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 مقدمه 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 . الحمد هللا رب العالمین، و صّلى اهللا على محمد و آله الطاهرین ، و لعنة اهللا على اعدائهم اجمعین

ى از مهم ترین حوادث تاریخ است ، عالوه بر واقعه خونین شهادت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السالم یك
مقامات عالى آن شخصیت بزرگ جهانى در پیشگاه مقدس ربوبى و سخنان و اولیا درباره مقام شامخ آن ساالر 



شهیدان و روایات متواترى كه از خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبداهللا علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السالم 
اسالم وارد شده است و نیز دانشمندان اسالمى و غیر اسالمى حادثه پر افتخار   نجات بخش درباره عظمت رهبر 

 . كربال را بررسى كرده و آن انسان ملكوتى چهره شناخته شده تاریخ است
قیام مقدس رهبر آزادگان ، ویران كننده كاخ ظلم بیدادگران امام عظیم حسین بن على علیهما السالم دنیا را متوجه 

ن و برنامه هاى آن نموده و عموم مسلمانان را هم متوجه ظلم بنى امیه نمود جگر گوشه حضرت على ولى اهللا قرآ
قیام كرد تا حاكمان نتوانند به میل و راى خود خود با مقررات قرآن بازى كنند، تا به دنیا اعالم كند آنها كه پاى بند 

 .دقوانین قرآنى نیستند در محیط اسالم حق حكومت ندارن
نمونه عالى جهاد مقدس الهى ، نبرد خونین كربالست كه حسین بزرگ و جاوید براى گسترش عدل و آزادى و 

  ایمان در بستر تفتیده فرات بر پا كرد، و به مبارزه باطل و ستم برخاست و آیین نیاى ارجمندش با نثار خون پاكش 
جهاد آموخت و فریاد پر طنینش نداى حق پرستى بود و استوار كرد و به جهانیان درس ایمان و فداكارى و ایثار و 

دادگرى و حریت و نهضت ایمان آفرینش مكتب شرف بود و آزادى و كرامت ، كربالیش مكتب حق بود و 
 . عاشورایش هنگامه پاك بازى و مردى و رادمردى و كمال انسانى

همیشه جوشید و سازندگى و آفریندگى  قیامى كه به ابدیت پر كشید و به جاودانگى پیوست و خونى كه نكشید و
امام حسین علیه السالم علت مبقیه اسالم بود، البته بعد از پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله ، كه علت مبنیه آن . آورد

بود، به حمایت از انسانیت و آزادگى به ایجاد پر شورترین و حماسى ترین و مقدس ترین و جاودانه ترین انقالب 
انى و انسانى پرداخت و هر خیزش از رستاخیز او مایه و سرمایه گرفت كه هنوز فریاد هیهات منا الذله عالى آسم

او در گوش انسان ها طنین مى افكند و حیات مى بخشد و روح مى پرورد و آزادى مى آفریند و ایمان مى آورد و 
 . السالم الهام گرفتممن در آزادى در هند از امام حسین علیه : عزت مى سازد گاندى مى گوید
 در نواى زندگى سوز از حسین
 (1(اهل حق حریت آموز از حسن 

حضرت قیام كرد و به غیرتمندان عالم درس دیندارى آموخت و ملت خفته را از خواب غفلت بیدار كرد و حكومت 
بازى در اسالم ضد اسالمى را براى همیشه از پاى در آورد او قیام كرد تا ملت نگویند شراب خوارى و قمارى 

 . جایز است
امام حسین بن على علیهماالسالم قیام كرد تا نگویند انحراف از مسیر قانون اسالم در روابط خانوادگى و اجتماعى 

 .اشكالى ندارد به دلیل این كه حكومت وقت این فجایع را انجام مى داد
ست او كه خود را خلیفه و زمامدار مملكت یزید با قمار و شراب و زنا و لواط و رقاصى خود را سرگرم و كرده ا

اسالمى مى داند علنا با دین و قرآن و با هدف هاى پاك حضرت محمد بن عبداهللا صلى اهللا علیه و آله بازى مى كند 
 .آیا جز امام حسین بن على علیهماالسالم كسى هست كه با این سرطان مخوف پنجه نرم كند و او را از پاى در آورد

به سر مى ... نند یزید همیشه با نوازندگان ، مرغان شكارى ، سگ ها، بوزینه ها، پیاله مى و شراب وزمامدارى ما
 .برد
 

 اخالق و روش یزید 
یزید جوان بد خوبى بود كه شب و روزش را در میكسارى ، و تار زدن مى گذارد، و از مجلس : عقاد مى گوید

ته اى را در شكار بى اطالع از جریان امور كشور مى زنان و ندیمانش بر نمى خاست مگر براى شكار و هف
 (2. (گذارند

عالقه شدید یزید به شعر او را به میگسارى و معاشرت با شاعران و ندیمان راغب كرده بود و میل : هم او مى گوید
نگان او مفرط او به شكار او را از رسیدگى به امور ملك و سیاست باز مى داشت توجه او به تربیت یوزها و بوزی

 .را هم ردیف صاحبان یوز و بوزینه قرار داد
یزید یوزینه اى داشت كه آن را ابوقیس مى خواند، لباس حریر به او مى پوشاند و آن را با طال و نقره زینت مى 

مى   كرد، و در مجالس شراب حاضر مى ساخت و در مسابقات اسب دوانى بر االغى سوارش مى كرد،و تحریص 
یزید حتى در مدینه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نیز از میگسارى و گناه ) 3. (ه را از اسب ها ببردنمود تا مسابق

 (4. (خوددارى نمى كرد
الزم است یكى از جنایات یزید كافر را به عنوان نمونه در این جا بیاوریم ، غارتگران یزید در مدینه جنایات 

مل برداشتند، به روایت مدائنى هزار و به روایت دیگر به ده هزار بزرگى انجام دادند شمار زنانى كه از زنا ح
رسید یكى از سربازان یزید وارد خانه اى شد كه در آن زنى از نصارى نوزادى در بغل داشت سرباز اثاث خانه را 

 . خواست



 .به خدا چیزى باقى نگذارده اند و هر چه بوده به غارت برده اند: زن گفت 
واى بر تو، این پسر ابن : زن گفت . به من چیزى بدهى و گرنه خودت و این كودك را مى كشم باید : سرباز گفت 

ابى كبشه انصارى از اصحاب رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است من از زنانى هستم كه در بیعت شجره شركت 
كه نمودم وفا كردم ، پس از خدا  داشتم بیعت كردم كه زنا نكنم ، دزدى نكنم ، فرزند نكشم ، بهتان نسازم و به بیعتى

 . بترس
 . پسر جان به خدا اگر چیزى داشتم كه به جاى تو به این مرد بدهم ، مى دادم: سپس رو به كودكش كرد و گفت 

سرباز بى رحم پاى طفل را همچنان كه پستان مادر را به دهان داشت گرفت و كشید و چنان او را به سختى به 
 . ى زمین ریختدیوار زد كه مغز سرش رو

تاریخ نگاران نقل كرده اند هنوز از خانه بیرون نرفته بود كه نصف رویش سیاه شد بالجمله تجاوز و كفرشان به 
حدى رسید كه اسبانشان را در مسجد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بردند و به منبر شریف و قبر مطهر جسارت 

 .كردند
ه اتكار قدرت او مرتكب شدند و یزید از مروان كه براى اجراى فرمان او با تمام این جرایم را به فرمان یزید و ب

 .مسرف همكارى كرد، قدردانى نمود و به او جایزه داد
یكى دیگر از مظالم یزید این بود كه از اهل مدینه بیعت گرفت بر این كه همه غالم و مملوك یزیدند، و گردن هاى 

 .آنها مانند غالمان مهر زدند
كسى كه براى بیعت خوانده شد عبداهللا بن ربیعه فرزند زاده ام سلمه همسر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نخستین 

 . بر كتاب خدا و سنت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بیعت مى كنم : بود وقتى به او پیشنهاد بیعت داد گفت
عبداهللا . موال و فرزندان شما هر چه خواست بكندباید بیعت كنید بر این كه مملوك یزید هستید كه در ا: مسرف گفت 

 . این است آیین یزید و یزیدیان) 5. (خوددارى كرد مسرف فرمان داد گردنش را زدند
این است كه پدرش او را به عنوان زمامدار مسلمین براى مردم تعیین و به آنها تحمیل مى كند كه با او بیعت كنند آیا 

 م جز قیام راه دیگرى دارد ؟امام حسین بن على علیهماالسال
بنى امیه دین سازى كردند، خون مسلمانان را مكیدند ، ثروت اندوختند، بنى امیه بت پرست بودند، معاویه دستور 

 .كنند و اگر كسى از على علیه السالم طرفدارى مى كند او را بكشند  مى دهد در بالد اسالمى تفحص 
اگر كسى در عظمت و منقبت اهل بیت رسول خدا : ستاندارش اعالم مى كندمعاویه بخشنامه اى به این مضمون به ا

در امان نخواهد بود زیاد بن سمیه را به استاندارى عراق اعزام مى دارد و مى   حدیثى بگوید جان و مال و ناموس 
ما و  هر كس از دوستان على علیه السالم را دیدى بكش و دست و پایش را قطع كن ، ولى از دوستان: گوید

 (6. (طرفداران عثمان همه گونه نوازش را به عمل آور
 (7. (من در راه دین با شما نجنگیدم ، بلكه تنها براى این كه بر شما حكومت كنم : معاویه مى گوید
 (8. (سوگند به خدا اگر زنده بمانم حكومت را از دست هاشمیان بیرون خواهم گرفت : ابوسفیان گفت 

ار بود معاویه مهارش را مى كشید و یزید مى راند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سوار و ابوسفیان بر شترى سو
 .( مقصود از یزید، برادر بزرگ معاویه پسر دیگر ابوسفیان است) (9(جلو دار و راننده را لعن فرستاد 

 :مى شود پدر یزید بدعت هاى بى شمارى در دین گذاشت براى نمونه به چند مورد از بدعت هاى اشاره
معاویه ظروف طال و نقره را استعمال مى كرد و چون به او مى گفتند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آن را  -1

 .به نظر من عیبى ندارد: حرام كرده مى گفت 
به نظر من : معاویه در جواب ابودرداء كه گفت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از بیع ربوى نهى مى كرد گفت  -2

 .و خود را خلیفه مسلمین هم مى خواند) 10(یبى ندارد معاویه خبیث ربا مى خورد ع
ابوبكر و عمر و عثمان هر یك مدتى خالفت كردند و مردند و اگر هم كسى نام آنها را : به مغیرة بن شعبه گفت  -3

 علیه و آله روزى پنج ببرد بیش از آن نیست كه ابوبكر و عمر و عثمان مى گویند امام نام رسول هاشمى صلى اهللا
اشهد ان محمد رسول اهللا و در این صورت : نوبت نام او به عظمت برده مى شود مردم با صداى بلند مى گویند

 (11. (مرگ از این زندگى بهتر است 
 (12. (معاویه در سفر نماز را عوض این كه قصر بخواند تمام خواند -4

آورد و از جمله طلقا و آزاد شدگانى است كه پیغمبر اكرم صلى اهللا  معاویه از كسانى است كه در فتح مكه اسالم
 :علیه و آله به آنها فرمود

انتم الطقاء، شما آزاد شدگانید و آنچه درباره معاویه بعد از مسلمان شدنش از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت 
 :شده است این است كه عبداهللا بن عمر مى گوید

اكنون مردى بر شما درآید كه بر غیر سنت من مى میرد : خدا صلى اهللا علیه و آله مى فرمودشنیدم روزى رسول 



 (13. (كه دیدند معاویه وارد شد
معاویه زیاد بن ابیه را به شهادت ابو مریم سلولى خمار به پدرش ابوسفیان ملحق كرد با این كه رسول خدا صلى 

 (14. (عاهر الحجرالولد للفراش و لل: اهللا علیه و آله فرموده 
یكى از خطرات و جنایات حكومت اموى آن بود كه اینان پلى شده بودند براى ورود افكار و عقاید و سنن نظام 

 (15.(بیگانه از اسالم در محیط اسالم 
سوره بنى اسرائیل بنى امیه را چنین معرفى مى  63سخن به درازا نكشد، به سراغ قرآن در مسجد برویم ، در آیه 

 :كند
 ( و الشجرة الملعونة فى القران و نخوفهم فما یزیدهم اال طغیانا كثیرا)

با در نظر گرفتن وضع تا به سامان مسلمان پس از وفات ) 16(مراد از شجره ملعونه در قرآن بنى امیه هستند 
 .پیغمبر اسالم تا دوران یزید كه فساد به حد لبریزى و طغیان رسیده بود

السالم در چنین وضع و زمانى سكوت جایز بود ؟ آیا امام حسین علیه السالم در برابر این آیا بر امام حسین علیه 
خطر بزرگ كه چون سرطانى مخوف بر پیكر اسالم قرار داشت و اسالم را به نابودى مى كشاند، نباید با یك 

ه بود بشكند و چهره شوم فداكارى فوق العاده و از خودگذشتگى سكوت مرگبارى را كه بر جامعه اسالمى سایه افكند
آشكار سازد، و با خون پاك خود سطور درخشانى بر  ( بنى امیه(این نهضت جاهلى را از پشت پردهاى تبلیغاتى 

 پیشانى تاریخ اسالم بنگارد كه براى آینده حماسه اى جاوید و پر شور باشد ؟
خود را در برابر اسالم انجام داد، و  آرى ، امام حسین علیه السالم این كار را كرد و رسالت بزرگ و تاریخى

مسیر تاریخ اسالم را عوض نمود، توطئه هاى ضد اسالمى حزب اموى را درهم كوبید، و آخرین تالش هاى 
ظالمانه آنها را خنثى كرد و این است چهره حقیقى قیام امام حسین علیه السالم و از این جا مى فهمیم كه چرا نام و 

 .الم هرگز فراموش نمى شودیاد امام حسین علیه الس
او متعلق به یك عصر و یك قرن و یك زمان نبود، او و هدف جاودانى بود او در راه حق و عدالت و آزادگى ، در 

راه خدا و اسالم در راه نجات انسان ها واحیاى ارزش هاى اخالقى شربت شهادت نوشید آیا این مفاهیم هیچ گاه 
 (17(ز هرگ...كهنه و فراموش مى شود ؟نه 

چرا مراسم بزرگداشت این خاطره ها هر سال پر شكوه و پرهیجان تر از سال گذشته برگزار مى شود، چرا امروز 
 از حزب اموى و از یاران و آنها خبرى و اثرى نمانده است ؟ ولى حادثه كربال رنگ ابدیت به خود گرفته است ؟

هاى بزرگ و قهرمانان تاریخ فراوان آمده اند و رفته  هنگامى كه صفحات تاریخ را ورق بزنیم ، مى بینیم شخصیت
اند و اثرى از آنها نمانده آنان چون هدفشان حكومت بود، و پایمال كردن حقوق دیگران بود، زور بود، و سرنیزه 

بود جز خود براى دیگران ارزشى قائل نبودند، ولى چرا قیام قهرمانان كربال فراموش نمى شود قیامى كه منجر به 
ادت امام حسین علیه السالم و عزیزان و یارانش و اسارت اهل بیتش گردید پر واضح است كه این پیكار بر شه

محور منافع شخصى و اغراض فردى استوار نبود بلكه جنگ دین با بى دینى ، جنگ شخصیت با بى شخصیتى و 
 .جنگ معنا با ماده بود

 براى یك عصر نبوده بلكه خود و هدفش جاودانى استخصایص فراوانى كه حضرت وارد و همچنین آن بزرگوار 
. 

او از قرآن . امام عظیم حسین بن على علیهماالسالم براى حق قیام كرد، در راه حق كشته شد و حقیقت باقى است 
 .حمایت كرد و فراموش نشد

یشه حق و باطل را از آیا جز امام حسین علیه السالم كسى مى توانست در مقابل حكومت ظالمانه بایستد تا براى هم
هم تفكیك كند ؟باید متوجه به این امر شد، باید متوجه به این امر شد، باطل جوالنى مى دهد، ولى پایدار نیست ، حق 

 .است كه پیروز مى باشد
سرش را . مرتكب شده بود -العیاذباهللا  - مگر امام عظمى حسین بن على علیهماالسالم چه كرده بود ؟چه گناهى را

جز آن بود در مقابل یك قلدر، آن هم جوانى عیاش ، ! نیزه زده و براى زنازداه تحفه و ارمغان بردند باالى
خونخوار، بى دین ، بى حیا، بى غیرت ، خائن دین و قرآن و مملكت یعنى به یزید سر فرود نیاورد، تا براى انسان 

 .ندهاى آزادگى الگویى شد و خود را او و هدف مقدسش همیشه پایدار ما
 :این است یكى از درس هاى امام علیه السالم و فلسفه و منطق آن حضرت كه مى فرماید

اال ترون ان الحق ال یعمل به و ان الباطل ال یتناهى عنه ، لیرغب المون فى لقاء اهللا محقا، فانى الى ارى الموت اال 
 (18(سعادة و الحیاة مع الظالمین اال بر ما 

دان عمل نمى شود، و باطل را كه كسى از آن باز نمى ایستد، باید مون دیدار خدا را آیا نمى بیند حق را كه ب
 . برگزیند، من اكنون مرگ را جز سعادت و كامیابى و زندگى با ستمگران را جز سختى و رنج نامتناهى نمى دانم



اختن حكومت خود مختار به امام علیه السالم با این بیان آتشین ، كشته شدن ،در راه خدا را به منظور ریشه كن س
 .همه اعالم فرمود

كتابى كه از نظر خوانندگان محترم مى گذرد قطره اى است از دریاى بى كران و گوشه اى از عظمت و نهضت 
مقدس چهره عالمتاب و سرور آزادگان ، امام سوم شیعیان جهان و نجات دهند بشر از چنگال اهریمنان فرزند 

ه زهرا علیهماالسالم ابا عبداهللا الحسین و ارواح العالمین فداه كه نمایان گر حقایق و برومند امیر مومنان و فاطم
بحث هاى جالب درباره چگونگى فداكارى و قیام خونین آن سرور عزیز از نظر قرآن و روایات اهل بیت 

 . علیهماالسالم است
 : مطالب این كتاب داراى یك مقدمه و دوازده بخش است

 . شخصیت امام حسین علیه السالم در قرآن و سنتبخش اول والدت و 
 . بخش دوم ارزیابى شهادت امام حسین علیه السالم

 . بخش سوم علم امام علیه السالم
 . بخش چهارم حادثه كربال و پیامبران و امامان علیهماالسالم

 . بخش پنجم نمونه از شجاعت و معجزات امام حسین علیه السالم
 . ر قرآن و روایاتبخش ششم شجره ملعونه د

 .بخش هفتم امام حسین علیه السالم و عاشورا
 . بخش هشتم شهادت ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم

 . بخش نهم دشمنان اهل بیت علیهماالسالم
 . بخش دهم اهل بیت علیهماالسالم

 . بخش یازدهم اهل بیت علیهماالسالم در شام
 . دینه منورهبخش دوازدهم بازگشت كاروان اسرا به م

 
 سبب تالیف كتاب 

شمسى از سوى آیة اهللا العظمى سید شهاب  1346قمرى به مطابق آذر ماه  1387نویسنده در رمضان المبارك سال 
سره براى تبلیغ و ترویج قرآن كریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم در دهه   الدین مرعشى نجفى قدس 

 .عازم شد)دماوند (یالرد اول ماه مبارك رمضان به قریه ج
معموال دهه اول اصول و فروع دین و دهه دوم و سوم شرح حال چهارده معصوم علیهم السالم و خاندان آن 

 . بزرگواران را براى مستمعین شرح مى دادم و ضمنا وقایع هر شب یا روز را به تناسب تذكر مى دادم
 . ماه رمضان بیمار شدم كه روزش شدت یافت 16شب 
را براى مردم شرح دهم طورى آن شب مریض شدم كه نتوانستم ) 19(رمضان بنا بود قضایاى جنگ بدر  17شب 

 .در مسجد حضور پیدا كنم به طورى كه پزشك معالج از بهبودى من ناامید شد
رمضان عده اى از اهالى براى عیادت و همه ناراحت بودند كه چرا باید طلبه اى جوان در غربت این  17شب 

اق برایش بیفتد ؟ همان شب وصیت نامه خودم را نوشتم كه اگر مردم كسى مسوول نیست و بازماندگانم با كسى اتف
كار نداشته باشند خودم به اجل خدایى از دنیا رفته ام و نذر كردم كه اگر شفا یافتم در حد توان كتابى در زندگانى 

نبود و گریه كردم و با حال گریه خوابیدم قبل از سحرى بود اباعبداهللا الحسین علیه السالم بنویسم آن شب حالم خوب 
 . كه مى بایستى براى خوردن سحرى بلند مى شدیم

بنده در خوابد دیدم كه روضه حضرت على اكبر علیه السالم مى خواندم گویا این روضه از خواب به بیدارى تبدیل 
دند و كنار بسترم نشسته روضه را گوش مى شده بود، صاحب منزل كه پیرمردى بود، با همسرش بیدار شده بو

دادند و گریه مى كردند یكدفعه پیر مرد بنده را آرام براى خوردن سحرى بیدار كرد من در آن حال بیدار شدم و 
مختصر سحرى میل كردم و براى نماز به مسجد رفتم ظهر حالم بهبود یافت و پس از نماز ظهر منبر هم رفتم و 

 . اى مردم توضیح دادمقضایاى جنگ بدر را بر
چهره (شمسى ازدواج كردم و خمیر مایه كتاب شریفه  1347پس از پایان ماه رمضان به قم آمدم و در سال 

ربیع االول  17شمسى مطابق  1355از سال به طول انجامید، در سال )درخشان حسین بن على علیهماالسالم 
 .قمرى به قطع رقعى در دو هزار نسخه چاپ شد 1397

 1369قمرى مطابق با  1410هزار نسخه در سه نوبت به قطع چاپ كردیم ، و اخیرا هم در تاریخ  15از آن  بعد
چون كتاب متقاضیان بسیار داشت ، با . سه هزار نسخه از آن چاپ كرد) كانون نشر اندیشه هاى اسالمى (شمسى 

جدید و ویرایش با تجدید نظر و  كسب اجازه از مسول موسسه كانون نشر اندیشه هاى اسالمى اقدام به چاپ



 .اضافات تقدیم به دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم مى نماییم 
اینك با لطف خداوند و نظر اهل بیت علیهم السالم موفق شدیم تا چاپ ششم این كتاب با اصالحات و اضافات جدید 

 . به چاپ برسانیم
ت فرزند نهم امام حسین علیه السالم یعنى مهدى موعود عجل اهللا تعالى امید است این اثر ناچیز مورد قبول و عنای

 .فرجه الشریف قرار گیرد
 (20)(ان ارید اال االصالح ما استطعت و ما توفیقى اال باهللا علیه توكلت و الیه انیب )

 حرم اهل بیت علیهم السالم -قم 
 ق - ه  1421بیستم جمادى الثانى 

 لمینسالروز تولد سیدة نساء العا
 صدیقه شهیده ، حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

 شمسى 1379شهریور  29مطابق 
 على ربانى خلخالى

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
فرحین بما اتیهم اهللا من فضله و یستبشرون  . و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

 . اال خوف علیهم و ال هم یحزنونبالذین لم یلحقوابهم من خلفهم 
 . یستبشرون بنعمة من اهللا و فضل و ان اهللا ال یضیع اجر المومنین

 .167 - 165سوره آل عمران آیه 
و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف فى القتل انه كان منصورا : عن ابیعداهللا علیه سلم فى قوله تعالى 

 . لى اهللا علیه و آله یخرج بدو الحسین علیه سالمذلك قائم ال محمد ص :قال 
 .62كامل الزیارة ص 

 والدت و شخصیت امام حسین علیه السالم در قرآن و سنت : بخش اول 
 

 تولد امام حسین علیه السالم: فصل اول 
 .و بعضى سال چهارم هجرت گفته اند) 21(سال سوم هجرت : تولد

 . ده سال: مدت امامت 
 . سال 57: عمر شریف 

 .كربال: محل دفن 
 . یزید بن معاویه علیه العنة و العذاب: غاضب حق خالفت 

مشهور الست كه والدت امام حسین علیه السالم در مدینه در سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت واقع شده است 
 .بعضى پنجم ماه مذكور نیز گفته اند
ز ده ماه و بیست روز از والدت برادرش امام حسن والدت آن حضرت پس ا: ابن شهر آشوب رحمه اهللا مى گوید

 . علیه السالم ، و آن روز شنبه با پنجشنبه ماه شعبان سال چهارم هجرت بوده است
و نیز گفته شده است كه ما بین آن حضرت علیه السالم و بردارش امام حسن مجتبى علیه السالم فاصله نبوده مگر 

 (22. (ه بوده است ما  به اندازه مدت حمل ، مدت حلم شش 
در توقیع حضرت صاحب االمر علیه السالم به قاسم بن عالء همدانى والدت امام حسین علیه السالم روز پنج شنبه 

 (23. (سوم ماه شعبان دانسته شده بعضى آخر ماه ربیع االول سال سوم هجرت نیز گفته اند كه خالف مشهور است 
 شاه شهیدان 

 . در تورات شبیر و در انجیل طاب آمده استحسین علیه السالم ، : نام 
 . على بن ابى طالب علیه السالم: پدر

 . فاطمه زهرا علیها السالم: مادر
 . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله: جد

 .خدیجه بنت خویلد سالم اهللا علیها: جده 



 . ابوعبداهللا و ابو على: كنیه 
 .ارك ، التابع لرضات اهللا ، الدلیل على ذات اهللا ، سبط، شهید و سعیدرشید، و فى ، طیب ، السید، الزكى ، المب: لقب 

 : نقش نگین انگشتر امام حسین علیه السالم در فصول المهمه آمده است
 : لكل اجل كتاب و در وافى از امام صادق علیه السالم روایت شده است

 (24(لغ امره ان اهللا با: حسبى اهللا و از امام رضا علیه السالم روایت شده است 
 

 تولد امام حسین علیه السالم 
شیخ طبرسى رحمة اهللا و دیگران به سند معتبر از امام رضا علیه السالم نقل كرده اند كه چون امام حسین علیه 

آن نوزاد : مرا بیاور اسماء گفت : السالم متولد شد، رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله به اسماء بنت عمیس فرمود
جامه سفیدى پیچیده به محضر نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله و سلم بردم ، حضرت او را گرفته در  مقدس را در

 . دامن قرار داد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت
به تو ) 25(چون على علیه السالم نسبت : خداى بزرگ سالم مى رساند و مى فرماید: جبرئیل نازل شد و گفت 

ون است نسبت به موسى پس او را به اسم پسر كوچك هارون نام گذار شبیر است و چون لغت عربى منزله هار
 (26) .است او را حسین نام گذار

تو را معصیتى بزرگ در پیش است پروردگار را لعنت : پس پیامبر بزرگوار او را بوسه داد و گریست و فرمود
فرزند مرا بیاور، : طمه مگو چون روز هفتم شد نبى اكرم فرمودفرمود اى اسماء این خبر را به فا. كن قاتل او را

چون او را به نزد آن حضرت بردم گوسفندى براى امام حسین علیه السالم عقیقه كرد، یك ران قربانى را به قابله 
و  پس او را در دامن خود قرار داد) 27(داد و سر نوزاد عزیزش را تراشیده و به وزن موى سرش نقره صدقه داد 

: اى اباعبداهللا ، چه بسیار گران است بر من كشته شدن تو سپس نبى اكرم بسیار گریه مى كرد اسماء گفت : فرمود
پدر و مادرم فداى تو باد، این چه گفتارى است كه در روز نخستین والدت بر زبان جارى كردى و امر نیز فرمودى 

 !و گریه مى كنى ؟
دلبند خود كه گروهى ستمگر از بنى امیه او را خواهند كشت خدا نرساند به مى گویم بر این فرزند : حضرت فرمود

 .ایشان شفاعت مرا، خواهد كشت او را مردى كه رخنه در دین من خواهد كرد و به خداوند بزرگ كافر خواهد شد
براهیم در حق خداوندا مى خواهم از تو در حق این دو فرزندم آنچه خواست ا: نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله گفت 

ذریت خود خداوندا، تو دوست دار ایشان را و دوست دار، هر كه دوست مى دارد ایشان را و لعنت كن هر كه 
 (28. (ایشان را دشمن دارد لعنتى چندان كه آسمان و زمین پر شود

 نام امام حسین علیه السالم از نام خداوند متعال گرفته شده
هنگامى كه خدا آدم را آفرید در سمت راست : علیه و آله علیه روایت كرده است  ابوهریره از پیامبر اكرم صلى اهللا

این پنج شبح كه در هیبت و صورت من هستند : عرش پنج شبح نور دید كه در سجده و ركوع هستند آدم پرسید
 :كیانند ؟ پاسخ آمد

شتق كرده ام و اگر براى ایشان نبود، اینان پنج تن از فرزندان تو هستند كه پنج نام براى آنها از نام هاى خود م
بهشت و جهنم و عرش و كرسى آسمان و زمین و فرشتگان و آدمیان و جنیان را نمى آفریدم ، پس من محمود و این 
محمد است ، و من عالى هستم و این على است ، و من فاطرم و این فاطمه است و من احسانم و این حسن است ، و 

ست ، به عزتم سوگند كه هر كس ذره اى از كینه ایشان در دل داشته باشد، او را داخل من محسنم ، و این حسین ا
آتش مى كنم ایشان برگزیدگان من هستند و به ایشان نجات مى دهم ، و به ایشان هالك مى كنم ، هرگاه حاجتى 

نجات ، هر كس به آن متعلق ماییم كشتى : پیغمبر صلى اهللا علیه و آله فرمود  دارى به این پنج تن متوسل شود، پس 
 (29. (شود نجات یابد و هر كس از آن برگردد هالك شود

 
 فرشته آزاد شده امام حسین علیه السالم 

شیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از امام جعفر صادق علیه السالم روایت كرده اند كه چون امام حسین علیه 



ر كرد كه با هزار ملك براى تهنیت از طرف خداوند و از طرف السالم متولد شد خداى جهان آفرین به جبرئیل ام
خود به محضر مبارك پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله نازل شود جبرئیل عبوریش از جزیره اى افتاد با فرشته اى 

ى كرده الهى بود خداوند او را به امرى مقرر داشته بود و او در فرمان الهى كند  رو به رو شد كه از حامالن عرش 
بود، خداوند عالم هم بالش را در هم شكسته و او را در آن جزیره انداخته بود آن فرشته در آن جزیره مدت هفتصد 

سال بود كه خدا را عبادت مى كرد در روایتى آمده است كه خداوند بزرگ او را مخیر كرد مابین عذاب دنیا و 
او را در آن جزیره شكنجه داد آن فرشته دید كه جبرئیل با عذاب قیامت ، او عذاب دنیا را اختیار كرد سپس خدا 

 : فرشتگان فرود مى آیند از او پرسید كه اراده كجا دارید ؟گفت
 . خداى بزرگ به محمد صلى اهللا علیه و آله فرزندى كرامت فرموده است

 . مرا امر كرده كه او را مبارك باد بگویم
، شاید كه آن حضرت براى من دعا كند تا خداوند بزرگ از من در اى جبرئیل مرا نیز با خود ببر: فطرس گفت 

 (30(گذرد جبرئیل او را با خود به خدمت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برد تبریك عرضه داشت و شرح 
اى جبرئیل به فطرس بگو كه خود را به : نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود. حال فطرس را به عرض رسانید

 (31(این مولود بمالد و به محل خود باز گردد فطرس خود را به قنداقه امام حسین علیه السالم مالید، قنداقه 
 :بال هایش ، رویید و به آسمان پرواز كرد و عرض كرد

یا رسول اهللا ، همانا زود باشد كه این مولود را امت تو شهید كنند و این نعمت كه از طرف امام حسین علیه السالم 
به او سالم كند من سالمش را به او برسانم و هر كه بر او صلوات بفرستد من   سید در عوض آن هر كس به من ر

كیست چون : طبق روایات دیگر چون فطرس به آسمان باال مى رفت مى گفت ) 32(صلواتش را به او مى رسانم 
 . آله هستم من و حال آن كه من آزاد كرده حسین بن على و فاطمه و محمد صلى اهللا علیه و

 
 جبرئیل گهواره جنبان امام حسین علیه السالم

در احادیث معتبر از طرق شیعه و سنى روایت كرده اند كه بسیار مى شد فاطمه : عالمه مجلسى رحمه اهللا مى گوید
علیها السالم در خواب بود و امام حسین علیه السالم در گهواره مى گریست و جبرئیل گهواره آن حضرت را مى 

باند و با او سخن مى گفت و او را ساكت مى كرد چون فاطمه علیهاالسالم از خواب بیدار مى شد مى دید كه جن
گهواره آن حضرت مى جنبد، وكسى با آن حضرت سخن مى گوید، ولى فاطمه علیهاالسالم كسى را نمى دید، چون 

 . او جبرئیل است: فرمودجریان امر با به محضر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عرضه داشت حضرت 
چون آن حضرت در شب تا در جایى مى نشست از پیشانى و زیر گلوى آن حضرت نور مى : نیز روایت كرده اند

 (33. (درخشید، زیرا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله این دو جا را بسیار مى بوسید
 الشمس قسم به روى نیكو حسین و اللیل سواد طره موى حسین

 بى بسمله در قرآن استآن سوره كه 
 بسم اللهش هالل ابروى حسین

 جوهرى
 در منازل وحى 

این جا پیرامون گهواره اى صدمه اى نغمه مالئكه اى مى آید كه نقشه نظام امتى را به اهل خانه مى آموزد این جا 
الیى مى گوید جبرئیل آهسته قدم بردارید، سر و صدا نكنید این جا قنداقه اى در گهواره است كه جبرئیل براى او ال

 .این جا گهواره كسى را مى جنباند كه بعدها دنیا را مى جنباند
آهسته باشید كه جبرئیل الى الى خواب براى این كودك نوزاد زمزمه مى كند و به جاى شیر، پستان مادر به بهره 

 (34. (هاى شیر بهشت او را نوید مى دهد
 ان فى الجنة نهرا من لبن

 سنلعلى و حسین و ح
 :شعراى فارسى زبان این بیت را استقبال كرده اند



 اى رخت مظهر اسماء و صفات
 همه شاهان زتجلى تو مات
 در دهان تو بود آب حیات

 تشنه لب جان بسپارى به فرات
 ان فى الجنة نهرا من لبن

 لعلى و حسین و حسن
 خون هویداست ز رخسار تو
 قدسیان چاكر و غم خوار تو

 تو نغمه خوانند زگهواره
 این چه لطفى شده درباره تو

 ان فى الجنة نهرا من لبن
 لعلى و حسین و حسن

 مرحبا بر قدر و مردانه تو
 حبذا همت فرزانه تو

 دو جهان گشته عزا خانه تو
 كربال منزل كاشانه تو

 ان فى الجنة نهرا من لبن
 لعلى و حسین و حسن

پایین مى انداخت و ترقیص مى كرد، رقص حالل  فاطمه علیها السالم حسن را خودش نوازش مى كرد و باال و
 :همین است ، فاطمه علیها السالم در نوازش كودكش این گونه زمزمه مى كرد

 اشبه اباك یا حسن
 و اخلع عن الحق الرسن

 و اعبد الها ذامن
 (35(و ال توال ذا الحسن 

 . شبیه پدرت باش اى حسن ، افسار ناقه را رها كن -
 . را بنده باش و دوستى با مردم كینه توز را رها كن و خداوند صاحب منن -

 :براى امام حسین علیه السالم در نوازش مادرانه اش مى خواند
 انت شبیه بابى

 لست شبیها بعلى
 (36(تو شبیه پدرم هستى نه شبیه پدرت على  -
 

 مدد غیبى 
 . پدرت شجاع باش پسرم ، مانند: فاطمه علیها السالم به امام حسین علیه السالم مى فرماید

حضرت زهرا علیهاالسالم در موقع بازى با اطفالش به حسین علیه السالم درس شجاعت و دفاع از حق و 
مانند پدرت شجاع و : چهار نكته حساس را به آن كودكان القا مى كرد  خداپرستى مى داد و در همین جمله حساس 

 (37. (ا افراد كینه توز دوستى مكن خداپرست باش ، از حق دفاع كن ، خدا را پرستش كن ، ب
حسن و حسین علیهماالسالم در حضور رسول خدا صلى اهللا علیه و آله كشتى مى گرفتند پیغمبر : ابوهریره مى گوید

یا رسول اهللا ، با این كه حسن از حسین بزرگتر : آفرین حسین ، آفرین فاطمه عرض كرد: خدا به حسن مى فرمود
علتش این است كه حسین علیه السالم از تاییدات غیبى برخودار : پاسخ داد! یق مى كنى ؟است او را علیه حسن تشو

 .است و جبرئیل او را تشویق مى كند



 .(38(براى همین من حسن را تشویق مى كنم 
دیدم كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با دست و پا راه مى ود حسن و حسین بر پشت آن حضرت : جابر مى گوید

 .(39(بهترین شتر شتر شماست و شما بهترین سوار هستید : بودند و مى فرمودسوار 
در چند كتاب معتبر مى نویسند خطاب رسید به جبرئیل امین علیه السالم كه به زمین نازل و گهواره جنبان امام 

 : حسین علیه السالم بوده باش و او افتخار مى كرد و این دو بیت را عوض ذكر خواب مى گفت
 فى الجنة نهرا من لبنان 

 لعلى و حسین و حسن
 كل من كان محبا لهم

 یدخل الجنة من غیر حزن
 :محزون شاعر گوید

 خواب كن صیحه از این بیش مزن
 آتش غم بدل ریش مزن

 ز آه خود بر دل ما نیش مزن
 عرش را قائمه در هم مشكن

 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 تو كه جان را ز ازل باخته اى

 انه علم ساخته اىقد مرد
 عالممى را به غم انداخته اى

 به تو مكشوف شده سر و علن
 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 اى ضیاء بصر اهل وال

 یاد كردى مگر از كرب و بال
 هاتف غیب مگر داد صال

 كه جدا مى شودت سر زبدن
 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 توشه صف شكن ممتحنى
 طنىتو كه آواره و دور از و

 مى شود قمست تو بى كفنى
 تو سهیل از مژه ات مه مفكن

 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 دامن از اشك چراتر دارى
 گریه بهر على اكبر دارى

 یا زبى شیرى اصغر دارى
 كه زند تبر بحلقش دشمن
 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 اى گل تازه گلزار رسول
 غنچه نورس زهراء بتول

 مال تو عقولمات و حیران زج
 ذات یكتا به عزاى تو ملول

 ... ان فى الجنة نهرا من لبن



 اى رخت شمع شبستان هدى
 شخص تو آینه ذات خدا

 خواب كن خواب كه در كربال و بال
 مى برد شمر سرت را از قفا

 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 آسمان تخته گهواره تو
 چشم انجم پى نظاره تو

 جان فداى تن صدا پاره تو
 واى بر زینب بیچاره تو
 ... ان فى الجنة نهرا من لبن

 تو جفایى بى حد و بى مر بینى
 لب خشك على اصغر بینى

 داغ عباس دالور بینى
 بلكه داغ على اكبر بینى

 ... ان فى الجنة نهرا من لبن
 اى كه باشد به تجلى ظهور
 سر تو سر انااهللا به ظهور

 هست تفسیر كن آیه نور
 هى به تنورگه بگهواره و گا

 (40... (ان فى الجنة نهرا من لبن 
 

 خواب ام الفضل
پیش از تولد امام حسین علیه السالم در : زوجه عباس بن عبدالمطلب است مى گوید) 41(ام الفضل كه دختر حارث 

 (42(خواب دیدم كه پاره اى از گوشت مبارك 
بیر این خواب را از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پیامبر صلى اهللا علیه و آله جدا شده و به دامن من افتاده تع

خواب خوبى دیده اى ، مولودى از فاطمه به نام حسین به دنیا مى آید، او را به تو مى : پرسیدم حضرت فرمود
 .سپارم پس از تولد آن بزرگوار نبى گرامى صلى اهللا علیه و آله او را به نام ام الفض سپرد

دمت پیامبر صلى اهللا علیه و آله بردم ، حضرت او را بر زانوى خویش نهاد و بسیار او را خ: ام الفضل مى گوید
بوسید پس از لحظه اى من او را از حضرت گرفتم امام حسین علیه السالم گریه كرد پیامبر صلى اهللا علیه و آله 

ا گذاشتم تا براى اى ام الفضل ، هیچ مى دانى آزردن حسین كارى آسان نیست من حسین ر: ناراحت شده فرمود
حضرت آب بیاورم پس از لحظه اى باز گشتم ، دیدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله گریه مى كند پرسیدم یا رسول 

 اهللا چرا گریه مى كنید ؟
لحظه اى پیش جبرئیل آمد و مرا خبر داد كه امتم این فرزند را به قتل مى رساند و او را با لب تشنه شهید : فرمود

 (43(. مى كنند
ام الفضل لببه كبرى همسر عباس بن عبدالمطلب مواظب پرورش حسین علیه السالم بود او را نوازش مى كرد و با 

این نغمه او را در گهواره خواب مى كرد یا در آغوش مهر خود بال و پر مى داد و باال و پایین مى انداخت و مى 
 :خواب برودخواند و گاهى به پشت كودك مى زد كه آرام بگیرد و به 

 یا بن رسول اهللا ، یا بن كثیر الجاه ،
 فرد بال اشباه ،

 اعاذه الهى ، من امم الدواهى ،



 اى پسر رسول خدا، اى پسر كثیره الجاه -
 ( حسین فرد بال اشتباه است یا رسول اهللا ؟(فردا بى بدیل  -
 (44.(هدارخدا من او را از تیر بال كه به سوى او هدف گیرى كنند در پناه خود نگ -

 محمد صلى اهللا علیه و آله با دختر خود سخن مى گوید 
خدا لعنت كند : فاطمه علیهاالسالم را در آغوش گرفته بود پیامبر صلى اهللا علیه و آله او را در برگرفت و گفت 

یان من و كشندگانت را، خدا لعنت كند غارتگرانت را، خدا لعنت كند همدستانى كه به زیان تواند، خدا حكم كند م
دختر جان یادآور شدم آن  :پدر جان چه مى گویى ؟فرمود: آنان كه یارى به زیان تو كنند، فاطمه علیهاالسالم گفت 

آزار و ستم و بى وفایى كه پس از من و تو به او مى سد، حسین من در آن زمان میان یك دسته غیرت مندان با 
ند، در فداكارى و هدیه جان بر یگدیگر پیشى مى گیرند گویا عصبیت است ، اختران كویش تو گویى ستارگان آسمان

 (45. (اكنون من لشكرگاه و جاى بنه و تربت خاك آنان را مى بینم 
 با قلب بشر مومن و همراز حسین است
 آن كس كه پناهش بدهد باز حسین است

 از مردم دنیا مطلب حاجت خود را
 درخواست از او كن كه سبب ساز حسین است

 
 ازدواج امام حسین علیه السالم : م فصل دو

سپاه پیروزمند اسالم به شهر مدینه وارد شد، و اسیرانى گرانقدر همراه داشت در میان آنها دختر یزدگرد شهریار 
پدر به سویى گریخته و دختر را گذارده و رفته بود،برادرانش به كشور چین پناه برده و خواهر را بى . ایران بود

 .د ولى اسالم پناه بى پناهیان بود و بزرگ ترین پناه را براى شاهزاده خانم بى پناه فراهم كردپناه گذارده بودن
شد، دوشیزگان شهر به تماشا آمدند   شهرزاد اسیر همراه سربازان به درون مدینه قدم گذارد، خبر در مدینه پخش

مدینه در پى كاروان اسیر به سوى مسجد پاره اى از بام سر مى كشیدند تا دختر شاهنشاه ایران را ببیند، مردم 
 .روانه شدند تا ببینند شهرزاده خانم چه مى كند و عمر با او چگونه رفتار مى كند

خلیفه با تنى چند از یاران رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در مسجد نشسته بود كه كاروان به مسجد رسید، 
ت كه اسیر شده فاتح خراسان ما را فرمود كه به مدینه اش این دختر یزگرد اس: سرپرست كاروان چنین گزارش داد

 .آورده تا خلیفه سرنوشتش را معلوم سازد  
شهرزاده كه رنج سفر اسارت را كشیده بود و از آینده در بیم و هراس بود، به . شهرزاده را نزدیك عمر نشانیدند

این گبرزاده به ما بد مى : ام پنداشت گفت عمر كه سخن او را دشن !بیروج باذهر مز: ناگاه ناله اى زد و گفت 
 !گوید

نه چنین نیست به نیاى خویش نفرین مى كند سپس : حضرت على علیه السالم كه در آن مجلس حاضر بود گفت 
 !مى گوید روز هرمز سیاه باد كه نواده اش اسر شده ؟: سخن شهرزاده را براى عموم ترجمه كرده گفت 

 !ا زبان فارسى مى دانست و نزد چه كسى آموخته بود ؟حضرت على علیه السالم از كج
این دختر و همراهانش را مانند دیگر اسیران به فروش برسانید باز هم على علیه السالم به : فرمان خلیفه صادر شد

 . این كار شایسته نیست: سخن آمد
 با این دختر چگونه رفتار كنیم ؟: عمر پرسید 

 .خود دختر واگذارید، هر كه را بپسندد، براى همسرى برگزیند به نظر: حضرت على علیه السالم 
شهرزاده به اطراف نگاهى كرد و یكایك حاضران را در نظر آورد، به هر چهره اى مى نگریست و از او مى 

گذشت همه حاضران را یكان یكان نگاه مى كرد، حاضران دسته جمعى مى نگریستند كه دیدند نگاه گذراى شاهزاده 
چهره جوانى بایستاد و گذر نكرد، جوانى كه بیش از هجده بهار از عمرش نگذشته بود، رخسار زیبایش  اسیر بر

 .همچون خورشید مى درخشید نگاه دختر كه بر چهره جوان بایستاد، غم و اندوه خود را فراموش كرد
مى نگریست و با خود سكوت عمیقى سرتا سر مجلس را فرا گرفت ، همگى به دختر مى نگریستند و دختر به پسر 



! مى اندیشید كه آرام جانم را یافتم ، آرامش قلبم را پیدا كردم آیا ممكن است كه این پسر دخترى اسیر را بپذیرد؟
مردان از زنان خواستگارى مى كنند، ولى اگر من از او خواستگارى كنم ، امید مرا ناامید نخواهد كرد، باز هم به 

فت چهره اش چهره امید است و رخسارش رخساره نوید، دست رد به سینه ام چهره جوان نگریست ، با خود گ
نخواهد گذارد، پس به خود قدرتى داد و از جاى برخاست و به سوى جوان رفت ،گام هایش لرزان و كوتاه بود، 

 .دهمان كه به كنار جوان رسید همه دیدند كه دست سپید و ظریفش را بر روى سر امام حسین علیه السالم نها
صداى احسنت و آفرین از مجلسیان برخاست ، تماشاچیان ، دیدند كه شهرزاد پیغمبر زاده اى را برگزید امام حسین 

 .علیه السالم تقاضاى دختر اسیر را پذیرفت و وى را همسر خود قرار داد
و نسل امام حسین از  شهر بانو براى امام حسین پسرى بیاورد كه تنها یادگار امام حسین بود، خلیفه امام حسین بود

وى به جاى ماند این پسر امام چهارم ،امام زین العابدین علیه السالم بود كه على نام داشت شهر بانو در عمر كوتاه 
خود به وفادارى با امام حسین پرداخت ، عمر امام حسین هر چند كوتاه بود، ولى عمر، شهربانو كوتاه تر بود، 

سین دومى به جهان بشریت تقدم داشت خود، جهان را بدرود گفت ، و هسمر بزرگ شهربانو كه پسر بزاد، وا مام ح
خود را در سوك خود نشانید شهرزاده ناز پرود بود و قدرت نداشت كه مصیبت جانگداز شوهر عزیزش را ببیند، 

تاریخ نشان  به زودى از این جهان سفر كرد، تا در آن جهان ، خانه را آب و جارو كرده به انتظار شویش بنشیند
نمى دهد كه دوران انتظار چقدر طول كشید، ولى آنچه قطعى است روزى انتظار به سر آمد و فراق پایان یافت ، 

 .همان روزى كه امام حسین علیه السالم افسر شهادت را به سر نهار و پیشواى شهیدان گردید
یه السالم پسرى آورد، رشید، دلیر، زیبا،شبیه همسر دیگر امام حسین علیه السالم ، لیال است كه براى اما حسین عل

ترین كس به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله رویش روى رسول ، خوش خوى رسول ، گفت و گویش گفت و گوى 
 . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هر كسى كه آرزوى دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیال مى نگریست

لیال دختر ابو مره . رگ امام حسین علیه السالم كه در كربال در ركاب پدر شهید شداین پسر على است و پسر بز
 .ثقى است و نواده عروة بن مسعود

عروه نیاى لیال از بزرگان عرب و سران عشیره ثقیف بود كه در طائف سكونت داشتند عروه نه تنها در میان قوم 
داشت عروه به حضور مقدس پیغمبر اسالم ، شرفیاب شد و خود، بلكه در میان عرب مقامى بلند و منزلتى ارجمند 

اسالم آورد سپس به طائف بازگشت تا قوم خود را به اسالم دعوت كند قوم تثقیف ، با وى از در ستیزگى در آمدند 
و با دعوتش به دشمنى برخاستند، در برابر او مقاومت كردند و سرانجام سحرگاهى كه براى نماز برخاسته بود به 

دتش رسانیدند آرى عروه به دست دوستان كشته شد، نه به دست دشمنان امام حسین علیه السالم نیز چنین بود، شها
 .به دست دوستان كشته شد

لیال، زمانى چند در خانه امام حسین علیه السالم به سر برد و روزگارى در زیر سایه حسین بزیست و نتوانست 
ببیند به زودى از این جهان رخت بر بست و به جهان دیگر شتافت  مصیبت جانسوز شوهر و داغ شهادت پسر را

در آن جا به خواهرش شهربانو پیوست و بزرگزاده عرب با شاهزاده عجم در انتظار امام حسین علیه السالم نشستند 
 . تا اما حسین علیه السالم نیز بدآنها پیوست

ن از امام حسین جدا نشد و بار شهادت شوهر واالمقام رباب نیز همسرى با وفا براى امام حسین بود تا دم واپسی
 .خود را بر دوش كشید و به منزل رسانید

رباب پس از شهادت شوهر نیز دست از وفا برنداشت و همچنان به وفادارى پرداخت و فراق را تحمل كرد، تا 
 . مرگش دگر باره به امام حسین عع رسانید و جدایى را برطرف ساخت

والقیس كلبى است و مادر سكینه دختر دانشمند امام حسین علیه السالم ، و عبداهللا كودك شیرخوار رباب دخت ، امر
شهید او است پس از شهادت امام حسین رباب به اسارت گرفته شد و به شام برده شد، هنگامى كه به مدینه بازگشت 

ه اشك در دیدگانش خشك شد بزرگان ، مجلس عزایى براى امام حسین علیه السالم تشكیل داد و آن قدر گریست ك
 . پس از پیغمبر قوم شوهرى نمى خواهم : قریش از وى خواستگارى كردند، همه را رد كرد و گفت

رباب بیش از یك سال پس از امام حسین علیه السالم زنده نماند، در تمام مدت یك سال به سوك شوهر نشست زیر 
 .ور و بیمار گردید، و در غم امام حسین علیه السالم جان دادسقف نرفت از گرما و سرما پرهیز نكرد تا رنج



 :نقل است كه امام حسین درباره رباب و دخترش سكینه چنین مى گوید
 لعمرى اننى ال حب دارا
 تحل بها السكیة و الرباب
 احبهما و ابذل جل مالى

 و لیس لالئمى عندى عتاب
 .سكینه و رباب را میزبانى كندبه جان خود سوگند كه خانه اى را دوست مى دارم كه 

 .من این دو را دوست مى دارم و مالم را در ره آنها مى دهم و كسى حق ندارد مرا مالمت كند
------------------------------------------ 

 : پاورقى ها
 .72دیوان اقبال ، ص  -1
 .3ابوالشهداء، ص  -2
 .77و  1نقل از ابوالشهداء ص به  267پرتوى از عظمت حسین علیه السالم ، ص  -3
 .317ص  3كامل ابن اثیره ج  -4
 .275پرتوى از عظمت حسین علیه السالم ، ص  -5
 .75الشیعه و الحاكمون ، ص  -6
 .125عایشه در دوران معاویه ، ص  -7
 .212امام على ، ص  -8
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 .184، ص 10الغدیر، ج  -10
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 .190ص ،  10الغدیر ج  -12
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 .183، ص 10، الغدیر، ج 7و 6، ص 3مروج المذهب مسعودى ، ج  -14
 .12با استفاده از مقدمه فلسفه انقالب حسین علیه السالم ، ص  -15
 .474، ص 5ج مجمع البیان ،  -16
 . فلسفه شهادت ،از استاد ناصر مكارم شیرازى -17
 .48، ص 4، مناقب شهر آشوب ، ج 65، ص 11احقاق الحق ، ج  -18
در شب بدر حضرت رسول اكرم به اصحاب فرمود كیست برود امشب برود براى ما از چاه آب بكشد و  -19

نكردند، حضرت امیرالمومنین علیه السالم مشكى بیاورد؟ اصحاب سكوت كردند و هیچكدام اقدام بر این كار 
برداشت به طلب آب بیرون رفت ، آن شب شبى بود سر و باد مى آمد و ظلمت داشت پس رسید، به چاه آب و آن 

چاهى بود بسیار گود و تاریك ، آن حضرت دلوى نیافت تا از چاه آب بكشد الجرم به چاه پایین رفت و مشك را پر 
ناگاه باد سختى برخورد و با آن حضرت كه آن جناب از سختى آن نشست تا برطرف شد پس كرد و بیرون آمد، 

برخاست و حركت فرمود، ناگاه باد سختى دیگرى مانند آن آمد، آن حضرت نشست تا او نیز در شد، دیگر باره 
خود را به خواست برود مرتبه سوم نیز به همان نحو بادى رسید و آن حضرت نشست و چون رد شد برخاست و 

سه : یا اباالحسن براى چه دیر آمدى ؟عرض كرد: حضرت رسول ص لى اهللا علیه و آله رسانید، حضرت پرسید
مرتبه بادى به من رسید و بسیار سخت بود و مرا لرزه فرا گرفت و مكثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود 

آن اول جبرئیل بود با هزرا فرشته كه بر تو سالم : نه فرمود: آیا دانستى آنها چه بود یا على ؟ عرض كرد: فرمود
كرد و سالم كردند ، و دیگرى میكائیل بود با هزار فرشته كه بر تو سالم كرد و سالم كردند، و پس از آن اسرافیل 

