور خواندن دنشيني به خوانندهگوي شب خود نمود، و در آن شبنديم و افسانه

زيادصاحب ء فسق ابنو بالبداهه خودش اين اشعار را خواند:سقني شربة فرو فؤادي ثم ملي

جي اعني حسيناً و مبيد االعداء قاتل الخارالسر و االمانة عندي و لتسديد مغنمي و جهادي

زياد و االضدادمرا با شرابي سيراب كرده، و دلم را خنك نما؛ سپس جامي پر كرده ابن

[ او كه صاحب سر و امانت من است؛ و كسي است كه 99۳را سيراب كن. ] صفحه 

ي خارجي يعني، حسين است؛ و ها و جهاد مرا محكم نموده است.او كشندهغنيمت

عيون اخبار »ي دشمنان و اضداد است.شيخ صدوق رحمة اهلل در كتاب هالك كننده

يد: از كند: فضل گوبا اسناد خود از فضل بن شاذان چنين روايت مي« السالمالرضا عليه

فرمود:لما حمل رأس الحسين السالم در مورد مجلس يزيد شنيدم كه ميامام رضا عليه
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  فوضع ]و نصبت عليه مائدة، فأقبل هو لعنه اهلل والسالم الي الشام أمر يزيد لعنة اهللعليه

اصحابه يأكلون و يشربون الفقاع، فلما فرغوا امر بالراس فوضع[ في طست تحت سريره، 

و بسط عليه رقعة الشطرنج، و جلس يزيد لعنه اهلل يلعب بالشطرنج، و يذكر الحسين 

ه ذكرهم، فمتي قمر صاحبو يستهزئ ب -صلوات اهلل عليهم  -السالم و اباه و جده عليه

تناول الفقاع، فشربه ثالث مرات، ثم صب فضلته مما يلي الطست من االرض.فمن كان 

من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع، و اللعب بالشطرنج، و من نظر الي الفقاع و الي 

 السالم وليلعن يزيد و آل زياد لعنهم اهلل يمحو اهلل بذلكالشطرنج فليذكر الحسين عليه

ام السالم را وارد شنوبه و لو كانت كعدد النجوم.هنگامي كه سر مطهر امام حسين عليهذ

 -ي غذا گستردند، او نمودند، يزيد ملعون دستور داد آن را در ]كناري نهادند، و سفره

با يارانش مشغول خوردن غذا و نوشيدن شراب آبجو شدند،  -كه لعنت خدا بر او باد 

السالم را در[ ميان تشتي قرار داده ي امام حسين عليهسر بريدهچون فارغ شدند امر كرد 

و در زير تختش بگذارند، وبر روي آن ميز بساط شطرنج را به راه انداخت، آن گاه يزيد 

ش السالم، پدر و جد بزرگوارلعين نشست و مشغول بازي شطرنج شد، او امام حسين عليه

؛ كرد، شرابقع بر طرف بازي خود غلبه مينمود، پس هر موكرد و استهزا ميرا ياد مي

السالم در ي آن را در كنار تشتي كه سر امام عليهو بقيه -نوشيد )آبجو( را سه مرتبه مي

ريخت.پس هر كسي از شيعيان ما است بايد از خوردن فقاع پرهيز نمايد، و از آن بود مي

سين نگاه كند و ح بازي كردن با شطرنج اجتناب كند، و هر كسي به فقاع و شطرنج

ي به لعن نمايد، خداي تعال -لعنهم اهلل  -السالم را ياد نمايد و بر يزيد و فرزندان زياد عليه

[ ستارگان 999ي ] صفحه كند گرچه مانند شمارهسبب اين عمل، گناهان او را محو مي

ت كه ساز علي بن الحسين صلوات اهلل عليهما نقل شده ا« منتخب»[ .در كتاب ۳۳۱باشند ]

آن حضرت فرمود:هنگامي كه ما را به سوي يزيد بن معاويه لعنهما اهلل حركت دادند، 

هايي آوردند و ما را مانند گوسفندان بستند، يك طرف ريسمان در گردن من و ريسمان

كلثوم عليهاالسالم و در دوش حضرت زينب طرف ديگر آن در گردن حضرت ام
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. ما را السالم قرار داشتالم و دختران اهل بيت عليهمعليهاالسالم و جناب سكينه عليهاالس

ه ما را زدند، تا اين كشديم ما را ميبدين كيفيت راندند، و هر وقت كه از رفتن خسته مي

وارد مجلس يزيد لعين كرده و در برابر او نگاه داشتند، من در حالتي وارد مجلس آن 

«: انوار نعمانيه»[ .در كتاب ۳۳۰د ]ملعون شدم كه او بر تخت سلطنت خود تكيه داده بو

 السالم در حالت اسيري بر يزيد بن معاويهروايت شده است:هنگامي كه اهل بيت امام عليه

د و پرسيكرد و از فرد فرد آنها ميلعنهما اهلل وارد شدند، آن ملعون از آنها پرس و جو مي

كشيد، ولدالزنا آنها را ميآن مظلومان را به ريسمان درازي بسته بودند، كه زجر بن قيس 

تا اين كه نزد خانمي آمد كه صورت خود را با زانويش پوشانيده بود، زيرا او تكه 

اي نداشت كه با آن، صورت خود را بپوشاند.يزيد ملعون و حرامزاده گفت: اين پارچه

ت.آن ملعون السالم اسزن كيست كه پوششي ندارد؟گفتند: سكينه دختر امام حسين عليه

هاي آن مظلومه جاري شد، بغض گلويش : تو سكينه هستي؟در اين هنگام، اشكگفت

را گرفت، و سكوت نمود، نزديك بود كه روح آن مخدره از شدت گريه از تنش بيرون 

كني؟فرمود: چگونه گريه نكند كسي كه رود.آن ولد الزنا به او گفت: چرا گريه مي

 و و همنشينانت بپوشاند.يزيد لعين و اهلپوششي ندارد كه با آن صورت و سر خود را از ت

مجلس او لعنهم اهلل از اين سخن گريه نمودند، آن گاه آن ملعون گفت: خدا پسر مرجانه؛ 

[ پيامبر صلي اهلل عليه 99۸عبيداهلل بن زياد را لعنت نمايد، دل او نسبت به فرزندان ] صفحه 

آمده است: نقل « نتخبم»[ .در كتاب ۳۳۲و آله و سلم چه سخت و باقساوت است؟ ]

شده:هنگامي كه مخدرات مطهره را وارد مجلس يزيد بن معاويه لعنهما اهلل كردند، آن 

ه پرسيد، و اين در حالتي بود ككرد و از فرد فرد آنها ميملعون به نواميس خدا نگاه مي

دند كرآنها به ريسمان درازي بسته بودند.در پاسخ آن ملعون، بانوي محترمه را معرفي مي

ي، اين هانكلثوم صغري، اين زن صفيه، اين زن امكلثوم كبري، اين زن امكه: اين زن ام

السالم است، اين سكينه، و اين فاطمه از دختران امام حسين رقيه كه از دختران علي عليه

هستند، سالم اهلل عليهم.پس آن لعين رو به حضرت سكينه عليهاالسالم كرد و گفت: اي 
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و كسي است كه در مورد حق من كفران نمود، و قرابت و خويشي مرا بريد، سكينه! پدر ت

و با من در ملك و حكومتم منازعه كرد.حضرت سكينه عليهاالسالم با شنيدن اين سخن 

گريست و فرمود: به خاطر كشتن پدر من شاد مباش، زيرا او مطيع خدا و رسول او بود، 

اجابت نمود و بدين وسيله به سعادت رسيد.تو خداي تعالي او را به سوي خود خواند و او 

پس  گوي اعمال خود باشي،اي يزيد! در پيشگاه خداي تعالي، جايي است كه بايد پاسخ

گو باشي؟آن ملعون به او تواني جواببراي پاسخ به سؤاالت مهيا باش، و چگونه مي

 [ .۳۳۳گفت: اي سكينه! ساكت باش، براي پدر تو نزد من حقي نيست ]

 تگوي ام كلثوم با يزيد لعینگف

ت: اي كلثوم عليهاالسالم كرد و گفابومخنف گويد: در اين هنگام يزيد لعين نگاهي به ام

كلثوم كلثوم! آنچه را كه خدا در حق شما روا داشت، چگونه ديدي؟حضرت امام

ند [ اينها حرم و كنيزان تو هست۳۳9عليهاالسالم فرمود: اي فرزند طلقاء و آزادشدگان! ]

اند، در حالي كه دختران رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بر شترهاي كه در پس پرده

كند، و يهود و نصاري بر آنها صدقه كجاوه سوارند، كه خوب و بد به آنها نگاه ميبي

دين، از اين پاسخ با شهامت ناراحت شد و با غضب به آن [ يزيد بي99۰دهد. ] صفحه مي

، يكي از اهل مجلس به آن ملعون گفت: او زن است، و مؤاخده خاتون نگاه كرد

فصول »[ .علي بن محمد مالكي در كتاب ۳۳۸شود، پس خشم آن ملعون فرونشست ]نمي

السالم را وارد مجلس نويسد:هنگامي كه مخدرات طاهرات امام حسين عليهمي« المهمه

ن ن بود.وقتي اهل حرم اييزيد نمودند، سر مطهر و شريف آن حضرت در برابر يزيد لعي

ه به كردند كمنظره را ديدند حضرت سكينه و حضرت فاطمه سالم اهلل عليهما سعي مي

گام، پوشانيد.در اين هنسر مقدس و شريف نگاه كنند، ولي يزيد ولدالزنا سر را از آنها مي

ان ا زني آنهسر مطهر را ديدند، صيحه كشيدند و با صداي بلند گريه نمودند، از گريه

ضرت اي برپا كردند.حيزيد و دختران معاويه گريه كردند، پس با صداي بلندشان ولوله
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 -فاطمه عليهاالسالم فرمود: دختران رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم اسير هستند 

.حضرت سكينه عليهاالسالم كه دختر جواني -يعني آيا روا است كه آنها اسير باشند؟ 

مزاده نمايد؟آن حراكرد فرمود: اي يزيد! آيا اين عمل تو را شاد مي نيكو بود، رو به يزيد

دارم، آنچه گفت: به خدا سوگند! من از اين عمل شاد نشدم، و من اين عمل را مكروه مي

از مصايب بر شما وارد شده از آنچه از شما گرفته شده، بزرگتر است.سيد بن طاووس 

السالم به مجلس يزيد گويد:آن گاه كه سر رحمة اهلل در توصيف ورود اهل بيت عليهم

م را السالي از اهل بيت امام عليهالسالم را با زنان مخدرات و باقي ماندهامام حسين عليه

ها بسته بودند، وارد مجلس يزيد لعين نمودند، در حالي كه آنها را محكم به ريسمان

علي بن الحسين هنگامي كه با اين حال، در برابر آن ملعون ايستادند، حضرت 

و بر دهم! گمان تعليهماالسالم به يزيد ولدالزنا فرمود: اي يزيد! تو را به خدا سوگند مي

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم چگونه است اگر ما را با اين حال ببيند؟!پس يزيد 

مطهر  رها را بريدند و آنان را از قيد طناب رها ساختند، آن گاه سلعين دستور داد ريسمان

السالم در برابر آن حرامزاده نهادند، و مخدرات مطهره را در پشت سر خود نشاند امام عليه

[ سجاد 999تا مخدرات مطهرات به سر مطهر نگاه نكنند، وليكن چشم امام ] صفحه 

ي دلخراش هرگز گوشت كله السالم بر سر مطهر پدرش افتاد، و بعد از آن صحنهعليه

 [ .۳۳۰] )حالل گوشتي( نخورد

 امام سجاد در مجلس يزيد لعین

فرمايد:ما السالم در توصيف مجلس يزيد لعين مينما رحمة اهلل گويد: امام سجاد عليهابن

دوازده مرد بوديم كه به زنجير ستم بسته بودند و با اين حال ما را وارد مجلس يزيد لعين 

نمودند، چون در پيش يزيد لعين ايستاديم، رو به يزيد كردم و گفتم: اي يزيد! تو را به 

دهم! چه گمان داري به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم ي سوگند ميخداي تعال

واست السالم گفت: اي يزيد! آيا راگر ما را با اين حال ببيند؟فاطمه، دختر امام حسين عليه
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ي كه دختران رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم اسير باشند؟با شنيدن اين سخن، همه

ي يزيد نيز گريستند، تا اين كه صدا به گريه بلند شد.امام نهمردم گريه كردند و اهل خا

فرمايد: مرا به زنجير ستم بسته بودند، به يزيد لعين گفتم: آيا اجازه السالم ميسجاد عليه

دهي چند كلمه حرف بزنم؟گفت: بگو ولي سخن بيهوده مگو!!گفتم: من در موقعيتي مي

له گمان تو به رسول خدا صلي اهلل عليه و آهستم كه سزاوار نيست سخن بيهوده بگويم، 

و سلم چگونه است اگر مرا در زنجير ببيند؟آن حرامزاده رو به اطرافيان خود كرد و گفت: 

ر نويسد:امام جعف[ .علي بن ابراهيم رحمة اهلل در تفسير خود مي۳۳9زنجير او را بگشاييد ]

هنگامي كه سر مطهر امام فرمايد:السالم در توصيف مجلس يزيد لعين ميصادق عليه

الم و السالسالم را وارد مجلس يزيد لعين نمودند، و از طرفي امام سجاد عليهحسين عليه

ا به السالم ردختران حضرت اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه وارد كردند، امام سجاد عليه

لحسين! ازنجير ستم بسته بودند، پس يزيد لعين رو به آن حضرت كرد و گفت: يا علي بن 

 السالم فرمود: خدا لعنت كند كسيسپاس خدايي را كه پدر تو را كشت.امام سجاد عليه

را كه پدر مرا كشت.يزيد لعين از اين پاسخ به خشم آمد و دستور داد كه گردن امام 

[ حضرت فرمود: اگر مرا بكشي، پس چه كسي رسول 99۳السالم را بزنند. ] صفحه عليه

ز گرداند؟ آنها كه جآله و سلم را به سوي منازل و اوطان خود بازميخدا صلي اهلل عليه و 

گرداني.آن گاه يزيد من محرمي ندارند.آن ملعون گفت: تو آنها را به وطنشان بازمي

السالم ي آن با دست خود زنجيرها را از گردن امام عليهملعون سوهاني خواست و به وسيله

داني اين كه خودم زنجير را از گردنت ا ميبريد، بعد گفت: يا علي بن الحسين! آي

خواهي احدي را جز تو بر ذمه من دارم، منظورم چيست؟حضرت فرمود: آري، ميبرمي

منتي نباشد.يزيد لعين گفت: سوگند به خدا! جز اين منظوري نداشتم.سپس يزيد لعين 

كه به شما يبي مصا»گفت: يا علي بن الحسين! )ما اصاب من مصيبة فبما كسبت ايديكم(؛ 

لسالم اامام عليه«هاي شما آن را كسب كرده است.رسيده به سبب چيزي است كه دست

ازل اي كه در شأن ما نفرمود: هرگز چنين نيست، اين آيه در شأن ما نازل نشده، بلكه آيه
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شده اين آيه شريفه است:)ما أصاب من مصيبة في االرض و ال في انفسكم اال في كتاب 

[ ؛هر مصيبتي در زمين يا از نفس خويش به شما رسد همه در ۳۳۳ها( ]من قبل أن نبرأ

كتاب، پيش از آن كه همه را در دنيا ايجاد كنيم، ثبت است.پس ما آن كساني هستيم كه 

شويم، و آنچه از دنيا به ما رسيده است، شاد بر آنچه از ما فوت شده است اندوهگين نمي

هلل گويد:هنگامي كه حضرت زينب كبري [ .سيد بن طاووس رحمة ا۳۳4شويم ]نمي

السالم را در مجلس يزيد لعين ديد، دست به عليهاالسالم سر مبارك امام حسين عليه

گريبان خود برد و آن را پاره كرد آن گاه با سوزدل و با صداي حزين و غمين كه دلها 

طمة الزهراء يابن فاسوزاند فرياد زد:يا حسيناه! يا حبيب رسول اهلل! يابن مكة و مني! را مي

سيدة نساء! يابن بنت المصطفي!اي حسين! اي حبيب رسول خدا! اي فرزند مكه و مني! 

ي زنان! اي فرزند دختر مصطفي!سيد بن [ سيده994ي زهرا ] صفحه اي فرزند فاطمه

كساني  ياش همهطاووس رحمة اهلل گويد: سوگند به خدا! آن بانوي محترمه با گريه و ناله

در مجلس يزيد بودند به گريه آورد، و يزيد ملعون ساكت بود.آن گاه خانمي از را كه 

مود، السالم نهاشم كه در آن مجلس حضور داشت شروع به ندبه بر امام حسين عليهبني

زد:يا حبيباه! اي آقاي اهل بيت من! اي فرزند پيامبر! اي سرپرست بيوه زنان و و فرياد مي

ساني كه ي كن پيامبران!سيد بن طاووس رحمة اهلل گويد: همهي فرزندايتيمان! اي كشته

 ي او را شنيدند، گريه نمودند.ناله و ندبه

 ي اسلمي بر يزيد لعیناعتراض ابو برزه

آنگاه يزيد ولدالزنا چوب خيزراني خواست، وقتي چوب به دست گرفت شروع كرد با 

ي اسلمي اين صحنه را ديد ابابرزهزد.وقتي السالم ميهاي مبارك امام عليهآن به دندان

رو به آن ملعون نموده و گفت: واي بر تو اي يزيد! آيا با چوب بر دندان حسين بن فاطمه 

دهم كه ديدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و زني؟ من گواهي ميعليهاالسالم را مي

يد فرمود:انتما سمي مكيد والسالم را ميهاي او و برادرش امام حسن عليهسلم را كه دندان
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شباب اهل الجنة، فقتل اهلل قاتلكما، و لعنه و اعد له جهنم و سائت مصيراً.شما آقايان جوانان 

اهل بهشت هستيد، خدا قاتالن شما را بكشد، و آنها را لعنت نمايد، و آنها را در روز 

راض اعت رستاخيز در جهنم قرار دهد كه بد جايگاهي است.داوودي گويد: يزيد لعين، از

آن مرد به خشم آمد و دستور داد او را بيرون كنند، ماموران آن ملعون، كشان كشان او 

 را بيرون كردند.

 سخنان زينب كبري در مجلس يزيد لعین

نويسد:آن گاه حضرت زينب در وصف مجلس يزيد لعين مي« احتجاج»در كتاب 

رسول  فاطمه عليهاالسالم دختر السالم كه مادرشطالب عليهعليهاالسالم دختر علي بن ابي

خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است برخاست و فرمود:الحمد هلل رب العالمين، و الصالة 

علي جدي سيد المرسلين، صدق اهلل سبحانه كذلك يقول: )ثم كان عاقبة الذين اساؤا 

ث يزيد! حي[ بآيات اهلل و كانوا بها يستهزؤون(.اظننت يا 9۸۱ء ان كذبوا ] صفحه السوي

اخذت علينا اقطار االرض، و ضيقت علينا آفاق السماء، فاصبحنا لك في اسار الذل، نساق 

اليك سوقًا في قطار، و انت علينا ذو اقتدار، ان بنا علي اهلل هواناً، و عليك منه كرامة 

وامتناناً، و ان ذلك لعظم خطرك و جاللة قدرك.فشمخت بانفك و نظرت الي عطفك 

فرحاً، و تنفض مذرويك مرحاً حين رايت الدنيا لك مستوسقةً، و  تضرب اصدريك

االمور لديك متسقةً، و حين صفي لك ملكنا، و خلص لك سلطاناً؟فمهال مهالً! انسيت 

قول اهلل عزوجل: )و ال تحسبن اهلل غافالً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 

ن الذين كفروا انما نملي لهم خير النفسهم انما االبصار(.و قال عز من قائل: )و ال يحسب

نملي لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين(.امن العدل يابن الطلقاء! تخديرك حرائرك و 

امائك، و سوقك بنات رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم سبايا؟ قد هتكت ستورهن، 

 يستشرفهن اهل المناقل، و يبرزنو ابديت وجوههن، تحدوا بهن االعداء من بلد الي بلد، و 

الهل المناهل، و يتصفح وجوههن القريب و البعيد، و الغائب و الشهيد، و الشريف و 
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الوضيع، و الدني و الرفيع.ليس معهن من رجالهن، و ال من حماتهن حميم، عتوا منك علي 

جب و منك، و ال عاهلل، و جحوداً لرسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم من عند اهلل.و ال غر

من فعلك، و اني يرتجي ]مراقبة[ ممن لفظ فوه اكباد الشهداء، و نبت لحمه بدماء السعداء، 

و نصب الحرب لسيد االوصياء، و جمع االحزاب، و شهر الحراب، و هز السيوف في وجه 

رهم هرسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم.اشد العرب هلل جحوداً، و انكرهم له رسوالً، و اظ

له عدوناً، و اعتاهم علي الرب كفراً و طغياناً.اال انها نتيجة خالل الكفر، و صب يجرجر في 

الصدر لقتلي يوم بدر، فال يستبطئ في بغضنا اهل البيت، من كان نظره الينا شنئاً و شنئآناً و 

، و هاحناً و اضغاناً يظهر كفره برسوله، و يفصح ذلك بلسانه، و هو يقول فرحاً بقتل ولد

[ الهلوا، واستحلوا فرحا 9۸۰سبي ذريته غير متحور و ال مستعظم يهتف باشياخه: ] صفحه 

ول اهلل صلي السالم، و كان مقبل رسعبداهلل عليهمنحنياً علي ثنايا ابيو لقالوا: يا يزيد ال تشل

ة و حاهلل عليه و آله و سلم ينكتها بمخصرته قد التمع السرور بوجهه.لعمري لقد نكأت القر

استأصلت الشافة باراقتك دم سيد شباب اهل الجنة، و ابن يعسوب الدين و العرب، و 

شمس آل عبدالمطلب.و هتفت باشياخك، و تقربت بدمه الي الكفرة من اسالفك، ثم 

صرخت بندائك.]و[ لعمري لقد ناديتهم لو شهدوك، ]و[ و شيكاً تشهدهم، و لن 

نك عن مرفقها و جذت، واحببت امك يشهدوك، و لتودن يمينك كما زعمت شلت م

لم تحملك، و اباك لم يلدك، حين تصير الي سخط اهلل تعالي، و مخاصمك ]و مخاصم 

ابيك[ رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم.اللهم خذ بحقنا، و انتقم لنا ممن ظلمنا، و احلل 

علت لنا.و فغضبك علي من سفك دماءنا، و نقص ذمارنا و قتل حماتنا، و هتك عنا سدو

فعلتك ]التي فعلت[ و ما فريت اال جلدك، و ما جزرت اال لحمك، و سترد علي رسول 

اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم بما تحملت من دم ذريته، و انتهكت من حرمته، و سفكت 

من دماء عترته و لحمته، حيث يجمع به شملهم، و يلم شعثهم، و ينتقم من ظالمهم، و يأخذ 

من اعدائهم.فال يستفزنك الفرح بقتلهم، )و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل لهم بحقهم 

فرحين بما آتاهم اهلل من فضله(. و حسبك باهلل ولياً و  -امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون 
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حاكماً، و برسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم خصيما، و بجبرئل ظهيراً، و سيعلم من 

ن رقاب المسلمين ان بئس للظالمين بدالً، و انكم شر مكاناً و اضل بوأك و مكنك م

سبيالً.و ما استصغاري قدرك، و ال استعظامي تقريعك، توهما النتجاع الخطاب فيك بعد 

ان تركت عيون المسلمين عبري، و صدورهم عند ذلك حري، فتلك قلوب قاسية، و 

، و ول قد عشش فيها الشيطان و فرخنفوس طاغية، و اجسام محشوة بسخط اهلل و لعنة الرس

من هناك مثلك ما درج و نهض. فالعجب كل العجب! لقتل االتقياء، و اوالد االنبياء ]و 

سليل االوصياء[ بايدي الطلقاء الخبيثة، و نسل العهرة الفجرة، تنطف اكفهم من دمائنا، ] 

نتابها الضاحية، ت [ و تتحلب افواهم من لحومنا، و للجثت الزاكية علي الجبوب9۸۲صفحه 

[ و شيكاً مغرماً، حين ال تجد ۳4۱العواسل، و تعفرها الفراعل.فلئن اتخذتنا مغنماً لتجد بنا ]

اال ما قدمت يداك، و ما اهلل بظالم للعبيد، فالي اهلل المشتكي و المعول، و اليه الملجأ و 

و  لنبوةالمؤمل.ثم كد كيدك، واجهد جهدك، فوالذي شرفنا بالوحي و الكتاب، و ا

االنتخاب، ال تدرك امدنا، و ال تبلغ غايتنا، و ال تمحو ذكرنا، و ال ترحض عنك عارنا.و 

هل رأيك اال فند، و ايامك اال عدد، و جمعك اال بدد، يوم ينادي المنادي: اال لعن الظالم 

م هالعادي.و الحمد هلل الذي ختم الوليائه بالسعادة، و حكم الصفيائه ببلوغ االرادة، و نقل

الي الرحمة و الرافة، و الرضوان و المغفرة، و لم يشق بهم غيرك، و ال ابتلي بهم سواك.و 

نساله ان يكمل لهم االجر، و يجزل لهم الثواب و الذخر.و نساله حسن الخالفة، و جميل 

االنابة، انه رحيم ودود.حمد و سپاس مر خدا را كه پروردگار عالميان است، و درود بر 

ه بد پس عاقبت كساني ك»فرمايد: پيامبران است، خداوند متعال راست ميجدم كه آقاي 

ي يزيد! ا«. گرفتندكردند آن است كه آيات خدا را تكذيب كرده و آنها را به استهزا مي

آيا گمان كردي زماني كه اطراف زمين را گرفتي، و اطراف آسمان را بر ما تنگ كردي 

شديم، و به سوي تو مانند قطار شتران رانده و ما در دست تو با ذلت و خواري اسير 

شويم، در حالي كه تو بر ما مقتدر و توانا هستي، اين كه براي ما نزد خدا ذلت و مي

خواري و بر تو از جانب خدا كرامت و امتنان است؛ و اين كه براي بزرگي منزلت تو و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ه سر و ني پر باد بكني؟ و با كبر و غرور با بيجاللت قدر تو است؟آيا چنين گمان مي

ا دهي و بهاي خود را تكان ميكني و با خوشحالي و سرور كتفگردن خود نگاه مي

بيني دنياي تو فراهم شده، و كارهاي تو جنباني، وقتي كه ميحالت شادي سر خود را مي

بيني حكومت ما خالص براي تو شده، و ] صفحه منسجم و درست شده، وقتي كه مي

بالنزاع شده است؟!پس در اين غرور و نخوت و تكبر؛ شتاب مكن، [ پادشاهي تو 9۸۳

خدا را از آنچه ستمكاران »فرمايد:آيا سخن خداي عزوجل را فراموش كردي كه مي

دهند غافل مپندار، جز اين نيست كه عذاب آنها را به تأخير انداخته براي روزي انجام مي

ا و ال يحسبن الذين كفرو»عزيز كه:  آنجا كه خداي«.شودكه ديدگان در آن روز خيره مي

[ ؛گمان ۳4۰انما نملي لهم خير النفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما و لهم عذاب مهين( ]

ي ايم مقدمهنكنند آنان كه به راه كفر بازگشتند كه اين چند روزه كه مهلتي به آنها داده

براي  ان خود بيفزايند. وسعادت آنهاست! نه، بلكه اين مهلت براي اين است كه بر گناه

آنها عذابي خوار كننده در پيش است.آيا از دادگري و عدالت است اي پسر آزادشدگان 

هاي باز كه زنان و كنيزان خويش را در پناه پرده جاي دهي و دختران پيامبر را با صورت

ينند و ببچادر و پوشش، به همراه دشمنان، شهر به شهر بگرداني و اهل منزلها آنان را و بي

دور و نزديك و پست و شريف بر آنها بنگرند، در صورتي كه از مردان و 

كنندگان آنان كسي باقي نمانده است؟!آري! چگونه اميد رحم و مهرباني باشد حمايت

از كسي كه جگر آزادمردان را در دهان بمكد و بيرون اندازد و گوشتش از خون شهيدان 

شمني و ي اعتراض و دكند كسي كه پيوسته با ديده برويد؟ و چرا در دشمني ما كوتاهي

نگرد؟!اكنون هم، مست و مغرور بدون آن كه پنداري گناهي كينه و عداوت به ما مي

يد عبداهلل ساي، با چوب به دندانهاي ابياي انجام دادهكرده يا عمل زشت و ناپسنديده

د ال ا فرحاً ثم قالوا يا يزيگويي:الهلوا و استهلوكوبي و آشكار ميجوانان اهل بهشت مي

چرا اين سخن را نگويي؟ و اين شعر را نخواني؟! در صورتي كه دست به خون تشل

فرزندان محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم فروبردي و ستارگان درخشان زمين را كه 
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دودمان عبدالمطلب بودند، خاموش كردي. ولي با اين اقدام موجبات مرگ و بدبختي ] 

زني و گمان ي خود را صدا مي[ خود را فراهم ساختي.اكنون هم پيران طايفه9۸9صفحه 

شوي، و در آنجا شنوند. ولي به همين زودي تو به آنان ملحق ميكني كه آنان ميمي

 گفتم آنچه را گفتم، وبود و نميهايم شل و زبانم الل ميكني اي كاش دستآرزو مي

زينب كبري عليهاالسالم لب به نفرين گشود و كردم آنچه را كه كردم. )اينجا نمي

فرمود:(اي خداي توانا! انتقام ما را از آنهايي كه به ما ظلم كردند بگير و حق ما را از آنان 

بستان و ايشان را در آتش غضب بسوزان.]ديگر باره يزيد را مخاطب ساخته و فرمود:[اي 

و پاره نكردي جز گوشت يزيد! از اين كارهاي خود نشكافتي مگر پوست خود را، 

كشد با اين بار سنگيني كه از ريختن خون فرزندان پيامبر و هتك خويش را. و طولي نمي

شوي. در آن روزي كه اي بر آن حضرت وارد ميحرمت اهل بيتش به گردن گرفته

خداوند آنان را جمع فرمايد و پراكندگي آنان را تبديل به اجتماع گرداند و حق آنها را 

[ ؛ و ۳4۲)و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون( ]بگيرد.

اند، بلكه آنها زنده و نزد پروردگار خود گمان نكن آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده

از روزي او كاميابند...كافي است براي تو آن هنگامي كه خداوند داور باشد و محمد 

له و سلم با تو مخاصمه كند و جبرئيل ياوري نمايد. به همين زودي صلي اهلل عليه و آ

ردند، ها سوار كفهمند آن كساني كه تو را بر اين مسند نشانيدند و بر گردن مسلمانمي

دانند كه كدام يك از شما چه نكوهيده بدلي از ميان ستمكاران اختيار نمودند؟! و مي

چه فشارهاي روزگار مرا به سخن گفتن با تو تر خواهيد بود.اگر تر و بدفرجامبدبخت

پندارم و سرزنش تو را بزرگ وادار كرده است، ولي من قدر و مقدار تو را كوچك مي

ها از ريزد و سينهها اشك ميدانم. ليكن چشمشمارم و توبيخ نمودن تو را ستوده ميمي

ت خداوند به دسانگيزي است كه سپاه سوزد.آه! چه امر عجيب و شگفتها ميآتش غم

ه ريزد و گوشت ما در اين ] صفحها ميلشكريان شيطان كشته شوند. خون ما از اين دست

هاي طيب و طاهر، در روز زمين مانده شود! و آن بدنها جويده و مكيده مي[ دهان9۸۸
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كنند! و درندگان بر خاك آنها جبين هاي بيابان به نوبت آنان را زيارت ميو گرگ

يزيد! اگر امروز ما را به قهر و غلبه، غنيمت انگاشتي؛ زود باشد به غرامت،  سايند.ايمي

مأخوذ گردي و چيزي نداشته باشي مگر آنچه پيش فرستادي. خداوند به بندگانش 

بريم و او پناه ماست.تو اي يزيد! به كار ستمكار نيست و ما شكايت خود را نزد او مي

كار بر و كوشش كن، ولي به خدا سوگند! تو  خود مشغول باش و كيد و مكر خود را به

تواني ما را محو كني و وحي ما را خاموش گرداني و بميراني و به منتهاي كار ما نمي

برسي و اين ننگ و عار را از دامان خود بشويي، زيرا عقل تو عليل است و ايام زندگاني 

ند لعنت خدا بر تو اندك و قليل، و جمع تو پراكنده است روزي كه منادي فرياد ز

ستمكاران.سپاس خداوندي را كه ابتداي كار ما را به سعادت و مغفرت، و پايان آن را به 

كنيم كه نعمت خويش را بر شهادت و رحمت ختم نمود.ما از خداوند درخواست مي

شهيدان ما تكميل فرمايد و بر اجر و مزد آنها بيافزايد و ما را به جانشينان نيكو مخلف 

ا او خداي بخشنده و مهربان است. و حسبنا اهلل و نعم الوكيل.يزيد لعين در جواب دارد، زير

آن خاتون مكرمه اين شعر را خواند:يا صيحة تحمد من صوائح ما اهون الموت علي 

گر پسنديده و غير مكروه است؛ چه آسان است اي كه از زنان نوحهاي صيحه و نالهالنوائح

السالم را از مجلس ملعون دستور داد اهل بيت عليهم گر.سپس آنمرگ، بر زنان نوحه

نويسد: نقل شده:هنگامي كه يزيد لعين اسراي مي« منتخب»[ .در كتاب ۳4۳خارج نمايند ]

السالم را خواست، و آنها را به آن ملعون نشان دادند، حضرت زينب اهل بيت عليهم

ين : اي يزيد! آيا از اين كه امام حسالسالم به او فرمودعليهاالسالم دختر اميرالمؤمنين عليه

[ آيا اين كار براي تو كافي نبود تا 9۸۰ترسي؟ ] صفحه السالم را كشتي از خدا نميعليه

اين كه اهل و حرم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را از عراق به سوي شام 

نبود  تو بسالسالم براي احترامي و هتك حرمت اهل بيت اطهار عليهمخواستي؟آيا بي

كه ما را همچون كنيزان بر پشت شتران برهنه سوار كرده و از شهري به شهر ديگر اسير 

در گفت: من از يزيد بهترم، پنمودي؟يزيد لعين به آن مظلومه گفت: همانا برادر تو مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

من بهتر از پدر او، و مادرم بهتر از مادر او، و جدم بهتر از جد اوست.او در برخي 

گفت، ولي در بعضي ديگر خطا رفته است؛ اما جدش رسول خدا است ميهايش رگفته

ي خلق است، و اما اين كه مادرش بهتر از صلي اهلل عليه و آله و سلم پس او بهتر از همه

شود و حال آن كه پدر او پدر مادر من و پدرش بهتر از پدر من است چگونه چنين مي

[ .حضرت زينب ۳49قل اللهم مالك الملك( ]گاه اين آيه را خوند: )مرا حاكم نمود؟آن

عليهاالسالم در پاسخ آن ملعون اين آيه شريفه را خواند و فرمود:)و ال تحسبن الذين قتلوا 

[ ۳4۸فرحين بما آتاهم اهلل من فضله( ] -في سبيل اهلل امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 

 تو كسي ديگر نكشت، و اگر توالسالم را جز .آنگاه فرمود: اي يزيد! امام حسين عليه

تر از آن بود كه آن حضرت را تر و ذليلتر و ضعيفمرجانه لعين كوچكنبودي ابن

بكشد، آيا به كشتن او از خداي تعالي نترسيدي و حال آن كه رسول خدا صلي اهلل عليه 

السالم فرموده است:الحسن و و آله و سلم در خصوص او و برادرش امام حسن عليه

ن عليهماالسالم سيد الشباب اهل الجنة؟حسن و حسين عليهماالسالم آقايان جوانان الحسي

ي: آري، اي، و اگر بگوياهل بهشت هستند؟اگر بگويي: نفرموده است، قطعاً دروغ گفته

ستند اي هذريه»اي.پس يزيد لعين اين آيه را بخواند: پس در واقع با خود، دشمن گشته

، آن ملعون از اين سخنان خجل و «انديگر به وجود آمدهكه بعضي از ايشان از بعضي د

شرمنده شد، ولي با اين حال، او از گمراهي و ضاللت خود دست بر نداشت و با چوبي 

 [ 9۸9زد. ] صفحه السالم ميهاي مبارك امام عليهكه در دست آن ولدالزنا بود بر دندان

 اعتراض كنیزي از قصر يزيد بر آن لعین

د: سهل در وصف مجلس يزيد لعين گويد:آن گاه كه يزيد با چوب ابومخنف گوي

زد كنيزي از قصرش بيرون آمد و آن السالم ميخيزران بر لب و دندان امام حسين عليه

ها و پاهاي تو را قطع كند، آيا صحنه را ديد، رو به آن ملعون كرد و گفت: خدا دست

ب بوسيد با چوه و آله و سلم آنها را ميدندانهايي را كه هموارها رسول خدا صلي اهلل علي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

زني؟يزيد ملعون گفت: خدا سر تو را قطع نمايد، اين چه سخني است كه مي

گويي؟كنيز گفت: اي يزيد! من بين خواب و بيداري بودم، ناگاه ديدم دري از آسمان مي

ر جواني نف باز شد و نردباني ديدم كه از نور از آسمان به زمين فرودآمد. در اين هنگام، دو

را مشاهده كردم كه هنوز موي در صورت آنها نروييده بود، آنها لباسهاي سبزي پوشيده 

بودند. از اين نردبان پايين آمدند، در اين حال؛ فرشي از زبرجد بهشتي براي آنها گسترده 

شد، كه نور و روشنايي اين فرش از مشرق تا مغرب عالم را فراگرفته بود.در اين هنگام، 

اي زيبا روي آورد و در وسط اين فرش نشست، آن گاه بلند قامتي را ديدم با قيافهمرد 

صدا زد: اي پدرم آدم! فرودآي.پس مردي سفيدپوست با قامتي بلند فرودآمد.پس از آن 

صدا زد: اي پدرم سام! فرودآي. پس او نيز فرودآمد.بعد از آن صدا زد: اي پدرم ابراهيم! 

پس از آن صدا زد: اي پدرم اسماعيل! فرودآي، پس فرودآي، او نيز فرودآمد.

فرودآمد.بعد از آن صدا زد: اي برادرم موسي! فرودآي، پس فرودآمد.پس از آن صدا 

زد: اي برادرم عيسي! فرودآي، پس فرودآمد.آنگاه خانمي را ديدم كه با موهاي پريشان 

اي مادرم هاجر!  زند: اي مادرم حوا! فرودآي؛ اي مادرم خديجه؛ايستاده و صدا مي

فرودآي؛ اي خواهرم ساره! فرودآي؛ اي خواهرم مريم! فرودآي.ناگاه صداي هاتفي را 

ي زهرا عليهاالسالم دختر محمد مصطفي گفت: اين خانم؛ فاطمهاز آسمان شنيدم كه مي

السالم، السالم مادر سيدالشهداء عليهصلي اهلل عليه و آله و سلم همسر علي مرتضي عليه

ي كربال است.آن گاه حضرت زهرا عليهاالسالم رو به طرف رسول خدا صلي دهكشته ش

اهلل عليه و آله و سلم نمود و فرمود:يا ابتاه! اما تري الي ما فعلت امتك بولدي الحسين؟ ] 

السالم چه بيني امت تو نسبت به فرزندم حسين عليه[ اي پدر! آيا مي9۸۳صفحه 

آله و سلم گريه كرد، و فرمود:يا ابي آدم! اال تري الي كردند؟رسول خدا صلي اهلل عليه و 

بيني كه ظالمان و ستمگران با فرزندم چگونه ما فعلت الطغاة بولدي؟اي پدر آدم! آيا مي

دند ي كساني كه در آنجا بوالسالم سخت گريست، و همهرفتار كردند؟حضرت آدم عليه

ي را در ه افتادند.آن گاه مردان زيادي آنها به گريگريه كردند تا آنكه فرشتگان از گريه
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گفت: صاحب اين خانه را بگيريد و خانه را با اي مياطراف سر مطهر ديدم كه گوينده

تي: آتش! گفآمدي در حالي كه ميآتش بسوزانيد.اي يزيد! ديدم كه تو از خانه بيرون مي

دن كنيز رآتش، كجاست گريزگاه از آتش؟آن ملعون با شنيدن اين قصه، دستور داد گ

هاي را بزنند.كنيز گفت: آگاه باش! لعنت خدا بر ستمكاران است.پس در برخي از نسخه

مخنف آمده است:پس از آن كه كنيز اين قصه را گفت، يزيد لعين به او رو كتاب ابي

خواهي مرا در ميان اهل مملكت خودم كرد و گفت: واي بر تو! اين چه سخني است؟ مي

[ ۳4۰را بزنند ] -رضي اله عنها  -دستور داد كه گردن آن بيچاره شرمنده نمايي؟آن گاه 

. 

 گفتگوي امام سجاد با يزيد لعین

السالم كرد و گفت: اي جوان! تو كسي هستي كه آن گاه يزيد لعين رو به امام سجاد عليه

خواست، و حمد و سپاس خداي را كه خون او را پدر تو خالفت و ملك مرا مي

السالم در پاسخ او فرمود: اي يزيد! چه كسي بر خالفت از پدر من ليهريخت.امام سجاد ع

تر بود؟ و حال آن كه او فرزند دختر پيامبر شما بود، وليكن امور به سزاوارتر و مستحق

د:)ما فرماياي كه ميتقدير خداي عزوجل جاري گرديد، آيا سخن خداي تعالي را نشنيده

[ 9۸4[ . ] صفحه ۳49ال يحب كل مختال فخور( ]اصاب من مصيبة في االرض... و اهلل 

ن كبر كرد و در راه رفتهاي نفيس به تن ميپوشيد، و لباسيزيد ملعون كفش زرين مي

 السالم اين آيه را خواند.ورزيد، بدين جهت امام عليهمي

 دستور قتل امام سجاد توسط يزيد لعین

شم آمد و گفت: او را بگيريد و گردنش السالم به خيزيد حرامزاده از اين پاسخ امام عليه

اه السالم گريست، و به سوي آسمان نگرا بزنيد.در اين هنگام؛ امام علي بن الحسين عليه

كرد و اين اشعار را خواند:اناديك يا جداه! يا خير مرسل! حبيبك مقتول و نسلك 
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نا اللئام و شتتوا ا فيلقد حكمواقاد ذليالً في دمشق مكبالً و مالي من بين الخالئق شافعضائع

زنم؛ حبيب اي جد بزرگوار! اي بهترين پيامبر! تو را صدا ميلنا شملنا من بعد ما كان جامع

تو كشته شده، و نسل تو ضايع گشته است.من در شهر شام ذليالنه در حالي كه به زنجير 

د.مردم نشوم؛ و در ميان مردم كسي نيست كه براي من شفاعت كام اسير ميستم بسته شده

اند؛ و اجتماع ما را بعد از آن كه جمع بود؛ پراكنده پست و لئيم بر ما حاكم شده

السالم را ساختند.ابومخنف گويد: در اين هنگام كه يزيد لعين حكم قتل امام سجاد عليه

كلثوم عليهاالسالم رو به هاي آن حضرت دور او را گرفتند.حضرت امصادر كرد عمه

واي بر تو اي يزيد! آيا جناياتي كه نسبت به ما مرتكب شدي كافي يزيد كرد و فرمود: 

السالم سيراب نمودي، اينك اين جوان براي ما نبود؟ تو زمين را از خون اهل بيت عليهم

خواهي نسل حضرت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را باقي مانده است؟ آيا مي

ي هكلثوم عليهاالسالم همي حضرت امانهقطع نمايي؟ابومخنف گويد: از اين سخن دلسوز

نان آن نشيكساني كه حاضر بودند، گريه كردند.در اين هنگام، يكي از اهل مجلس و هم

را كنم كه او را ببخشي، زيملعون به او گفت: اي يزيد به خاطر خدا از تو درخواست مي

رت را رها حض او جواني بيش نيست، كشتن او الزم نيست.پس يزيد لعين دستور داد تا

السالم براي اين كه مطمئن شود يزيد لعين كاري با [ امام سجاد عليه9۰۱كنند. ] صفحه 

كنم اگر او ندارد رو به او كرد و فرمود:اي يزيد! به خاطر خدا از تو درخواست مي

اي جز كشتن من نداري پس شخصي را مامور كن تا اين زنان را به حرم جدشان چاره

هلل عليه و آله و سلم برساند.ابومخنف گويد: در اين موقع، مردم گريه رسول خدا صلي ا

ي مردم ترسيد و گفت: اي جوان! خاطر و ناله نموده و ضجه زدند، يزيد ملعون از فتنه

ات روشن باشد، سوگند به خدا! جز تو كسي اينها را به حرم جدشان جمع باش و ديده

 رساند.نمي

 ضرت سكینهسخنان يزيد لعین و اعتراض ح
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آن گاه يزيد ملعون رو كرد به مردي از اصحاب خود كه در فحاشي و هتاكي زبان 

گويايي داشته و جسور بود و گفت: به باالي منبر برو و علي، حسن و حسين را ناسزا بگو، 

ها و عيوب را مگذار مگر اين كه آن را در مورد آنها بيان كني.آن ملعون و چيزي از بدي

اين موقع حضرت سكينه عليهاالسالم رو به يزيد ملعون كرد و فرمود:  اطاعت كرد، در

ها بر پدر و جد من وارد است؟آن ملعون گفت: ها و عيبواي بر تو اي يزيد! كدام نقص

خاموش باش اي دختر خارجي!حضرت سكينه عليهاالسالم فرمود: اي يزيد! چقدر حياي 

الفت سزاوارتر است؛ تو يا پدرم، تو اندك و روي تو سخت است؟! كدامين شخص به خ

ي زهرا و جدش رسول خدا طالب و مادرش فاطمهكسي كه پدرش علي بن ابي

السالم است؟يزيد ملعون گفت: من به خالفت از پدر تو سزاوارترم، زيرا كه خالفت عليهم

از پدرم به من به ارث رسيده است.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:آن گاه يزيد ملعون رو به 

السالم كرد و گفت: پدر تو قطع رحم كرد و حق مرا انكار نمود و ي بن الحسين عليهعل

با من در سلطنت و خالفت نزاع نمود، پس خدا آنچه را كه ديدي نسبت به او انجام 

السالم در پاسخ او اين آيه را قرائت فرمود:)ما اصاب من مصيبة في داد.امام سجاد عليه

[ . ] ۳4۳في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك علي اهلل يسير( ]االرض و ال في انفسكم اال 

[ يزيد ملعون به پسرش خالد گفت: جواب او را بده، خالد نتوانست پاسخ 9۰۰صفحه 

بدهد. يزيد لعين به خالد گفت: )و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفوا عن 

ما هاي شسبب آن است كه دست[ .آنچه به شما از مصيبت رسيده است به ۳44كثير( ]

[ .در 9۱۱بخشد ]آن را كسب كرده است، و خدا بسياري از گناهان شما را مي

گويد:امام سجاد بعد از اين مكالمه مي« مناقب»نويسد: صاحب مي« بحاراالنوار»

السالم فرمود: اي فرزند معاويه و هند و صخر! نبوت و اميري همواره مختص آبا و عليه

وده است پيش از اين كه تو زائيده شوي، همانا در روز بدر، احد و احزاب علم اجداد ما ب

طالب حضرت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم در دست جد بزرگوارم علي بن ابي

ن اشعار السالم ايهاي كفر در دست پدر و جد تو بود.آن گاه امام عليهالسالم بود. علمعليه
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قال النبي لكم ماذا فعلتم و انتم آخر االمم؟بعترتي و باهلي عند  را خواند:ماذا تقلولون اذ

هنگامي كه حضرت رسول خدا صلي اهلل عليه و مفتقدي منهم اساري و منهم ضرجوا بدم

آله و سلم از شما بپرسد اي آخرين امتها! رفتار شما با اوالد و اهل من در غياب من چگونه 

ي ديگر را به خون آغشته نموديد؟سپس علي بن بود؛ برخي از فرزندان مرا اسير و برخ

السالم فرمود:ويلك يا يزيد! لو تدري ماذا صنعت؟ و ما الذي ارتكبت من الحسين عليه

ابي و اهل بيتي و اخي و عمومتي؟ اذا لهربت في الجبال، و افترشت الرماد، و دعوت 

السالم منصوبًا و علي عليه فاطمهالسالم ابنالحسين عليهبالويل و الثبور، ان يكون راس ابي

علي باب مدينتكم، و هو وديعة رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم فيكم، فابشروا بالخزي 

ر دانستي چه كاو الندامة غداً اذا اجتمع الناس ليوم القيامة.واي بر تو اي يزيد! اگر مي

اي؟! ه جنايتي شدهاي، و نسبت به پدر، اهل بيتم و برادر و عموهاي من مرتكب چكرده

دادي، و واويال و واثبورا سر كردي و خاكستر را فرش خويش قرار ميبه كوهها فرار مي

السالم فرزند فاطمه و علي عليهماالسالم دادي. اين كه سر پدر بزرگوارم حسين عليهمي

ي شهر شما نصب شده، و حال آن كه او امانت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله بر دروازه

[ مژده باد بر شما رسوايي و پشيماني فردا، در 9۰۲و سلم در ميان شما بود، پس ] صفحه 

آن هنگام كه مردمان در روز قيامت جمع شوند.شيخ مفيد رحمة اهلل گويد:آن گاه يزيد 

لعين مخدرات اهل بيت و كودكان را به مجلس خود فراخواند، و آنها را در نزد آن 

اي را مالحظه كرد )و ي ناراحت كنندهاز اسرا هيئت و منظرهملعون نشاندند، آن ملعون، 

احساس كرد كه مردم به جنايات او پي خواهند برد، لذا( گفت: خداوند روي پسر مرجانه 

را زشت و سياه گرداند، اگر ميان شما و او خويشي و قرابتي بود شما را به اين حال در 

 فرستاد.يآورد، و با اين وضع شما را به نزد من نمنمي

 طلبدمرد شامي دختر امام حسین را به كنیزي مي
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فرمايد:هنگامي كه ما را وارد مجلس السالم ميفاطمه عليهاالسالم دختر امام حسين عليه

از  بار به ما نگاه كرد، مرديي رقتيزيد لعين كردند، و ما در مجلس نشستيم، او با ديده

ي اميرالمؤمنين!! اين دختر را به من رو بود برخاست و گفت: ااهل شام كه سرخ

ببخش.منظور آن ملعون، من بودم، و من دختر نظيف و زيبايي بودم، وقتي اين سخن را 

ام شنيدم مضطرب شدم و لرزيدم، گمان كردم كه اين كار شدني است. دامن عمه

دانست كه اين كار شدني نيست.در روايت حضرت زينب عليهاالسالم را گرفتم و او مي

ام گفتم: عمه جان! يتيم شدنم بس نبود حاال به كنيزي يد آمده است: به عمهس

ام به مرد شامي گفت: به خدا سوگند! دروغ گفتي! به خدا سوگند! تو خواهند؟!عمهمي

تواني اين كار را بكني، نه يزيد.يزيد حرامزاده از اين پاسخ، اي؛ نه تو ميلئيم و فرومايه

سوگند! تو دروغ گفتي! اين كار من است، و اگر بخواهم خشمگين شد و گفت به خدا 

توانم انجام دهم.زينب كبري عليهاالسالم فرمود: به خدا سوگند! هرگز چنين نيست؛ مي

خدا اين امر را براي تو قرار نداده است، مگر اين كه از ملت ما خارج شده و به دين 

گفت: با من چنين سخن  ديگري ايمان بياوري.يزيد ملعون خشم خود را فروخورد و

گويي؟ پدر و برادر تو از دين خارج شدند)!!(حضرت زينب عليهاالسالم فرمود: تو و مي

ي دين خدا و دين پدرم و دين برادرم، هدايت يافتيد، اگر مسلمان باشي. پدر تو به وسيله

[ آن ملعون گفت: اي دشمن خدا! دروغ گفتي.حضرت زينب عليهاالسالم 9۰۳] صفحه 

 دهي، و به سبب قدرتي كه داري غالبو فرمود: تو امير هستي، از روي ستم فحش ميبه ا

شوي.گويا آن ملعون از اين سخن حيا كرد و ساكت شد.شامي دوباره گفت: اين مي

دختر را به من ببخش.يزيد ملعون به او گفت: دور شو! خدا مرگ هالك كننده و 

كلثوم عليهاالسالم به آمده است: حضرم ام «منتخب»[ .در 9۱۰اي براي تو برساند ]كشنده

آن مرد شامي فرمود:ساكت شو اي مرد پست و فرومايه! خدا زبانت را قطع كند، و 

چشمانت را كور گرداند، و دستانت را خشك نمايد، و تو را در آتش جاي دهد، همانا 

ه خدا! بشوند.راوي گويد: سوگند فرزندان پيامبران خدمتكار فرزندان زنازادگان نمي
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هنوز كالم آن خاتون معظمه به پايان نرسيده بود كه خداوند عالم دعاي او را در مورد 

كلثوم عليهاالسالم فرمود:الحمد هلل الذي آن مرد اجابت نمود.در اين هنگام، حضرت ام

عجل لك العقوبة في الدنيا قبل االخرة، فهذه جزاء من يتعرض لحرم رسول اهلل صلي اهلل 

و سلم.حمد و سپاس خداي را كه پيش از آخرت، در دينا تو را عقاب نمود و  عليه و آله

اين است جزاي كسي كه به اهل حرم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم متعرض 

شود.در روايت سيد رحمة اهلل آمده است:مرد شامي گفت: اين دختر كيست؟يزيد لعين 

ي گفت: طالب.مرد شامختر علي بن ابيگفت: اين فاطمه؛ دختر حسين است و اين زينب د

طالب است؟گفت: آري.مرد شامي گفت: خدا تو حسيني كه فرزند فاطمه و علي بن ابي

نمايي كشي، و اهل بيت او را اسير ميرا لعنت كند اي يزيد! آيا فرزندان پيامبر خود را مي

خن به ن از اين سكردم كه اينها اسيران روم هستند.يزيد لعيبه خدا سوگند! من گمان مي

سازم.آن گاه [ مي9۰9خشم آمد و گفت: سوگند به خدا! تو را نيز به آنها ملحق ] صفحه 

 [ .9۱۲دستور قتل او را صادر كرد و او را كشتند ]

 سخنراني خطیب يزيد لعین و اعتراض امام سجاد

ر ي منبراوي گويد: آن گاه يزيد حرامزاده خطيب را خواند و به او امر كرد كه بر باال

رفته و امام حسين و پدر بزرگوارش صلوات اهلل عليهما را بد گويد. خطيب پست باالي 

ي السالم و مدح معاويهمنبر رفت و در ذم و بدي حضرت اميرالمؤمنين و امام شهيد عليه

روي كرد.در اين هنگام، علي بن الحسين لعين و يزيد حرامزاده مبالغه و زياده

فرياد زد:ويلك ايها الخاطب! اشتريت مرضات المخلوق بسخط عليهماالسالم بر او 

الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.واي بر تو اي خطيب! خشنودي مخلوق را در مقابل غضب 

سنان خفاجي در وصف حضرت خدا اختيار كردي، كه جايگاه تو آتش است.ابن

منابر تعلنون گويد:أعلي الاميرالمؤمنين صلوات اهلل و سالمه عليه چه زيبا گفته! آنجا كه مي

گويند؛ و حال بسبه و بسيفه نصبت لكم اعوادهاآيا در باالي منبرها آشكارا به او ناسزا مي
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ي شمشير آن حضرت براي شما نصب شده هاي منابر به واسطهها و چوبآن كه پايه

 [ .9۱۳است ]

 ي شاماسكان اسراي اهل بیت در خرابه

ه السالم وعده داد كه سن روز، به امام علي بن الحسين عليهراوي گويد: يزيد لعين در اي

 السالم را به منزلي منتقل كنندحاجت او را برآورد!آن گاه دستور داد تا اهل بيت عليهم

السالم مظلومانه در آن كرد و نه از سرما.اسراي اهل بيت عليهمكه نه از گرما حفظ مي

تشان پوسته پوسته شد، و در آن مدتي كه منزل ماندند تا اين كه از شدت حرارت صور

[ 9۰۸السالم مشغول بودند. ] صفحه در آن شهر اقامت داشتند به عزاداري سيدالشهداء عليه

م نقل السالخود از جناب فاطمه دختر اميرالمؤمنين عليه« امالي»شيخ صدوق رحمة اهلل در 

داد تا مخدرات كند كه گفت:پس از آن كه مجلس يزيد لعين تمام شد دستور مي

السالم را با امام سجاد در مكاني كه آنها را نه از سرما و مكرمات جناب سيدالشهدا عليه

داشت؛ حبس كردند تا اين كه صورتشان پوسته پوسته شد...باز در نه از گرما نگاه مي

م السالهمان كتاب آمده است: آن گاه يزيد لعين دستور داد سر اقدس و اطهر امام عليه

: گويد« مناقب»نويسد: صاحب مي« بحاراالنوار»بر در مسجد شام نصب كردند.در را 

اند:يزيد لعين دستور داد تا سر مطهر و مقدس امام حسين ابومخنف و ديگران نقل كرده

السالم اش آويزان كرده و دستور داد تا اهل بيت امام حسين عليهالسالم بر درب خانهعليه

ي يزيد لعين شدند، زنان و مي كه مخدرات مطهرات وارد خانهاش شوند، هنگاوارد خانه

سفيان همگي با گريه و ناله و نوحه به استقبال آنها آمدند، آنها براي فرزندان معاويه و ابي

هاي فاخر و زيورآالت خود را كندند و سه روز السالم گريستند و لباسامام حسين عليه

 ، دختر عبداهلل بن عامر بن كزير كه زن يزيد لعينبر آن بزرگوار عزا و ماتم گرفتند.هند

سراي از حرم -السالم بود و پيش از اين، در تحت نكاح حضرت سيدالشهداء عليه -بود 

يزيد، پرده را پاره كرد و به طرف يزيد لعين كه مجلسي عمومي ترتيب داده بود، رفت و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ول خدا طمه عليهاالسالم دختر رسالسالم فرزند فابه او گفت: اي يزيد! آيا سر حسين عليه

ي من به دار كشيده شده؟يزيد حرامزاده ي خانهصلي اهلل عليه و آله و سلم بر آستانه

برخاست و او را پوشانيد و گفت: آري، اي هند! با آواز بلند بر فرزند دختر رسول خدا و 

ل رساند، به قتزياد بر كشتن او شتاب كرد، و او را ي قريش؛ گريه كن، ابنكنندهنوحه

ي مختص خود جاي داد، و خدا او را هالك سازد.آن گاه يزيد لعين آنها را در خانه

[ .در 9۱9السالم نزد او حاضر باشد!! ]خورد جز اين كه امام سجاد عليهغذايي نمي

ود السالم نسب خآمده است: مدايني گويد:هنگامي كه كه امام سجاد عليه« بحاراالنوار»

گوارش رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم رساند، يزيد ملعون به مامور را به جد بزر

[ مامور لعين، 9۰۰خود گفت: او را وارد اين باغ كن و بكش و در آنجا دفن نما. ] صفحه 

خواند چون السالم نيز نماز مياو را وارد باغ نمود و مشغول كندن قبر شد امام عليه

د دستي از هوا پيدا شد و به آن ملعون زد، پس آن ملعون السالم را بكشخواست امام عليه

هوش شد و به جهنم واصل گرديد.خالد بن يزيد لعين، به رو بر زمين افتاد و نعره زد و بي

آن ملعون را ديد رنگ پريده به سوي پدرش آمد و قصه را تعريف كرد، يزيد لعين 

السالم را رها نمايند، امروزه محلي هدستور داد مامور را در همان قبر دفن كنند و امام علي

 .باشدالسالم را در آن حبس كرده بودند جزو مسجد ميالعابدين عليهرا كه امام زين

 سخنراني خطیب يزيد لعین و اعتراض امام سجاد به روايت ديگر

: اندو ديگران گفته« مناقب»آمده است كه صاحب « عوالم العلوم»و « بحاراالنوار»در 

روايت شده:يزيد ولدالزنا دستور داد تا منبري آماده كنند و خطيبي باالي منبر رفته مردم 

اند عبداهلل و اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليهما)!!( و آنچه كردهرا از بديهاي حضرت ابي

طيب پست، باالي منبر رفت و خدا را حمد كرد! و بر او ثنا خواند! آن گاه آگاه نمايد.خ

روي كرد، و سخن را به آن دو بزرگوار سالم اهلل عليهما ناسزا گفت و در اين امر زياده

در مدح معاويه و يزيد لعين به درازا كشاند و كارهاي نيكويي به آن دو ملعون نسبت 
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السالم بر آن خطيب فرياد زد:ويلك ايها ام سجاد عليهداد.راوي گويد: در اين هنگام ام

الخاطب! اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوء مقعدك من النار.واي بر تو اي 

خطيب! خشنودي مخلوق را به غضب پروردگار عالم خريدي، پس جايگاه و منزل تو 

يا و فرمود: اي يزيد! آالسالم رو به يزيد كرد العابدين عليهآتش است.آن گاه امام زين

دهي باالي اين چوبها بروم و سخناني ايراد كنم، سخناني كه باعث خشنودي و اجازه مي

رضايت خدا است و اجر و ثوابي براي حاضران در مجلس داشته باشد؟رواي گويد: يزيد 

د ما يملعون از اين كار امتناع نمود.مردم به او گفتند: به او اجازه بده باالي منبر رود، شا