بود با هزار مالئكه كه سالم كرد بر تو و سالم كردند و اینها فرود آمدند به جهت مدد ما مرحوم محدث قمى مى 
كه اشاره به همین است قرآن آن كسى كه گفته از براى امیرالمومنین على علیه السالم در یك شب سه هزار : دفرمای



 . و سه مقبت بوده
 ( ، چاپ انتشارات پیام آزادى380مفاتیح الجنان ، ص )
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 .88ص  1مقتل خوارزمى ، ج  -27
 .206، ص 1منتهى االمال ، ج  -28
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 .206، ص 1منتهى االمال ج  -32
 .305جالء العیون ، ص  -33
 . با استفاده از مقدمه معجزه تاریخ امام عظیم حسین بن على علیه السالم از عالمه كمره اى -34
 . 462ص  با عنوان معجزات تاریخ ، 6عنصر شجاعت ، ج  -35
 .462، ص 6عنصر شجاعت ، ج  -36
 .125بانوى اسالم ، ص  -37
 .200ص  3فضائل الخمسه ، ج  -38
 .125بانوى نمونه اسالم ، ص  -39
 .193مجموعه انوار علمى معصومین علیهم السالم از حاج شیخ على فلسفى ، ص  -40
 .169، منتخب طریحى ، ص 318ینابیع الموده ، چاپ اسالمبول ، ص  -41
 .397، ص 11، احقاق الحق ، ج 12لهوف ، ص  -42
 .94، ص 4اعیان الشیعه ، چاپ دمشق ، ج  -43
 .461ص  6عنصر شجاعت و معجزه تاریخ ، ج  -44
 .7ص  1عنصر شجاعت ، ج  -45

 

 فرزندان امام حسین علیه السالم: فصل سوم 
 

 :و قول صحیح تر شش پس و چهار دختر به قولى چهار پسر و دو دختر و به قولى شش پسر و سه دختر و به
 . على اكبر علیه السالم كه در كربال با آن حضرت شهید شد از حضرت لیال علیهاالسالم بنت عروة داشت -1
 .على اوسط ملقب به امام زین العابدین علیه السالم كه از شاه زنان بود و به قولى مادرش ام ولد بود -2
 . شیر خوارگى در كربال تیر بر حلقش آمد شهید شد مادرش رباب است على اصغر علیه السالم كه در -3
 . محمد، احوالش معلوم نیست -4
 .جعفر جعفر كه مادرش قضاعیه و در حیات آن حضرت وفات كرد -5
 .عبداهللا كه آن هم در كربال شهید شد -6
 . سكینه ، مادرش رباب بنت امرو القیس -7



 . تفاطمه مادرش ام اسحاق بوده اس -8
 (46(زینب مادرش معلوم نیست و یك دختر دیگر معلوم نیست  -9
 

 مهدى موعود نهمین فرزند امام حسین علیه السالم است
امام حسن علیه السالم بر )ابن شهر آشوب سند را به سلمان فارسى مى رساند (بر اساس اخبار صحابه و تابیعن 

 :مبر اسالم او را مى بوسید و مى فرمودپیغ :ران رسول خدا صلى اهللا علیه و آله جاى داشت 
از صلب تو نه نفر . تویى سید، پسر و پدر سادات ، و امام پسر امام و پدر امامان و حجت و پدر حجت هاى خدایى 

امامان به وجود آیند،نهمین ایشان قائم آل محمد صلى اهللا علیه و آله است كه تا قیامت به جاى باشد شخصى از 
دوازده نفر و نه تن از ایشان از نسل حسین هستند : ا رسول اهللا امامان چند نفرند؟ فرمودی: حضرت سوال كرد

 (47. (مهدى موعود نهمین فرزند حسین است 
 

 خلفاى بعد از رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 
 . عن النبى صلى اهللا علیه و آله انه یكون بعده اثنا عشر خلیفة بعدد نقباة بنى اسرائیل

كه دوازده تن (خلفاى پس از من دوازده نفرند به شمار نقباى بنى اسرائیل : كرم صلى اهللا علیه و آله فرمودرسول ا
 .( بودند

همه دوازده خلیفه پس از من از بنى هاشم هستند در این باب شیخین و ترمذى و ابى داود و مسلم و : سپس فرمود
 (48. (نقل كرده اندسید على همدانى و شعبى و غیر این ها اخبار بسیارى 

 (49(بدان كه اوصیاى پیغبمر صلى اهللا علیه و آله دوازده نفر بودند 
كه امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السالم نخستین آنها، و آخر آنها حضرت حجة بن الحسن علیه السالم است 

ه این عدد مطابق با حروف ال اله اال اهللا ، و علما براى عدد ائمه به دوازده ، مناسباتى بیان كرده اند، از جمله آن ك
، محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ، امیرالمومنین علیه السالم على بن ابى طالب ، بعضى از اسماى حسنا، 

محبهم فى الجنه ، عدوهم فى النار است همچنین این عدد مطابق با شمار نقباى بنى اسرائیل است كه در سوره مائده 
نقیب قوم كفیل و : و در مجمع البیان آمده ) 50)(و لقد اخذ اهللا میثاق بنى اسرائیل و بعثا منهم اثنى نقیبا ( :مى فرماید

 . ضمین است كه اسرار را مى شكافد و از این قبیل است نقاب المراة و مناقب كه به معناى فضایل است
 :ه اعراف مى فرمایدهمچنین این عدد مطابق است با شمار اسباط بنى اسرائیل كه در سور

و قطعنا هم اثنى عشرة امما اسباطا و اوحینا الى موسى اذا استقیه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه )
 (51) .(مشربهم   اثتنا عشرة عینا قدم علم كل الناس 

اسماعیل ، یعنى صحیح آن است كه اسباط در اوالد اسحاق به منزله قبایل است در اوالد، : در مجمع البیان آمده 
متفرق گردانیدم اوالد یعقوب را به دوازده فرقه ، چون اوالد یعقوب دوازده نفر بودند و از براى هر یك از آنها 

 .اوالد و نسبى بود، پس هر فرقه از آنها سبط و امتى شدند
 (52. (از جمله این عدد مطابق است با برج هاى آسمان و ماه هاى سال و با عدد ساعات شب و روز

 سوال عالج از طبیبان دین كن
 توسل به ارواح این طیبین كن
 دو دست دعا بر آور بهزارى

 همى گو به صد عجز و صد خواستارى
 الهى به خورشید برج هدایت

 الهى الهى به شاه والیت
 الهى به زهرا، الهى به سبطین

 كه مى خواند شان مصطفى قرة العین
 الهى به سجاد آن معدن حلم



 اقر شه كشور علمالهى به ب
 الهى به شاه صادق امام اعاظم

 الهى به اعزام موساى كاظم
 الهى به شاه رضا قائده دین

 به حقى تقى خسرو ملك تمیكین
 الهى به حق نقى شاه عسكر

 بدان عسكرى كز ملك داشت لشكر
 الهى به مهدى كه ساالر دین است

 شه پیشوا اهل یقین است
 بیخشار و از چاه حرمان بر آرم

 (53(ه بازار محشر مكن شرمسارم ب
 

 امامان از نسل امام حسین علیه السالم 
انى مخلف فیكم الثقلین : معناى سخن پیغمبر صلى اهللا علیه و آله كه فرمود: از حضرت على علیه السالم پرسیدند

 كتاب واهللا و عترتى چیست و عترت چه كسانى هستند ؟
ز فرزندان حسین كه نهمى آنها مهدى و قائم خواهد بود، عترت من و حسن و حسین و نه نفر ا: حضرت فرمود

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هستیم ، عترت از قرآن جدا نمى شود و قرآن نیز از عتر جدا نمى گردد، تا در 
 .قیامت بر لب حوض كوثر با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مالقات كنند

من دو چیز گرانبها را در میان  :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود حضرت على علیه السالم روایت كرده كه
 (54(كتاب خدا و عترت و اهل بیت این دو چیز تا قیامت از هم جدا نخواهند شد : شما امت مى گذارم 

از على و حسن و حسین و امامانى كه : یا رسول اهللا عترت تو كیانند ؟فرمود: مانند این دو انگشت جابر عرض كرد
 .نسل حسین تا قیامت به وجود مى آیند

انما یرید اهللا (معناى آیه  :به حضرت امام جعفر صادق علیه السالم عرض كردم : عبدالرحمان بن كثیره مى گوید
این آیه درباره على و حسین و حسن و : چیست ؟فرمود (55) (لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا 

ازل شد بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله على علیه السالم به امامت رسید بعد از او حسن فاطمه علیهاالسالم ن
و اولوا االرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب : (و بعد از حسن ، حسین به امامت رسید، آنگاه نوبت به این آیه رسید

 (56)(اهللا 
 

 ست عدد فرزندان امام حسین علیه السالم از ستاره ها بیشتر ا
یزید بن معاویه چهارده پسر داشت ولى امام حسین علیه السالم در : صاحب منتخب از تاریخ گزیده نقل مى كند

با این حال در تمام اقطار عالم عدد ایشان از ستارها بیشتر است و از . وقت شهادت خود یك پسر بیشتر نداشت 
 (57. ( فرزندان یزید علیه اللعنة و العذاب نسلى باقى نمانده است

 
 امام حسین علیه السالم در آیات قرآن : فصل چهارم 

 امام حسین علیه السالم در آیه تطهیر 
 (58) (انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا )

 .ندخدا چنین مى خواهد كه هر رجس و آالیش را از شما خانواده نبوت ببرد، و شما از هر عیب پاك و منزه گردا
در فضیلت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و على و فاطمه و حسنین علیهم )60(و شیعه ) 59(آیه شریفه از نظر سنى 

 . السالم نازل شده است
اگر آیه درباره زنان پیغمبر ) 61(عده اى نیز گفته اند كه درباره زنان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله نازل شده است 



 .د، باید ضمیر مونث ذكر مى شد تا به سیاق صدر آیه داللت داشته باشدصلى اهللا علیه و آله بو
جبرئیل و میكائیل و رسول  : آیه تطهیر نیز در منزل من در خصوص هفت نفر نازل شده است: ام سمله مى گوید

 . اهللا صلى اهللا علیه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم
خیر تو از زنان : م ، عرض كردم ، یا رسول اهللا آیا من از اهل بیت توام ؟ فرمودمن در منزل بود: سپس مى گوید

 (62(پیامبرى ؟
كدام یك : جامع ترمذى به اسنادش از انس بن مالك روایت مى كند كه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسیدم 

 اهل بیت بیشتر مورد توجه شماست ؟
 . حسن و حسین علیهماالسالم: فرمود

از وقتى كه آیه تطهیر نازل شد قریب شش ماه هر : از جامع ترمذى نقل مى كند9الكى در فصول المهمه صفحه م
 .روز رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله در هنگام نماز به در خانه فاطمه علیهاالسالم مى آمد و آیه تطهیر را مى خواند

 :حضرت در وقت نزول آیه فرمود
 (63(فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطیرا  اللهم اهل بیتى و خاصیتى

آیا زنان رسول خدا : حصین بن سمره از زیدن بن ارقم پرسید: در صحیح مسلم و جامع االصول روایت شده است 
نه به خدا قسم ، زیرا كه زن مدتى با شوهر خود است ، چون طالقش : صلى اهللا علیه و آله از اهل بیتند ؟ زید گفت 

مى رود و به قوم خود ملحق مى شود و از شوهر به كلى جدا مى شود بلكه اهل بیت او خویشان داد به خانه پدرش 
 (64. (او هستند كه صدقه برایشان حرام است و هر خانه و به هر كجا بروند از اهل او جدا نیستند

م السالم نازل شده آیه تطهیر در حق پنج بزرگوار محمد صلى اهللا علیه و آله ، على ، فاطمه ، حسن و حسین علیه
 (65. (است 

 عایشه روایت مى كند 
 : از كتاب غایة المرام چنین است 22حدیث 

از متفق علیه بخارى و مسلم از مسند عایشه از مصعب بن شیعه از صفیه دختر شبیه از عایشه دختر ابى بكر 
 : روایت كرده كه گفت

یاه پوشیده بود كه حسن بن على علیه السالم داخل شد، روزى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بیرون آمد و عباى س
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله او را در زیر عبا داخل كرد، بعد از آن امام حسین علیه السالم آمد او را هم داخل 

یز داخل عبا كرد بعد از آن فاطمه علیهاالسالم آمد او را نیز داخل كرد، بعد از آن هم على علیه السالم آمد او را ن
 (66. (كرد، سپس آیه تطهیر را تالوت كرد

آیه تطهیر به رسول خدا صلى اهللا  :ابوسعید خدرى و انس بن مالك و واثلة بن واسقع و عایشه و ام سلمه مى گویند
 (67. (علیه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم اختصاص دارد

 : سترسول اكرم صلى اهللا علیه و آله فرموده ا
 (68(النجوم امان ال هل السماء و اهل بیتى امان المتى 

 . ستارگان امانند بر اهل آسمان ، و اهل بیت من امانند براى امت من
 

 امام شافعى
او كه از امامان چهار گانه است اهل سنت است در اشعار معروف خود درباره اهل بیت چنین عرض اخالص 

 : كرده است
 بكمیا آل بیت رسول اهللا ح

 فرض من اهللا فى القران انزله
 یكفیكم من عظیم الفخر انكم

 (69. (من لم یصل علیكم ال صالة له 
 . اى اهل بیت رسول ، دوستى شما فریضه اى است از جانب خداوند كه در قرآن آن را فرود آورده است -



شما درود نفرستد نمازش باطل بر   از فخر بزرگ شما را این كه بس كه درود بر شما جزء نماز است و هر كس  -
 . است

 و لما رایت الناس قد ذهب بهم
 مذاهبهم فى ابحر الغى و الجهل

 ركبت على اسم اهللا فى سفن النجا
 و هم اهل بیت المطفى خاتم الرسول

 و امسكت حبل اهللا و هو والوهم
 (70(كما قد امرنا بالتمسك بالحبل 

دریاهاى گمراهى و جهالت انداخته است ، به نام خدا سوار كشتى  چون مردم را دیدم كه راههاشان آنها را در -
 . نجات شدم همانا اهل بیت مصطفى خاتم رسوالن

آنها كشتى نجاتند، و به ریسمان خدا كه والى آنهاست چنگ زدم همچنان كه به ما دستور داده شده كه به این  -
 . ریسمان چنگ بزنیم

 
 ذكر اهل بیت علیهم السالم شفاست

 .اهل بیت انسان را وسوسه و از هر شك و ریبى حفظ مى كند ذكر
در صواعق الحمرمة از شعبى روایت شده است كه روزى ابوبكر در زمان خالفت خود با جمعى نشسته بود كه 

هر كس بخواهد نظر كند به سوى بزرگ : على علیه السالم آمد ابوبكر از على علیه السالم استقبال كرد و گفت 
ن از جهت مرتبه ونزدیك ترین ایشان از جهت نسبت و فاضل ترین از جهت حالت از ما به رسول اهللا ترین مردما

 (71. (صلى اهللا علیه و آله پس نظر كند به سوى آن كه طالع شد، یعنى على مرتضى علیه السالم 
 :امام جعفر صادق علیه السالم از پدرش روایت كرده كه فرمود

و آورنده كتاب آسمانى ، فرشتگان در منزل ما رفت و آمد مى كنند و ماییم خانه  ماییم اهل بیت و شجره نبوت
 (72. (رحمت و معدن علم وكمال 

وقتى آیه تطهیر نازل شده ، حضرت عبایى روى على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم كشید و دست به سوى 
 .از آنها دورگردان هر پلیدى و شك راپروردگارا، اینها اهل بیت منند، : آسمان بلند كرد و فرمود 

 
 دوستى اهل بیت علیهم السالم واجب است

زمخشرى و فخر رازى كه در بحث خالفت به جنگ شیعه مى آیند خود راوى روایتى در موضوع والى محبت 
 :هستند، فخر رازى از زمخشرى نقل مى كند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

مد مات شهیدا اال و من مات على حب ال محمد مات مغفورا له ، اال و من مات على آل من مات على حب آل مح
 . محمد مات تابتا، اال و من مات على حب آل محمد مات مومنا مستكمل االیمان

هر كس بر دوستى آل محمد مرد شهید مرده است ، هر كس بر دوستى آل محمد مرد آمرزیده است هر كس بر 
 . توبه كار مرده است هر كس بر دوستى آل محمد مرد مومن و كامل ایمان مرده است دوستى آل محمد مرد

 (73: (زمخشرى و فخر رازى در ذیل روایت گذشته ، از پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله نقل مى كند كه فرمود
 (74(ة الجنة اال و من مات على بغض آل محمد مات كافرا، اال و من مات على بغعض آل محمد لم یشم رائح

هر كسى بر دشمنى آل محمد بمیرد كافر مرده است ، هر كس با دشمنى آل محمد بمیرد بوى بهشت را استشمام 
 . نخواهد كرد

 (75(هر كس به محبت اهل بیت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بمیرد شهید مرده است
عرفة حق ربه و حق رسوله وو اهل بیته مات فانه من مات منكم على فراشه و هو على م: على علیه السالم فرمود

 (76(شهیدا و وقع اجره على اهللا و استوجب ثواب ما نوى من صالح عمله و قامت النیه مقام اصالته لسیفه 
هر كس از شما در خوابگاهش بمیرد در حالى كه به حق خداى خود و رسولش و اهل بیت او شناسا باشد شهید )



ست و سزاوار پاداش اعمال شایسته اى است كه در اندیشه داشته وو یان اندیشه مرده است ، و پاداشش با خدا
 . همچون شمشیر كشیدن است

حضرت على علیه السالم مى فرماید من در خانه ام سلمه در خدمت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بودم كه آیه انما 
: ل شد، رسول هدا صلى اهللا علیه و آله به من فرمودیرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا ناز

 . این آیه درباره تو و فرزاندانت حسن و حسین و امامانى كه از نسل تو به وجود مى ایند نازل شده است
 بعد از تو چند نفر به امامت مى رسند؟! یا رسول اهللا : گفتم 

ن حسین ، بعد از حسین ، فرزندش على ، بعد از او پس از من تو امام مى شوى ، بعد تو حسن ، بعد از حس: فرمود
جعفر، بعد از جعفر موسى ، بعد از موسى فرزندش على ، بعد از على   فرزندش محمد، بعد از محمد فرزندش 

 .حجت علیه السالم به امامت خواهند رسید  فرزندش محمد، بعد از محمد فرزندش حسن ، بعد از حسن فرزندش 
امامان پس از تو : اینها كیستند؟ فرمود: از خدا پرسیدم . ین ترتیب بر ساق عرش نوشته بودنام هاى ایشان به هم

 (77. (هستند، پاك و معصومند و دشمنانشان ملعون هستند
 

 زنان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ازاهل بیت نیستند
این آیه درباره زنان رسول اكرم صلى  آیه تطهیر از نظر سنى و شیعه بر پنج تن آل عبادت دارد كسانى كه گفته اند

 .اهللا علیه و آله نازل شده در اشتباهند
این چند نفر كه گفته اند گفته هایشان بى جاست و ذیال بیان مى كنیم كه این افراد و گفته هاى آنان هیچ گونه ارزش 

 .و اعتبارى ندارد
ل آیه تطهیرند و آن قدر پافشارى در این ادعا تنها زنان رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله مشمو: عكرمه مى گوید

دارد كه اظهار آمادگى مباهله با منكران مى كند این مرد متعصب در بازارها با صداى بلند فریاد مى كرد كه آیه 
نظریه عكرمه چه امتیازى  : تطهیر تنها درباره زنان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله نازل شده است در پاسخ باید گفت

 . ریه دیگران دارد ؟او كسى نیست كه بتوان بر گفتارش تكیه كرد چون او از دشمنان على علیه السالم استبز نظ
عكرمه از دشمنان سر سخت امیرالمومنین على علیه السالم است و مى توان حدس زد كه نظریه او ناشى از 

 . عدوات شخصى با امام علیه السالم است
عكرمه : دین ، در كتاب الكلمة الغراء بى تفضیل الزهراء علیهاالسالم مى گویدسید بزرگوار معاصر عالمه شرف ال

كوشش مى كرد مردم را در صف دشمنان على علیه السالم كشاند، و در راه انصراف مردم از آن حضرت و دور 
كه همه كردن از مقام والیت ، سعى و تالش پیگیرى داشت او سردسته طایفه مهمى از خوارج است و معتقد بود 

 .مسلمین كافرند و مسلمان واقعى كه از اسالم حقیقى برخوردار است تنها خوارجند
اگر كلیه حاجیان را كه در مناسك حج : در موسم حج از عكرمه شنیدم كه مى گفت : خالد بن عمران مى گوید

 . حضور دارند از دم شمشیر بگذرانم به منتهاى آروزى خود رسیده ام
 . طهیر را درباره زنان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله تاویل نموده ، مقاتل بن سلیمان استدومین كسى كه آیه ت

 . او از دشمنان سرسخت امیرالمومنین است: عالمه شرف الدین مى گوید
او هم كوشش فراوان داشت حتى المقدور فضایل مسلم على علیه السالم را از اذهان بزادید، مقاتل از مشبهه است و 

 . به صورت مردم تشبیه مى كردهخدا را 
مقاتل در اثبات تشبیه راه افراط پیش گرفته و پروردگار را هم چون خلق مى : ابوحنیفه درباره وى گفته است 

 .پندارد
 . سومین كسى است كه آیه تطهیر را تاویل به بانوان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى كند عروة بن زبیر است

عروه رسما على علیه السالم را دشمنام مى داد و در جنگ هاى : شرح حال عروه مى نویسددر قاموس الرجال در 
كه على علیه السالم باالجبار به صحنه كارزار كشیده مى شد مقصر اصلى را امام متقین مى دانست و آن قدر در 

روایت كرده و از زهرى و وى از ابن ابى الحدید از اسكافى : افترا به امام على علیه السالم گستاخ بود كه مى گوید
من نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بودم عباس و على شرفیاب شدند نبى اكرم : عروه كه عایشه به او گفت 



این دو نفر در هنگام مرگ خارج از روش : صلى اهللا علیه و آله با مشاهده آن دو بزرگوار آهسته به من گفت 
 (78. (اسالمند

 
 السالم و آیه مباهلهامام حسین علیه 

فمن حاجك فیه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءنا كم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم )
به كسانى كه درباره حضرت عیسى علیه السالم بعد از آمدن دلیل قطعى  (79)(نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبین 

یعنى در حق (بیاید ما و شما با فرزندان زنان خود باهم به مباهله برخیزیم : و مجادله برآیند بگو با تو در مقام محابه
تا دروغ گو و كافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار )یگدیگر نفرین كرده و در دعا و التجا به درگاه خدا مى كنیم 

 .سازیم 
نجران در كشور یمن و ) 80(نصارى انجران معروف است  داستان مباهله و نفرین پیغمبر صلى اهللا علیه و آله با

آن موقع مركز نصارا بود، جمعى از روحانیون آن جا به مدینه آمدند تا درباره حقانیت اسالم و مسیحیت با پیغنمبر 
: مودوقتى در برابر منطق پیغمبر صلى اهللا علیه و آله عاجز ماندند پیغمبر فر. صلى اهللا علیه و آله گفت و گو كنند

اگر باز هم خود را بر حق مى دانید حاضرم با بهترین و نزدیك ترین كسانم با شما مباهله كنم و شما هم بهترین و 
نزدیك ترین كسان خود را بیاوریبد تا نفرین هر دسته را كه باطل بود نابود كند چون پیغمبر صلى اهللا علیه و آله ، 

را آورد، نصارا ترسیدند كه با نفرین اینان عذاب نازل شود و حاضر على و فاطمه و حسن و حسین ، علیهم السالم 
 .به مباهله نشدند و جزیه را بر عهده گرفتند و رفتند

جریان مباهله رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با نصارى نجران یكى از ادله قطعى بر حقانیت آن حضرت است ، 
ه رسالت خود از جانب پروردگار نداشت ، مباهله صد در صد زیرا اگر رسول گرامى صلى اهللا علیه و آله یقین ب

كشیده بود اما رسول گرامى از جانب   به زیان خودش تمام مى شد و به دست خود خط بطالن بر مدعاى خویش 
 .پروردگار مامور شد تا با شركت حضرت على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم این كار را انجام دهد

با من مباهله كنید اگر من راست مى گویم خداى بزرگ : اهللا علیه و آله به نصاراى نجران فرمودرسول اكرم صلى 
اكنون انصاف دادى : و لعنت و دورى از رحمت خود را به شما فرو فرستد و اگر من دروغ گو باشم بر من ، گفتند

جعت نمودند، سید و عاقب كه دو تن ، سپس قرار به مباهله گذاشتند و تعیین وقت نمودند، چون به منازل خود مرا
اگر محمد صلى اهللا علیه و آله با قوم خود مباهله آید ما با او مباهله كنیم كه پیغمبر : از روساى ایشان بودند گفتند 

نیست و اگر با اهل بیت خاص خود آید، با او مباهله كنیم ، كه پیغمبر نیست و اگر با اهل بیت خاص خود آید، با او 
نكنیم ، با اهل خود نمى آید مگر آن كه راست گو باشد چون صبح شد به محضر رسول خدا صلى اهللا علیه و مباهله 

 .آله آمدند
اینان كیانند ؟در : حضرت به اتفاق على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم براى مباهله بیرون آمد نصارا پرسید

فاطمه   ى بن ابى طالب علیهماالسالم است و این دخترش آن مرد پسر عمو و وصى و داماد او عل: جواب شنیدند
 .زهرا علیهاالسالم است و اینان دو فرزندش حسن و حسین علیهم السالم هستند

ما از مباهله با شما استعفا : نصارا چون چنین دیدند متفرق شدند و به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عرض كردند
 . دهیمدادیم و آنچه راضى شوى به تو مى 

 (81. (رسول گرامى صلى اهللا علیه و آله با ایشان به جزیه صلح فرمود
 .و آنها مراجعت نمودند

دانسته شد كه آیه مباهله براى فضیلت خاندان رسالت است و آیه آشكارا مى رساند و معرفى مى كند كه پیامبر صلى 
 . السالم را تصدیق و گواهى كرده است اهللا علیه و آله حسن و حسین علیهماالسالم پسران خود و على علیه

محمد صلى اهللا علیه و آله ت على ولى اهللا ، فاطمه زهرا، حسن و : آیه مباهله مختص به پنج نور پاك الهى است 
 (82. (حسین علیهم السالم 

 معاویه روایت مى كند 
چه چیز تو را : عد و قاص گفت اهل سنت به اسناد صحیح از معاویه بن ابى سفیان روایت كرده اند كه روزى به س



به خاطر سه چیز را من داشتم براى من از هر نعمتى : را سب كنى ؟ سعد گفت ) 83(مانع مى شود كه ابوتراب 
مى رفت او را به جاى خود در مدینه گذارد على ) 84(بهتر بود به یاد دارم كه وقتى پیغمبر به یكى از جنگ ها

 زنان و بچه ها به جا مى گذارید ؟ شما مرا با! یا رسول اهللا : گفت 
نمى خواهى نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى باشى جز این كه بعد : پیغمبر صلى اهللا علیه و آله فرمود

 از من پیغمبرى نیست ؟
فردا پرچم اسالم را به دست كسى مى دهم كه خدا و پیغمبر هم او را : و شنیدم كه در روز جنگ خیبر فرمود

بگویید على بیاید وقتى حضرت على علیه السالم را : بدارد ما گردن كشیدیم كه ببینیم او كیست ناگاه فرمود دوست
آوردند چمشش درد مى كرد پیغمبر كمى آب دهان به چشم او مالید و پرچم به دستش داد و خداوند جنگ خیبر را به 

 (85. (دست او فتح كرد
نازل شد پیغمبر صلى اهللا علیه و آله علیه و آله على و فاطمه و حسن و حسین )  ...قل تعالوا ندع ابناءنا(و چون آیه 

 .پروردگار اینان اهل بیت من هستند: را خواند و فرمود 
 

 سخن دو نفر از بزرگان عامه
 :زمخشرى در تفسیر كشاف و طنطارى در تفسیر الجواهر چنین گفته اند

مدینه آمدند و با رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله علیه درباره  دسته اى از علماء و بزرگان نصاراى نجران به
 .حضرت عیسى علیه السالم احتجاج كردند و این آیه از سوى پروردگار نازل شد

پسران و زنان خود را دعوت نماییم و سپس )یعنى من و شما (بیایید :را چنین معنا كرده اند) ندع (این دو كلمه 
فردا كه نصاراى نجران آن جا به وعدگاه حاضر شدند، رسول خدا صلى اهللا : نویسند مباهله كنیم سپس هر دو مى

علیه و آله حسین را بغل كرد و دست حسن را گرفت و فاطمه علیهاالسالم پشت سر رسول اكرم صلى اهللا علیه و 
اضى به پرداخت آله پشت سر فاطمه علیهاالسالنم مى آمدند نصاراى نجران چون چشمشان به این منظره افتاد ر

آیه تطهیر درباره محمد صلى اهللا علیه و آله على و فاطمه : جزیه مى شدند، زمخشرى بعد از این جریان مى نویسد
 (86. (و حسن و حسین علیهم السالم نازل شده است 

 
 على علیه السالم جان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

: د خود از حضرت موسى بن جعفر علیه السالم روایت مى كنددر غایة المرام از شیخ مفید در اختصاص به سن
امت اسالم اعم از نیك و بد اتفاق دارند وقتى پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله با نصاراى نجران مباهله كرد، جز 
ن خود پیغمبر على و فاطمه ، و حسن و حسین علیهم السالم كسى در كساء نبود، تاویل پسران خود را حسن و حسی

 (87. (زنان خودمان را حضرت فاطمه زهرا و كسى كه هم چون جان ماست على بن ابى طالب علیه السالم است 
مفسران و اهل حدیث اتفاق كرده اند و تاریخ هم آن را تایید نموده كه نبى اكرم صلى اهللا علیه و آله براى مباهله با 

 .یهما السالم كس دیگرى نبودنصاراى نجران جز على علیه السالم و فاطمه و حسنین عل
به على علیه السالم كه مصداق انفسا بود و حسنین علیهماالسالم كه مصداق ابناءنا و به فاطمه كه مصداق نساءنا 

 (88. (بود اكتفا كرد و دستور الهى را اجرا نمود
 

 امام حسین علیه السالم و سوره اهل اتى 
 ( هل اتى على االنسان حین من الدهر)

ل اتى در شان اهل بیت عصمت علیهم السالم نازل شده است عمده مدارك راجع به امام حسین علیه السالم سوره ه
 : و هل اتى را ذیال بیان مى كنیم

( ، تفسیر ابوالفتوح )91، ص 10ج (، منهج الصاقین ) 470، ص 5ج (، نورالثقلین ) 406، ص 5ج (مجتمع البیان 
ج (، احقاق الحق ) 373، ص 3ج (، مناقب ابن شهر آشوب ( 246ص  ،10ج (، تفسیر گارز ) 183، ص 10ج 
، ) 323ص (، تذكره سبز ابن جوزى ) 449ص (كفایة الخصام )  39، ص 9ج )، بحار ) 123 - 110، ص 9



، عالمه امینى در الغدیر اتى درباره خاندان پیغمبر صلى اهللا ) 275  ، ص 3ج (شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید 
 : آله نازل شده است یكى از اهل بیت پیامبر امام حسین علیه السالم است شاعر گفته است علیه و

 خوشتر آن باشد كه وصف دلبران
 گفته آید در حدیث دیگران

حسن و حسین علیهماالسالم بیمار شدند جدشان : مجاهد و ابن عباس و غیر ایشان گفته اند: در روایت آمده است 
و آله به اتفاق صحابه و معروفان به عیادت آن دو رفتند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  رسول خدا صلى اهللا علیه
 (89(خوب است در حق این دو فرزندت نذر كنى : به على علیه السالم فرمود

 (90. (نازل شد) یوفون بالنذر (و على علیه السالم هم نذر كرد و عمل به نذر نمود تا آیه 
یا رسول اهللا از خدا خواستم اگر فرزندان مرا شفا دهد سه روز روزه بدارم فاطمه : على علیه السالم عرض كرد

ما هم همین نذر را كردیم فضه كه : من نیز همین نذر را كردم حسن و حسین علیهماالسالم گفتند: علیهاالسالم گفت 
 . كنیز حضرت فاطمه علیهاالسالم بود هم گفتن من هم نذر كردم كه سه روز روزه بدارم

فاطمه حاال وقت آن : پس از آن كه این دو نو گل رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شفا یافتند على علیه السالم فرمود
 (91) . رسیده است كه به نذر خود وفا كنیم

على علیه ) 92. (در منزل على علیه السالم غذایى نبود حضرت همسایه اى یهودى به نام شمعون ابن جابا داشت 
این پشم به زنان : ه نزد وى رفت و از او قرض خواست او مقدارى پشم و سه صاع جو آورد و عرض كردالسالم ب

 . ده تا بریسند و این جو هم مزد این پشم است على علیه السالم به خان بازگشت
 .فاطمه علیهاالسالم یك صاع از جو را آرد كرد و پنج قرص نان تهیه نمود

: ذا میل فرمایند، هنوز دست به غذا نبرده بودند كه سائلى در را كوبید، و گفت وقت غذا شد سفر گستردند كه غ
مرا طعامى دهید ) 94(السالم علیكم یا اهل بیت محمد مسكینى هست از مسكینان مسلمان ) 93(مسكینى از مسكینانم 

را شیند رو به فاطمه كه خدا توانا از غذاهاى بهشت به شما عطا فرماید على علیه السالم چون صداى آن مسكین 
علیهاالسالم نمود سپس على علیه السالم قرص نان خویش را به مسكین داد فاطمه علیهاالسالم نیز موافقت كرد 

حسن و حسین علیهماالسالم هم به تبعیت نان خود را به مسكین دادند فضه كنیز حضرت هم از موالى خود پیروى 
 .نمود و همگى روزه را با آب افطار كردند

روز دیگر صاعى را دسداس نمودند باز پنج قرص بپختند و وقت افطار شد غذا حاضر گردید، باز هنوز شروع به 
السالم علیكم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله ، من یتیمى  :غذا نكرده بودند یتیمى دق الباب كرد و عرض كرد

طعمامى به من دهید تا خداى عزو جل به شما از  هستم از اوالد مهاجران ، پدرم را روز عقبه شهیده كرده اند،
 :مائده بهشت طعام دهد امیرالمومینن علیه السالم چون از یتیم پدر مرده این سخن را شنید این ابیات را انشا كرد

 فاطمه بنت السید الكریم
 بنت النبى لیس بالزنیم

 قد جاءنا اهللا بذا الیم
 من یرحم الیوم فهو رحیم

 یمو للبخیل موقف رح
 قد حرم الخلد على الئیم

 ینزل فى النار الى الحجیم
 شرابه الصدید و الحمیم

آن شب نیز تمام غذا را دادند و روزى را با آب افطار كردند بچه هاى على علیه السالم باز گرسنه ماندند روز سوم 
نجات بدهند سائلى ،  باقى جو را غذایى درست كردند چون باز وقت افطار رسید بلكه امروز از گرسنگى خود را

 !من اسیرى هستم از اسیران شما اسیرم ، گرفته اید و طعامم نمى دهید : آمد و گفت
 :امیر المومنین على علیه السالم رو به فاطمه علیهاالسالم كرد و فرمود

 اى فاطمه خجسته پیكر



 آمد بر در اسیر مضطر
 از گرسنگى و بینوایى

 ناالن غمین و زار و غم خوار
 :علیهاالسالم سپس به على علیه السالم جواب مى دهدفاطمه 

 اى شهره شهر علم را در
 شبیر به روزه است شبر

 از گرسنگى رخسار ایشان
 اندر زردى شدست چون زر

 باز این همه طمعمه كردم ایثار
 (95(از بحر ثواب روز محشر 

 .افطار نمودند آن شب هم غذا را به اسیر عنایت فرمودند و باز با آب خالى روزه خود را
روز چهارم امیر المومنین على علیه السالم برخاست ، به یك دست حسن و به دست دیگر حسین علیهماالسالم را 
گرفت و به محضر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله آمد عرض كرد این دو بزرگوار لولو و مرجان از ضعف مى 

 .لرزند
انش حسنین علیهماالسالم دلتنگ و ناراحت شد همه به حجره فاطمه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله از وضع عزیز

علیهاالسالم كه جگر گوشه من است برویم همه به حجره فاطمه علیهاالسالم رفتند آن گاه دیدند فاطمه علیهاالسالم در 
 . محراب عبادت ایستاده است او هم گرسنه است

واغوثاه یااهللا بیت محمد یموتون من : هده كرد عرض كردرسول خدا صلى اهللا علیه و آله چون وضع را چنین مشا
الجوع بالفاصله از طرف خداى بزرگ جبرئیل علیه السالم آمد و به همراه خود آیه اى به عنوان هدیه براى خاندان 

 (96. (رسالت به ارمغان آورد
 (97). ( ان هذا كان لكم جزاء و كان سعیكم مشهورا-الى قوله  -و یوفون بالنذر و یخافون )

جبرئیل پیك الهى آمد عرضه داشت یا محمد بگیر این سوره را شاد و خرم باش به آن لطفى كه خداوند بزرگ عالم 
. به اهل بیت تو كرامت فرموده است سوره هل اتى را تا به آخر رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله تالوت فرمود

)98) 
 

 امام حسین علیه السالم صاحب نفس مطمئنه 
 :وم فرهاد میرزا در قمقام مى نویسدمرح

عبارت است از امام حسین (99) ( یا ایتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضیع مرضیه(نفس مطمئنه در آیه 
مطمئن و راضیه و مرضیه است و یاران او به رضاى خدا راضى و خداوند هم از   علیه السالم كه صاحب نفس 

 (100) .آنها خشنود باشد
كسى كه اسم ما آل محمد را : حضرت امام صادق علیه السالم فرمود: دربندى در اسرار الشهاده مى نویسدعالمه 

 .بشنود و بر مظلومیت ما گریه كند، خداوند روى او را بر آتش دوزخ حرام مى گرداند
 

 امام حسین علیه السالم آیه مودت 
 (101)(قل ال اسئلكم علیه اجرا اال المودة فى القربى )
چون آیه : حمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبى در تفسیرش و دیگران آورده اند كه ابن عباس رضى اهللا عنه گفت ا

یا رسول اهللا ، كیستند آن خویشان تو كه خداى بزرگ محبت ایشان را بر ما واجب كرده : نازل شد اصحاب پرسیدند
و محبت ایشان حسب االمر الهى واجب باشد چون مودت ) 102(على و فاطمه و دو پسر ایشان : ؟حضرت فرمود

 . اطاعت و فرمان بردارى ایشان نیز واجب باشد آیه مذكور به سند مختلف شیعه و سنى داللت دارد بر خمسه طیبه
 



 امام حسین علیه السالم و آیه اصطفاء 
آیه را تالوت مى  ابا عبدالحسین علیه السالم در موقع حركت فرزند عزیزش على اكبر به سوى میدان جنگ این

 :فرمود
 (103)(ان اهللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض و اهللا سمیع علیم )

این آیه داللت دارد كه ائمه اطهار علیهم السالم مردان شایسته و خالص و الیق هستند این آیه داللت ضمنى دارد كه 
منتخب الهى هستند این آیه داللت ضمنى دارد كه جهان بشریت در عوض نبوت مردان  رهبران اسالم و ائمه ،

 .بزرگ خدا به رهبران آل ابراهیم و ائمه اطهار علیهم السالم نیاز دارد
این آیه داللت ضمنى دارد كه این ائمه علیهم السالم در تعقیب هدف ابراهیم علیه السالم و ایجاد مسالمت و تقوا و 

 (104) .ید و یگانه پرستى هستندتحقیق توح
 

 لولو و مرجان
 (105)(مرج البحر یلتقان بینهما برزخ ال یبیغیان یخرج منهما اللولو و المرجان )

خداوند تبارك و تعالى در قرآن : از امام جعفر صادق علیه السالم كه شنیدم فرمود: یحیى بن سعید عطار مى گوید
 : فرموده است

 (106. (سین هستند و على فاطمه دو دریاى بزرگند، یكى بر دیگرى برترى دارندلو لو و مرجان حسن و ح
 
 

 اطاعت امام حسین علیه السالم واجب است 
 (107). (یا ایها الذین امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منمك )

اطاعت كنید اگر به خدا و روز را ) از طرف خدا و رسول (اى اهل ایمان ، فرمان خدا و رسول و فرمانداران 
براى شما از هر چه تصور كنید بهتر و خوش عاقبت تر )رجوع به حكم خدا و رسول (قیامت ایمان دارید این كار 

 .خواهد بود
این آیه در شان على بن ابى طالب و امام : ابوبصیره از ابوعبداهللا علیه السالم درباره این آیه پرسید، حضرت فرمود

 (108) .حسین علیهم السالم نازل شدحسن و امام 
 

 امام حسین علیه السالم و سوره التین 
تین رسول : آمده است ) والتین والزیتون طور سینین و هذا البلد االمین ( در تفسیر نور الثقلین از على بن ابراهیم 

م حسین و و هذا البلد االمین اهللا صلى اهللا علیه و آله و زیتون امیرالمومنین و طور سینین امام حسن مجتبى و اما
 .ائمه علیهم السالم هستند

در خصال از امام كاظم علیه السالم نقل شده كه خداى تبارك و تعالى اختیار كرد از گل چهار چیز را و اختیار كرد 
 :از شهرها چهار چیز، پس فرمود

یتون بیت المقدس و طور سنین كوفة و هذا و التین مدینه و الز) و التین الزیتون و طور سینین و هذا البلد االمین )
 . البلد مكة

طور (حسن و حسین علیهماالسالم و  ( و التین و الزیتون: (باز امام موسى بن جعفر علیهماالسالم روایت شده است 
 (109. (محمد صلى اهللا علیه و آله است ) هذا البلد االمین (امیر المومینن على بن ابى طالب علیه السالم و )سینین 

 : ابوبصیر از امام صادق علیه السالم روایت كرده است
مراد از مشرقین رسول اهللا  ( آن خدایى كه آفرینده دو مشرق و دو مغرب است) (رب المشرقین و رب المغربین )

 (110. (صلى اهللا علیه و آله و امیرالمومنین على علیه السالم و المغربین امام حسن و امام حسن علیهماالسالم است 
 

 امام حسین علیه السالم و سوره فجر 



 ( ...و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر)
 .این سوره را هم مفسران تعبیر به سوره امام حسین علیه السالم كرده اند
 (111. (الشفع الحسن و الحسین علیهماالسالم و الوتر امیرالمومنین علیه السالم 

اصطفى ابو صالح از ابن عباس روایت كرده است كه در این آیه اهل بیت رسول الحمدهللا و سالم على عباده الذین 
صلى اهللا علیه و آله و على بن ابى طالب و فاطمة و الحسن و الحسین و اوالدهم الى یوم القیامة هم صفوة اهللا و 

 (112. (خیرة من خلقه 
ین سوره را در دهه اول ذى الحجه بخواند ابى بن كعب از پیغمبر صلى اهللا علیه و آله روایت كرده كه هر كه ا

آمرزیده شود و اگر در آن روزها بمیرد بى حساب به بهشت رود و هر كه در دیگر ایام بخواند براى او نورى 
 . گردد در قیامت

داود بن فرقد از امام جعفر صادق علیه السالم روایت كرده كه هر كه در نمازهاى واجب و مستحب ، سوره فجر، 
با حسین بن على علیه السالم خواهد بود، و این سوره حسین بن على ع است و   اند، در روز قیامت حشرش را بخو

 (113. (درجه او در بهشت باشد
 امام حسین علیه السالم در روایات : فصل پنجم 

امام حسین : با بررسى روایا زیادى كه از رسول گرامى اسالم از طریق شیعه و سنى رسیده مى توان استفاده كرد
بن على علیه السالم به داشتن صفات و كماالت انسانى فوق العاده مورد مهر و عالقه جد بزرگوارش بوده و كلماتى 

در تمجید و ستایش آن حضرت در موارد زیادى بیان فرموده ، زیرا پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله هیچ گاه 
و ما ینطق عن : ( ا از پیروى هواى نفس به دور دانسته حضرت ر  سخنى به گزاف نگفته و قرآن هم فرمایش 

واگر یك چنین مرد الهى ، شخصى را ستایش كند معلوم مى شود كه از هر  (114) ( الهوى ان هو اال وحى یوحى
 (115. (جهت لیاقت و شایستگى داشته است 

 : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
 (116(احب حسینا، حسین سبط من االسباط  حسین منى و انا من حسین احب اهللا من

حسین از من است و من از حسینم ، خداوند دوست بدارد هر كه حسین را دوست دارد و حسین سبطى از سبطهاى 
 . من است

هر كس حسن و حسین را دوست  :ابى حازم از ابوهریره نقل مى كند كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود
مرا دوست داشته است و هر كس به آنها بغض و عداوت داشته باشد، با من بغض و عدوات  بدارد پس به تحقیق

 (117. (داشته است 
 (118(الحسن والحسین سبطان من االسباط 

 : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
 (120(و ابوهما خیر منهما ) 119(الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة 

شما پیشواى مردم و بزرگ جوانان اهل : لسالم به حسن و حسین علیهماالسالم مى فرمودعلى بن ابى طالب علیه ا
رسول خدا صلى اهللا علیه و ) 121(بهشتید و از ارتكاب گناه معصومید خدا لعنت كند كسى را كه با شما دشمنى كند 

 . هر كس دوست دارد به آقاى جوانان بهشت بنگرد حسین را تماشا كند :آله فرمود
------------------------------------------ 
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 ابراهیم فداى امام حسین علیه السالم شد



 
نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بودم و آن : ابن شهر آشوب در مناقب سند را به ابن عباس مى رساند كه فرمود

ن و گاه حضرت حسین علیه السالم را بر زانوى راست و ابراهیم را بر زانوى چپ جاى داده بود مكرر گاهى حسی
 :ابراهیم را مى بوسید در این حال به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وحى رسید و فرمود

من حسین و : پروردگارت سالم مى رساند و مى فرماید! اى محمد: پیك الهى از سوى خدا بر من فرود آمد و گفت 
 . ابراهیم را براى تو نخواهم گذاشت ، یكى را فداى آن دیگرى كن

م صلى اهللا علیه و آله چون این كلمات را شنید نگاهى به امام حسین علیه السالم كرد گریه اش افتاد و رسول اكر
 . نگاهى هم به ابراهیم كرد و گریست

مادر ابراهیم كنیزكى است و چون در گذرد كسى جز من بر وى محزون نشود اما مادر حسین علیه السالم : فرمود
سر عمو و گوشت من و خون من است و چون درگذرد، دختر من و پسر فاطمه است و پدرش على است كه پ

عموى من محزون گردند و من نیز محزون شوم ، الجرم اختیار كردم حزن خود را بر حزن ایشان هان اى جبرئیل 
پس از سه روز ابراهیم درگذشت : ، مقبوض مى شود ابراهیم و من او را فداى حسین كردم ابن عباس مى گوید

 :كرم صلى اهللا علیه و آله مى فرمودرسول ا
 (122. (فداى كسى شوم كه فداى او كردم پسرم ابراهیم را

 
 محبت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله به حسنین علیهماالسالم 

رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله نشسته بود كه حسن و حسین علیهماالسالم وارد شدند حضرت به احترام آنها از 
و به انتظار ایستاد كودكان در راه رفتن ضعیف بودند لحظاتى چند طول كشید نرسیدند، رسول اكرم  جاى برخاسنت

صلى اهللا علیه و آله به طرف كودكان پیش رفت و از آنان استقبال نمود آغوش باز كرد، هر دو را بر دوش سوار 
. است و شما چه سواران خوبى هستیدفرزندان عزیز مركب شما چه خوب مركبى : نمود و به راه افتاد و مى فرمود

)123) 
رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله حسن و حسین علیهماالسالم را بوسید اقرع بن حابس كه ناظر مهر و عطوفت 

 . من ده فرزند دارم و هرگز آنها را نبوسیده ام: پیغمبر صلى اهللا علیه و آله به فرزندان خود بود عرض كرد
 (124. (من ربطى ندارد كه خداوند ریشه رحمت و شفقت را از قلب تو كنده است  به: حضرت در جواب فرمود

روزى پیغبمر اكرم صلى اهللا علیه و آله با جمعى از مسلمین در نقطه اى نماز مى گزارد موقعى كه آن حضرت به 
خود را حركت سجده مى رفت حسین علیه السالم كه كودك خردسالى بود، به پشت پیغمبر سوار مى شد، و پاهاى 

مى داد و هى هى مى كرد، وقتى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى خواست سر از سجده بر دارد او را مى گرفت 
و پهلوى خود به زمین مى گذارد باز در سجده دیگر و تا پایان نماز طفل مكرر به پشت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله 

شما با كودكان طورى رفتار : ود پس از نماز به حضرت عرض كردسوار مى شد یك نفر یهودى ناظر این جریان ب
 ! مى كنید كه ما هرگز چنین نمى كنیم

اگر شما به خدا و رسول خدا ایمان مى داشتید به كودكان خود : پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله در جواب فرمود
مرد یهودى را سخت تحت تاثیر قرار  عطوف و مهربان بودید مهر و محبت پیغمبر عظم الشان نسبت به كودكان

 (125. (داد و صمیمانه آیین مقدس اسالم را پذیرفت 
مردى به نام یعلى عامرى از محضر رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله خارج شد تا در مجلسى كه دعوت داشت 

كشید رسول اكرم شركت كند جلو منزل امام حسین علیه السالم را دید كه با كودكان مشغول بازى است طولى ن
صلى اهللا علیه و آله همراه اصحاب خود از منزل خارج شد وقتى امام حسین علیه السالم را دید دست هاى خود را 
باز كرد و از اصحاب جدا شد به طرف فرزند رفت تا او را در بگیرد كودك خنده كنان این طرف و آن طرف مى 

دان از پى او بود بچه را گرفت ، دستى زیر چانه كودك و دست گریخت و رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله نیز خن
 .دیگر پشت گردن او گذارد لب بر لبش نهاد و او را بوسید

رهبر عالیقدر اسالم در حضور مردم با فرزندش چنین رفتار كرد تا عالوه بر اداى وظیفه ، مردم را در راه تربیت 



 (126. (شتر متوجه فرمایدفرزندان به شاد كردن كودكان و بازى با آنان بی
 (127.(الحسن و الحسین امامان ان قاما او قعدا: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

اگر چه یكى قیام كند و یكى بنشیند، یعنى براى پیش رفت اسالم : امام حسن و امام حسین علیهماالسالم هر دو امامند
 .در برابر مخالفان قرآن و اسالم سكوت كند

روزى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله حسن و حسین علیهماالسالم را بر دوشت مبارك سوار نموده : ره مى گویدابوهری
یا رسول اهللا این دو كودك را دوست : بود در میان راه گاهى حسن را مى بوسید، گاهى حسین را مردى عرض كرد

ا من دستى كرده و هر كس با آنان دشمنى آرى هر كس حسن و حسین علیهماالسالم را دوست بدارد ب: دارى ؟فرمود
 . كند با من دشمنى كرده است

 (128. (امام حسن و امام حسین علیهماالسالم شبیه ترین مردم به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بودند
 :شنیدم از على بن ابى طالب علیه السالم كه فرمود: ز اذان مى گوید

 (129(الحسن و الحسین ریحاتنا رسول اهللا 
 .اینها دو گل من هستند در دنیا: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به حسینین علیهماالسالم اشاره فرمود و گفت 

 : روایت شده است) 130(چند حدیث دیگر نیز در همین زمینه با مختصر تفاوت 
ر وقتى آنان را به خدمت حسن و حسین را بیاو: پیغمبر صلى اهللا علیه و آله گاهى به فاطمه علیهماالسالم مى گفت 

 (131. (آن حضرت مى برد، و آنها را به سینه مى چسبانید و مانند گل مى بویید
پیغمبر صلى اهللا علیه و آله را دیدم كه دهان حسن و حسین علیهماالسالم را مى مكید چنان كه : ابوهریره مى گوید
 (132. (خرما را مى مكید

 (133. (انا سلم لمن سالتم و حرب لمن حاربتم : لعلى و فاطمه و حسن و الحسین قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 
 :رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود

امام حسن و حسین علیهماالسالم خوب ترین اهل زمین هستند بعد از من و بعد از پدرشان و مادر آنها افضل روى 
 (134. (زمین است 

دم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حسن و حسین علیهماالسالم را روى زانو خود دی: ترمذى از اسامه نقل مى كند
دوست بدار این دو را و هر كس دوست ! پروردگارا. این دو نفر پسران من و پسران دخترم هستند: نشانده و فرمود
 (135. (دارد این دو را

 (136. (ا خرما برداشته است رسول خدا صلى اهللا علیه و آله كام حسن و حسین علیهماالسالم را ب
 

 مناقب امام حسین علیه السالم 
به من رسیده كه شما شنیده :من مالقات كردم مردى از بنى طرى و به او گفتم : مروى است از ابى حجاب كه گفت 

ر مرا از آن خبر نمى دهى ؟شیندم كه مى گفت د: اید نوحه جن را كه بر امام حسین علیه السالم مى كردند گفتم 
 مناقب امام حسین علیه السالم :نوحه این شعر را

 مسح الرسول جبینه فله بریق فى الخدود
 ابواه من علیا قریش و جده خیر الجدود

مسخ مى نمود پیغمبر صلى اهللا علیه و آله پیشانى مبارك امام حسین علیه السالم را به بوسه و غیر آن پس او را 
. مباركش پدر و مادرش از بزرگان قریش بودند و جد او بهترین جدها بود درخشندگى و نورانیت بود در گونه هاى

)137) 
 . دشمنى با اهل بیت علیهم السالم دشمنى با من است: رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود

ن در محضر خاتم المرسلین صلى اهللا علیه و آله در مسجد نشسته بودیم كه طاهره با حسنی: زید بن ارقم مى گوید
علیهماالسالم از منزل خویش به در آمده قصد حجره مقدس نمودند سپس امیرالمومنین على علیه السالم پشت سر 

 : آنها بیرون آمده رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به من فرموده
 . من احب هوالء فقد احبنى و من ابغض هوالء فقد ابغضنى



 (138. (هر كه با اینان كینه كند، با من دشمنى نموده است  آن كس كه محبت اینها را دارد مرا دوست داشته و
در ما خاندان شش خصل است كه در هیچ كس پیش از : از محمد بن حنیفه شنیدم كه مى گفت : زر بن حبیش گوید

 ما نبوده و در هیچ كس بعد از ما نخواهد بود، از ماست محمد صلى اهللا علیه و آله سید رسوالن و على علیه السالم
سید اوصیا و حمزة سیدالشهدا و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و جعفر بن ابى طالب كه با دو بال زینت 

. شده در بهشت پرواز مى كند، هر جا بخواهد، و مهدى این امت آن كه عیسى بن مریم پشت سرش نماز مى خواند
)139) 