آيد [ يزيد ملعون گفت: اگر او باالي منبر رود، فرودنمي9۰9از او چيزي بشنويم. ] صفحه 

تواند سفيان را رسوا سازد.به يزيد ملعون گفته شد: او كه نميجز آن كه من و فرزندان ابي

از اي است كه كام آنها با علم بسخن نيكو بيان نمايد.يزيد گفت: همانا كه او از خانواده

 اند(.ده )يعني در شيرخوارگي به علم آراسته شدهش

 سخنان امام سجاد در مجلس يزيد

راوي گويد: مردم اصرار كردند تا اين كه يزيد به حضرت رخصت داد.امام سجاد در 

اي را ايراد باالي منبر قرار گرفت، خدا را حمد نمود و او را ثنا خواند، آن گاه خطبه

ان را گريان كرد، و دلهاي آنان را ترساند، حضرت فرمود كه با آن ديدگان حاضر

فرمود:أيها الناس! أعطينا ستا و فضلنا بسبع: أعطينا العلم، و الحلم، و السماحة، و الفصاحة، 

و الشجاعة، و المحبة في قلوب المؤمنين.و فضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلي اهلل عليه 

ار، و منا اسد اهلل و اسد رسوله، و منا سبطا هذه االمة، و آله و سلم و منا الصديق، و منا الطي

و منا مهدي هذه االمة، من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني انباته بحسبي و نسبي.أيها 

الناس! أنا ابن مكة و مني، أنا ابن زمزم و الصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بالطراف الرداء، أنا 

ابن خير من انتعل و احتفي، أنا بن خير من طاف و سعي، ابن خير من ائتزر و ارتدي، أنا 

أنا ابن خير من حج و لبي.أنا بن من حمل علي البراق في الهواء، أنا ابن من اسري به من 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

المسجد الحرام الي المسجد االقصي، أنا ابن من بلغ به جبرئيل الي سدرة المنتهي، أنا ابن 

ي ابن من صلي بمالئكة السماء، أنا بن من اوح من دني فتدلي فكان قاب قوسين أو ادني.أنا

اليه الجليل ما اوحي، أنا ابن محمد المصطفي، أنا ابن علي المرتضي.أنا ابن من ضرب 

خراطيم الخلق حتي قالوا: ال اله اال اهلل.أنا ابن من ضرب بين يدي رسول اهلل صلي اهلل عليه 

بدر و ن، و بايع البيعتين، و قاتل بو آله و سلم بسيفين، و طعن برمحين، و هاجر الهجرتي

حنين، و لم يكفر باهلل طرفة عين.أنا ابن صالح المؤمنين، و وارث النبيين، و قامع الملحدين، 

العابدين، و تاج البكائين، و [ المسلمين، و نور المجاهدين، و زين9۰۳و يعسوب ] صفحه 

جبرئيل، المين.أنا ابن المؤيد باصبر الصابرين، و افضل القائمين من آل ياسين رسول رب الع

المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، و قاتل المارقين و الناكثين و 

القاسطين، و المجاهد اعداءه الناصبين، و افخر من مشي من قريش اجمعين.و اول من 

مبيد  ، واجاب و استجاب هلل و لرسوله من المؤمنين، و اول السابقين، و قاصم المعتدين

المشركين، و سهم من مرامي اهلل علي المنافقين، و لسان حكمة رب العالمين.و ناصر دين 

اهلل، و ولي امر اهلل، و بستان حكمة اهلل، و عيبة علمه، سمح سخي، ]بهي[ بهلول، زكي، 

ابطحي، رضي، مقدام، همام، صابر، ]صوام[ مهذب، قوام، قاطع االصالب، و مفرق 

عناناً، و اثبتهم جناناً، و امضاهم عزيمة، و اشدهم شكيمة، اسد باسل، االحزاب.اربطهم 

يطحنهم في الحروب، اذا ازدلفت االسنة، و قربت االعنة، طحن الرحا، و يذروهم فيها ذرو 

الريح الهشيم.ليث الحجاز، و كبش العراق، مكي مدني حنفي ]خيفي[، عقبي، بدري، 

من الوغي ليثها، وارث المشعرين، و ابو  ]احدي[ شجري مهاجري.من العرب سيدها، و

طالب.ثم قال: أنا ابن فاطمه الزهراء، السبطين الحسن و الحسين، ذاك جدي علي بن ابي

أنا ابن سيدة النساء.اي مردم! شش خصلت به ما عطا شده و با هفت فضيلت بر سائر مردم 

صاحت، شجاعت، ايم به علم، بردباري، جوانمردي، فايم: عطا شدهترجيح داده شده

ايم به اين كه از ما است پيامبر محبت در دلهاي مؤمنان؛و ترجيح و زيادتي داده شده

برگزيده حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم، و از ما است صديق اميرالمؤمنين 
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السالم، و از ما است حمزه، شير خدا و شير رسول السالم، و از ما است جعفر طيار عليهعليه

لي اهلل عليه و آله و سلم، و از ما است حسن و حسين عليهماالسالم دو سبط اين خدا ص

شناسد و هر كه مرا شناسد كه ميامت، و از ما است مهدي اين امت.هر كه مرا مي

! كنم.اي مردمنمايم و حسب و نسب خود را بيان ميشناسد خود را به او معرفي مينمي

[ زكات 9۰4مزم و صفا منم فرزند كسي كه ] صفحه منم فرزند مكه و مني، منم فرزند ز

را با اطراف عبايش برداشت، منم فرزند بهترين كسي كه ازار پوشيد، منم فرزند بهترين 

كسي كه نعلين به پا كرد و پاي برهنه رفت، منم فرزند بهترين كسي كه طواف و سعي 

اق سوار شد و كه بر برنمود، منم فرزند بهترين كسي كه حج و تلبيه گفت.منم فرزند آن 

در هوا حركت داده شد، منم فرزند آن كه او از مسجدالحرام به مسجد اقصي برده شد، 

 السالم او را به سدرة المنتهي رسانيد، منم فرزند حضرتمنم فرزند كسي كه جبرئيل عليه

رسالت صلي اهلل عليه و آله و سلم كه در شب معراج به قرب منزلت، مكانت و مقرب 

ه الوهيت گرديد و براي سجده عبوديت سر فرودآورد و در حالي كه ميان پيامبر و درگا

ي حضرت رب العزه مقدار دو كمان بلكه كمتر از آن بود.منم فرزند كسي كه با مالئكه

ي خواست وحآسمان نماز گزارد، منم فرزند كسي كه خداوند جليل به سوي او آنچه مي

ي صلي اهلل عليه و آله و سلم، منم فرزند كسي فرمود، منم فرزند حضرت محمد مصطف

كه در  را بگويند.منم فرزند كسي« ال اله اال اهلل»ي كه بيني مردم را به خاك ماليد تا كلمه

پيشگاه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم به دو شمشير، شمشير زد و به دو نيز نيزه 

ت نمود، و در جنگ بدر و حنين زد، و به دو هجرت هجرت فرمود، و به دو بيعت بيع

مقاتله نمود، و در يك چشم بهم زدن به خدا كافر نگشت.من فرزند صالح مؤمنان، وارث 

ي ملحدان، پادشاه مسلمانان، نور جهادكنندگان، زينت عابدان، تاج پيامبران، براندازنده

ا صلي دكنندگان، بهترين صابران، بهترين نمازگزاران از فرزندان حضرت رسول خگريه

كائيل السالم، و منصور به مياهلل عليه و آله و سلم هستم.منم فرزند مؤيد به جبرئيل عليه

ين شدگان از دي خارجكننده از حرم مسلمانان، و كشندهالسالم، منم فرزند حمايتعليه
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 -اهل جنگ صفين  -و ياغيان  -اهل جنگ جمل  -و شكنندگان بيعت  -اهل نهروان  -

ه توز و سرافرازترين فرد قريش.نخستين كسي كبا دشمنان ناصبي و كينهو جهادكننده 

كنندگان به سوي ايمان، و دعوت خدا و رسول او را اجابت نمود، و نخستين سبقت

ي مشركان، و تيري از تيرهاي خداي تعالي بر جان ي ظالمان، و هالك كنندهشكننده

ي دين خدا، و ولي امر خدا، و ندهمنافقان، و زبان حكمت پروردگار عالميان.ياري كن

[ فرزند كسي كه جوانمرد، 99۱گلستان حكمت خدا، و صندوق علم خدا. ] صفحه 

ي خيرات است، پاك، ابطحي، رضي، شجاع، رو، آقايي كه جامع همهسخي، گشاده

ران، و متفرق هاي كافي پشتپادشاه، صبركننده، پاكيزه اخالق، كثير القيام، قطع كننده

ترين مردمان از حيث خودداري بر ترك محارم، ها و احزاب منحرفان.ثابتي گروهكننده

تر، و ترين كس بر نفس خويش از مردمان، و دلش از همه كس ثابتحفظ كننده

ود و شها آماده ميتر از همه كس از حيث اراده.شير شجاعي است كه وقتي نيزهگدازنده

ند كها مانند خورد كردن آسياب خورد ميگگردد دشمنان را در جنافسارها نزديك مي

ير حجاز كند.شو آنان را در جنگها مانند پراكنده كردن باد گياهيان خشك را پراكنده مي

و آقاي عراق، منسوب به مكه و مدينه، منسوب به راستي در دين، بيعت كننده در عقبه، 

 عليه خدا صلي اهلل ي طيبه كه عبارت از رسولشهسوار جنگ بدر، احد، منسوب به شجره

و آله و سلم است، كه از مكه به مدينه هجرت فرمودند.از اعراب، آقاي ايشان است، و 

از جنگ شير آن، وارث مشعرين و پدر دو سبط رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم 

رمود: السالم.آن گاه فطالب عليهحسن و حسين عليهماالسالم.اين است جد من علي بن ابي

م، ي زنان.حضرت پيوسته فرمود: مني زهرا عليهاالسالم، منم فرزند سيدهرزند فاطمهمنم ف

منم تا كه اين خروش مردم به گريه و فرياد برخاست، و يزيد لعين از فتنه و آشوب ترسيد، 

السالم قطع نمايد.چون مؤذن گفت: پس مؤذني را امر داد تا اذان بگويد، و سخن امام عليه

الي ء اكبر من اهلل تعالي.چيزي بزرگتر از خداي تعالسالم فرمود:ال شيم عليهاما«.اهلل اكبر»

السالم فرمود:شهد بها شعري و بشري امام عليه«.اشهد ان ال اله اال اهلل»نيست.مؤذن گفت: 
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و لحمي و دمي.موي و پوست و گوشت و خونم شهادت و گواهي بر يگانگي خدا 

 السالم از باالي منبر رو بهامام عليه«.مداً رسول اهللاشهد ان مح»دهد.وقتي مؤذن گفت: مي

[ محمد هذا؛ جدي ام جدك يا يزيد؟ فان زعمت انه 99۰يزيد كرد و فرمود: ] صفحه 

جدك فقد كذبت و كفرت، و ان زعمت انه جدي فلم قتلت عترته؟اي يزيد! آيا اين 

 يي: او جد تو است،محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم جد من است يا جد تو؟! اگر بگو

شوي، و اگر بگويي: او جد من است، پس چرا فرزندان او را گويي، و كافر ميدروغ مي

كشتي؟راوي گويد: مؤذن، اذان و اقامه را تمام كرد و يزيد لعين در پيش ايستاد و نماز 

مخنف آمده است: يزيد ملعون به مردي دستور داد [ .در روايت ابي9۱۸ظهر را خواند ]

السالم را ناسزا گويد، آن ملعون، اين كار را انجام االي منبر رفته و امام حسين عليهتا ب

السالم به آن ملعون فرمود: تو را به خدا داد، خدا لعنتش كند.آن گاه امام سجاد عليه

دهم رخصت بده باالي منبر روم و سخناني ايراد كنم كه خشنودي خدا و سوگند مي

السالم گفت: اي جوان! باالي منبر رو و هر لعون به امام عليهرسول او در آن باشد.آن م

السالم بر خواهي بگو، و از حضرت عذر خواست.رواي گويد: امام سجاد عليهچه مي

باالي منبر رفت و با زبان شيوا و فصاحت و بالغت، مانند سخنان پيامبران سخنراني كرد، 

السالم فرمود:ايها الناس! وردند امام عليهالسالم روي آمردم از هر سوي به طرف امام عليه

من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي،فانا علي بن الحسين بن علي 

المرتضي صلوات اهلل و سالمه عليهما.أنا ابن من حج و لبي، أنا ابن من طاف و سعي، أنا 

من القفا، أنا ابن العطشان حتي ابن زمزم و الصفا. أنا ابن فاطمه الزهرا، أنا ابن المذبوح 

قضي، أنا ابن من منعوه من الماء و احلوه علي سائر الوري.أنا ابن محمد المصطفي، أنا ابن 

صريع كربال، أنا ابن من راحت انصاره تحت الثري، أنا ابن من غدت حريمه اسري، أنا 

من  لظي، أنا ابن ء، أنا ابن من اضرم االعداد في خيمتهابن من ذبحت انصاره من غير سوي

اضحي صريعاً بالعري.أنا ابن من ال غسل له و ال كفن يري، أنا ابن من رفع رأسه علي القنا، 

[ 99۲أنا ابن من هتك حريمه بارض كربال، أنا ابن من جسمه بارض و رأسه ] صفحه 
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نا أباخري، أنا ابن من ال يري حوله غير االعداء، أنا ابن من سبيت حريمه الي الشام تهدي، 

! انتحب و بكي، ثم قال:ايها الناس -صلوات اهلل عليه  -ابن من ال له ناصر و ال حمي.ثم انه 

فضلنا اهلل تعالي بخمس خصال: فينا و اهلل؛ مختلف المالئكة، و معدن الرسالة، و فينا نزلت 

احة صااليات، و نحن قدنا العالمين للمهدي، و فينا الشجاعة فلم نخف بأساً، و البراعة و الف

اذا افتخر الفصحاء.و فينا الهدي الي سواء السبيل، و العلم لمن اراد ان يستفيد علماً، و 

المحبة في قلوب المؤمنين من الوري، و لنا الشان االعلي في االرض و السماء.لوالنا ما 

خلق الدنيا، و كل فخر دون فخرنا يهوي، و محبنا يسقي، و باغضنا يوم القيامة يشقي.اي 

شناسد، من خودم را به او معرفي شناسد و هر كه مرا نميشناسد كه ميهر كه مرا ميمردم! 

كنم، منم علي بن الحسين بن علي المرتضي صلوات اهلل و سالمه عليهم.منم فرزند مي

كسي كه حج كرد و لبيك گفت، منم فرزند آن كه طواف كرد و سعي نمود، منم فرزند 

هرا عليهاالسالم، منم فرزند سربريده از قفا، منم فرزند ي ززمزم و صفا.منم فرزند فاطمه

كسي كه تشنه از دنيا رحلت فرمود، منم فرزند آن كه او را از آب منع كردند، در حالي 

كه آن را بر ساير خلق مباح نمودند.منم فرزند محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم، 

آن كه ياران او در زير خاك مدفون شدند،  ي كربال، منم فرزندمنم فرزند بر زمين افتاده

دند، گناه ذبح شمنم فرزند آن كه اهل حرم او اسير گرديد، منم فرزند آن كه ياران او بي

ي او آتش زدند، منم فرزند آن كه او را در روي ريگ منم فرزند آن كه دشمنان به خيمه

ودند، منم فرزند آن كه سر انداختند.منم فرزند آن كه نه او را غسل دادند و نه كفني نم

مطهر او را باالي نيزه زدند، منم فرزند آن كه حرمت مخدرات او را در سرزمين كربال 

هتك نمودند، منم فرزند آن كه بدن مقدس او در جائي است و سر مطهرش در جاي 

شد، منم فرزند آن كه اهل ديگر، منم فرزند آن كه در اطراف او جز دشمنان ديده نمي

اسير گرديده و به شام فرستاده شدند، منم فرزند آن كه نه او را ياوري و نه  بيت او

 با صداي بلند گريست -صلوات اهلل عليه  -[ آنگاه امام 99۳اي بود. ] صفحه كنندهحمايت

و فرمود:اي مردم! خدا ما را به پنج خصلت تفضيل و ترجيح داده است: سوگند به خدا! 
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ه، معدن رسالت، و آيات الهي در خصوص ما نازل شده در ما است رفت و آمد مالئك

دهيم، و در ما است شجاعت، از بأس و است، و ما عالميان را به سوي هدايت سوق مي

ترسيم، و براعت و فصاحت در نزد ماست، آن گاه كه فصحا فخر شدت نمي

لم ز عنمايند.هدايت به سوي راه راست در ما است، علم و دانش براي كسي كه بخواهد ا

ما استفاده نمايد، در ماست، و محبت ما در دلهاي مؤمنان است، و براي ما شأن واالتر در 

ي فخرها در وراي فخر ما شد، و همهزمين و آسمان است.اگر ما نبوديم دنيا آفريده نمي

شود، دوست ما سيراب مي -ي فخرهاست يعني فخر ما برتر از همه -شود نازل و ساقط مي

 افتد.در روز قيامت به صعوبت و بال مي و دشمن ما

 وحشت يزيد لعین از سخنان امام سجاد

السالم را شنيدند، با گريه و ناله، ضجه راوي گويد: هنگامي كه مردم سخنان امام عليه

زدند، و صداي ناله از مسجد بلند شد. يزيد لعين، از فتنه و آشوب و از اين كه دلهاي 

سالم ميل كند ترسيد، به مؤذن دستور داد با گفتن اذان سخنان المردم به سوي امام عليه

السالم ليهامام ع«.اهلل اكبر»السالم را قطع كند.مؤذن بر جاي بلندي رفت و گفت: امام عليه

فرمود:كبرت كبيراً، و عظمت عظيماً، و قلت حقاً.خداي بزرگ را بزرگ داشتي و خداي 

.امام «اشهد ان ال اله اال اهلل»ذن گفت: عظيم را تعظيم كردي، و سخن بحق گفتي.مؤ

اي السالم فرمود:اشهد بها مع كل شاهد، و اتحملها مع كل جاحد.با هر شهادت دهندهعليه

ذن اي.مؤشوم با هر انكاركنندهدهم، و متحمل و مقر آن ميي توحيد شهادت ميبه كلمه

السالم گريه ، امام عليه[ در اين هنگام999صفحه «. ] اشهد ان محمداً رسول اهلل»گفت: 

نمود و صداي ناله و شيون او بلند شد، و رو به يزيد لعين كرد و فرمود:سالتك باهلل يا 

كنم: آيا محمد يزيد! يا محمد جدي ام جدك؟اي يزيد! تو را به خدا! از تو سؤال مي

السالم صلي اهلل عليه و آله و سلم جد من است يا جد تو؟يزيد لعين گفت: جد توامام عليه

فرمود:فلم قتلت اهل بيته، و قتلت ابي، و ايتمتني علي صغر سني.پس چرا اهل بيت او را 
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السالم كشتي، چرا پدر مرا كشتي، و مرا در كودكي يتيم نمودي. آن ملعون پاسخ امام عليه

 ي خود شد و گفت: نيازي به نماز ندارم.را نداد و برخاست و وارد خانه

 گفتگوي امام سجاد با منهال

السالم آمد و عرض كرد: اي فرزند راوي گويد: آن گاه منهال به نزد امام سجاد عليه

السالم به او ؟امام عليه-يعني حالت چگونه است  -رسول خدا! چگونه صبح كردي 

فرمود:كيف حال من اصبح و قد قتل ابوه، و قل ناصره، و ينظر الي حرم من حوله اساري، 

فقدوا الستر و الغطاء، و قد اعدموا الكافل و الحمي، فهل تراني اال اسيراً ذليالً قد عدمت  قد

الناصر و الكفيل، قد كسيت أنا و اهل بيتي ثياب االسي، و قد عدمت علينا جديد العري، 

فان تسال فها أنا كما تري قد شمت فينا االعداء، و نترقب الموت صباحاً و مساءً.ثم قال: 

حت العرب تفتخر علي العجم، بان محمداً صلي اهلل عليه و آله و سلم منهم، و قد اصب

اصبحت قريش تفتخر علي سائر الناس، بان محمداً صلي اهلل عليه و آله و سلم منهم، و 

نحن اهل بيته اصبحنا مقتولين مظلومين، قد حلت بنا الرزيات، نساق سبايا، و نجلب هدايا، 

و منتسبنا من ارذل النسب، كان لم نكن هام المجد ]و[  كان حسبنا من اسقط الحسب،

رقينا، و علي بساط الجليل سعينا، و اصبح الملك ليزيد لعنه اهلل و جنوده، و اضحت 

[ چگونه باشد حال كسي كه صبح كند در 99۸بنوالمصطفي من ادني عبيده. ] صفحه 

كند، اسير خود نگاه مي حالي كه پدر او كشته شده، و ياوران او كم شده، و به اهل حرم

اند، و كفيل و حامي خود را از دست اسيراني كه پوشش و حجاب آنها را به غارت برده

ام. ام كه ياور و حامي خود را از دست دادهبيني مرا كه اسير ذليلي شدهاند.آيا نميداده

اند، اگر راج بردههاي نو ما را به تاايم، و لباسمن و اهل بيتم لباس اندوه و غم بر تن كرده

ام در كنند، و صبح و شبيني، دشمنان به ما شماتت ميپرسي من چنانم كه ميحال مرا مي

كنند انتظار مرگ هستيم.آنگاه فرمود: عرب در حالتي قرار گرفتند كه بر عجم فخر مي

به اين كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم از آنها است، و قريش بر ساير مردم فخر 
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نمايند به اين كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم از آنها است، در حالي كه ما اهل مي

ير ايم، مصيبتها بر ما نازل شده است، ما را اسبيت او هستيم كه اينك كشته و ستم ديده

ا از كنند كه شان مبرند، گويا گمان ميدهند، و ما را به عنوان تحفه ميكرده و سوق مي

ترين نسبهاست.گويا كه ما بر مراتب مجد و ها، و نسب ما از پستانترين شپايين

 -يا بر فرش بزرگ و شان واال -ايم، و بر روي فرش خداي جليل بزرگوراي بلند نشده

ايم.اينك حكومت از آن يزيد لعين و لشكريان او گرديه است، و فرزندان راه نرفته

اند.راوي ز كمترين بندگان او گشتهحضرت رسول مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم ا

السالم را شنيدند از هر سو، صدا به گريه بلند شد، گويد: چون مردم، اين سخنان امام عليه

السالم سخنان شگفتي ايراد فرمود، و حق و حقيقت را بيان نمود.راوي چرا كه امام عليه

م به سخنان امام ي مردگويد: يزيد لعين، از فتنه وآشوب مردم ترسيد، چرا كه همه

هاي آنها كاشته شد.يزيد لعين، السالم گوش دادند، و نهال محبت آن حضرت در دلعليه

السالم بر منبر باال رود كرد و گفت:چرا رو به آن شخصي كه اصرار نمود تا امام عليه

خواستي حكومت مرا زايل اصرار كردي اين جوان باالي منبر رود، تو با اين كار مي

دانستم كه اين جوان، چنين سخنراني خواهد ي گفت: به خدا سوگند! نميگرداني؟و

دانستي كه اين؛ از اهل بيت نبوت و معدن رسالت است؟در كرد.يزيد لعين گفت: آيا نمي

اين هنگام او به يزيد ملعون گفت: پس اگر چنين بود؛ چرا پدر او را كشتي و او را در 

گويد: يزيد لعين از پاسخ آن مرد ناراحت شد [ راوي 99۰كودكي يتيم نمودي؟ ] صفحه 

 [ .9۱۰و دستور داد تا گردن او را بزنند ]

 اعتراض سفیر روم بر يزيد لعین

السالم روايت شده كه حضرتش فرمود:هنگامي كه سر مقدس العابدين عليهاز امام زين

د و سر پا كر السالم را نزد يزيد لعين آوردند، آن ملعون مجالس شراب برامام حسين عليه

خورد.روزي نهاد و شراب ميآورد و در پيش روي خود ميالسالم را مياطهر امام عليه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

سفير پادشاه روم، در مجلس او حاضر شد، او از بزرگان و اشراف روم بود، رو به يزيد 

لعين كرد و گفت: اي پادشاه عرب! اين سر كيست؟يزيد لعين گفت: تو با اين سر چه 

ام گردم او از هر چيزي كه ديدهوقتي كه من به نزد پادشاه خود بازمي كار داري؟گفت:

ي اين سر و صاحب آن رانيز به او بگويم تا با تو، كند، دوست دارم قصهاز من سؤال مي

طالب در شادي و سرور تو شريك باشد.يزيد لعين گفت: اين سر حسين فرزند علي بن ابي

فت: فاطمه، دختر رسول خدا.سفير رومي كه است.سفير رومي گفت: مادر او كيست؟گ

هاي نصراني بود گفت: اف بر تو و دين تو! دين من از دين شما بهتر است، پدر من از نبيره

 السالم پدران و نياكانباشد، ميان من و حضرت داوود عليهالسالم ميحضرت داوود عليه

مرا به عنوان تبرك  كنند، خاك قدمزيادي است، در عين حال؛ نصارا مرا تعظيم مي

ما السالم است، شهاي حضرت داوود عليهگيرند، به اين سبب كه )پدر( من از نبيرهمي

جز يك  ايكشيد در حالي كه ميان او و پيامبر شما واسطهفرزند دختر پيامبر خود را مي

مادر نيست، خدا دين شما را زشت و زبون نمايد.آن گاه رو به يزيد لعين كرد و گفت: 

 اي؟يزيد لعين گفت: بگو تا بشنوم.گفت: ميان شهرا حديث كليساي حافر را شنيدهآي

اي است كه يك سال راه مسافت دارد، در آنجا آبادي نيست جزيره« صين»و شهر « عمان»

[ هشتاد فرسخ در 999مگر يك شهر كه در ميان آب قرار داد، طول آن شهر ] صفحه 

بزرگتر از آن نيست، كافور و ياقوت از آنجا هشتاد فرسخ است. در روي زمين، شهري 

شود و درختان آن شهر عود و عنبر است.آن شهر در دست به مناطق ديگر حمل و نقل مي

نصاري است، حكومت و پادشاهي آنجا در دست آنها است. آن شهر، كليساهاي بسياري 

 ال آويزاناي از طترين آنها كليساي حافر است. در محراب آن، جعبهدارد، كه بزرگ

گويند: اين سم، سم االغي است كه حضرت است كه در ميان آن سم؛ ناخني است كه مي

اند، شده.اطراف آن جعبه را، با طال و ديباج زينت دادهالسالم بر آن سوار ميعيسي عليه

گردند، كنند، و دور آن ميهر سال بسياري از مردم نصاري به سوي آن كليسا حركت مي

كنند.اين شان بوسند و در آنجا حاجتهاي خود را از خدا طلب مين را ميهاي آو ستون
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كنند ناخن و سم االغ حضرت و عادت آنها نسبت به ناخن و سم االغي است كه گمان مي

 شده، در حالي كه شما فرزند دختر پيامبر خودالسالم است كه بر آن سوار ميعيسي عليه

بارك نگرداند.در اين هنگام، يزيد لعين گفت: اين كشيد، خدا شما و دين شما را مرا مي

نصراني را بكشيد تا مرا در شهرهاي خود رسوا نكند.وقتي نصراني اين سخن را شنيد به 

خواهي مرا بكشي؟گفت: آري.گفت: بدان كه من شب گذشته پيامبر يزيد گفت: آيا مي

اهل بهشت هستي.من شما را در خواب ديدم، آن حضرت به من فرمود: اي نصراني! تو از 

دهم از فرمايش حضرت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم تعجب كردم، اينك شهادت مي

كه خدايي جز خداوند عالميان نيست، و اين كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم رسول 

ي السالم برجست، و او را به سينهي او است.آنگاه به سوي سر مطهر امام عليهو فرستاده

ست تا گريبوسيد و ميد چسبانيد و شروع كرد به بوسيدن آن، او آن سر مطهر را ميخو

به صورت ارسال روايت كرده است:نصراني « منتخب»[ .شيخ در 9۱9اين كه كشته شد ]

به عنوان سفير پادشاه روم، به سوي يزيد لعين آمد و وارد مجلس آن ملعون شد، سر مطهر 

، السالم را ديدلس آوردند، چون نصراني سر مقدس امام عليهالسالم را به آن مجامام عليه

گريست و فرياد زد و ناله نمود تا اين كه ريش او از اشك چشمش تر شد. آن گاه رو به 

[ حيات 99۳يزيد لعين كرد و گفت: اي يزيد بدان كه من به عنوان تاجر در زمان ] صفحه 

قديم اي به او تخواستم هديهينه شدم ميپيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم وارد شهر مد

تند: دارد؟گفنمايم، از اصحاب او پرسيدم: در ميان هدايا، كدام هديه را بيشتر دوست مي

عطر براي او از هر چيز ديگري محبوبتر است، آن حضرت ميل و رغبتي به عطر دارد.سفير 

به سوي آن حضرت روم گويد: من از مشك دو نافه، و مقداري عنبر اشهب برداشتم، و 

سلمه، بود هنگامي كه جمال او را ي همسر خود، امبه راه افتادم، آن روز او در خانه

اي ديدم كه از آن، شادي و فرح من مشاهده كردم، از جمال نوراني او، نور درخشنده

زياد گرديد و قلب من به محبت او عالقه گرفت، بر او سالم كردم و عطر را در برابر او 

ي ناقابلي است كه به حضور شما آوردم.به فرمود: اين چيست؟عرض كردم: تحفهنهادم.
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من فرمود: نام تو چيست؟عرض كردم: نام من عبدالشمس است.فرمود: نام خود را تغيير 

بول ات را قبده، من نام تو را عبدالوهاب نهادم، اگر دين اسالم را از من قبول نمايي، تحفه

ي مبارك او تأمل نمودم. فهميدم كه او پيامبر و در چهره كنم.من به او نگاه كردممي

السالم به ما خبر داده است، آنجا است و او همان پيامبري است كه حضرت عيسي عليه

دهم و نام او احمد آيد بشارت ميمن به شما رسولي را كه بعد از من مي»كه گفت: 

ارك او مسلمان شدم.به روم پس به او اعتقاد نمودم و در همان ساعت به دست مب«.است

داشتم، مدتي است كه من به همراه پنج بازگشتم، در حالي كه دين اسالم را مخفي مي

نفر از پسران و چهار نفر از دخترانم مسلمانم، و من امروز وزير پادشاه روم هستم، و هيچ 

ر بكس از نصاري از حال ما خبر ندارد.اي يزيد! بدان، من روزي در حضور حضرت پيام

سلمه بود، اين عزيزي را كه سر او در ي امصلي اهلل عليه و آله و سلم بودم، و او در خانه

نزد تو قرار داده شده، در آنجا ديدم، او از در حجره خدمت جد بزرگوارش آمد، در 

حالي كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم آغوش خويش را باز كرده بود تا او را 

فرمود:مرحباً بك يا حبيبي!آفرين بر تو اي حبيب من!تا جايي كه ميدر بغل بگيرد و 

[ لبهاي 994حضرت او را گرفت و در كنار خود نشاند و شروع كرد به بوسيدن ] صفحه 

فرمود:بعد عن رحمة اهلل من قتلك، لعن اهلل من قتلك مكيد، و مياو، و دندانهاي او را مي

د. كشد از رحتمش دور نمايكسي كه تو را مي يا حسين! و اعان علي قتلك.خداي تعالي

 كشد و بر قتل تو ياري نمايد، لعنت كند!پيامبر صلياي حسين! خدا كسي را كه تو را مي

ه و كرد، روز دوم نيز با پيامبر صلي اهلل عليه و آلاهلل عليه و آله و سلم با اين حال گريه مي

م با برادرش امام حسن به نزد آن السالسلم در مسجد حضرتش بودم كه امام حسين عليه

السالم عرض كرد: يا جداه! من با برادرم حسن كشتي حضرت آمدند، امام حسين عليه

از ما  خواهيم بدانيم كه كدام يكگرفتيم و هيچ كدام از ما بر ديگري غلبه نكرديم، مي

حبيبان من!  يتر از ديگري است.پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم به ايشان فرمود: اقوي

ي شما نيست، برويد و خط بنويسيد، هر كدام از شما اي روح و روان من! كشتي شايسته
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تر است.راوي گويد: آن دو بزرگوار رفتند و هر كدام كه خطش نيكوتر باشد او قوي

سطري خط نوشتند و به سوي جد خويش آمده و لوح را به آن حضرت دادند تا در ميان 

اه فرمود، و ي آنها نگيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم مدتي به نوشتهآنها قضاوت نمايد.پ

نخواست دل يكي از آنها را بشكند، پس به آنها فرمود: اي حبيبان من! من پيامبر درس 

شناسم به سوي پدر خويش برويد تا ميان شما قضاوت نمايد و ام و خط را نمينخوانده

 عليه گويد: آنها به همراه پيامبر صلي اهللاست.مي ببيند كه كدام يك از شما خطش زيباتر

الم ي فاطمه عليهاالسالسالم روانه شدند، و همگي وارد خانهو آله و سلم به سوي علي عليه

شدند، ساعتي نگذشت كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم تشريف آورد كه سلمان نيز 

اقت وجود داشت، از او پرسيدم: چگونه ي دوستي و صدبا او بود، ميان من و سلمان رابطه

پدرشان ميان آنها قضاوت فرمود و خط كدام يك از آنها بهتر بود؟سلمان گفت: پيامبر 

صلي اهلل عليه و آله و سلم به آنها جوابي نداد، او در امر آنها تامل نمود، و فرمود: اگر 

م: خط اگر بگوي شود، والسالم زيباتر است، حسين ناراحت ميبگويم: خط حسن عليه

 شود، پس آنها را به سويالسالم غمگين ميالسالم بهتر است، حسن عليهحسين عليه

پدرشان فرستاد.به او گفتم: اي سلمان! تو را به حق صداقت و برادري كه ميان من و تو 

دهم كه به من بگو چگونه پدرشان ميان آنها وجود دارد و به حق دين اسالم قسمت مي

لمان گفت: وقتي آنها به سوي پدرشان آمدند، پدرشان در حال آنها تامل حكم فرمود؟س

خواست دل يكي از آنها را [ دلش به حال آنها سوخت، او نمي9۳۱نمود، و ] صفحه 

بشكند. به همين جهت، به آنها فرمود: به سوي مادر خود برويد تا ميان شما قضاوت 

ا كه در لوح نوشته بودند به او نشان كند.آنها به سوي مادر خودشان آمدند، و آنچه ر

دادند و فرمودند: اي مادر! جد بزرگوار ما، به ما امر كرد تا هر كدام خطي بنويسيم، كه 

تر است، ما خط نوشتيم و به او نشان داديم ما را نزد هر كدام خطش زيباتر باشد او قوي

فكر  هرا عليهاالسالم كمي بهي زپدرمان فرستاد، پدر نيز ما را به نزد تو روانه كرد.فاطمه

 اند دل آنها را بشكنند، من چه كار كنم؟فرورفت و متوجه شد كه جد و پدر آنها نخواسته
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و چگونه در ميان آنها قضاوت نمايم؟فرمود: اي دو چشمان من! من گردنبند خود را پاره 

ردارد، يشتر بريزم، هر كدام از شما كه لؤلؤهاي گردنبند بكنم و آن را بر سر شما ميمي

سالم ي زهرا عليهاالخط او زيباتر و قدرت او بيشتر است.راوي گويد: در گردنبد فاطمه

هفت دانه لؤلؤ بود، حضرت برخاست و گردنبند خويش را پاره كرد و بر سر آنها 

ها السالم سه لؤلؤ و امام حسين نيز سه لؤلؤ برداشتند، يكي از دانهريخت.امام حسن عليه

خواستند آن را بردارند. خداوند به جبرئيل امر فرمود كه به كه هر كدام ميباقي ماند 

زمين آيد و آن را با بال خويش دو قسمت نمايد تا هر كدام از آنها نصفي را بردارند، تا 

 السالم در عرض يكدل هيچ كدام از آن دو بزرگوار غمگين نشود.پس جبرئيل عليه

ؤلؤ را دو نصف كرد و هر كدام نصفي را چشم بهم زدن به زمين فرودآمد، و ل

برداشتند.اي يزيد! نگاه كن چگونه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم راضي نشد هيچ 

كدام آنها به خاطر نوشتن خط ناراحت شوند و نخواست دل آنها را بشكند؟ و همچنين 

رب العزه  السالم و حضرت فاطمه عليهاالسالم و همچنين خداونداميرالمؤمنين عليه

نخواست قلب يكي از آنها را بشكند، بلكه امر فرمود: لؤلؤ دو قسم شود، تا دل آنها 

نشكند.ولي تو اي يزيد! با فرزند دختر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم چنين رفتار 

كني؟ اف بر تو و دين تو!آن گاه نصراني برخاست و به سوي سر مقدس امام رفت و مي

گفت: اي حسين! نزد كرد و ميبوسيد و گريه ميش خويش گرفت، ميآن را در آغو

جد خود محمد مصطفي صلي اهلل عليه و آله و سلم و پدرت علي مرتضي، و مادرت 

 [ 9۳۰فاطمه زهرا صلوات اهلل عليهم اجمعين براي من شهادت بده. ] صفحه 

 امام سجاد و توصیف مصايب شام بر منهال به روايت ديگر

گويد: من در از منهال بن عمرو چنين روايت نموده: منهال مي« انوار نعمانيه»در كتاب 

تكيه  السالم را ديدم كه بر عصاييرفتم، ناگاه امام علي بن الحسين عليهبازار دمشق راه مي

هاي مباركش جاري است و كرده، و پاهاي مباركش مانند دو ني شده و خون از ساق
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چون اين حال را ديدم بغض در گلويم گير كرد،  زردي رنگ صورتش افزون گشته،

م گريست السالجلوتر رفتم و گفتم: اي فرزند رسول خدا! چگونه صبح كردي؟امام عليه

و فرمود:كيف حال من اصبح اسيراً ليزيد بن معاوية لعنة اهلل، و نسائي الي االن ما شبعن 

اسرائيل يا منهال! كمثل بنيبطونهن، و ال كسين رؤوسهن، نائحات الليل و النهار.و نحن 

في آل فرعون، يذبحون ابنائهم، و يستحيون نسائهم امست العرب تفتخر علي العجم بان 

محمداً صلي اهلل عليه و آله و سلم نبي عربي، و أمست القريش تفتخر علي العرب بان 

ين لمحمداً صلي اهلل عليه و آله و سلم منهم، و أمسينا معشر اهل البيت مغصوبين مقتو

مشردين ما يدعونا يزيد الي مرة اال و نظن القتل، إنا هلل و إنا اليه راجعون.چگونه است حال 

كسي كه اسير يزيد بن معاويه لعين باشد، مخدرات و اهل بيت من، تا حال شكمهاي آنها 

كنند و نوحه از غذا سير نشده و هنوز سرهاي آنها پوشيده نشده، و شب و روز ناله مي

اسرائيل اسرائيل در آل فرعون هستيم، آنها فرزندان بني.اي منهال! ما همانند بنيخوانندمي

محمد  كند كهداشتند، عرب بر عجم افتخار ميكشتند، و زنانشان را زنده نگه ميرا مي

ند كه محمد كصلي اهلل عليه و آله و سلم پيامبر عربي است، و قريش بر عرب افتخار مي

سلم از ايشان است، و اين در حالي است كه حق ما اهل بيت غصب  صلي اهلل عليه و آله و

خواند اي كه يزيد ما را به سوي خود ميايم. هر مرتبهشده و افراد ما كشته و پراكنده شده

ردم: عرض ك«.إنا هلل و إنا اليه راجعون»خواهد ما را به قتل برساند، كنيم كه ميگمان مي

؟فرمود:المجلس الذي نحن فيه ليس له سقف، و خواهيد كجا برويدموالي من! مي

الشمس تصهرنا به و ال نري الهواء، فافر منه سويعة لضعف بدني، و ارجع خشية علي النساء. 

، گدازد[ منزلي كه ما در آنجا هستيم سقف ندارد، گرماي آفتاب ما را مي9۳۲] صفحه 

آيم، ولي به جهت و هواي خوبي ندارد، ساعتي به جهت ضعف بدنم از آن بيرون مي

فتگو السالم با من گگردم.در اين اثنا كه امام عليهحفاظت از بانوان به سوي ايشان بازمي

السالم با من خداحافظي كرده و به سوي او رفت، نمود، خانمي او را صدا زد.امام عليهمي

است كه  مالسالوقتي با دقت به او نگاه كردم ديدم او زينب عليهاالسالم دختر علي عليه
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روي اي سرور دل من؟آن حضرت به كنار آن بانوي فرمايد: كجا ميالسالم ميبه امام عليه

ها آوردم و بر مصايب آنمحترمه بازگشت، و از او دور نشد، من پيوسته او را به خاطر مي

 [ .9۱۳كردم ]گريه مي

 پايان مجلس يزيد لعین و گفتگوي او با امام سجاد

م و عمرو السالگويد:روزي يزيد لعين علي بن الحسين عليهاهلل ميسيد بن طاووس رحمة 

مرو به نزد خود خواند، و رو به ع -اي يازده ساله بود كه پسربچه -السالم را بن حسن عليه

تواني با پسرم خالد كشتي بگيري؟عمرو گفت: نه، وليكن كاردي به كرد و گفت: آيا مي

اتله كنم.يزيد لعين مصرعي از يك بيت را بدين مضمون من بده و كاردي به او، تا با او مق

زايد؟در آخر شناسم، و آيا مار جز مار ميخواند: طبيعتي است كه آن را از اخزم مي

آمده است:هنگامي كه يزيد لعين به منزل خود بازگشت، علي بن « احتجاج»روايت 

گيري؟امام لد كشتي ميالسالم را خواست و گفت: اي علي! آيا با پسر من خاالحسين عليه

السالم فرمود: منظور تو از كشتي گرفتن ما چيست؟ كاردي به من و كاردي به او بده عليه

ود چسباند و ي خالسالم را به سينهتر را بكشد.يزيد لعين، امام عليهترين ما ضعيفتا قوي

نگاه تي.آطالب هسدهم كه تو فرزند علي بن ابيزايد! شهادت ميگفت: مار جز مار نمي

خواهي مرا السالم به او فرمود: اي يزيد! به من خبر رسيده كه تو ميعلي بن الحسين عليه

[ 9۳۳بكشي، اگر حتماً چنين تصميم داري پس شخصي را مامور كن تا اين ] صفحه 

بانوان را به سوي حرم جدشان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بازگرداند.يزيد 

ه را گرداند، خدا پسر مرجانالسالم گفت: آنها را كسي جز تو برنميعليه حرامزاده به امام

لعنت كند، به خدا سوگند! من او را به قتل پدر تو مامور نكردم!!! و اگر من مباشر به قتال 

چنين روايت كرده است:يزيد « مناقب»از « بحاراالنوار»[ .در 9۱4كشتم ]او بودم، او را نمي

عليهاالسالم گفت: سخن بگو.حضرت زينب عليهاالسالم فرمود: ملعون به حضرت زينب 

لسالم اآن گاه امام سجاد عليه -السالم العابدين عليهيعني امام زين -اوست سخن گوي 
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اين اشعار را بخواند:ال تطمعوا تهينونا فنكرمكم و ان نكف االذي عنكم و توذوناو اهلل 

ناطمع مداريد كه به ما اهانت نماييد و ما شما را يعلم انا ال نحبكم و ال نلومكم ان ال تحبو

ه داند كاكرام نماييم؛ و اين كه اذيت را از شما بازداريم، و شما ما را اذيت كنيد.خدا مي

داريد، مالمت داريم؛ و شما را به اين كه ما را دوست نميما شما را دوست نمي

استند امير خور و جد تو ميكنيم.يزيد ملعون گفت: راست گفتي اي جوان! ولكن پدنمي

 السالمباشند، حمد و سپاس خداي را كه آنان را كشت، و خون آنها را ريخت.امام عليه

فرمود: همواره پيامبري و اميري از آن پدران و اجداد من بوده است پيش از اين كه تو به 

امام  روايت كرده است:هنگامي كه« دعوات راوندي»از « بحاراالنوار»دنيا بيايي.در 

السالم را به نزد يزيد لعين بردند. آن لعين، تصميم گرفت گردن امام العابدين عليهزين

السالم را بزند، به همين جهت آن حضرت را در برابر خويش نگاه داشت و با او عليه

السالم اي براي قتل او گردد.امام عليهاي بشنود و اين بهانهسخن گفت تا بلكه از او كلمه

يح السالم تسبفرمود، در دست امام عليهگفت به او پاسخ مير كه او سخن ميهمان طو

به امام  گفت.يزيد لعينگردانيد، و سخن ميكوچكي بود و آن را با انگشتان خويش مي

گرداني و به گويم و شما تسبيح را با انگشتانت ميالسالم گفت: من با شما سخن ميعليه

السالم فرمود: پدرم از [ امام عليه9۳9روا است؟ ] صفحه  گويي، آيا اين كارمن پاسخ مي

رد، كخواند، و تمام ميجد بزرگوارم نقل نمود:هنگامي كه آن حضرت نماز صبح را مي

فرمود:اللهم اني اصبحت اسبحك، و گرفت و ميفرمود تا تسبيحي ميسخن نمي

نمايم ح آغاز مياحمدك و امجدك و أهللك بعدد ما ادير به سبحتي.خداوندا! من صب

هليل كنم و تگويم و تمجيد مينمايم، و حمد و سپاس ميدر حالي كه تو را تسبيح مي

گرداند، و گرفت و ميگردانم.و تسبيح را مينمايم به تعداد آنچه با اين تسبيح ميمي

فرمود: گفت، بدون اين كه با تسبيح خود ذكري بگويد، و ميخواست سخن ميآنچه مي

شود، و آن حرزي براي او است تا هنگامي كه به رختخواب براي او حساب مياين عمل 

خويش برود.هنگامي كه به رختخواب رفت دوباره آن عمل را انجام دهد، و تسبيح 
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خويش را زير سر بگذارد، باز ثواب آن عمل، از آن هنگام تا اول بامداد براي او محسوب 

دهم.يزيد ملعون پيروي از جد خويش انجام مي شود. و من اين عمل را به جهت اقتدا ومي

رساند؛ گويم مگر اين كه با چيزي كه به آن نفع ميگفت: من با احدي از شما سخن نمي

السالم منصرف شد و به آن حضرت احسان كرد! دهد.آن گاه از كشتن امام عليهپاسخ مي

 [ 9۳9[ . ] صفحه 9۰۱و دستور آزادي او را صادر نمود ]

برخي رؤياها، گفتگوها و اموري كه سبب شد تا يزيد لعین اهل بیت را آزاد  در بیان

نمايد و در حركت اهل بیت از شام به سوي مدينه، و بازگشت آنها از راه مدينه به 

 سوي كربال

 اعتراض جاثلیق نصراني بر يزيد لعین و اسالم آوردن او

:من در مجلس يزيد هاي كتاب ابومخنف آمده است: سهل گويددر بعضي از نسخه

رابر السالم در بحضور داشتم، آن ملعون در تخت خود نشسته بود و سر مقدس امام عليه

زد.جاثليق السالم ميآن ملعون بود، او با چوب به دندانهاي مبارك امام مظلوم عليه

نصراني وارد شد، او لباس سياهي پوشيده بود، و بر سرش كاله بلند و در دستش عصايي 

فت: اي السالم افتاد، گو پيرمرد بزرگي بود، وقتي چشمش به سر مقدس امام عليهبود، ا

يزيد! اين سر كيست؟گفت: سر خارجي است كه در سرزمين عراق بر عليه ما خروج 

ادرش طالب.گفت: نام مكرده بود.گفت: نام وي چيست؟گفت: حسين بن علي بن ابي

شته ليق گفت: براي چه مستحق كي زهرا، دختر محمد مصطفي.جاثچيست؟گفت: فاطمه

شدن بوده است؟گفت: چون اهل عراق او را دعوت نمودند، و براي او نامه نوشتند و 

خواستند او را خليفه نمايند. به همين جهت، والي من، عبيداهلل بن زياد او را كشت، و مي

 و سرش را به سوي من فرستاد.جاثليق گفت: اي يزيد! آن را از پيش روي خود بردار

رسي.بدان! من خوابيده بودم ناگاه، صداي بلندي را از جانب آسمان گرنه به هالكت مي
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شنيدم، مردي را ديدم كه از آسمان فرودآمد، او مانند ماه بود، و نور از صورتش 

درخشيد، و مردان زيادي با او بودند، به يكي از آنها گفتم: اين شخص كيست؟گفته مي

اند عليه و آله و سلم، و اين فرشتگان از آسمان فرودآمدهشد: محمد مصطفي صلي اهلل 

كه به او در مورد قتل فرزندش تسليت دهند. خداوند در روز قيامت، شفاعت او را شامل 

حالشان نكند.يزيد لعين گفت: واي بر تو! اينجا آمدي تا ما را از خوابهاي دروغ خود 

زنم.آن گاه دستور داد با تازيانه ي[ خدا سوگند! گردنت را م9۳۳آگاه كني؟ به ] صفحه 

او را مورد ضرب و شتم قرار دهند، ماموران ستمگر او، آن قدر او را زدند كه تن او را به 

السالم كرد و گفت:يا اباعبداهلل! درد آوردند.در اين هنگام، جاثليق رو به سر امام عليه

ه اشهد ان ال اله اال اهلل وحد اشهد لي عند جدك رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم، أني

ال شريك له، و أن محمداً عبده و رسوله.اي اباعبداهلل! براي من نزد جدت رسول خدا 

دهم كه خدايي جز خداي صلي اهلل عليه و آله و سلم گواهي ده كه اينك شهادت مي

سول رعالميان نيست، و شريكي ندارد، و اين كه محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم بنده و 

اوست.يزيد لعين از اسالم آوردن او خشمگين شد و به ماموران خود گفت: او را 

بزنيد.ماموران ستمگر او، آنقدر زدند تا اين كه بدنش را خورد كردند.او به يزيد ملعون 

خواهي نزن. اين رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و خواهي بزن و ميگفت: اي يزيد! مي

ايستاده است، و در دست او پيراهن و تاجي از نور است و  سلم است كه در كنار من

فرمايد:هنيئاً لك يا هذا بالجنة، و خير خروجك من الدنيا نلبسك هذا التاج و القميص، مي

و تكون معنا في الجنة.اي شخص! بهشت گوارايت باد، و با بهترين وضع كه از دنيا بيرون 

د: من باشي.سهل گويم، و با ما در بهشت ميپوشانيشدي، اين تاج و پيراهن را به تو مي

از سخنان او تعجب نمودم، هنوز سخنش به پايان نرسيده بود كه روحش از بدنش جدا 

 شد. خدايش او را رحمت كند.

 رؤياي حضرت سكینه
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نويسد:هنگامي كه مخدرات مكرمات را وارد مجلس يزيد بن مي« انوار نعمانيه»در كتاب 

كرد، و از هر كدام از آنها به آن پليد بر آن اسرا سركشي مي ي لعين كردند،معاويه

ضرت نويسد: يزيد لعين به حپرسيد.تا آنجا كه صاحب كتاب مذكور ميصورت معين مي

[ 9۳4سكينه عليهاالسالم گفت: با زنان برگرديد تا در مورد شما دستور دهم. ] صفحه 

ياد من به جهت خوابي است كه ي زحضرت سكينه عليهاالسالم فرمود: اي يزيد! گريه

ام.يزيد لعين گفت: آن را براي من نقل كن. و به ساربان دستور توقف ديشب آن را ديده

م كشته السالداد.حضرت سكينه عليهاالسالم فرمود: من از روزي كه پدرم امام حسين عليه

وم و هر شتوانستم بر شتر الغر و بدون كجاوه سوار شد نخوابيده بودم، چرا كه من نمي

و مرا با تازيانه  ۸شدزجر بن قيس خشمگين مي ۸افتادم موقع از پشت شتر بر زمين مي

 ۸زد، كسي هم نبود مرا از دست او رها سازد.در اين هنگام، يزيد لعين و همنشينان اومي

زجر را مورد لعن و نفرين خود قرار دادند.حضرت سكينه عليهاالسالم فرمود: امشب 

هاي هاي آن ياقوت و ركندر عالم خواب قصري از نور ديدم كه كنگره خوابيدم، ناگاه

كردم، [ است.همان طور كه به آن نگاه مي9۰۰آن از زبرجد، و درهاي آن از عود قماري ]

ناگاه در آن باز شد و پنج نفر شخصيت بزرگوار از آن خارج شدند، در پيشاپيش آنها 

 اين قصر از آن كيست؟گفت: پدر تو حسينجوان خادمي بود، به سوي او رفتم، گفتم: 

ن نوح السالم است، و ايالسالم.گفتم: اين بزرگواران كيانند؟گفت: اين آدم عليهعليه

السالم.من السالم، و اين عيسي عليهالسالم، و اين موسي عليهالسالم، و اين ابراهيم عليهعليه

 كه دست بر محاسن خويش مشغول تماشاي قصر و شنيدن كالم او بودم كه ناگاه مردي

داشت، و محزون و اندوهگين بود؛ آمد، گفتم: اين شخص كيست؟گفت: او را 

شناسي؟گفتم: نه.گفت: اين شخص، جد تو حضرت محمد مصطفي صلي اهلل عليه و نمي

ديدي كه ما را برهنه، آله و سلم است.نزديك شدم و عرض كردم يا جداه! اگر مي

اند، كه مردان كجاوه سوار نمودهجاب بر شترهاي بي[ ح94۱معجر و بي ] صفحه بي

ديدي.آن حضرت به كنند؛ امر عظيم و موضوع بزرگي را ميخوب و بد به ما نگاه مي
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ي خويش چسبانيد، و سخت گريست، من قضايا و طرف من خم شد، و مرا به سينه

السالم يهيحيي علكردم.در اين هنگام، مصايبي كه بر ما وارد شده بود، براي او تعريف مي

گفت: اي دختر برگزيده! بس كن، و صداي خود را پايين آور كه دلهاي ما و دل آقاي 

ي ما را به گريه آوردي.آن گاه خادم دست مرا گرفت، و ما را به درد آورده، و همه

داخل قصر نمود، ناگاه پنج نفر خانم را ديدم كه در ميان آنها خانمي بود كه موهاي 

هاي سياه پوشيده و در دست او، لباسي صورت خود پريشان نموده، و لباسخويش را بر 

كه  خاستند، موقعيخاست زنان ديگر نيز با او برميآغشته به خون بود، وقتي برمي

 زد، و اشك او جاري بود، اونشستند، او بر صورت خود سيلي مينشست آنها نيز ميمي

خادم گفتم: اين خانمها، كيا هستند؟گفت: اي دادند.به خواند و زنان جوابش مينوحه مي

سكينه! اين حواست، اين مريم، و خانمي كه در نزد اوست آسيه، دختر مزاحم است، و 

ي كبري عليهاالسالم است.گفتم: خانمي السالم است، و اين خديجهاين مادر موسي عليه

ت ري تو حضكه در دستش پيراهني آغشته به خون است، كيست؟گفت: اين جده

ي زهرا عليهاالسالم است.نزديك شدم، و گفتم: سالم بر تو اي مادر بزرگوار!آن فاطمه

حضرت سر خود را بلند كرد و فرمود: سكينه؟عرض كردم: بلي.در حالي كه به صورت 

كرد برخاست، بعد فرمود: بيا نزديك، من نزديك رفتم و او زد و ناله ميخود سيلي مي

عرض كردم: مادر جان! در سنين كودكي يتيم شدم؟فرمود:وا ي خود چسباند.مرا به سينه

ويلتاه! وا مهجة قلباه! من احني عليكن بعد القتل؟ من جمعكن عن الشتات بين الرجال؟ 

بشريني يا سكينة! عن حال العليل.وا ويلتاه! واي روح قلب من! چه كسي پس از كشتن، 

شما را جمع كرد؟ مردان شما [ كسي پراكندگي 94۰بر شما مهرباني كرد؟ چه ] صفحه 

خواستند كجايند؟ اي سكينه! مرا از حال عليل و بيمار آگاه كن.گفتم: مادر جان! بارها مي

او را به قتل برسانند، وليكن بيماريش مانع از قتل او شد، چرا كه او بر روي خود افتاده 

ديدي او را ميهاي او را غارت كردند، و توانايي برخاستن را ندارد، كاش است، لباس

هنگامي كه بر پشت شتري الغر و بدون كجاوه سوار كردند، و زنجيري سنگين بر گردن 
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فرمود: كني؟ميكرد.به او گفتيم: چرا گريه مياو انداختند.او از اين مصيبت گريه مي

آورم.از آن مالعين بينم، زنجيرهاي اهل جهنم را به ياد ميوقتي اين زنجيرهايم را مي

تا زنجيرش را باز كنند. آنها، پاهاي او را نيز از زير شكم شتر بستند. در اين خواستيم 

كرد؛ چه هنگامي كه به هاي او جاري شد، او شب و روز گريه ميهنگام، خون از ران

سر مطهر پدر بزرگوار خود و سرهاي ياوران او كه آشكار نموده بودند، و چه هنگامي 

ها كرد.هر گاه نگاهش به اين صحنهوديم؛ نگاه ميستر و حجاب بكه به سوي ما كه بي

شد.در اين هنگام؛ حضرت فاطمه عليهاالسالم بر صورت اش زيادتر ميافتاد گريهمي

خويش سيلي زد و فرياد زد: وا ولداه! وا هالكاه! و فرمود: اين بالها بعد از ما بر سر شما 

صلي عليه؟ من دفنه؟ من  آمد؟آن گاه فرمود:و جسد القتيل من غسله؟ من كفنه؟ من

زاره؟بدن كشته شده را چه كسي غسل داد؟ چه كسي كفن نمود؟ چه كسي بر او نماز 

خواند؟ چه كسي او را دفن كرد؟ چه كسي او را زيارت نمود؟گفتم: غسل او اشكهاي 

ريخت، ما از نزد او كوچ كرديم در ما بود، كفن او ريگهايي است كه بادها بر آن مي

ر او مرغها و وحوش بودند.پس ندا سر داد:وا حسيناه! وا ولداه! وا قلة حالي كه زوا

م ي حضرت زهرا عليهاالسالناصراه!در اين هنگام، بانوان ديگر نيز به خاطر گريه و ناله

نمودند.آن گاه آن بانوان، رو به من كرده و گفتند: بس كن اي كردند و ناله ميگريه مي

ي ما را هالك كردي، [ مصايب جانسوز سيده94۲] صفحه دختر برگزيده! تو با ذكر اين 

و ما را نيز هالك نمودي.پس از آن؛ از خواب بيدار شدم.اين در حالي بود كه يزيد لعين 

د، پس يزيد كردناميه لعنهم اهلل با شنيدن اين خواب، گريه ميو همنشينان او و بزرگان بني

« منتخب»[ .در كتاب 9۰۲آنها بازگشتند ]لعين دستور داد آنها را نزد وي بازگردند، و 

آمده است، راوي گويد:هنگامي كه يزيد لعين آن قصه را شنيد، بر صورت خود سيلي 

 زد و گريه نمود، و گفت: مرا با كشتن حسين چه كار بود؟

 رؤياي زن يزيد
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نويسد: از هند، زن يزيد لعين نقل شده كه گويد: به طرف مي« منتخب»همچنين در كتاب 

ختخواب خود رفتم، ديدم دري از آسمان گشوده شد، و مالئكه دسته دسته به سوي سر ر

م گويند:السالم عليك يا اباعبداهلل، السالآيند و ميالسالم فرودميمقدس امام حسين عليه

عليك يابن رسول اهلل.سالم بر تو اي اباعبداهلل! سالم بر تو اي فرزند رسول خدا!ناگاه ديدم 

ن پايين آمد كه مردان بزرگوار بسياري در آن بودند، در ميان آنها مردي ابري از آسما

ا بر كرد، آمد تا خود رگندمگون ماه روي بود، او با سرعت در پيشاپيش آنها حركت مي

السالم انداخت و شروع كرد به بوسيدن دندانهاي آن حضرت، و سر مبارك امام عليه

فوك، و من شرب الماء منعوك.يا ولدي! انا فرمود:يا ولدي! قتلوك، اتراهم ما عرمي

جدك رسول اهلل، و هذا ابوك علي المرتضي، و هذا اخوك الحسن، و هذا عمك جعفر، 

و هذا عقيل، و هذان حمزة و العباس.فرزندم! تو را كشتند؟ آيا آنها تو را نشناختند؟ و از 

ي و اين پدرت عل نوشيدن آب تو را بازداشتند.اي فرزندم! من جد تو رسول خدا هستم،

[ برادرت حسن، و اين عموي تو جعفر، و اين عقيل، و اينها 94۳مرتضي، و اين ] صفحه 

: شمرد.هند گويدحمزه و عباس هستند.آنگاه اهل بيت خود را يكي پس از ديگري مي

هراسان و ترسان از خواب بيدار شدم، ناگاه نوري ديدم كه بر سر مطهر امام حسين 

رخشد، شروع كردم به جستجوي يزيد، ناگاه ديدم كه او به اتاق تاريكي دالسالم ميعليه

گويد: مرا با كشتن حسين چه كار بود؟و رفته و صورت خود را به ديوار گذاشته و مي

اين در حالي بود كه هم و غم، بر او غلبه كرده بود، پس خواب خويش را براي او بازگو 

 [ .9۰۳كردم و او سرش را پايين انداخته بود ]

 عزاداري اهل بیت در شام و شهادت حضرت رقیه

راوي گويد: بامدادان يزيد لعين، اهل بيت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم را طلبيد 

و به آنها گفت: كدام از اين دو امر را بيشتر دوست داريد: اقامت در نزد من، يا بازگشت 

ن د: اوالً دوست داريم تا بر امام حسيي نفيسي است.گفتنبه مدينه كه براي شما جايزه
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السالم عزاداري نماييم.گفت: آنچه دوست داريد انجام دهيد، آن گاه اتاقهايي براي عليه

لسالم اي بانوان هاشمي و قريشي براي امام حسين عليهآنها در دمشق تهيه كردند، و همه

ضرت ي: هفت روز بر آن حلباس سياه پوشيدند و ندبه كرده و عزاداري نمودند.و بنابر نقل

عزاداري كردند.همچنين در آن كتاب آمده است: روايت شده:هنگامي كه آل اهلل و آل 

اي را مستقل براي آنها در نظر گرفت، رسول او، در شام بر يزيد لعين وارد شدند، خانه

السالم دختري سه ساله كه در آن مشغول عزاداري شدند.موالي ما؛ امام حسين عليه

السالم شهيد شده بود آن حضرت را نديده بود، او از روزي كه امام حسين عليه داشت،

و اين امر بر آن نازدانه گران آمد و در فراق پدر بزرگوارش، وحشت وجود او را 

ا گفتند: فردگرفت به او مي[ او هر موقع سراغ پدر خويش را مي949فراگرفت. ] صفحه 

آورد. تا اين كه شبي از شبها، پدر خويش را در يخواهي با خود مآيد، و هر چه ميمي

خواب ديد، وقتي از خواب بيدار شد فرياد زد و گريه كرد و آرام نگرفت، آرامش كردند 

زني؟گفت: پدر بزرگوارم و نور چشمم را براي كني؟ چرا ناله ميو گفتند: چرا گريه مي

شد. اين امر، بر اهل ادتر مياش زيكردند حزن و گريهمن بياوريد.هر چه او را آرام مي

ي دلشان واشده و همگي ضجه زدند، گريه السالم گران آمد. يك مرتبه عقدهبيت عليهم

نمودند، غم و اندوه را تازه كردند، بر صورت خويش سيلي زدند، خاك غم بر سر خود 

 نريختند، موهاي خويش را پريشان نمودند، و صداي ناله و گريه بلند كردند. يزيد لعي

ي آنها را شنيد و گفت: چه خبر است؟گفتند: دختر كوچك حسين، صداي ناله و گريه

خواهد و گريه پدرش را در خواب ديده است، اينك از خواب بيدار شده و پدرش را مي

كشد.وقتي يزيد لعين اين را شنيد، گفت: سر پدرش را برداريد و در نمايد و فرياد ميمي

السالم را ه آن نگاه كند و تسلي يابد.آنها سر مقدس امام عليهپيش روي او قرار دهيد تا ب

در تشت گذاشته و دستمالي مصري بر آن كشيدند، آوردند و در برابر آن نازدانه نهادند، 

او پوشش را از روي آن برداشت، و گفت: اين سر كيست؟گفتند: سر مطهر پدر 

گفت:يا قرار داد، و مي توست.آن نازدانه سر را از تشت برداشت و در آغوش خويش

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ابتاه! من ذا الذي خضبك بدمائك؟يا ابتاه! من ذا الذي قطع وريدك؟يا ابتاه! من ذا الذي 

 ايتمني علي صغر سني؟يا ابتاه! من بقي بعدك نرجوه؟يا ابتاه! من لليتيمة حتي تكبر؟يا ابتاه!