، ملعون است كسى كه كور و نابیناست از فهم والیت و ملعون است : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرموده است 
 (140. (دوستى اهل بیت من 

 
 خداوند عالم بهشت را به وجود حسنین علیهماالسالم زینت بخشید 

 (141(حسن و حسین علیهماالسالم در روز قیامت : على علیه السالم مى فرماید
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت مى كند كه بهشت از دو سوى عرش به منزله دو گوشواره اند، عایشه نیز از 

او وحى كرد، كه آیا زینت . مرا زینت كن زیرا ساكنان من پرهیزكاران و نیكوكارانند! پروردگارا: عرض كرد
 (142. (نكردم تو را به حسن و حسین 

 این حسین كیست كه عالم همه دیوانه اوست
 اوستاین چه شمعى است كه جان ها همه پروانه 
 هر كجا مى نگرم نور رخش جلوه گر است

 هر كجا مى گذرم جلوه مستانه اوست
 هر كس میل سوى كرب و بالیش دارد

 من ندانم كه چه سرى است كه در خانه اوست
 ! رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله بدن امام حسین علیه السالم را به چشم تشبیه كرده است

 پیغمبر صلى اهللا علیه و آلهروزى در حضور : ابوهریره مى گوید
با جمعى از زیادى از صحابه از جمله ابوبكر و عمر فضل بن عباس و زید بن حارثه و عبداهللا بن مسعود بودیم در 

  این اثناء امام حسین علیهماالسالم كه تازه راه افتاده بود از در وارد شد تا چشم پیغمبر بر او افتاد او را در آغوش 
حرقة ، حرقة ترق عین بقعه یعنى  :بوسید سپس دست هاى كوچك او را گرفت و به او فرمود كشید و صورتش را

اى بچه كوچكم ، اى بچه كوچكم ، از زانوان من باال بیا و حسین هم از زانوان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله باال آمد 
 .تا به روى سینه او مى رسید و دوباره پایین مى آمد

بدن حسین من به چشم پشه مى : فرمود  مل را با حسین علیه السالم بسیار تكرار كرد سپس آن روز پیامبر این ع
 .ماند

آن روز مراد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را كسى نفهمید، اما در اثر ترقى علم امروز با میكرسكوپ چون به 
ه اند كه پیغعمبر صلى اهللا علیه و آله چشم پشه نظر كرده اند چشم او را سواخ سوراخ و مشبك دیده اند و متوجه شد

 . مرادش آن بوده كه بدن حسین من چون چشم پشه مشبك خواهد گشت
من حسین را ! خداوندا: پس از این مذاكرات پیغمبر دهان خود را بر دهان حسین گذاشت و او را مكید و فرمود

 (143. (دوست دارم ، تو هم او را دوست بدار
 

 السالم واجب است دوستى امام حسین علیه 
هیچ بنده اى به خدا ایمان ندارد مگر وقتى كه من در نظر وى از جانش : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

 .محبوب تر باشم و عترتم از عترتش و منسوبانم از منسوبانش محبوب تر باشد
ب بزرگى است و به همین قطعا دعا كردن براى آل محمد منص: ، مى گوید391، ص 7فخر رازى در تفسیرش ج 

اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم : جهت این دعا در نماز خاتمه تشهد قرار گرفته است و نمازگزار مى گوید



 . و این گونه تعظیم درباره كسى جز آل محمد صلى اهللا علیه و آله دیده نشده است. محمد و آل محمد 
اهل بیت محمد صلى اهللا علیه و : مد واجب است تا آن جا كه مى گویدهمه اینها داللت دارد بر این كه محبت آل مح

 :آله در پنج با آن جناب مساوى شده اند
 صلوات بر او و بر ایشان در تشهد، -1
 سالم بر ایشان ، -2
 (144... ) (انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت : (طهارت مستفاد از آیه تطهیر -3
 به ایشان ،حرمت صدقه دادن  -4
 . لزوم حب ایشان -5

. كالم فخز رازى بسیار از رجال مذاهب چهارگانه اهل سنت نقل شده كه بسیارى از آنها در الغدیر آمده است 
)145) 

. هیچ كسى ایمان ندارد تا این كه به دوستى من اهل بیت مرا دوست بدارد: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
)146) 

آخرین چیزى كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در هنگام رحلتش بدان تكلم كرد این : نقل است  از عمر بن خطاب
 (147. (بعد از من با اهل بیتم خوشرفتارى كنید: بود كه فرمود

 اى بوده همیشه در تمناى حسین
 این مژده شنو زجد واالى حسین

 فردوس بود جاى احباى حسین
 دوزخ باشد مقام اعداى حسین

 شامى و امام حسین علیه السالممرد 
شخصى شامى به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد چشمش به مردى افتاد كه در كنارى نشسته بود توجهش 

رسوخ   حسین بن على بى ابى طالب است سوابق عجیبى كه در روحش : این مرد كیست ؟گفته شد:جلب شد، پرسید
و قربه الى اهللا آنچه مى تواند دشنام نثار حسین بن على  كرده بود موجب شد كه دیك چشمش به جوش آید

 .علیهماالسالم كند
همین كه هر چه خواست گفت و عقده دلش را باز كرد، امام حسین علیه السالم بدون آن كه خشم بگیرد و اظهار 

عفو و اغماض ناراحتى كند نگاهى پر از مهر و عطوفت به او كرد و پس از آن كه چند آیه مبنى بر حسن خلق و 
آیا اهل شامى ؟ پاسخ : ما براى هر نوع خدمت و كمك به تو آماده ایم آن گاه از او پرسید: قرائت كرد به او فرمود

تو در شهر ما : من اب این خلق و خو سابقه دارم و سرچشمه آن را نمى دانم پس از آن فرمود: آرى فرمود: داد
یم ، حاضریم در خانه خود از تو پذیرائى كنیم ، حاضریم تو را غریبى ، اگر احتیاجى دارى حاضریم ، كمك ده

 . بپوشانیم ، حاضریم به تو پول بدهیم
مرد شامى كه منتظر برخورد شدیدى از امام بود و هرگز گمان نمى كرد با همچو گذشت و اغماضى رو به رو 

من به زمین فرو مى رفتم و این  آرزو داشتم در آن وقت زمین شكافته مى شد و: شود، چنان منقلب شد كه گفت 
چنین نشناخته و نسنجیده گستاخى نمى كردم تا آن ساعت براى من در همه روى زمین كسى از حسین علیه السالم و 

 (148. (پدرش مبغوض تر نبود و از آن ساعت بر عكسى كسى نزد من از او و پدرش محبوب تر نیست 
كه امارت و حكومت شام را در اسالم به او دادند یزید ابى سفیان شام در زمان خالفت عمر فتح شد نخستین كسى 

بود یزید دو سال حكومت كرد و مرد پس از او حكومت این استان پرنعمت به برادر معاویه بن ابى سفیان واگذار 
 .شد

 .معاویه بیست سال تمام در این استان با كمال نفوذ و اقتدار حكومت كرد
ام عزل و نصب مى شدند و به كسى اجازه داده نمى شد چند سال حكومت یك نقطه حتى در زمان عمر كه زود حك

را در دست داشته باشدت معاویه در مقر خویش ثابت ماند كسى مزاحمش نشد او به قدرى جاى خود را محكم كرده 
رد به آرزوى كه بعدها به خیال خالفت افتاد پس از بیست سال حكومت و بعد از صحنه هاى خونینى كه به وجود آو



خود رسید و بیست سال دیگر به عنوان خلیفه مسلمین بر شام و دیگر قسمت هاى قلمرو كشور وسیع اسالمى آن 
روز حكومت كرد به این جهات مردم شام از اولین روزى كه چشم به جهان اسالمى گشودند در زیر دست امویان 

دیم با هاشمیان خصمومت داشنتد در دوران اسالم و با بزرگ شدند و همچنان به جهان كه مى دانیم ، امویان از ق
 .ظهور اسالم خصمومت امویان با هاشمیان شدیدتر و قوى تر شد و در آل على علیه السالم تمركز پیدا كرد

بنابراین مردم شام از اول كه نام اسالم را شنیده و به دل سپردند دشمنى آل على علیه السالم را نیز به دل سپردند و 
 .تبلیغات سوء امویان دشمین آل على را از اركان دین مى شمردند این بود كه این خلق و خوى آنها مشور بود روى

ابن حجر عسقالنى در اصابه نقل كرده كه عمر در كنار كعبه نشسته بود امام حسین علیه السالم را مشاهده كرد و 
 (149(این محبوترین مردم در نزد اهل زمین و آسمان است : گفت 

 
 اخالق امام حسین علیه السالم : فصل ششم 

 امام حسین علیه السالم و غالم خطاكار 
حضرت امام حسین علیه السالم جنایتى كرد كه موجب عقوبت گردید فرمود او را بزنند ) 150(یكى از غالمان 

و العافین عن الناس (آقا من اى موال و : ، امر كرد او را رها كنند باز غالم گفت )و الكاظمین الغیظ : (غالم گفت 
 .( و اهللا یحب المحسنین(، فرمود تو را بخشیدم باز غالم گفت ، )

تو را آزاد كردم براى رضاى پروردگار، آنچه به تو مى دادم دو برابر براى تو مقرر كردم : امام علیه السالم فرمود
).151) 
 

 امام حسین علیه السالم و احترام به برادر 
قوم من بزرگوارترند و آن مى گفت  : هاشم و دیگرى از بنى امیه با یگدیگر مجادله داشتند این گفت دو یكى از بنى

قرار شد هر یك نزد ده نفر از مردم قوم و طایفه ده هزار درهم به او بدهند سپس نزد حسین بن على ... قوم من : 
: آرى به برادرت حسن فرمود: ؟گفت  پیش از من به كسى مراجعه كرده اى: علیه السالم رفت آن حضرت پرسید

من قدرت ندارم بر عطیه سرور خود چیزى بیفزایم و او نیز صد و پنجاه هزار درهم به این سائل داد مرد اموى با 
صد هزار درهم آمد كه از ده تن گرفته بود و مرد هاشمى با سیصد هزار درهم كه از دو تن گرفته بود اموى از این 

ول را به صاحبانش رد كرد هاشمى هم برگرداند، اما امام حسین علیه السالم قبول نكرد، و تفاوت خشمگین شد، پ
 (152. (خواهى بردار و خواهى بر خاك بیفكن ، ما عطاى خود را باز نمى ستانیم : فرمود

 
 امام حسین علیه السالم و عیادت بیمار 

رده اند كه روزى امام حسین علیه السالم به كشى و ابن شهر آشوب از امام جعفر صادق علیه السالم روایت ك
عیادت بیمارى رفت كه تب شدیدى داشت چون حضرت داخل شد تب او مفارقت كرد و آن بیمار عبداهللا بن شداد 

 .لیثى بود
خداى : راضى شدم به آنچه خداى بزرگ تو به شما داده است ، تب نیز از شما مى گریزد حضزت فرمود: گفت 

خلق نكرده مگر آن كه او را امر كرده است كه ما را طاعت نماید پس صدایى شنیدند و كسى را بزرگ هیچ چیز را 
آیا امیرالمومینین علیه السالم تو را امر نكرده كه نزدیك نشوى مگر به : لبیك حضرت فرمود : ندیدند كه مى گفت

 (153(دیك این مومن آمده اى ؟كسى كه دشمن ما باشد یا گناهگار باشد كه كفاره گناه او باشى ، پس چرا نز
 

 اخالق حسنین علیهم السالم 
اما شیوه صحیح وضو گرفتن را نمى دانست امام حسن و امام حسین ) 154.(پیر مردى مشغول وضو گرفتن بود

علیهماالسالم هنگامى كه طفل بودند وضو گرفتن پیرمرد را دیدند جاى تردید نبود، تعلیم مسائل و ارشاد جاهل 
 . باید وضوى صحیح را به پیرمرد یا داد اما اگر مستقیما به او گفته شود واجب است

وضو تو صحیح نیست گذشته از این كه موجب رنجش او مى شود براى همیشه خاطره تلخى از وضو خواهد 



ج وقت داشت به عالوه از كجا كه او این تذكر را براى خود تحقیر تلقى نكند و یكباره روى دنده لجبازى نیفتد و هی
وضوى من از وضوى تو كامل تر است : این دو طفل اندیشیدند و پیرمرد مى شنید این یگى گفت . زیر بار نرود

 . وضوى من از وضوى تو كامل تر است: دیگرى مى گفت 
سپس توافق كردند كه هر دو در حضور پیرمرد وضو بگیرند و پیرمرد حكمیت كند طبق قرار عمل كردند و هر 

صحیحى و كاملى جلو چشم پیرمرد گرفتند پیرمرد تازه متوجه شد كه وضوى صحیح را چگونه  دو نفر وضوى
باید انجام داد و به فراست مقصود اصلى دو طفل را دریافت و سخت تحت تاثیر محبت بى شائبه و هوش و فطالت 

ضو ساختن را نمى وضوى هر دو شما صحیح و كامل است ، من پیرمرد نادان هنوز و: گفت . آنها قرار گرفت 
 (155. (دانم شما به حكم محبتى كه بر امت جد خود دارید مرا متبه ساختید متشكرم 

 
 سخاوت امام حسین علیه السالم 

كمال الدین بن طلحه رحمة اهللا در كرم امام حسن علیه السالم قصه زنى كه براى ایشان گوسفند كشته بود بیان كرده 
سین علیهماالسالم او را هزار گوسفند و هزار دینار زر دادند همچنین نقل شده كه كه هر یك از امام حسن و امام ح

آن حضرت میهمان را اكرام مى كرد و طالب را جود مى نمود و رعایت صله رحم مى كرد و فقیر را مى نواخت 
مى كرد و بر و سائل را رد نمى كرد و برهنه را مى پوشاند و گرسنه را سیر مى كرد و حاجت وام دار را روا 

گرچه  - ضعف رحیم بود و بر یتیم مشفق و مهربان و حاجتمندان را اعانت مى نمود و هر چه مال به وى مى رسید
 .بر محتاجان صرف مى كرد - اندك بود 

معاویه چون به مكه آمد مال بسیار و لباس هاى فاخر براى آن حضرت فرستاد هیچ كدام را نپذیرفت و همه را باز 
 (156. (پس داد

 
 امام حسین علیه السالم و بشر خضر مى 

عالمه كاشف الغطاء از مجمع البحرین نقل كرده كه امام حسین علیه السالم وقتى به كربال رسید زمین نینوا و 
غاضریه را از بنى اسد به شصت هزار درهم خرید و با آنها شرط كرد كه زوارش را به قبرش راهنمایى كرده و 

كنند و در قبال این شرط زمین را دوباره پس از آن كه پولش را پرداخت به آنها واگذاشت ، از از آنها پذیذیرائى 
این خبر معلوم مى شود كه همراه امام حسین علیه السالم چقدر پول بود كه مازاد آن بالغ بر شصت هزار درهم 

 .بود
سید بن طاووس و غیره نقل  شاهد دیگر بر عظمت این دستگاه سلطنت تا قضیه محمد بشر خضرمى است ، كه

پسرت : كردند كه شب عاشوار یا همان شبى كه مرگ بر دور خیمه ها مى گردید به محمد بشر خضرمى مى گفتند
من نمى خواهم كه پسرم اسیر باشد و من پس از آن زنده بمانم امام حسین علیه  :جواب داد. : در حد رى اسیر شد

خدا تو را رحمت كند من بیعتم را از تو برداشتم و تو حاال آزادى ، هر : دالسالم سخن مرد را شنید و به او فرمو
 . طور مى توانى در آزادى پسرت بكوش

این لباس ها و برده : حسن جان درندگان مرا زنده نگذارند هر گاه از تو جدا بشوم ، حضرت فرمود: عرض كرد
پنج دست لباس عطا فرود كه قیمت آنها هزار هاى یمنى را به پسرت ده كه در آزادى خود صرف كند پس به او 

معلوم نیست جنس این لباس ها چه بود كه قیمت یك دست ) صد لیره طال (دینار بود قیمت هر دست دویست دینار 
 (157. (آن صد لیره مى شد و چقدر از این نوع لباس با حضرت بود، و براى چه آنها را با خود مى برد ؟

 
 مبارك  مشاهده آثار پینه بر پشت

بر پشت مباركش آثار پینه : چون حسین بن على علیه السالم به شهادت رسید: شعیب بن عبدالرحمان خزاعى گوید
این پینه ها اثر كیسه هاى غذایى است كه : مشاهده كردند علتش را از امام زین العابدین علیه السالم پرسیدند، فرمود

 .نان و كودكان یتیم و فقرا مى رسانیدپدرم شب ها به دوش مى كشید و به خانه بیوه ز
 



 نیكى به مقدار معرفت 
یا بن رسول اهللا ذمه اى در گردن من است و قادر : یك اعرابى ، به محضر امام حسین علیه السالم آمد عرض كرد

لى اهللا به اداى آن نیستم ناچار به خود گفتم كه باید از مرد كریمى سوال نمایم و كسى كه از اهل بیت رسول اهللا ص
من سه سوال از تو مى كنم اگر یكى را پاسخ گفتى یك سوم : علیه و آله باشد سراغ ندارم حضرت به اعرابى فرمود

آن مال را به تو عطا مى كنم و اگر دو سوال را جواب گفتى دو سوم آن مال را صاحب خواهى شد، و اگر هر سه 
 .مساله را پاسخ گفتى تمام آن مال را عطا خواهم كرد

یا بن رسول اهللا ، چطور مى شود كه مثل شما كه از همه جهات تكمیل هستید از من اعرابى : اعرابى عرض كرد
 كه بیابانى هستم پرسش كنید ؟
 المعروف بقدر المرفة:از جدم رسول خداصلى اهللا علیه و آله شنیدم كه فرمود )158: (امام حسین علیه السالم فرمود

. 
خواهى بپرس اگر بدانم جواب مى گویم و اگز ندانم از شما یادى مى گیرم و ال قوة  هر چه مى: اعرابى عرض كرد

 . اال باهللا
 افضل اعمال چیست ؟: حضرت فرمود

 . ایمان به خداوند تعالى: گفت 
 چه چیز مردم را از مهالك نجات مى دهد ؟: حضرت فرمود

 .توكل و اعتماد به خداى بزرگوار: عرض كرد
 ر چیست ؟زینت آدمى د: فرمود

 اگر بدین شرف دست نیابد ؟: علمى كه با آن حلم باشد فرمود: اعرابى گفت 
 .مالى كه با مروت و جوانمردى همراه باشد: عرض كرد

 .اگر این را نیز نداشته باشد: فرمود
 .فقر و پریشانى كه با آن صبر و شكیبایى باشد: گفت 

 .اگر این را هم نداشته باشد: فرمود
 .اعقه اى از آسمان فرود آید و او را بسوزاند كه او شایستگى جز این را نداردص: عرابى گفت 

حضرت خندید و كیسه اى كه هزار دینار زر سرخ داشت به وى داد و انگشرتى به او عطا كرد كه نگین آن 
 . دویست درهم قیمت داشت
 (159. (ا در نفقه خود صرف كن با این زرها ذمه خود را برى كن ، و این انگشتر ر: حضرت به اعرابى فرمود

 (160).(اهللا اعلم حیث یجعل رسالته : (اعرابى آن زرها را برداشت و این آیه مباركه را تالوت كرد
 

 كنیز و شاخه گل 
 : عالمه مجلسى ره از كشف الغمه روایت كرده كه انس گفت

ك شاخه آن حضرت گذاشت حضرت روزى در محضر امام حسین علیه السالم بودم كنیز آن بزرگوار آمد و گلى ی
: تو را آزاد كردم براى خدا من گفتم یك شاخه گل براى تو مى آوردت او را آزاد مى كنى ؟ حضرت فرمود: فرمود

 (161(چون تحیت كنند شما را به تحیتى ، پس تحیت كنید به نیكوتر از آن  :خداى بزرگ مى فرماید
 (162. (و تحیت نیكوتر من آن بود كه او را آزاد كنم 

 
 معلم در نگاه امام حسین علیه السالم 

 . عبدالرحمان سلمى به فرزند امام حسین علیه السالم سوره حمد آموخت
وقتى كودك در حضور پدر سوره را خواند امام عالوه بر پول نقد و پارچه اى كه از راه حقشناسى به معلم طفل 

 .داد، دهان آموزگار را پرا از در كرد
كجا : همه عطا تعجب كرده درباره آن از حضرت سوال كردند امام علیه السالم در پاسخ فرمود كسانى از این



 (163(پاداش مالى من با عطاى آموزش این معلم برابرى مى كند 
 . یعنى خدمت آموزش سوره حمد از عطاى مالى من ارزنده تر است

 
 جز به یكى از سه گروه اظهار نیاز مكن 

اى برادر آبرویت را از : م حسین علیه السالم حاجیى خواست امام حسین علیه السالم فرمودمردى از انصار از اما
خواهش كردن حضورى نگهدار و حاجتت را در نامه اى بنویس زیرا آنجه تو را شاد كند به آن عمل كنم ان شاء 

 . اهللا
دارد بگیرد به او بفرمایید مهلتى  اى اباعبداهللا ، فالنى از من پانصد اشرفى مى خواهد و اصرار: آن مرد نوشت 

 :بدهد چون امام علیه السالم نامه را خواند به منزل رفته كیسه اى آورد كه هزار اشرفى داشت و به او فرمود
با پانصد اشرفى وام خود را بپرداز و با پانصد اشرفى دیگر زندگى خود را اداره كن و جز به یكى از سه كس 

احب مروت كه از مردانگى خود شرم دارد، و خانواده دار، كه مى داند آبروى خودت دین دار، یا ص: اظهار مكن 
 (164. (را فروختى و آن را با برآوردن حاجت تو حفظ مى كند

 
 سخاوت از امام حسین علیه السالم بیاموزید 

فضل االعمال بعد ا: درست است فرمایش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله كه فرمود: امام حسین علیه السالم فرمود
 . الصالة ادخال السرور فى قلب المومن بما ال اثم فیه

 . بهترین كار پس از نماز، وارد كردن شاید در دل مومن است با آنچه گناهى در آن نباشد
در چنین حال غذایت را مى  : گفتم.غالمى دیدم خوراك خود را به سگى مى دهد: امام حسین علیه السالم فرمود

رزند رسول خدا، من غمگینم ، به شادى او شادى مى جویم براى این كه صاحب من یهودى است مى دهى ؟ اى ف
غالم فداى قدمت و : خواهم از او جدا بشوم پس امام علیه السالم به سوى صاحبش با دویست دینار آمد یهودى گفت 

 .بستان براى غالم و مال را برگردانید
 . قبول كردم و به غالم بخشیدم: فت مال را بخشیدم یهودى گ: حضرت فرمود 
اسالم آوردم و مهریه ام را به  :همسر یهودى گفت . غالم را آزاد كردم وتمام مال را به او بخشیدم : حضرت فرمود

 (165. (من هم اسالم آوردم ، این خانه را به او بخشیدم : شوهرم بخشیدم یهودى گفت 
 

 شعار آشنایى 
 آموزصفات كبریائى را زمردان خدا

 زمردان خدا اوصاف ذات كبریاآموز
 زسربازى سرافرازى بود آزاد مردان را
 سرافرازى و سربازى زشاه كربالآموز
 حسین آسا به دفع فتنه بیگانگان برخیز

 شعار آشنایى با خدا از آشنا آموز
 بیا در مكتب اسالم و بشنو درس قرآن را
 مروت عاطفت آزادگى احسان و فاآموز

 دان خدا را بر زبان آرىچون نام شیر مر
 آموز)نوا (نخستین بار آیین ادب را از 

 
 حدیث ثقلین و سفینه : فصل هفتم 

 حدیث ثقلین 
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ن انى تارك فیكم الثقلین كتاب اهللا و عترتى اهل بیتى لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما 



 . لن یفتر قاحتى یردا على الحوض)166(
ثقلین از احادیث مسلم و قطعى است كه به سندهاى معتبر و عبارات مختلف روایت شده و سنى و شیعه به  حدیث

 :صحتش اعتراف دارند از این حدیث و امثال آن چند مطلب استفاده مى شود
ت باقى چنان كه قرآن تا قیامت در میان مردم باقى مى ماند، عترت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و نیز تا قیام -1

 .خواهند ماند، یعنى هیچ زمانى زمین از وجود امام و رهبر حقیقى خالى نمى شود
پیغبمر اسالم صلى اهللا علیه و آله با این دو امانت بزرگوار تمام احتیاجات علمى و دینى مسلمین را تامین كرده  -2

 . اعمالشان را معتبر دانسته استواهل بیتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمین معرفى كرده ، اقوال و 
قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانى حق ندارد، علوم اهل بیت اعراض كند و خودش را از  -3

 .ارشاد و هدایت آنان بیرون نماید
 . آنهاستمردم اگر از اهل بیت پیروى كنند و به اقوال آنان تمسك جویند گمراه نمى شوند و همیشه حق در نزد  -4
همه احیتاجات دینى مردم نزد اهل بیت موجود است هر كس از آنها پیروى كند گمراه نمى شود و به سعادت  -5

حقیقى نایل مى گردد، یعنى اهل بیت از خطا و اشتباه معصومند و با همین قرینه معلوم مى شود كه مراد از اهل 
یه و آله نیست ، بلكه افرادى هستند كه از جهت علوم دین بیت و عترت تمام خویشان و اوالد پیغمبر صلى اهللا عل

و آنها عبارتند از على بن ابى . كاملند و خطا و عصیان در وجودشان راه ندارد تا صالحیت رهبرى داشته باشند
كه یكى پس از دیگرى به امامت منصوب شدند، چنان كه در روایت نیز به همین  (167)طالب و یازده فرزندش 

 : به رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله گفتم: ابن عباس مى گوید: یر شده است از باب نمونه معنا تفس
. على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم : خویشان شما كه دوست داشتن آنها واجب است كیانند ؟ فرمود

)168) 
در صلب خودش قرار داده ولى ذریه خدا ذریه هر پیغمبر را : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود:جابر مى گوید

حدیث ذكر شده  39بر وجوب تمسك به ثقلین در روایات سنى  (169).مرا در صلب على علیه السالم قرار داد 
 (171. (حدیث ذكر شده است  82بر وجوب تمسك به ثقلین در روایات شیعه  (170. (است 

 
 لسالمحدیث عترت مشتمل بر هشت فضیلت براى ائمه اطهار علیهماا

حدیث عترت كه از نظر شیعه و سنى متواتر است و در صحت آن تردید نیست داللت بر چند فضیلت بزرگ براى 
 :ائمه اطهار علهیم السالم دارد

 .اهل بیت عصمت پس از پیغمبر صلى اهللا علیه و آله بهترین مرد هستند -1
 .نیازندهمه مردم به وجود آنها نیازمندند ولى آنان از همه مردم بى  -2
 . داللت بر عصمت و طهارت آنان دارد -3
 .ائمه اطهار عالم به تمام علوم قرآن هستند -4
 .آنها از جانب خدا و پیغمبر صلى اهللا علیه و آله خلیفه و جانشین آن حضرت هستند -5
 . امامت و پیشوایى منحصر در آنهاست -6
 . از آنان مدد خواستبراى راه یافتن تنها باید دست به دامان آنها زد و  -7
 (172. (تا روز رستاخیز زمین از وجود آنان خالى نخواهد بود -8
 

 حدیث سفینه 
این حدیث را نیز بیشتر محدثان اهل سنت در صاح و مسانید خود به طرق مختلف و متعدد آودره اند، چنان كه به 

مى توان مراجعه )  216ص (نبهانى  و نیز به اواسط طبرانى به نقل از اربعین)  151، ص 3ج (مستدرك حاكم 
 و اینك متن حدیث. كرد و به بخشى از اسناد و ماخد حدیث دست یافت 

عن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ن اال ان مثل اهل بیتى فیكم مثل سفینه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
 (173. (و هوى 



من در میان شما و براى شما امت مانند كشتى نوح است كه هر  اهل بیت: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
 .كس آن را سوار شد، نجات پیدا كرد و هر كس از آن كناره گرفت هالك گردید

عترت و اهل بیت در ردیف قرآن به عنوان یكى از دو بازمانده پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و مرجه مسلمین و 
عرفى شده اند پس بر امت اسالمى واجب است اهل بیت را پیشوا و مقتدا كشتى نجات و رهنما و ناخداى امت م

 .بشمرند و از آنها معالم دین خود را اخذ كنند
گزارشى جالب از باستان شناسان شوروى درباره لوح كشتى نوح نبى حضرت سلیمان علیهما السالم استمداد 

هنگامى كه عده اى از سربازان ) م 1916(ل حضرت سلیمان علیه السالم به پنچ نور الهى در جنگ جهانى او
انگلیسى در چند كیلومترى بیت المقدس مشغول سنگرگیرى و حمله بودند، در دهكده كوچكى به نام اونتره یك لوح 

  نقره اى پیدا كردند كه حاشیه اى به جواهرات گرانبها مرصع و در وسطش خطوطى به حروف طالیى نگارش 
زد فرمانده خودمیجراى این گریندل بردند هر چه كوشید نتوانست از آن چیزى بفهمد، ولى و چون آن را ن. یافته بود

 . دریافت كه این نوشته به زبان بیگانه و بسیار قدیمى است
بریتانیا لیفتونانت و گلدستون رسید و ایشان هم   سرانجام این لوح دست به دست گردید تا به دست سرپرسست ارتش 

 .ن شناسان بریتانیا سپردندآن را به دست باستا
درباره لوح مذكور به تحقیق و بررسى پرداختند و كمیته اى تشكیل دادند كه اساتید ) م 1918(پس از پایان جنگ 

 .زبان هاى باستانى بریتانیا، آمریكا، فرانسه ، آلمان و دیگر كشورهاى اروپایى عضو آن كمیته بودند
م معلوم شد كه این لوح مقدسى است به نام لوح سلیمان و  1920نویه پس از چند ماه بررسى و تحقیق درسوم ژا

سخنانى از حضرت سلیمان علیه السالم را در بردارد كه به الفاظ عبرانى قدیم نگارش یافته و ما اكنون خود الفاظ 
 (174. (را با ترجمه اش در این جا مى آوریم 

 
 از راست به چپ خوانده شود

ایر زبان ها دگرگونى یافته و حروف آن بسیار متحول شده چنان كه طبق گفته محققان و زبان عبرانى هم مانند س
اساتید زبان هاى باستانى ، حروف تهجى آن در زمان حضرت سلیمان علیه السالم از راست به چپ بدن صورت 

 : بوده است
 : اما اكنون از چپ به راست بدین صورت است

 (175. (ن صورت است اما در این زمان از چپ به راست بدی
 : و اینك ترجمه لوح سلمیانى

 اهللا
 احمد ایلى

 حاسن با هتول حاسین
 فریادم رس! مقذا یعنى اى احمد! یاه احمد
 مرا مدد فرماى! یعنى یا على ! یا ایلى 

 یعنى كاشئى یعنى اى بتول ، نظر مرحمت فرماى! یا باهتول 
 كرم فرماى! ضو مظع یعنى اى حسن ! یاه حاسن 

 خوش بخش! با رفو یعنى یا حسین ! حاسین  یاه
 .امو سلیمان صوه عئجب زالهالد افتا یعنى این سلمیان اكنون به این پنج بزرگوار استغاثه مى كند

 . بذت اهللا كم ایلى یعنى و على قدرت اهللا است
ریستند و انگشت اعضاى كمیته چون بر مضمون نوشته لوح مقدس اطالع یافتند هر یك با دیده تعجب به دیگرى نگ

 .از تبادل نظر قراد ، شد كه لوح در موزه سلطنتى بریتانیا نگهداى شود  حیرت به دندان گزیدند و پس 
رسید، فرمان محرمانه اى به كمیته نوشت كه  (BISHOP lord) اما چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان

 : خالصه اش این است



مسحیت متزلزل خواهد شد و سرانجام خود   یدگاه مردم قرار گیرد، اساس اگر این لوح درموزه گذاشته شود و در د
مسیحیان جنازه مسیحیت را بر دوش بلند كرده و در قبر فراموشى دفن خواهند كرد از این رو بهتر است كه لوح 

 (176) .مذكور را در راز خانه كلیساى انگلستان گذارده شود و جز اسثقف و اهل سر كسى آن را نبیند
سانى كه این لوح را دیدند و بینشى داشتند، گرایشى عجیب ، به اسالم پیدا كردند و همان وقت میان دو نفر از ك

ولیم ، كرم   سپس . درباره لوح گفت و گوهایى شد كه به اسالم آوردن هر دو انجامید  دانشمندن به نام ولیم و تامس 
 (177. (حسین ، و تامس فضل حسین نامیده شد

 علیهم اسالم كشتى نجاتنداهل بیت 
 سالك راه حق بیا ، نور هدا زما طلب

 نور بصیرت از در عترت مصطفى طلب
 دم به دم گوش هوش مى فكند این سروش
 معرفت از طلب كنى از بركات ماه طلب

 هست سفینه نجات عترت و ما خدا خدا
 دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب

 كو خسته جهل را بگو هرزه مگرد كو به
 (178. (از بر ما شفا بجو از در ما دوا طلب 

 
 پنج نور الهى در كشتى نوح علیه السالم 

م گروهى از دانشمندان معدن شناس روسى براى معدن یابى ، مشغول زمین كاوى بودند كه  1951در ژوتیه 
ب هاى بسیارى در زیر ناگهان به تخته چوب هایى پوسیده برخوردند و پس از كاوش بیشتر معلوم شد كه آن جا چو

زمین وجود داشته كه كه گذشت زمان ، آنها را كهنه و پوسیده ساخته از عالیمى دریافتند كه باید این چوب ها غیر 
 .عادى مشتمل بر راز نهفته اى باشد

در این بود كه با دقت كامل زمین را شكافتند و در نتیجه اى تخته چوب هاى پوسیده و چیزیهایى دیگرى از آن جا 
آوردند و در آن میان ، تخته چوبى به شكل مستطیل یافتند كه همه را به حیرت انداخت ، زیرا بر اثر گذشت زمان 

طول و ده اینج عرض داشت و ) 179(كهنگى و پوسیدگى به تمام چوب ها راه یافته بود جز این تخته چهارده اینچ 
 .حروفى چند بر آن نقش بسته بود

م كمیته اى تشكیل داد كه اعضاى آن باستان  1953فوریه  27رباره این تخته چوب در دولت روس براى بررسى د
 : شناسان و استادان زبان هاى باستانى بودند و ما اكنون نام و عنوان آنان را در این جا مى آوریم

 ( بخش زبان ها(سولى نوف ، استاد دانشگاه مسكو  -1
 در دانشكده رچایناایفاهان خینو، استاد زبان هاى باستانى  -2
 میثائن لوفارتگ ، رئیس اداره باستانى شناسى -3
 تانمول گورتن استاد زبان در دانشگده كیفرو -4
 دى راكن عتیقه شناس و استاد دانگشاه لنین-5
 ایم احمد كوالد، ناظم اداره تحقیق زتكومن -6
 ناظر دفتر تحقیقات دانشكده استالین) 180(میجر كولتوف ،  -7

پس از هشت ماه تحقیق و كاوش ، اسرار آن تخته چوب براى كمیته كشف معلوم شد كه این تخته چوب از  سرانجام
 . كشتى نوح علیه السالم است كه براى تمین و مدد خواهى بر آن نوشته و بر كشتى نصب كرده است

بر آن نگاشته بر ) 181(در وسط تخته چوب یك تصویر پنجه نمایى وجود داشت كه عبارتى چند به زبان سامانى 
آن نگاشته بود و ما اكنون آن تخته را در دیدگاه خوانندگان محترم قرار مى دهیم تا تصویر و نوشته ها را چنانكه 

 :در زمان حضرت نوح علیه السالم بوده مشاهده كنند
 از راست به چپ خوانده مى شود



) 182(خواندند و به حروف روس درآوردند كمیته تحقق پس از هشت ماه فكر و دقت و زحمت نوشته مذكور را 
 : بدین صورت

 : حروف باالى پنجه
 : حروف زیر پنجه

 :الفاظ مذكور را به انگلیسى چنین ترجمه كرد maks .f . n .mr سپس استاد زبان شناس بریتانیا
O. Mygod My Helper. Keep My Hand 
:With Mercy Andwithyour Holybodies 

Mohamad. Alia. Shabbir. 
Fatema. 

They All Are Biggests And Honou_ rables. 
Theworld Established For Them. 

Help Me By Their Names. 
 ! اى مدد كار من!اى لطف خدا من 

به لطف و مرحمت خود و به طفیل و ذوات مقدس محمد، ایلیا، شبر، شبیر، و فاطمه علیهم السالم دست مرا بگیر، 
 . دس از همه با عظمت تر و واجب االحترام هستند و تمام دنیاى براى آنان بر پا شده استاین پنج وجود مق

 . پروردگارا به واسطه نامشان مرا مدد فرماى
 (183(تو مى توانى همه را به راه راست هدایت نمایى 

 !دشمنان اهل بیت علیهم السالم بخوانند
خطاب به (اگر اینها نبودند من تو را : به زبان سریان ) 1895چاپ لندن به سال  515و  514ادریس ص (كتاب 

نمى آفریدم و نه آسمان و نه زمین و نه بهشت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه را عرض كردم ) آدم علیه السالم 
 پروردگارا، نام اینها چیست ؟

، و ایلیا )محمد (پارقلیطا : ( به ساق عرض بنگر، چون نگریستم دیدم این پنج نام مبارك نوشته: به آدم خطاب رسید
پس مخلوقات مرا تسبیح كنید كه نیست خدایى جز من و ) حسین (، شبیر ( حسن( شبر ) فاطمه (، طلیه )على (

 (184. (محمد صلى اهللا علیه و آله فرستاده من است 
 

 مثل اهل بیت علیهم السالم مثل كشتى نوح است
كرده است پیروان اهل بیت میان خود و اسالم دیوارى به وجود نیاورده  شیعه با اقتدا به اهل بیت كتاب و سنت عمل

 (185. (و به شخصى بیگانه از اسالم رو نكرده و اشخاصى را كه اسالم آنها را مقتدا و امام نساخته امام نساختند
نها و اسالم نیست بلكه به كسانى رو كرده اند كه بنیان گذار شریعت فرمان داده پس نام شیعه مرز و حایلى میان آ

ولى بر حنیفه و مالكیه شافعیه و حنبلیه و دیگر فرق اسالم است كه این دیوارها را از میان خود و اسالم بردارند 
میان خود و اسالم ابوحنیفه و مالك بن انس و محمد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل و ابوالحسن اشعرى را 

 ثان و متكلمان مانند دیگر فقیهان و محدثان و متكلمان اسالمى بودند نه بیشفاصله و حایل نسازند، این فقیهان و محد
. 

 335هجرى متولد و حدود  270حدود سه قرن اول اسالمى از این مذاهب در میان نبود زیرا ابوالحسن اشعرى در 
وفات یافته و  175متولد و در 95وفات یافت و نیز در سال  241متولد به سال  164درگذشت و احمد بن حنبل در 

 . است 150و متوفا به سال  70ابوحنیفه متولد به سال 
نه فاصله زمانى از )مساوى است با تشیع )اما لزوم اقتدا به اهل بیت و اعتراف به امامت و والیت و ناخدایى آنها 

 (186) . اسالم نه از متن اسالم بیگانه است
مثل كشتى نوح است كه هر كس در آن سوار شد نجات یافت  مثل اهل بیت من: پیغمبر فرمود: ابن عباس مى گوید

 .و هر كه تخلف نمود غرق شد



)  20ص (عالمه طباطبائى صاحب تفسیر المیزان بعد از نقل حدیث مزبور از كتب عالمه از جمله ذخائر القبى 
، ) 307ص ( ى تاریخ الخلفاء،تالیف سیوط) 84و  150چاپ قاهره ، ص (الصواعق المحرقه ، تالیف ابن حجر، 

حدیث مذكور را به ) 237ص (غایة المرام : مى گوید)  114چاپ مصر، ص (نور االبصار، تالیف شبلنجى ، 
 (187. (یازده طریق از عامه و هفت طریق از خاصه نقل كرده است 

 . در بعضى از كتاب هاى تاریخ گفته شده است از طریق شیعه نه حدیث به این مضمون نقل شده است
------------------------------------------ 

 : پاورقى ها
 .259، ص 3،فضائل الخمسه ، ج 261، جلد سیدالشهداء، مدینة المعاجز، ص 49، ص 1ناسخ التواریخ ، ج  -122
 .117در مكتب اهل ببیت ، ص  -123
 .128در مكتب اهل بیت علیهم السالم ، ص  -124
 .129ص در مكتب اهل بتى علیهم السالم ،  -125
 .534ص  10احقاق الحق ، ج  -126
 .27، ص 2، عیون اخبار الرضا علیه السالم ، ج 45ینابیع المودة ، باب  -127
 .534ص  10احقاق الحق ، ج  -128
، احقاق الحق ، ج  166، ینابیع المودة ص 85، امالى الصدوق ، ص 52كامل الزیارت چاپ نجف ، ص  -129

 .180، ص ارشاد مفید 626 - 595، ص 10
 .37خصائص امیرالمومنین علیه السالم ، ص  -130
 .117بانوى نمونه اسالم ، ص  -131
 .117بانوى نمونه اسالم ، ص  -132
، مسند احمد 65، ص 1، سنن ابن ماجه ، ج 248، ص 13، سنن ترمذى ، ج 42، ص 1ینابیع الموده ، ج  -133

 .101، النص و االجتهاد، ص 442، ص 2حنبل ، ج 
 .381، ص 3، مناقب ، ج 52، كامل الزیارت ، ص 8، ص 10، بحار، ج 115ناسخ ، ص  -134
 . 9نورى كه تا ابدى مى تابد، از نشریات حسینیه آیت اهللا العظمى مرعشى نجفى ، ص  -135
 .433، ص 2خصال صدوق ، ج  -136
 .239، ص 2كشف الغعمه ، ج  -137
 . 454قمقام زخار، ص  -138
 .286خصال ، ص  -139
 .143خصال ترجمه كمره اى ، ص  -140
 .19، ص 6ناسخ ، ج  -141
، ص 2، فضائل الخمسه ، ج 224، ص 2، مناقب ، ج 249، ارشاد مفید، ص 632، ص 10احقاق الحق ، ج  -142

218. 
 .13منهاج السرور، ص  -143
 سوره احزاب ، آیه ؟ -144
 .28راه و روش ما، ص  -145
 .36راه و روش ما، ص  -146
 .34راه و روش ما، ص  -147
 .28، ص 1داستان راستان ج  -148
 .121انقالب مقدس حسین علیه السالم ، ص  -149
 .161، سمو المعنى ، ص 350، قمقام ، ص 110، ص 4اعیان الشیعه ، ج  -150
 .207، ص 2كشف الغمه ، ج  -151



 .44صلح امام حسین علیه السالم ، ص  -152
 . 460ص ، 2جالء العیون ، ج  -153
 .400، ص 3مناقب ، ج  -154
 . 96، ص 2داستان راستان ، ج  -155
 .445، ص 11، احقاق الحق ، ج  195، ص 7كشف الغنمه ، ج  -156
 .33سیاسیت حسینى ، چاپ تبریز، ص  -157
 .441، ص 11احقاق الحق ، ج  -158
 .157، ص 1مقتل خوارزمى ، ج  -159
 .210، ص 1مننتهى االمال ، ج  -160
 .124، سوره انعام ،آیه 210، ص 1منتهى االمال ، ج  -161
 .424، ص 11احقاق الحق ، ج  -162
 .44، لولو و مرجان ، ص 131در مكتب اهل بیت ، ص  -163
 .252تحف العقول ، ص  -164
 .204، ص 1راهنماى بهشت ، ج  -165
 .35، ینابیع المودة ، ص 309، ص 9احقاق احق ، ج  -166
 .116اسالم ، ص شیعه در  -167
 .308 309، ص 9، احقاق الحق ، ج 318 - 311ینابیع الموده ، ص : ر ك  -168
 .27، عیون اخبار الرضا علیه السالم ، ص 25فصول المهمه ، ص  -169
 . 211غیایة المرام ، ص  -170
 . 217غایة المرام ، ص  -171
 .79فروغ هدایت ، ص  -172
 .56، ص 2فضائل خمسه ، ج  -173
 .28على و پیامبران ، ص  -174
حروفى كه در میان پرانتز حروف عبرانى نوشته شده صداهاى مختلف یا صداى واحد هر یك از حروف  -175

 .( مترجم(عبرانى است 
 : براى كسب اطالع بیشتر در این باره مراجعه شود به كتاب -176

(IALAM OF STORIES WONDERFUL)  249چاپ لندن ، ص. 
و مسلم  1927الع بیشتر در این زمینه ، مراجعه شود به مجله االسالم ، چاپ دهلى ، فوریه براى اط -177

 . م 1926دسامبر  30كرانیكل ، چاپ لندن ، 
 . شعر از آقاى صادق تهرانى -178
 اینچ تقریبا معادل دو نیم سانتى متر است -179
صفحه را كامال صحیح نوشته باشم عالوه بر این در اثر پریدگى حروف ، یقین ندارم نام هاى مذكور در این  -180

اردو زبانان ، برخى از الفاظ را غیر از ما استعمال مى كنند، مانند بانك و سانسكریت كه نزد آنان بینك و 
 . سنكریست استعال مى شود مترجم

ود و زبان هاى زبان رایج در زمان حضرت نوح علیه السالم و تا چندى پس از آن زبان سامى یا سامانى ب -181
عبرانى ، سریانیت قیهانتى ، عربى و غیره ، از شاخه هاى مختلف همان زبان است اوالد حضرت نوح علیه السالم 

و معاصر آنان و نسل ایشان در هر سرزمینى كه سكونت گزیدند و آن جا را آباد كردند همان زبان سامى را كه 
 .رفته ، همان زبان ها ترقیب كرده به شكل جدیدى در آمد همراه با تغییر معمولى بود رواج دادند، و رفته

محققان خط شناس و عالمان زبان هاى باستانى و تاریخ نگاران كاوشگر چنین دریافته اند كه زبان تركى ، فارسى 
زندى ، پازندى ، سانسكریت و غیره نیز از شاخه هاى زبان سامانیى است صرف نظر از ادعاى این كه عربى و 



 :یت قدیم ترین زبان هاست و قطع نظر از این كه محققان بریتانیا مى گویندسانكسر
زبان انگلیسى سر منشاء زبان ها است زبان سامانى منشاء پیدایى و مصدر اكثر زبان هاست و رسم الخط آن در 

 ( مولف. (هر عصر دگرگونى یافته و شكل عجیب و غریبى به خود گرفته است 
 31روزنامه الهدى قاهره ،  1953دسامبر  . mirror -28weekly م مجله 1935امبر ماهنامه ، مسكو نو -182
 . م 1945مارس 
 م 1954چاپ لندن ، ژانویه  Bartania ماهنامه -183
 . از آیة اهللا حاج شیخ ابوطالب تجلیل تبریزى 145اسالم شناسى ص  -184
 .36تحقیقى كوتاه درباره شیعه ، ص  -185
 .37درباره شیعه از عالمه محقق حاج شیخ یحیى نورى ، ص تحقیقى كوتاه  -186
 293 - 270، ص 9، احقاق الحق ، ج 27، عیون اخبار الرضا علیه السالم ، ص 115شیعه در اسالم ، ص  -187

 . با مختصر تفاوت

 

 امام حسین علیه السالم كشتى نجات است  
 : در مدینة المعاجز از حسین بن على علیه السالم مروى است

قال اتیت جدى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فرایت ابى بن كعب جالسا عنده ، فقال ، جدى مرحبا بك یا زین 
 (188. (السماوات و االرض 

به نزد جدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله رفتم و دیدم ابى بن كعب در نزد او نشسته است چون مرا : مى فرمایمد
 . اى زینت آسمان ها و زمین است آفرین باد تو را: دید فرمود

یا ابى كعب ، و الذى بعثنى ، بالخق نبیا ان الحسین بن على فى السماوات اعظم مما : فقال النبى صلى اهللا علیه و آله 
 . ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة: هو فى االرض و اسمه مكتوب عن یمین العرش 

اى ابى بن كعب ، سوگند به آن كسى كه مرا به راستى مبعوث فرمود،  :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
حسین بن على در آسمان ها بزرگتر از آن است كه در زمین است ، و اسم او در طرف راست عرش نوشته شده 

است كه حسین چراغ هدایت و كشتى نجات است یعنى از بركت او بشر گمراه به حق و اصل آید كشتى نجات 
 . ذاب دنیا و آخرت استخالصى از ع

 ارزیابى شهادت : بخش دوم 
 

 نظر دانشمندان شیعه: فصل اول 
 مصیبت امام حسین علیه السالم از همه باالتر است

به امام : شیخ صدوق قدس سره در علل الشرایع به اسناد خود از عبداهللا بن فضل هاشمى روایت كرده كه گفت 
ول اهللا ، چه شد روز عاشورا روز شهادت حسین علیه السالم است روز یا بن رس: صادق علیه السالم عرض كردم 

بزرگ مصائب است ، و حال آن كه روز وفات رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و روزى كه فاطمه علیهاالسالم 
 جهان را وداع گفت و روزى كه امیرالمومنین علیه السالم شهادت یافت و روزى كه حسن بن على علیه السالم به

 ضربت ستم شهید گشت واجب مى كند كه مصائب این روزها بزرگ تر باشد ؟
مصیبت روز قتل امام حسین علیه السالم بزرگ تر است از جمیع ایام ، زیرا كه اصحاب : امام علیه السالم فرمود

سن و حسین كساء كه در نزد خداوند بهترین آفریدگانند، فزون از پنج تن نباشند و آنها محمد و على فاطمه و ح
علیهم السالم هستند و جود عالم منوط به وجود ایشان بود چون رسول خداصلى اهللا علیه و آله جهان را وداع كرد 
مردمان به بقاى چهار تن دیگر شاد بودند و چون فاطمه علیهاالسالم از دنیا رفت مردمان به وجود حسن و حسین 

سالم به شهادت رسید، امام حسن و امام حسین علیهماالسالم به جاى علیهماالسالم تسلیت مى یافتند چون على علیه ال
او بودند و بعد از شهادت حسن علیه السالم مردم چشمشان به جمال حسین علیه السالم بود اما چون حسین علیه 
السالم را به قتل رساندند كسى از اصحاب كساء باقى نماند تا مردم را در سوگوارى آن حضرت سیر و سلوكى 
باشد ولى شهادت حضرت حسین علیه السالم چنان بود كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و على و فاطمه و حسن و 

حسین علیهم السالم همگان را شهید كرده باشند این جاست كه مصیبت روز شهادت حسین علیه السالم بزرگترین 



 (189. (ایام و برزگترین مصائب است 
افضل اقسام انفاقاتى است كه به جهت حضرت سیدالشهداء علیه السالم ممدوح و  اموال به طایفه روضه خوان از

 (190. (مرغوب است و براى آن ثواب عظیم وعده فرموده اند
 عاشورا چیست ؟ 

 :طریحى رحمه اهللا در كتاب مجع البحرین روایت كرده كه موسى كلیم اهللا در مناجات خود عرض كرد
به : خطاب رسید) 191(صلى اهللا علیه و آله را بر دیگر امت ها فضیلت دادى ؟ به چه سبب امت محمد! پروردگارا

 . آن ده خصلت: جهت ده خصلت عرض كرد
نماز، زكات ، روزه ، حج ، جهاد، جمعه : كدام است تا من امر كنم كه بنى اسرائیل به آن عمل كند ؟ ندا رسید

 .،جماعت ، قرآن ، علم ، عاشورا
گریستن و تباكى كردن بر سبط محمد و : پروردگارا، عاشورا چیست ؟ندا رسید: كردموسى علیه السالم عرض 

 . مرثیه و عزادارى بر مصیبت آن مظلوم ، یعنى اباعبداهللا علیه السالم
 

 ثواب آه كشیدن و اندوه براى امام حسین علیه السالم
براى مظلومیت ما غمگین باشد تسبیح  آه كشیدن كسى كه: امام جعفر صادق علیه السالم به ابان بن تغلب فرموده 

باید این حدیث را : است و اندوه وى براى ما عبادت است و پنهان داشتن سر ما جهاد در راه خداست آن گاه فرمود
 .با آب طال نوشته شود

 
 ثواب لعن بر قاتل امام حسین پس از نوشیدن آب 

نزد ابى عبداهللا بودم ، آب خواست چون بنوشید گریه :  به سند متصل از ابو قولویه به اسناد خود از داود رقى گفت
 .او را گرفت و چشمانش از اشك پر شد

اى داود، خدا لعنت كند قاتل حسین علیه السالم را، هیچ بنده اى آب ننوشد كه یاد حسین علیه السالم : آن گاه فرمود
ه نویسد و صد هزار گناه او را محو كند و كند و لعن بر قاتل او فرستد مگر آن كه خداى تعالى براى او هزار حسن

صد هزار درجه مقام او را باال برد و چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده است و خداوند او را خرم و خوشحال 
 .گرداند

 
 امام صادق علیه السالم به یاد امام حسین علیه السالم آب مى نوشد

عالمت هاى ایمان به یاد آوردن سید الشهداء علیه السالم پس از یكى از : شیخ جعفر شوشترى رحمه اهللا مى نویسد
 :نوشیدن آب است و این مطلب براى همه كسى نیست بلكه ، براى حضرت صادق علیه السالم كه فرمود

 .( انى ما شربت ماء باردا اال و ذكرت الحسین علیه السالم
 . الممن آب سرد نیاشامیدم مگر آن كه به یادم آمد حسین علیه الس

 . كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم اذا استسقى الماء فلما شربه رایته قد استعبر و اغرور قت عیناه بدعومه
در خدمت حضرت صادق علیه السالم بودم ، آب طلبیدم و آشامید ، همین كه آن را میل فرمود دیدم آن قدر گریه 

 . كرد تا چشمان مباركش غرق اشك شد
لعن قاتل الحسین ، فما من عبد شرب الماء فذكر الحسین و قاتله اال كتب اهللا له مائله الف حسنه ، ! ودیا دا: ثم قال لى 

 و حط عند مائه الف سیئه ، و رفع له مائه اله درجه ، فكما، اعتق مائه الف نسمه ، و حشره اهللا یوم القیامه ثلج الفواد
. 

 . نشوند تشنگى حضرت بسیار بوده ولى مى خواست دشمان متوجه
هر وقت من آب بیاشامم امام حسین علیه السالم به یادم مى آید به سبب تشنگى : بارى این كه امام صادق مى فرماید

 .شدیدى است كه اماما حسین علیه السالم در كربال به آن مبال شد
نه مى شود كه چنان تش: تشنگى حضرت به حدى رسیده بود كه جبرئیل علیه السالم به حضرت آدم خبر داد گفت 

 .از تشنگى چشمش آسمان را نمى بیند
حضرت چنان تشنه شده بود كه زبانش از تشنگى مجروح شده بود ولى به این حالت و این شدت از تشتنگى نمى 

خواست دشمانش بدانند كه حضرت تشنه است ولى دشمنان فهمیدند، چون نهرى از شط و فرات نزدیك حضرت بوه 
 . ات در آن زمان نزدیك بوده به طورى كه حضرت شط را مى دیده استیا بناه به نقلى شط فر

اال تنظر الى الفرات كان  : یا حسین: حضرت نگاهى به آن كرد فهیمدند كه حضرت تشنه است ، ظالمى گفت 
 (192(بطونه الحیاة و اهللا ال تذوقه او تموت عطشا 



 آبش بده : امام صادق علیه السالم فرمود
ن همسفر حضرت صادق علیه السالم بودم در راه مكه دیدم شخصى در زیر سایه درخت افتاده ، م: راوى مى گوید
یا بن رسول اهللا ، : برو مبادا از تشنگى افتاده بادش مى گوید پیاده شدم و رفتم عرض كردم : حضرت فرمود

رانى ثواب دارد پس آب دادن به این نص: آبش بده حضرت فرمود: نصرانى است و از تشنگى افتاده است فرمود
مسلمان به مسلمان آب بدهد اجر دارد، مسلم به كافر اجر داد، كافر به مسلم ولو تخفیف گناه و عذاب به كافر ولو 

 .تخفیف عذاب باشد
 

 عطوفت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله به حیوانات 
معلوم است : و به آب نگاه كرد فرمودپیغمبر صلى اهللا علیه و آله و آله مشغول وضو بود، گربه اى از راه گذشت 

گربه تشنه است وضو را گذاشت و آب را نزد گربه گذاشت گربه آب خورد و حضرت از پس مانده آب گربه وضو 
 (193) .را تمام كرد

 
 امام حسین علیه السالم همیشه زنده است 

ن علیه السالم یزید و همه بنى آرى در ظاهر یزید حسین علیه السالم و انصارش را كشت اما در باطن امام حسی
امیه را بدتر ار هزار مرتبه كشتن كشت ، یزید آنها را یك روز كشت و امام حسین علیه السالم او و قومش را تا ابد 

 . و هر روز كشت
كدام غلبه و پیروزى برتر و كدام كشتن بزرگ است این فلسفه را حتى ملل غیر اسالمى نیز درك : از تو مى پرسم 

 (194. (اند و مستشرق آلمانى مسیو ماریین نیز به این نكته اشاره كرده است كرده 
امام حسین علیه السالم از عرب بود اما امروز دیگر مخصوص عرب نیست ، بلكه مكتب او سرلوحه نهضت ها و 

 .ملت ها و معیار حق و باطل است و عجم او را از عرب بیشتر دوست مى دارد
ب بود، عرب از مشرق تا مغرب او را طرد كرده و انتسابش را براى خود ننگ شمرده امام یزید كه پادشاه عر

 (195.(است 
 

 آفرین بر تو 
 باز در خاطره ها یاد تو اى رهبر عشق

 شعله سركش آزادگى افروخته است
 یك جهان بر تو و بر همت مردانگى ات

 از سر شوق و طلب دیده جان دوخته است
 ریخ جهاننقش پیكار توو در صفحه تا

 مى درخشد چو فروغ سحر از ساحل شب
 رسم آزادى و پیكار حقیقت جویى
 همه جا صفحه تابنده آیین تو بود
 آنچه بر ملت اسالم حیاتى بخشد

 جنبش عاطفه و نهضت خونین تو بود
 تا زخون تو جهان شود از بنده آزاد
 بر سر ایده انسانى خود جاى دادى

 در ره كعبه حق جویى و مردى و شرف
 آفرین بر تو كه هفتاد و دو قربان دادى

 جان به قربان تو اى رهبر آزادگى و عشق
 كه روانت سر تسلیم نیاورد فرود

 زان فداكارى مردانه و جانبازى پاك
 . جاودان بر تو و بر عشق و وفاى تو درود

 
 هرزگى دشمنان پس از شهادت 

عاشوار فصلى است كه پس از شهادت   هضت مقدس یكى از مهمترین عوامل و علل پیش افتادن قیام حسینى و ن
امام و یارانش بدن ضمیمه شد و با اسراى اهل بیت علیهم السالم از سویى و شهیدان كربال از سوى دگیر این قیام 



به دنیا معرفى شد دشمنان تا توانستند پس از شهادت امام علیه السالم و تمام شدن كار هرزگى كردند بدن هاى شهدا 
ان كردند لباس هایشان را به غارت بردند بدن ها را زیر سم اسب ها كوبیدند، سرها را باالى نیزه ها بر را عری

افراشتند با اسران داغدیده تندى و درشتى كردند بر لب هاى خشكیده چوب زدند، این هرزگى ها از كربال شروع 
اما اسیران اهل بیت با كمال بزرگوارى یزید در این هزرگى ها شركت كرد   شد و تا شام ادامه یافت و شخص 

چنان كه گویا هیچ مصیبتى ندیده اند به هر جا رفتند سخن از پیروزى خویش و رسوایى دشمن گفتند و روزى كه 
همه مردم آنها را شكست خورده و از میان رفته و دشمنان را پپروز مى دیدند، آنان خود را سرافراز و كامیاب و 

 (196) .و رسواى تاریخى معرفى مى كردنددشمن مغرور را بدبخت 
 

 راز بقاى امام حسین علیه السالم 
امام حسین علیه السالم به واسطه شخصیت عالیقدر و به واسطه شهادت قهرمانه اش ، مالك قلب ها و احساسات 

یعنى  -صده میلیون انسان است اگر كسانى كه بر این مخزن عظیم و گرانقدر احساسى و روحى گمارده شدند 
بتوانند از این مخزن عظیم در جهت هم شكل كردن و هم رنگ كردن روح ها با روح عظیم  - سخنرانان مذهبى 

 .حسینى بهره بردارى صحیح كنند، جهان اصالح مى شود
راز بقاى امام حسین این است كه نهضتش از طرفى منطقى است و از ناحیه منطق حمایت مى شود و از سوى 

ات و عواطف راه یافته است ائمه اطهار كه به گریه بر امام حسین سخت توصیه كرده اند، دیگر در عمق احساس
حكیمانه ترین دستورها را داده اند این گریه هاست كه نهضت امام حسین علیه السالم را در اعماق جان مردم وارد 

. بدانند چگونه بهره بردارى كنندمى كند تكرار مى كنم به شرط آنكه گروهى كه بر این مخزن عظیم گمارده شده اند 
)197) 

 
 از یزید عبرت بگیرید 

 . و اى عبرة الولى االبصار اعظم من كون ضریح الحسین علیه السالم حرما معظما و قبر یزید بن معاویة مزبلة
چه عبرتى براى صاحبان بصیرت بزرگتر از این كه حرم حضرت امام حسین علیه السالم بزرگ و با جالل تر 

 . و یزید آن روز سلطنت ظاهرى را صاحب بود ولى آثارى از او باقى نمانده و قبر وى مزبله استاست 
حسین علیه السالم و فزرندانش همه براى رضاى خدا از خود گذشتند و از آنها تنها على بن الحسین علیه السالم 

 (198. (ت داد و در دنیا پخش شدند ماند او هم در آن زمان مریض بود، مصلحت خداوند به اوالد آن بزرگوار برك
 اى كاخ دین زقیام تو استوار 

 دنیا زد دود ظلم و ستم تیره گشته بود
 آیین حق و رسم دین الهى شكسته بود

 طغیان نفس سركش بد سیرتان دهر
 پیوند دین حق و عدالت گسسته بود
 زین كشمكش غبار مذلت به آسمان

 مى رفت و چهره اسالم شد نهان
 عمل به حكم خدا و پیمبرشمتروك شد 

 مردان حق ببرند مردمان
 ناگه به پاى خاست نگهبان مرز دین

 ویرانه ساخت خانه گمراهى مبین
 آهنگ جاودانه او در جهان هنوز

 در گوش روزگار همى افكند طنین
 اى كاخ دین زقیام تو استوار

 اسالم از وجود تو گردیده پایدار
 بر فرق كاینات بود پرچمت بلند

 همیشه تا كه به پاست روزگار هستى
 حجت كشفى

 
 نظر دانشمندان اهل سّنت: فصل دوم 

 محمد على جناح موسس كشور پاكستان  -1



هیچ نمونه اى از شجاعت و فداكارى و شهامت بهتر از آن كه امام حسین علیه السالم نشان داد در جهان پیدا نمى 
دى كه خود را در سرزمین عراق قربان نمود پیروى كنند و از شود، به عقیده من تمام مسلمانان جهان باید از شهی

 .مكتبش سرمشق بگیرند
 عبداهللا عالئلى دانشمند و نویسنده معروف اهل تسنن -2

روز زنده : روز زنده شدن و روز مرگ ، ولى تو اى حسین تنها یك روز داشتى : هر كس در زندگى دو روز دارد
تو جان شیرین خود را بر سر عقیده پاك و هدف بزرگ و آرمان مقدس  شدن و حیات ، زیرا تو هرگز نمردى ،

 . نهادى  خویش 
 (199. (به همین دلیل تا حق و حقیقت و اسالم در جهان زنده است تو هم زنده اى 

 سخن شیخ محمد محمود مدنى  -3
 :شیخ محمد محمود مدنى استاد و رئیس دانشكده شریعت دانشگاه از هر مى گوید

ن علیه السالم شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا دید بال و پر شكسته و باطل از چهار سو راه را بر امام حسی
آن بسته است خود را دید كه شاخ درخت نبوت و پسر آن امام شیر دلى است كه هرگز از بیم و ذلت سر به زیر 

 . نینداخت
ردن این تاریكى ها از او خواسته شده است صدایى از و از میان ب 0خود را دید كه برطرف كردن این حزن و اندو

تو اى پسر پیغمبر، براى رفع این شداید هستى خدا با جد تو تاریكى ها را برطرف و : اعماق دلش او را ندا مى كرد
 ( اذا جاء نصر اهللا والفتح(حق را ظاهر و باطل را باطل ساخت تا بر او این آیه نازل شد 

ین خدا وارد شدند پدر تو همان شمشیر برنده اى بود كه در نیام نرفت تا گردن هاى و مردم گروه گروه در د
 . مشركان را ذلیل توحید ساخت

برخیزد اباعبدهللا مانند پدر و جدت جهان كن و از دین خدا حمیایت كن ، و ستم كاران را دفع كن و زمین را از 
 .پلیدى بغى و ستم پاك ساز

 .ند و بانوان و فقرا و اطفال و یتیمان و بیوه زنان بیچاهر گشتندخاندان اصحاب تو خوار شده ا
پس چه كسى این همه گرفتارى و پریشانى و فشار و ظلم و ستم را برطرف مى سازد اگر تو برطرف نسازى ؟ و 

ق چه كسى براى نجات امت قیام مى كند اگر تو قیام نكنى ؟ گویى امام حسین علیه السالم این صداها را از اعما
 .دلش مى شنید كه او را به این نداى موثر ندا مى كرد، و شب و روز به او اصرار مى ورزید

پس امام حسین علیه السالم چاره اى جز پاسخ به این ندا و اجابت این صدا نداشت و به كسانى كه او را از قیام باز 
جهاد در راه خدا باز نداشت ، زیرا او مى داشتند و مى ترساندند التفاتى نكرد و شدت و قساوت دشمن او را از 

داشت كه به ظاهر مغلوب باشد یا منصور، چون هر دو حال : مجاهدى بود كه به امر خدا قیام كدر و برایش تفاوت 
 (200)(هل تربصون بنا اال احدى الحسنیین (برایش شرافت بود 

دم گرفتار شد و او به بزرگ ترین درجات پس او در راه خدا و حق شهید شد و دشمن به لعنت خدا و فرشتگان و مر
 (201)(مع الذین انعم اهللا علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدائ والصالحین : (در نزد خدایش رستگار شد

 نویسنده اهل سنت  -4
یكى از نویسندگان اهل سنت پس از آن كه شرایط و اوضاع عصر امام حسن مجتبى علیه السالم با عصر امام 

 :لیه السالم شرح داده مى گویدحسین ع
ما نمى توانیم بگوییم امام عازم بود با یزید بیعت نكند و هر چند كشته شود، زیرا ممكن نبود امام با یزید بیعت كند، 
و اگر بیعت مى كرد و مردم او را امام به حق مى شمردند و او براى تغییر دین فرصت مى یافت از این جاست كه 

 :گفته اند
 . ن فدى دین جده بنفسه واهله و ولده و ما تزلزلت اركان دوله بنى امیه اال بقتل الحسین علیه السالمان الحس

حسین علیه السالم جان خود و اهل و اوالد خویش را فداى دین جدش كرد و اركان دولت بنى امیته متزلزل : یعنى 
 . نشد مگر به كشتن امام حسین علیه السالم

 :دیگر مى گویدهمین نویسنده در جاى 
دولت بنى امیه پس از شهادت آن حضرت دیرى نپایید و شصت و چند سال را به پایان نرساند و كشتن امام درد 

كشنده اى شد كه در اندام حكومت آنان جا گرفت تا سرانجام آنان را هالك كرد و خونخواهى امام فریادى بود كه دل 
 .ها و گوش هاى مردم با آن فتح مى شد

ه به این مصالح و اوضاع و اصول و مالحظه مقام امام ، آیا كسى مى تواند در ضرورت این قیام تردید كند با توج
؟و آیا حتى با قطع نظر از مقام امامت اشكالى دارد كه امام همین برنامه اى را كه اجرا كرد با پیش بینى عاقبت كار 

 .انجام دهد



ام بگوییم یا هدف بشماریم ، بحث لفظى نداریم ممكن است به این تغییر ادا تفاوت نمى كند كه فواید و آثار را نتایج قی
این فواید و آثار، هدف : این فواید و آثار، حكمت تعبد و تكلیف امام به شهادت است و ممكن است بگوییم : كنیم كه 

 (202. (و قیام و قبول شهادت است 
 رمز قرآن از حسین آموخیتم

 د بستهر كه پیمان با هو الموجو
 گردنش از قید هر معبود درست

 ما سوى اهللا را مسلمان بنده نیست
 نزد فرعونى سرش افكنده نیست

 عقل گوید شاد شو آباد شود
 عشق گوید بنده شود، آزاد شو

 عشق را آرام جان حریت است
 ناقه اش را ساربان حریت است

 آن امام عاشقان پور بتول
 سرور آزادى زبستان رسول

 بسم اهللا پدر اهللا اهللا باى
 معنى ذبح عظیم آمد پسر

 بهر آن شهرزاد خیر العمل
 دوش ختم المرسلین نعم الجمل
 در میان امت آن كیوان جناب

 همچو حرف قل هو اهللا در كتاب
 چون خالفت رشته از قرآن گسیخت

 حریت را زهر اندر كام ریخت
 خواست آن ، سر جلوه خیر االمم

 چون سحاب قبله باران از كرم
 مین كربال بارید و رفتبر ز

 الله در ویرانه ها كارید و رفت
 تا قیامت قطع استبداد كرد

 موج خون او چمن ایجاد كرد
 مدعایش سلطنت بودى اگر

 خود نكردى با چنین سامان سفر
 دشمنان چون ریگ صحرا ال تعد

 هم عدد) 203(دوستان او به یزدان 
 سر ابراهیم و اسماعیل بود

 بود شرح آن جمال را تفصیل
 تیغ بهر عزت دین است و بس
 مقصد او حفظ آیین است و بس
 خون او تفسیر این اسرار كرد

 ملت خوابیده را بیدار كرد
 تیغ چون ال از میان بیرون كشید
 از رگ ارباب باطل خون كشید
 نقش اال اهللا در صحرا آموختیم

 زآتش او شعله ها اندوختیم
 شوكت شام و فر بغداد رفت

 بر باد رفت دولت غرناطه هم
 تا ما از خیمه اش لرزان هنوز

 تازه از تكبیر او ایمان هنوز



 اى صبا اى پیك دور افتادگان
 (204(اشك ما را بر مزار او رسان 

 نظر دانشمندان غیر مسلمان: فصل سوم 
 مهاتما گاندى بنیانگذار هند نوین -1

از مطالعات دامنه دار خود در تاریخ زندگى  من براى مردم هند طلب تازه اى نیاورده ام تنها نتیجه اى را كه
قهرمانانان كربال به دست آودره بودم به ملت هند تقدیم كردم و اگر بخواهیم هند را نجات دهیم باید همان راهى را 

 (205. (بپیمایم كه حسین بن على علیهماالسالم پیمود
 بوید . م . ل  -2

عظمت و روح و بزرگى قلب و شهامت روانى را دوست داشته در طى قرون افراد بشر همیشه جرات و پر دلى و 
اند و در اثر همین هاست كه آزادى و عدالت هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلم نمى شود این بود شهامت و این بود 
عظمت امام حسین و من مسروم كه در چنین روزى با كسانى كه این فداكارى عظیم را از جان و دل ثنا مى گویند 

 (206) . سال از تاریخ آن گذشته است 1300كت كرده ام ، هر چند كه و شر
 واشنگتن ایرونیك مورخ آمریكایى  -3

براى امام حسین علیه السالم ممكن بود كه زندگى خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد،لیكن مسوولیت 
وان خالفت بشناسد او به زودى خود را براى پیشوایى و نهضت بخش اسالم اجازه نمى داد كه او یزید را به عن

قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسالم از چنگال بنى امیه آماده ساخت در زیر آفتاب سوزان 
سرزمین خشك و در روى ریگ هاى تفتیده عربستان روح حسین فناناپذیر است اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و 

 (207) . اى شهسوار من ، اى حسین
 سر فردریك جیمس  -4

درس امام حسین و هر پهلوان شهید دیگر این است كه در دنیا اصول ابدى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد كه 
تغییر ناپذیرند و همچنین مى رساند كه هر گاه بدى مقاومت كند و بشر در راه آن پافشارى نماید آن اصول همیشه 

 (208. (نددر دنیا باقى و پایدار خواهد ما
 پرفسور ادوارد براون  -5

آیا اقلیتى پیدا مى شود كه وقتى درباره كربال سخن مى شنود آغشته با حزن و الم نگردد ؟ حتى غیر مسلمانان نیز 
 (209. (نمى توانند پاكى روحى این جنگ اسالمى در تحت لواى آن انجام گرفت را انكار كنند

 گیبون مورخ مشهور  -6
ده بشر و در سرزمین هاى مختلف شرح صحنه حزن آور و مرگ حسین علیه السالم موجب در طى قرون آین

 چارلز دیكنز  -7 .بیدارى قلب خون سردترین خوانندگان خواهد شد
اگر منظور امام حسین علیه السالم جنگ در راه خواسته هاى دنیایى خود بود من نمى فهمم چرا خواهران و زنان و 

 (210. (عقل چنین حكم مى كند كه او تنها به خاطر اسالم فداكارى كرد  دند ؟پس اطفالش به همراه او بو
 :همچنین مسیو ماریین مى گوید

بزگترین دلیل بر این كه حسین علیه السالم به قتلگاه رفت و ابدا قصد سلطنت و ریاست نداشت این است كه حسین 
برادر در مقاتلت با بنى امیه حاصل نموده بود مى  علیه السالم با آن علم و سیاست و تجربه كه در عهد پدر و

دیگر آنكه حسین علیه . دانست كه با عدم موجودى اسباب خود و آن همه اقتدار یزید مقاومت با او ممكن نیست 
گویى از كشته شدن خود مى نمود و از آن ساعتى هم كه از مدینه حركت كرد بى پرده به   السالم بعد از پدر پیش 

د مى گفت كه من براى كشته شدن مى روم و به جمع همراهان خود همین را محض اتمام حجت بیان مى آواز بلن
من راه قتلگاه : كرد كه هر كس به طمع جاه و مال با او بیعت كرده ترك همراهى او را گیرند و ورد زبانش این بود

 . در پیش دارم
 محقق اروپایى و فداكارى امام حسین علیه السالم  -9
در استراسبورگ فرانسه مركزى وجود دارد براى مطالعه در مذهب شیعه دوازده امامى باید گفت : ان كه گفتیم چن

كه وابسته است به یك مذهب بزرگ تر براى مطالعع دانشمندان آن مركز دواطبانه است و هیچ یك از دانشمندانى 
نند آنچه آنها را وادار كرده كه در مذهب شیعه كه در این مركز كار مى كنند از كسى مزد یا پاداش دریافت نمى ك

دوم این كه هم آنها استادان دانشگاه . اول عشق به مطالعه در مذهب شیعه دوازده امامى : مطالعه كنند دو چیز است 
 .یا دانشمندان وابسته به انستیتوهاى علمى هستند و هر كدام از مطالعه خود براى پیشرفت كارشان نتیجه مى گیرند

نشان داده كه ، كشته شدن امام حسین علیه السالم در روز دهم )فرانسیسكو گابریلى (ى از دانشمندان آن مركز یك
هجرى به شرحى كه تا این جا گفته شد و دنباله آن خواهد آمد و از عواملى اصلى توسعه مذهب  61محرم سال 



دن حسین علیه السالم و خویشاوندان و شیعه بوده و قسمت اعظم تبلیغات آل بویه بر مبناى چگونگى كشته ش
 . دوستان استوار بوده است

فرانسیسكو گابریلى استاد دانشگاه رم راجع به اثر كشته شدن امام حسین علیه السالم در توسعه مذهب شیعه مى 
هجرى  61سلطان آل بویه تبلیغات خود را براى توسعه مذهب شیعه بر اساس وقایع روز دهم محرم سال : گوید

. رار داده بودند و آن تبلیغات آن موثر بود كه آنها براى توسعه مذهب شیه ضرروى ندیدند كه به زور متوسل شوندق
)211) 

 بزرگ فلسفه قتل شاه دین است
 كه مرگ سرخ به از زندگى ننگین است

 حسین مظهر آزادگى و آزادى است
 خوشا كسى كه چنینش مرام و آئین است

 یر ظلم برونه ظلم كن به كسى نى به ز
 كه این مرام حسین است و منطق دین است
 ببین كه مقصد عالى وى چه بد اى دوست
 كه درك آن سبب عز و جاه و تمكین است

 زخاك مردم آزاده بوى خون آید
 (212(نشان شیعه و آثار پیروى این است 

 آثار وجودى امام حسین علیه السالم در نظر دكتر جوزف  -10
كه چندین كتاب عربى منتشر به لغت فرانسه ترجمه ) م  1867: م (رق معروف فرانسوى دكتر رینو جوزف مستش

و روضه خوانى هیئت هاى ) االسالم و المسلون (كرده و در كتاب خود اسالم و مسلمانان كه به عربى ترجمه شده 
ایران در جامعه شیعه عزا نگاشته و به فواید این مراسم از جنبه سیاست و اخالق و تربیت و كمال مركزیتى كه 

دارد اشاره كرده و پیشرفت و بقاى مذهب شیعه را بخصوص در بعض نقاط مثل هند مربوط به سوگوارى 
 .سیدالشهداء دانسته و اظهار كرده كه با حفظ این مراسم جمعیت و شوكت و ترقى شیعه در آیند بیشتر خواهد شد

شیعه در راه برگزارى عزادارى حسینى صرف مى كند  این شرق شناس ضمن اشاره به اوقاف و وجوه بسیارى كه
 :مى گوید

مذاهب دیگر به اندازه شیعه در راه تبلیغ و دعوت به دنى بذل مال نمى كنند و مصارفى كه شیعه دارد شاید سه 
برابر مصارفى باشد كه سایر فرق اسالم در این راه مصرف مى كنند و اگر یك نفر شیعه در دورترین نقاط هم 

یك نفرى این مراسم را از تشكیل مجالس روضه و انفاق به فقرا و اطعام و غیره اجرا مى كند و در حقیقت به  باشد
دعوت و تبلیغ مى پردازد، منبر و وعظ و خطابه در تربیت خطبا و وعاظ و گویندگان توانا و پرورش اخالق عوام 

 .و آشنا كردن به علوم و معارف موقعیت خاصى دارد
در منابر مطرح مى شود به نوعى كه عوام شیعه از سایر فرقه ها به عقاید و مذهب خود آشناترند و اگر تمام مسائل 

در اقطار عالم نظر كنیم در هیچ جامعه اى مانند شیه زمینه ترقى علمى و صنعتى و اقتصادى فراهم نیست و شیعه 
ت ، چنانكه تعداد كارگر در میان شیعه به بیشترین فرقه و آمادگى آنها براى كسب علوم و صنایع جدید بیشتر اس

 . نسبت جمعیت بیشتر است
شیعه دین خود را با شمشیر پیش نبرده بلكه با نیروى تبلیغ و دعوت پیشرفت كرده و اهتمام آنها به برگزارى مراسم 

نیز با آنها در سوگوارى موجب شده كه تقریبا دو سوم مسلمانان و بلكه گروه هایى از هنود و محبوس و سایر ادیان 
 (213. (عزاى حسین علیه السالم شركت مى كنند

بر این اساس ممكن است بگوییم جمعیت شیعه در آینده از سایر فرق بیشتر مى شود شیعه با این مجالس و مراسم 
كه دیگران هم در آن شركت مى جویند توانسته در ملل و اهل مذاهب دیگر نفوذ كند و اصول مذهب خود را به 

ان تبلیغ نماید و این همان اثرى است كه سیاستمداران غربى براى پیشرفت دین مسیح با صرف اموال بسیار دیگر
 .آرزو مى كنند

سپس راجع به هیئت ها و پرچم ها و عالمات عزا و فواید آن شرحى مى نگارد و تاثیر این شعائر را در اتحاد و 
 :زیارتى شوكت و استقالل و اتحاد متذكر شده مى گوید

از امور طبیعى و فطرى كه موید شیعه است این است كه هر كس به طبع فطرت خود و طرفدار مظلوم است و 
مایل مظلوم را یارى كند این نویسندگان اروپایى هستند كه در كتابهایشان تفصیل شهادت امام حسین علیه السالم و 

بش و ستمگرى حسین علیه السالم را نمى برند اصحابش را مى نویسند و مظلومیت امام حسین علیه السالم و اصحا
مگر با نفرت هیچ چیز نمى تواند جلو این امور فطرى و ادراك وجدانى بشر بایستد و مانع پیشرفت مذهب شیعه 



 (214. (شود
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آمده كه )سه شهید (فصلى از خانم دانشمند انگلیسى با عنوان در دایرة المعارف قرن نوزدهم فرانسه مقاله بسیار م
خالصه آن این است كه سه نفر در تاریخ بشریت براى اعالى كلمه حق جانبازى و فداكارى كردند كه از سایر 

 :فداكاران و جانبازان گوى سبقت ربودند
 . سقراط حكیم یونانى در آتن -اول 
 (215(م در فلسیطن حضرت عیسى بن مریم علیه السال -دوم 
 : حضرت حسین علیه السالم فرزند زاده محمد صلى اهللا علیه و آله پیغمبر مسلمانان آن گاه نوشته است -سوم 

) یعنى سقراط و عیسى (تاریخ و حاالت و چگونگى شهادت و جانبازى و فداكارى حسین علیه السالم از آن دو نفر 
به سیدالشهداء ملقب شد زیرا سقراط و حضرت مسیح تنها در راه حق قوى تر و مهم تر بوده است ، به همین جهت 

به تفدیه جان خود حاضر شدند ولى امام حسین علیه السالم جاال وطن كرد در بیابانى دور از جمعیت در محاصره 
 دشمن واقع شد و عزیزترین عزیزانش كه از دست دادن هر یك از آنها از سر دادن خودش مهم تر بوده فداى حق

كرده به دست خود مقابل دشمن فرستاد و همه آنها را قربانى راه حق نمود بزرگترین دلیل بر اثبات مظلومیت 
حسین علیه السالم قربانى دادن بچه شیر خواره اش بود كه در هیچ تاریخى سابقه ندارد، بچه شیرخوارى را براى 

و را طعمه تیر، جفا قرار دهند این عمل دشمن بیاورد و آن قوم دغا عوض دادن آب ا)بى قسمت و قدر (طلب آب 
مظلومیت حسین علیه السالم را اثبات كرد و به همین نیروى مظلومیت بساط عزت خاندان مقتدر بنى امیه را برچید 

و رسواى عالمشان كرد در اثر جانبازى هاى او و اهل بیت دین بزرگ محمدصلى اهللا علیه و آله حیات نوینى به 
 (216. (خود گرفت 

 تابع اهل ستم گشتن بود عار حسین
 درس آزادى به دنیا داد رفتار حسین

 بذر همت در جهان افشاند افكار حسین
 جان خود را از ره صدق و صفا از دست داد

 زین سبب تا حشر باشد گرم بازار حسین
 حق و باطل را به خون خویش كرد از هم جدا

 آرى آرى تا ابد برجاست آثار حسین
 ر باشد در ره اندیشه هازندگى پیكا

 باشد این گفتار شیرین و گهربار حسین
 گر ندارى دین به عالم ال اقل آزاده باش

 (217(این كالم نغز مى باشد زگفتار حسین 

 علم امام علیه السالم : بخش سوم 
 

 امام كیست ؟ : فصل اول 
ا در یك مسیر اجتماعى با مرام سیاسى یا امام و پیشوا به كسى گفته مى شود جلو جماعتى افتاده ، رهبرى ایشان ر

مسلك علمى یا دینى بر عهده گیرد و البیته به واسطه ارتباطى كه در زمینه خود دارد در وسعت وضیق تابع زمینه 
 .خواهد بود

آیین مقدس اسالم زندگانى عموم بشر را از جهت در نظر گرفته ، فرمان مى دهد از جهت حیات معنوى مورد 
داده و راهنماى مفید و در حیات صورى نیز از جهت زندگى فردى و اداره آن مداخله مى كنند چنان بررسى قرار 

كه از جهت زندگى اجتماعى و زمامدارى حكومت مداخله مى كند بنابر جهاتى كه شمرده شد امامت و پیشوایى 
و از جهت رهبرى و  از جهت حكومت اسالمى: دینى در اسالم از سه جهت ممكن است مورد توجه قرار گیرد

 . ارشاد حیات معنوى
شیعه مقتد است چنان كه جامعه اسالمى به هر سه جهت نامبرده نیاز مسندى ضرورى دارد كسى كه متصدى اداره 

جهات نامبرده است و پیشوایى جماعت را در آن جهات به عهده دارد از ناحیه و رسول باید تعیین شود و البته 
 (218. (یه و آله نیز به امر خدا تعیین فرموده است پیغمبر اكرم صلى اهللا عل

 



 وصف امام در بیان حضرت رضا علیه السالم 
امام است كه حالل خدا را حالل مى داند و حرامش را حرام ، حدود را اقامه از دین خدا دفاع مى كند و به راه 

ت كه نورش جهان را فراگیرد و اندر امام خورشید تابانى اس .عبادت مى كند، با حكومت و بینه خوب و حجت رسا
 .افقى است كه دیده و دست ها بدن نرسند

امام ماه تابنده و چراغ فروزنده و نور طلوع كننده و اختر رهنما است در تارهاى شب تاریك و دلیل هدایت و نجات 
 . بخش از هالكت

 . هلكه وهر كس از او جداست نابود استامام شعله اى است بر سر تپه و گرم كننده هر پناهنده است دلیل است در م
امام ابرى است و بارانى تند و آسمانى سایه بخش و زمینى است همواره و چشمه اى جوشان و استخر و بوستان ا 

 . ست
 .امام امینى است رفیق و پدرى است مهربان و برادرى است هم زاد و چون مادرى براى فرزند صغیر و دلسوز

ین میان خلقش و حجت اوست بر بندگانش و خلیفه اوست در بالدش و دعوت كننده به خدا امام امین خداست در زم
 . و دفاع كننده از حریم اوست

امام از گناهان پاك واز عیوب مبراست به علم مخصوص و بردبارى موسوم است ، نظام دین و عزت مسلمانان و 
 (219. (خشم بر منافقان و نابودى كفار است 

 
 تمام دانش ها امام عالم به 

فدایت شوم امام را چگونه مى توان شناخت ؟حضرت در : از امام كاظم علیه السالم پرسیدم : ابوبصیر مى گوید
 :پاسخ فرمود

نخست این كه پدر امام او را در میان مردم به امامت نصب كند، زیرا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله امیرالمومنین 
 .چنان كه هر امامى باید امام پس از خود را به مردم معرفى كند .منصوب كرد على علیه السالم را به امامت

 .هر چى از او بپرسى توانایى پاسخ داشته باشد: دوم 
 .، یعنى از ما فى الصغیر تو آگاه باشد)منظور تو را بگوید (تو ساكت باشى و امام به سخن ابتدا كند : سوم 

 .هدمردم را از حوادث آینده خبر د: چهارم 
 .با هر یك از مردم با زبان خود آنان سخن بگوید: پنجم 

آرى ، زبان پرنده را هم مى داند : فدایت شوم امام باید به هر زبانى تكلم كند ؟فرمود: به امام كاظم علیه السالم گفتم 
ید كه دیدم اكنون پیش از آن كه از جایت حركت كنى عالمت آن را به تو عطا خواهم كرد، طولى نكش: سپس فرمود

مردى نزد امام آمد كه اهل خراسان بود و به زبان عربى با امام علیه السالم سخن گفت حضرت پاسخ او را به 
من به زبان فارسى با تو گفت و گو نكردم براى این كه شاید شما كامال : آن مرد خراسانى گفت : فارسى فرمود

 . زبان فارسى را ندانى
 !گر من نتوانم جواب تو را بگویم پس چه فضیلتى بر تو خواهم داشت ؟سبحان اهللا ، ا: حضرت فرمود

امام آن است كه كالم همه مردم و پرندگان و حیوانات و هر ! آن گاه امام علیه السالم به من فرمودن اى ابومحمد
 (220. (جاندارى بر او مخفى نباشد، كسى كه این خصلت ها در وجود او نباشد امام نیست 

 : قال ابوعبداهللا علیه السالم: ر قال عن ابى بصی
 . اى اممام ال یعلم ما یصیبه والى ما یصیر، فلیس ذلك بحجة اهللا على خلقه

 (221. (آن كه از حوادث و پیش آمدهاى آینده خود آگاه بناشد، امام نیست : امام صادق علیه السالم فرمود
 

 خبر از حادثه كربال
اهللا علیه و آله و ائمه علیهم السالم به ما رسیده و در كتب سنى و شیعه خبرهاى غیبى كه از رسول اكرم صلى 

 . ضبط شده است بسیار است
بعضى از مسلمانان بوده و هستند كه وجود این فیض الهى را در نهاد افراد برگزیده خداوند با دو دلى و تردید تلقى 



خبر غیبى به واقع امر پى برده از تردید خود  كردهه و مى كنند ولى در گذشته بعضى از آنها پس از تحقق یافتن
 .نادم شدند و در پیشگاه الهى استتغفار كردند

از اصحاب رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله و از اصحاب صفه  - كه او را صحبه نیز مى خواندند  -غرفه ازدى 
جام داده بود درباره اش دعاى است او كسى است كه پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله نسبت به معامله اى كه ان

 :بركت فرمود غرفه مى گوید
در دل من نسبت به على علیه السالم شك و تردید پدید آمد از این جهت كه روزى با جمعى به همراه آن حضرت به 

على علیه السالم از راه منحرف شد و در نقطه اى ایستاد ما نیز اطرافش . رسیدیم ) شاطى ء الفرات (زمین كربال 
 . ایستادیم

این جا محل ریختن .این جا باز انداز كاروان آنهاست : حضرت با دست اشاره كرد و نقطه را نشان مى داد و فرمود
خون آنهاست این جا خوابگاه شتران آنها است پدرم فداى آن مظلومى كه در زمین و آسمان جز خداوند بزرگ یار 

آیا آنچه حضرت  : دچار شك و تردید شد و در دل هاى مى گفتو یاورى ندارد غرفه از شنیدن این خبرهاى غیبى 
 . خبر مى دهد واقع مى شود

پس از آن كه امام حسین علیه السالم كشته شد من به همان سرزمین كه مقتل شهیدان بود رفتم دیدم تمام : او مى گوید
 . كوچكترین خطایى نداشته استآنچه را كه امیرالمومنین علیه السالم فرموده بود واقع شده و در سخنان خود 

پس از مشاهده آن صحنه از شك و تردیدى كه آن روز به دلم راه یافته بود از خداوند طلب آمرزش كردم و دانستم 
 (222.(كه حضرت على علیه السالم جز بر اساس پیمان الهى سخن نگفته است 

 
 چند خبر غیبى 

ن خطبه را رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله در سال آخر عمر هجرى كشته شد اگر ای 39على علیه السالم در سال 
سال بعد داده است جالب آن كه گفته آن حضرت تنها یك خبر غیبى نیست بلكه چند  29خود القا كرده باشد خبر از 

 : خبر است
 .على علیه السالم به مرگ طبیعى از دنیا نمى رود بكله كشته مى شود -1
 .رك رمضان اتفاق مى افتدقتل آن حضرت در ماه مبا -2
 .در حال نماز كشته مى شود -3
 .با سم كشته نمى شود، بلكه قتل آن حضرت با سالح خواهد بود -4
 .سالح به سر اصابت مى نماید نه به سینه یا پهلو -5
 .خضاب مى گردد  خون ریزى به قدرى شدید است كه محاسن آن حضرت به خونش  -6

له این خببر غیبى را در منبر با حضور بسیارى از مسلمانان در كمال صراحت و رسول اكرم صلى اهللا علیه وآ
گویى مى : حتى مطلب به قدرى در ضمیر آن حضرت روشن و غیر قابل تردید بود كه فرمود. قاطعیت بیان كرد

 .بینم كه درباره تواین قضیه اتفاق مى افتد
ارى علمى ، تحصیالت دانشگاهى غیر ممكن است این سال قبل از مج 29خبر دادن از وقوع چنین حادثه اى در 

علم غیبى است كه به مشیت خداوند به پیغبمر اكرم صلى اهللا علیه وآله افاضه شده و رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله 
بر اساس آن سخن مى گوید جالب آن كه رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله وقوع این حادثه را بیش از یك بار اعالم 

 (223.(است  كرده
 

 رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و اخبار غیب 
روایات بسیارى از طرق شیعه و سنى رسیده است كه رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله و ائمه علیهم السالم در 

 .موارد متعددى از غیب و وقایع آینده خبر داده اند
مفصلى خوانده و ضمن آن از عظمت و معنویت  ماه رمضان نزدیك مى شد، رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله خطبه

 .ماه رمضان سخن گفت قسمتى از فرائض و سنن را توضیح داد و مردم را به اداى وظایفشان تشویق كرد



 : ضمن خطبه پیغمبر به پا خاستم و پرسیدم: على علیه السالم مى فرماید
اجتناب از گناه ، سپس رسول : در جواب فرمودیا رسول اهللا ، چه عملى در ماه رمضان از همه برتر و بهتر است ؟

گریه من براى مصیبتى : چه چیز گریه ات آورد ؟ فرمود!یا رسول اهللا  : اكرم صلى اهللا علیه وآله گریه كرد، گفتم
است كه در این ماه بر تو وارد مى شود گویى مى بینم كه در پیشگاه خداوند نماز مى گزارى و شقى ترین مردم 

مى زند كه ریشت از آن ضربت به خون خضاب مى شود على علیه السالم گفتن یا رسول اهللا  ضربتى به سرت
 . بلى در سالمت دینت: این حادثه در موقع سالمت دین من به من مى رسد ؟فرمود!

------------------------------------------ 
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ه لقى لقى شك منه ما لهم به من علم اال اتباع و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و ان الذین اختلقوا فی: (نگردیده 
عیسى بن مریم را نه كشتند و نه به دار كشیدند بلكه امر به آنها مشتبه شد و ) الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه اهللا الیه 

جز آن كه همانا آنان كه درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روى شك و تردید سخنى گفتند و عالم به آن نبودند 
 كه مسیح را نكشتند بلكه خدا او را به سوى خود باال برد) شما مومنین بدانید (از پى گماى خود مى رفتند و به یقین 
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 خبر رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله از شهادت عمار یاسر 
 

بسیار  عمار یاسر از اصحاب رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله است او در دوران زندگى خود از مشركان صدمات
دید و با حوادث سختى رو به رو شد عماى در جنگ صفین از سربازان امیرالمومنین علیه السالم بود و در همان 

جنگ به شهادت رسید پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه وآله دو خبر درباره عمار داده بود كه پس از گذشت سالیان دراز 
ار یاسر به دست جمعیت ستمكار و ظالم كشته مى شود و هر دو خبر جامه عمل پوشید نخست آن كه خبر داده عم

این خبر را مردم زیادى بى واسطه از پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه وآله حكایت تا جایى كه بعضى از افراد مى 
 .دانستند گروه حق و باطل در جنگ صفین قرار دارند

گ صفین نیز حاضر بود و نجنگید خزیمة بن ثابت در جنگ جمل حاضر بود، ولى دست به شمشیر نزد در جن
نكرد و مى گفت جنگ نمى كنم تا عمار كشته شد و ببینم كدام گروه او را مى كشند، زیرا من خود از پیغمبر اكرم 

پس از آن كه عمار به دست لشكر .كشنده عمار یاسر جمعیتى ستمكارند: صلى اهللا علیه وآله شنیده ام كه فرمود
اینك گروه گمراه را شناختم دست به شمشیر برد و به لشكر معاویه حمله كرد تا  :معاویه كشته شد خزیمه گفت 

 .كشته شد
خبر غیبى دوم كه رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله درباره عمار داده بود آخرین سهم او از دنیا بود عمار یاسر در 

آخرین : وآله به من فرموده  پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه: شیر آوردند گفت   روز صفین آب خواست ، برایش 
نوشیدنى كه از دنیا مى نوشى شیر است سپس به میدان جنگ رفت و كشته شد این دو خبر غیبى در علم بارى 

 (224.(تعالى وجود داشت و خداوند پیغمبر اسالم را از آن آگاه كرد
 

 تعبیر خواب هند جگر از زبان رسول خدا صلى اهللا علیه وآله
هند جگر خوار معاویه صبحگاهى به خانه رسول خداصلى اهللا علیه وآله در آمد و به : آمده است در مدینة المعاجز 

جوابى عجیب دیدم ، به عرض رسول خدا صلى اهللا علیه وآله برسان و تعبیر آن را بپرس و مرا : عایشه گفت 
اهى تولید شد كه جهان را آگهى ده ، در خواب دیدم خورشیدى تابان بر همه جهان مشرف بود و از آن خورشید م

در نور خود فرا گرفت و از آن قمر دو ستاره روشن زایید كه نور آنها از مشرق تا مغرب را فرا گرفت آن گاه 
سحابى تاریك چون شبى ظلمانى متولد شد از آن ابر ظلمانى ، مارى سیاه به وجود آمد كه نرم نرم به سوى آن دو 

ید مردمان در حرمان آن دو ستاره تابان بگریستند و قرین حزن و اسف شدند ستاره همى مى رفت تا هر دو را بلع
عایشه را به حضرت رسول صلى اهللا علیه وآله معروض داشت رنگ و رخسار آن حضرت دگرگون گشت و 

اى عایشه ، آفتاب روشن منم ، و ماه ، فاطمه دختر من است و دو ستاره ، حسن و حسین : سخت بگریست و فرمود
 (225.(ابر سیاه معاویه است ، و مار سیاه یزید است  اند و

 



 خبرهاى غیبى حضرت على علیه السالم 
 . خبر از سلطنت معاویه پس از مرگش -1
 . حكومت حجاج بن یوسف ثققى -2
 داستان خوارج و جنگ نهروآن -3
 .تعیین كسانى از اصحاب خویش كه كشته ، یا به دار آویخته مى شوند -4
 . ناكثین ، قاسطین ، مارقین: عهد شكنان و منحرفان و بدعت گذاران پیكار با  -5
 .شمار كسانى كه از كوفه براى نصرت در جنگ ها اهل بصره مى آیند -6
سرگذشت عبداهللا بن زبیر و تعبیر از او به مرد فریب كار و حیله گر و كه بدون درك مقصد همیشه اقدام مى كد  -7

 .ت ، دنیاطلبى را دنبال كرده و سرانجام به دار آویخته مى شودو با چنگ زدن به ریسمان دیان
پیدا شدن پرچم هاى سیاه از خراسان و تصریح به كسانى كه از اهالى خراسان به طرفدارى از حكومت  -8

 .عباسیان به پا مى خیزند و معروف به بنى رزیق اند
 . ر آن دورهبرانى از نسل او در طبرستان ، چون الناصر والداعى و غی -9

كشته شدن نفس زكیه در مدینه و اظهار آن كه محل كشته شدن نزدیك احجار زینت است و نیز خبر از كشته  -10
 .شدن برادر او در باب حمزه پس از آن ه پیروز مى شود و دوباره شكست مى خورد

 .به ذوالبداء و المسجى بالرداءتصریح به داستان فرزند اسماعیل بن جعفر بن محمد علیهماالسالم و تعبیر از او  -11
توضیح آن كه در بعضى روایات آمده است در امامت اسماعیل بدا شد و امامتى كه به مشیت حق بنا بود به وى 

رسید تغییر كرد نیز در هنگام مرگ اسماعیل ، امام جعفر صادق علیه السالم ردایى روى او كشید و به شمارى از 
 . گ نشان داد تا همه یقین كنند كه اسماعیل مرده استبزرگان شیعه او را در بستر مر

از دیلیمان بنوصیاد خروج مى كنند تعبر آن حضرت به بنوصیاد براى : اشاره به سلطنت بنى بویه با بن گفتار -12
آن بود كه پدر ایشان مایه صید مى كرد و با فروش آن زندگى مى كرد و همچنین خبر داد كه بنى بویه زوارء را 

: مى كنند و خلفا را كنار مى زنند و در آن هنگام كه درباره على علیه السالم سخن مى گفت مردى پرسید تصرف
 .صد سال یا كمى بیش : حكومت آنان چه مدت طول مى كشد ؟حضرت فرمود

 .خبر دادن از این كه فرزندان عبداهللا بن عباس حكومت را اشغال خواهند كرد -13
هد كه امیرالمومنین على علیه السالم حوادث تا قیامت را مى دانست و پدیده هایى كه در ابن ابى الحدید گواهى مى د

پیش پاى مسلمانان نمایان خواهد شد درك مى كرد و آنچه پیش بینى مى نمود همان بود كه او تصریح كرد بنابراین 
 (226.(سلونى قبل ان تفقدونى : صحیح است كه فرمود

 
 الم غیبگویى امام على علیه الس

علت این كه در فتنه مغول ، اهل كوفه و حله و كربال و نجف قتل و : عالمه حلى رحمه اهللا از پدرش نقل مى كمند
عام نشدند، و از هجوم سربازان هالكو مصون ماندند این بود كه وقتى هالكو به خارج بغداد رسید و هنوز شهر را 

 فتح نكرده بود
ود را ترك گفتند و به بطایح گریختند و تعدادى در شهر باقى ماندند از جمله بیشتر اهالى حله از ترس خانه هاى خ

پدرم و سید بن طاووس و فقیه بن ابى العز، این سه نفر تصمیم گرفتند به هالكو نامه بنویسند و صریحا اطاعت خود 
یافت نامه فرمانى به نام را از وى اعالم كنند نامه نوشتند و به وسیله یك فرد غیر عرب فرستادند هالكو پس از در

به كسانى كه نامه نوشتند بگویید اگر نامه را از صمیم قلب نوشته اید و دلهاى شما با : ایشان صادر كرد و گفت 
 .نوشته تان مطابق است نزد ما بیایید

نمى دانستند  فرستادگان هالكو به حله آمدند و پیا هالكو را ابالغ كردند اینان از مالقات هالكو بیمناك بوند زیرا
 .پایان كار چه خواهد شد
 اگر من به تنهایى نزد هالكو بیایم كافى است ؟: پدرم به آن دو نفر گفت 

آرى در معیت فرستادگان هالكو حركت كرد در آن موقع هنوز بغداد فتح نشده بود و خلیفه عباسى را نكشته : گفتند



طور عباسى را نكشته بودند وقتى پدرم به حضور هالكو چ: بود وقتى پدرم به حضور هالكو بار یافت به او گفت 
چطور به مكاتبه با من اقدام كردید و چگونه به مالقات من آمدى پیش از آن كه بدانى كار من : بار یافت به او گفت 

ى و خلیفه به كجا مى كشد ؟از كجا اطمینان پیدا كردى كه كار من خلیفه و به صلح نمى انجامد و ما او را ترك نم
 گوییم ؟

اقدام به ما نوشتن نامه و آمدن من به حضور شما بر اساسى روایتى است كه از امیرالمومنین : پدرم در پاسخ گفت 
 . على علیه السالم به ما رسیده است

چه مى دانى زوراء چیست ؟سرزمین وسیعى است كه در : حضرت على علیه السالم در خطبه زوراء فرموده است 
روسا و ثروت اندوزان در آن اقامت .پایه گذارى مى شود مردم بسیارى در آن مسكن مى گزینندآن بناهاى محكم 

 .مى كنند
بنى عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت هاى خویش قرار مى دهند زوراء براى بنى عباس خانه بازى و لهو 

 . است
یان گناهكار و امیران فاسق و فرمانروایان جاى پیشوا.آن جا مركز ستم ستمكاران و كانون ترس هاى دهشت زاست 

و روم به آنان خدمت مى كنند در این محیط تیره و گناه آلود و در شرایط   خائن است و جمعى از فرزندان فارس 
ننگین و شرم آور، اندوه عمومى و گریه هاى طوالنى و شرور و بدبختى دامن گیر مردم زوارء مى شود و گرفتار 

ند مى گردند اینان ملتى هستند كه حدقه چشمشان كوچك است صورت هاى آنان مانند سپر طوق هجوم اجانب نیروم
شده و لباسهایشان زره آهنین است سیماى جوانى دارند و پیشانى آنها فرمانروایى ست كه از سرزمین اصلى خود 

مگر آن كه فتح كند و هیچ آمده است او صدایى بلند و سطوتى نیرومند و همتى عالى دارد و هیچ شهرى نمى گذرد 
مى سازد بال و عذاب بزرگ براى كسى است كه به   علمى در مقابلش برافراشته نمى شود مگر آنكه سرنگونش 

 .مخالفتش برخیزد او همچنان صاحب قدرت و نیرو است تا پیروزى نهایى نصیبش شود
صافى را در خطبهع ذكر كرده و ما تمام على علیه السالم او: پدر عالمه حلى پس از قرائت خطبه به هالكو گفت 

آن را در شما مى یابیم و به پیروزى شما امیدواریم به همین جهت نامه نوشتم و من به حضور شما آمده ام هالكو 
اندیشه و فكر آقایان را به پاكى و حسن قبول تلقى كرد و فرمانى به نام پدر عالمه نوشت و در آن مردم حله را 

را ) مستعصم ( طولى نكشید كه هالكو بغداد را فتح كرد و آخرین خلیفه عباسى .قرار داد مودر عنایت مخصوص
به قتل رساند، به طورى كه دائرة المعارف بستانى نقل كرده متجاوز از دو میلیون نفر در این حادثه خونین كشته 

كار شد كه علماى حلى خطبه شدند اموال فراوانى به غارت رفت و خانه هاى زیادى طعمه حریق شدو سرانجام آش
على علیه السالم را به خوبى فهمیده و به درستى آن را با هالكو و لشكریانش تطبیق داده بودند تشخیص صحیح و 

اقدام به موقع آنان جان مردم حله و كوفه نجف و كربال را از خطر مرگ قطعى نجات داد و از كشتار دسته جمعى 
 .آنان جلوگیرى كرد

 
 فتح بغداد 

ق ساختمان شهر را آغاز كرد و  145بنا كرد او در سال ) از خلفاى عباسى ( شهر بغداد را منصور دوانیقى 
 . ق ساختمان شهر پایان پذیرفت 149هزاران مهندس و معمار و بنا و كاگر فنى در آن به كار گمارده و در سال 

 
 خبر دادن امام على علیه السالم از پانصدسال بعد

ق اتفاق افتاد و در واقع بین  656ن و لشكریانش به شهر بغداد و سقوط شهر به دست آنان به سال هجوم هالكو خا
بناى شهر بغداد به فرمان منصور دوانیقى و فتح بغداد به دست هالكو و لشكریانش متجاوز از پنج قرن فاصله بوده 

 . است
آن خطبه در سال آخر عمر خود القا كرده  هجرى به شهادت رسید و اگر فرض كنیم 39على علیه السالم در سال 

ضمن سخنان خود از فاجعه خونین و حادثه وحشت زایى  39امیرالمومینى علیه السالم در سال : باشد باید گفت 
 .سال بعد به وقوع مى پیوندد 617خبر داده است كه 



د كالم آن حضرته حاوى چندین اگر قلم به دست بگیرید و با دقت حضرت على علیه السالم را تجزیه كنید، مى بین
خبر غیبى است او پیش از آن كه از هجوم هالكو و سقوط بغداد خبر بدهد از خبرهاى غیبى دیگرى كه قبال واقع 

خواهد شد خبر داده است شهد بغداد در زمین زوراء تاسیس مى شود، عمارات ، محكمى در آن بنا مى گردد، بنى 
دهند مردم زیادى در آن سكونت مى كنند، روسا و ثروتمندان در آن جمع مى عباس آن را اقامتگاه خود قرار مى 

 . شوند و گناه و ناپاكى در آن جا شایع مى گردد خالصه این خطبه مجموعه اى از اخبار غیبى است
این واقعیت و حقایق غیبى در علم الهدى وجود دارد و از راه تحصیل علوم دانشگاهى نمى توان بر آن دست یافت 

ین خداوند است كه با مشیت اختصاصى خود به هر كسى كه بخواهد این دانش را افاضه مى كند و او را به پاره ا
 (227.(اى از اخبار غیبى واقف مى سازد

 
 على علیه السالم عالم به تمام دانش هاست 

یا : ازل شد اصحاب گفتندن (228)(و كل شى ء احصیناه فى امام مبین (وقتى كه آیه : امام حسین علیه السالم فرمود
این : هیچ كدام آن گاه متوجه پدرم شده فرمود: رسول اهللا ، مراد از امام مبین تورات است یا انجیل یا قرآن ؟فرمود

 (229. (امامى است كه خدا همه علوم را در او قرار داده است 
نقل شده است آیا براى انسان   شبا این كه فضایل و مناقب فراوانى درباره على علیه السالم و فرزندان عزیز
 ؟!منصف و با ایمان جاى شك باقى مى ماند كه ائمه علیهم السالم علم نداشتند 

 
 بحثى درباره علم امام علیه السالم : فصل دوم 

از عالمه سید محمد حسین طباطبائى صاحب تفسیر المیزان درباره علم امام سوالى شده و ایشان با دالیلى كافى 
 :در این جا متن سوال و جواب را مالحظه كنید. ه است پاسخ داد