ات؟ ] صفحه عيون الباكيمن للنساء الحاسرات؟يا ابتاه! من لالرامل المسبيات؟يا ابتاه! من لل

[ يا ابتاه! من للغريبات الضايعات؟يا ابتاه! من للشعور المنشورات؟يا ابتاه! من بعدك؟ 94۸

واخيبتاه!يا ابتاه! من بعدك؟ وا غربتاه!يا ابتاه! ليتني كنت لك الفداء.يا ابتاه! ليتني كنت 

اء.اي پدر! مخضباً بالدمقبل هذا اليوم عميا.يا ابتاه! ليتني وسدت الثري، و ال اري شيبك 

چه كسي تو را به خونت آغشته نموده است؟اي پدر! چه كسي رگ حلقوم تو را بريده 

است؟اي پدر! چه كسي مرا در كودكي يتيم نموده است؟اي پدر! پس از تو؛ به چه كسي 

اميد داشته باشيم؟اي پدر! چه كسي براي يتيم است تا او بزرگ شود؟اي پدر! چه كسي 

؟اي زنان اسير سرپرست باشدكش باشد؟اي پدر! چه كسي براي بيوهحسرت براي زنان

پدر! چه كسي براي چشمان گريان تسلي دهد؟اي پدر! چه كسي براي زنان غريب و 

وامانده ياور باشد؟اي پدر! چه كسي براي موهاي پريشان باشد؟اي پدر! چه كسي پس 

ت؟ واي از غريبي!اي پدر! اي از توست؟ واي از نااميدي!اي پدر! چه كسي پس از توس

شدم؟اي پدر! اي كاش من قبل از اين روز نابينا بودم!اي پدر! اي كاش من فداي تو مي

ديدم.آنگاه آن نازدانه، دهان خود مردم و محاسن تو را آغشته به خون نميكاش من مي

د، ش شهوي سختي نمود تا اين كه بيالسالم نهاد، و گريهرا بر دهان شريف امام عليه

وقتي او را تكان دادند، ديدند كه روح پاكش دنيا را وداع گفته است.وقتي اهل بيت 

ي خويش را آشكار كردند، غم خود را تازه كرده السالم اين صحنه را ديدند، گريهعليهم

[ 94۰و مجدداً عزاداري نمودند، هر كسي از اهل دمشق در آنجا حاضر بود، به ] صفحه 

در آن روز، هيچ مردي و زني ديده نشد جز آن كه از آن مصيبت، عزاداري مشغول شد 

گريه كرد.پيشتر روايتي را از علي بن احمد مالكي نقل كرديم، در آن روايت آمده 

السالم و سر مبارك حضرت را به نزد يزيد لعين آوردند، است:وقتي زنان امام حسين عليه

نند، سر مطهر پدر بزرگوارشان نگاه ك كردند تا بهفاطمه و سكينه عليهماالسالم سعي مي
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پوشاند.تا آنجا كه راوي گويد: آن گاه اهل بيت پيامبر ولي يزيد لعين او را از آنها مي

و  ي اهلصلي اهلل عليه و آله و سلم را در ميان اهل و عيال يزيد لعين وارد كردند، و همه

كرده و بر مصايب آنها  السالم آمده و اظهار همدرديعيال يزيد، نزد اهل بيت عليهم

السالم از طال و جواهر و لباس غارت محزون شدند، و چيزهايي كه از اهل بيت عليهم

 رفته بود، چند برابر آنها را به ايشان عطا كردند.

 گفتگوي ام كلثوم با خواهر يزيد لعین

هند  مآمده است:يزيد لعين خواهري به نا« اكسير العبادات في اسرار الشهادات»در كتاب 

السالم را ديد برخاست و داشت، هنگامي كه وي اهل بيت عليهم -غير از همسرش  -

الم كلثوم عليهاالسكلثوم خواهر حسين هستيد؟حضرت امگفت: كدام يك از شما ام

منم دختر امام صالح و پادشاه بزرگ همت و پرهيزكار  -واي بر تو  -فرمود:آگاه باش منم 

السالم، دختر شخصي هستم كه خداوند اطاعت طالب عليهبياميرمؤمنان حضرت علي بن ا

خود را با اطاعت او، و عذاب خود را به معصيت او، مقرون فرموده. دختر كسي هستم 

ي اهل آبادي و اهل شهر الزم دانسته است، او هالك كه خداوند واليت او را بر همه

عزي و هبل است.خواهر  ي الت وي پهلوانان، تاجدار فتح و نصرت، و شكنندهكننده

كلثوم! و به خاطر اين كارها، يزيد لعين روي بر آن مخدره مكرمه كرد و گفت: اي ام

شما مؤاخذه شديد، و به مثل اين كار شما خوار و ذليل شديد، اي فرزندان عبدالمطلب! 

ر دهاي آنها بايد ريخته شود؟ آيا پآيا خون افرادي همانند ربيعه، عتبه، ابوجهل، و گروه

م كلثوكنيم؟حضرت امتو را كه در روز جنگ بدر مرداني از ما را كشت فراموش مي

[ اي مادر فرزندان خبيث و ناپاك! و اي دختر زن 949عليهاالسالم فرمود: ] صفحه 

جگرخوار! ما همانند زنان شما، به زنا مشهور نيستيم. و مردان ما، همانند مردان شما در 

يستند.مگر نه اين است كه جد تو ابوسفيان در دشمني رسول هاي الت و عزي نعبادت بت

خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم احزاب و طوايف را جمع كرد؟مگر نه اين است كه مادر 
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تو، خودش را به غالم سياه وحشي بخشيد و به صورت علني جگر حضرت حمزه 

خود اميرالمؤمنين  السالم را خورد؟مگر نه اين است كه پدر تو، رو در روي امامعليه

السالم ايستاد و شمشير كشيد؟مگر نه اين است كه برادر تو، با ظلم و ستم برادر مرا عليه

كشت، در حالي كه برادر من، آقاي جوانان اهل بهشت و آقاي اهل قرآن و شريعت نبوي 

و پسر دختر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است كه جبرئيل و ميكائيل در خدمت 

ايد در آخرت چيز اندكي و بودند.آري! بسياري از چيزهايي كه در دنيا مالك شدها

 كلثوم عليهاالسالم بدهد.است.شعبي گويد: هند نتوانست جوابي به حضرت ام

 گفتگوي سكینه با دختر يزيد لعین

آن گاه عاتكه، دختر يزيد لعين برخاست و فرياد زد: كدام يك از شما سكينه، دختر 

يد؟سكينه عليهاالسالم فرمود: منم كه به خاطر خونبهاي جنگ بدر و حنين، حسين هست

دهيد؟ و به آنچه خداي ام. واي بر شما! آيا ما را مورد استهزا قرار ميمورد ستم واقع شده

نماييد؟ مااز اهل بيت مصيبتها هستيم، و پدر ما علي بن تعالي بر ما نازل نموده شماتت مي

است، تو كيستي؟ واي بر تو!گفت: من عاتكه، دختر يزيد، كه  السالمطالب عليهابي

صاحب عزت عالي، نام بلند، و اهل حق و ديانت است؛ هستم!!!حضرت سكينه 

عليهاالسالم فرمود: واي بر تو! خاموش باش! همانا خداوند متعال، دنيا را محل امتحان قرار 

[ واي بر تو! 94۳كند. ] صفحه  داده، و آخرت را براي كسي قرار داده كه با دنيا دشمني

شما همانند ما نيستيد، آيا پدر تو كسي نيست كه به خاطر كشتن فرزندان رسول خدا صلي 

ود است، ي خي به بندهكند؟ و مادرت اطاعت كنندهاهلل عليه و آله و سلم به ظلم؛ فخر مي

بزرگوار ما از اهل خدا بر تو و او لعنت نمايد؟!ولي ما از خاندان احقاف هستيم، و مردان 

ي عبدمناف هستند.عاتكه نتوانست به آن مخدره جوابي اعراف و از فرزندان برگزيده

 بدهد، گويا به دهنش سنگ زده شد.
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 گفتگوي شهربانو با زن يزيد لعین

حبيب، زن يزيد، فوراً برخاست و گفت: كدام يك از شما شعبي گويد: پس از او؛ ام

ان است.حضرت شهربانو عليهاالسالم فرمود: منم دختر شهربانو، دختر كسري انوشيرو

ام، و پادشاه، و منم كسي كه براي او فخر دنيا و آخرت جمع شد، در پادشاهي پا گرفته

ام، و من همسر فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه و در ميان امامت و پيشوايي هدايت يافته

؟ واي بر رتضي هستم، تو كيستيآله و سلم كه با ظلم و ستم كشته شد، و فرزند وصي م

حبيب، زن يزيد كه صاحب عزت و فخر كه به طاعت او اهل شهرها تو!گفت: من ام

ه السالم رو باند؛ هستم.شعبي گويد: در اين هنگام، همسر محترم امام عليهگردن نهاده

حبيب كرد و فرمود: عجبا! شتر كجا و اسب كجا؟ پرتو آفتاب كجا و ظلمت و تاريكي ام

هاي ترين سگاميه پستجا؟ ما پادشاهان شهرهاييم، مردان ما؛ آقايان پاك، و شما بنيك

[ 9۰9آتش جهنم هستيد.آن گاه اين آيه را تالوت نمود:)و كان الكافر علي ربه ظهيراً( ]

ان پشت و معاون شيطان است.واي بر تو! آيا به نياك؛و كافر بر نافرماني پروردگار خود، هم

نماييد؟ يا به قهر و غلبه خود احسان و كفر فرزندان خود افتخار ميدوران جاهليت 

 حبيب ساكت شد و سخني نگفت.[ شعبي گويد: ام944كنيد؟! ] صفحه پيروزي مي

 رؤياي كنیز زن يزيد و اعتراض او

حبيب كنيزي داشت كه خوابيده بود، او از خواب بيدار شد و بر روي در اين هنگام؛ ام

هاي نفيس بر تن داشت پاره نمود، و گفت:اي فرزندان خود سيلي زد، و آنچه از لباس

ي ملعونه در قرآن! و اي فرزندان ناپاك و طغيان! رويتان سياه، و بخت شما سرنگون شجره

هاي قبيح خود معروف هاي خود متهم، و به شأنكه در نسبسفيان! شود!اي آل ابي

هستيد، چرا كه اسالم شما درست و صحيح نبوده، و ايمان شما در نزد خداي تعالي ثابت 

نبوده است.واي بر شما! اينان فرزندان پيشواي پاك، نيكوكار، و پرهيزكار حضرت 
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 رفت اين اشعار را خواند:وجوهالسالم هستند.آن گاه آن كنيز با معاميرمؤمنان علي عليه

قتول حسين السبط مرسول اهلل و الطهر خيار الجن و االنسنورها يزهو كنور البدر و الشمس

اشخاصي كه نور صورت زيباي آنها مانند پرتو ماه و آفتاب بسيف الفاسق الرجس

ي جن و انس درخشد.رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم كه پاك و برگزيدهمي

ي تن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم است كه به تيغ السالم پارهت.و حسين عليهاس

فاسق پليد كشته شده است.شعبي گويد: آن گاه با موهاي پريشان وارد اتاق شد، به سوي 

ي زهرا يزيد لعين رفت رو به لعين كرد و گفت: واي بر تو اي يزيد! از فرزندان فاطمه

ار، من همين اآلن خوابيده بودم، در خواب ديدم؛ گويا درهاي عليهاالسالم دست برد

گويند: اين خانه را آتش اند، و ميآسمان باز شده و چهار ملك قصر تو را احاطه كرده

بزنيد، كه خداوند جبار بر اهل آن خشم نموده است.سهل گويد: اين زن، كنيز يزيد 

كني رحم ميي زهرا تبراي فرزندان فاطمهملعون نيز بود، يزيد لعين به او گفت: واي بر تو! 

[ ۸۱۱فحه رسانم. ] صخواني؟ سوگند به خدا! تو را به بدترين شكل به قتل ميو مرثيه مي

دهد؟يزيد لعين گفت: بر دو پاي خود كنيز گفت: چه چيزي مرا از كشتن نجات مي

شتن نجات از ك گويي، و بدين وسيلهطالب و اوالدش ناسزا ميايستي و بر علي بن ابيمي

دهم؛ به شرطي كه مجلسي ترتيب دهي و مردم يابي.گفت: آري! اين كار را انجام ميمي

را احضار كني كه سخن را بشنوند.يزيد لعين، دستور داد تا مردم حاضر شوند.هنگامي 

كه مردم جمع شدند، كنيز برخاست و گفت:اي گروه حاضران! اين يزيد بن معاويه به 

ه السالم ناسزا گويم، آگاه باشيد و بطالب و اوالد او عليهمر علي بن ابيمن امر كرد تا ب

ان، كنندگي لعنتگويم گوش فرادهيد: آگاه باشيد! لعنت خدا و لعنت همهآنچه مي

يد: سفيان و تابعان او تا روز جزا باشد.سهل گوفرشتگان و مردم بر يزيد و پدر و جدش ابي

يد ملعون شديداً به خشم آمد و گفت: چه كسي شر او چون مردم سخن او را شنيدند، يز

كند؟ملعوني از اهل شام برخاست، و با ضربتي او را زد و بر زمين را از من دور مي

 انداخت، پس روح او به سوي رحمت خداي تعالي پرواز نمود.
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 بیداري اهل شام از خواب غفلت و عزاداري آنها بر امام حسین

ها را ديدند و سخنان اهل بيت است:وقتي اهل شام اين صحنهمخنف آمده در روايت ابي

السالم را شنيدند، گويا كه از خواب بيدار شدند. بازارها را تعطيل كردند، و به عليهم

السالم عزاداري نمودند، و گفتند: به خدا سوگند! صورت علني بر مصيبت اهل عبا عليهم

الم است، به ما گفتند: سر خارجي است السدانستيم كه آن سر مطهر حسين عليهما نمي

كه در سرزمين عراق خروج كرده است.هنگامي كه يزيد زنازاده و ملعون، از كار مردم 

خبردار شد، دستور داد قرآن را جزء جزء كرده و آنها را در مسجد پخش نموده و در 

ا را هد جزوهكردنخوانند و نماز را تمام مياختيار مردم بگذارند!وقتي كه مردم نماز مي

لي السالم دست بكشند. ونهادند كه با خواندن آن از ياد امام حسين عليهدر برابر آنها مي

[ منقلب شده بودند كه چيزي آنها را از ياد امام حسين ۸۱۰مردم شام، چنان ] صفحه 

داشت.به همين جهت براي اين كه يزيد ولدالزنا خود را از اين ننگ السالم بازنميعليه

ئه كند دستور داد مردم در مسجد حاضر شوند.وقتي مردم جمع شدند برخاست و تبر

ر ام، يا دستور قتل او را صادگوييد كه من حسين را كشتهگفت: اي مردم شام! شما مي

السالم مرجانه او را كشته است.آن گاه كساني را كه در هنگام كشتن امام عليهام، ابننموده

ضار كرد و به شبث بن ربعي رو كرد و گفت: واي بر تو! آيا حاضر بودند به نزد خود اح

تو حسين را كشتي، يا من تو را به قتل او امر كردم؟شبث ملعون گفت: سوگند به خدا! 

من او را نكشتم، و خدا لعنت كند كسي را كه او را كشته است.يزيد لعين گفت: چه 

رد ملعون رو به او ك كسي او را كشت؟گفت: مصابر بن وهيبه او را كشت.پس يزيد

وگفت: آيا تو حسين را كشتي؟ يا من تو را به كشتن او امر نمودم؟گفت: نه؛ سوگند به 

خدا! من او را نكشتم، و خدا لعنت نمايد كسي را كه او را كشته است.يزيد لعين گفت: 

الجوشن ضبابي او را كشت.آن ملعون متوجه چه كسي او را كشت؟گفت: شمر بن ذي

فت: واي بر تو! آيا تو او را كشتي، يا من تو را به كشتن او امر نمودم؟!آن شمر شد و گ
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حرامزاده گفت: نه؛ سوگند به خدا! من او را نكشتم.يزيد لعين گفت: پس چه كسي او را 

كشت؟گفت: سنان بن انس نخعي او را كشت.يزيد لعين رو به سنان كرد و گفت: تو او 

حه كشت؟گفت: خولي بن يزيد اصبحي. ] صف را كشتي؟گفت: نه.گفت: چه كسي او را

[ يزيد لعين به خولي گفت: تو او را كشتي؟گفت: نه، و خدا لعنت نمايد كسي را كه ۸۱۲

خي بينم كه برخي از شما را كه به براو را كشته است.يزيد ملعون گفت: واي بر شما! مي

كشت.يزيد  ع او رانماييد.گفتند: قيس بن ربيديگر حواله نموده و به يكديگر نگاه مي

ملعون به او گفت: آيا تو حسين را كشتي؟گفت: من او را نكشتم.گفت: آگاه باشيد! واي 

سي گويم چه كبر شما! پس چه كسي او را كشت؟قيس ملعون گفت: اي يزيد! من مي

دهي؟گفت: بگو، تو در امان هستي.گفت: به خدا قسم! حسين او را كشت؛ آيا مرا امان مي

ها را به يكديگر پيوند داد، و درهم و دينار را را نكشت جز كسي كه علم و اهل بيت او

هاي پوست ريخت، و لشكريان را يكي پس از ديگري روانه ساخت.يزيد بر روي سفره

ي ملعون گفت: اين شخص كيست؟گفت: به خدا سوگند! تويي اي يزيد!.يزيد زنازاده

خود شد، و سر مطهر را در تشتي  ياز سخن او به خشم آمد، و برخاست و وارد خانه

گذاشت و آن را با دستمال مصري پوشانيد، و او را در كنار خود نهاد و شروع كرد به 

گفت: مرا با كشتن حسين چه كار؟! روي خود سيلي زدن، در حالي كه آن ملعون مي

ووس ي سيد بن طا[ .با توجه به نقل فوق؛ در حالي كه جمعي از ارباب مقاتل از جمله9۰۸]

اند:يزيد لعين به امام نقل كرده« مثير االحزان»نما در و ابن« لهوف»رحمه اهلل در كتاب 

فرمود:  السالمام، نام ببر.امام عليهالسالم گفت: سه حاجت كه به تو وعده دادهسجاد عليه

السالم را به من حاجت اولي اين كه؛ روي انور آقا، موال و پدر خودم امام حسين عليه

[ ۸۱۳دهي، تا از وي توشه بگيرم و به سوي او نگاه كنم، و با او وداع نمايم. ] صفحه  نشان

حاجت دوم آن كه؛ چيزهايي كه از ما به تاراج رفته، برگرداني.حاجت سوم آن كه؛ اگر 

خواهي مرا به قتل برساني، كسي را با اين زنان بفرستي تا آنها را به سوي حرم جدشان مي

عليه و آله و سلم بازگرداند.يزيد ملعون گفت: اما روي پدرت هرگز  رسول خدا صلي اهلل
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بيني. و اما كشتن تو، پس از تو گذشتم، و اما اهل حرم را كسي جز تو به مدينه نمي

گرداند، و اما آنچه از شما به تاراج رفته است، پس من در عوض آنها چند برابر بازنمي

السالم فرمود:اما مالك فال نريده، و هو موفر عليك، دهم.امام عليهقيمت آنها را به شما مي

فانما طلبت ما اخذ منا، الن فيه مغزل فاطمة عليهاالسالم بنت محمد صلي اهلل عليه و آله و 

خواهيم و آن بر تو زياد است. من از تو سلم و مقنعتها و قالدتها و قميصها.مال تو را نمي

ود كه هايي باستم؛ چرا كه در ميان آنها، لباسچيزهايي كه از ما به تاراج رفته است، خو

به دست حضرت فاطمه عليهاالسالم دختر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم بافته شده 

بود و در ميان آنها مقنعه، گردنبند و پيراهن شريف حضرت فاطمه سالم اهلل عليها بود.آن 

نيز از خودش اضافه نمود.امام  ملعون دستور داد آنها را باز پس دهند. و دويست دينار

السالم آن زرها را گرفت و ميان فقرا و مساكين تقسيم كرد.پس از آن؛ العابدين عليهزين

ي بتول عليهاالسالم به سوي وطن خود يزيد لعين دستور داد تا اسيران حضرت فاطمه

فراس و ابي« شرح شافيه»[ .در 9۰۰مدينة الرسول صلي اهلل عليه و آله و سلم بازگردانند ]

د! السالم فرمود: اي يزيكتابهاي ديگري آمده است:هنگامي كه علي بن الحسين عليه

السالم را به من نشان بدهي و آن ملعون خواهم روي پدر و آقايم امام حسين عليهمي

السالم كه در ميان گفت: هرگز او رانخواهي ديد، در اين هنگام؛ سر مقدس امام عليه

و بر روي آن دستمال مصري كشيده شده بود، ناگاه دستمال بلند شد و تشتي زرين بود 

ه السالم فرمود:السالم عليك يا علي! ] صفحبه كناري رفت، و سر مطهر به امام سجاد عليه

السالم فرياد زد:و عليك السالم و رحمة اهلل و بركاته يا ابتاه! ايتمني [ امام سجاد عليه۸۱9

بتاه! عني، و فرق بيني و بينك، فها انا راجع الي حرم جدي علي صغر سني، و ذهبت يا ا

رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم اودعتك اهلل تعالي و استرعيك و اقرء عليك السالم.و 

عليك السالم و رحمة اهلل و بركاته. اي پدر! مرا در كودكي يتيم گذاشتي، اي پدر! از برم 

ند، اينك من به سوي حرم جدم رسول خدا صلي اهلل رفتي، و ميان من و تو جدايي انداخت

 سپارم، و از وي طلب حفظ توگردم، و تو را به خداوند متعال ميعليه و آله و سلم بازمي
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خوانم.وقتي اهل مجلس، اين صحنه را ديدند فرياد ناله و نمايم، و بر تو سالم ميرا مي

نها زمين، به لرزه درآمد، يزيد گريه بلند كردند و شيون نمودند، طوري كه از صداي آ

 ي خود شد.لعين از انقالب و آشوب مردم ترسيد، برخاست و وارد خانه

 بازگشت اهل بیت به مدينه

السالم هشت روز در شام مشغول عزاداري آمده است:اهل بيت عليهم« منتخب»در كتاب 

واست د لعين آنها را خالسالم بودند، روز هشتم يزيسرايي بر امام شهيد مظلوم عليهو نوحه

خواستند به مدينه السالم امتناع نمودند و ميو پيشنهاد اقامت داد.اهل بيت عليهم

هايي آماده شود و آنها را مزين ها و كجاوهبازگردند.آن ملعون دستور داد تا محمل

گاه نهاي ابريشم حاضر كرده و درهم و دينار بر آنها بريزند، آنمايند، و دستور داد تا سفره

كلثوم! اين مال را در عوض آن مصايبي كه به شما رسيده است، گفت: اي ام

كلثوم عليهاالسالم فرمود:يا يزيد! ما اقل حيائك؟! و اصلب وجهك؟! بگير!!حضرت ام

تقتل اخي و اهل بيتي، و تعطيني عوضهم ماالً؟! و اهلل؛ ال كان ذلك ابداً.اي يزيد! چه قدر 

كشي آن گاه در عوض است!؟برادر و اهل بيت مرا مي حياي تو كم و روي تو سخت

[ 9۰9[ سوگند! اين هرگز شدني نيست ]۸۱۸بخشي، به خدا ] صفحه آنها مال مي

السالم، و عوض آنچه از مخدرات .ابومخنف گويد: اموال زيادي را به اهل بيت عليهم

اه ه كرد، آن گطهارت به تاراج رفته بود، داد و بر آن، زيورآالت، لباس و اثاث اضاف

دستور داد شترها را آورده، و خوابانيدند، بهترين پوششها را بر آنها كشيدند، سپس يكي 

از ماموران خود را خواست و با پانصد نفر سواره همراه، و به سوي مدينه روانه كرد.در 

ماده السالم آاين هنگام كه يزيد لعين دستور داد وسايل سفر را براي اهل بيت عليهم

ت: السالم گفالسالم را خواست و در مجلس خلوتي، به امام عليهند، امام سجاد عليهساز

خدا پسر مرجانه را لعنت كند! به خدا سوگند! اگر من با پدر تو بودم، و از من چيزي 

 كردم، وليدادم، و مرگ را با هر چه كه در توان داشتم از او دفع ميخواست به او ميمي
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، جاري ساخت، از مدينه براي من نامه بنويس، و هر آنچه حاجت خدا آنچه را كه ديدي

ي او و اهل بيت او را پيش آورد، و نعمان بن داري برآورده خواهد شد!!آن گاه كسوه

السالم بشير را با جماعتي فرستاد و به او دستور داد تا شب حركت كنند، و اهل بيت عليهم

جايي  خواهندو دور نشوند، وقتي كه ميدر پيشاپيش حركت نمايند طوري كه از چشم ا

د، السالم مانند پاسبانان متفرق شونفرودآيند، از آنها دور شود و در اطراف اهل بيت عليهم

السالم هر جايي كه خواست وضو بگيرد يا قضاي حاجتي و هر كدام از اهل بيت عليهم

برد و با آنها نها را مينمايد بدون ناراحتي بايستد.نعمان با گروهي حركت كرد و پيوسته آ

فصول »[ .در كتاب 9۰۳كرد همان طوري كه يزيد لعين او را سفارش كرده بود ]مدارا مي

م به السالي امام حسين عليهنويسد: حضرت فاطمه عليهاالسالم دختر مكرمهمي« المهمه

ي ردر حق ما نيكي كرده است، آيا چيزي دا -يعني نعمان  -خواهر خود فرمود: اين مرد 

كه به او صله و احسان نمايي؟گفت: سوگند به خدا! چيزي نداريم تا صله نماييم جز اين 

زيورآالت.گفت: اشكالي ندارد، آن گاه براي نعمان دو تا دستبند و دو تا بازوبند 

فرستادند.راوي گويد: نعمان آنها را نپذيرفت و برگرداند و گفت: اگر آن خدمتي كه 

نيا بود، اين قدر هديه كافي بود و بسيار، وليكن به خدا سوگند! [ براي د۸۱۰كردم ] صفحه 

اين كار را جز براي خدا و براي قرابت و خويشي شما از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله 

 [ ..9۰4و سلم انجام ندادم ]

 اربعین امام حسین و ورود اهل بیت به كربال

در طي راه، مخدرات مطهرات آمده است:به هنگام حركت كاروان، « منتخب»در كتاب 

 دهيم كه ما را از راهات دارد، سوگند ميبه نعمان گفتند: تو را به حقي كه خدا بر ذمه

كربال عبور دهي.او اين كار را كرد، و كاروان را از راه كربال حركت داد، و روز بيستم 

.جابر بن عبداهلل دالسالم به قتلگاه شهدا؛ يعني كربال رسيدنماه صفر بود كه اهل بيت عليهم

هاشم در آنجا بودند كه در يك وقت با هم مالقات اي از زنان بنيانصاري نيز با عده
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كردند. آنها شروع به گريه و ناله كردند و تا سه روز به نوحه، گريه و عزاداري مشغول 

 شدند.