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
آیا حضرت سید الشهداء علیه السالم در مسافرتى كه از مكه به سوى كوفه مى كرد مى دانست كه شهید : سوال 

یل یك حكومت خواهد شد یا نه ؟ و به عبارت دیگر آیا آن حضرت به قصد شهادت رهسپار عراق شد یا به قصد تشك
 عادالنه صد در صد اسالمى ؟

سید الشهداء علیه السالم به عقیده شیعه امامیه امام مفترض الطاعه و سومین جانشین از جانشینان پیغمبر : جواب 
اكرم صلى اهللا علیه و آله و صاحب والیت كلمه مى باشد، و علم امام علیه السالم به اعیان خارجیه و حوادث و 

 . ه از ادله نقلیه و براهین عقلیه در مى آید دو قسم و از دو راه استوقایع طبق آنچ
 

 قسم اول از علم امام 
امام علیه السالم به حقایق هستى ، در هر گونه شرایطى وجود داشته باشند، به اذن خدا واقف است ، اعم از آنها كه 

موجودات آسمانى و حوادث گذشته و وقایع  تحت حس قرار دارند، و آنها كه بیرون از دایره حس مى باشند، مانند
 : آینده ، دلیل این مطلب

 
 راه اثبات علم 

از راه نقل روایات متواتره اى است كه در جوامع حدیث شیعه مانند كتاب كافى و بصائر و كتب صدوق و كتاب 
 . بحار و غیر آنها ضبط شده

سالم از راه موهبت الهى نه از راه اكتساب ، به همه به موجب این روایات كه به حد و حصر نمى آید، امام علیه ال
 .چیز واقف و از همه چیز آگاه است و هر چه را بخواهد به اذن خدا، به ادنى توجهى مى داند

البته در قرآن كریم آیاتى داریم كه علم غیب را مخصوص ذات خداى متعالى و منحصر در ساحت مقدس او قرار 
) 230)(عالم الغیب فال یظهر على غیبه احد اال من ارتضى من رسول (یه ترجمه مى دهد ولى استثنایى كه در آ

وجود دارد، نشان مى دهد كه اختصاص علم غیب به خداى متعال به این معناست كه غیب را مستقال و از پیش خود 



كن است پسندیدگان كسى جز خداوند نداند، ولى ممكن است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایى بدانند و مم)بالذات (
دیگر نیز به تعلیم پیغمبران آن را بدانند چنان كه در بسیارى از این روایات وارد است كه پیغمبر و نیز هر امامى 

 .در آخرین لحظات زندگى خود علم امامت را به امام پس از خود مى سپارد
قام نورانیت خود كامل ترین انسان عهد و از راه عقل براهینى است كه به موجب آن ها امام علیه السالم به حسب م

خود و مظهر تام اسماء و صفات خدایى و بالفعل ، به همه چیز عالم و به هر واقعه شخصى آشناست و به حسب 
 .وجود عنصرى خود به هر سوى توجه كند، براى وى حقایق روشن مى شود

چیده متوقف و سطح آنها از سطح این مقاله ما تقریر این براهین را نظر به این كه به یك سلسله مسایل عقلى پی
 . باالتر است به محل مخصوص آنها احاله مى دهیم
 .این علم تاثیرى در عمل و ارتباطى با تكلیف ندارد

نكته اى كه باید به سوى آن عطف توجه كرد این است كه این گونه علم موهبتى به موجب ادله عقلى و نقلى كه آن 
یچ گونه ، تخلف نیست و تغییر نمى پذیرد و سر مویى به خطا نمى رود و به اصطالح علم را اثبات مى كند، قابل ه

 . است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است و آگاهى است از آنچه قضاى حتمى خداوندى به آن تعلق گرفته
ق این گونه است ، از آن جهت كه متعل(و الزمه این مطلب این است كه هیچگونه تكلیفى به متعلق این گونه علم 

تعلق نمى گیرد و همچنین قصد وطلبى از انسان ها با او ارتباط پیدا نمى كند زیرا تكلیف ) حتمى الوقوع مى باشد 
همواره از راه امكان به فعل تعلق مى گیرد و از این راه كه فعل ترك هر دو اختیار مكلف اند فعل یا ترك خواسته 

 .ع و متعلق قضاى حتمى بودن آن محال است مورد تكلیف قرار گیردمى شود وامام از جهت ضرورى الوقو
فالن كارى را كه فعل و ترك آن براى تو ممكن است و در اختیار تو است : مثال صحیح است خدا به بنده بفرماید

بكن ، ولى محال است بفرماید فالن كارى را كه به موجب مشیت تكوینى و قضاى حتمى من ، البته تحقق خواهد 
 .یافت و بر و برگرد ندارد بكن یا مكن ، زیرا چنین امر و نهى لغو و بى اثر مى باشد

و همچنین انسان مى تواند امرى را كه امكان شدن و نشدن دارد اراده كند، براى خود مقصد و هدف قرار داده ، 
بى تغییر و تخلف (یقین  بپردازد ،ولى هرگز نمى تواند امرى را كه به طور  براى تحقق دادن آن تالش و كوشش 

و، به طور قضاى حتمى ، شدنى است اراده كند و آن را مقصد خود قرار داده و تعقیب كند زیرا اراده و عدم اراده )
 .و قصد و عدم قصد انسان كمترین تاثیرى در امرى كه به هر حال شدنى است و از آن جهت كه شدنى است ندارد

سر ساعت فالن از روز فالن در نقطه معینى از فالن خیابان شهر باشد، حتما  مثال اگر كسى علم پیدا كند كه اگر
البته تا مى تواند در وقت مفروض در نقطه مفروض )علمى است مشروط و مقید (زیر ماشین رفته هالك خواهد شد 

ن نقطه از حاضر نمى شود و از این راه جان خود را حفظ مى كند و پر روشن است كه نرفتن از روز فالن در فال
خیابان شهر حتما زیر ماشین خواهد رفت و این علم هیچ گونه تخلف ندارد، و هیچ تالشى جلو این خطر را نمى 

بدیهى است كه این شخص با وجود علم به خطر، براى رفع خطر دست به هیچ (علم به قضاى حتمى (تواند بگیرد 
علم به : اى نخواهد بخشید و این همان است كه گفته شد تالشى نخواهد زد، زیرا مى داند كه سودى ندارد و فایده

این شخص با وجود علم به خطر زندگى . قضاى حتمى تاثیر در زندگى علمى انسان ندارد و تكلیف آور نیست 
ال تلقوا بایدیكم الى (سوره مباركه  192عادى خود را ادامه مى دهد اگر چه منتهى به خطر خواهد شد و مشمول آیه 

نیست زیرا در تهلكه واقع شده نه این كه خود را به تهلكه انداخته برخالف شخص مفروض اولى كه مكلف ) التهلكه
 است تا مى تواند براى نجات از خطر چاره اى بیندیشد و خود را به تهلكه نیندازد و از این بیان روشن مى شود كه

: 
اطى با تكالیف خاصه او ندارد و اصوال هر امرى این علم موهبتى امام علیه السالم اثرى در اعمال او ارتب -1

مفوض از آن جهت كه متعلق قضاى حتمى و حتمى الوقوع است متعلق امر و نهى یا اراده و قصد انسانى نمى 
 .شود

آرى ، متعلق قضاى حتمى و مشیت قاطعه حق متعال ، مورد رضا به قضاست ، چنان كه سیدالشهداء علیه السالم 
رضا بقضاء ك و تسلمیا المرك ال معبود سواك و همچنین  : دگى در میان خاك و خون مى گفتدر آخرین ساعت زن

 . رضااهللا رضانا اهل البیت: در خطبه اى كه هنگام بیرون آمدن از مكه خواند فرمود



ممكن است كسى تصور كند كه علم قطعى غیر قابل تغییر متسلزم جبر است مثال اگر فرض شود كه امام علم  -2
شته كه فالن شخص در فالن وقت و فالن مكان با شرایط معینى او را خواهد كشت و این حادثه به هیچ وجه قابل دا

تغییر نیست الزمه این فرض این است كه ترك قتل در اختیار قاتل نبوده براى وى مقدور نمى باشد، یعنى قاتل 
 . فى نیستمجبوریت ، براى شخص مجبور تكلی  مجبور به قتل باشد و با فرض 

 :و این تصورى است بى پایه زیرا
 این اشكال در حقیقت اشكال است ،به عمومیت تعلق قضاى الهى:اوال

تقدیر خداوندى نمى : و طبق این اشكال طایفه معتزله از سنى ها مى گوید) نه به علم امام (به افعال اختیارى انسان 
ال آفریدگار فعل خودش مى باشد و در نتیجه انسان خالق افعال تواند به فعل اخیتارى اسنان متعلق شود و انسان مستق

و خود خدا خالق بقیه اشیاء است در حالى كه به نص صریح قرآن و اخبار متواتره پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله 
 . استو ائمه هدى علیهم السالم همه موجودات و حوادث جهان بدون استثناء متعلق قضا و قدر خداوندى عز اسمه 

از راه بحث عقلى نیز مطلب روشن و آفتابى است اگر چه به واسطه وسعت اطراف آن نمى توانیم آن را در این 
مقاله مختصر بگنجانیم آنچه به طور اجمال مى شود گفت این است كه در جهان هستى كه آفرینش خدا است چیزى 

به افعال اختیارى انسانى از راه اراده و اختیار جز با مشیت و اذن خداوندى به وجود نمى آید و مشیت خداوندى 
تعلق گرفته است ، مثال خداوند خواسته كه انسان فالن فعل اختیارى را از راه اراده و اختیار انجام دهد و البته 

بدیهى است فعل با این وصف الزم التحقق خواهد بود و با این همه اختیارى است ، زیرا اگر اختیارى نباشد اراده 
 .( 29سوره تكویر، آیه ). (و ما تساوون اال ان یشاء اهللا رب العالمین (اوند از مرادش تخلف مى كند خد

با صرف نظر در تعلق فضا و قدر به فعل اختیارى انسان به نص صریح كتاب و سنت و متواتره ، خداوند : و ثانیا
ثبت كرده و هیچ گونه تغییرى در آن راه  لوح محفوظى خلق فرموده كه همه حوادث گذشته و آینده جهان را در آن

ندارد و خود نیز به آنچه در آن است عالم است آیا خنده دار نیست بگوییم كه ثبت حوادث غیر قابل تغییر در لوح 
محفوظ و علم قبلى خداوند به آنها افعال انسان را جبرى نمى كند، ولى اگر امام به برخى از آنها یا به همه علم 

 ل اختیارى انسان و من جمله فعل قاتل امام جبرى مى شود ؟رساند، افعا
این كه ظواهر اعمال امام علیه السالم را كه قابل تطبیق به علل و اسباب ظاهرى است نباید دلیل نداشتن این علم  -3

را به اگر سیدالشهداء علم به واقع داشت چرا مسلم : موهبتى و شاهد جهل به واقع گرفت مانند این كه گفته شود
نمایندگى خود به كوفه فرستاد ؟چرا توسط صیدواى نامه به اهل كوفه نوشت ؟چرا خود از مكه رهسپار كوفه شد 

 چرا و چرا ؟) 231)(و ال تقلوا بایدیكم الى التهلكه ( ؟چرا خود را به هالكت انداخت و حال آنكه خدا مى فرماید 
یم روشن است و امام علیه السالم در این موارد و نظایر آنها به پاسخ همه این پرسش ها از این نكته اى كه تذكر داد

علومى كه از مجارى عادت و از شواهد و قرائن به دست مى آید عمل فرموده و براى رفع خطر واقعى كه مى 
دانست هیچ گونه اقدامى نكرده ، زیرا مى دانست كه تالش سودى ندارد و قضا حتمى و تغییرپذیر نیست ، چنان كه 

داى متعال در كالم خود در سوره آل عمران در برابر آن كه در جنگ احد گفته بودند اگر یاران كشته شده پیش ما خ
 :بودند نمى مردند و كشته نمى شدند مى فرماید

 (232). (قل لو كنتم فى بیوتكم لبریز الذین كتب علیهم القتل الى مضاجعهم )
 . كه برایشان قتل نوشته شده به سوى خوابگاههاى خود بیرون مى آمدنداگر در خانه هایتان نیز بودید كسانى : بگو
 

 علم عادى : قسم دوم از علم امام 
بشرى است همانند ) از عترت پاك او (پیغمبر صلى اهللا علیه و آله به نص قرآن كریم و همچینن امام علیه السالم 

نند اعمال سایر افراد بشر در مجراى اختیار و بر سایر افراد بشر و اعمالى كه در مسیر زندگى انجام مى دهد ما
امام علیه السالم نیز مانند دیگران خیر و شر و نفع و ضرر كارها را از روى علم عادى . اساس علم عادى قرار داد

تشخیص داده و آنچه را شایسته اقدام مى بیند اراده كرد، در انجام آن به تالش و كوشش مى پردازد، در جایى كه 
و عوامل و اوضاع و احوال خارجى و موافق مى باشد و به هدف اصابت مى كند و در جایى كه اسباب و علل 

 .نمى ورد  شرایط مساعدت نكنند از پیش 



و این كه امام علیه السالم به اذن خدا به جزئیات همه حوادث ، چنان كه شده و خواهد شد واقف است ، تاثیرى در 
امام علیه السالم مانند سایر افراد انسانى بنده خدا و به تكالیف  . چنان كه گذشت - این اعمال اختیاریه وى ندارد

مقررات دینى مكلف و موظف مى باشد و طبق سرپرستى و پیشوایى كه از جانب خدا دارد با موازین عادى انسانى 
 .آیین بنماید را در احیاى كلمه حق و سرپا نگهداشتن دین و  باید انجام دهد و آخرین تالش و كوشش 

 
 نهضت سید الشهداعلیه السالم و هدف آن 

 .با یك سیر اجمالى در وضع عمومى آن روز مى توان نسبت به تصمیم و اقدام سیدالشهداء علیه السالم روشن شد
تیره ترین و تاریك ترین روزگارى كه در جریان تاریخ اسالم به خانواده رسالت و شیعیانشان گذشته دوره حكومت 

 .ساله معاویه بود بیست
معاویه پس از آن كه خالفت اسالم را با هر نیرنگ بود به دست آورد و فرمانرواى بى قید و شرط پنهاور اسالمى 
شد همه نیروى شگرف خود را صرف تحكیم و تقویت فرمانروایى خود و نابود ساختن اهل بیت رسالت مى نمود 

ى خواست نام آنان را از زبان مردم و نشان آنان را از یاد مردم محو نه تنها، در این كه آنان را نابود كند بكله م
 .كند

جماعتى از صحابه پیغمبر را كه مورد احترام و اعتماد مردم بودند از هر اره بود با خود همراه و با ساختن 
بالد اسالمى احادیث به نفع صحابه و ضرر اهل بیت به كار انداخت و به دستور او در منابر اسالمى در سرتاسر 

 .سب و لعن مى شد -مانند یك فریضه دینى  -به امیرالمومنین علیه السالم 
به وسیله ایادى خود مانند زیاد بن امیه و سمرة بن جندب و بسر بن ارطاة و امثال ایشان هر جا از دوستان اهل بیت 

ز تطمیع ، از ترغیب ، از تهدید،  سراغ مى كرد به زندگى اش خاتمه مى داد و در این راه ها از زر و از زور، ا
 .تا آخرین حد توانایى استفاده مى كرد

در چنین محیطى كه طبعا كار به این جا مى كشد كه عامه مردم از بردن نام على و آل على علهیم السالم نفرت كنند 
خود را با  و كسانى كه از دوستى اهل بیت رگى در دل دارند از ترس جان و مال و عرض خود هر گونه رابطه

 .اهل بیت قطع كنند
واقع امر را از این جا مى توان به دست آورد كه امامت سیدالشهداء علیه السالم تقریبا ده سال طول كشید كه در 

معاصر معاویه بود در طول این مدت از آن حضرت كه امام وقت و مبین ) جز چند ماه اخیر (همه این مدت 
منظور روایتى است كه مردم از آن (قه اسالمى حتى یك حدیث نقل نشده است معارف و احكام دین بود در تمام ف

حضرت نقل كرده باشند كه شاهد مراجعه و اقبال مردم است نه روایتى كه از داخل خاندان آن حضرت مانند ائمه 
 .( بعدى رسیده باشد

ى بسته شده ، و اقبال مردم به حد و از این جا معلوم مى شود كه آن روز، درب خانه اهل بیت علیهم السالم به كل
 . صفر رسیده بوده است

اختناق و فشار روز افزون كه محیط اسالمى را فرا گرفته بود به حضرت امام حسین علیه السالم اجازه ادامه جنگ 
جود بیعت با قیام علیه معاویه را نداد و كمترین فایده اى هم نداشت ، زیرا اوال معاویه از وى بیعت گرفته بود و با و

 .كسى با وى همراهى نمى كرد
معاویه خود را یكى از صحابه كبار پیغمبر صلى اهللا علیه و آله كاتب وحى و مورد اعتماد و دست راست : و ثانیا

 .سه نفر از خلفاى راشدین به مردم شناسانده بود و نام خال المومنین را به عنوان لقبى مقدس بر خود گذاشته بود
نگ مخصوص به خودش به آسانى مى توانست حضرت امام حسین علیه السالم را به دست كسان با نیر: و ثالثا

خودش بكشد و بعد به خونخواهى وى برخیزد و از قاتلین وى انتقام بكشد و مجلس عزا نیز برایش برپا كند و 
 .عزادار شود

ن امنیتى حتى در داخل خانه شخصى معاویه وضع زندگى امام حسن علیه السالم را به جایى كشانیده بود كه كمتری
خودش نداشت ، و باالخره نیز وقتى كه مى خواست براى یزید از مردم بیعت گیرد آن حضرت را به دست همسر 

 . خودش مسوم كرده شهید ساخت



همان سیدالشهداء علیه السالم كه پس از درگذشت معاویه بى درنگ علیه یزید قیام كرد و خود و كسان خود حتى 
به این فداكارى نیز  -كه معاصر معاویه بود  -شیر خواره خود را در این راه فدا كرد در همه مدت امامت خود بچه 

قادر نشد، زیرا در برابر نیرنگ هاى صورتا حق به جانب معاویه و بیعتى كه از وى گرفته شده بود قیام و شهادت 
 . او كمترین اثرى نداشت

اویه در محیط اسالمى به وجود آورد و درب خانه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله این بود خالصه وضع ناگوارى كه مع
 . را به كلى بسته ، اهل بیت را از هر گونه اثر و خاصیت انداخت

 
 درگذشت معاویه و خالفت یزید 

آخرین ضربت كارى وى كه به پیكر اسالم و مسلمین وارد ساخت این بود كه خالفت اسالمى را به سلطنت 
ادى موروثى تبدیل نمود و پسر خود یزید را به جاى خود نشانید در حالى كه یزید هیچ گونه شخصیت دینى استبد

نداشت و همه وقت خود را علنا با ساز و نواز و باده گسارى و شاهد بازى و (حتى به طور تزویر و تظاهر (
از همه اینها اعتقادى به دین و آیین میمون رقصانى مى گذرانید واحترامى به مقررات دینى نمى گذاشت و گذشته 

نداشت چنان كه وقتى كه اسیران اهل بیت و سرهاى شهیدان كربال را وارد دمشق مى كردند و به تماشاى آنها 
 : بیرون آمده بانگ كالغى به گوشش رسید گفت

 
 نعب الغراب فقلت قل اوال نقل

 (233(فقد اقتضیت من الرسول دیونى 
یران اهل بیت و سر مقدس سیدالشهداء علیه السالم را به حضور آوردند ابیاتى سرود كه و همچنین هنگامى كه اس
 :یكى از آنها این بیت بود

 لعبت هاشم بالمللك فال
 خبر جاء وال وحى نزل

زمام دارى یزید كه توام با ادامه سیاسیت معاویه بود تكلیف اسالم و مسلمینن را روشن مى كرد و من جمله وضع 
) كه مى بایست به دست فراموشى مطلق سپرده شود و بس (بیت رسالت را با مسلمانان و شیعیانشان  رابطه اهل

 . معلوم مى ساخت
در چنین شرایطى یگانه وسیله و موثرترین عامل براى قطعیت یافتن سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حق و 

د و او را خلیفه و جانشین مفترض الطاعه رسول خدا حقیقت این بود كه سیدالشهداء علیه السالم با یزید بیعت كن
 .بشناسد

 
 امام علیه السالم و بیعت با یزید 

سید الشهدا علیه السالم نظر به پشوایى و رهبرى واقعى كه داشت نمى توانست با یزید بیعت كند و چنین قدم موثرى 
 . اشت و خدا جز این از وى نمى خواستدر پایمال ساختن دین و آیین بردارد و تكلیفى جز امتناع از بیعت ند

 
 اثر امتناع از بیعت 

از آن طرف امتناع از بیعت اثرى تلخ و ناگوار داشت ، زیرا قدرت هولناك و مقاومت ناپذیر وقت با تمام هستى 
و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از این روى كشته شدن امام علیه ) بیعت مى خواست یاسر (خود بیعت مى خواست 

 .السالم در صورت امتناع در بیعت قطعى و الزمه الینفك امتناع بود
سید الشهداء علیه السالم نظر بر رعایت مصلحت اسالم و ملسمین تصمیم قطعى بر امتناع از بیعت و كشته شدن 

 .گرفت و بى محابا مرگ را بر زندگى ترجیح داد و تكلیف خدایى وى نیز امتناع از بیعت و كشده شدن بود
خدا : این است معناى آنچه در برخى روایات وارد است كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در خواب به او فرمودو 

خدا مى : مى خواهد تو را كشته ببیند و نیز آن حضرت به بعضى از كسانى كه از نهضت منعش مى كردند فرمود



ى ، زیرا چنانكه سابقا بیان كردیم مشیت خواهد مرا كشته ببیند و به هر حال مراد مشیت است نه مشیت تكوین
 .تكوینى خدا تاثیرى در اراده و فعل ندارد

 
 ترجیح مرگ بر زندگى

آرى سید الشهداء علیه السالم تصمیم بر امتناع از بیعت و در نتیجه كشته شدن گرفت و مرگ را بر زندگى ترجیح 
ا شهادت وى با آن وضع دلخراش حضرت داد و جریان حوادث نیز اصابت نظر آن را به ثبوت رسانید، زیر

مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت و پس از شهادت تا دوازده سال نهضت ها و خونریزى ها ادامه 
یافت و پس از آن همان خانه اى كه در زمان امام پنجم به وجود آمد شیعه از اطراف و اكناف مانند سیل به در 

روز به روز به آمار شیعیان اهل بیت افزود و حقانیت و نورانیتشان در هر  همان خانه مى ریختند و پس از آن
گوشه و كنار جهان به تابش و تاللو پرداخت ، و پایه استوار آن حقانیت توام با مظلومیت اهل بیت علیهم السالم مى 

 .باشد و پیشتاز این میدان سیدالشهداء علیه السالم بود
اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت با وضعى كه پس از شهادت وى  حال مقایسه وضع خاندان رسالت و

در مدت چهارده قرن پیش آمد و سال به سال تازه تر و عیمق تر مى شود اصابت نظر آن حضرت را آفتابى مى 
 : انشاد فرمود اشاره به همین معناست)بنا به بعضى از روایات )كند و بیتى كه آن حضرت 

 جبن و لكنو ما ان طبنا 
 منایانا و دوله آخرینا

و به همین نظر بود كه معاویه به یزید اكیدا وصیت كرده بود كه اگر حسین بن على علیه السالم از بیعت با وى 
خوددارى كند او را به حال خود رها كند و هیچ گونه معترض وى نشود معاویه نه از راه اخالص و محبت این 

ته كه حسین بن على علیهماالسالم بیعت كننده نیست و اگر به دست یزید كشته شود وصیت را مى كرد بلكه مى دانس
اهل بیت مارك مظلومیت به خود مى گیرندد و این براى سلطنت اموى خطرناك و براى اهلى بیت علیهم السالم 

 .بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است 
 

 اشاره هاى مختلف امام علیه السالم به وظیفه خود 
لشهداء علیه السالم به وظیفه خدایى كه امتناع از بیعت بود آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بیكران و مقاومت سیدا

ناپذیر بنى امیه و روحیه یزید پى برده بود و مى دانست كه الزم الینفك خوددارى از بیعت ، كشته شدن اوست و 
 .مقامات مختلف با تعبیرات گوناگون كشف مى فرمود و از این معنا در. انجام وظیفه خدایى شهادت را در دارد

هنگامى كه شبانه از . مثل من با مثل یزید بیعت نمى كند: در مجلس حاكم مدینه كه از وى بیعت مى خواست فرمود
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل فرمود كه در خواب به وى فرموده خدا خواسته   مدینه بیرون مى رفت از جدش 

 . كه كشته شوى) به عنوان تكلیف یعنى (
در خطبه اى كه هنگام حركت از مكه خواند و در پاسخ كسانى كه مى خواستند آن حضرت را از حركت به سوى 

در پاسخ یكى از شخصیت هاى اعراب كه در راه اصراد  .عراق منصرف سازند، همان مطلب را تكرار فرمود
این راى بر من پوشیده : د و گرنه قطعا كشته خواهد شد فرمودداشت كه آن حضرت از رفتن به كوفه منصرف شو

 . نیست ، ولى اینان از من دست بردار نیستند و هر جا بروم و هر جا باشم مرا خواهند كشت
برخى از روایات اگر چه معارض دارد یا از جهت سند خالى از ضعف نیست ولى مالحظه اوضاع و احوال روز 

 .ها را كامال تایید مى كندو تجربه و تحلیل قضایا آن
 

 اختالف روش امام حسین علیه السالم در خالل مدت قیام خود
البته مراد از این كه مى گوییم مقصد امام علیه السالم از قیام خود شهادت بود و خدا شهادت او را خواسته بود این 

ت روى دست گذاشته به كسان یزید نیست كه خدا از وى خواسته بود كه از بیعت یزید خوددارى نماید آن گاه دس
اطالع دهد كه بیایید مرا بكشید و بدین طریق خنده دار وظیفه خود را انجام دهد و نام قیام روى آن بگذارد بلكه 



وظیفه امام علیه السالم این بود كه عیله خالفت شوم یزید قیام كرده از بیعت با او امتناع خود را كه به شهادت 
 .راه هر ممكن به پایان رساندمنتهى خواهد شد از 

از این جاست كه مى بینیم روش امام علیه السالم در خالل مدت قیام به حسب اختالف اوضاع و احوال مختلف بوده 
در آغاز كار كه تحت فشار حاكم مدینه قرار گرفت شبانه از مدینه حركت كرده به مكه كه حرم خدا و مامن دینى 

 .ر مكه در حال پناهندگى گذارنیدبود پناهنده شد و چند ماهى د
در مكه تحت مراقبت سرى مامورین آگاهى خالفت بود تا تصمیم گرفته شد توسط گروهى اعزامى در موسم حج 
كشته شود یا گرفته شود به شام فرستاده شود و از طرف دیگر سیل نامه از جانب عراق به سوى آن حضرت باز 

نصرت داده او را به عراق دعوت كردند و در آخرین نامه كه صریحا به شده در صدها و هزار نامه وعده یارى و 
از اهل كوف رسید، آن حضرت تصمیم به حركت و قیام ) چنان كه بعضى از مورخین نوشته (عنوان اتمام حجت 

سلم خونین گرفت ، اول به عنوان اتمام حجت مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود فرستاد و پس از چندى نامه م
 .مبنى بر مساعد بودن اوضاع نسبت به قیام به آن حضرت رسید

امام علیه السالم به مالحظه دو عامل كه گفته شده ، یعنى ورود مامورین سرى شام به منظور كشتن یاد گرفتن وى 
 .و حفظ حرمت خانه خدا و مهیا بودن عراق براى قیام به سوى كوفه رهسپار شد

تل فجیع مسلم و هانى رسید، روش قیام و جنگ تهاجمى را به قیام دفاعى تبدیل فرموده سپس در اثناى راه كه خبر ق
به تصفیه جماعت خود پرداخت و تنها كسانى را كه تا آخرین قطره خون خود از یارى وى دست بردار نبودند 

 . نگهداشته رهسپار مصرح خود شد
 محمد حسین طباطبائى

 
 ه سخنى از عالمه امینى رحمة اهللا علی

عالمه فقید معاصر امینى صاحب كتاب بسیار نفسى الغدیر در كتاب ارزنده سیرتنا و سنتنا سیرة نبینا سخنى است 
 :كه ترجمه اش نقل مى شود پس از بیانى درباره حب اهل بیت مى فرماید

واهبى را كه ما كه نشاختیم و ما در دهر نیز نشاخت كسى را كه بتواند به همه این جهات احاطه یافته و همه م
خداوند به خاندان پیغمبرش عطا فرموده است ، از عوامل دوستى و تمامى اصول والیت همه شوون خالفت و 
 .امامت بتواند درك كند و ارزش و مقدار آن را بیابد تا بتواند محبتى را كه سزاوار چنین كسان است داشته باشد

دان پاك پیغمبر است قابل درك نیست و ده ها مانند این و چون هیچ یك از این جهاتى كه گفته شد و مخصوص خان
جهات هست كه آن طور كه باید و شاید گفته نشده است و مقدار و خصوصیتش بیان نشده است قول در محبت آنان 

آن است كه از حد تجاوز  - چنان كه گفتیم  -حرف یاوه اى بیش نیست كه اصال معنا و مفهومى ندارد، زیرا غلو 
وز از حد ال محاله مى بایست پس از شناختن حد و قیاس باشد كجا ما مى توانیم حد و اندازه آنان را درك شود و تجا

 .( 150سوره انعام ، آیه ). (قل هلم شهداء كم الذین یشهدون ان اهللا حرم هذا (كنیم تا چه رسد بر آنكه تجاوز كنیم 
و اراده و قدرت و تصرف و رضا و غضب و حلم و عفو عالوه بر این ، آنچه درباره عترت طاهره بگوییم از علم 

و رحمت و تفصل و تكرم و دیگر فضایل به هر اندازه كه برسد و گوینده هر چه مبالغه كند همگى تا سر حد امكان 
خواهد بود و میان صفات ممكن و صفات واجب هیچ گونه شباهت و هم شكلى وجود ندارد و سنخیت میان آنها از 

ت كجا توان مقایسه نمود ماین صفت ذاتى مطلق و صفت عرض میان آنچه كه هیچ كیفیت ندارد و اصلى متنفى اس
هیچ زمان او را فرا نمى گیرد و با آنچه به هزار كیفیت پابند و در دست زمان گرفتار است میان خود اصیل 

عتبر با این همه فرق ها استقاللى و وجود تبعى كه هستى اش از دیگرى است میان ذات ازلى ابدى و ذات حادث م
 (234. (كه الزمه صفات ممكن است هیچ گونه شرك و غلوى هرگز متصور نیست 

 
 یك فتواى فقهى از مرجع تقلید 

در كتاب ساالر شهیدان كه حضرت استاد جناب آقاى حاج سید احمد فهرى كه زنجانى آن را تالیف نموده اند، آمده 
 : است



كردیم اخیرا زمزمه هاى سنى گردى و دعوت به مرام مبتدع وهابى از بعض افراد چنان كه در اول این بحث اشاره 
ناشناخته شده در كشور امام صادق علیه السالم بلند شده است البته علما و دانشمندان كشور تشیع با نوشتن مطالب 

بیش از پیش به وظیفه دفاع  اساسى مشت هاى تحكم به دهان این یاوه سرایان زده اند و اگز یاوه گویى ادامه پیدا كند
 . والیت خواهند پرداخت  از حرمى مقدس 

 ان عادة العقرب عدونا
 و انما النعل لها حاضرة

ولى افراد متدین و عالقه مند به خاندان عصمت و طهارت از طبقه شیعه و سنى مقلد كه از این اهانت هاى 
شرعى خود به وسیلعه جمعى از فضال به یكى از  نابخردانه بر اهل بیت سخت ناراحت بودند براى تعیین تكلیف

مراجع عالى قدر شیعه مراجعه نمودند و ایشان فتوا و نظریه خود را مرقوم داشتند كه عین سوال و جواب بدون 
 :اظهار نظر براى ثبت در تاریخ درج مى گردد

 . مت بركاتهمحضر مبارك حضرت مستطاب آیة اهللا العظمى آقاى حاج سید محمد هادى المیالنى دا
 :با كمال احترام استدعا داریم به سواالت ذیل صریحا جواب مرقوم فرمایید

كسى كه عقیده به اصول دین و اصول مذهب دارد و فقط نسبت به امامت معتقد است كه دوازده نفر از اوصیاى  -1
 فى ارضه و از طرف پیغمبر اكرم صلى اهللا علیه و آله خلفاى معصومین و امامان مفترص الطاعه و حجج اهللا

خداوند داراى كرامات و معجزات مى باشد و والیت تشریعى بر جمع بشر داشته و دارند آیا نقصى در اسالم و 
 ایمان و تشیع وى به نظر مباكر مى رسد یا خبر ؟

قامى را آیا انبیا و اوصیا از طرف پروردگار عالم والیت كلیه تتكویینه دارند یا خیر ؟ در صورتى كه چنین م -2
 .دارا باشند متمنى است دلیل آن را بیان فرمایید و مستدعى آن كه معنى والیت كلیه تكوینینه را توضیح فرمایید

 در ایجاد مكمنات آیا ائمه اطهار علیهم السالم علت فاعلى موجودات مى باشند یا علت غایى عالم هستند ؟ -3
 امضا

 نه نفر از فضال و طالب مشهد
 ق 1390ى جمادى اوالل 26

والیت تشریعى به داشتن حق تصرف است در امورات مردم و اداره آنها مانند والیت فقیه بر نصب و  -1: جواب 
قیم براى اداره امور ایتام و نصب متولى براى اوقافى كه متولى ندارد و غیر ذلك ، و گاهى والیت تشریعى حق 

رزگانشان قایلند، و به همین مناسبت است كه برایشان تصدیع قانون گذارى را گویند چنان كه سنى ها در حق ب
 .تكتف در نماز و نافله ضحى و غیر آنها را تشریع كرده اند

والیت تكوینیه ، یك قسمتى از آن عبارت است از مجراى فیض بودن نسبت به كائنات فى الجمله كه عموم انبیا  -2
از والیت كلیه تكوینیه كه مجراى فیض بودن است نسبت  و اوصیا علیهم السالم داشته اند و قسم دیگر عبارت است

به جمیع عالم امكان كه در حق پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السالم ثابت شده و دلیل آن عبارت 
است از گفته خود صاحبان والیت كه بیش از حد تواتر به ما رسیده است و دروغ و جزاف نفرموده اند زیرا آن 

رگواران صادق و مصدق مى باشد و این دلیل بر هر كس كه به كتب احادیث معتبره از رسول اكرم صلى اهللا بز
علیه و آله وائمه اطهار علیهم السالم مراجعه نمایند روشن است عالوه بر ادله عقلیه غیر قابل رد كه در جاى خود 

 . مذكوراست و انكار این مقام نقص است از نظر مذهب جعفرى
این بزرگواران چنانچه علت غایى عالم مى باشند و عالم براى وجود آنها آفریده شده واسطه و مجراى فیض نیز  -3

مى باشند كه فیض وجود از آنان مرور كرده و به اذن خدا به دیگران مى رسد و این اصطالحا فاعل ما به الوجود 
ه و وجود دهنده مى باشد كه جز خداى متعال مى گویند و غیر از فاعل ما منه الوجود است كه بعضى آفرینند

 .منحصر به ذات مقدس پروردگار است   آفریننده اى نیست و آفرینش 
و به جهت مثال براى واسطه بودن آفتاب است نسبت به نشو نماى اجسام كه ما به الوجود در این مرحله است و 

 . آفرینش و وجود دهنده خداست و بس
دادن كه منحصر به خداى متعال مى باشد هیچ كس شركت ندارد ، زیرا كسى از خود  الحاصل در آفریدن ، و وجو



چیزى ندارد و موجودیت هر چیز بدون استنثا از خداست و بس و ائمه اطهار علیهم السالم به حسب مفام 
ت كه نورانیتشان به اذن و اراده خدا واسطه فیض مى باشند و كمال قرب و رفعت و مقامشان به همین جهت اس

 .خودشان بالد واسطه فیض مى گیرند و دیگران به جهت نداشتن این استعداد نیاز به واسطه دارند
 :در خاتمه دو مطلب گفته مى شود

 :این كه انسان نبایستى به هر موهوماتى گوش دهد و عقیده مند شود، خداوند متعال مى فرماید: اوال
 .( 36سوره اسراء، آیه ). (والفواد كل اولئك كان عنه مسوال و ال تقف ما لیس لك به علم ان السمع و الصر )

ثانیا، مسلمانان با همدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در گفت و شنود از هوا و هوس بپرهیزند و غرض نفسانى 
 :نداشته باشند و به وحدت كلمه اهمیت بدهند كه خداوند متعال مى فرماید

 ( 103سوره آل عمران ، آیه )(تفرقوا و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال )
 . پس نبایتسى با دستور قرآنى مخالفت نمود و التایید منه سبحانه و تعالى

 سید محمد هادى الحسینى المیالنى
 محل مهر مبارك

------------------------------------------ 
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 والیت تكوینى  
الزمه اثبات والیت و حكومت براى امام على علیه السالم این نیست كه مقام معنوى نداشته باشند براى امام علیه 

ت كلى الهى است كه گاهى در لسان السالم مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظیفه حكومت است و آن مقام خالف
خالفتى است كه به موجب آن جمیع ذرات در برابر ولى امر خالصه از : ائمه علیهم السالم از آن یاد شده است 

ضروریات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه علیهم السالم نمى رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل 
ه و ائمه علیهم السالم طبق روایات پیش از این عالم انوارى بوده اند در ضلل اصوال رسول اكرم صلى اهللا علیه و آل

عرش ، و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشته اند، و مقاماتى دارند الى ماشاءاهللا چنان كه در روایات 
 :معراج ، جبرئیل عرض مى كند

 : سوخته بودم با این فرمایش كه لو دنوت ائمه ال حترقت هر گاه كمى نزدیك تر مى شدم
 . ان لنا مع اهللا حاالت ال یسع مللك مقرب و ال نبى مرسل

 . ما با خدا حاالتى داریم كه نه فرشته مقرب آن را مى تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل
در میان باشد  این جزء اصول مذهب ماست كه ائمه علیهم السالم چنین مقاماتى دارند قبل از آنكه موضوع حكومت

چنان كه به حسب روایات ، این مقامات معنواى براى حضرت زهرا علیهاالسالم و هم هست با این كه آن حضرت 
 . نه حاكم است و نه قاضى و نه خلیفه

این مقامات سواى وظیفه حكومت است از این رو وقتى مى گوییم حضرت زهرا علیهاالسالم قاضى و خلیفه نیست 



ست كه مثل من و شماست یا بر ما برترى معنوى ندارد همچنین اگر كسى قایل شد كه النبى اولى الزمه اش این نی
بالمومنین من انفسهم سخنى درباره رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله گفته باالتر از این كه مقام والیت و حكومت بر 

 (235. (مومنان را دارد
 آدم به تو مى نازد اى اشراف انسانها 

 تو در عالم آتش بر جانهااى یاد 
 هر جا زفراق تو چاك است گریبان ها
 اى گلشن دین سیراب با اشك محبانت

 از خون تو شد رنگین هر الله به بستان ها
 بسیار حكایت ها گردیده كهن امام

 جانسوز حدیث تو تازه است به دوران ها
 یك جان به ره جانان دادى و خدا داند

 جزا جان هاكز یاد تو چون سوزد تا روز 
 در دفتر آزادى نام تو به خون ثبت است
 شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوان ها

 آن سان كه تو جان دادى در راه رضاى حق
 آدم به تو مى نازد اى اشرف انسان ها

 قربانى اسالمى با همت مردانه
 (236. (اى مفتخر از عزمت همواره مسلمان ها

 ران حادثه كربال و پیامب: بخش چهارم 
 

 فضائل كربال و وجه تسمیه آن : فصل اول 
 .كربال یعنى آن خاك پاكى كه قدرت حق را در برابر باطل براى همیشه نشان داد

 . كربال یعنى آن خاكى كه تا قیام آل محمد صلى اهللا علیه و آله نداى اهل حق و هیهات منا الذله از آن بلند است
 .بساط خالفت آل ابى سفیان را به هم پیچید كربال یعنى آن بیابانى كه در نصف روز

. كربال یعنى آن بستان سرسبزى كه همیشه به خون راد مردان عالم بشریت شاداب و با صفا و سرخ روست 
)237) 

 زنده كدام است بر هوشیار
 آن كه بیمرد به سر كوى یار

خداوند زمین كربال را حرم امن و  :ددر بحار از كامل الزیارة از امام سجاد علیه السالم روایت كرده كه فرمو
هزار سال پیش از آن كه زمین كعبه را خلق كند و او را حرم قرار دهد چون روز قیامت  24مبارك خود قرار داد 

مى شود این زمین را تربت نوارنى اش بلند مى شود و نهاده مى شود بر آن برترین باغى از باغ هاى بهشتى كه 
پیامبران و مرسلین ، و آن زمین مقدس روشنایى مى دهد بین باغ هاى بهشتى چنان كه ساكن نمى شود در آن مگر 

روشنایى مى دهد ستاره اى در بین ستاره ها از براى اهل زمین كه نورش خیره مى كند چشم هاى اهل بهشت را و 
 :فریاد مى زند

 . سالم و سید شباب اهل الجنةانا ارض اهللا المقدسة الطیبة المباركة التى تضمنت سید الشهداة علیه ال
 (238. (این زمین كربال بقعه مباركه اى است كه خداوند در قرآن مجید یاد فرموده 

 
 فضیلت زمین كربال 

در خواب دیدم حضرت سیدالشهداء علیه السالم را عرض : در كلمه طیبه از عالمه وحید بهبهانى نقل فرموده گفت 
كنند از كسى كه دفن شده باشد در جوار شما ؟فرمود كدام فرشته جرات سوال  سید و موالى من آیا سوال مى: كردم 

 .كردن از او را دارد ؟
 



زمین كعبه فخر كرد : در بحار از كامل الزیارة از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت كرده كه فرمود -1
ع شده است و مردم از راه هاى نزدیك و كدام زمین مثل من است و حال آن كه خانه خدا در پشت من واق: و گفت 

بس كن و آرام بگیر، : دور به سوى من مى آیند و من حرم و محل امن الهى هستم ؟پس خداوند وحى بر اوكرد
نسبت فضیلت تو با فضیلتى كه به زمین كربال داده ام چون سوزنى است كه در آب دریا و از آب دریا بردارد اگر 

فضیلتى نمى كردم و اگر نمى بود آن وجود شریفى كه زمین كربال در بر دارد، من خلق  نبود زمین كربال من به تو
نمى كردم آن خانه اى كه به آن فخر مى كنى پس آرام بگیر و مستقر باش و متواضع و ذلیل و خوار باش ، واال 

 (239. (غضب مى كنم بر تو و تو را به آتش جهنم مى برم 
و آبى است كه خداوند آن را مقدس و پاك گردانید پس فرمود خداوند به آن زمین  كربال و آب فرات نخستین زمین

تكلم نما به آن چیزى كه خدا تفضیل داده است تو را پس آن زمین گفتن در زمانى كه زمین ها و آب ها تفاخر نمودند 
 . بعضى بر بعضى منم زمین خدا كه مقدس مباركم و شفا در خاك من است

ست بلكه خاضع و ذلیلم در برابر كسى كه این شرافت را به من داده است و غرضم فخر كردن غرض فخر كردن نی
 .نیست بر این كه پست تر از من است بلكه شكر است از براى خدا

پس خداى متعال گرامى داشت آن زمین را و زیاد نمود فضیلت و كرامت آن را به سبب امام حسین علیه السالم و 
 : شاعر چه زیبا سروده است) 240(اضع و شكرى كه كرد از براى خدا اصحاب او به سبب تو

 یا رب اگر زكرده ما پرده افكنى
 ما را به خجلت ابدى رسوا كنى

 یا رب همین بس است كه تمناى ما زتو
 هنگام مرگ دفن ما كربال كنى

خانه خدا بودن بر خود  چنان كه گذشت زمین كربال بر زمین مكه شرافت دارد و هنگامى كه زمین مكه به شرافت
آرام باش كه افضلیت تو به خاطر خاك كربال است و این مسلم است ، زیرا امام حسین علیه : مى بالید، خطاب شد

السالم علت مبقیه اسالم شد و اگر امام حسین علیه السالم نمى بود كسى حج خانه خدا نمى كرد پس زمین كربال كه 
بر زمین مكه كه محل خانه كعبه است افضلیت دارد در اخبار مكرر نقل شده كه مدفن امام حسین علیه السالم است 

 -هزار سال پیش از زمین مكه حرم امن الهى بود و از این وقایع تمام پیامبران آگاه شدند و جبرئیل  24زمین كربال 
 . همه رسوالن را از زمین كربال و وقایع آن آگاه ساخت -فرشته رحمت خدا 
علیه السالم روایت شده كه زمین كربال قطعه اى از بهشت است و روز قیامت در بهش مى  از حضرت سجاد

 . گذارند و آن قطعه زمین مانند خورشید درخشان در بین زمین هاى بهشت منور است
شاطى الواید االیمن كه خداوند در قرآن ذكر : در تهذیب از امام جعفر صادق علیه السالم روایت مى كند كه فرمود

 (241. (فرموده فرات است و بقعه مباركه كربال است 
 

 نامهاى شهر عشق 
 :كربال، با نامهاى زیادى نامیده شده كه به بیش از بیست اسم مى رسد

كربال، كلمه اى كه اسم هیچ مكانى در شهرت وقداست به پایش ، نمى رسد و در تفسیر این كلمه كمال آفرین چه  -1
 ؟!حرفها كه گفته نشده است 

بعضى معتقدند ریشه كربال از كلمه كربله گرفته شد و كربله یعنى به سستى گام برداشتن ، یا سست شدن : الف 
 .گادمها

و عربها زمانى كه بخواهند از بى حالى و با كسالت راه رفتن كسى حكایت كنند مى گویمد جاد یمشى مكربال یعنى 
تو گویى سرزمین كربال چنان بوده است كه هر كسى كه به  (242)فالنى آمد در حال كه به سستى گام بر مى داشت 

آنجا مى رسید احساس خاصى برایش دست مى داد و گامهایش سست مى شد چنان كه كمیت قلم ، تا به ساحت 
 .مقدس كربال مى رسد مى لنگد و خود را مى بازد

كه گذرش به كربال مى افتاد بى اختیار در كتب مقاتل نیز داستانهاى زیادى نقل شده كه هر یك از پیامبران گذشته 



اندوهناك و غمگیمن مى شد و به امت خویش خبر مى داد كه در این سرزمین حادثه اى بس بزرگ و بسیار غمبار 
 .رخ خواهد داد

كربلت : كربال از كلمه كربال گرفته شده و كربال یعنى غربال كردن و تمیز و پاك كردن ، گفته مى شود: ب 
 . ى گندم را غرباب كردم و آن را از خاك و خاشاك پاك گردانیدمالحنطة ، یعن

به كربال نیز به خاطر این كربال گفته اند كه زمینى بود خالى از ریگ و سنگ و بدون درخت یا گیاهان هرز و 
 (243. (مزاحم ، مثل اینكه كشاورزى آن را پاك كرده و براى كشته آماده كرده باشد

كربال یعنى غربال تاریخ غربال كه همیشه و در طول تاریخ شریف را از ضعف و ! ت راستى كه اسم با مسمایس
 :مردان میدان را از رجز خوانان دروغین به خوبى جدا كرده و مى كند چنان كه بیدل دهلوى مى گوید

 . كیست در این انجمن ، محرم عشق غیور ما همه بى غیرتیم ، آینه در كربالست
 (244. (كرب و ابال تركیب یافته است یعنى حرم خدا و خانه خدایگان كربال از دو واژه : ج 
این كلمه در اصل فارسى بوده و از دو كلمه كار و باال گرفته شده است یعنى كار آسمانى و ارزشمند به عبارتى : د

 (245.(جایگاه نمارش و نیایش 
 (246(در اصل كور بابل بوده است یعنى در روستاى شهر بابل : ه 
روسل اكرم صلى اهللا علیه و آله كربال   توسط خود حضرت سیدالشهداء و پدرش على علیهماالسالم و جدش و 

ادباء و شعراى شیعه نیز همین تفسیر را ) 247. (وكرب و بالء یعنى درد و بال و امتحان و ابتالء تفسیر شده است 
 :یرى از كربال چنین یاد مى كنندبرگزیده اند به عنوان نمونه ساالر شهیدان شیعى سید اسماعیل حم

 (248(كربال یا دار كرب بال 
 :و بزرگ اندیشمند شیعى ، مرحوم سید شریف رضى چنین مى گوید

 ال زلت كربا و بالد! كربال
 ما لقى عندك آل المصطفى
 كم على تربك لما صرعوا

 (249(من دم سال و من دمع جرى 
به یاد مى آورى به سبب آنچه كه در خاك تو به آل پاك محمد مصطفى  اى كربال تو همیشه انبوهى از اندوه و بال را

 .صلى اهللا علیه وآله رسید
 .هنگامى كه كشته شدند چه خونها كه ریخته شد و چه اشكها كه جارى شد

پس از كربال، حایر بیش از دیگر نامها حائز اهمیت بوده است و كربال در كتابهاى فقهى بیشتر با همین : حایر -2
م عنوان مى شود و فقهاء مسائل خاصى را كه در خصوص حائر و احكام و حدود آن مى باشد در ذیل همین نا

 .عنوان بحث و بررسى مى كنند
حیر، مخفف همان حایر است ، حیریا حائر یعنى جایى كه آب دلر آنجا حیران مى ماند و به دور مى پیچد و  -3

 . ین مكان مقدس واقع شده است و جسد انورش نیز در آنجا مدفون استگودال قتلگاه امام حسین علیه السالم در هم
نواویس ، در اصل و پیش از اسالم نام گورستانى بود كه مسیحیان مردگان خود را در آنجا مدفون مى كردند  -4

ن جالب این كه پیشواى شهیدان حضرت اباعبداهللا امام حین علیه السالم در ضمن یكى از خطبه هاى معروفش ای
كلمه را به كار برده است آنگاه كه حضرتش از حریم جدش خارج شده بود و در ظاهر به سوى كوفه و در واقع رو 

به سوى ابدیت مى رفت ، كه قیامت تاریخ را بر پا كند و قیام عشق را قنوت جاودانه بخشد و هنگامى كه از مدینه 
 :گارش را بیافریند،چنین فرمودحركت كرده بود تا هنگامه حماسه هاى همیشه جاوید و ماند

خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على جید الفتاة ، و ما اولهنى الى اسالفى اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لى 
 (250... (مصرع انا ال قیه ، كانى باوصالى ، تقطعها، غسالن الفوات ، بین النو اویس و كربالء و

ه شده است ؟ نوشتارى كه در لطافت به نقشى مى ماند كه گردن بند، در مرگ براى فرزندان آدم چه زیبا نوشت
گردن دختر كان جوان مى كشد و من براى سر كشیدن جام جان بخش شهادت و به دیدار سلف همانقدر مشتاقم كه 

یعقوب به دیدار پسرش یوسف ، دست تقدیر الهى ، براى من قتلگاهى برگزیده است كه من به دیدارش خواهم 



افت ، مى بینم كه به همین زودیها گرگهاى گرسنه نواویس و كربال مرا در محاصره انداخته بند بند اعضاى بدنم شت
 ...را از هم جدا مى كنند

 . طف الفرات ، كنار فرات -5
 . طف -6
 شاطى الفرات ، این هر سه اسم تقریبا به یك معنى است و طف به زمینهاى كه مشرف دریا باشند یا در لب -7

رودخانه قرار داشته باشند اطالق مى شود سرزمین كربال را به خاطر چند چشمه اى كه در آن بوده و كربال را در 
 (251.(قطقطانیه ، رهیمه ، عین الجمل و نهر علقم : كنار خویش گرفته بوند طف گفته اند چشمه هاى مانند

 . نینوا، از اسمهاى معروف و قدیمى كربالست -8
 .ء، یا موضع االبتالءموضع البال -9

 محل الوفاء -10
 . غاضریه -11
 . ماریه -12
 . قصر بنى مقاتل -13
 . عقر بابل -14
 .عمورا -15
 .صفورا -16
 .نوائح ، یعنى ناله ها و نوحه ها -17
 (252.(شفائا، كه در عرف مردم شثاثه خوانده مى شود -18
 . ممدینه الحسین علیه السالم ، شهر حسین علیه السال -19
 . مشهد الحسین علیه السالم -20
و دیگر اسمهایى كه در كتابها نقل شده اند، و كربال را مى شود حیرت آباد حماسها، عرش )253(بقعه ماركه  -21

 .خواند... عشق ، قربانگاه عاشقان ، مسلخ عشق ، شهر شهادت ، مشهد شقایق ها، كعبه آالله ها و
 

 كربال در یک نگاه
پیشنه تاریخى كربال، بسیار قدیمى بوده و به دوران بابلیان مى رسد، ولى از آن جا كه مدارك با وجود این كه 

 .تاریخى در این باب ناچیز و اندك است ، شناخت دقیقى را نمى توان از تاریخ كربال پیش از اسالم به دست داد
هجرى به تدریج ،  16همان سال  هجرى قمرى در زیر سلطه زمامداران ایران بود، تا اینكه از 13عراق تا سال 

تمام كشور عراق و در ضمن كربال توسط خیل خروشان سربازان مسلمان گشوده شد و آزاد گشت از آن میان 
 (254.(هجرى اتفاق افتاد، معروف و مشهور است  14جنگ قادسیه كه در سال 

یخ ساز و مهد حماسه ها و مركز عراق در طول تاریخ اسالم ، همیشه كشورى شیعه نشین و بستر بسى حوادث تار
 (255(انقالب هایى بس بزرگ و خونین بوده است ، تنها كافى است كه كتاب كربال را ورق زده و كوفه 

را كه شهرى است از شهرهاى استان كربال، در آیینه تاریخ به تماشا نشستت ، آن وقت است كه مى خواهید دید این 
مى كشد و روایت از رویش آالله ها دارد آالله هایى كه هر یك در قیام  خون نامه خاك ، سر به افالك و ملكوت

خونباز، خویش قیامت تاریخ را قنوت نور بسته اند و تاریخ را از تاریكى و جهان را از جهل و جور و بشر را از 
 .بند بندگى زور و زر و تزویر رهانیده اند

عث كربال، كانون گرم آزادگان و غیور مردان است و امروز نیز على رغم خواست جهان خواران و حزب كثیف ب
مى رود كه حریم حماسه ها را پر حال و با حركت پاس دارد و چون كوه   چون روزگاران بسیار درخشان خویش 

آتشفشان هر لحظه انتظار انفجارش مى رود و ما شیعیان به این امید زنده ایم كه شاهد انفجار نورى دیگر از كانون 
 . ن باشیمكربالئیا

كیلومتر در جنوب غربى بغداد واقع شده و مركز استانى به نام استان كربال  105در حال حاضر، كربال با فاصله 



 .خوانده مى شود
 

 خار چشم ستمگران 
آستان مقدس حسینى ، این مشهد همیشه جاوید شهیدان در طول تاریخ پر ماجراى خویش همیشه خار چشم ستمگران 

نام و یاد او ابو : ده و خواب را بر چشم هر یزید منش و فرعون صفتى حرام كرده و مى كندو زور مداران بو
االحرار ساالر شهیدان علیه السالم روح قیام و شهادت طلبى را در جان محرومان و ستمدید گان به قول یكى از 

 : شاعران معروف لبانى
 كلما یذكر الحسین شهیدا

 موكب الدهر ینب االحرار
 ولة الظلم حیدى فینادون

 قد نقلنا عن الحسین الشعارا
 فلیمت كل ظلم مستبد

 فاذا لم یمت قتیال توارا
 بولس سالمه

هر گاه از امام حسین علیه السالم به عنوان شهید و شاهد تاریخ یاد مى شود در سایه سار، این یاد سرخ روزگار 
 :آزاد مردانى ، را مى پرواند كه ندا در مى دهند

تم نباشد و ما این شعار شعور آفرین را از امام حسین علیه السالم یاد گرفته ایم كه هر مستبد ستمگر یا باید دولت س
 .باید بمیرد و یا از صحنه تاریخ زدوده شود

درست به همین جهت ، ستمگران یاد و خاطره ابولثاثرین امام حسین علیه السالم و كربال را براى خویش خطر 
طر مى دانند و تابش خورشید حماسه را كه بیشتر از گنبد و گلدسته هاى آستان مطهر و بزرگ بلكه بزرگ ترین خ

مقدس حسینى بر تاریخ مى تابد بر نمى تابند و همیشه با آن مكان مقدس كه به حق گهواره حماسه و مدرسه شهادت 
ات مذبوحانه و ناشیانه اى كه و قیام و مشهد شهیدان نامیده مى شود سر ستیزه و جنگ مداوم دارند و اینك به اقدام

در طول تاریخ از سوى ستمگران تاریخ در محو و نابودى این آستان قدى و بارگاه ملكوتى امام حسین علیه السالم 
انجام گرفت و همه به شكست ستمگران و یزیدیان انجامیده اشاراتى گذار و فهرست وار مى كنیم ، باشد كه این 

 : طر خویش داشته باشیممعجزات تاریخ را همیشه در خا
در عصر منصور دوانیقى به دستور مستقیم او كه یكى از ستمگران خودسر و قاتل امام صادق علیه : جسارت اول 

 .السالم بود
در عصر هارون الرشید یكى از خلفاى جور عباسى و قاتل حضرت امام موسى بن جعفر علیه : جسارت دوم 

 .حائر مطهر حسینى را به طور كلى تخریب و ویران كردند ق دستور داد 193السالم ، كه در سال 
ق به حریم حسینى  247و  237و  236و  233به دست متوكل ملعون كه به ترتیب در سالهاى : جسارت سوم 

 (256.(جسارت شد چنانكه از اساس آن را ویران كردند
 . ق 273در عهد موفق خلیفه عصر عباسى به سال : جسارت چهارم 

ص به دست دزد گردنه گیرى به نام ضبة بن ممد اسدى كه رئیس یك دسته از دزدان  269در سال : جم جسارت پن
 .وحشى بود

ق حرم مطهر در اثر آتش سوزى تخریب گردید كه به احتمال قوى به دستور القادر  407در سال : جسارت ششم 
 .داشته رخ دادباهللا یكى دیگر از خلفاى عباسى كه كینه زیادى از آل علیهم السالم 

ق بود كه خزانه و اشیاى گران قیمت و تزیینات حرم پاك سید شهیدان علیه السالم ، به  529در سال : جسارت هفتم 
 .دست ناپاك المستر شد یكى دیگر از خلفاى عباسى غارت شد

 . ق 858غارت حرم مقدس به دست حكام آل مشمعشع در تاریخ : جسارت هشتم 
فاجعه تكان دهنده دلخراشى كه در حدود بیست هزار تن از شیعیان را به شهادت رسانید و تجاوز و : جسارت نهم 



به عنوان عاشوارى ثانى و كربالى دوم نامیده شد این جسارت بزرگ به دست وهابیها به فرماندهاى عبدالعزیز بن 
 .ق و در عید غدیر خم اتفاق افتاد 1216سعود، در سال 

كردن بزرگ ترین و با شكوهمندترین گلدسته حریم حسینى معروف به منارة العبد  تخریب و نابود: جسارت دهم 
 . ق 1354در سال 

این گلدسته چنان با شكوه و جالل بود كه از كلیه مناره هاى موجود در زیارتگاه هاى عراق بزرگ تر و باشكوه 
ز نقاط بسیار دور به خود خیره مى بود و بیش از شش قرن بود كه با جاللت و هیبت خاصى چشم هر بینده اى را ا

 (257.(كرد تا این كه به سال مذكور به بهانه اى واهى از اساس ویران شد
 

 حادثه كربال و پیامبران و امامان علیهم السالم : فصل دوم 
 خداوند شهادت را خبر مى دهد 

و بر ایشان غالب شدیم پس به بزرگ بنى سلیم از مشایخ خود نقل كرده است كه سالى به جنگ ساكنان روم رفتیم 
 : یكى از كلیساهاى آن جا رفتیم و دیدیم این بیت بر دیوار آن نوشته است

 اتر جوا امه قتلت حسینا
 شفاعه جده یوم الحساب

آیا گروهى كه امام حسین علیه السالم را كشتند، به شفاعت جدش رسول خدا صلى اهللا علیه وآله در روز جزا امید 
 ! دارند

 .سیصد سال پیش از بعثت پیامبر شما: نها پرسیدم چه وقت این را در جا نوشته اند ؟گفتندپس از آ
در كتاب یاقوت از عبداهللا بن صفار روایت شده كه سالى با نصارا جنگ كردیم و بسیارى از ایشان را اسیر نمودیم 

د كه سیصد سال پیش از مبعوث شدن در میان اسیران پیرى دانا بود او را اكرام نمودیم آن پیر براى ما حكایت كر
محمد عربى صلى اهللا علیه وآله ، گروه نصارا در بالد روم گودالى كندند، ناگاه سنگى پیدا شد به زبان فرزندان 

 :حضرت شیث كه در آن نوشته شده بود
 اترجوا عصبة قتلت حسینا

 شفاعة جده یوم الحساب
سالى در ایام موسم حج : ز سلیمان اعمش روایت كرده است شیخ جعفر ابن نما در مثیر االحزان به سند خود ا

 :مشغول طواف كعبه بودم ناگاه مردى را دیدم كه مى گوید
من یكى از : خداوندا مر ا بیامرز، اگر چه مى دانم كه مرا نمى آمرزى پس از سبب ناامیدى آن مرد پرسیدم گفت 

علیه السالم بودند، هنگامى كه آن سر مبارك را براى آن چهل نفر هستم كه موكل به سر مبارك جناب امام حسین 
یزید پلید به شام بردند، چون از كربال بیرون رفتیم منزل اول دیر نصارا بود در آن جا فرود آمدیم و سر مبارك آن 

حضرت را بر نیزه بلندى نصب كردیم و به خوردن مشغول شدمیم ناگاه دیدم كه دستى از دیوار پیدا شد و با قلم 
 : هنى سطرى با خون به دیوار نوشتآ

 اترجوا امة قتلت حسیناز
 شفاعة جده یوم السحاب

 (258.(پس ما بسیار ترسیدیم یكى از رفیقان ما برخاست كه آن دست را بگیرد، اما دست غایب شد 
 آدم ابوالبشر با احترام به حضرت محمد صلى اهللا علیه وآله واهل بیتش نجات یافت

 (259). (كلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم فتلقى آدم من ربه )
آدم از پروردگار خویش كلمایت را بیاموخت كه سبب پذیرفتن توبه او شد براى این كه خداى مهربان توبه پذیر 

 . است
 از پیامبر اكرم صلى اهللا علیه وآله درباره كلماتى كه بر آدم علیه السالم القا شد و موجب پذیرش توبه اش گردید،

 :سوال شد حضرت فرمود
 . ساله بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین فتاب علیه و غفرله



آدم خدا را به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم الصالة و السالم خواند، پس خدا توبه او را پذیرفت 
 (260.(و گناهى كه از او سر زده بود بخشود

 روزى كه به چنگ مرگ افتد بدنم
 كنج لحد اجل نمایم وطنم در

 از بهر شهادتین من بنویسید
 اهللا محمد و على بر كفنم

 عبور آدم علیه السالم از زمین كربال 
چون آدم علیه السالم بر زمین هیوط كرد و حوا را ندید دنبال او گشت تا عبورش به زمین كربال افتاد پیش از آن كه 

لغزید   ى گرفت ، و چون به مقتل امام حسین علیه السالم رسید پایش حادثه اى واقع شود، غمناك شد، سینه اش تنگ
 .خون از آن جارى شد

اى پروردگار من ، مرتكب گناه دیگر شده ام و اینك مرا كیفر خواهى : پس سر به موى آسمان بلند كرده و گفت 
اى آدم : وند وحى فرستادكرد زیرا كه من تمام زمین را طى كردم و یا چنین حادثه اى روبه رو نشد مسجد خدا

گناهى تازه مرتكب نشده اى ولى فرزند تو حسین علیه السالم در این سرزمین به ظلم كشته مى شود اینك خون تو 
 .به موافقت وى ریخته شد

 پروردگارا، حسین پیغمبر است ؟: آدم عرض كرد
قاتل وى : یه وآله است عرض كردخطاب سید كه پیامبر نیست و لیكن فرزند زداه پیامبر من محمد صلى اهللا عل

یزید : چه كنم ؟ گفت : یزید كه ملعون اهل آسمان ها و زمین است آدم به جبرئیل رو كرد و گفت : كیست ؟ندا رسید
را لعن كن پس آدم چهار مرتبه یزید را لعنت كرد و چند قدمى برداشت تا به كوه عرفات رسید و حوا را یافت 

).261) 
 

 م و كربال كشتى نوح علیه السال
چون حضرت نوح علیه السالم بر كشتى نشست و بر روى آب همه روى زمین را گشت تا به زمین كربال رسید، 
چون به آن زمین بال رسید آن سرزمین كشتى او را به گرداب افكند پس حضرت نوح علیه السالم از غرق شدن 

پروردگارا همه روى زمین را گشتم ، : كردكشتى ترسید دست دعا به درگاه عزت و جالل خدا برداشت و عرض 
همان ساعت جبرئیل علیه السالم از . ترس اضطرابى كه در این زمین بر منن رخ نمود در هیچ جا رخ نداده بود

یا نوح ، حسین علیه السالم سبط محمد صلى اهللا علیه و آله خاتم : جانب خداوند عز و جل فرود آمد و عرض نمود
امى اوصیا در این سرزمن كشته مى شود حضرت نوح پرسید قاتل آن بزرگوار كیست ؟ پیامبران و فرزند گر
قاتل او كسى است كه اهل هفت آسمان و اهل هفت زمین بر او لعنت مى كنند پس حضرت : جبرئیل عرض كرد

ن بال نوح چهار مرتبه بر آن حرام زاده بد كردار لعنت كرد پس كشتى از آن مهكله نجات یافت و از آن سرزمی
 (262).گذشت 

 
 مطلع شدن حضرت ابراهیم علیه السالم بر مصایب امام حسین علیه السالم

فنظر نظرة فى (تفسیر فرات به سند خود از امام صادق علیه السالم روایت مى كند كه آن حضرت در تفسیر آیه 
ید بر مصایب امام علیه مطلع گرد: حضرت ابراهیم حساب نمود و به علم نجوم نظر فرمود: فرمود) النجوموم 

من ناخوش هستم براى مصیبتى كه بر حضرت : السالم حسین علیه السالم كه در زمین كربال رخ مى دهد فرمود
 (263.(امام حسین علیه السالم وارد خواهد شد

 
 عبور ابراهیم علیه السالم از كربال 

آن جناب . كربال بگذشت اسبش رم كرد روایت شده است كه حضرت ابراهیم علیه السالم وقتى سواره به صحراى
: از پشت اسب بر روى زمین افتاد و سرش بشكست و خون از آن جارى شد پس زبان به استغفار بگشاد و گفت 



 ! اى ابراهیم: پرودگارا از من چه گناهى سر زده است ؟ جبرئیل علیه السالم نازل شد و گفت 
ین محل سبط خاتم االنبیا و پسر خاتم االوصیا، پس خون تو به گناهى از تو صادر نگشت ولكن كشته مى شود در ا

قاتل او ملعون اهل آسمان ها و زمین و قلم : اى جبرئیل ، قاتل او كیست ؟گفت : موافقت خون او ریخته شد فرمود
رت جارى شد بر لوح آن پلید پس ابراهیم علیه السالم دست برداشت و یزید پلید را لعن بسیار كرد و اسب آن حض

 بر تو چه معلوم شد كه آمین گفتى ؟: ابراهیم علیه السالم به او خطاب كرد و فرمود: به زبان فصیح آمین گفت 
اى ابراهیم ، من همیشه فخر مى كردم كه تو بر پشت من سوار مى شوى و چون تو از پشت من درافتادى : گفت 

 .و را لعنت كندخجلت و شرمسارى من زیاد شد و سبب این از یزید بود خداوند ا
مرحوم شوشترى رحمه اهللا در خصایص مى گوید كه شاید محل توسط حضرت ابراهیم علیه السالم از اسب همان 

محل سقوط حضرت امام حسین علیه السالم باشد از اسب خود یعنى در مقتل آن جناب به زمین افتاده باشد پس 
 (264. (مالحظه كن فرق این دو سقوط را

بر قاتل امام حسین علیه السالم حضرت ابراهیم علیه السالم بود و امر كرد فرزندان خود را  اوى كسى كه لعنت
 .عهد و پیمان از ایشان گرفت كه پیوسته او را لعنت كنند

پس از آن حضرت موسى علیه السالم او را لعنت كرد و امت خود را به آن امر كرد، سپس داود علیه السالم او را 
رائیل را امر نمود كه لعنت كنند یزید را سپس حضرت عیسى عع لعنت كرد و بسیار مى گفت لعنت كرد و بنى اس

بنى اسرائیل را كه لعنت كنند بر قاتالن حسین علیه السالم اگر زمان او را دریافتند در خدمت او جهاد كنید كسى كه 
 (265. ( با او شهدى شود چنان است كه با پیامبر صلى اهللا علیه و آله شهید شده است

 
 گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السالم آب نیاشامیدند 

روزى شبان آنها به خدمت  .روایت است كه گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السالم در كنار فرات مى چریدند
حضرت در   چند روز است كه گوسفندان از این نهر آب نمى آشامند پس : حضرت اسماعیل علیه السالم آمد و گفت 

ات با خدا از سبب این حالت سوال كرد همان ساعت حضرت جبرئیل علیه السالم از طرف خداوند خدمت مناج
اى اسماعیل سبب این حالت را از گوسفندان بپرس ، آنها پاسخت : حضرت اسماعیل علیه السالم نازل شد و گفت 

 .را خواهند داد
 نوشید ؟ چرا از این رودخانه آب نمى: پس آن حضرت از گوسفندان پرسید
كه سبط گرامى محمد صلى اهللا علیه و  -به ما خبر رسیده كه فرزند تو حسین : گوسفندان به زبان فصیح پاسخ دادند

در این زمین با لب تشنه كشته خواهد شد پس ما از این آب نمى آشامیم به جهت حزن و اندوه براى  -آله است 
 .تشنگى آن بزگوار

خداوندا لعنت كن : پس حضرت اسماعیل علیه السالم فرمود. او را لعنت مى كنند كسى كه اهل آسمان ها و زمین ها
 (266. (بر قاتل حسین علیه السالم 
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حضرت موسى علیه السالم دوباره به كربال رفته است ، یك بار : مرحوم خیابانى در ذیل خبرى طوالنى مى گوید
حضرت موسى علیهماالسالم با یوشع بن : دیگر با وصى خود یوشع بن نون چنان كه طریحى مى گوید تنها و بار

نون مى رفت چون به زمین كربال رسیدند بند نعلین آن حضرت پاره شد و خارى بر پاى وى فرو رفت و خون از 
گرفتار شدم ؟خداى اى خداى من ، چه گناهى از من صادر شد كه بدین كیفر : پایش جارى شد پس عرض كرد

بزرگ به او وحى فرستاد كه در این موضع خون امام حسین علیه السالم ریخته مى شود و خون تو به موافقت خون 
 .وى جارى شد

: عرض كرد. او فرزندزاده محمد مصطفى و پسر على مرتضى : خدایا، حسین كیست ؟خطاب آمد: عرض كرد
پس حضرت موسى علیه السالم دست برداشت و بر یزید لعن و نفرین .  یزید است  قاتلش : قاتل او كیست ؟ندا رسید

 (267) .كرد و یوشع بن نون آمین گفت 
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 .سلیمان بن داود علیه السالم بر فرش خود مى نشست و در هوا سیر مى كرد
و برگردانید و سلیان ترسید از در آمدن به زمین  روزى گزارش به زمین برسد باد فرش ، او را سه بار روانه كرد

در این سرزمین : چرا ساكت شدى ؟باد گفت : سلیمان به باد گفت  .باد ساكت شد، به سرزمین كربال نزول كرد
سبط محمد مختار صلى اهللا علیه و آله و پسر : حسین كیست ؟گفت : حسین علیه السالم كشته مى شود سلیمان گفت 

 . لعن انس به دعایش آمین گفته ، باد ورزید و فرش را برداشت: قاتلش كه باشد ؟گفت :  گفت. على كرار
اى پسر شبیب اگر خوش باشى ، به : ریان بن شبیب از حضرت امام رضا علیه السالم نقل مى كند كه ایشان فرمود

 (268. (ین علیه السالم سكونت قصرهاى بهشتى با پیغمبر صلى اهللا علیه و آله ، لعن كن به كشندگان امام حس
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: در حدیث طویل از سعد بن عبداهللا اشعرى در حكایت شرفیاب شدن به حضور حضرت مهدى علیه السالم گفت 
 . خبر ده مرا از تاویل كهیعص

ریا را از آن آگاه كرد و حكایت آن را این حروف از خبرهاى غیبى است كه خداوند بنده خود زك: حضرت فرمود
براى محمد صلى اهللا علیه و آله بیان فرمود و آن چنان است كه زكریا از خداوند خواست نام پنج تن را به وى 

آموزد جبرئیل فرود آمد و او را بیاموخت و زكریا هر گاه نام محمد صلى اهللا علیه و آله و على و فاطمه و حسن 
برد اندوهش برطرف مى شد و غمش زایل مى گشت و هرگاه نام حسین علیه السالم مى برد  علیهم السالم را مى

چون است كه وقتى نام ! اى پروردگار من : گریه گلوى او را مى گرفت و نفسش به شمار مى افتاد روزى گفت 
ان مى شود و ناله ام چهار كس از آنها را مى برم از اندوه تسلیت مى یابم و هر گاه یاد حسین مى كنم اشكم ریز

 بیرون مى آید ؟
كهیعص پس كاف نام كربالست و ها هالكت عترت است و یا یزید : خداوند تبارك و تعالى او را خبر داد و فرمود

است كه بر امام حسین علیه السالم ستم مى كند و عین عطش حسین است و صاد و صبر و شكیبایى آن حضرت 
ز مسجد خود جدا نگشت و مردم را از داخل شدن به محضر خود منع فرمود و چون زكریاى این بشنید، سه روز ا

 (269. (به گریه و ناله پرداخت 
آیا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزند وى مبتال مى كنى آیا چنین بالیى بر ! كه خداوندا: و او را رثا مى گوید

اس سوگوارى مى پوشانى و اندوه آن را در منزل آنها خانه او فرود مى آورى ؟آیا على و فاطمه علیهماالسالم را لب
 مى آورى ؟
اى خداى من ، مرا فرزندى روزى كن كه در پیریم چشم من به وى روشن شود و چون روزى كردى : آن گاه گفت 

ه ، مفتون كن مرا به دوستى او آنگاه به مرگ او اندوهناكم ساز چنان كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حبیب را ب
فرزندش اندوهناك ساختى پس خداوند یحیى را به وى بخشید و او را مبتال كرد و حمل یحیى شش ماه بود چنان كه 

 (270. (حمل حسین علیه السالم چنین بود
 

 عبور حضرت عیسى علیه السالم از كربال  -8
 افتاد ناگاه شیر غرانى روایت شده است كه حضرت عیسى علیه السالم در ایام سیاحت با حواریین گذرش به كربال

چرا سر راه بر ما گرفته و نمى : بر سر راه ایشان آمد و راه را برایشان بست عیسى علیه السالم پیش رفت و فرمود
نمى گذارم شما درگذرید مگر این كه یزید را كشنده حسین : گذارى كه ما عبور كنیم ؟شیر به زبان فصیح گفت 

 .علیه السالم است لعن كنید
سبط محمد النبى االمى و ابن على الولى ، فرزند زاده : حسین چه كسى است ؟شیر گفت :علیه السالم فرمود عیسى

 . پیغمبر امى و پسر على ولى است
 قاتل او كیست ؟: حضرت عیسى علیه السالم فرمود



شورا، قاتل وى ملعون وحوش بیابان ها و گرگان و درندگان صحراهاست ، به خصوص در روز عا: شیر گفت 
پس حضرت عیسى علیه السالم دست برداشت و لعن و نفرین كرد بر یزید، و حواریین آمین گفتند و شیر از راه 

 (271. (دور شد و ایشان به مقصد خود رفتند
 

 خبر حضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله از شهادت امام حسین علیه السالم -9
نگذار كسى داخل شود، حسین علیه السالم : نزل ام سلمه بود، فرمودحضرت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله در م

آمد زمانى كه طفل بود ام سلمه نتوانست جلو او را بگیرد، حسین علیه السالم بر جدش وارد شد دید حسین علیه 
بب گریه السالم بر باالى سینه پیامر صلى اهللا علیه و آله قرار گرفته است و حضرت رسول گریه مى كند ام سلمه س

 (272(اى ام سلمه ، جبرئیل به من خبر داد كه حسین تو كشته مى شود، : حضرت را پرسید؟حضرت فرمود
این تربت را هم به تو بدهم در نزد تو باشد كه جبرئیل برایم آورده است در شیشه اى بگذار، زمانى كه خون شد آن 

 (273. (وقت حسین من كشته مى شود
 

 هللا علیه و آله بر یزید پلید لعن رسول خدا صلى ا -10
انا اهللا و انا : دو سال از والدت امام حسین علیه السالم گذشت پیغمبر به سفرى رفت و در رهگذرى ایستاد و فرمود

 :و اشك از دیدگان حضرت سرازیر شد، از علت این حال سوال شد، فرمود( 152سوره بقره ، آیه (الیه راجعون 
مى دهد از زمینى كه در كنار شط فرات واقع شده و كربالیش گویند كه فرزند من  اینك جبرئیل است ، مرا خبر

: یا رسول اهللا كه او را مى كشد؟ فرمود: حسین ، پسر فاطمه علیها السالم در آن سرزمین كشته مى شود عرض شد
و محلى كه در آن  مردى به نام یزد، خدایش لعنت كند و گویى جایى را كه حسین علیه السالم در آن جان مى دهد

 . دفن مى شود مى بینم
سپس رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با حالتى اندوهناك از این سفر بازگشت و بر منبر شد و مردم را پند داد و 

 .حسن و حسین نیز در مقابل آن حضرت بودند
ر حسین علیه السالم چون از خواندن خطبه فارغ شد دست راستش بر سر حسن علیه السالم نهاد و دست چپ بر س

 :و سر به سوى آسمان برداشت و عرض كرد
همانا محمد پیغمبر تو و بنده تو است و این دو پاك ترین فرد خاندان من و برگزیده فرزندان من و ! پروردگارا

كشته خانواده من هستند كه پس از خود این دو را در میان امتم به جاى مى گذارم جبرئیل مرا خبر داد كه این پسرم 
و خوار خواهد شد بار الها، این جانبازى را بر او مبارك فرما و او را از سروران شهیدان قرار بده بار الها بر 
كشنده اش و آن كه او را خوار مى كند بر كت عطا نكن مردمى كه در مسجد بودند یكباره ناله از دل بركشیدند 

 آیا بر حسینم گریه مى كنید و او را یارى نمى كنید ؟: مودوهاى هاى گریستند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فر
و خطبه كوتاه دیگرى خواند و اشك از هر ) 274(سپس آن حضرت با رنگى افروخته و چهره اى سرخ بازگشت 

اى مردم ، همانا كه دو یادگار نفیس در میان شما به جاى : دو دیده آن حضرت به شدت فرو ریخت ، سپس فرمود
دو كتاب خداست و عترت من ، یعنى خاندان من ، آنان كه با آب و گل من آمیخته شده و میوه دل من و  گذاشتم و آن

جگر گوشه من اند و این دوازدهم هرگز جدا نشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند هان كه من در انتظار 
چه پرودرگار من به فرمان داده است مالقات با آنان هستم و من درباره این دو هیچ از شما نمى خواهم به جز آن

من دوستى خویشان و نزدیكان خود را از شما خواستار شوم ، مراقب باشید : پروردگار من به من امر فرموده 
 .فرداى قیامت كه در كنار حوض مرا مالقات مى كنید مبادا خاندان مرا دشمن داشته و به آنان ستم روا داشته باشید

رچم نزد من خواهد آمد، پرچم اولى پرچمى است سیاه و تاریك كه فرشتگان از آن به هان كه روز قیامت سه پ
 : وحشت خواهند بود و در نزد من مى ایستند، پس مى گویم

نام من احمد و پبغمبر : ما خدا پرستان از عرب هستیم من به آنان گویم : شماها كیانند ؟نام مرا از یاد ببرند، و گویند
پس از من با عترت من و كتاب : یا احمد، ما از امت تو هستیم به آنان گویم : ن گاه گویندعرب و عجم هستم ، آ

اما كتاب را كه ضایعش نمودیم ، و اما عترت كوشیدیم كه همگى شان : پروردگار من چگونه رفتار كردید ؟گویند



ته و با روى سیاه از نزد من را از صفحه زمین براندازیم ، آن هنگام من روى آن از آن بگردانم تشنه و دل سوخ
 .باز مى گردند

 : سپس پرچم دیگرى سیاه تر از اولى بر من وارد شود به آنان كه زیر پرچمند گویم
 پس از من با دو یادگار گرانبهاى من بزرگ و كوچك یعنى كتاب پروردگارم و عترتم چگونه بودید ؟

كوچك را خوار نمودیم و تا آن جا كه توانستم پاره پاره  اما یادگار بزرگ را مخالف كردیم ، و اما یادگار: گویند
 . كردیم
 .از من دور شوید پس تشنه و جگر سوخته و با روى سیاه از من دو شوند: گویم 

 سپس پرچم دیگرى نزد من مى آید كه نور صورت افراد زیر پرچم مى درخشد، به آنان گویم شما كیانند ؟
ار و از امت محمد صلى اهللا علیه و آله هستیم و ماییم باقیمانده اهل حق كه ما مردم یكتاپرست و پرهیزك: گویند

كتاب حق را برداشتیم ، حاللش را حالل و حرامش را حرام دانستیم و دوستدار خاندان پیغمبر خویش محمد صلى 
ز استفاده نمودیم و در اهللا علیه و آله بودیم ، از همه امكاناتى كه در مورد یارى خویشتن داشتیم براى یارى آنان نی

 : ركاب آنان با دشمنانشان جنگیدیم پس من به آنان گویم
مژده باد شما را كه من پیغمبر شمایم و راستى كه شما در دنیا این چنین بودید كه ستودید، سپس آنان را از حوض 

. در آن جاوید بمانند خود سیراب كنم و سیراب و خندان از نزد من بروند و سپس داخل بهشت شوند و براى همیشه
)275) 

به : نقل مى كند كه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود)  60باب (شیخ سلیمان بخلى حنفى در ینابیع الموده 
درستى كه این پسر من حسین علیه السالم كشته مى شود در زمین كربال، پس هر كس از شما آن روز حاضر 

 .را باشد،یارى كند امام حسین علیه السالم
آنگاه نوشته است ، انس بن حارث به سوى كربال رفت و به فرمان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله عمل كرد و كشته شد 

 (276) . با اباعبداهللا الحسن علیه السالم
 به پاست قلعه دین اال اله اال اهللا

 به خون شاه شهیدان حسین ثاراهللا
 زخلق تشنه تو این صداست در عالم

 گلو زنده بس تویى و اهللاكه اى بریده 
این پسر تو : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حسین علیه السالم را در دامن خود نشانده بود، كه جبرئیل آمد و گفت 

 امت پس از تو او را خواهند كشت ؟: آرى جبرئیل گفت : است ؟ حضرت فرمود
 . آرى: كشته مى شود به تو نشان بدهم فرموداگر بخواهى ، زمینى كه در آن : آن حضرت گریان شد، جبرئیل گفت 

 (277. (آن گاه جبرئیل مشتى از خاك سرزمین كربال به آن حضرت نشان داد
 

 خبر شهادت امام حسین علیه السالم از زبان جبرئیل -10
له نازل شد در كافى از حضرت ابى عبداهللا علیه السالم روایت كرده اند كه جبرئیل امین بر پیامبر صلى اهللا علیه و آ

خداوند سالم مى رساند و تو را بشارت مى دهد به این كه فاطمه علیهاالسالم پسرى بیاورد و امت : و عرض كرد
از من به خداوند عالم سالم : تو از روى جهل و نادانى او را خواهند كشت رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمود

 . كرد نیازى ندارمباد،به مولودى كه امتم را او را شهید خواهند 
خداوندت سالم مى رساند كه پاداش این  : جبرئیل علیه السالم به آسمان بازگشت و دیگر باره نزول فرمود و گفت

ستمى كه بر مولود تو مى رسد، وصایت و والیت و امامت را در ذریه پاك او و اوالدش خواهم گذاشت رسول خدا 
 . ه پروردگار جهان خواسته است خشنودمبه آن چیزى ك: صلى اهللا علیه و آله فرمود

حضرت زهراعلیها : پس نزد حضرت فاطمه علیها السالم رفته مژده آنچه از جانب خداوند شنیده بود باز گفت 
حضرت بار دیگر بیان فرمود كه جبرئیل نازل . به چنین فردى كه باید شهید شود نیازى ندارم : السالم عرض كرد

والیت و صاحب در اوالد حسین علیه السالم است پس حضرت زهراعلیها السالم  شده و مى گوید كه امامت و
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  ! شگفتا از تو اى خاك اسرارآمیز!وه  -11
امى كه از آن جا در جنگ صفین در ركاب على بن ابى طالب كارزار كردیم ،هنگ: هرثمه بن مسلم مى گوید

بازگشتم ، در سرزمین كربال پیاده شده و نماز صبح در آن جا خواندیم حضرت را خاك آن جا كفى برداشت 
  :و بویید، گویى در تعقیب نماز خاك شهیدان را بویید، سپس گفت 

بهشت از تو در رستاخیز گروه گروه بر مى خیزند و بى حساب داخل ! شگفتا از تو اى خاك اسرارآمیز!وه 
  .خواهند شد

  قتلگاه عشاق  -12
خوابگاهى است از : على علیه السالم به كربال گذر كرد و فرمود: امام محمد باقر علیه السالم فرمود

  !سوارانى 
  !قتلگاهى است از عشاق 

  .این كوى ،كوى شهیدانى است كه گذشتگان از آنان پیشى ندارند و آیندگان به آنان نمى رسند
على علیه السالم با دو تن از یاران خود به كربال گذشت ، هنگامى كه به : علیه السالم فرمودامام محمد باقر 

این خوابگاهى از سواران آنهاست ، این بار اندازى : آن سرزمین گذر كرد چشمانش پر از اشك شد و گفت 
كیزه خاكى كه در فراز براى بنه آنان است در این جایگاه ، خون آنان به زمین ریخته مى شود خوشا به تو پا

  )279. (تو خون احبا خواهد ریخت 
  نفرین كبوتر راعبى بر قاتالن امام حسین علیه السالم  -13

در خانه حضرت : به سند متصل از ابن قولویه از محمد بن یعقوب كلینى به اسنادش از داود بن فرقد گفت 
اى : ن حضرت به سوى من نگریست و فرمودابى عبداهللا نشسته بودم كبوتر راعبى دیدم همهمه مى كند، آ

بر قاتالن امام حسین علیه السالم نفرین مى : نه به خدا فرمود: داود، مى دانى این مرغ چه مى گوید؟گفتم 
  )280.(كند ، پس در خانه هاى خود از اینها نگاه دارید

  ) محمدى (كربال از دیدگاه سلمان فارسى  -14
ظاهرا (آمد  -یعنى عراق  -هنگامى كه سلمان فارسى به دیار ما : یدمى گو)281(مسیب بن نجبه فرازى 

در زمره استقبال كنندگان او رفتیم سپس به سوى كربال )وقتى است كه سلمان فارسى والى مدائى بود 
  :رهسپار شد و در آن جا گفت 

ران آنان است شتران این قتلگاه برادران من است ، این جاى زمین نهادن بنه آنان است و این خوابگاه سوا
خود را در آن براى ابد خواهند خوابانید و این محل ریزش خون آنان است در این زمین پسر بهترین 

     



  .پیغمبران كشته مى شود در این زمین بهترین بازماندگان كشته مى شود
  ابن عباس شهادت امام حسین علیه السالم را خبر مى دهد  -15

  )282. (ل البیت و هم متوافرون ان الحسین علیه السالم یقتل بالطف ما كنا نشك اه: قال ابن عباس 
ما خانواده پیغمبر صلى اهللا علیه و آله هیچ شكلى نداشتیم و با اطمینان بسیار مى دانستیم : ابن عباس مى گوید

  )283.(كه حسین در كربال شهید خواهد شد
جامعه ترویج مى كنند اینان افراد لجوج و عنود ولى اخیرا عده اى در لباس روحانیت ، مرام وهابیت را در 

و بى دین از خدا بى خبرند و با آل محمد صلى اهللا علیه و آله دشمنى دارند آنان كه دشمن آل محمد را در دل 
  .دارند و به همان حال بمیرند، كافر مرده اند و بهشت برایشان حرام است 

و تعالى لم یخلق خلقا انجس من الكب و ان الناصب لنا اهل فان اهللا تبارك : امام صادق علیه السالم فرمود
  .بیت ال نجس منه 

  )284. (خداوند خلقى را نجس تر از سگ نیافرید، و ناصب ما اهل بیت از آن نجس تر است 
  حضرت على علیه السالم از زمین كربال عبور مى كند  -16

كند با على علیه السالم هنگامى كه به صفین مى  احمد بن حنبل به سند خویش از ابى عبداهللا نجار روایت مى
  .صابر باش اى حسین در كنار نهر فرات : رسیدیم ندا كرد) كربال( رفت همراه بودم چون به سرزمین نینوا 

روزى بر پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله وارد شدم ، : اى امیر مومنان ،منظورتان چیست ؟فرمود: پرسیدم 
پیش از تو جبرئیل به : یا رسول اهللا ، چرا چنین مى گریید ؟فرمود: گریه مى گرید، گفتم دیدم چون ابر بهار 

  )285. (من خبر داد كه فرزندم حسین علیه السالم در كنار فرات كشته مى شود
محمد بن سیر بن نقل كرده كه معجزه اى از امیرالمومنین على علیه السالم در این باب ظاهر شد آن 

واى بر تو یابن سعد، : مالقات كرده و به او فرموده بود  سعد را در ایام جوانى اش حضرت گاهى عمر 
  )286. (چگونه خواهى بود در روزى كه مردد شوى ما بین بهشت و جهنم و تو جهنم را اختیار كنى 

  خبر دادن على علیه السالم از قاتل امام حسین علیه السالم -17
مسند از اصبغ بن )  112، ص 1ج (شم بحرانى در میدنه المعاجز، صدوق رحمه اهللا در امالى و سید ها

روایت كرده اند كه روزى على علیه السالم در ضمن خطبه  -نباته كه از اصحاب على علیه السالم بوده 
  :خود فرمود

  .سلوفى قبل ان تفقدونى ، فواهللا ال تسالونى عن شى ء مضى و ال عن شى ء یكون اال نباتكم 
ن هر چه مى خواهید پیش از آنكه مرا نیابید، به خدا سوگند نمى پرسید از من آنچه گذشته و از بپرسید از م

  .آنچه بعد مى شود مگر آنكه شما را خیر مى دهم به آنها 
  :سعد بن ابى وقاص پدر عمر برخاست و گفت 

  اخبرنى كم فى راسى و لحیتى من شعرة ؟! یا امیر المومنین 
  مرا كه بر سر و ریش من چند تار مو هست ؟ اى امیرمومنان ، خبر ده
به خدا سوگند كه خلیل من رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله خبر داد كه تو این سوال : على علیه السالم فرمود

را از من خواهى نمود بدان كه در سر و ریش تو مویى نیست مگر آن كه در بن آن شیطان است كه تو را 
  .اغوا مى كند

  .لسخلال السحین ابنى  و ان فى بیتك
. براى این كه بدانى من همه چیز را مى دانم در خانه تو گوساله اى است كه فرزند حسین را مى كشد

)287(  
  امام حسن مجتبى علیه السالم از قتل امام حسین علیه السالم خبر مى دهد -18

ت كه روزى امام حسن در امالى طوسى از مفضل بن عمر از حضرت جعفر صادق علیه السالم روایت اس
علیه السالم نشسته بود كه امام حسین علیه السالم داخل شد چون چشمش به امام حسن علیه السالم افتاد گریه 

از آنچه مى بینم بر حضرت : یا اباعبداهللا ، سبب گریه شما چیست ؟گفت : كرد اام حسین علیه السالم فرمود
بر من خیلى زیاد ستم نشود كه زهرى به من بنوشانند و شهید : تو از این مردم شوم ، اما امام مجتبى فرمود

یا اباعبداهللا هیچ روزى چون روز تو بناشد كه سى هزار نفر به قتل تو مبادرت كنند كه خود را مسلمان و 
امت جد تو شمارند تا خون تو بریزند و حرمت تو را ندارند، دختران و اهل حرم تو را اسیر ببرند و خیمه 

را به غارت ببرند آنگاه غضب و لعنت خداوند بر بنى امیه فرود آید و آسمان خون و به خاكستر هاى تو 
  )288. (ببارد و هر آفریده حتى و حوش درندگان بیابان ها بر تو بگریند

  امام حسین علیه السالم و علم غیب  -19



وگند بنى امیه بر قتل من اجتماع به خدا س: از امام حسین علیه السالم شنیدم كه مى فرمود: حذیفه مى گوید
خواهند كرد و عمر بن سعد فرمانده سپاهشان خواهد بود این مطلب را در زمان حیات رسول خدا صلى اهللا 

  .علیه و آله فرمود
نه پس خدمت : یا بن رسول اهللا آیا پیغمبر این موضوع را به شما خبر داده ؟ فرمود: پس من عرض كردم 

: ه و آله شرفیاب شدم و سخنان امام حسین علیه السالم را به عرض رساندم فرمودرسول خدا صلى اهللا علی
  .علم من علم حسین و علم حسین علم من است 
بعد از من از گندم عراق زیاد نخواهى خورد و چنین شد، : امام حسین علیه السالم به عمر بن سعد فرمود

  )289. (زیرا هنوز به آن نرسیده بود كه مختار او را كشت 
  روز عاشورا حسین استاد دانشگاه دین

  درس عبرت داد ما را كشته شد در راه دین
  دید از بیدادى زشتى اعمال یزید

  مى شود پنهان به زیر ابر ظلمت ماه دین
  داده هفتاد دو تن قربان و خود قربان نمود

  كربال گردید تا حشر قربانگاه دین
  آگاه است امام حسین علیه السالم از سرنوشت خود  -20

ابى الجارود از امام محمد باقر علیه السالم روایت مى كند كه عبداهللا ابن زبیر به امام حسین علیه السالم 
چرا در موسم حج خانه خدا را ترك مى كنى و به سوى عراق مى روى ؟امام حسین علیه السالم : گفت 

. در جلو كعبه به خاك سپرده شوم  همانا دفن شدن من در كنار فرات محبوب تر است از آن كه: فرمود
)290(  

شنیدم از حسین بن على علیهماالسالم پس از آن كه با عبداهللا : ابن قولویه از ابى سعید نقل مى كند كه گفت 
  :زبیر خلوت كردند و گفت و گوهاى آنان تمام شد فرمود

كشته شدنم : ش من در پاسخ گفتم ابن زبیر به من گفت ، كه تو هم مانند كبوتران حرم در این جا پناهنده با
: در خارج هر قدر هم فاصله كم باشد، نز من از كشته شدن در حرم محبوب تر است ، و نیز به اوك گفتم 

  )291. (كشته شدنم در كربال نزد من از كشته شدنم در حرم محبوب تر است 
  امام حسین علیه السالم با عمر سعد گفتگو مى كند  -21

نگاهش به او مى افتاد بى   ر سعد پیش از واقعه كربال به مسجد وارد مى شد هر كس مشهور است كه عم
  :اختیار مى گفت 

اى معلون كشنده حسین بن على علیه السالم است تا آن كه : یعنى ): هذا قاتل حسین بن على علیه السالم 
كنند كه من قاتل شما  روزى به خدمت حسین بن على علیه السالم آمد و عرض كرد این سفیهان گمان مى

  .خواهم شد
آنها كه این سخن را به زبان مى آورند سفیه نیستند، كلمه حقى است كه بر : آن حضرت تبسم كرده و فرمود

زبان ایشان جارى مى شود اما تو به یقین بدان اى عمر سعد، كه پس از من یك بار شكم را از گندم عراق 
  .د از من جز چند صباحى سیر نخواهى كرد و زنده نخواهى ماند بع

قضیه همان شد كه امام علیه السالم خبر داده بود به اندك فرصتى مختار پیدا شد و هر یك از این ظالمان را 
به خصوص عمر سعد را به زجرى به جهنم فرستاد كه بعد از آن ممكن نبود و به همان وجهى كه خداى 

  )292(ا از طایفه بنى اسرائیل گرفته بودبزرگ انتقام واقعه یحیى بن زكریا علیهماالسالم ر
  اى شهید كه لب تشنه بریدند سرت

  الله سان سوخت زداغ على اكبر جگرت
  تشنه لب هیچ مسلمان نكشد كافر را

  تو چه كردى كه لب تشنه بریدند سرت
  نامه تشنه لبان را ببر اى باد صبا

  به سر تربت زهرا اگر افتد گذرت
  بر آر بگو اى بانو جنت سرى از غرفه

  غرفه در لجه خون بین تن شمس و قمرت
  تو دل آسوده اى از چشمه كوثر سیراب
  دخترانت همه لب تشنه و بى سرپرست



به خدا سوگند مرا رها نمى كنند تا خون دلم را : طبرى نقل مى كند كه حسین بن على علیه السالم فرمود
ط مى كند كه خوار و زبون سازد كه حتى از بریزند و خداوند به خاطر این جنایتشان كسى را بر آنها مسل

  )293. (پلیدترین چیزها پست تر باشد
  

  فضایل زیارت سید الشهداء علیه السالم وفضایل زایران آن حضرت: فصل سوم 
به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است كه امر كنید شیعیان ما را به زیارت 

كه به درستى كه زیارت آن حضرت دفع مى كند خانه فرود آمدن و غرق شدن و  حسین بن على علیه السالم
سوخته شدن و درنده دریدن را و زیارت آن حضرت فرض است بر هر كسى كه اقرار نماید براى حسین 

علیه السالم به امامت از جانب خدا به سند موثق از حضرت صادق علیه السالم مروى است كه زیارت كنید 
جفا مى كنید آن حضرت را به ترك زیارت كه او بهترین جوانان اهل بهشت و بهترین جوانان  حسین را و

شهیدان است به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه زیارت كنید قبر امام حسین علیه السالم را 
حضرت و اگر چه سالى را یك مرتبه باشد به درستى كه هر كه برود نزد آن حضرت با شناسایى حق آن 

انكار نكردن حق او، او را عوضى نیست به غیر بهشت و روزى داده مى شود روزى فراخ و مى دهد خدا 
به او فرجى نزدیك به درستى كه حق تعالى موكل گردانیده است به قبر امام حسین علیه السالم چهار هزار 

زیارت آن حضرت كند تا به  ملك را كه همگى گریه بر آن حضرت مى كنند، و مشایعت مى كنند هر كه را
اهل خود برگردد و اگر بیمار شود او را عیادت مى كنند و اگر بمیرد به جنازه او حاضر مى شوند با طلب 

  .آمرزش از براى او و ترحم كردن بر او
به سند معتبر دیگر منقول است كه شخصى به حضرت امام جعفر صادق علیه السالم عرض كرد كه فداى 

ى فرمایى در حق كسى كه ترك كند زیارت حضرت امام حسین علیه السالم را و او قادر به تو شوم ، چه م
  زیارت باشد ؟

مى گویم او عاق رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و عاق ما شده است و سبك شمرده است امرى را : فرمود
د و كفایت مهمات دنیاى كه براى او نافع است هر كه زیارت كند آن حضرت را خدا حوائج او را متكفل گرد

دهد و گناه پنجاه   او بنماید و زیارت آن حضرت روزى را براى بنده جلب مى كند و آنچه خرج كند عوض 
ساله او را مى آمرزد و بر مى گردد به سوى اهل خود و حال آن كه هیچ گناه و خطایى بر او نباشد، مگر 

یرد مالئكه نازل شوند او را غسل دهند و گشوده شود آن كه از نامه عمل او محو شود و اگر در آن سفر بم
براى او درى به سوى بهشت كه داخل وشد براى او نسیم بهشت ، و اگر سالم بماند گشوده شود براى او 

درى كه نازل شد از در روزى او و حق تعالى به عوض هر درهمى كه او خرج كرده است ده هزار درهم 
ن محشور شود گویند به او كه خدا این عوض را براى تو ذخیره كرد كه بدهد و براى او ذخیره كند و چو

امروز به تو رسانید و در حدیث معتبر دیگر منقول است كه آن حضرت به ام سعیده فرمود كه زیارت كن 
حضرت امام حسین را كه زیارت واجب است بر مردان و زنان و در حدیث معتبر دیگر منقول است كه 

از شما حج كند در تمام عمر خود و زیارت امام حسین علیه السالم نكرده باشد هر آینه  فرمود كه اگر یكى
ترك كرده خواهد بود حقى از حقوق رسول خدا صلى اهللا علیه و آله زیرا كه حق حسین علیه السالم فریضه 

ردانیدن است از جانب خداوند و واجب است در نیكى ما و امید ثواب هاى تو در صله ما و براى شاد گ
پیغمبر تو اجابت نمودن ایشان امر را و براى خشمى كه بر دشمنان داخل كرده اند و مراد ایشان خشنودى 

تو است ، پس مكافات ده ایشان را از جانب ما به خشنودى و حفظ كن ایشان را در شب و روز خلیفه ایشان 
یكو و رفیق ایشان باش و دفع كن از باش در اهل و اوالد ایشان كه در وطن خود گذاشته اند به خالفت ن

ایشان شر هر جبار معاند را و هر ضعیف و شدید از خلقت را و شر شیاطین و جن و انس را و بده به 
ایشان زیاده از آنچه امید دارند از تو در دور شدن از وطن هاى خود و در اختیار كردن ایشان ما را بر 

  .فرزندان و اهالى و خویشان خود
شمنان ما عیب كردند بر ایشان بیرون آمدن ایشان را به زیارت ما، پس این مانع نشد ایشان را خداوند، د

عزم كردن و بیرون آمدن از روى مخالف ایشان پس رحم كن آن روها را كه آفتاب متغیر گردانیده است ، و 
م و رحم كن آن دیده ها رحم كن گونه هاى ایشان را كه مى گردانند و مى مالند بر قبر امام حسین علیه السال

را كه گریه ایشان جارى شد از ترحم بر ما و رحم كن آن دل ها را كه جزع كرده اند و سوخته اند از براى 
  .مصیبت ما،و رحم كن آن فغان ها را كه در مصیبت ما بلند كرده اند

از حوض كوثر در روز  خداوندا از جان ها را و آن بدن ها را به تو مى سپارم تا سیراب گردانى ایشان را
  .تشنگى 



آن دعا كه من از شما : و پیوسته آن حضرت به این نحو دعا مى كرد و در سجده پس چون فارغ شد گفتم 
شنیدم اگر در حق كسى مى كردید كه خدا را نمى شناخت گمان داشتم كه آتش جهنم به او نرسد هرگز واهللا 

  .ج نكرده بودم كه آرزو كردم كه زیارت آن حضرت كرده بودم و ح
چه بسیار نزدیكى تو به آن حضرت ، چه مانع است تو را از زیارت اى معاویه ترك : حضرت فرمود

فداى تو شوم نمى دانستم ، كه این قدر فضیلت دارد فرمود كه اى معاویه اینها كه براى : زیارت مكن گفتم 
ه دعا مى كنند برایشان بر زمین ترك زیارت كنندگان آن حضرت دعا مى كنند در آسمان بیش از آنهایند ك

مكن زیارت آن حضرت را از براى خوف از احدى كه هر كه از براى خوف ترك زیارت كند آن قدر 
حسرت برد كه آرزو مى كند كه كاش آن قدر مى ماندم نزد قبر آن حضرت كه در آنجا مدفون مى شدم آیا 

دعا مى كنند برایشان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  دوست نمى دارى كه خدا ببیند تو را در میان آنها كه
از آنها باشى كه مالئكه در قیامت با ایشان مصافحه مى كنند ؟ آیا نمى خواهى از آنها باشى كه در قیامت 

  حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله با ایشان مصالحه مى كند ؟
حضرت امام محمد باقر علیه السالم كه چه و به سند معتبر منقول است از زرراه كه عرض كردم به خدمت 

خدا او را ایمن مى : مى فرمایى در باب كسى كه پدرت حضرت امام حسین را زیارت كند با ترس ؟فرمود
گرداند در روز قیامت كه همه ترسان باشند و به استقبال او آیند مالئكه و او را بشارت دهند و گویند مترس 

  .تگارى و فیروزى تو است و اندوهناك مباش كه این روز رس
مى روم به زیارت حضرت : و به سند معتبر منقول است كه ابن بكیر به حضرت صادق علیه السالم گفت 

امام حسین علیه السالم و دلم ترسان و هراسان است تا بر مى گردم ، از ترس خلیفه و ابتاع و لشكریان او 
را ببیند كه از براى ما ترسانى ، مگر نمى دانى كه  فرمود، كه اى پسر بكیر، دوست نمى دارى كه خدا تو

كسى كه از براى خوف ما خایف و ترسان باشد حق تعالى او را در قیامت در سایه عرش خود جا دهد و 
حضرت امام حسین علیه السالم در زیر عرش با او سخن گوید و او را حق تعالى ایمن گردانید از ترس 

  .و نترسد و اگر ترسد مالئكه او را بشارت دهند و ترسش را زایل گردانندهاى روز قیامت مردم ترسند و ا
و به روایت قوى منقول است كه حضرت امام محمد باقر علیه السالم به محمد بن مسلم فرمود كه آیا مى 

هر چند سخت تر و دشوارتر : فرمود. بلى مى روم با ترس و بیم : روى به زیارت قبر امام حسین ؟ گفت 
واب به قدر ترس است و هر كه در زیارت آن حضرته بترسد، ایمن گرداند خدا او را در روز قیامت است ث

و برگردد از زیارت با آمرزش گناهان و سالم كنند بر او مالئكه و زیارت كنند او را پیغمبر صلى اهللا علیه 
  )294. (رسدو آله دعا كند از براى او و برگردد با نعمتى از خدا و فضلى و بدى به او ن

  در فضایل زائران حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم 
  

  :فضایلى كه براى زایر است به حسب حاالت و آن شانزده فضیلت است 
در حالت رفتن به زیارت ، چنان كه از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مروى است كه خداوند : یكم 

لیه السالم پس چون كسى قصد زیارت آن مظلوم نماید خداوند را فرشتگانى است كه موكلند بر قبر حسین ع
گناهان او را به ایشان مى دهد، پس چون یك گام برداشت همه آن گناهان را محو كنند و در قدم دوم حسنان 
او را مضاعف نمایند، و همچنین در گام سوم و چهارم و همچنین تا این كه بهشت بر او واجب بود و چون 

اى مهمان خدا، بشارت باد تو را كه رفیق من خواهى بود : ل كند ندا دهد او را خاتم انبیا كه بعد از نیت غس
من ضامنم كه حاجات شما را شود، و در راست و چپ او : در بهشت و ندا كند او را على علیه السالم كه 

  )295.(باشند تا مراجعت نماید 
  )296. (الى اهل آسمان هاست در حال مهیاكردن اسباب زیارت كه آن سبب خوشح:دوم 
هرگاه چیزى صرف نماید در مهیا كردن اسباب زیارت ، پس به هر درهمى به قدر كوه احد حسنات : سوم 

به او دهند، و اضعاف او را به او رد كنند، و بالها از او دفع شو و در روایت ابن سنان آمده است كه به هر 
ده مرتبه ، و رضاى خدا و دعاى پیغمبر صلى اهللا علیه و آله و درهم به او دهند هزار، و هزار و هزار تا 

  )297. (امیرالمومنین و ائمه هدى از براى او بهتر است 
  )298. (چون از منزلش بیرون آمد ششصد ملك از شش جهت به مشایعت او آیند: چهارم 

گامى هزار حسنه برایش و به هر ) 299(چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد در حقش دعا كند : پنجم 
و اگر در كشتى مضطرب گردد ندا رسد خوش به حال شما كه بهشت از براى شماست ) 300(نوشته شود، 

. و اگر سوار باشد پس به هر گامى كه مركوبش بر دارد هزار حسنه از برایش نوشته مى شود) 301. (



)302(  
  )303. (كه آتش هیزم را مى سوزاندهر گاه آفتاب بر او تابد گناهاش را تمام كند چنان: ششم 
هر گاه از شدت گرما یا حركت عرق كند، پس در مزار كبیر روایت شده است كه به هر عرقى هفتاد : هفتم 

  .هزار ملك خلق مى شود كه از براى زوار آن حضرت استغفار مى كنند تا روز قیامت 
یشان ، و ندا كند ایشان را خاتم انبیا كه چون آب فرات غسل كند به جهت زیارت ، بریزد گناهان ا: هشتم 

من ضامن : بشارت باد شما را كه رفیق مى خواهید بود رد بهشت ، و امیرالمومنین علیه السالم گوید:
  .قضاى حوایج رفع بال از شما هستم در دنیا و آخرت چنانكه گذشت 