 عزاداري اهل بیت در كربال

كه كاروان اهل بيت  گويد:هنگاميصاحب اصل به نقل از برخي كتب قديمي مي

هاشم و نياي از بالسالم به سرزمين كربال رسيدند، در محل قتلگاه پياده شدند، عدهعليهم

السالم آمده بودند آنجا بودند، آنها در افراد ديگري نيز كه براي زيارت امام حسين عليه

ردند، و ك زنييك وقت با هم مالقات نمودند، و با هم به گريه و نوحه پرداختند و سينه

[ .در اين هنگام، زنان آبادي نيز به آنها ملحق 9۲۱به مدت سه روز عزاداري نمودند ]

شدند، حضرت زينب عليهاالسالم در جمع آنها آمد، و دست به گريبان زد و آن را پاره 

كرد فرياد زد:وا سوزاند و مجروح مينمود و با آواز حزين و اندوهگيني كه دلها را مي

يناه! وا حبيب رسول اهلل! و ابن مكة و مني! و ابن فاطمة الزهراء! و ابن علي اخاه! وا حس

كلثوم عليهاالسالم نيز در حالي كه بر روي هوش افتاد، حضرت امالمرتضي! آه آه.و بي

[ بيرون آمد و با آواز بلند فرياد زد:اليوم مات محمد ۸۱9زد ] صفحه خود سيلي مي

ضي، اليوم ماتت فاطمة الزهراء.امروز محمد مصطفي المصطفي، اليوم مات علي المرت

، امروز السالم از دنيا رفتصلي اهلل عليه و آله و سلم از دنيا رفت، امروز علي مرتضي عليه

اداري زدند، عزالسالم به سر و صورت ميي زهرا از دنيا رفت.بانوان اهل بيت عليهمفاطمه

 ند:وا مصيبتاه! وا حسناه! وا حسيناه!هنگاميگفتنمودند و ميسرايي ميكردند، و نوحهمي

كه سكينه عليهاالسالم اين همه شيون و ناله را از زنان و بانوان ديد با صداي بلند فرياد 

زد:وا محمداه! وا جداه! يعز عليك ما فعلوا باهل بيتك ما بين مسلوب و جريح، و مسحوب 

است بر تو مصايبي كه بر اهل بيت و ذبيح، وا حزناه وا اسفاه!وا محمداه! وا جداه! سخت 

تو وارد شده، برخي را غارت كردند، و برخي را مجروح، بعضي )بر روي زمين( كشيده 

 شده، و بعضي را سر بريدند، وا حزناه! وا اسفاه!
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 وداع اهل بیت از كربال

ينه دي حركت به سوي مالسالم دستور داد تا بارها را ببندند و آمادهآنگاه امام سجاد عليه

شوند، بارها را بستند، در اين هنگام، حضرت سكينه عليهاالسالم زنان را صدا زد تا با قبر 

ي بانوان دور قبر شريف را گرفتند، سكينه عليهاالسالم پدر بزرگوارش وداع نمايند، و همه

قبر شريف را به آغوش گرفت، و سخت گريه كرد، و ناله زد، و سوگواري نمود و اين 

پدرش وداع نمود:أال يا كربال! نودعك جسما بال كفن و ال غسل دفينااال يا  گونه با قبر

كربال! نودعك روحاً الحمد و الوصي مع االمينااي كربال! آگاه باش! جسمي را كه 

ه سپاريم. اي كربال، آگاه باش! روحي را كغسل مدفون شده است، به تو ميكفن و بيبي

 [ ۸۱۳سپاريم. ] صفحه است به تو مي متعلق به احمد و وصي و جبرئيل امين

 ي منورهورود اهل بیت به مدينه

سيد بن طاووس گويد:آن گاه از كربال حركت كرده و به طرف مدينه به راه افتادند، بشر 

السالم توقف كرده و از [ گويد: در نزديكي شهر مدينه امام سجاد عليه9۲۰بن خزام ]

ي مخدرات و بانوان از هايي بر پا نمايند، و همهمركب فرودآمد، آنگاه دستور داد خيمه

مركبها فرودآمدند.در اين موقع، رو به من كرد و فرمود: اي بشر! خدا پدرت را رحمت 

تواني چيزي از شعر بگويي؟عرض كردم: آري! اي فرزند كند، او شاعر بود، آيا تو هم مي

و، و خبر شهادت حضرت رسول خدا! من نيز شعر بلد هستم.فرمود: وارد شهر مدينه ش

 السالم را اعالم كن.عبداهلل الحسين عليهابي

 خبر شهادت امام حسین در مدينه

بشر گويد: سوار بر اسب خودم شدم، تاختم تا وارد مدينه شدم، هنگامي كه به مسجد 

حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم رسيدم، با صداي بلند گريه كردم و اين اشعار 

ا اهل يثرب ال مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مدرارالجسم منه بكربالء مضرج را گفتم:ي
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و الراس منه علي القناة يداراي اهل مدينه؛ شما ديگر در آن اقامت ننماييد؛ چون حسين 

السالم كشته شده است، و به همين جهت اشك از چشمان من سرازير است.جسم او عليه

ر گويد: شود.بشسر او باالي نيزه در شهرها گردانيده ميدر كربال آغشته به خون است؛ و 

هران ها و خواآن گاه گفتم: اينك علي بن الحسين عليهماالسالم است كه به همراه عمه

اند، من ها پياده شدهخود در سرزمين شما فرودآمده است، و در نزديكي شما از مركب

[ بشر ۸۱4باخبر سازم. ] صفحه  ي او به سوي شما هستم تا شما را از مكان اوفرستاده

اي نماند نشين و محجوبهگويد، وقتي اين خبر جانسوز را رساندم، در مدينه هيچ زن پرده

هاي خراشيده و سيلي بر صورت زنان ها با موهاي پريشان، صورتجز اين كه از خانه

ثل آن م بيرون آمدند و صداي واويال و وامصيبتا بلند كردند.من هيچ روزي را نديدم كه

ن روز تر از آكردند و هيچ روزي براي مسلمانان تلخروز، گريه كنند، زن و مرد گريه مي

 كرد والسالم نوحه ميي دختري را شنيدم كه بر امام حسين عليهنبود. صداي ناله

گفت:نعي سيدي ناع نعاه فاوجعا وامرضني ناع نعاه فافجعافعينئ جودا بالدموع و اسكبا مي

بل بدمعكما معاعلي من دهي عرش الجليل فزعزعا فاصبح انف المجد والدين  وجودا بدمع

اجدعاعلي ابن نبي اهلل و ابن وصيه و ان كان عنا شاحط الدار اشسعاخبر مرگ آقاي مرا 

قاصدي آورد، كه من از اين خبر به درد آمدم و بيمار شدم كه قاصد مرگ با اين خبر، 

شك خود را بذل نماييد و بريزيد؛ و اشك بذل اي ببار آورد.اي چشمان من! افاجعه

نماييد، بلكه هر دو با هم گريه كنيد.بر كسي كه به سبب مصيبت او، عرش خدا لرزيد و 

به حركت درآمد؛ و از اين مصيبت، بيني بزرگي و مجد و دين بريده و ناقص گرديد.بر 

ما دور  گرچه منزلش از فرزند پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم و بر فرزند وصي او؛

آور مرگ! حزن و اندوه ما را بر مصيبت بوده است.سپس آن دختر گفت: اي پيام

و ناپذير ما را خراشيدي، تالسالم تازه كردي، و زخمهاي التيامعبداهلل عليهسرورمان ابي

كيستي؟ خداي تعالي تو را رحمت كند؟گفتم: من بشر بن خزام هستم، موالي من علي 

م و مخدرات السالعبداهلل عليهالسالم مرا فرستاد، او با خاندان حضرت ابيين عليهبن الحس
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عصمت او، در فالن موضع اجالل نزول فرموده است.بشر گويد: اهل مدينه از من جدا 

شدند و با سرعت به طرف بيرون مدينه حركت نمودند. من اسب خود را نهيب زدم و 

 ها را بسته و امكان ورود به نزدم ازدحام جمعيت راهتاختم و به سوي آنها بازگشتم، ديد

 [ ۸۰۱ها و مواضع را گرفته بودند. ] صفحه السالم نيست، راهي امام سجاد عليهخيمه

 سخنان امام سجاد در مدخل شهر مدينه

م السالي امام عليهاز اسب فرودآمدم و از سر و گردن مردم عبور كرده و خود را به خيمه

 هاي گريان در حالتي كه باالسالم در اندرون خيمه بود، او با چشمرت عليهرساندم، حض

كرد بيرون آمد. پشت سر حضرت خادمي ي خود را پاك ميهاي ديدهدستمالي اشك

السالم بر روي آن نشست، حضرت با يك صندلي آمد، آن را زمين گذاشت و امام عليه

السالم صداي گريه و ي امام عليهريهتوانست خودداري كند. از گكرد و نميگريه مي

هاي زنان، كنيزان و دختران فضا را پر كرد.مردم از هر طرف به ي مردم بلند شد و نالهناله

گفتند، و آن مكان يك پارچه تبديل به فرياد و شيون و ضجه السالم تسليت ميامام عليه

د، ود اين كه ساكت شونالسالم با دست مباركش به سوي مردم اشاره فرمشد، امام عليه

السالم به حركت درآمد و فرمود:الحمد ناله و خروش مردم ساكت گرديد، لبان امام عليه

ء الخالئق اجمعين، الذي بعد هلل رب العامين ]الرحمان الرحيم[، مالك يوم الدين، باري

 عفارتفع في السماوات العلي، و قرب فشهد النجوي، و نحمده علي عظائم االمور، فجائ

الدهور، و ألم الفجائع، و مضاضة اللواذع، و جليل الرزء، و عظيم المصائب، القاطعة 

ليلة، ابتالنا بمصائب ج -و له الحمد  -الكاظمة، الفادحة الجائحة.ايها الناس! ان اهلل تعالي 

ا يته، و داروالسالم و عترته، و سبي نسائه و صبو ثلمة في االسالم عظيمة، قتل ابوعبداهلل عليه

براسه في البلدان فوق عالي السنان، و هذه الرزية التي ال مثلها رزية.ايها الناس! فاي رجاالت 

منكم يسرون بقتله؟ ام أية عين تحبس دمعها و تضن عن انهمالها؟ فلقد بكت السماوات 

السبع الشداد لقتله، و بكت البحار بامواجها، و السماوات باركانها، و االرض بارجائها، و 
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جار باغصانها، و الحيتان في لجج البحار، و المالئكة المقربون، و اهل السماوات االش

اجمعون.ايها الناس! اي قلب ال يتصدع لقتله؟ ام اي فؤاد ال يحن اليه؟ ام اي سمع يسمع 

بهذه الثلمة التي ثلمت في االسالم؟ايها الناس! اصبحنا مطردين مشردين شاسعين عن 

[ ترك و كابل، من غير جرم اجترمناه، و ال مكروه ۸۰۰حه االمصار، كانا أوالد ] صف

ارتكبناه، و ال ثلمة في االسالم ثلمناها، ما سمعنا بهذا في آبائنا االولين، ان هذا اال اختالق.فو 

اهلل؛ لو ان النبي صلي اهلل عليه و آله و سلم تقدم اليهم ]في قتالنا كما تقدم الهيم[ في الوصاية 

ما فعلوا بنا، فانا هلل و انا اليه راجعون، من مصيبة ما اعظمها، و اوجعها و  بنا لمازدادوا علي

افجعها، و اكظها، و اقطعها، و امرها و افدحها، فعند اهلل نحتسبه فيما اصابنا، و ما بلغ بنا انه 

عزيز ذو انتقام.حمد و سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان، ]بخشنده و مهربان[ است، 

هاي ي مخلوقات است، خداي وااليي كه در آسماني همهزا و آفرينندهپادشاه روز ج

بلند مقام رفيعي دارد، نزديك شده و شاهد رازها و نجواها است. او را بر امور بزرگ، 

هاي دردآورنده، درد مصيبت بزرگ، برنده، حبس هاي روزگاران، دردها، فاجعهمحنت

كه حمد و  -مردم! همانا خداي متعال  گويم.ايكننده، سنگين و براندازنده حمد مي

الم، ي بزرگ در اسهاي بزرگ، و به رخنهي مصيبتما را به وسيله -سپاس براي او است 

السالم و عترت او كشته شدند، مخدرات طاهره و امتحان نمود. حضرت ابوعبداهلل عليه

لند در شهرها ي بي او اسير گرديدند، و سر اطهر او را در باالي نيزهدختران مطهره

گردانيدند، و اين مصيبتي است كه مانند آن مصيبتي نيست.اي مردم! كدام يك از شما 

گردد؟ كدام چشمي است كه از ريختن اشكش خودداري به كشته شدن او مسرور مي

ي محكم و استوار براي شهادت او گريستند، هاي هفتگانهورزد؟ آسمانكرده و بخل مي

ي نواحي خود، درختان با ها با اركانش، زمين با همهاندرياها با امواجش، آسم

ها همه و همه هاي درياها، فرشتگان مقرب، و اهل آسمانها در لجههايش، ماهيشاخه

براي او گريستند.اي مردم! كدام دل است كه براي كشته شدن او پاره نشود؟ يا كدام 

اي هكه توان شنيدن اين رخنقلب است كه بر او رحم نكند و نسوزد؟ يا كدام گوش است 
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را كه در اسالم به وجود آمد، داشته باشد؟اي مردم! اينك ما طرد شده و رانده شديم، ما 

را دور شهرها گردانيدند، گويا كه ما از فرزندان ترك و كابل هستيم؛ و اين مصايب را 

وهي را [ آن كه جرم و گناهي مرتكب شويم، نه مكر۸۰۲بر ما روا داشتند بدون ] صفحه 

اي در اسالم به وجود آورديم. ما همانند اين مصايب را در آبا و انجام داديم، و نه رخنه

خته يعني دروغي كه سا -اجداد خود نشنيديم، اين نيست جز اين كه از نزد خود بافتند 

.به خدا سوگند! اگر پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم در ]مورد جنگ با ما[ -شده است 

بيش از آن  -همچنان كه در مورد )محبت( ما سفارش نمود  -نمود سفارش مي به آنها

زرگ، از مصيبتي ب« انا هلل و انا اليه راجعون»دادند. پس كه بر ما ستم كردند؛ انجام نمي

دردناك، فجيع، با مشقت، برنده و تلخ.پس از مصايبي كه به ما رسيده و ما را احاطه كرده 

طلبيم كه او غالب و صاحب انتقام است.بشر گويد: در را ميدر پيشگاه خدا اجر خود 

از امام به خاطر  -كه پاهاي او فلج بود  -اين هنگام، صوحان بن صعصعة بن صوحان 

السالم به جهت فلج بودن پاهايش عذرخواهي كرد، امام ياري نكردن اهل بيت عليهم

د و تشكر نمود و بر پدرش السالم عذر او را قبول كرد و به حسن ظن وي جواب داعليه

 السالمدر ذيل[ .استقبال محمد بن حنفيه از كاروان امام سجاد عليه9۲۲رحمت فرستاد ]

روايتي كه صاحب اصل آن را از برخي كتب قديمي از بشر بن خزام نقل كرده، 

ي دلخراش نداشت، هنگامي كه فرياد و گويد:محمد بن حنفيه اطالعي از اين فاجعه

ي بزرگ مردم را شنيد، گفت: به خدا سوگند! من تا به د، و حركت و صيحههاي بلنناله

حال چنين تزلزل و داد و فرياد را جز در روزي كه حضرت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و 

سلم رحلت فرمود، نديدم، اين داد و فرياد براي چيست؟از طرفي، به سبب بيماري ناتوان 

رد، و ترسيدند بميخبر بد را به او بدهد، چون مي شده بود و كسي جرات نداشت كه اين

نمود.يكي از غالمانش پيش آمد و گفت: فدايت شوم، اي فرزند او در سؤال اصرار مي

[ حسين صلوات اهلل عليه را اهل كوفه دعوت كردند ۸۰۳اميرمؤمنان! برادر تو امام ] صفحه 

و  ، اينك آن حضرت با اهلو او را فريب دادند و پسر عمويش مسلم بن عقيل را كشتند
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اصحاب خود، سالم از كوفه بازگشتند.محمد بن حنفيه به غالمش گفت: پس چرا برادرم 

آيد؟گفتند: منتظر است تا تو به نزد او بروي.آن گاه محمد بن حنفيه با حالت پيش من نمي

 ال قوة ال حول و»گفت: افتاد، سپس ميخاست و گاهي ميبيماري برخاست، گاهي برمي

، قلب او چيزي را احساس كرد و گفت: سوگند به خدا! كه در اين «اال باهلل العلي العظيم

ي دلم هاي اوالد يعقوب است.آنگاه گفت: برادرم كجاست؟ ميوهضجه و شيون، مصيبت

فتند: السالم خبر نداشت.گالسالم كجاست؟ولي از شهادت امام عليهكجاست؟ حسين عليه

الن جا است.آن گاه او را به اسبش سوار كردند، بعد غالمانش اي آقاي ما! برادرت در ف

ياه را هاي سپيشاپيش او حركت كردند تا از مدينه خارج شدند، وقتي كه ديد همه علم

يه لعنهم اهلل امهاي سياه براي چيست؟ سوگند به خدا! بنياند، پرسيد: اين علمبرافراشته

ب خود هوش شد و از اساي بلند كشيد، و بياند.آنگاه صيحهالسالم را كشتهحسين عليه

رد: السالم رساند، و عرض كالعابدين عليهبر زمين افتاد.غالم به سرعت خود را به امام زين

موالي من! عموي خود را پيش از آن كه روح او از دنيا مفارقت نمايد؛ درياب.امام 

ن اشك خود را پاك ي سياهي بود كه با آالسالم در حالي كه در دستش پارچهعليه

فرمود از خيمه بيرون آمد و بر بالين عموي خود ايستاد، سر او را در دامن گرفت.چون مي

به هوش آمد گفت:يابن اخي! اين اخي؟ اين قرة عيني؟ اين نور بصري؟ اين ابوك؟ اين 

اخي الحسين؟اي فرزند برادرم! برادرم كجاست؟ سرور دل من كجاست؟ نور چشم من 

العابدين السالم كجاست؟امام زينكجاست؟ برادرم حسين عليه كجاست؟ پدرت

السالم فرمود:يا عماه! اتيتك يتيماً ليس معي اال نساء حاسرات في الذيول، عاثرات ] عليه

[ باكيات نادبات، و للمحامي فاقدات.يا عماه! لو تنظر الي اخيك و هو ۸۰9صفحه 

جان!  طشاناً و الماء يشربه كل حيوان.عمويستغيث، فال يغاث، و يستجير، فال يجار، مات ع

كنندگان كه كشان، گريه و ندبهمن يتيمانه پيش تو آمدم و با من نيست جز بانوان حسرت

اند.عمو جان! اي كاش برادرت را موقعي كه او استغاثه حاميان خويش را از دست داده

دي. ديداد، ميميخواست و كسي امانش نرسيد، و امان ميكرد و كسي به دادش نميمي
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ه نوشيدند.محمد بن حنفيي حيوانات آب مياو را با لب تشنه كشتند و حال آن كه همه

هوش شد، چون بهوش آمد گفت: اي فرزند برادرم! مصايبي كه به شما فريادي زد و بي

از  ي كربال نمود، و اشكالسالم شروع به نقل قصهرسيده براي من تعريف كن.امام عليه

السالم مانند ناودان سرازير بود، در دست حضرت دستمالي بود بارك امام عليهديدگان م

نمود. حضرت پيوسته جريان كربال را نقل كه با آن اشك را از ديدگان خود پاك مي

كرد تا اين كه ديگر تواني در او نماند.ساعتي نگذشت كه زنان مدينه آمدند، و بر سر مي

ان السالم استقبال نمودند و چنعبداهلل الحسين عليهبيو صورت زنان از مخدرات مطهرات ا

 مصيبتي بر پا شد كه نزديك بود سنگ از اين مصيبت پاره شود.

 هاي جانسوز ام كلثوم در هنگام ورود به مدينهمرثیه

هر خواستند وارد شالسالم مينويسد:هنگامي كه اهل بيت عليهممي« منتخب»در كتاب 

وم عليهاالسالم شروع به گريه كرد و اين مرثيه را خواند:مدينة كلثمدينه شوند حضرت ام

جدنا ال تقبلينا فبالحسرات و االحزان جئنااال فاخبر رسول اهلل عنا بانا قد فجعنا في اخيناو 

ان رجالنا بالطف صرعي بال رؤوس و قد ذبحوا البنيناو اخبر جدنا انا اسرنا و بعد االسر يا 

اهلل! اضحوا عرايا بالطفوف مسلبيناو قد ذبحوا الحسين و لم جدا سبيناو رهطك يا رسول 

[ فلو نظرت عيونك لالساري علي اقتاب ۸۰۸يراعوا جنابك يا رسول اهلل! فينا ] صفحه 

الجمال محملينارسول اهلل! بعد الصون صارت عيون الناس ناظرة اليناو كنت تحوطنا حتي 

تيناافاطم! الي السبايا بناتك في البالد مشتتولت عيونك ثارت االعداء عليناافاطم! لو نظرت 

لو نظرت الي الحساري و لو ابصرت زين العابديناافاطم! لو رايتينا سهاري و من سهر الليالي 

قد عميناافاطم! ما لقيت من عداك و ال قيراط مما قد لقينافلو دامت حياتك لم تزال الي 

يا الحسن  حبيب رب العالميناو قل يا عم!بنيوم القيامة تندبيناو عرج بالبقيع وقف و ناد ايا ا

الزكي عيال اخيك اضحوا ضائعيناايا عماه! ان اخاك اضحي بعيداً عنك بالرمضا رهينابال 

راس تنوح عليه جهراً طيور و الوحوش الموحشيناو لو عاينت يا موالي! ساقوا حريما ال 
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بلينا فينامدينة جدنا ال تقيجدن لهم معيناعلي متن النياق بال وطاء و شاهدت العيال مكش

فبالحسرات و االحزان جئناخرجنا منك باالهلين جمعاً رجعنا ال رجال و ال بنيناو كنا في 

الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرين مسلبيناو كنا في امان اهلل جهراً رجعنا بالقطيعة خائفيناو 

نحن النائحات  كفيل و موالنا الحسين لنا انيس رجعنا و الحسين به رهينافنحن الضائعات بال

علي اخيناو نحن السائرات علي المطايا نشال علي جمال المبغضيناو نحن بنات يس و طه 

و نحن الباكيات علي ابيناو نحن الطاهرات بال خفاء و نحن المخلصون المصطفوناو نحن 

جناب  االصابرات علي الباليا و نحن الصادقون الناصحونااال يا جدنا! قتلوا حسينا و لم يرعو

اهلل فينا]اال يا جدنا بلغت عدانا مناها و اشتفي االعداء فينا[لقد هتكوا النساء و حملونا علي 

[ و زينب اخرجوها من خباها و فاطم واله تبدي ۸۰۰االقتاب قهرًا اجمعينا ] صفحه 

 قيد ذل ورامواالعابدين ياالنيناسكينة تشتكي من خر و جد تنادي: الغوث رب العالميناو زين

قتله اهل الخؤونافبعدهم علي الدنيا تراب فكاس الموت فيها قد سقيناو هذي قصتي مع 

ي جد ما! ما را قبول نكن؛ زيرا كه ما با شرح حالي اال يا سامعون ابكوا علينااي مدينه

ايم.آگاه باش! به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم از ما خبر ها آمدهحسرت و اندوه

زده شديم.مردان ما، در كربال با پيكرهاي ما در خصوص برادر خود مصيبت ده؛ به اين كه

اند، و فرزندان ما را سر بريدند.جد ما را خبر ده كه ما اسير شديم؛ و سر بر زمين افتادهبي

ي تو در اي جد ما! پس از اسارت به غربت رانده شديم.اي رسول خدا! عترت و ذريه

و  السالم را سر بريدند؛ و مقامگرديدند.همانا حسين عليهكربال غارت شده و بدون مقنعه 

ديدي اسيران را كه بر منزلت تو را اي رسول خدا! در مورد ما رعايت نكردند.كاش مي

كردند.اي رسول خدا! بعد از حفظ و مستوري، ديدگاه باالي كوهان شتران حمل مي

ا هاي تو از مدي؛ ولي تا چشمنموكردند.تو از ما نگاهباني ميمردم به سوي ما نگاه مي

ديدي اسيراني را كه دختران تو دور شد،دشمنان بر ما هجوم آوردند.اي فاطمه! كاش مي

ديدي، و كاش اند.اي فاطمه! كاش آوارگان را ميهستند كه از شهرها پراكنده شده

كه  ؛ديدي ما را در حال بيداريديدي.اي فاطمه كاش ميالسالم را ميالعابدين عليهزين

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ي ي قيراطشد.اي فاطمه، تو از دشمنان خود به اندازهاز شب بيداري ديدگان ما كور مي

ته تا كرد؛ پيوسهايي كه ما ديديم؛ نديدي.اگر عمر و زندگيت ادامه پيدا مياز مصيبت

 برو در بقيع و بايست و فرياد بزن؛ كه -اي امام سجاد!  -كردي.روز قيامت بر ما ندبه مي

پروردگار عالميان؟و بگو: اي عمو! اي حسن طيب طاهر! خاندان برادر  كجاست حبيب

تو ضايع گرديدند.اي عمو! همانا برادر تو، دور از چشمان تو در سرزمين گرم ماندگار 

كنند. ] آفرين نوحه ميسر كه آشكارا بر او پرندگان، وحشيان وحشتشد؛ كه با تن بي

شدند و يار و ياوري ل حرم كه رانده ميديدي اه[ اي موالي من! كاش مي۸۰9صفحه 

مقنعه يچادر و بديدي كه بيراندند، و كاش مينداشتند.آنها را بر پشت شتران برهنه مي

ي ايم.ما با همهها آمدهي جد ما! ما را قبول نكن؛ زيرا كه با حسرت و اندوهبودند.اي مدينه

فرزندان به سوي تو  اهل و عيال از تو خارج شديم، ولي اينك بدون مردان و

بازگشتيم.جميعت ما در هنگام خروج از تو گرد هم بود؛ ولي اينك با حسرت و در حالي 

كه غارت شديم؛ به سوي تو بازگشتيم.هنگام خروج از تو، ما آشكارا در امان خدا بوديم؛ 

د؛ م انيس ما بوالسالولي اينك با نااميدي و ترس به سوي تو بازگشتيم.آقاي ما حسين عليه

شدگان السالم در آنجا ماندگار شد، بازگشتيم.پس ما ضايعاينك در حالي كه حسين عليه

گران بر برادرمان هستيم.ما كساني هستيم كه ما را بر باالي كفيل هستيم؛ و ما نوحهبي

عني ي -نمودند.ما دختران يس و طه شترها سير دادند؛ و بر بالي شتران بر ما خشم مي

م كنندگان بر پدر خود هستيم.ما كساني هستيهستيم؛ و ما گريه -ت جناب اشرف كائنا

كه پاكي ما بر كسي مخفي نيست؛ و ما مخلصان موحد و برگزيدگانيم.صبركنندگان بر 

گويان نصيحت كنندگانيم.آگاه باش! اي جد بزرگوار ما، حسين بالها؛ و ما راست

عايت نكردند.]آگاه باش! اي جد السالم را كشتند؛ و خداي عالم را در مورد ما رعليه

بزرگوار ما! دشمنان در مورد ما به آرزوهاي خود رسيده و تشفي كردند[.آنها به مخدرات 

ي ما را با قهر بر كوهان شتران سوار كردند.زينب عصمت، هتك احترام نمودند، و همه

كينه كرد.سيي خود بيرون كشيدند؛ و فاطمه واله و حيران ناله معليهاالسالم را از خيمه
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زد: به فرياد برس اي پروردگار عالميان!امام كرد؛ و فرياد مياز شدت حرارت شكوه مي

خواستند السالم را به زنجير ستم و خواري بسته بودند؛ و خيانتكاري ميالعابدين عليهزين

ي طاهرين، خاك بر سر دنيا باشد؛ كه [ پس از شهادت ذريه۸۰۳او را بكشند. ] صفحه 

ي مرگ سيراب شديم.و اين است قصه و حكايت من با شرح و بيان دنيا از كاسه ما در

[ .ابومخنف گويد: هنگامي 9۲۳حال خودم؛ آگاه باشيد از شنوندگان بر ما گريه كنيد ]

قمان، لالسالم وارد مدينه شدند و صداي ناله و شيون آنها بلند شد امكه اهل بيت عليهم

كلثوم عليهاالسالم، جناب عاتكه السالم، جناب امناله و شيون حضرت زينب عليها

قنعه با اطرافيان معليهاالسالم، صفيه عليهاالسالم، و سكينه عليهاالسالم را شنيد، با سر بي

 السالم به استقبال اهل بيتطالب عليههاني، رمله و اسماء دختران علي بن ابيخود و ام

.راوي السالم نمودندنوحه بر امام حسين عليهالسالم بيرون آمد، و شروع به گريه و عليهم

السالم به مدينه، در روز جمعه بود، خطيب بر مردم خطبه گويد: ورود اهل بيت عليهم

السالم را ذكر نمودند و مصايبي كه بر امام شهيد خواند، پس امام حسين عليهمي

مه را فراگرفت، ها تازه شد، و مصيبت هالسالم وارد آمده بود، تذكر دادند. غمعليه

ي مردم دادند، همهكردند و گروهي ديگر فرياد نوحه سر ميگروهي از مردم گريه مي

مدينه به عزاداري آن حضرت روي آوردند، و آن روز مانند روز وفات حضرت پيامبر 

ا چشمان كلثوم عليهاالسالم بصلي اهلل عليه و آله و سلم شده بود.سپس ابومخنف گويد: ام

بي غمگين به سوي مسجد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم روي آورد، گريان و قل

به  السالم راعرض كرد: السالم عليك يا جداه؛ همانا من خبر مرگ فرزندت حسين عليه

ي بلندي كرد و صداي مردم [ .راوي گويد: در اين هنگام، قبر مطهر ناله9۲9ام ]تو آورده

ندي رحمة اهلل گويد: حضرت زينب عليهاالسالم؛ به گريه و فرياد بلند شد.شيخ راو

السالم ي در مسجد را گرفت و فرياد زد:يا جدا! من خبر مگر برادرم حسين عليهچارچوبه

شد، و از گريست و اشك ديدگانش قطع نميام.آن خاتون مكرمه ميرا به تو آورده

نگاه  السالمن عليهگرفت، و هر وقت به امام علي بن الحسيشدت گريه و ناله آرام نمي
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[ . ] صفحه 9۲۸گرديد ]شد و ناله و فريادش زيادتر ميكرد غم و اندوهش تازه ميمي

[ در اصل به نقل از برخي كتب معتبره آمده است، راوي گويد:در اين هنگام، خانم ۸۰4

اي را كه خاك درون ي خود بيرون آمد، او در يك دستش شيشهسلمه از حجره طاهرهام

شده بود گرفته بود، و با دست ديگرش، دست فاطمه عليهاالسالم دختر امام آن خون 

السالم گرفته بود. هنگامي كه اهل بيت عليهم -كه مريض بود  -السالم را حسين عليه

اي كه خاكش مبدل به خون شده بود؛ ديدند، گريه و ناله آنها زياد المؤمنين را با شيشهام