رد یا بگذارد صد حج مقبول ، و صد چون به راه افتد بعد از غسل خدا از برایش به هر قدمى كه بر دا: نهم 
عمره مقبوله ، و صد جهاد كه در پیش روى پیغعمبر خدا صلى اهللا علیه و آله با بدترین دشمنان او كرده 

  )304. (باشد
چون نزدیك كربال رسد چند صنف از فرشتگان به استقبال او آیند، كه از آن جمله چهار هزار فرشته : دهم 

آمدند در روز عاشورا و مامور شدند كه در همان زمین بمانند، و از آن جمله هفتاد  اند كه به یارى آن سرور
  )305. (هزار فرشته 

  
  دعاى فرشتگان براى زوار 

حضرت را زیارت كند آنجناب به او نظر كند پس در حقش دعا كند و از پدر و جدش خواهد كه : یازدهم 
  )306. (براى او طلب مغفرت نمایند

ثواب جمیع عبادات ، چنان كه   یش دعا كنند و همه انبیا و مرسلین ، و نوشته شود از برایش پس مالئكه برا
گذشت ، و مصافحه كنند با او مالئكه و مهرى ، بر صورتش زنند از نور عرش كه این است زیرا قبر 

  )307. (حسین علیه السالم فرزند خاتم انبیا و سید شهداء
مراجعت نماید متابعت كنند او را چند صنف از مالئكه خصوصا  چون مى خواهد به وطنش: دوازدهم 

جبرئیل ، و میكائیل و اسرافیل ، و همان چهار هزار ملك ،و هفتاد هزار كه گذشت ، و بالخصوص دو ملك 
به نزد او آیند و به او و اهل بیت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله هستى به خدا قسم كه آتش را به چشم 

  )308. (خوشا به حال تو كه بهشت از براى تو است : و تو را نخواهد خورد، منادى ندا كند كه نخواهى دید 
هرگاه وفات نماید بعد از زیارت الى یك سال یا دو سال ، آن مالئكه بر جنازه اش حاضر شوند، و : سیزدهم 

  )309(از برایش طلب مغفرت نمایند، 
  )310. (قبراو را زیارت كند در حال موت یا در شب اول 

پس اى كسانى كه در قبر غریب و تنها خواهید بود، و به وحشت آن مبتال خواهید شد، و كسى به زیارت 
نخواهد آمد، كه با شما مواجهه نماید، بلكه اگر كسى به زیارت بیاید، نزدیك قبر شما خواهد ایستاد و به 

یه السالم را البته آن جناب در آن حال به فاصله دو زراع خاك و گل ، پس هر گاه زیارت كنى امام حسین عل
زیارت تو آید و به طریق مواجهه ، و بر تو سالم خواهد كرد، پس آیا دیگر وحشت و خوفى از براى تو 

باقى خواهد ماند ؟و هر چند بیشتر زیارت كرده باشى ، و شوقت به او زیاده باشد او هم مكرر به زیارت تو 
  .ود خواهد آمد و مانوس تو خواهد ب

  
  حضور مالئكه در تشییع جنازه زوار

از امام صادق علیه السالم نقل شده كه هرگاه زائر در بین راه بمیرد، مالئكه در تشییع جنازه او : چهاردهم 
حاضر مى شوند و كفن و حنوط از بهشت از براى او مى آورند و بر او نماز مى گزراند و از ریحان 

و زمین قبر گشاده مى شود از هر سمت به قدر سه میل ، و درى از مى كنند،   بهشت در زیر او فرش 
  )311. (بهشت به سوى قبرش مى گشایند، كه از روح و ریحان آن بر او داخل مى شود تا روز قیامت 

هرگاه در بین راه به او اذیتى رسد از حبس یا ضرب در : از امام صادق علیه السالم نقل شده : پانزدهم 
: حبس شود یا غمى به او رسد، فرحى در قیامت به او خواهد رسید، راوى عرض كرد عوض هر روزى كه

به عوض هر زدنى یك حورى به او دهند و به : اگر بعد از حبس او را بزنند به جهت قصد زیارت ؟فرمود
عوض هر دردى هزار هزار حسنه به او داده شود هزار هزار گناه از او محو گردد، و هزار هزار درجه 

فیع یابد، و از كسانى باشد كه در قیامت هم هم صحبت با پیغمبر صلى اهللا علیه و آله باشد تا مردم از تر
هر حاجت كه مى خواهى بخواه و : حساب فارغ شوند و حامالن عرش با او مصافحه نمایند و به او گویند

د و ببرند و نزد فرشته اى ، ضارب او را بیاورند به مقام حساب و بدون سوال و جواب باز وى او را بگیرنت



پس به شربتى از حیم جهنم و شربتى از غسلین به او دهند و او را بر كوه هاى آتش مقام دهند، به او گویند 
  .بچش آنچه را از براى خود مهیا كردى به دست خود كه مهمان خدا و رسول را زدى و اذیت كردى 

ببین زننده خود را و آنچه به او رسیده است از عذاب : پس آن مضروب را به نزد در جهنم آورند، و بگویند
  )312. (حمد خدا را: الهى است آیا سینه ات شفا یافته است و به قصاص خود رسید ؟مى گوید

ریخته شود جمیع گناهانش   اولین قطره اى كه از خودش : از امام صادق علیه السالم نقل شده : شانزدهم 
صلیه او را مى شویند تا در برابر پاك شود مانند طینت انبیا، از آنچه با او آمرزیده شود، و مالئكه طینت ا

مخلوط بوده است از طینت كفار، و قلب او را بشویند تا اینكه منشرح گردد، و از ایمان مملو شود، و خدا را 
حق اهل  مالقات نماید پاك و پاكیزه ، از جمیع معاصى و صفات رذیله ، و شفاعت او را قبول نمایند در

بیتش ، و هزار نفر از برادرانش ، و مالئكه و جبرئیل و ملك الموت بر او نماز كنند، و كفن و حنوط او را 
از بهشت بیاورند، و قبر او را وسیع نمایند، و چراغ ها در قبرش روشن كنند، و درى از بهشت به سوى او 

از هیجده روز او را به حظیر قدس باال برند پس گشایند، و مالئكه نخفه ها از بهشت براى او بیاورند و بعد 
اول كسى كه با او   با اولیاى خدا باشد تا نفخه صور او را دریابد،و بعد از نفخه دوم از قبر بیرون آید، پس 

با ما باش : مصافحه كند پیغمبر صلى اهللا علیه و آله باشد و امیرالمومنین و اوصیا و بشارتش دهند، و بگویند
  )313. (بر حوض بدارند، پس آب بیاشامد، و به هر كه بخواهد بدهدپس او را 

  
  فضائل تربت امام حسین علیه السالم : فصل چهارم 

از تربت من چیزى بر مدارید كه : به سند معتبر از موسى بن جعفر علیهماالسالم منقول است كه فرمود
آن را خدا شفا گردانیده است براى تبرك به آن كنید، كه تربت ما حرام است مگر تربت جدم حسین كه 

  .شیعیان و دوستان ما
و به سند معتبر از حضرت امام رضا منقول است كه هر گلى حرام است مانند میته و خون و جانورى كه به 

  .نام غیر خدا كشته باشند مگر طینت قبر حسین علیه السالم كه از شفاى هر درد است 
السالم منقول است كه اگر بیمارى از مومنان كه حق و حرمت و و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه 

والیت و امامت حضرت امام حسین علیه السالم را داند بگیرد از طین قبر آن حضرت به قدر سر انگشت 
  .هر آینه دواى او خواهد بود

از  و به سند موثق از ابن ابى یعفور است كه به خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض كرد كه شخصى
خاك قبر امام حسین علیه السالم بر مى دارد و نتفع مى شود و دیگرى بر مى دارد و منتفع نمى شود، و 

  .نه واهللا هر كه برآرد و اعتقاد داشته باشد كه به او نمى بخشد البته منتفع مى شود: فرمود
زنى قدرى : گفت و به سند معتبر منقول است كه یكى از اصحاب حضرت امام محمد باقر علیه السالم 

ریسمان به من داد كه در مكه بدهم كه جامه كعبه را به آن بدوزد و من نخواستم كه به حاجیان و خدمه خانه 
كعبه بدهم زیرا ایشان را مى شناختم و مى دانستم كه خود متصرف مى شوند چون به مدینه آمدم ، خدمت 

ا بده و عسل و زعفران بخر و قدرى از تربت امام امام محمد باقر علیه السالم عرض كردم ، فرمود كه آن ر
حسین را بگیر و با آب باران مخلوط كن و عسل و زعفران را در آن بریز و به شیعیان بده كه بیماران خود 

  .را با آن مداوا كنند
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است كه خاك قبر امام حسین شفاى هر درد است ، و 

  .است دواى بزرگ آن 
و در حدیث دیگر فرمود كه هر كه را علتى برسد و مداوا كند به خاك قبر امام حسین علیه السالم حق تعالى 

  .او را شفا مى بخشد، از مرض مگر آن كه علت مرگ باشد
حضرت اما رضاعلیه السالم براى من از خراسان بسته متاعى فرستاد : و به سند معتبر از شخصى كه گفت 

این خاك قبر : ون گشودم در میان از خاكى بود از آن مرد كه آورده بود پرسید این خاك چیست ؟ گفت چ
امام حسین است ، هرگز آن حضرت از جامه و غیر جامه چیزى به جایى نمى فرستد مگر این خاك را در 

  .این درمان است از بالها به اذن و مشیت خدا: میانش مى گذارد و مى گوید
معتبر از حضرت صادق علیه السالم مروى است كه بردارید كام فرزندان خود را با تربت حسین  و به سند

  .علیه السالم كه امان مى بخشد از بالها
و سند صحیح منقول است كه شخص به آن حضرت عرض كرد كه مى گیرم از خا قبر امام حسین علیه 

  . خوب است: السالم و نزد من مى باشد براى بركت آن فرمود
در خاك حایرى كه حسین در آن مدفون است شفاى هر درد و ایمنى از هر درد و : و در حدیث دیگر فرمود



  .بیم و خوف است 
و به روایت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه نزد امام حسین علیه السالم خاك سرخى هست كه 

  .شفا مى بخشد از هر درد و مرض مگر مرگ 
از باالى سر آن حضرت به قدر یك ذراع گندم از باالى سر آن حضرت سرخى  من رفتم و: راوى گفت 

ریخت به قدر درهمى ، پس آن را به كوفه آوردم ، و با دواها ممزوج كردم و به بیماران مى دادم و شفا مى 
  .یافتند

و نمى هر گلى حرام است مانند گوشت خوك و هر كه بخورد و بمیرد من نماز بر ا: در حدیث دیگر فرمود
كنم مگر گل قبر امام حسین علیه السالم كه در آن شفاى هر درد است و اگر كسى از روى لذت و خواهش 

  .بخورد، از براى او شفا نیست 
در حدیث دیگر فرمود كه اندكى از آن حالل است مثل نخودى در روایت معتبر دیگر فرمود كه خاك قبر 

ذرع مى توان برداشت در روایت معتبر دیگر هفتاد باع است حسین علیه السالم را از نزد قبر تا هفتاد 
  .باع آن مقدار است كه هر دو دست را بگشایند و تقریبا به قدر چهار ذراع مى شود : فرمود

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السالم منقول است كه گل قبر امام حسین علیه السالم شفاى هر درد 
  .و از براى هر مطلب كه بردارند آن مطلب حاصل مى شود و ایمنى از هر خوف است

در حدیث دیگر منقول است كه از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند از گل ارمنى كه بر مى دارند براى 
از خاك قبرذوالقرنین است و خاك : كسى كه عضوى از او شكسته باشد، آیا حالل است برداشتن آن ؟فرمود

الم از آن بهتر است و در حدیث معتبر دیگر منقول است از ابو حمزه ثمالى كه گفت قبر امام حسین علیه الس
:  

عرض كردم به حضرت صادق علیه السالم كه مى بینم اصحاب را كه مى گیرند خاك قبر امام حسین علیه 
ه طلب شفا مى توان كرد از خاكى ك: السالم را و طلب شفا از آن مى كنند، آیا در آن شفا هست ؟فرمود

بردارند از میان قبر تا چهار میل و هم چنین از خاك قبر جدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و قبر 
بگیر از آن خاك كه آن شفاى هر درد است و سپرى است براى   امیرالمومنین و امام حسین علیه السالم پس 

از شفا طلب مى كنند و به غیر دفع هر چه از آن ترسى و هیچ چیز با آن برابرى نمى كنند از چیزهایى كه 
از دعا و چیزى كه آن را فاسد مى كند آن است كه در ظرف ها و جاهاى دیگر مى گذارند و آنها كه معالجه 
به آن مى كنند كم است یقین ایشان هر كه یقین داشته باشد كه براى او شفاست ، هر گاه معالجه به آن بكند او 

ى دیگر نخواهد شد و فاسد مى گردانند از تربت را شیاطین و جنیان و را كافى خواهد بود و محتاج به دوا
كافران كه آن را بر خود مى مالند و به هر چیزى كه مى گذرد از تربت آن را بو مى كنند و اما شیاطین و 

كافران جن ، پس حسد مى برند فرزندان آدم را و خود را بر آن مى مالند كه اكثر نیكى و بوى خوشش 
ى شود و هیچ تربتى از حایر بیرون نمى آید مگر مهیا مى شوند از شیاطین و كافران جن از برطرف م

براى آن تربت آن قدر كه عدد ایشان را به غیر از خدا شماره نمى تواند كرد و آن تربت در دست صاحبش 
گر تربت سالم از است و ایشان خود بر آن مى مالند و مالئكه نمى گذارند ایشان را كه داخل حایر شوند، وا

اینها بماند هر بیمارى را كه به آن معالجه نمایند البته در آن ساعت شفا مى یابد پس چون تربت را بردارى ، 
  .پنهان كن و نام خدا بر آن بسیار بخوان 

شنیده ام كه بعضى از آنها كه تربت را بر مى دارند آن را سبك مى شمارند، حتى بعضى آن را در تو بره 
یان مى اندازند یا در ظرف طعام و چیزهایى كه دست بر آن بسیار مالیده شود از خرجین ها و جوال چهارپا

چگونه شفا یابد از آن كسى كه این گونه آن را حرمت دارد و لیكن دلى كه در آن یقین نیست و سبك   ها، پس 
  )314. (مى شمارد چیزى را كه صالحش در آن است عمل خود را فاسد مى كند

  
  ایاتى درباره تربت امام حسین علیه السالم رو
از امام محمد باقر و امام جعفر صادق : در امالى شیخ طوسى از محمد بن مسلم روایت شده كه گفت  -1

شهادت امام حسین علیه السالم قرار داد امامت را در ذریه او   خدا در عوض : علیه السالم شنیدم كه فرمود
  )315. (ت دعا را نزد قبر اوو شفا را در تربت او و اجاب

امام هادى علیه السالم در حالى كه تب : در كامل الزیاره از ابى هاشم جعفرى روایت كرده كه گفت  -2
  .یا ابا هاشم ، یكى از دوستان ما را براى شفاى من به كربال بفرست : داشت و مریض بود، فرمود

  )316.(بال تربتى هدیه و ارمغان به آسمان برندحور العین از فرشتگان درخواست مى كنند كه از كر -3
متسحب است كه تربت حسین علیه السالم را مخلوط به حنوط میت كنند تا به بركت آن از عذاب ایمن  -4



  )317.(شود
قبر سیدالشهداء : زمین كربال باغى از بهشت است از امام صادق علیه السالم روایت شده كه فرمود -5

اع باغى است از بهترین باغ هاى بهشت و نیست ملكى مقرب و پیغمبرى مرسل بیست ذراع در بیست ذر
  .مگر آن كه از خدا خواسته تا این زمین را زیارت كند و همیشه فوجى باال مى روند و فوجى نزول مى كنند

  )318.(ولى بیشتر فقها حائر را تمامى محوطه اى كه حضرت خریده اند مى دانند
است كه حمیرى به خدمت حضرت صاحب االمر علیه السالم عریضه اى نوشت  به سند صحیح نقل شده -6

و سوال كرد كه خاك قبر امام حسین علیه السالم را با میت در قبر مى توان گذاشت ؟در جواب نوشتند كه با 
  .میت در قبر باید گذاشت و با حنوطش مخلوط كرد

؟حضرت در جواب نوشتند كه خوب و جایز است  و نیز در نامه اى پرسید كه كفن را با آن مى توان نوشت
).319(  
از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مروى است كه كام فرزندان خود را با تریت امام حسین علیه  -7

  )320.(السالم بردارید كه امان مى بخشد از بالها
كفن را با آن نوشتن  از جمله فوائد تربت آن حضرت علیه السالم مستحب است با میت در قبر گذاشتن و

).321(  
از امام جعفر صادق علیه السالم مروى است كه هر كه بگرداند تسبیحى را كه از تربت امام حسین علیه  -8

سبحان اهللا و الحمداهللا و ال اال اهللا و اهللا اكبر، شش هزار حسنه براى او : السالم باشد و یا هر دانه بگوید
  .درجه ) 322(شش هزار گناه و خدا باال مى برد براى او شش هزار نوشته مى شود و محو مى شود از او

از جمله خواص تربت آن حضرت آن است كه چون از آن تسبیح بسازند، به هر دانه اى كه شخص مى  -9
گرداند، چهل حسنه برایش نوشته مى شود و اگر كسى آن را درست در دست داشته باشد و ذكر كردن را 

ه كه بگرداند بیست حسنه براى او مى نویسند و در حدیث است شخصى كه در آن فراموش كند به هر دان
خاك مدفون شود از حساب روز قیامت فارغ است و بى حساب او را به بهشت مى برند و در حدیث دیگر 

  )323. (است كه آن زمین را با هر كه در آن باشد روز قیامت برداشته به بهشت مى برند
حضرت امام رضا علیه السالم براى من بسته متاعى : ول است از شخصى كه گفت به سند معتبر منق -10

خاك : این خاك چیست ؟گفت : از خراسان فرستاد، چون بسته را باز كردم در میان آن خاكى بود پرسیدم 
قبر امام حسین علیه السالم است ، هرگز آن حضرت چیزى را به جایى نمى فرستد مگر آن كه این خاك را 

  )324.(این از بالها امان است به اذن و مشیت خدا: میانش مى گذارد و مى فرمایددر 
  

  كرامت تربت امام حسین علیه السالم 
در زمان یكى از سالطین ، سفیرى از طرف پادشاه فرنگ به پایتخت ایران آمده و از سلطان درخواست 

انم كه خصم را ملزم نماید، و قطع كند عذر كرد كه از علماى اسالم دلیلى بر نبوت پیامبر آخر الزمان خواه
  .او را و زایل نماید شبهه او را

پس اگر عاجز شدند از اقامه چنین دلیلى و دلیلشان منحصر به تواتر شد، پس بدانید كه شما بر حق نیستید 
وافى  این سفیر از جمله دانشمندان برجسته بوده و از علوم غریبه مثل نجوم و هیئت و حساب و غیره بهره

كارهایى را كه در   داشته بلكه خود را در این علوم یگانه مى دانست و از احوال حاضران در مجلس 
منزلشان مى كردند و حوادثى كه بر آنها وارد شده خبر مى داد سلطان روزى دستور داد كه علما حاضر 

ى و صافى باشد، رو به شدند یكى از آنها كه گویا عارف ربانى مال محسن فیض كاشانى صاحب كتاب واف
چقدر سلطان شما بى عقل است كه چون تو جاهلى را براى این كار فرستاده سفیر در : سفیر كرده فرمود

  :شما چگونه امتحان نكرده چنین مى گویید: غضب شد و گفت 
در دست من چیست ؟سفیر : پس آن عالم دست در جیبش نمود و مهر نمازش را در دست گرفت و فرمود

به حق : سفیر نصرانى گفت ! گفتم جاهلى : ادى كرد،رنگش زرد شد نو به خود پیچید آن عالم فرمودفكر زی
مسیح و مادرش كه مى دانم چه در دست دارى ؟ ولى فكرم در این است كه به چه وسیله به دست شما رسیده 

من درست است  حساب: شاید اشتباه در حساب كرده باشى ،درست حساب كن سفیر گفت : ؟آن عالم فرمود
و اشتباهى ندارم و آنچه گفتم صحیح است ولى در فكرم كه چگونه به دست شما رسیده است آن عالم دستش 

این تربت كربالست و پیامبر ما خبر داده كه كربال قطعه اى از بهشت است پس آن : را باز كرد و فرمود
بااین كه یقین دارى كه حسابت صحیح است  آیا شكى براى ایمان آوردن به پیامبر ما باقى است: عالم فرمود

  )325.(راست مى گویى پس شهادتین را گفت و مسلمان شد: ؟ سفیر گفت 



  
  ام سلمه و تربت امام حسین علیه السالم 

زمانى كه امام حسین علیه السالم خواست از مدینه حركت كند ام سلمه به خدمت امام حسین علیه السالم 
ر دیده من اى فرزند گرامى ، مرا اندوهناك مكن در بیرون رفتن از مدینه اى نو: مشرف شد و عرض كرد

فرزند دلبند من : به سوى عراق چون من از جدت رسول اكرم صلى اهللا علیه وآله شنیدم كه مى فرمود
حضرت ) 326.(حسین در عراق در زمینى كه آن را كربال مى گویند به تیغ ظلم و جفا كشته مى شود 

، من نیز مى دانم كه شهید خواهم شد و چاره اى جز رفتن ندارم و به فرموده خدا عمل مى ایمادر: فرمود
كنم به خدا سوگند مى دانم در چه روز كشته خواهم شد و چه كسى مرا خواهد كشت و در كدام بقعه مدفون 

دانم كه  خواهم شد و مى دانم كه كسى با من از اهل بیت من و خویشان من با من كشته خواهم شد و مى
كسى با من از اهل بیت من و خویشان من با من كشته خواهد شد و اگر خواهى اى مادر نشان بدهم جاى 

خود را كه در آن كشته و مدفون خواهم شد پس آن حضرت با دست مبارك خود به سوى كربال اشاره كرد و 
كرگاه خود و محل شهادت و به اعجاز آن حضرت زمین ها پست و زمین كربال بلند شد تا آن كه حضرت لش

  )327.(جاى دفن خود و هر یك از اصحاب خود را به ام سلمه نمود
  .پس ناله و فغان ام سلمه برخاست به حدى كه در و دیوار با او هم ناله شدند

اى مادر گرامى ، چنین مقدر شده كه من به ظلم و ستم شهید شوم و فرزندان و خویشانم با : حضرت فرمود
شوند و اهل بیت و زنان و اطفال مرا اسیر و دستگیر كنند و شهر به شهر و دیار به دیار  من شهید مى

اى فرزند دلبندم ، جد بزرگوار تو این مصیبت : بگردانند و هر چند استغاثه كنند یاورى نیابند ام سلمه گفت 
ر شیشه اى گذاشته ام عظما را براى من شرح داده و تربت مدفن تو را به من عطا كرده است و من آن را د

).328(  
اى : پس امام حسین علیه السالم دست دراز كرد و كفى از خاك كربال را برداشت و به ام سلمه داد و فرمود

مادر مومنان ، این خاك را نیز در شیشه بگذار و در نزد آن شیشه كه جدم آن را به تو سپرده نگهدار، هر 
  )329.(آن صحراى شهید مى شود گاه دیدى هر دو خون شدند بدان كه من در

ام سلمه پس از رفتن سیدالشهداء به طرف كربال همى مواظبت آن دو شیشه مى نمود تا روز عاشورا به 
جهت خواب قلیوله خوابیده بود، به ناگاه ترسان و لزران از خواب بیدار شد و بر سر شیشه ها رفت ، دید 

از روزى كه رسول خدا صلى اهللا : ناله كرد و فرمودخون از آنها مى جوشد خون را به صورت مالید و 
علیه وآله از دنیا رفته او را در خواب ندیده بودم امروز براى خواب قیلوله اندكى سر به بالین نهادم به ناگاه 

یا رسول اهللا این چه حالتى : رسول خدا صلى اهللا علیه وآله را گرد آلوده و ژولیده مو بدیدم ، عرض كردم 
  )330.(اى ام سلمه ، حسین مرا كشتند: در شما مى نگرم ؟ فرموداست كه 

بر دارید كالم فرزندان خود را با تربت امام : از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است كه 
  )331. (حسین علیه السالم كه امان مى بخشد از بالها

  آن را كه به كربال گذار است
  با آتش دوزخش چه كار است

یند همین كه جبرئیل تربت را براى رسول خدا صلى اهللا علیه وآله از موضع و مكانى كه خون یكى از دو گو
این : فرزندش در آن ریخته مى شود و به نام او تصریح نكرده بود كه كدام یكى اند، او را بو كرد و گفت 

  )332(.راست گفتى : جبرئیل گفت .بوى حسین علیه السالم فرزند من است و گریست 
  شنید ستم كه مجنون دل افكار
  چو شد از مردن لیلى خبردار
  گریبان چاك زد با آه و افغان

  به سوى تربت لیلى شتابان
  در آنجا كودكى دید ایستاده
  به سر عمامه مشكین نهاده

  سراغ تربت لیلى از او جست
  پس آن كودك بر آشفت و بدو گفت

  كه اى مجنون تو را گر عشق بودى
  تمنا مى نمودى ز من كى این

  برو در این بیابان جستجو كن



  ز هر خاكى كفى بردار و بو كن
  ز هر خاكى كه بوى عشق برخاست

  )333.(یقین دان تربت لیلى در آنجاست 
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 نگاهى دیگر  
حدیثى مرسل هالل بن خباب آورده است كه بى شباهت به ) 215ص (مال الدین زرندى در كتاب نظم الدر حافظ ج

جبرئیل نزد پیغمبر صلى اهللا علیه و آله بود پس امام حسن و امام : این صورت ماتم نیست ، هالل بن خباب گوید
د، پیغمبر صلى اهللا علیه و آله به مادر آنان حسین علیهماالسالم آمدند و به دوش پیغمبر صلى اهللا علیه و آله پریدن

شاید مراد از ام سلمه رضى اهللا عنها باشد به قرینه آن كه هالل از حسن بن محمد حنیفه روایت مى كند و :(فرمود
به هر حال خواه این مادر باشد و خواه مادر اصلى ، ) او از پدرش محمد بن حنیفه و وى از ام سلمه روایت مى كند 

مادر آنها را برگرفت   آیا اینان را مشغول و سرگرم نمى كنى ، پس : صلى اهللا علیه و آله به مادرشان فرمود پیغمبر
ولى آنها خود را از دست ما در در بردند و آمدند و بر پشت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله برجستند پس پیغمبر صلى 

 . اداهللا علیه و آله خود آنها را برگرفت و در كنار خود نه
آگاه باش كه : چگونه دوست ندارم در حالى كه آن دو ریحانه من در دنیا هستند پس جبرئیل گفت : جبرئیل گفت 

 .( یعنى امام حسین علیه السالم را(امت تو این پسرت را مى كشند 
كه او بر روى  آگاه باش: پس جبرئیل بال هاى خود را به هم زد تا لرزه آنها را فرا گرفت و تربتى را آورد و گفت 

 .كربال: اسم این تربت چیست ؟گفت : این تربت كشته مى شود پیغمبر گفت 
هجرى در سرزمین مصیب وارد شد و شب را در  61همین كه حسین علیه السالم در سال : هالل بن خباب گوید

ظى بود نزد امام علیه همان مكان كه او را محاصره كردند به صبح رسانید یك نفر از بومیان محل را كه از نژاد نب
 (334.(كربال : اسم این سرزمین چیست ؟او گفت: السالم آوردند حسین به او گفت 

سرزمین كرب و اندوه و بالست ، به  : رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله راست گفت: امام حسین علیه السالم گفت 
اال اى خیمگى فروهل ، این جا مناخ قوم است بارها را به زمین نهید، خیمه ها را فرود آرید : اصحاب خود فرمود

 (335. (سواران شترها را مى خوابانند، محل ریختن خون آنان است 
 

 داستان زن گناهكار
در زمان امام جعفر صادق علیه السالم زنى وفات كرد، چون او را دفن كردند قبر او را بیرون انداخت و بسیار این 

زنا مى كرد و از آنچه از زنا تولید مى شد مى سوزاند ناچار مادر آن زن  قضیه عجیب اتفاق افتاد زیرا آن زن
این زن خلق خدا را : خدمت به امام صادق علیه السالم آمده جریان را به عرض حضرت رسانید حضرت فرمود

گذاشتند معذب مى داشته قدرى از تربت حسین علیه السالم را با او دفن كنید و چون از آن خاك پاك در قبر آن زن 
 (336. (زمین آرام شد

 
 جسارت مردى به تربت امام حسین علیه السالم و هالكت آن لعین



یوحنا طبیب نصرانى مرا مالقات  : شیخ طوسى علیه الرحمه به سند معتبر نقل كرده كه موسى بن عبدالعزیز گفت
و مى روند در ناحیه قصر ابن به حق پیغمبر و دینت كه بگو كیست آن كسى كه مردم به زیارت ا: و كرد و گفت 

 هبیره ؟ آیا از اصحاب پیغمبر شماست ؟
 . نه او امام حسین علیه السالم پسر دختر پیغمبر ماست: گفتم 
شاپور خادم : در این باب خبر عجیبى دارم و آن این است : به من بگو كه چرا این سوال را كردى ؟گفت : گفت 

م مرا برداشت و به خانه موسى بن عیسى برد كه از خویشان خلیفه بود رشید شبى مرا طلبید چون به نزد او رفت
تشتى بود كه جمیع احشایش در آن ریخته   دیدم كه موسى بن عیسى بى هوش در رختخواب افتاده و در پیش رویش 

 .بود و هارون الرشید او را در آن ایام از كوفه طلبیده بود
حالت است كه در او مى بینم ؟گفتن یك ساعت پیش از این در این چه : شاپور از خادم مخصوص موسى پرسید

: نهایت صحت و خوشحالى نشسته بود و با ندیمان خود صحبت مى كرد و شخصى از بنى هاشم حاضر بود و گفت 
من بیمارى شدیدى داشتم و به هر چه معالجه كردم فایده نداشت تا آن كه كاتب من گفت از تربت امام حسین علیه 

هیچ از آن تربت پیش تو مانده : بردار و مدوا كن ، من چنین كردم و عافیت یافتم پس موسى بن عیسى گفت السالم 
 . بلى: است ؟گفتم 

پس فرستادم قدرى از آن تربت آوردند موسى گرفت و از روى استخاف در مقعد خود داخل كرد چون چنین كرد 
چون تشت آوردندد اینها كه در تشت است از او جدا شد پس تشت بیاورید، : فریاد النار، النارش بلند شد و گفت 

ندیمان پراكنده شدند و مجلس به ماتم مبدل شد شاپور به من گفت كه بیا مالحظه كن كه آیا چاره اى در عالج این 
مرد مى توانى كرد ؟چون در تشت نظر كردم دیدم كه جگر و اسپرز و شش و دلش همه در تشت افتاده بسیار 

هیچ كس چاره این را نمى تواند كرد جز حضرت عیسى بن مریم علیه السالم كه مرده را زنده : م و گفتم تعجب كرد
راست مى گویى ، اما این جا باش تا معلوم شود كه حالش به كجا منتهى مى شود من شب : مى كرد شاپور گفت 

 (337) .نزد ایشان ماندم تا سحر كه موسى بن عیسى به جهنم واصل شد
یوحنا با این نصرانیت مدتى مى آمد و حضرت امام حسین علیه السالم را زیارت مى كرد و بعد از آن : گفت راوى 

 . مسلمان شد و اسالمش نیكو شد
شیخ طوسى به سند خود از محمد بن مسلم روایت كرده است كه از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السالم 

لمیان در عوض كشته شدن امام حسین علیه السالم چند چیز كرامت و مقرر خداوند عا: شنیدم كه مى فرمودند
 :فرمود

امامت در فرزندان آن حضرت قرار داد و تربت آن حضرت را از براى هر ناخوشى شفا نمود و دعا كنندگان در 
ن از عمر نزد آن بزرگوار متسجاب شود و روزهاى زائران از وقت بیرون رفتن از خانه هاى خود تا وقت برگشت

 (338. (ایشان ، محسوب نخواهد شد
 

 تربت امام حسن علیه السالم به نماز ارزش مى دهد 
 33بار اهللا اكبر  34(فاطمه زهرا علیهاالسالم وقتى كه پدر بزرگوارش دستور تسبیحات معروف را به ایشان دادند 

بن عبدالمطلب رفت و از تربت شهید  سر قبر عموى بزرگوارش جناب حمزة) بار سبحان اهللا  33بار الحمد اهللا 
 . براى خود تسبیح ساخت

این كار فاطمه زهرا علیهاالسالم چه معنا دارد ؟ خاك شهید و قبر او محترم است ، من براى عبادت خدا كه مى 
و خواهم خود را بشمار نیازمند به تسبیح هستم چه فرق مى كند كه دانه هاى تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا خاك ، 
از هر خاكى آدم بردارد، برداشته است ، ولى من این را از خاك تربت شهیدان بر مى دارم و این نوعى احترام و 

به شهید و شهادت است نوعى به رسمیت شناختن قداست شهادت است تا آن كه بعد از شهادت است ، نوعى به 
سین علیه السالم خود به خود لقب سید الشهداء رسمیت شناخت قداست سیدالشهداء است تا آنكه بعد از شهادت امام ح

از جانب حمزه علیه السالم گرفته شده و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علیهماالسالم داده شد و پس از آن دیگر 
 .كسى بخواهد از خاك شهید تبرك بجوید از خاك امام حسین علیه السالم تهیه مى كند

طرفى سجده بر فرش و بر مطلق خوردنى و پوشیدنى را جایز نمى دانیم با  ما كه مى خواهیم نماز بخوانیم و از
خود خاك یا سنگى بر مى داریم ، ولى گفته اند، حاال كه باید بر خاك سجده كرد بهتر كه خاك از تربت شهیدان 

 .باشد
مقدس سجده كرده سجده كنید بر تربت جدم حسین بن على علیه السالم كه در نمازى كه بر آن تربت : امام فرمود

مى   اید، حجاب هاى هفتگانه را پاره مى كند، یعنى ارزش شهید را درك بكن ، خاك تربت او به نماز تو ارزش 
 (339. (دهد



 
 سوغات براى حوریان 

در خبر آمده حورالعین وقتى ببیند یكى از فرشتگان به زمین هبوط مى كند از او تسبیح تربت از خاك سید الشهدا 
 .لبندهدیه مى ط

 عطر تربت امام حسین علیه السالم
 

فرشته اى خدمت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمد و خبر شهادت سید الشهداء را به آن حضرت داد و سپس به 
یا اهل البحار البسو اثواب الحزن ، فان فرخ : دریا نازل شد و بالش را بر دریا پهن كرد و صحیه زد و گفت 

 .دریاها جامه حزن بپوشید كه پسر پیغمبر شهید خواهد شد اى اهل. الرسول مذبوح 
بعد تربت مقدس را بر بالش برداشت و عروج كرد و در آسمان فرشته نماند مگر آنكه آن تربت را بوئید و اثرى از 
آن تربت مقدس در او ماند و بر كشتگان آن بزرگوار لعن كرد وهو یفوح كالمسلك و آن مانند مشك بوى خوشى مى 

 (340. (دده
 

 چهار عذاب قبر با تربت 
: نوشت ) عجل اهللا تعالى فرجه الشریف (در غیبت شیخ طوسى آمده كه عبداهللا بن جعفر حمیرى به حضرت حجت 

 آیا جایز است در قبر میت ا ز تربت بگذراند یا نه ؟
 . بلى مى گذارند، با حنوط میت مخلوط مى كنند ان شاء اهللا: فرمود

ضاعلیه السالم روایت شده چه مانع است یكى از شما را هر گاه میت را دفن كند مقابل رویش و از حضرت امام ر
 .تربتى از خاك امام حسین علیه السالم گذارد و زیر سرش مگذارد

 . مستحب است با میت در قبر نهادن تربت و كفن را با آن نوشتن: عالمه مجلسى علیه الرحمه در تحفة الزائر گوید
از خصائص تربت مقدس یكى آن است كه هر گاه با مرده در قبر باشد براى : صائث الحسینیه گویدشوشترى در خ

آیا از كسى كه در جوار شما دفن : او در قبر امان است آقاى بهبهانى در خواب از امام حسین علیه السالم پرسید
 (341. (كدام فرشته را جرات مى كند كه از او بپرسد: شده سوال مى كنند ؟ فرمود

ابوالفرج از محمد بن حسن اشنائى نقل كرده ، بعد از تخریب قبر سیدالشهداء علیه السالم به دست متوكل عباسى 
لعنة اهللا خود را در خطر انداختیم و با مرد عطارى براى زیارت امام حركت كردیم روزها پنهان و شب ها را مى 

خواب بودند گذشتیم و خود را به قبر رسانیدم نشانى نداشت  رفتیم تا به غاضریه رسیدیم نیمه شب از دو پاسگاه كه
، جست وجوى مى كردیم ، تا به صندوقى كه دور قبر بود و سوازنده بودند رسیدیم ، جاى خشت ها چون خندق 

فرو رفته بود زیارت كردیم ، بوى خوشى از آن استشمام نمودیم كه مانندش بو نكرده بودیم من به رفیق عطر 
با قبر وداع كردیم و رفتیم و  .به خدا از هیچ عطرى آن را نبوییده ام : بو كن چه عطرى است ؟گفت :  فروش گفتم

گرد آن چند جا نشانه گذاشتیم چون متوكل كشته شد با جمعى از سادات و شیعه سر قبر رفته آن نشانه ها را آوردیم 
 .و آنان را به صورت اول باز گردانیدیم ، صدق زیارت روشن شد

گواهى كه خدا خاك را به تو خوشبو كرد و كتاب را به سبب تو  . شهد لقد طیب اهللا لك التراب واوضح بك الكتابا
 (342. (روشن كرد 

 
 استشفاى امام محمد باقر علیه السالم با تربت 

 :جعفر بن قولویه قمى طیب اهللا رمسه در كامل الزیارة گوید
ار شدم امام محمد باقر علیه السالم شربتى با غالم خود برایم فرستاد و به مدینه رفتم و بیم: محمد بن مسلم گفت 

این را بخور كه حضرت به من فرموده نروم تا بیاشامى چون گرفتم و  : دستمالى بر آن بود چون غالم آورد گفت
چون آشامیدى خدمت : خوردم دیدم شربت سردى بود در نهایت خوش طعمى و بوى مشك مى داد، غالم گفت 

 .ضرت بروح



من تعجب كردم كه قادر به حركت نیستم و نمى توانم بر پابایستم ، ولى چون آن شربت در جوفم قرار گرفت ، گویا 
 . از بندى رها شدم ، برخاستم به در خانه آن حضرت آمده رخصت جستم

: سیدم فرمودصح الجسم فادخل ، گریه كنان داخل شدم و سالم كردم و دست و سر مباركش را بو: حضرت فرمود
قربانت شومه بر غربت خود مى گریم و دورى راه از خدمت شما و ناتوانى درماندن و : چرا گریه مى كنى ؟گفتم 

اما كمى قدرت تو خداوند شیعیان و اهل مودت ما را چنین و بال را به : مالزمت شما كه پیوسته به شما بنگرم فرمود
 (343.(سوى ایشان منعطف كرد

 
 و سالم شدم  آب را آشامیدم

من در مسجد جامع : شیخ طوسى علیه الرحمه از مشایخ كرام خود روایت نموده است كه محمد رازدى مى گوید
مدینه نماز مى خواندم در كنار من دو مرد بودند كه یكى از آنها جامه سفید بر تن داشت و یكى از آنها به دیگرى 

از هر درد است و من مرضى داشتم و به هر دوا كه مداوا كردم كه در تربت امام حسین علیه السالم شفایى : گفت 
عافیت نیافتم تا آنكه خوف هالك بر من مستولى شد و از خود ناامید شدم و نزد ما پیر زالى بود از اهل كوفه كه به 

ى در تو را هر روز در زیادتى مى بینم ، م: نزد ما مى آمد در وقتى كه مرضم نهایت شدت را داشت او گفت 
 . نجات یافتى  خواهى تو را معالجه كنم كه از این مرض 

بسى محتاجم به چنین چیزى ، پس آبى در قدحى كرد و به نزد من آورد چون آن آب را آشامیدم سالم شدم كه : گفتم 
 . گویا هرگز آزارى نداشتم

: چه دواى بود كه به من دادى ؟گفت باهللا اى سلمه آن : بعد از چند ماه آن زن نزد من آمد و او سلمه نام داشت گفتم 
خاك قبر امام حسین علیه : این تسبیح چیست ؟گفت : با یك دانه از تسبیح كه در دست دارم تو را مداوا كردم گفتم 

السالم است من به او گفتم اى رافضیه ، مرا مداوا به خاك قبر امام حسین علیه السالم مى كنى ؟پس آن زن خشمناك 
بیرون رفت و در همان ساعت آزار من عود كرد و چنان شدت به هم رسانیده است كه خوف شد و از پیش من 

 (344).هالك بر خود دارم 
 

 شفاى شریف حجاز به وسیله تربت و شیعه شدن او 
 :یكى از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه عالمه بزرگوار مرعشى نجفى نقل مى كند

ذهب اهل سنت داشت در زمان ناصرالدین شاه قاجاریه به ایران سفر كرد شریف مكه كه از سادات حسنى بود و م
او مهمان امیر كبیر شد و امیر كبیر هم به احترام او جمعى از عالمان و بزرگان را دعوت كرد هنگام صرف غذا 

ه در بین عرب مرسوم است چنانچ: كه امیر كبیر شریف را دعوت به حضور بر سر سفره كرد او عذر آورد كه 
مهمان خواهشى از میزبان داشته باشد از صرف غذا امتناع مى كند تا این كه میزبان برآوردن حاجت او را به 

 ! عهده بگیرد من نیز االن از شما خواهشى دارم
 .از شما آشپزى مى خواهم كه بتوانم برایم چنین غذاهایى تهیه كند: چه خواهشى دارید ؟ او گفت : امیر كبیر گفت 

من : ر پذیرفت و پس از صرف غذا به كنیزى كه آشپز او بود، قضیه را خبر داد او بسیار متاثر شد و گفت امیر كبی
شیعه هستم و چگونه مى توانم در ین اهل سنت زندگى كنم ؟ولى كار از كار گذشته بود و شریف او را با خود به 

 .حجاز برد
شكان از معالجه آن ناتوان بودند او به دعا و توسل رو پس از مدتى شریف مكه به چشم درد شدیدى مبتال شد كه پز

آورد، ولى سودى نبخشید تا نابینا شد به خاطرش رسید از آشپز ایرانى نیز سوالى كند وقتى قضیه را با او در میان 
 .گذاشت او قدرى تربت امام حسین علیه السالم بر دیدگان شریف مالید و پس از آن دیدگانش بینا شد

 . آیا تو جادوگرى كردى ؟گفت به خدا پناه مى برم: شریف پرسید
 . از این مطلب بگذر، الزم نیست بدانى: پس چه چیزى بود؟گفت : پرسید

به من قول بده كه در امانم تا حقیقت مطلب را برایت : شریف اصرار زیادى كرد و آن بانو شیعه ایرانى گفت 
 . بگویم



 . یتى به تو نخواهد رسیدشریف گفت تو در امانى ، و از جانب من اذ
ما شیعیان هنگامى كه خود را ناچار مى بینیم ، به تربت امام حسین علیه السالم استشفا مى كنیم ، واین هم : او گفت 

 .تربت آن عزیز گرامى بود از زمین كربال
كرد كه به مذهب شریف ، پس از این قضیه تشیع اختیار كرد و به نزدیكان خویش نیز خبر داد و از آنها درخواست 

 .شیعه در آیند
 

 تربت امام حسین علیه السالم باعث قبولى نماز 
 : از چیزهایى كه باعث قبولى نماز مى شود روى مهر تربت نماز خواندن است چنانچه در خبر است

 . السجود على تربد الحسین یتم الصالة و ان كانت ناقصة
 .تكمیل مى كند و اگر چه ناتمام شد سجده بر تربت حسین علیه السالم نماز را تمام و

السجود على : در خبر دیگر است كه در بحار و تظلم الزهراء علیها السالم نقل شده ، امام صادق علیه السالم فرمود
 (345.(تربة الحسن یخرق الحجب السبه 

 
 سجده بر تربت حسین علیه السالم حجاب هاى هفت گانه را پاره مى كند

 .یعنى به درجه قبول مى رسد مراد هفت آسمان است
روایت شده كه هر گاه یكى از شما خواهد كه بر دارد تربت را به طواف انگشتان بردارد و قدر آن مثل نخود است 

 :پس ببوسد آن را را وبر هر دو دیده بگذارد و بر سایر بدن بمالد و بگوید
االئمه من ولده بحق المالئكه الحافین به اال جعلتها  الهم بحق هذه من حل بها و ثوى فیها و بحق جده و ابیه و اخیه و

 .شفاء من كل داء و برءا من كل و نجاة من كل افه و حرزا مما اخاف و احذر
خداى بحق این تربت و بحق هر كه در آن وارد شده و اقامت گزیده در آن بحق جدش و پدرش و : ترجمه دعا

تگانى كه گرد اویند كه بگردانى آن را درمان هر درد و بهبودى مادرش و برادرش و امامان از اوالدش و بحق فرش
 . از هر بیمارى و نجات از هر آفت و حرز از هر چه بیم دارم و بهراسم

پس آن را استعمال نماید و روایت شده كه مهر كردن تربت امام حسین علیه السالم آن است كه بر آن سوره انا 
 :روایت شده كه هر گاه تربت را بخورى یا به كسى بخورانى بگو انزلناه فى لیلة القدر بخوانى و نیز

 .بسم اهللا و باهللا ، اللهم اجعله رزقا واسعا، و علما نافعا، و شفاء من كل داء، انك على كل شى ء قدیر
به نام خدا و بذات خدا، خدایا بگرداش روزى واسع و دانش سودمند و درمان هر درد بدرستى كه تو بر هر چیز 

 (346. (نایى توا
 

 به غبار كربال بخشیده شد 
در بغداد فاسقى عمر خود را به بدى طى كرد و اموال زیادى داشت وقت مرگ وصیت كرد مرا در نجف دفن كنید 
شاید از بركت جناب امیر حقتعالى مرا عفو فرماید خویشانش به وصیت او عمل نموده بعد از تغسیل ، و تكفین او 

آمده )قبر )شدند، خدمه علوى شب در خواب دیدند جناب امیر علیه السالم بر سر صندوق  را برداشته متوجه نجف
فردا صبح فاسقى را در تابوت به این خانه جا خواهند آورد، باید شما مانع شوید و نگذارید : خدمه را طلبید و فرمود

 . ن استاو در زمین نجف دفن كنند، زیرا زنانكار و بدكار است و گناهش از شمار بیرو
به همه گفتند، مطابق بود به دروازده آمدند به انتظار نشسته كسى را ندیده متفكر 4صبح خدمه جمع شده و خواب را 

برگشتند از قضا آن جماعت راه نجف را گم كرده و به كربال برخوردند چون روز شد از آنجا به نجف رفتند شب 
مه بیرون روید و آن تابوتى كه شب قبل از ورود منع باز خدمه در خواب دیدند حضرت فرمود چون صبح شد ه

 .كردم با عزت بیاورید و ساعتى در روضه من بگذارید بعد او را در بهترین جا دفن كنید
شب گذشته آن جماعت راه گم  :كه در این دو امر چه سرى است ؟ فرمود: ایشان علت منافى دو امر را پرسیدند

و باد خاك كربال را داخل تابوت او كرد و از براى خاطر فرزند مظلومم حسین  كرده به زمین كربال حسینم رسیدند



 . حق تعالى از گناهان او گذشته
خدمه صبح پیشواز رفته بعد از ساعتى جنازه گرد آلوده را آوردند و به امر حضرت عمل كردند و صورت واقعه 

 (347. (را براى آن جماعت بیان كردند
 هراگر خواهى نجات از آتش ق
 زیارت كن غریب كربال را

 نمى سوزد به آتش كه از شوق
 زیارت كرده شاه نینوا را

 
 ثواب گریه براى امام حسین علیه السالم 

در كامل الزیارات و ثواب االعمال و امالى مروى است كه امام جعفر صادق علیه السالم به ابى عماره منشد  -1
 :یعنى شعر خوان فرمود

بن على شعرى بخواند و پنجاه نفر را بگریاند، بهشت از آن اوست ، و هر كه بخواند در هر كه در مصیبت حسین 
مصیبت امام حسین علیه السالم یك بیت و سى نفر را بگریاند، باز بهشت از آن اوست ، و هر كه بخواند در 

مصیبت حسین علیه مصیبت حسین علیه السالم و بیست نفر را بگریاند، بهشت براى اوست ، و هر كه بخواند در 
  السالم شعرى پس بگریاند، یكى نفر را بهشت براى اوست ، و هر كه بخواند در مصیبت حسین علیه السالم ، پس 

 (348. (خود را به گریه در آورد، بهشت از آن اوست 
ا سبب آن گریستن بر حضرت ابى عبداهللا الحسین علیه السالم اگرچه از افعال جوارح و اعضا و كار چشم است ، ام

محبت قلبى است كه از تصور ورود آن مصائب عظمیم بر آن محبوب خداوند تبارك و تعالى قلب به سوزش در آید 
 :و سبب شود براى بیرون آمدن اشك از دیدگان است رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

 . ان لقتل الحسین علیه السالم حرارة فى قلوب المومنین ال تبرد ایدا
. ستى كه براى شهادت حضرت ابى عبداهللا علیه السالم حرارتى در دل هاى مومنان است كه هرگز سرد نشوبه در

)349) 
در هیچ روزى به نام حسین بن على نزد امام : ابن قولویه به اسنادش از ابى عماره منشد نقل مى كند كه گفت 

 : ا شب و آن حضرت مى گفتصادق علیه السالم برده شد كه آن روز آن حضرت خندان دیده شود ت
 . الحسین عبرة كل مومن

 (350. (حسین علیه السالم سبب ریزش اشك هر مومنى است 
 

 ثواب سوگوارى سید الشهداء علیه السالم 
عده زیادى از صحابه از معاذ بن جبل روایت كرده اند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با رنگى پریده بر ما 

محمدم ، اولین و آخرین را به من داده اند مادام كه در میان شما هستم اطاعتم كنید و هنگامى  من: وارد شد و فرمود
را حرام بدانید تا در نتیجه مرگ با   كه از این دنیا رفتم به كتاب خدا تمسك جویید، حاللش را حالل و حرامش 

من فتنه هایى چون پاره هاى شب راحتى و مسرت شما را دریابد،قضاى الهى گرفته و مشتمل گشته كه بعد از 
دیجور به شما رو مى آورد هر گاه رسوالنى مى رفتند، رسوالن دیگر جایگزین مى شدند تا آن جا كه چهره واقعى 

نبوت دگرگون شد و به صورت سلطنت در آمد خداوند رحمت كند كسى كه نبوت را به درستى دریافت كند و به 
 .نگهدار و بشمار !معاذصدق و سالمت از عهده آن بر آید اى 

یزید، خداوند در یزید بركت قرار ندهد : آن حضرت هنگامى كه در شمردن به پنجمى رسید فرمود: معاذ مى گوید
خبر شهادت امام حسین علیه السالم را به من دادند و تربت قلتگاه او را : آنگاه چشمانش پر از اشك شد و فرمود

اتلش كیست سوگند به خدایى كه جانم به دست اوست مردمى كه حسین در بین برایم آورده و به من خبر دادند كه ق
آنها كشته مى شود و آنها از كشته شدنش جلوگرى نكنند خداوند بین سینه ها و قلوبشان اختالف مى افكند اشرارشان 

 :را بر آنها مسلط مى گرداند و آنان را درچار تفرق مى سازد آنگاه فرمود



شهوت پرست به در دانه هاى آل محمد   حمد چه مصیبتى كه از جانب خلیفه انتصابى عیاش آه و افسوس بر آل م
 (351. (علیهم السالم رو مى آورد، فرزند من و فرزندانش را مى كشد

زید بن ابى زیاد روایت كرده كه روزى رسول خداصلى اهللا علیه و آله از خانه عایشه به طرف خانه فاطمه 
. آیا نمى دانى كه گریه او مرا ناراحت مى كند: ید حسین بن على علیه السالم مى گرید فرمودعلیهاالسالم رفت و شن

)352) 
 

 سوگوارى عمومى
در اطراف قبر حسین علیه السالم چهل هزار فرشته : در كتاب المناقب روایت مى كند)واسطى (فقیه ابن مغازلى 

نقل ابوبكر زاغونى هفتاد هزار فرشته آمده است از اینها پریشان مو و غبار آلود تا قیامت بر او مى گریند و در 
ثابت مى شود كه اندوه و زارى بر سبط پیامبر صلى اهللا علیه و آله دامنه ا ش تا قیامت كشیده خواهد شد تا هنگامى 

كه عزاى عمومى حسین در روز رستاخیز برگزار شود بارش اشك ها ادامه دارد، عزایى كه با شركت تمام 
 .ت در صحنه محشر به پا مى گرددمخلوقا

 
 سوگوارى و عزادارى 

سوگوارى و عزادارى براى فقید از دست رفته ، طبیعى بشر است و از مهر و محبت بر مى خیزد، چون سرشت 
بشر به مهر آمیخته است بشرى كه مهر ندارد، بشر نیست اگر مهرى در كار نباشد، سوگى و عزایى نخواهد بود از 

نى عزیز و محبوب ، زیان زندگان خواهد بود، اشك زنده بر مرگ عزیزان بیشتر از احساس دست رفتن انسا
محرومیت ریشه مى گیرد، به ویژه اگر انسان از دست رفته بزرگ باشد، شهید باشد، در راه خدا جانبازى كرده 

داشت عزاى شهید باشد، عزاى حسین انسانى گذشته از مهر رنگ حیاتى دارد و تكامل بشرى را در پى خواهد 
 . زنده نگه داشتن شهادت است

اسارت بانوى بانوان شهادت پیشواى شهیدان را همگانى و جاودانى كرد، سوگوارى بر آنحضرت ، شهادت و 
 .اسارت را همه دانى و جاودانى مى كند

شر از اگر سوگوارى پیشواى شهیدان نبود كسى امروز حسین را نمى شناخت ، راه حسین را نمى شناخت و ب
 !راهنماى هاى امام حسین علیه السالم و نیاكان حسین و فرزندان حسین بهره اى نداشت و محروم بود

اگر سوگوارى پیشواى شهیدان نبود، كسى امروز یزید را نمى شناخت راه یزید را نمى شناخت یزیدیان را نمى 
 . مه زمان ها و همه مكان هاشناخت ، سعادت بشرى تامین نمى شد، شهید رهبر اجتماع بشرى است در ه

رهبرى شهید وقتى است كه شهید شناسا باشد، شهید ناشناخته نمى تواند رهبرى كند سوگوارى و عزادارى براى 
شهید، جامعه را شهید شناس ، فرد را شهید شناس مى سازد اشك بر شهید از دل بر مى خیزد و دل را به سوى راه 

 .شهید رهبرى مى كند
شهید، نفرت طبیعى را به سوى ظالم و ستمگر بر مى انگیزد ناله ها و اشك هات سندى هاى زنده سوگوارى براى 

ظلم ظالمان هستند، سندهاى گویایى كه حكومت هاى ظالم و بیدادگرى را رسوا مى سازند اشك بر شهید، حقایقى را 
 .كه قدرت هاى ظالمانه نهان كردند فاش مى سازد

 .اجتماع و آموزش مردم تاثیر كلى داردسوگوارى بر شهید، در پرورش 
شهید معلم جامعه است و سوگوارى بر او، درس ها و تعلیمات او را بیان مى كند و بلندگوى سخنان شهید براى 

جهانیان است عاطفه بشرى رهنماى بشر است عاطفه اگر به سوى خیر رهنما گردد بشر را سعادتمند و خوشخبت 
ما شد بشر را شقى و بدبخت مى كند و سوگوارى بر شهید عاطفه را به سوى خیر مى سازد و اگر به سوى شر رهن

راهى مى كند زندگانى هستند كه حیاتشان براى بشر، سود است و مرگشان زیان مانند نیكوكاران و خدمتگزاران 
ان بشرى بشر زندگانى هستند كه مماتشان براى بشر سود است و حیاتشان زیان بخش ، مانند ستمكاران و قلدر

حسین در سطح باالترى از نیكوكاران قرار دارد، چون حیاتش براى بشر سودمند بود و شهادتش نیز براى بشر 
سودمند است پس بزرگداشت شهادت موجب تامین سعادت بشر است و سوگوارى براى شهید راهى است براى 



 . بزرگداشت شهادت
د، مهر اشك مى ریزد و اشك مهر مى ریزد اشك عاطفه اشك از مهر ریشه مى گیرد، و مهر از اشك بر مى خیز

انیگز است آزادى روحى مى بخشد و بشر را از اسارت عقده هاى روحى مى رهاند،و به سوى راه حسین روانه 
 .مى سازد

مجرمى كه به راه امام حسین علیه السالم برود، محرم مى گردد، و پلیدى كه دست به دامان حسین علیه السالم بزند 
 . رسا مى شود اشك دعوتى است به سوى راه امام حسین علیه السالمپا

 دعوت اشك با زیان است ، با قلم نیست ، دعوت اشك دعوت با دل است ، دعوت كننده دل است و دعوت شونده دل
. 