آغوش شدند، و از حال فاطمه عليهاالسالم كه لمؤمنين هماشد، و بانوان محترمه با ام

سلمه آنها را به صبر و شكيبايي امر نمود.ابومخنف مريض بود، سؤال نمودند، پس ام

السالم به سوي قبر مطهر جد بزرگوار خود گويد: آن گاه امام علي بن الحسين عليه

مبارك خود را بر آستان  حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم روي آورد و او روي

گريست.سپس از كنار قبر مطهر جدش رسول خدا گذاشت و ميمقدس آن حضرت مي

ي عموي خود، محمد بن حنفيه شد، صلي اهلل عليه و آله و سلم بيرون آمد، و وارد خانه

و او را از كشته شدن پدر بزرگوار خود باخبر كرد، محمد بن حنفيه با شنيدن اين خبر 

هوش شد.چون بهوش آمد برخاست و زره خود را پوشيده و ن گريست كه بيغمبار چنا

شمشير خود را حمايل كرد و بر اسب خود سوار شد، و از كوهي باال رفت، و مردم شاهد 

[ 9۲۰اين صحنه بودند و غايب شد، و آشكار نشد، جز هنگامي كه مختار خروج كرد ]

السالم اري كردند، و بر امام حسين عليه.مردان و زنان مدينه، به مدت پانزده روز عزاد

 [ ۸۲۱[ . ] صفحه 9۲9ماتم گرفتند ]

 پايان كتاب و بیان چند امر

 تعداد كشته شدگان اهل بیت امام حسین
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و محمد بن ابوطالب چنين روايت « مناقب»شهراشوب و صاحب مجلسي رحمة اهلل از ابن

ي السالم اختالف نظر دارند، عدهكند:علما و روات در تعداد شهداي اهل بيت عليهممي

فر السالم بيست و هفت نشدگان اهل بيت عليهمزيادي از آنها قائلند كه تعداد كشته

ه در كوفه ك -السالم بودند.هفت نفر از فرزندان عقيل كه عبارتند از: حضرت مسلم عليه

م، جعفر سلجعفر، عبدالرحمان از پسران عقيل، محمد بن مسلم، عبداهلل بن م -شهيد شد 

د: عون و كنشهراشوب اضافه ميسعيد بن عقيل.و ابنبن محمد بن عقيل و محمد بن ابي

: طالب كه عبارتند ازمحمد از فرزندان عقيل.و سه نفر از فرزندان جناب جعفر بن ابي

محمد بن عبداهلل بن جعفر، عون اكبر بن عبداهلل، و عبيداهلل بن عبداهلل.و از فرزندان حضرت 

الفضل السالم، حضرت ابوالسالم نه نفر كه عبارتند از:امام حسين عليهلمؤمنين عليهاميرا

ربال شهيد السالم نيز در كالسالم، و گفته شده: فرزندش محمد بن العباس عليهالعباس عليه

السالم، السالم، جعفر بن علي عليهالسالم، عثمان بن علي عليهعمر بن علي عليه -شده 

ر السالم، محمد بن علي اصغالسالم، عبداهلل بن علي االصغر عليهي عليهابراهيم بن عل

ر از فرزندان اند.و چهار نفالسالم و ابوبكر، البته در كشته شدن ابوبكر ترديد كردهعليه

السالم.و امام حسن صلوات اهلل عليه كه عبارتند از: ابوبكر، عبداهلل و حضرت قاسم عليهم

ر كربال السالم دنيز، از فرزندان امام حسن عليه -كه صغير بود  -گفته شده: بشر و عمر 

 البته در اين مورد -السالم به شهادت رسيدند.و شش نفر از فرزندان امام حسين عليه

، السالم، عبداهلل، ابراهيم، محمدكه عبارتند از: حضرت علي اكبر عليه -اختالف است 

السالم كه در آغوش السالم و عبداهلل عليهليه[ زيد ع۸۲۰حمزه، علي، جعفر، عمر، ] صفحه 

« مناقب»ي مجلسي رحمة اهلل گويد: البته صاحب [ .عالمه9۲۳السالم ذبح گرديد ]امام عليه

السالم جز علي و عبداهلل را ذكر نكرده است.و محمد بن از فرزندان امام حسين عليه

سالم الفرزندان امام حسين عليه ابوطالب نيز، حمزه، ابراهيم، و زيد و عمر را تحت عنوان

شهراشوب گويد: گفته شده: محمد اصغر فرزند حضرت [ .ابن9۲4ذكر ننموده است ]

شود: السالم بجهت بيماري كه داشت، كشته نشد، و در مقابل اين، گفته ميعلي عليه
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رج نويسد: ابوالفشهرآشوب ميدارم با تيري او را هدف قرار داد و كشت.ابنمردي از بني

ير از غ -السالم شهيد شدند ي كساني كه در روز كربال از ابوطالب عليهگويد: همهمي

نما رحمة [ .ابن9۳۱بيست و دو نفر بودند ] -آنهايي كه در امر ايشان اختالف شده است 

هادت السالم از شاند: هنگامي كه ما در حضور امام محمد باقر عليهاهلل گويد: راويان گفته

كرديم، حضرت فرمود: هفده نفر انسان كشته شدند كه السالم ياد ميعليه امام حسين

ي آنها در رحم حضرت فاطمه عليهاالسالم، دختر اسد، مادر حضرت اميرمؤمنان علي همه

 [ .9۳۰السالم پرورش يافته بودند، يعني از فرزندان او بودند ]عليه

 تعداد فرزندان امام حسین

رزند السالم شش فنويسد:امام حسين عليهخود مي« ارشاد»تاب شيخ مفيد رحمة اهلل در ك

محمد و ي او ابوالسالم، كه كنيهالعابدين عليهداشت: حضرت علي اكبر يعني امام زين

همان  يعني -السالم مادرش شاه زنان دختر كسري يزدگرد است.حضرت علي اصغر عليه

 -شد،  ر بزرگوارش در كربال كشتهكه با پد -السالم معروف است كه به علي اكبر عليه

ة بن مرمادر بزرگوارش حضرت ليلي دختر ابي -و سابقًا در مورد آن مطالبي گذشت 

السالم كه مادرش قضاعي بوده و عروة بن مسعود ثقفي است.جعفر بن السحين عليه

 السالم از دنيا رفت.عبداهلل[ امام حسين عليه۸۲۲فرزندي نداشت و در زمان حيات ] صفحه 

ر سن السالم كه با پدر بزرگوارش دالسالم يعني حضرت علي اصغر عليهبن الحسين عليه

كودكي كشته شد، تيري آمد و در حالي كه در آغوش پدرش بود، او را سر بريد.حضرت 

 السالم، كه مادرش رباب، دختر امرءالقيس بنسكينه عليهاالسالم، دختر امام حسين عليه

السالم نيز دي بود. و همو، مادر عبداهلل بن الحسين عليهي كلب مععدي از قبيله

ختر اسحاق، دالسالم كه مادرش امبود.حضرت فاطمه عليهاالسالم، دختر امام حسين عليه

از « عوالم العلوم»و « بحاراالنوار»[ .در 9۳۲ي تميم بود ]طلحة بن عبداهلل از قبيله

ارتند السالم عبندان امام حسين عليهنقل شده است:فرز« مناقب»شهراشوب در كتاب ابن
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السالم كه در كربال شهيد شد و مادرش برة، دختر عروة بن از:حضرت علي اكبر عليه

السالم و السالم كه همان امام سجاد عليهمسعود ثقفي است.حضرت علي بن الحسين عليه

سالم ليهاالالسالم كه مادر هر دو شهربانو عاو علي اوسط است، و حضرت علي اصغر عليه

الرباب، دختر زن امام است.و محمد و عبداهلل كه در كربال شهيد شدند و مادرشان از ام

سالم الالسالم است.و جعفر كه مادرش قضاعي است.دختران امام حسين عليهحسن عليه

عبارتند از: حضرت سكينه عليهاالسالم كه مادرش رباب دختر امرءالقيس كندي 

اسحاق دختر طلحة بن عبداهلل.حضرت زينب لسالم، مادرش اماست.حضرت فاطمه عليهاا

و امام باشد و االسالم تنها از يك فرزندش ميي امام حسين عليهعليهاالسالم.نسل و ذريه

دربان  باشد.والسالم است و نوادگان دختري آن حضرت از دو دختر ميالعابدين عليهزين

 [ ۸۲۳[ . ] صفحه 9۳۳د هجري رحمة اهلل بود ]السالم رشيي امور امام حسين عليهو واسطه

 مدت عمر شريف امام حسین

الدين گويد:قبالً مطالبي در مورد والدت امام نويسد: كمالمي«مطالب السؤال»در كتاب 

السالم در سال چهارم از هجرت بود، السالم بيان شد كه والدت امام عليهحسين عليه

شود.آن السالم، پنجاه و شش سال و چند ماه ميبنابراين؛مدت عمر شريف امام عليه

ا جد بزرگوار خود، حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله حضرت، شش سال و چند ماه ب

و سلم زندگي كرد، و پس از رحلت پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم مدت سي سال 

السالم زندگي كرد و پس از شهادت پدر با پدر بزرگوار خود حضرت اميرالمؤمنين عليه

ندگي كرد، و پس از وفات السالم زبزرگوارش، مدت ده سال با برادرش امام حسن عليه

برادرش تا هنگام شهادتش ده سال زندگي نمود.ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزي در 

السالم اختالف نظر است و در اين نويسد:در سن شريف امام حسين عليهتاريخ خود مي

مورد چند قول ذكر شده:اول: پنجاه و شش سال، كه قوي و اقدي است، زيرا كه حضرت 

م هجري متولد شد.دوم: پنجاه و پنج سال، كه اين قول را سدي گفته در سال چهار
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جمعه،  السالم در روزاست.سوم: پنجاه و هشت سال.سپس ابوالفرج گويد: امام حسين عليه

السالم نماز خوف را با اصحاب خود بين ظهر و عصر به شهادت رسيد، زيرا كه امام عليه

وز السالم در رخود گويد:امام حسين عليه« ادارش»خواند.شيخ مفيد رحمه اهلل در كتاب 

شنبه دهم محرم سال شصت و يك هجري پس از نماز ظهر مظلومانه و با لب تشنه به 

جويي از خدا، به چنين كاري اقدام كرد، شهادت رسيد و با صبر و شكيبايي و پاداش

 تچنان كه شرح آن گذشت.عمر شريفش در روز شهادت، پنجاه و هشت سال بود، هف

سال آن را با جد خود حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم گذراند، و سي سال را 

السالم و ده سال با برادر بزرگتر خود امام حسين با پدر بزرگوار خود اميرالمؤمنين عليه

السالم بود.دوران خالفت آن حضرت، بعد از برادر بزرگوار خود، يازده سال بود. ] عليه

كرد، و السالم با حنا و رنگ محاسن خود را خضاب ميرت عليه[ آن حض۸۲9صفحه 

اني ي زماش جدا شده بود يعني به خاطر فاصلهروزي كه شهيد شد، خضاب از دو گونه

 خضاب، مقداري از موهاي محاسن حضرت، سفيد بود.

 فضیلت زيارت امام حسین

السالم م حسين عليهآمده است: روايات بسياري در فضيلت زيارت اما« ارشاد»در كتاب 

السالم روايت شده كه بلكه در وجوب آن نقل شده است، از جمله:از امام صادق عليه

السالم السالم واجبة علي كل من يقر للحسين عليهحضرتش فرمود:زيارة الحسين عليه

السالم بر هر كسي كه به امامت حسين باالمامة من اهلل عزوجل.زيارت امام حسين عليه

الم از جانب خداوند عالم اقرار دارد؛ واجب است.و نيز آن حضرت فرمود:زيارة السعليه

السالم تعدل مائة حجة مبرورة، و مائة عمرة متقبلة.زيارت امام حسين الحسين عليه

ي مرهو صد ع -كه پاكيزه شدن از گناهان است  -السالم با صد حج مبرور و خالص عليه

سول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمود:من زار پذيرفته شده، برابر است.و حضرت ر

گش السالم را بعد از مرالسالم بعد موته فله الجنة.هر كس امام حسين عليهالحسين عليه
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زيارت كند، بهشت براي اوست.البته اخبار و احاديث در اين مورد بسيار است، و ما تعداد 

يان ايم.پااست نقل كرده« اسك مزارمن»زيادي از آنها را در كتاب خودمان كه معروف به 

 [ .9۳9كالم شيخ كه مقام او در بهشت بلند مرتبه شود ]

 فضیلت گريه بر امام حسین

السالم نقل نموده كه حضرتش فرمود:من از امام جعفر صادق عليه« منتخب»در كتاب 

نوبه، و لو [ ذ۸۲۸ذكرنا عنده ففاض من عينيه و لو مثل راس الذبابة غفراهلل تعالي ] صفحه 

كانت مثل زبد البحر.كسي كه در نزد او از ما يادي شود و از ديدگان وي بر مصايب ما 

اي، اشك جاري شود، خداي تعالي گناهان او را گرچه مانند كف ي سر پشهولو به اندازه

كند: شحام با اسناد خود از زيد شحام روايت مي« منتخب»بخشد.و در دريا باشد؛ مي

السالم بوديم، ناگاه جعفر بن اي از اهل كوفه در حضور امام صادق عليهدهگويد:ما با ع

السالم شرفياب شد، حضرت او را نزديك خود جاي داد و عفان حضور امام صادق عليه

فرمود: اي جعفر!عرض كرد: بلي، خدا مرا فداي تو گرداند.فرمود:بلغني انك تقول الشعر 

السالم شعر ر شدم كه تو در مصيبت امام حسين عليهالسالم و تجيد.خبردافي الحسين عليه

سرايي؟عرض كرد: بلي، خدا مرا فداي تو گرداند.حضرت فرمود: گويي و نيكو ميمي

ي السالم گريه كرد و همهاز اشعارت بخوان.او شروع به خواندن اشعار نمود و امام عليه

ه گريه كرد ك كساني كه در خدمت آن حضرت بودند، گريه كردند، حضرت آن قدر

اشك بر روي و محاسن شريفش جاري شد.آن گاه فرمود:يا جعفر! و اهلل؛ لقد شهد 

كينا او السالم، و لقد بكوا كما بالمالئكة المقربون هاهنا يسمعون قولك في الحسين عليه

اكثر، و لقد اوجب اهلل لك يا جعفر! في ساعته الجنة باسرها، و غفر لك.اي جعفر! سوگند 

 هاي تو در خصوصهر آينه، فرشتگان مقرب در اينجا حاضر شدند و به مرثيهبه خدا! 

السالم گوش فرادادند، آنها گريه كردند، چنان كه ما گريستيم يا بيشتر از امام حسين عليه

ما.اي جعفر! خداي تعالي براي تو در همين ساعت بهشت را تمام و كمال واجب گردانيد 
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ود: اي جعفر! آيا باز هم بگويم؟فرمود: بلي، آقاي من! ] و تو را بخشيد.و باز حضرت فرم

 السالم شعراً فبكي و ابكي به، اال اوجب[ فرمود:ما من احد قال في الحسين عليه۸۲۰صفحه 

السالم شعري اهلل تعالي له الجنة و غفر له و عنه.كسي نيست كه در مصيبت امام حسين عليه

راي بگرياند جز اين كه خداي تعالي بهشت را ب ي اين شعر گريه كند وبگويد و به وسيله

گذرد.حضرت فرمود:اذا كان يوم بخشد و از گناه او مينمايد، و او را مياو واجب مي

العاشر من المحرم تنزل المالئكة من السماء، و مع كل ملك قارورة من البلور االبيض، و 

دموعهم في  م، فيجمعونالساليدورون في كل بيت و مجلس يبكون فيه علي الحسين عليه

تلك القوارير.فاذا كان يوم القيامة فتلتهب نار جهنم فيضربون من تلك الدموع علي النار، 

 السالم مسيرة ستين الف فرسخ.به هنگام روزفتهرب النار عن الباكي عن الحسين عليه

بلور  زاي اآيند، و با هر فرشته شيشهعاشورا، در ماه محرم، فرشتگان از آسمان فرودمي

السالم گريه سفيد است، آنها در هر خانه و مجلسي كه در آنجا بر امام حسين عليه

ها جمع هاي ديدگان عزاداران را در اين شيشهگردند، و اشكنمايند؛ ميمي

تگان كشد، فرشكنند.هنگامي كه روز قيامت فرارسد، و آتش جهنم شعله و زبانه ميمي

ريه السالم گو آتش از شخصي كه بر امام حسين عليه ريزند،اين اشكها را بر آتش مي

، محمد ي اين اثرشود.نگارندهي شصت هزار فرسنگ فرار كرده و دور ميكرده به فاصله

كه متولد گرمرود و ساكن تبريز است و محل دفنش ان شاء  -رفيع بن قهرمان گرمرودي 

ثر مرا ي اين اليف و ترجمهي اتمام تأگويد:خداوند به وسيلهمي -اهلل نجف اشرف است 

پايان پذيرفت،  ۰۳۱۲ي اين اثر در روز سوم از ماه... سال مسرور نمود، تأليف و ترجمه

خواهم با رضايت خويش آن را بپذيرد، و آن را خالص از غير خود، از خداوند متعال مي

ه ي كساني كه در شرق و غرب عالم بقرار دهد، و گناهان من و پدر و مادرم و همه

اند، بيامرزد.اللهم صل و سلم علي اشرف االنبياء محمد و واليت امامان حق چنگ زده

 آل المعصومين الطاهرين، العن علي اعاديهم و ظالميهم و غاصبي حقوقهم اجمعين.
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 پاورقي

 .۲: ۲۳۲[ الزام الناصب:۰]

 .9[ مثير األحزان: ۲]

 .۳ح  ۳۰:  ۲۱۸[ بحاراالنوار: ۳]

 .9[ مثير األحزان: 9]

 .9۸: ۲۰۳[ بحاراالنوار: ۸]

 .۸ح  99:  ۲94[ بحاراالنوار: ۰]

 .9[ مثير األحزان: 9]

 .۰۰ح  ۲۳۱:99[ بحاراالنوار: ۳]

 . ]۰9ح  99:  ۲۳۳[ البحار: 4]

 .9۳۱[ الصحيفة المباركة المهدية: ۰۱]

 .۰ح  99:  ۲۲۳[ بحاراالنوار: ۰۰]

 .۰۱:  ۳۲، الذريعة: ۲:  9۳۳[ نقباء بشر: ۰۲]

، فهرست كتابهاي 9:  ۲9۲السالم: عجم ما كتب عن الرسول و اهل البيت عليهم[ م۰۳]

 .۲:  ۲9۱۸چاپي: 

كهاي اش»السالم [ نام ترجمه اين كتاب را با توسل به ذيل عنايات اهل بيت عليهم۰9]

ي هاي از زيارت ناحيالسالم ناميدم، و اين اشاره به فقرهخونين در سوگ امام حسين عليه

الم السالسالم است كه خطاب به جد بزرگوارش امام حسين عليهم زمان عليهمقدسه اما

« كنمبجاي اشك براي تو خون گريه مي»؛ «و البكين لك بدل الدموع دما»فرمايند: مي

 «..بازنويس»

[ گفتني است كه مقدمه مؤلف رحمة اهلل به زبان عربي بود كه به صورت آزاد ترجمه ۰۸]

 «.بازنويس»شد 
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، بحاراألنوار: ۲:  ۲۳۸، االحتجاج:۲:  ۰۳9الدين: ، كمال۰ح  ۰:  ۲۳۱ل الشرائع: [ عل۰۰]

 .۰ح  99:  ۲9۳

، با اندكي ۲9۰4ح  ۳:  ۳9داود: ، سنن ابي۰9۲4ح  ۰: ۲9۱[ مسند احمد بن حنبل: ۰9]

 تفاوت.

 .9۸:  4۰، بحاراألنوار: ۰9۸ -۰9۳[ تنزيه األنبياء: ۰۳]

 .9۲9[ مراجعه شود به المنتخب: ۰4]

 .9۸: 4۳ - ۰۱۱[ بحاراألنوار: ۲۱]

؛ با اندكي ۰ح  99:  ۳۰۱، بحاراألنوار: ۳۱مجلس  ۲۳4ح  ۲۰۸[ امالي الصدوق: ۲۰]

 تفاوت.

 .۸۰۱، جالء العيون: 9۸:  ۰۱۱[ بحاراألنوار: ۲۲]

 .۲ضمن ح  99:  ۳۲9[ بحاراألنوار:۲۳]

 .99:  ۳۲9[ بحاراألنوار: ۲9]

 .99:  ۳۲۸[ بحاراألنوار: ۲۸]

 .۳۲۰و  ۳۲۸:99[ بحاراألنوار: ۲۰]

 .99:  ۳۲۰[ بحاراألنوار: ۲9]

 .99:  ۳۲9[ بحاراألنوار: ۲۳]

 .99:  ۳۲9 - ۳۳۱[ بحاراألنوار: ۲4]

 .99:  ۳۳۰[ بحاراألنوار: ۳۱]

 .۰۳ي ي قصص آيه[ سوره۳۰]

 ، با اندكي تفاوت.99:  ۳۳۲[ بحاراألنوار: ۳۲]

 ..9۳ي ي نساء آيه[ سوره۳۳]

 ..۰۸9ي عمران آيهي آل[ سوره۳9]

 .۳۳۰و  ۳۳۱:  99[ بحاراألنوار: ۳۸]
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 .۲۲ي ي قصص، آيه[ سوره۳۰]

 .99:  ۳۳۲[ بحاراألنوار: ۳9]

 .99:  ۳۳۲ - ۳۳9[ بحاراألنوار: ۳۳]

 .۳۳۸و  ۳۳9:  99[ بحاراألنوار: ۳4]

 .۸۲۱[ جالء العيون: 9۱]

 .99:  ۳9۱ - ۳9۳[ بحاراألنوار: 9۰]

بدل « بها ءتجي»ن؛ براي من وصال سلمي فايده ندارد. بنابراين؛ قوله [ يعني بعد از اي9۲]

اشتمال است از سلمي و كأس المنية مشتمل عنه عامل است، مثل: زيدا مررت به، و 

تقديرش چنين است: كأس المنية اسقوني بها بالتعجيل. و احتمال دارد چنين معني شود: 

راب ي مرگ سيلمي، زود او را با كاسهي مرگ به سبراي چه منتظريد به رسيدن كاسه

كنيد. و اين مناسب حال عشاق نيست، چون سابق و ال حق بيت معلوم نيست، و معني شعر 

د، پس باشمي« أن تحيتها«: »ءأن تجي»بخوبي روشن نيست. و در بعضي نسخ به جاي 

سالم  وشود: براي چه منتظر هستي به اين كه به سالم تحيت معني مصراع اول چنين مي

 «.مؤلف رحمة اهلل»كني، 

 .99:  ۳9۳[ بحاراألنوار: 9۳]

 .۲4[ مثير األحزان: 99]

 .۰9۲4ح  ۰: ۲9۱[ مسند أحمد بن حنبل: 9۸]

 .99:  ۳99[ بحاراألنوار: 9۰]

 .۳۰ - ۳۳[ اللهوف: 99]

 .9۰۸[ المنتخب: 9۳]

 .99: ۳99[ بحاراألنوار: 94]

 .۳9و  ۳۳[ اللهوف: ۸۱]

 .99:  ۳۸۱[ بحاراألنوار: ۸۰]
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 .99: ۳۸۱[ بحاراألنوار: ۸۲]

 .9۰۸[ المنتخب: ۸۳]

 .99:  ۳۸9[ بحاراألنوار: ۸9]

 .99:  ۳۸9[ بحاراألنوار: ۸۸]

 .9۰۰[ المنتخب: ۸۰]

 .99:  ۳۸۲[ بحاراألنوار: ۸9]

 .9۰۰[ المنتخب: ۸۳]

 .99: ۳۸۱ - ۳۸9[ بحاراألنوار: ۸4]

 .99:  ۳۸9[ بحاراألنوار: ۰۱]

 .۸۳۰ [ جالء العيون:۰۰]

 .99:  ۳۸۳[ بحاراألنوار: ۰۲]

 .99:  ۳۸۳[ بحاراألنوار: ۰۳]

 .۰9۸[ تظلم الزهرا عليهاالسالم: ۰9]

 .99:  ۳۸۳[ بحاراألنوار: ۰۸]

 .99:  ۳۸4[ بحاراألنوار: ۰۰]

 .9۰و  9۱[ مثير األحزان: ۰9]

 ..99: ۳۰۳[ بحاراألنوار: ۰۳]

 .99:  ۳۰۳[ بحاراألنوار: ۰4]

 .9۲9[ المنتخب 9۱]

 .۳۰9و  ۳۰۸:  99[ بحاراألنوار: 9۰]

 ، با اندكي تفاوت.99:  ۳۰9[ بحاراألنوار: 9۲]

 .9۲9، المنتخب: 99: ۳۰9[ بحاراألنوار: 9۳]

 ، با اندكي تفاوت.99:  ۳۳۱[ بحاراألنوار: 99]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۳۰۸و  ۳۰9:  99[ بحاراألنوار: 9۸]

 .۳4[ مثير األحزان: 9۰]

 .۳۰۰و  ۳۰۸:  99[ بحاراألنوار: 99]

 .۳۰۳و  ۳۰9:  99[ بحاراألنوار: 9۳]

 .9۰ي ي اسراء آيه[ سوره94]

 .9ي ي شوري آيه[ سوره۳۱]

 .۳۱مجلس  ۲۳4ضمن ح  ۲۰9[ امالي الصدوق: ۳۰]

 .99:  ۳۰۳[ بحاراألنوار: ۳۲]

 .99:  ۳۰4، بحاراألنوار: 9۱و  ۳4[ مثير األحزان: ۳۳]

 .99:  ۳۰۳[ بحاراألنوار: ۳9]

 .۳9۱و  ۳۰4: 99[ بحاراألنوار: ۳۸]

 .۰9و  ۰۰[ اللهوف: ۳۰]

 .99:  ۳9۱ -۳9۲[ بحاراألنوار: ۳9]

 .99:  ۳9۲[ بحاراألنوار: ۳۳]

 .99:  ۳9۲[ بحاراألنوار: ۳4]

 .۳9۲:99، با اندكي تفاوت، بحاراألنوار: 4۸:9[ المناقب: 4۱]

 .۳9۳و  ۳9۲:  99[ بحاراألنوار: 4۰]

 .99: ۳99[ بحاراألنوار: 4۲]

 .99:  ۳9۸: [ بحاراألنوار4۳]

 .۲9ح  9۸:  ۳9، بحاراألنوار: ۰49ح  ۰۸۰[ كامل الزيارات: 49]

ي زنبوران شايد به جهت درازي قد و نازكي و تيزي آنها ها به ملكه[ تشبيه سرنيزه4۸]

 ي زنبور در ميان زنبوران نازك و بلند است... مؤلف رحمة اهلل.بوده باشد، چنان كه ملكه

 .99: ۳99-۳9۳[ بحاراألنوار: 4۰]
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 .99:  ۳94[ بحاراألنوار: 49]

 .۳۱مجلس  ۲۳4ح  ۲۰4[ امالي صدوق: 4۳]

 .۰ح  ۳۱۳[ عقاب األعمال: 44]

 .9۰ي ي قصص آيه[ سوره۰۱۱]

 .۳۳۰و  ۳94:99[ بحاراألنوار: ۰۱۰]

 .99:  ۳۳۰[ بحاراألنوار: ۰۱۲]

 .۳۳۲و  ۳۳۰:  99[ بحاراألنوار: ۰۱۳]

 .۳۳9و  ۳۳۳:  99[ بحاراألنوار: ۰۱9]

 .۰4۰ح  ۰۸9[ كامل الزيارات: ۰۱۸]

 «..مؤلف رحمة اهلل»[ شايد مراد اين باشد كه با او از يك قبيله هستيم. ۰۱۰]

 .۳۳۸و  ۳۳9:  99[ بحاراألنوار: ۰۱9]

 .۳۳۰و  ۳۳۸:  99[ بحاراألنوار: ۰۱۳]

 .99:  ۳۳4[ بحاراألنوار: ۰۱4]

 .۳۳4و  ۳۳۳:  99[ بحاراألنوار: ۰۰۱]

ت آيد اين اسالسالم به دست ميوايات و تاريخ زندگي امام حسين عليه[ آنچه از ر۰۰۰]

كه آن حضرت، هرگز حاضر نبود نزد يزيد رفته و با آن ملعون بيعت نمايد. عقبة بن 

السالم سمعان گويد: من از مدينه تا مكه، و از مكه تا عراق، تا موقعي كه امام حسين عليه

ي سخنان او را در تمام اين حضرت بودم، و همهبه شهادت رسيد همه جا به همراه آن 

من حاضرم دست خود را در دست »راه شنيدم، هيچگاه حضرت چنين سخني نفرد كه: 

. بنابراين؛ عمر سعد اين ۰۱۱السالم: رجوع شود به مقتل الحسين عليه«. يزيد بگذارم

 نريزي و كشتاري آخري را از خودش در نامه افزوده، شايد بتواند كار را بدون خوجمله

 شود كه دوست نداشت با آنبه پايان برساند، چنان كه از خالل سخنان او نيز معلوم مي

 حضرت جنگ كند. )بازنويس(..
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 .99:  ۳۳4 -۳4۰[ بحاراألنوار: ۰۰۲]

 «.لواقف»[ در اين منبع آمده: ۰۰۳]

 [ تظلم الزهراء عليهاالسالم.۰۰9]

 .99۱و  9۳4:  ۲[ االرشاد: ۰۰۸]

 .۲:  99۱رشاد: [ اال۰۰۰]

 .99:  ۳4۰[ بحاراألنوار: ۰۰9]

 .۳4۲و  ۳4۰:  99، بحاراألنوار: 99۰و  99۱:  ۲[ االرشاد: ۰۰۳]

 .99:  ۳4۲[ بحاراألنوار: ۰۰4]

 .99۰:۲[ االرشاد: ۰۲۱]

 .۳۱مجلس  ۲۲۱[ امالي الصدوق: ۰۲۰]

 .۳4۳و  ۳4۲:  99، بحاراألنوار: ۲: 99۲[ االرشاد: ۰۲۲]

 .۳۱مجلس  ۲۲۱وق: [ امالي الصد۰۲۳]

 .۳49و  ۳4۳:  99، بحاراألنوار: 999و  99۳:  ۲[ االرشاد: ۰۲9]

 .99:  ۳49[ بحاراألنوار: ۰۲۸]

 ..۸9ي ي بقره آيه[ سوره۰۲۰]

 :.۳۱المجلس  ۲۲۰[ أمالي الصدوق: ۰۲9]

 .۳۱مجلس  ۲۲۰[ امالي الصدوق: ۰۲۳]

 .۰۰۰السالم: [ مقتل الحسين عليه۰۲4]

كتب مقاتل آمده است: قطا نام مرغي است كه صيادان زيادي در [ در برخي از ۰۳۱]

خوابد، و قطا قطا كمين دارد، به همين جهت از اول شب تا صبح از ترس صياد نمي

گويد. و منظور حضرت اين است كه با وجود صياداني كه در كمين من هستند و مرا مي

 «..مؤلف رحمة اهلل»دانم؟ توانم شما را به حرم جدم برگراند چگونه مياحاطه كرده

 .9۸:  ۰ - ۳[ بحاراألنوار: ۰۳۰]
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 .9۸:  ۳[ بحاراألنوار: ۰۳۲]

 .9۸: ۳[ بحاراألنوار: ۰۳۳]

 .۰94و  ۰9۳هاي عمران آيهي آل[ سوره۰۳9]

 .9۸: ۰، و 99:  ۳49[ بحاراألنوار: ۰۳۸]

 .۰9۳ح  ۰۸۲[ كامل الزيارات: ۰۳۰]

 .9۸:  9[ بحاراألنوار: ۰۳9]

 .۸9ر االحزان: [ مثي۰۳۳]

 .9:9۸[ بحاراالنوار: ۰۳4]

 .9۸:  9[ بحاراألنوار: ۰9۱]

 .9۸:  9[ بحاراألنوار: ۰9۰]

 .9۸و  ۸:  9، بحاراألنوار: ۲:  999[ االرشاد: ۰9۲]

 .9۸: ۸[ بحاراألنوار: ۰9۳]

 ..۰4۰ي ي اعراف آيه[ سوره۰99]

 «.ؤلف رحمة اهللم»[ اين قبيل تعابير، از نوع التفات و يا حكايات است. ۰9۸]

 .۲۱ي ي دخان آيه[ سوره۰9۰]

 .۲9ي ي غافر آيه[ سوره۰99]

 .۳و  9:  9۸[ بحاراألنوار: ۰9۳]

 ، با اندكي تفاوت.9و  ۰:  9۸[ بحاراألنوار: ۰94]

 .9۸:  ۳ - ۰۱[ بحاراألنوار: ۰۸۱]

 ..۳9و ۳۳هاي عمران آيهي آل[ سوره۰۸۰]

 .۳۱مجلس  ۲۲۲و  ۲۲۰[ امالي الصدوق: ۰۸۲]

 .9۳۱[ المنتخب: ۰۸۳]

 .۳۱مجلس  ۲۲۲[ امالي الصدوق: ۰۸9]
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 ، با اندكي تفاوت.9۸:  ۰۲[ بحاراألنوار: ۰۸۸]

 .۰۰[ اللهوف: ۰۸۰]

 .۰۲و  ۰۱:  9۸، بحاراألنوار: ۰۱[ اللهوف: ۰۸9]

 .9۸:  ۰۲[ بحاراألنوار: ۰۸۳]

 .۰۲:9۸[ بحاراألنوار: ۰۸4]

 .9۸:  ۰۱[ بحاراألنوار: ۰۰۱]

 .۰۲۱السالم: الحسين عليه [ مقتل۰۰۰]

 .9۸:  ۰۰[ بحاراألنوار: ۰۰۲]

 .۰۱و  ۸4[ مثير األحزان: ۰۰۳]

 .۰۲۰و  ۰۲۱السالم: [ مقتل الحسين عليه۰۰9]

 .9۸:  ۰۰ - ۰۳[ بحاراألنوار: ۰۰۸]

 .9۸و  ۰9:  ۰۳[ بحاراألنوار: ۰۰۰]

 .9۸:  ۰9[ بحاراألنوار: ۰۰9]

 .۳۱مجلس  ۲۲۳[ امالي الصدوق: ۰۰۳]

 .9۸:  ۰9[ بحاراألنوار: ۰۰4]

 .۰۸و  ۰9:  9۸[ بحاراألنوار: ۰9۱]

 ..۲۳ي ي احزاب آيه[ سوره۰9۰]

 .۰۰و  ۰۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۰9۲]

 .۰9و  ۰۰:  9۸[ بحاراألنوار: ۰9۳]

 .9۸:  ۰۳[ بحاراألنوار: ۰99]

 ..۲۳ي ي احزاب آيه[ سوره۰9۸]

 .9۸:  ۰۳ - ۲۱[ بحاراألنوار: ۰9۰]

 ، با اندكي تفاوت.۲۱و  ۰4:  9۸نوار: [ بحاراأل۰99]
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 .۲۰و  ۲۱:  9۸[ بحاراألنوار: ۰9۳]

 .۰۸[ مثير األحزان: ۰94]

 .9۸:  ۲۲[ بحاراألنوار: ۰۳۱]

 .9۸:  ۲۲[ بحاراألنوار: ۰۳۰]

 .۲۳و  ۲۲: 9۸[ بحاراألنوار: ۰۳۲]

 .۳۱ - ۳۳هاي ي غافر آيه[ سوره۰۳۳]

 .9۸:  ۲۳[ بحاراألنوار: ۰۳9]

 .۲9و  ۲۳:  9۸ألنوار: [ بحارا۰۳۸]

 .۰۳[ مثير األحزان: ۰۳۰]

 .۲۰و  ۲۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۰۳9]

[ ظاهرا اشتباه شده، منظور كوفه است، چنان كه در نقل ابومخنف آمده است ۰۳۳]

 )بازنويس(..

 .9۸:  ۲9[ بحاراألنوار: ۰۳4]

 .۲۳و  ۲9:  9۸[ بحاراألنوار: ۰4۱]

 .9۸:  ۲۳[ بحاراألنوار: ۰4۰]

 .۲4و  ۲۳:  9۸[ بحاراألنوار: ۰4۲]

 .۳۱و  ۲4: 9۸[ بحاراألنوار: ۰4۳]

 .۰۰و  ۸9[ مثير األحزان: ۰49]

 .۰۰[ مثير األحزان: ۰4۸]

 ..۲۳ي ي احزاب آيه[ سوره۰4۰]

 ..۰۰4ي عمران آيهي آل[ سوره۰49]

 .9۸:  ۳۰[ بحاراألنوار: ۰4۳]

 .9۸:  ۳۲[ بحاراألنوار: ۰44]
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 .9۸:  99[ بحاراألنوار: ۲۱۱]

 .9۸:  ۳۲[ بحاراألنوار: ۲۱۰]

 .۳۳و  ۳۲:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۱۲]

 .9۸:  ۳۳[ بحاراألنوار: ۲۱۳]

 .9۸:  ۳۳[ بحاراألنوار: ۲۱9]

ال بر ي كرب[ جنگ حره؛ جنگي بود كه در آن، لشكريان يزيد دو سال بعد از واقعه۲۱۸]

نان را مورد هتك قرار داده اهل مدينه حمله كرده و آنان را كشته و جان، مال و ناموس آ

 «..مؤلف رحمة اهلل»و به تارج بردند. 

 .9۸:  ۳۳[ بحاراألنوار: ۲۱۰]

 .9۸:  ۳9[ بحاراألنوار: ۲۱9]

 .9۸:  ۳9[ بحاراألنوار: ۲۱۳]

 .۳99[ المنتخب: ۲۱4]

 .۳۸و  ۳9:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۰۱]

 .۳99[ المنتخب: ۲۰۰]

 .9۸:  ۳۸[ بحاراألنوار: ۲۰۲]

كش ها بدن مبارالسالم باشد كه در زير سم اسبايد منظور حضرت قاسم عليه[ و ش۲۰۳]

 «.مؤلف رحمة اهلل»پايمان گرديد 

 .۳۰و  ۳۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۰9]

 .9۸:  ۳۰[ بحاراألنوار: ۲۰۸]

 .۳9و  ۳۰:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۰۰]

 .9۸و  ۳۳:  ۳۰[ بحاراألنوار: ۲۰9]

 .9۸:  ۳9[ بحاراألنوار: ۲۰۳]

 .9۸:  ۳۳[ بحاراألنوار: ۲۰4]
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 ، با اندكي تفاوت.9۸: ۳۳[ بحاراألنوار: ۲۲۱]

[ در بحاراألنوار آمده است: جنگ مذار، و آن نام شهري ميان واسط و بصره است. ۲۲۰]

 )بازنويس(..

 .9۸:  ۳4[ بحاراألنوار: ۲۲۲]

 .9۸:  ۳4 - 9۰[ بحاراألنوار: ۲۲۳]

 فاوت در الفاظ.، با ت9۲و  9۰:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۲9]

 .9۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۲۸]

 .9۸:  9۲[ بحاراألنوار: ۲۲۰]

 .۳9و  ۳۳عمران آيات ي آل[ سوره۲۲9]

 .9۸:  9۳[ بحاراألنوار: ۲۲۳]

 .99و  9۳:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۲4]

 .9۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۳۱]

 .9۸:  99[ بحاراألنوار: ۲۳۰]

 .9۸:  99[ بحاراألنوار: ۲۳۲]

 .9۸:  99[ بحاراألنوار: ۲۳۳]

 .9۰و  9۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۳9]

 .9۰و  9۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۳۸]

 .9۸:  9۰[ بحاراألنوار: ۲۳۰]

 .9۸:  9۰[ بحاراألنوار: ۲۳9]

 ، با اندكي تفاوت.9۸:  9۰[ بحاراألنوار: ۲۳۳]

 .9۸:  9۰[ بحاراألنوار: ۲۳4]

 .9۸:  9۰حاراالنوار: ، ب۲۱۳[ تظلم الزهراء عليهاالسالم: ۲9۱]

 .9۸:  99[ بحاراألنوار: ۲9۰]
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 .9۸:  94، بحاراالنوار: ۲:  ۲۸[ االحتجاج: ۲9۲]

 .9۸:  99[ بحاراألنوار: ۲9۳]

 .9۳4و  9۳۳[ المنتخب: ۲99]

 .9۲۳[ المنتخب: ۲9۸]

 .9۳4[ المنتخب: ۲9۰]

 .۸9۸[ جالء العيون: ۲99]

 .9۳و  99:  9۸[ بحاراألنوار: ۲9۳]

 .9۸:  99 - 94األنوار: [ بحار۲94]

 .9۸۱[ المنتخب: ۲۸۱]

 .۰۳9و  ۰۳۲السالم: [ مقتل الحسين عليه۲۸۰]

 .9۳4[ المنتخب: ۲۸۲]

 .9۸:  94[ بحاراألنوار: ۲۸۳]

 ، با اندكي تفاوت.9۸:  94[ بحاراألنوار: ۲۸9]

 .9۸:  ۸۱[ بحاراألنوار: ۲۸۸]

 .9۸: ۸۱[ بحاراألنوار: ۲۸۰]

 دكي اختالف.، با ان۸۱[ المنتخب: ۲۸9]

[ انزع: مردي را گويند كه موي سر او از دو طرف پيشاني نروئيده باشد، و بطين مرد ۲۸۳]

البته در روايات ديگري مراد از انزع بطين اين « مؤلف رحمة اهلل»بزرگ شكم را گويند. 

است كه: كنده شده از شرك و مملو و پر از علم و ايمان و آن وجود نازنين علي 

 «..بازنويس»ي نزع( بود، )مجمع البحرين: ماده السالمعليه

 .۸۰و  ۸۱:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۸4]

 .9۸:  ۸۰[ بحاراألنوار: ۲۰۱]

 ، با اندكي تفاوت.9۸: ۸۰[ بحاراألنوار: ۲۰۰]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 .۸9۰[ جالء العيون: ۲۰۲]

 .۸۲و  ۸۰:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۰۳]

 .۸۲9[ عين الحياة: ۲۰9]

 .۸۳و  ۸۲:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۰۸]

 .۸9:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۰۰]

 .9۳4[ المنتخب: ۲۰9]

 .9۸:  ۸۳[ بحاراألنوار: ۲۰۳]

 .9۸:  ۸۸[ بحاراألنوار: ۲۰4]

 .9۸:  ۸۸[ بحاراألنوار: ۲9۱]

 .9۸:  ۸۸[ بحاراألنوار: ۲9۰]

 .۸9:9۸[ بحاراألنوار: ۲9۲]

 .9۸:  ۸۸[ بحاراألنوار: ۲9۳]

 تفاوت.، با ۸۸و  ۸9:  9۸[ بحاراألنوار: ۲99]

 .۰9۰السالم: [ مقتل الحسين عليه۲9۸]

 .۸۰و  ۸۸:  9۸[ بحاراألنوار: ۲9۰]

 .۰9۳و  ۰9۲السالم: [ مقتل الحسين عليه۲99]

 .9۸۲و  9۸۰[ المنتخب: ۲9۳]

 .9۸:  ۸۰، بحاراألنوار: ۰99و  ۰9۰السالم: [ مقتل الحسين عليه۲94]

 .9۸۲[ المنتخب: ۲۳۱]

 .۰99م: السال[ مقتل الحسين عليه۲۳۰]

 [ در بحاراألنوار آمده است: تاريخ نسوي..۲۳۲]

 .۳4ذ ح  9۸:  ۲۰۰[ بحاراألنوار: ۲۳۳]

 است..آمده« بجر»[ در بحاراألنوار ۲۳9]
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 ، با اندكي تفاوت.۸۳و  ۸9:  9۸[ بحاراألنوار: ۲۳۸]

 .۰۸۰السالم: [ مراجعه شود به: مقتل الحسين عليه۲۳۰]

 .9۸۳و  9۸۲[ مراجعه شود به: المنتخب ۲۳9]

 .9۸:  ۰۱[ بحاراألنوار: ۲۳۳]

 ، با اندكي تفاوت.9۸:  ۸۳[ بحاراألنوار: ۲۳4]

 .9۸: ۰۱[ بحاراألنوار: ۲4۱]

 .۰۸۸و  ۰۸9السالم: [ مقتل الحسين عليه۲4۰]

 ، با اندكي تفاوت.9۸:  ۰۰[ بحاراألنوار: ۲4۲]

 ، با تفاوت.۰۰و  ۰۱:  9۸[ بحاراألنوار: ۲4۳]

 .۰۱ح  ۰9:  94۳با اندكي تفاوت، عوالم العلوم:  9۸:  ۰4۰ - ۰4۳ [ بحاراألنوار:۲49]

 .۳9، مثير األحزان: 9۸:  ۰۱9[ بحاراألنوار: ۲4۸]

 .9۸:  ۰۲[ بحاراألنوار: ۲4۰]

 ، با اندكي تفاوت.۳۸، مثير األحزان: ۰9:  ۳۰۳، عوالم العلوم: 9۸:  ۰۲۸[ بحاراألنوار: ۲49]

 .۰۸9السالم: [ مقتل الحسين عليه۲4۳]

 .۲۸9و  ۲۸۳:  ۳[ انوار نعمانيه: ۲44]

 ..۲۲9ي ي شعراء آيه[ سوره۳۱۱]

 .9۸:  ۳۰۰ - ۳۰4، بحاراألنوار: 4۱ - 4۲[ المنتخب: ۳۱۰]

 .۲:  ۰۰9[ االرشاد: ۳۱۲]

 .9۸:  ۰۲[ بحاراألنوار: ۳۱۳]

 .۸4و  ۸۳:9۸[ بحاراالنوار: ۳۱9]

 .9۸9و  9۸۰[ المنتخب: ۳۱۸]

 .9۸9و  9۸۰[ المنتخب: ۳۱۰]

 .۸4:9۸[ بحاراالنوار: ۳۱9]
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 ، با اندكي تفاوت.۰۱۳:9۸[ بحاراالنوار: ۳۱۳]

 ، با اندكي تفاوت.9۸: ۰۰۲-۰۰9، بحاراالنوار: ۲: ۲4-۳۰[ االحتجاج: ۳۱4]

 .۲۳و  ۲۲ي حديد آيات [ سوره۳۰۱]

ي شريفه است، حاصل مضمون [ اين كالم آن خاتون مكرمه اقتباس و اشاره به آيه۳۰۰]

ه مانند قحطي و تلف اموال و غير -اين است كه: هيچ مصيبتي در روي زمين  آيه شريفه

رسد مگر اين كه در لوح به شما نمي -چون امراض و فوت احباب  -و در نفس شما  -

ه ثبت شده است، براي اين كه بر آنچ -يا ايجاد مصايب  -محفوظ پيش از آفرينش شما 

و سالمت غمگين نباشيد، و آنچه به شما از شود از مال، ارزاني، صحت از شما فوت مي

شود شادمان نگرديد، چون نه بر اين اندوه پايداري است و نه آن شادماني ها داده مينعمت

ه شود كشود، و بر شادي فخرفروشي نميرا اعتباري. در اين حال مصيبت آسان مي

 «.مولف رحمة اهلل»دارد. خداوند هر متكبر فخرفروش را دوست نمي

 ..9ي ي جمعه آيه[ سوره۳۰۲]

 .9ي ي نور آيه[ سوره۳۰۳]

 با اندكي تفاوت. 9۸: ۰۰۱-۰۰۲، بحاراالنوار: ۲: ۲9-۲4[ االحتجاج: ۳۰9]

 آمده است..« ذائبا»[ در بحاراالنوار: ۳۰۸]

 .۰۰۲:9۸[ بحاراالنوار: ۳۰۰]

 در بحاراالنوار نيامده است..« الي مني»[ عبارت: ۳۰9]

العابدين كند: امام زيناضافه مي« لهوف»رحمة اهلل در كتاب  [ سيد بن طاووس۳۰۳]

السالم پس از خواندن اشعار، اين شعر را نيز قرائت كرد:ما راضي شديم از شما سر عليه

به سر، كه نه با ما باشيد و نه بر عليه ما. )يعني: نه ما را ياري كنيد و نه ما را به قتل برسانيد( 

 «.مؤلف رحمة اهلل»

 با اندكي تفاوت. 9۸: ۰۰9-۰۰۸، بحاراالنوار: 9۰۳-9۰۸المنتخب:  [۳۰4]

 .4ي ي كهف: آيه[ سوره۳۲۱]
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 .۰۰9:۲[ االرشاد: ۳۲۰]

 .۰۸9:9۸[ بحاراالنوار: ۳۲۲]

 .۰۰۰:9۸[ بحاراالنوار: ۳۲۳]

 .۰۰۳و  ۰۰9:9۸[ بحاراالنوار: ۳۲9]

 .9۲ي ي زمر آيه[ سوره۳۲۸]

 .۰۰۰و  ۰۰۸:۲[ االرشاد: ۳۲۰]

 .۰۰۳و  ۰۰9:9۸بحاراالنوار  [۳۲9]

 .۰۰۳و  ۰۰9:9۸[ بحاراالنوار: ۳۲۳]

 .9۰۰[ المنتخب: ۳۲4]

 .۲۲9ي ي شعرا آيه[ سوره۳۳۱]

 .۰۰4و  ۰۰۳السالم: [ مقتل الحسين عليه۳۳۰]

 .۰۸9:9۸[ امالي صدوق، بحاراالنوار: ۳۳۲]

 .4ي ي كهف آيه[ سوره۳۳۳]

 .۰۲۰:9۸، بحاراالنوار: ۰۰9:۲[ االرشاد:۳۳9]

 .۰۳ي ي كهف، آيه[ سوره۳۳۸]

 .۲۲9ي ي شعراء آيه[ سوره۳۳۰]

 .۳۳۰:۰9[ عوالم العلوم: ۳۳9]

ف مؤل»زياد لعين باشد، و احتمال دارد يزيد ملعون باشد [ شايدمراد از طاغيه، ابن۳۳۳]

 «.رحمة اهلل

 .9۸: ۰۰4-۰۲۰[ بحاراالنوار: ۳۳4]

 .۳۲9و  ۳۲9[ المنتخب: ۳9۱]

 .9۸: ۰۱۱ -۰۱۸: [ بحاراالنوار۳9۰]

 آمده است..« سر ختكي»[ در بحاراالنوار: ۳9۲]
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 با اندكي تفاوت. 9۸: ۰۱۸-۰۱9[ بحاراالنوار: ۳9۳]

 .۰۰۳:۲[ االرشاد: ۳99]

 .۰۰4:۲[ االرشاد: ۳9۸]

 .9۰۰[ المنتخب: ۳9۰]

 .9۰9و  9۰۰[ المنتخب: ۳99]

 با تفاوت. ۰۳۱-۰۳۸السالم:[ مقتل الحسين عليه۳9۳]

 .۳۱9و  ۳۱۳:9۸نوار: [ بحاراال۳94]

 .۲۲9ي ي شعراء آيه[ سوره۳۸۱]

 ، با تفاوت.۰۳۸-۰4۳السالم: [ مقتل الحسين عليه۳۸۰]

 ، با اندكي تفاوت.۲9۱و  ۲۳4:9۸، بحاراالنوار: 9۰۳[ المنتخب: ۳۸۲]

 .۰۰۳۳ح  ۰۲۰:9[ مدينة المعاجز: ۳۸۳]

 با اندكي تفاوت. ۲۸۸:9۸، بحاراالنوار: 9۰4[ المنتخب: ۳۸9]

 .۰۲9:9۸[ بحاراالنوار: ۳۸۸]

 .۰۲۰و  ۰۲۸:9۸[ بحاراالنوار: ۳۸۰]

زياد، سرهاي مطهر و اسراي اهل بيت [ ظاهرا اشباهي رخ داده، چرا كه ابن۳۸9]

 السالم را توسط فرد ديگري به يزيد لعين فرستاد. )بازنويس(..عليهم

 .9۲ي ي ابراهيم آيه[ سوره۳۸۳]

 .۲۲9ي شعراء آيه: [ سوره۳۸4]

 .۲ح  ۳4۳:۰9، عوالم العلوم: 9۸: ۰۳9-۰۳۳، بحاراالنوار: ۲: ۸9۳ - ۸۳۲[ الخرائج: ۳۰۱]

 ۰۱۳ - ۰۰۱با اندكي تفاوت، مدينة المعاجز:  ۰4۳ - ۰49السالم: [ مقتل الحسين عليه۳۰۰]

:9. 

 .۰۸9:9۸[ بحاراالنوار: ۳۰۲]

 .۰۸۸:9۸[ بحاراالنوار: ۳۰۳]
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 .۳۳ي ي شوري آيه[ سوره۳۰9]

 .۲۰ي ي اسرا آيهره[ سو۳۰۸]

 .9۰ي ي انفال آيه[ سوره۳۰۰]

 ..۳۳ي ي احزاب آيه[ سوره۳۰9]

 .۰۲4:9۸، بحاراالنوار: 9۳[ اللهوف: ۳۰۳]

 .۰۸۸:9۸[ بحاراالنوار: ۳۰4]

 .4ي ي كهف: آيه[ سوره۳9۱]

 .۳۲ح  ۰۳۳:9۸، بحاراالنوار: ۰ح  ۸99:۲[ خرائج: ۳9۰]

 .9۰4[ المنتخب: ۳9۲]

، گفتني است: توصيفي كه در اين روايت، از ياران ۰۳۱و  ۰۲4:9۸وار: [ بحاراالن۳9۳]

السالم شده با روايات ديگر سازگاري ندارد، روايات باوفا و شجاع امام حسين عليه

دهد كه حتي دشمن با آن همه معتبري كه خبر از دليري و شجاعت آن دلير مردان مي

ها عاجز و ناتوان بودند تا جايي كه تجهيزات و انبوه لشكريان در مقابل فرد فرد آن

السالم مبارز طلبيد، هر شجاعي قدم به عرصه نويسند: هنگامي كه امام حسين عليهمي

مبارزه گذاشت به هالكت رسيد، عمر سعد ملعون گفت: واي بر شما به تنهايي به جنگ 

ون عي عرب است. بنابراين، شكي نيست كه زجر بن قيس ملاو نرويد او فرزند كشنده

براي دلگرمي يزيد لعين، لشكريان خودشان را شجاع قلمداد نموده است، براي اطالع 

هاي مختلف اين كتاب ارزشمند كه حاكي از شجاعت بيشتر در اين مورد به فصل

 هاشم و ياران باوفاي آن حضرت است، مراجعهالسالم و جوانان بنياباعبداهلل الحسين عليه

 نماييد. )بازنويس(.

 ، با تفاوتي در الفاظ.۰49 - ۰44السالم: مقتل الحسين عليه[ ۳99]

 .۰۳۰:9۸بحاراالنوار:  4۳[ مثير االحزان: ۳9۸]

 .۰۳۰:9۸[ بحاراالنوار: ۳9۰]
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 با تفاوت. ۰۳۰و  ۰۳۱:9۸[ بحاراالنوار: ۳99]

 .۰۳۰:9۸[ بحاراالنوار: ۳9۳]

 .۲۰ي عمران آيهي آل[ سوره۳94]

 .۰9۰:9۸، بحاراالنوار: ۰4۲:۰السالم: [ عيون اخبار الرضا عليه۳۳۱]

 .99۳[ المنتخب: ۳۳۰]

 .۲۸۰:۳[ انوار نعمانيه: ۳۳۲]

 ، با اندكي تفاوت.99۳و  99۲[ المنتخب: ۳۳۳]

[ طلقا كساني بودند كه در روز فتح مكه به اسارت درآمدند، ولي حضرت رسول ۳۳9]

ز و ابوسفيان لعنهما اهلل نيز ااكرم صلي اهلل عليه و آله و سلم آنها را آزاد كرد و معاويه 

كلثوم عليهاالسالم به آن واقعه اشاره كرده ي آنها بودند. به همين جهت، حضرت امجمله

 «..مؤلف رحمة اهلل»نمايد. و يزيد را با اين صفت، خطاب مي

 ، با اندكي تفاوت.۲۱۳السالم: [ مقتل الحسين عليه۳۳۸]

 .۰۳۲و  ۰۳۰:9۸[ بحاراالنوار: ۳۳۰]

 .۰۳۲:9۸، بحاراالنوار: 44و  4۳[ مثير االحزان: ۳۳9]

 ..۲۲ي ي حديد آيه[ سوره۳۳۳]

 .۰9ح  ۰۰۳:9۸، بحاراالنوار: ۳۰9و  ۳۰۳:۲[ تفسير القمي، ۳۳4]

 آمده است..« لتتخذنا»[ در بحاراالنوار: ۳4۱]

 ..۰9۳ي عمران آيهي آل[ سوره۳4۰]

 ..۰۰4ي عمران آيهي آل[ سوره۳4۲]

 با اندكي تفاوت. 9۸: ۰۸9-۰۰۱، بحاراالنوار: ۲: ۳۸ - ۳9اج: [ االحتج۳4۳]

 .۲۰ي عمران آيهي آل[ سوره۳49]

 .۰9۱و  ۰۰4عمران آيات ي آل[ سوره۳4۸]

 ،با اندكي تفاوت.۲۱9و  ۲۱۰السالم: [ مقتل الحسين عليه۳4۰]
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 .۲۳و  ۲۲ي حديد آيات [ سوره۳49]

 .۲۲ي ي حديد آيه[ سوره۳4۳]

 .۳۱ي شوري آيه ي[ سوره۳44]

 .۰۳۸:9۸[ بحاراالنوار: 9۱۱]

 .۰۳۰و  ۰۳۸:9۸[ بحاراالنوار: 9۱۰]

 .۰۳9:9۸، بحاراالنوار: 99۲[ المنتخب: 9۱۲]

 .۰۳9:9۸[ بحاراالنوار: 9۱۳]

 .۰9۳و  ۰9۲:9۸[ بحاراالنوار: 9۱9]

 ، با اندكي تفاوت.9۸: ۰۳9-۰۳4[ بحاراألنوار: 9۱۸]

 با اندكي تفاوت در الفاظ. ۲۰۳ - ۲۰۳السالم: [ مقتل الحسين عليه9۱۰]

 .۰9۲و  ۰9۰:9۸[ بحاراالنوار: 9۱9]

 .۲۸۳و  ۲۸۲:۳[ انوار نعمانيه: 9۱۳]

 .۰9۸:9۸، بحاراالنوار: 9۱و  ۳4:۲[ االحتجاج: 9۱4]

 .۲۱۱:9۸[ بحاراالنوار: 9۰۱]

 «..مؤلف رحمة اهلل»[ قماري: اسم محلي از بالد هند است. 9۰۰]

 .9۸: ۰49 - ۰4۰، بحاراالنوار: ۲۸۸و  ۲۸9:۳[ انوار نعمانيه: 9۰۲]

 ، با اندكي تفاوت.۰4۰:9۸[ بحار: 9۰۳]

 ..۸۸ي ي فرقان آيه[ سوره9۰9]

 ، با اندكي تفاوت در الفاظ.۲۰۳-۲۲۱السالم: [ مقتل الحسين عليه9۰۸]

 .۰99:9۸[ بحاراالنوار: 9۰۰]

 .۰49و  ۰4۰:9۸[ بحاراالنوار: 9۰9]

 .۰9۰و  ۰9۸:9۸با تفاوت و اختصار، بحاراالنوار:  ۲۳۰لسالم: ا[ مقتل الحسين عليه9۰۳]

 با اندكي تفاوت. ۰9۰:9۸[ بحاراالنوار: 9۰4]
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 ، با اندكي تفاوت.۰9۰:9۸[ بحاراالنوار: 9۲۱]

آمده است، و مؤلف رحمة اهلل نيز در « بشر بن حذلم»[ در اللهوف و بحاراالنوار: 9۲۰]

 و لفظ، در منابع اختالف است..ي كتاب اشاره كرده كه در اين دحاشيه

 .9۸: ۰99 - ۰94، بحاراالنوار: ۰99[ اللهوف: 9۲۲]

 .9۸: ۰49- ۰4۳[ بحاراالنوار: 9۲۳]

 ، با تفاوتي در الفاظ.۲۲۰و  ۲۲9السالم: [ مقتل الحسين عليه9۲9]

 .۰4۳:9۸[ بحاراالنوار: 9۲۸]

 (.ندارد. )بازنويس [ الزم به تذكر است كه اين روايت با روايت سابق، سازگاري9۲۰]

 با اختصار. ۲۲9السالم: [ مقتل الحسين عليه9۲9]

 .۰۳و  ۰۲:9۸، بحاراالنوار: ۳۰۱:۳[ المناقب: 9۲۳]

 .۰۲:9۸[ بحاراالنوار: 9۲4]

 .۰۳:9۸، بحاراالنوار: ۰۲[ مقاتل الطالبيين: 9۳۱]

 .۰۳:9۸[ بحاراالنوار: 9۳۰]

 .۰ح  ۳۲4:9۸، بحاراالنوار: ۲۳۳[ االرشاد 9۳۲]

 .9ح  ۳۳۱:9۸، بحاراالنوار: 9۳:9[ المناقب: 9۳۳]

 .۲9۳:9۸[ بحاراالنوار: 9۳9]
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