كند،  داعى و مدعو، در اشك یكى است و میان آن دو اتحاد برقرار است اتحاد داعى و مدعو تاثیر را چند برابر مى
چون دو گانگى و بیگانگى در میان آن دو نیست هر دو یكى هستند، و دو تا نیستند، دعوت پذیر اشك ، دعوت را 

 آزادى مى پذیرد نه اسیر زور است و نه گرفتار زر، دعوت با زور، دعوت با زر، آزادى ندارد، انسان ساز نیست
. 

شد انسان شدن وقتى است كه طمعى و ترسى در كار انسان سازى دعوت وقتى است كه با زور و زر همراه نبا
نباشد،و دعوت پذیر، آزادى عمل داشته باشد بتواند به دعوت رو كند و بتواند به دعوت پشت كند این وقت است كه 

 .دعوت نتیجه مى دهد و انسان مى آفریند
 .اشك ، حس كنجكاوى ، را بر مى گزیند، و پرسش هاى پى در پى مى آورد

السالم كه بود؟ قاتلش كه بود؟ چرا كشته شد؟ چه مى خواست ؟ راضش چه بود؟از مشخصات حسین  حسین علیه
 . علیه السالم مى پرسند و از مشخصات قاتل امام حسین علیه السالم

 .پاسخ این پرسش ها، دل تیره را روشن مى سازد و دل غافل را هشیار مى كند
 

 یستند شهیدانى كه براى امام حسین علیه السالم گر
گریه زبان دل است و از مهر بر مى خیزد گریه مرهم دل هاى سوخته و داروى دردمندان است دلى كه مهر ندارد، 

 .دلى كه سوزد ندارد، اشك دیده ندارد، دلى كه مهر مى ورزد، مى سوزد و اشك مى ریزد
ریه از انسانیت ریشه مى گیرد، گریه ویژه انسان ها و نشانه مردمى است جانوران نمى گریند، اشك نمى ریزند، گ

جانوران دوپایى كه اشك ندارند، از مردمى بدورند، صورت انسانى دارند و سیرت انسانى ندارند، آن كه در 
 . مردمى پیش است گریه اش بیش است

 گریه بر مظلوم ، بر ستمدیدگان كمكى است به مظلوم ، گریه بر شهید، دعوت به یارى شهید است گریه بر غریب ،
 . همدردى با اوست گریه بر بیچاره نخستین گام چاره اوست

امام حسین علیه السالم سرور مظلومان است پیشواى شهیدان است ، رهبر آزادگان است برترین انسان است گریه 
بر امام حسین علیه السالم پیمودن راه حسین علیه السالم است پاسخ به دعوت امام حسین علیه السالم است ، كمك و 

 .یارى حسین علیه السالم است حسین علیه السالم زنده است دعوت مى كند، یارى مى طلبد
 . گریستن براى حسین علیه السالم لبیك گفتن به نداى امام حسین است

 .سیف و مالك از مادر یكى بودند و از پدر و دوتا، روز شهادت شرفیاب شدند و اشك ریختند واجازه نبرد خواستند
برادر زادگان من ، از چه كسى مى گریید؟ امید دارم كه ساعتى نگذرد كه دیدگانتان :سالم پرسیدحسین علیه ال
 .روشن گردد

خداى مار را فداى تو مى كند، برخود نمى گرییم ، و بر تو مى گرییم ، چرا كه مى بینم حضرتت را دشمن : گفتند
ما بیش از یك جان نداریم كه فداى تو كرده و از تو از هر سو احاطه كرده و غریب مانده اى یار و یاورى ندارد، و 

 . دفاعه كنیم
خداى بدین احساس شما، بدین از جان گذشتن شما كه در راه من گام بر مى دارید، : حسین علیه السالم فرمود

د بهترین پاداش را بدهد پاداشى كه شایسته پرهیزكاران باشد اجازه صادر شد سیف و مالك به سوى دشمن رو كردن



سالم بر تو اى پسر : ولى از حسین علیه السالم دل نمى كندند، گاه بر مى گشتند و رو به حسین كرده مى گفتند
 !رسول خدا

سالم بر شما باد، رحمت حق بر شما باد بركات الهى بر شما باد عشق حسین علیه : حسین علیه السالم پاسخ مى داد
و دل هایشان از مهر او آكنده بود، از حسین به سوى حسین مى رفتند  السالم سر تا پاى دو برادر را فرا گرفته بود

پیشواى آنها حسین بود پشتیبان آنها هم حسین بود بر سپاه یزید تاختند هر كدام بر دگرى پیش مى جست و خود را 
 .وظیفه مند مى دانست كه از برادر حمایت كند

 .تا شربت شهادت نوشیدند جانبازى كردند دلیرانه نبرد كردند و مردانه كوشیدند
چه شیر پاكى ! وچه پسرى ! سیف و مالك ، دو عموزاده بودند، ولى از یك پستان شیر خورده بودند، وه چه مادرى 

مادرى كه فرزند خود را سعادتمند كرد، فرزندانى كه مادر را سعادتمند كردند برادران با دوست خود، شبیب ، ! 
ارى حسین علیه السالم به سوى كوى شهادت شتافتند، خود را از دیده بانان یزید سه تنى از كوفه بیرون شدند به ی

 .نهان داشتند كوشیدند تا خود را به حسین علیه السالم رسانند و در زمره سربازان او قرار گرفتند
، و  شبیب از مردان دلیر بود و سوابقى نیكو داشت ، در جهادهاى سه گانه پدر حسین علیه السالم جمل صفین

نهروان شركت داشته ، شمشیر زده جانبازى كرده بود، اینك به یارى حسین علیه السالم شتافته تا زندگانى از سر 
 .گیرد و حیات جاودانى را تجدید كند

شبیب در دفاع از نخستین حمله یزیدیان ، مردانه جنگید تا جان دادد و به شهادت رسید و همچون دو یار باوفاى 
ك ، تنهایى و غریبى حسین علیه السالم را ندید هر چند حسین علیه السالم از آغاز غریب بود خویش سیف و مال

هنوز هم غریب است بشر بدان پایه از ترقى و تكامل نرسیده كه حسین علیه السالم را از بى كسى و غریبى بیرون 
ن پر شود كه جهان گلستان خواهد كند سعادت بشر وقتى است كه اجتماع بشرى از یزیدیان تهى گردتد و از حسینیا

 (353. (شد
سوگوارى عمومى زمانى صورت مى گیرد، كه مادر داغدیده اش فاطمه دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با 

 .جامه هاى خونین وارد محشر شود
ست ، سپس وقتى دخترم فاطمه وارد محشر مى شود لباس هاى خونین با او: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

اى جبار، بین من و قاتل فرزندم داورى كن به خداى كعبه سوگند : به پایه اى عرش چنگ مى زند و عرض مى كند
 .كه به نفع دخترم داورى مى كند

این حدیث را سید محمود شیخانى مدنى در كتاب خود الصراط السوى بر صحت گفتار سلمیان بن یسار هاللى گواه 
 :سنگى را یافتند كه بر آن نوشته بود: چنین است  آورده است گفته سلیمان
 البد ان ترد القیامة فاطم

 و قیمصها بدم الحسین ملطخ
 ویل لمن شفعاوه خصماوه

 والصور فى یوم القیامة ینفخ
ناگزیر حضرت فاطمه علیهاالسالم وارد عرصه قیامت مى شود در حالى كه پیراهنش به خون حسین آغشته است 

 .كه شفیعانشان دشمنان مدعى آنهاست و صور در قیمامت دمیده خواهد شدواى بر آن كسانى 
نگهدارى خون و لباس مقتول ، نزد امت عرب و امت هاى دیگر اشاره به این است كه هنوز قصاص خون خواهى 

 .نشده است دل مجروح بعد از خونخواهى الیتام كامل مى یابد
 

 گریه آسمان براى امام حسین علیه السالم 
و قاتل حسین بن على علیه ) 355(قاتل یحیى بن زكریا : كه فرمود) 354(امام محمد باقر علیه السالم روایت شد از 

السالم هر دو ولد الزنا بودند و آسمان سرخ نشد مگر براى امام حسین علیه السالم و یحیى پیامبر علیه السالم 
 :ر از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل شده كه فرمودمظلوم و تا قیامت باقى خواهد بود و در كتاب تحفة االبرا

 . ما بكت السماء على احد اال على یحیى بن زكریا و الحسین ابن على ، و حمرتها بكاوها



 . هرگز آسمان بر كسى گریه نكرد، مگر بر یحیى بن زكریا و حسین بن على و گریه آسمان سرخى آن است
جاد علیه السالم راجع به امام حسین علیه السالم را كه در چند مورد به حضرت در این جا الزم است فرموده امام س

 . یحیى پیامبر علیه السالم شباهت داشته مقدارى توضیح دهیم
 :عده اى از محدثان از سید سجاد علیه السالم روایت كرده اند كه فرمود

و كوچ نكردیم از آنجا مگر آن كه یاد نمود  نیامدیم در منزلى: بیرون شدیم با پدرم حسین علیه السالم پس فرمود
یحیى بن زكریا را و روزى فرمود كه از پستى این جهان بود كه سر حضرت یحیى بن زكریا را و روزى فرمود 
كه از پستى این جهان بود كه سر حضرت یحیى علیه السالم را هدیه فرستادند براى زن زناكارى از بنى اسرائیل 

كر امام حسین علیه السالم و یحیى علیه السالم اشاره به همین معنا باشد اما وجه شباهتى كه بعید نیست كه تكرار ذ
 : میان این دو مظلوم بوده بسیار است و ما به ذكر هشت وجه بسنده مى كنیم

 آن كه همنامى بر این كه هر دو معصوم پیش از تسمیه آنها نبوده چنان كه در روایات فراوان وارد است كه: اول 
 . نام یحیى و حضرت امام حسین علیهماالسالم را كسى پیش از این دو مظلوم نداشته

 . مدت حمل هر دو شش ماه بوده چنان كه در چند روایت وارد است: دوم 
سوم آنكه قبل از والدت هر دو اخبار و وحى آسمانى به والیت و شرح مجارى احوال هر دو آمد، چنان كه مشروحا 

سوره ) (و حملته امه كرها و وضعته كرها (ت سیدالشهداء علیه السالم است و در تفسیر آیه در باب والدت حضر
 .محدثان و مفسران نقل كرده اند .( 46احقاف ، آیه 

 وارد است)فما بكت عیلهم السماء و االرض (گریستن آسمان بر هر دو كه در روایات فریقین در تفسیر آیه : چهارم 
. 

 ...بكت السماء علیهما اربعین صباحا: ه قطب راوندى روایت كرد
پنجم ، آنكه قاتل هر دو ولدالزنا بوده و در این باب چندین روایت وارد شده بلكه از حضرت محمد باقر علیه السالم 

 .مروى است كه پیامبران را نكشد مگر اوالد زنا
داگان هدیه بردند چنان كه در چند آنكه سر هر دو را در طشت طال نهادند و براى زنان زناكاران و زناز: ششم 

روایت آمده است با این تفاوت كه سر حضرت یحیى علیه السالم را در طشت بریدند كه خون او به زمین نرسد تا 
در این حد نیز رعایت را از حضرت ) لعنهم اهللا (سبب غضب الهى شود لكن كفاره كوفه و اتباع بنى امیه 

 .سیدالشهداء علیه السالم نكردند
هفتم ، تكلم سر حضرت یحیى علیه السالم چنان كه در تفسیر قمى است و تكلم سر مطهر سیدالشهداء علیه السالم 

 . چنان كه در جاى خود گذشت
هشتم ، انتقام الهى براى حضرت یحیى و امام حسین علیه السالم به كشته شدن هفتاد هزار تن چنان كه در خبر 

 . مناقب است
هداء با حضرت یحیى علیهماالسالم معلوم مى شود سر احادیث وارد كه آنچه در امت هاى از تطبیق حال سیدالش

 (356. (سابق واقع شده در این امت واقع شود
تمام چشم ها روز قیامت گریه مى كنند به شدت و ناراحتى ، مگر چشمى كه براى امام حسین علیه السالم گریه 

 (357) .ان است كرده باشد پس آن چشم روز قیامت شاد و خند
 (358. (آسمان چهل روز براى امام حسین علیه السالم خون گریه كرد

از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه پس از كشته شدن امام حسین علیه السالم آسمان چهل روز گریه 
 :كرد سوال شد از عالمات گریه آسمان ؟ فرمود
 (359. (روب مى كرد در حالى كه سرخ بودآفتاب طلوع مى كرد در حالى كه سرخ بود و غ

در تذكرة سبط بن جوزى از هالل بن ذكوان نقل شده كه چون حسین علیه السالم شهید شد، دو یا سه ماه گذشت ، 
به سفرى رفتیم ، باران بر ما : دیوارها را گویى خون آلوده مى دیدم از هنگام نماز صبح تا غروب آفتاب و گفت 

 (360. (در جامه هاى ما مانند خون بماندبارید كه نشانه آن 
به ما رسیده كه هنگام قتل امام حسین علیه السالم هیچ : طبرسى در اعالم الورى از زهرى روایت مى كند كه گفت 



 (361. (سنگى را بر نمى داشتند جز آنكه زیر آن خون تازه بود
همه چیز در نظر ما رنگ عزا و خون به  زمان كشته شدن حسین بن على علیهماالسالم آسمان خون مى بارید و

 (362. (خود گرفته بود
. وقتى امام حسین علیه السالم كشته شد آسمان گریه كرد و گریه آسمان آن بود كه صفحه آسمان تماما سرخ شده بود

)363) 
 (364(. بعد از یحیى بن زكریا، آسمان بر احدى گریه نكرد و مگر براى امام حسین : ابن سیرین گفته است 

 
 آفتاب براى امام حسین علیه السالم گریه مى كند 

تا هفت روز )365(عیسى بن حارث روایت كرده كه چون حسین بن على علیه السالم را شهید كردند در آن اوقات 
هر گاه نماز عصر مى گزاردیم نظر مى كردى بر آفتاب كه بر دیوارهاى خانه ها تابیده بود گویى از شدت سرخى 

 . خ استلحاف سر
كه از زكریا بن یحیى بن عمر الطائى شنیدم كه او از یكى از محبان شنیده بود كه شمر لعین را قطعه اى : او گفت 

طال به دست آمده بود و در میان اموال امام حسین علیه السالم و آن را به دختر خود داد و او به زرگر داد كه زیور 
 (366. (آورد بسازد چون او به كوره برد خاكستر بیرون

 
 گریه امام سجاد علیه السالم 

از امام جعفر صادق علیه السالم منقول است كه حضرت امام زین العابدین علیه السالم چهل سال بر پدر بزرگوار 
خود گریه كرد و در این مدت روزها روزه داشت و شب ها به عبادت قیام داشت و غالم آن حضرت هنگام افطار 

میل بفرما اى موالى من ، : مى كرد  زرگوار حاضر مى كرد و نزد آن جناب مى نهاد و عرض آب و طعام بر آن ب
 :آن حضرت با گریه و ناله مى فرمود

 . قتل ابن رسول اهللا جائعا، قتل ابن رسول اهللا عطشانا
ه شهید چگونه آب و طعام بخورم و حال آن كه پسر رسول خداصلى اهللا علیه و آله را با شكم گرسنه و لب تشن

 . كردند
این جمالت را مكرر مى فرمود تا آنكه طعام و آب را با آب دیده ممزوج و مخلوط مى داشت و همیشه به این حال 

روزى امام سجاد علیه السالم به : بود تا خداى خود را مالقات كرد از یكى از غالمان حضرت روایت شده كه گفت 
بیرون رفتم وقتى به آن حضرت رسیدم دیدم كه بر روى سنگ  صحرا تشریف برد، من نیز از پشت سر آن جناب

ناهموارى سر به سجده گذاشته و شنیدم گریه او را كه در سینه خود مى گردانید، و شمردم كه هزار مرتبه این 
 :تهلیالت را در سجده خواند

 . تصدیقا ال اله اال ا هللا حقا حقا، ال اله اال اهللا تعبدا ورقا، ال اله اال اهللا ایمانا و
اى سید و : فرو گرفته عرض كردم   آن گاه سر از سجده برداشت دیدم صورت و ریش مباركش را آب دیدگانش 

 آقاى من ، وقت آن نشده كه اندوه شما، مام شود و گریه شما كم گردد ؟
ازده پسر داشت و پیامبر و پیامبر زاده بود و دو) 367(واى بر تو یعقوب بن اسحاق ابراهیم علیه السالم : فرمود

خداى بزرگ یكى از پسرانش را از نظر او غایب كرد از حزن و اندوه مفارق آن پسر، موى سرش سفید شد و 
پشتش خمیده گردید و چمشش از بسیارى گریه نابینا شد و حال آن كه پسر وى در دنیا زنده بود ولى من با چشم 

سر بریده دیدم پس چطور حزن و من به آخر رسد و گریه ام  خود پدر و برادرم را با هفده تن از اهل بیت كشته و
 .كم شود

روایت شده كه آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم كناره گرفت و در بادیه در خانه اى كه سیاه چادر 
م مى گویند چند سال منزل فرمود و گاه به زیارت جدش امیرالمومینن علیه السالم و پدرش امام حسین علیه السال

 (368. (رفت و كسى مطلع نمى شد
پس از شهادت امام حسین علیه السالم زنان بنى هاشم خضاب نكردند و روغن : امام صادق علیه السالم فرمود



نمالیدند و سرمه نكشیدند تا سر عبیداهللا زیاد رسید و جدم امام زین العابدین آن چنان مى گریست كه اشك او 
 (369) .محاسنش راتر مى كرد

هر كس كه چون یادى از ما در نزد او شود و دیدگانش پر از : از امام صادق علیه السالم روایت شده كه فرمود
 (370. (اشك گردد، اگر چه اندازه بال مگسى باشد، خداوند گناهانش را بیامرزد، هر چند مانند كف دریا باشد

ماه محرم مى آمد امام كاظم علیه السالم را كسى امام سجاد علیه السالم بر پدر بزگوارش چهل سال گریست ، وقتى 
 (371. (خندان و شاد نمى دید تا روز عاشورا كه بر آن حضرت روز مصیبت و حزن بود

 من روضه خوانى را دادند 
مجلس روضه خوانى داشتیم ، شب ختم شد، درها را بستیم ، و خوابیدیم ، در خواب : آقا سید اسداهللا نقل كرده اند

آقا روضه تمام شده مى : روضه تمام شده مردم رفته اند ولى آقایى ایستاده است خدمتش عرض كردم  دیدم جلسه
 براى كه روضه خواندید؟: خواهیم درها را ببندیم و استراحت كنیم ، فرمود

 . براى امام حسین: گفتم 
جیب مباركش كرد و یك مى خواهى مزد شما را بدهم ، پرسیدم شما كى هستید ؟جوابى نفرمود دست در : فرمود

این براى : این براى خودت بعد چیز دیگرى داد و گفت : با یك زنجیر زیبا مرحمت كرد و فرمود... عدد و ان یكاد
 مقصود كیست ؟ : گفتم.كنیز زهرا

عرض : عیالت كه زحمت پذیرایى روضه را عهده دار بود و براى بچه ها هم دو چیز دیگر لطف فرمود: فرمود
 تان را معرفى نكردید ؟خود: كردم 
 شما براى چه كسى روضه مى خواندید ؟: فرمود

من پدرشان هستم از شادى بیدار شدم دیدم اتاق ، معطر و ان یكاد آن جا : براى امام حسین فرمود: عرض كردم 
پسرم است كه هنوز زنجیرش را داریم از آن حرزها هم در ناراحتى و بیمارى بچه ها استفاده كردیم یك بار هم 

 (372. (تصادف كرد، از بركت حرزها سالم ماند
------------------------------------------ 

 : پاورقى ها
 .252امام عظیم ، ص  -334
 .252معجزه امام عظیم حسین علیه السالم ، ص  -335
 .118وقایع االیام ، محرم ، خیابانى ، ص  -336
 .32تاریخچه كربال، ص  -337
 .35رار، ص محن االب -338
 .128قیام و انقالب مهدى ، شیهد مرتضى مطهرى ، ص  -339
 .291، ص 2مقتل جامع ، ج  -340
 .294، ص 3مقتل جامع ، ج  -341
 .70، ص 2مقتل جامع ، جلد  -342
 .2294، ص 2مقتل جامع ، جلد  -343
 . ، به نقل از تحفة الزائر، عالمه مجلسى ره چاپ سنگى30تاریخ كربال، ص  -344
 .415، ص 3ثمرات الحیاة ، ج  -345
 . ، چاپ پیام آزادى778از مفاتیح الجنان ، شیخ عباس قمى رحمة اهللا علیه ، ص  -346
 . 278، ص 2مقتل جامع ، ج  -347
 .5لو لو و مرجان ، ص  -348
 .38لو لو و مرجان ، چاپ تهران ، ص  -349
 .306، جالء الیعون ،ص 17نفس المهموم ، ص  -350
 .174اه و روش ، ص ر -351



 .243، ص 2كشف الغمه ، ج  -352
 .418پیشواى شهیدان ، ص  -353
 . 501حدیقة الشیعه ، ص  -354
 .91، كامل الزیارات ، ص 238مدینة المعاجز، ص  -355
 . 446، ص 1منتهى االمال ، ج  -356
 .143خصائص حسینى ، ص  -357
 .91، كامل الزیارات ، ص 1174، خصال ، ص 238، مدینة المعاجز،، ص 54، ص 4مناقب ، ج  -358
 .272، دمعة الساكبه ، ص 127اثبات الوصیه ، ص  -359
 . 91، كامل الزیارات ، ص 179، ص 2، كشف الغمه ، ج 287نفس المهوم ، ص  -360
 .219اعالم الورى ، ص  -361
 . 186، ص 5اثبات الهداة ، ج  -362
 .477، ص 11احقاق الحق ،، ج  -363
 . 90، كامل الزیارات ، ص 476، ص 11احقاق الحقت ، ج  -364
 .480، ص 11احقاق الحق ، ج  -365
 .127، اثبات الوصیه ، ص 239، ص 2كشف الغمه ، ج  -366
 .227منتخب طریحى ، ص  -367
 .450منهتى االمال ، ص  -368
 .178، ص 4اعیان الشیعه ، ج  -369
 .10لهوف ، ص  -370
 .155، ص 4 اعیان الشیعه ، ج -371
 .247، ص 2مقتل جامع ، ج  -372

 

 نام روضه خوانها در دفتر حضرت فاطمه زهرا علیهااسالم
 عالم فرزانه حامى مكتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم

عموى بزرگوارم ثقه المحدثین : حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج سید مرتضى مجتهدى سیستانى نقل كردند
ج سید ابراهیم مجتهدى سیستانى اعلى اهللا مقامه از ذاكرین قدیمى و اهل منبر و همچننى سر كشیك مرحوم آقاى حا

آستان قدس رضوى حضرت على بن موسى الرضا علیهماالسالم بود آن مرحوم در یك رویاى مهم كه باید درس 
ه محضر حضرت صدیقه عبرتى براى همه ذاكرین و خدمتگزاران دربار حضرت سیدالشهداء علیه السالم باشد ب

كبرى فاطمه زهرا علیهاالسالم مشرف شدند و دفترى را در خدمت آن بزگوار گشوده مى بیند از آن حضرت سوال 
 این دفتر چیست ؟: مى كنند

نام روضه خوان هاى فرزندم حسین در این دفتر ثبت : حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم در پاسخ ایشان مى فرمایند
 . شده است

نگاه مى كنند، مى بیند نام عده اى از مرثیه خوانان در آن دفتر ثبت شده و همچنین مقدار پولیب كه در ایشان 
 . مجالس دو ماه محرم و صفر آن سال به جهت خواندن روضه به آنان داده مى شود دقیقا در آن دفتر آمده است

 سى تومان: ه در مقابل نام ایشان نوشته شده آن مرحوم نام خودشان را نیز در آن دفتر مى بیند و متوجه مى شوند ك
! 

از خواب بیدار شده و از رویایى كه دیده بودند سخت متعجب مى شوند، زیرا سى تومان گرچه در آن زمان براى 
 . یك مجلس مبلغ زیادى بوده ولى براى دو ماه و براى مجالس زیاد غیر قابل باور بوده است

محرم مانده بود كه ایشان بیمار شده و قدرت خارج شدن از منزل را از دست مى  اتفاقا در آن سال چند روز به ماه
دهند و بیمارى ایشان هم چنان ادامه مى یابد تا ماه محرم و صفر تمام مى شود در مدت دو ماه فقط یك روز حال 

ایشان مى دهد كه  ایشان سبك شده و در یكى از مجالس خود شركت مى كنند و بعد از مجلس صاحبخانه پاكتى را به
 . در آن سى تومان پول بوده است



پس از آن صادق بودن رویاى ایشان واضح مى شود و روشن مى شود كه چقدر حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم 
و چگونه همه آنها با نظم و برنامه در كنترل آن ! به مجالس روضه و همچنین به مرثیه خوانان عنایت دارند

 . حضرت است
ن شدن اهمیت روضه خوانى و مجالس روضه اى كه با اخالص و ارادت برپا مى شود، و مورد توجه براى روش

 :خاص حضرت فاطمه زهرا علیهماالسالم است به این روایت توجه كنید
 :امام صادق علیه السالم در روایتى مى فرمایند

 (373(اهللا علیه و آله و ادى حقنا ما من باك یبكیه اال وقد وصل فاطمه و اسعدها علیه و وصل رسول اهللا صلى
هیچ كس نیست كه براى امام حسین علیه السالم گریه كند مگر آن كه گریه او به حضرت فاطمه علیه السالم مى 

رسد و او را بر گریه براى امام حسین علیه السالم كمك مى كند، او به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى رسد، و 
 .ادا مى كند)  در این باره(حق ما را 

 :در روایت دیگرى امام صادق علیه السالم درباره اهمیت گریه بر امام حسین علیه السالم مى فرمایند
ایها الباكى لو علمت ما اعد اهللا لك لفرحت  : انه لینظر الى من یبكیه فیستغفر له و یسال اباه االستغفار له و یقول...

 (374. (ذنب و خطیئه اكثر مما حزنت و انه لیستغفر له من كل 
امام حسین علیه السالم به كسى كه بر ایشان بگرید مى نگرند، آنگاه براى او استغفار مى كند و از حضرت 

اگر مى : و به گریه كننده مى فرمایند. امیرالمومنین علیه السالم مى خواهند كه ایشان هم براى او طلب آمرزش كنند
و آماده نموده بیشتر از مقدارى كه غمگین شدى مسرور مى شدى و امام دانستى كه خداوند چه چیزى را براى ت

 . مى كند و از هر گناهى و خطایى كه انجام داده است  حسین علیه السالم براى او طلب آمرزش 
یك قطره اشك در غم آن خسرو شهید صدنامه سیاه گنه مى كند سفید از روایت استفاده مى شود این است كه مجالس 

منظر امام حسین علیه السالم است و كسانى كه در آن مجالس حضور پیدا مى كنند، باید بدانند در منظر  روضه در
 .حضرت سیدالشهدا علیه السالم هستند و احترام و ادب را كامال رعایت كنند

ه براى نكته بسیار مهم دیگر این است كه گریه كنندگان بر امام حسین علیه السالم باید پس از عزادارى و گری
ظهور منتقم خون آن حضرت دعا كنند و از خداوند بخواهند كه در تعجیل فرج حضرت بقیه اهللا ارواحنا فداه تعجیل 

 .نماید تا در این هنگام مورد عنایت و دعاى امام زمان صلوات اهللا علیه نیز واقع شوند
 :در یك رویاى صادقه حضرت امام عصر علیه السالم ارواحنا فداه فرمودند

 (375(انى الدعو لكل مومن یدعو لى بعد ذكر مصائب سیدالشهدا فى مجالس العزاء 
من حتما دعا مى كنم براى هر فرد با ایمانى كه در مجالس سوگوارى بعد از یاد مصایب سیدالشهدا براى من دعا 

 .نماید

 نمونه اى از شجاعت و معجزات امام حسین علیه السالم : بخش پنجم 
 

 ت امام حسین علیه السالمشجاع: فصل اول 
 شجاعت امام حسین علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به ارث رسیده

در روایتى آمده است كه فاطمه علیه السالم دو فرزند خود حسن و حسین علیه السالم را نزد رسول خدا صلى اهللا 
یا رسول اهللا ، این دو فرزند تو : رض كردو ع -در آن بیمارى كه آن حضرت رحلت فرمود  -علیه و آله آورد 

حسن راهیبت و بزرگوارى دادم و حسین علیه السالم را : حضرت فرمود. هستند، چیزى از خود به آنها میراث ده 
 (376. (بخشش و شجاعت 

  . این منبر پدر من است
. نماز جمعه باالى منبر رفت هنگامى كه ابوبكر خالفت را ربود، روز جمعه براى خطبه : على علیه السالم فرمود

. این منبر پدر من است : حسنین علیهماالسالم هم آماده نماز بودند، حسین علیه السالم جلو منبر رفت و فرمود
راست مى گویى ، این منبر پدر تو است نه پدر من ، : گریست و گفت ) ابوبكر سیاست همیشگى را به كار بست (

. رساندند  السالم وارد شد و علت گریه را پرسید، جریان را به عرض مباركش در این زمان امیرالمومنین علیه 
ابوبكر، پسر در هفت سالگى دندان مى ریزد و دندان هاى اولیه از هفت تا دوازده سالگى تكمیل مى گردد و : فرمود

 (377. (است   یش در بیست و هشت سالگى رشد عقلش به پایان مى رسد، بعد از آن هر چه فرا گیرد تجربه و آزما
 

 اى دروغگو از منبر جدم بیا پایین
. روزى عمر بر منبر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بود و شایستگى خود را براى پیشوایى مومنان اعالم مى كرد

چون گفته هاى عمر را . امام حسین علیه السالم در حالى كه از سن مباركش ده سال مى گذشت وارد مسجد شد



: در برابر منبر ایستاد و چشمان انبوه جمعیت متوجه آن حضرت گشت ، آن گاه با كمال شجاعت فرمودشنید، آمد 
در این صحنه با . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله پایین بیا، این منبر پدر تو نیست ) 378(اى دروغگو از منبر جدم 

و مادر گرامى اش بیاناتى ایراد فرمود كه  عمر احتجاج كرد و از فضایل پدر و جدش محمد صلى اهللا علیه و آله
 (379. (همه مردم از شوق و ذوق گریستند

  .امام حسین علیه السالم عمامه مروان را به گردنش پیچید
اگر افتخار : در احتجاج از محمد سائب روایت كرده است كه مروان بن حكم به حسین ابن على علیه السالم گفت 

نباشد به چه چیز بر ما فخر مى كنید؟ حسین علیه السالم برخاست ، گلوى او را بگرفت شما به فاطمه علیهماالسالم 
 (380. (و بفشرد و آن حضرت بسیار نیرومند بود و عمامه مروان را به گردن او پیچید تا بى هوش شد

 .شجاعت امام حسین علیه السالم در میان عرب مثل شد
تل ابن طاووس مسطور است عدد لشكر مخالف به صد هزار كس رسید و بنا به روایتى كه در مقتل ابن بابویه و مق

تن بیش نبودند و با وجود این در خاطرش ماللى  72و به قول مشهور از  82با آن حضرت از خویش و بیگانه از 
و در دلش اضطرابى به هم نرسید و با قلت انصار و كثرت اعدا صبر مى نمود و با اعدا جنگى كرد كه مگر پدرش 

حیدر صفدر در صفین و جمل كرده باشد و تیغى كار فرموده كه مگر على علیه السالم در بدر و احد كار فرموده 
باشد تا به حدى كه مردم شجاعت حضرت امیر المومنین علیه السالم را فراموش كردند و شجاعت او را در میان 

رت قادر بر كشتن اینها مى بود و به دم عرب مثل شد، چه در مقتل روایتى مذكور است كه عدد كشتگان آن حض
تیغش مى آمدند و نمى كشت و سر آن را كسى نمى دانست تا آن كه از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم 

چون جدم مى دانست كه در صلب آنان جمیع شیعیان هستند ایشان را به همین  :پرسیدند كه سر این چه بود؟ فرمود
 . جهت نمى كشت
ن حضرت را نزد خدا مرتبه بزرگى بود كه بدون شهادت به آن مرتبه نمى رسد، بنابراین كوشش حاصل آن كه آ

 .كرد تا خود را بدان مرتبه بزرگ رسانید
در اخبار آمده كه از افرادى كه در كربال حاضر شده بودند به بالى و عقوبتى گرفتار شدند و محل عبرت دیگران 

 (381. (به جهنم واصل شدندگردیدند و به رسوایى هر چه تمام تر 
 

 چهار هزار مالئكه ژولیده مو و غبار آلوده كنار قبر امام حسین علیه السالم
روایت شده كه خداى توانا آن چهار هزار فرشته اى را كه در جنگ بدر براى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 

رت را مخیر كرد بین این كه بر دشمنان خود فرستاده بود، براى امام حسین علیه السالم نیز فرو فرستاد و آن حض
ولى آن حضرت مالقات خدا را انتخاب كرد و به فرشتگان دستور داد كه . ظفر یابد و این كه خدا را مالقات كند

آن فرشتگان ژولیده مو و غبار آلوده و منتظر قیام آن قائمى هستند كه از فرزندان حسین علیه . نزد قبرش باشند
 . السالم است

جنگجو را به دست خود به جهنم فرستاد و آنان را براى  1800وایت شده كه امام حسین علیه السالم روز عاشورا ر
بعد از آن ده نفر ده نفر، براى . ابتدا یك نفر یك نفر براى جنگ با آن حضرت مى آمدند. مبارزه دعوت مى كرد

همه لشكر به دور آن حضرت اجتماع كردند و براى آخرین بار . سومین بار صد نفر صد نفر به جنگ او آمدند
 (382. (حضرت را از چهار طرف احاطه كردند

 
 امام حسین علیه السالم یگانه حامى دین 

معاویه در طول خالفت بیست ساله خود پایه هاى حكومت فرزند فرومایه اش یزید را كه عصاره فساد و ثمره 
گذشت معاویه مردى روى كار آمد كه نه تنها تربیت دینى  پس از در. شجره اموى بود، محكم و استوار ساخت 

نداشت ، بلكه با اسالم پیامبر بر اساس كینه توزى هاى دوران جاهلیت و جنگ هاى بدر و احد و احزاب شدیدا 
حكومتى كه باید محقق رسالت اسالم مجرى قوانین و حدود نماینده افكار و آراى مسلمانان و تجسم . مخالفت بود

معه اسالمى باشد به دست مرد پلیدى افتاد كه آشكارا موضوع رسالت و وحى محمد صلى اهللا علیه و آله را روح جا
 (383. (انكار مى كرد و به سان جد خود ابوسفیان همه را پندارى بى نمى دانست 

كه مى  آیا در چنین اوضاع و احوال ، و با انتشار فساد در حوزه هاى حكومت اسالمى و نفوذ عناصر مرتجع
خواستند اوضاع را به دوران جاهلیت بازگردانند، حضرت حسین بن على علیه السالم كه نمونه تقوا و پرهیزكارى 

و سمبل آزادى و یگانه حامى دین و یاور پیامبر بود مى توانست دست بیعت به چنین مردى بدهد و بر جنایات و 
ه ولید استاندار مدینه امام علیه السالم را به استاندارى هنگامى ك. ستم كارى هاى و منویات پلید او صحه بگذارد

انا اهل : دعوت كرد و نامه یزید را براى او خواند و از حضرت خواست كه با یزید بیعت كند، وى در پاسخ گفت 



 (384)بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف المالئكه ، بنا فتح اهللا و بنا ختم 
 ...كز آمد و رفت فرشتگان و محل نزول رحمت خدا هستیم وما خاندان نبوت و رسالت و مر

یزید مردى است فاسق و بزهكار، شراب خوار، قاتل بى گناهان و متاجر به فسق ، مثل من با این سوابق درخشان 
 .با چنین كسى بیعت نمى كند

به مسلمانان جهان نشان بدین گونه امام علیه السالم با نهضت خالفت و سازنده خود، ماهیت كثیف این حكومت را 
چیزى . داد و پرده از روى منویات خطرناك آن برداشت و سرانجام احساسات مردم را علیه امویان بسیج نمود
در  (385) .نگذشت كه درتمام اقطار اسالمى نهضت هایى روى داد كه منجر به نابودى كامل حكومت امویان شد

سلمین چون حجر بن عدى و رشید هجرى را به جرم حب اهل بیت زمان معاویه مردان شجاع و نامى فراوانى از م
عالوه بر همه اینها معاویه با تمهید مقدماتى ننگین ، سبط اكبر رسول خدا صلى اهللا . و والى على علیه السالم كشتند

 (386. (علیه و آله یعنى امام دوم شیعیان جهان حسن بن على علیه السالم را مسموم و شهید مى سازد
 
 ایت امام حسین علیه السالم از مظلوم حم

شدت عالقه امام حسین علیه السالم به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان را مى توان در داستان ارینب و 
یزید در زمان والیت : همسرش عبداهللا بن سالم دریافت كه اجمال و فشرده اش را در این جا متذكر مى شویم 

در ... وسایل شهوت رانى كام جویى و كام روایى از قبیل پول ، مقام ، كنیزان رقاصه وعهدى با این كه همه نوع 
 .اختیار داشت ، چشم ناپاك و هرزه اش را به بانوى شوهر دار عفیفى دوخته بود

پدرش معاویه به جاى این كه در برابر رفتار زشت و ننگین عكس العمل كوبنده اى نشان دهد، با حیله گرى و 
ازى و فریبكارى ، مقدماتى فراهم ساخت تا زن پاكدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به بستر دروغ پرد

در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه . امام حسین علیه السالم از قضیه با خبر شد. گناه آلوده پسرش یزید بكشاند
اسالم زن را به شوهرش عبداهللا بن سالم بازگرداند  شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یكى از قوانین

و دست تعدى و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاكیزه اى قطع نمود و با این كار همت و غیرت هاشمیان را 
نمایان ساخت و عالقه مندى خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمان ابراز داشت و این رفتار داستانى شد كه در 

 (387. (على علیه السالم و دنائت و ستمگرى بنى امیه ، براى همیشه در تاریخ به یادگار ماند مفاخر آل
 

 فرمان امام حسین علیه السالم به معاویه 
. از معاویه ملعون حاجتى خواست ) 389(روزى اعرابى : نقل مى كند) 388(عالمه مجلسى رحمه اهللا از مناقب 

 .نشان داد معاویه از برآوردن حاجت او مسامحه
معاویه از جواب اعرابى اعراض نموده و با سید الشهدا . اتفاقا امام حسین علیه السالم در آن مجلس وارد مى شود

اعرابى از بعضى حاضران مجلس پرسید كه این شخص كه بود كه وارد مجلس شد و با . مشغول صحبت مى شود
 معاویه مشغول صحبت است ؟

اى : اعرابى به امام علیه السالم عرضه داشت . مرد حسین بن على علیه السالم بود این: در جواب اعرابى گفته شد
امام حسین علیه . فرزند دختر رسول اهللا درباره قضاى حاجت من به معاویه امر فرمایید كه حاجت مرا برآورد

 .برآورده نمود معاویه به دستور حضرت حاجت اعرابى را. حاجت این مرد را برآور: السالم به معاویه فرمود
 :اعرابى نیز به همین مناسبت اشعارى را سرود

 اتیت العیشمى فلم یجد لى
 الى ان هزه ابن الرسول

 هو ابن مصطفى كرما وجودا
 و من بطن المطهره البتول

 و ان لهاشم فضال علیكم
 كما فضل الربیع على المحصول

پس سخاوتى نكرد و منفعتى به  .( یعنى معاویه( به سوى درخت خشك فاسدى آمدم ، بلكه از آن به من منفعتى رسد
من نرسانید تا این كه حركت داد درخت خشك را فرزند گرامى رسول خدا كه بى شك فرزند پیامبر مصطفى صلى 

اهللا علیه و آله و پسندیده و برگزیده است از حیث سخاوت و كرم و كریم و جواد است و از بطن مطهره بتول 
 . عذراست

اى معاویه گروه بنى هاشم را بر شما كه نسل امید هستید از قدر و فضیلت و منقبت و زیادتى هست  به درستى كه
چنان كه زمین گلزار و فصل بهار را فضیلت بیشترى است بر زمین خشك خالى و بى علف و بى ثمر و بر فصل 



 . خزان
، اما تو حسین علیه السالم را مدح و  من تو را عطا نمودم و حاجت تو را برآوردم: معاویه به اعرابى خطاب كرد

عطا نمودى براى من از حق ! اى معاویه : ثنا مى گویى ؟ اعرابى پاك طینت و نیكو سیرت به معاویه ملعون گفت 
و مال آن بزرگوار و برآوردى حاجت مرا به گفته او، یعنى تو را هیچ حقى در میان نیست تا سزاوار مدح و ثنا 

 (390. (باشى 
 

 امام حسین علیه السالم با معاویه  گفتگوى
وقتى معاویه حجر بن عدى و اصحاب او را كشت و در آن سال به حج رفت : از صالح بن كیسان نقل شده كه گفت 

ابا عبداهللا ، شنیدى آنچه كردیم باحجر و ) 391(اى : و حسین بن على علیه السالم را مالقات كرد، و پس گفت 
 . عیان پدرتاصحابش و طرفداران او و شی

امام . آنها را كشتیم و بر آنها نماز خواندیم و كفن كردیم آنها را: با آنها چه كردى ؟ گفت : امام علیه السالم فرمود
ولى  ( یعنى نماز خواندن بر آنها دلیل بر اسالم آنهاست(آنها تو را محكوم كردند  :حسین علیه السالم خندید و فرمود

یعنى آنها (ا آنها راكفن نمى كنیم و بر آنها نماز نمى خوانیم و آنها را دفن نمى كنیم اگر ما بكشیم شیعیان شما ر
 (مسلمان نیستند

شنیده ام كه نسبت به على علیه السالم بدگویى مى كنى و در نقص و عیب جویى ما اقدام : امام علیه السالم فرمود
رى یا نه ؟ اگر عیب خودت در نظرت بزرگ تر مى نمایى ، تو پیش خود فكر كن ، ببین آیا در این كار حق دا

معاویه ، . و ما را ظالم دانسته اى ) یعنى عیب خودت را كوچك دیده اى (نبود، پس خیلى به نظرت كوچك آمده 
تو در مقابل ما اطاعت كردى . غیر خودت ره نبند و به غیر نشانه و هدف خودت تیر نفرست و با ما دشمنى مكن 

پس براى خودت فكر كن و به .م سابقه نداشته و همیشه منافق بوده و شیر تو را هم نمى خواهد مردى را كه در اسال
 (392). (مقصود حضرت ، عمروعاص است (او واگذار كن 

 
 نامه امام حسین علیه السالم به معاویه 
سگ بازت را به  پسر مشروب خوار و  سپس :...آمیزى به معاویه نوشت  امام حسین علیه السالم طى نامه توبیخ 

زمامدارى مسلمانان گماشتى ، در امانت خویش خیانت كردى ، ملت را بدبخت كردى ، شرط نصیحت و 
خیرخواهى در دین خدا رعایت ننمودى ، تو چگونه پسركى میگسار را بر سر امت محمد صلى اهللا علیه و آله مى 

مانت یك درهم ندارد، چطور مى توان اختیار ملتى گمارى ، شرابخوار، منافق و گنهكار و بدكردار است ، اعتبار ا
را به وى سپرد به زودى آنگاه كه فرصت استغفار از دست مى رود و پرونده اعمال مختوم مى شود تو را به دیار 

 (393. (كیفر عمل مى كشد و كرده هاى ناپسند خود را در آن جا خواهى یافت 
 

 معجزات امام حسین علیه السالم : فصل دوم 
 دعاى امام حسین علیه السالم مستجاب شد  .1

 : عالمه مجلسى از شیخ طوسى به سند معتبر از امام صادق علیه السالم روایت كرده است
آن زن دست خود را از آستین بیرون آورد مردى دست خود را روى دست آن زن . زنى در مكه طواف مى كرد

تا این كه مردم قطع طواف كردند و همه آن . تش را جدا كندآن مرد هر چه سعى كرد نتوانست دس. نامحرم گذاشت 
تمام فقها فتوا دادند كه دست آن . خبر به والى مكه رسید، چون والى حاضر شد فقها را طلبید .دو را تماشا مى كردند

مد صلى آیا كسى از فرزندان مح: والى گفت . مرد خائن باید قطع شود، براى این كه خالف اسالم رفتار كرده است 
 اهللا علیه و آله در این جا هست ؟

توجه : پس والى حضرت را طلبید و عرضه داشت . بلى امام حسین علیه السالم امشب تشریف فرما شده اند: گفتند
 ! فرمایید چه بالیى بر سر ایشان آمده است

پس از دعا به . كردحضرت این منظره را دیده رو به سوى كعبه گردانید و دست به دعا برداشت و ساعتى دعا 
اى پسر : پس از این جریان والى عرضه داشت . سوى آنها آمد و دست آن مرد را گرفته از دست آن زن جدا كرد

 (394(نه : رسول خدا، آیا عقاب كنم او را به این كارى كه كرده است ؟ حضتر فرمودند
ولى متاسفانه اخیرا . ن بوده است شاید غرض حضرت این بوده كه همان مفتضح شدن میان مردم مكافات علمشا

 !روحانیت ترویج وهابیت كرده این گونه كرامات را منكرند  عده اى مجهول الحال در لباس 
 واى بر گبر مسلمان نماى

 ساخته بر منبر محمود جاى



 دعوى دین و دل بى ترس و باك
 مسخره بنمود بر این دین پاك
 دزد به محراب چو تنها رود

 ال روداز پى قندیل و مص
 گربه اگر چه حج اكبر كند

 (395(هم به حرم صید كبوتر كند 
 معجزه باغ بهشت  .2

هنگامى كه امام حسین علیه السالم از مدینه طیبه به قصد زیارت بیت اهللا الحرام بیرون شد و در خدمت آن حضرت 
آن جناب . ى میل دارم به انار خیل: جمعیت زیادى بودند، مردى از قافله مریض شد و به آن حضرت عرض كرد

در آن سرزمین  . در این بیابان باغى است از انار و میوه هاى دیگر، برو و هرچه مى خواهى تناول كن: فرمود
 .اهل قافله رفتند باغى مشاهده كرده ، داخل آن شدند و هر كس از هر میوه اى خواست خورد. قبل از این باغى نبود

در همان حال ) معجزه دیگر در آن وقت از آن حضرت سر زد(ا ناپدید شد و چون از باغ بیرون آمدند از نظره
، فرمود او را ذبح كنید و استخوان آن را نشكنید آن حیوان )آهو نزدیك آمد(آهویى پیدا شد حضرت به او اشاره نمود 

و زنده شد پس آن حضرت دعا كرد و آه. را ذبح كردند و گوشت آن را خوردند و استخوان ها را در پوستش نهادند
همه از آن دوشیدند و آشامیدند و به بركت دعاى . به اصحاب فرمود هر كدام به شیر آهو مایل باشید از آن بدوشید

. بعد به آهو فرمود تو را چند طفل است و انتظارت را مى كشند برو آنها را شیر بده . حضرت همه را كفایت كرد
)396) 

 ن علیه السالم زنده شدن مرده به دعاى امام حسی .3
. نزد موالیم امام حسین علیه السالم بودم كه جوانى بر آن حضرت داخل شد و او مى گریست : یحیاى ام طویل گوید

یابن رسول اهللا ، همانا مادرم در این ساعت مرد و ثروتى : چه تو را مى گریاند جوان عرض كرد: حضرت فرمود
حضرت ) و او را از آن مال بازداشته بود(انم كجا او را دفن كنم زیاد واگذارده و به من وصیتى نكرده و نمى د

چون خواستى كارى براى من انجام دهى به جا  : به من گفت: كرد  هنگام مرگ به تو چه گفت ؟ عرض : فرمود
 اكنون اى موالیم چه مى فرمایى ؟. نیاور مگر به آنچه فرزند دختر رسول خدا اشاره فرماید

 ست دارى خداوند مادر تو را زنده كند و تو را به آنچه مى خواهى خبر دهد؟آیا دو: حضرت فرمود
چه بسیار نیك است ، حضرت برخاست و با آن جوان روانه شد و مردم هم با آنان روانه شدند تا به : آن جوان گفت 

بعد . همیدم حضرت بر سر مادر او ایستاد و خداى عزوجل را به دعاهایى خواند كه نف. منزل مادر او رسیدند
اى كنیز خدا به اذن خداى تعالى برخیز و به . قومى یا امه اهللا باذن اهللا تعالى و اوصى الى ابنك بما تریدین : فرمود

السالم علیك یابن رسول اهللا ، همانا : ناگاه آن زن برخاست و شهادت داد و گفت . پسرت آنچه خواهى وصیت كن 
ادم ، آن را بیرون آور و دو سوم آن براى شما هر چه خواهید بكنید و ثیك نزد من مال زیادى بود در فالن جا نه

سوم دیگر را به همین پسرم بده اگر مى دانى دوست شماست و اگر مخالف است از آن منعش فرما، زیرا مال من 
و دفن  او را غسل دهید: آن زن دوباره مرد و حضرت فرمود. حرام است بر كسى كه شما اهل بیت را دشمن بدارد

 .كنید
 زنده كردن اسبان  .4

روزى یكى از پیروان مكتب علوى با او . طبیبى بود اهل موصل از دوستان معاویه كه او را خلیفه مى دانست 
مالقات كرد و در ضمن اتمام حجت به او فهمانید كه امام باید داراى فضایل و مكارم اخالق باشد و اكنون عالیم 

ه امام باید داراى فضایل و مكارم اخالق باشد و اكنون عالیم امامت در حسین بن على امات حجت به او فهمانید ك
موجود است ، و از خوان احسان او ایتام و ارامل و مساكین بهره ورند، سخنان او را در دل آن طبیب موثر شد، اما 

بود كه یتیمى داشت و آن زن  مى باید گفتار این كس را محك زد، اتفاقا در همسایگى او بیوه زنى: با خود گفت 
مادرم چنان حالتى یافته ، طبیب پس از استفسار از عقیده آن پسر : پسرش را نزد طبیب فرستاد و گفت . مریض شد

از : یتیم گفت . عالج مرض مادرت جگر اسبى است فالن رنگ : دید از محبان حسین علیه السالم است ، گفت 
 ت حسین بطلباز امام: كجا فراهم كنم ؟ پاسخ داد

چون آنها را كشته . آن طبیب خدمت امام حسین آمد و از غالمان خواست او را به طویله ببرند تا اسب ها را بنگرد
 :دید پرسید نه براى چه اینها را كشته اند؟ گفتند

چون او را آوردند به قدم هاى آن  .براى یتیمى كه مادرش معالجه شود طبیب تقاضا كرد خدمت حضرت برسد
اینها سهل است ، بیا : حضرت فرمود. حضرت علت پرسید؟ او جریان را بیان كرد. زرگوار افتاد و از شیعیان شدب

الهى تو قادرى اینها را زنده كنى ، اگر ما را نزد تو قرب و منزلتى است به : تا به تو امرى باالتر بنمایم و دعا نمود



 (397. (دان اسبان به قدرت بارى زنده شدندحرمت جد و پدر و مادر و برادرم اینها را زنده گر
 نهى از جنابت  .5

عربى به قصد مالزمت امام حسین علیه السالم به مدینه آمد و در بین راه با همسرش : فخر الساجدین فرمود
: مباشرت كرد و قبل از غسل خدمت آن حضرت آمد، منظورش امتحان بود، چون نظر حضرت به او افتاد فرمود

 چه حالى ؟: كرد  رب شرم نمى كنى با این حال نزد امام زمان خود مى آیى ؟ عرض یا اخى الع
یابن رسول : فرمود با همسرت در راه ، در فالن موضع مباشرت نمودى اكنون اینجا جنب ایستاده اى ؟ عرض كرد

یه و از مجلس بیرون اهللا ، غرضم معلوم شد و مدعایم حاصل ، اشهد انك ابن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و وص
 .رفته و بعد از غسل برگشت و پاسخ مسائل مشكل خود را از آن حضرت پرسید

 معجزه فرار تب  .6
امام صادق علیه السالم آن مهد مرا حدیث نمود كه عبداهللا بن شداد بن الهادى احبشى مریض : زراره بن اعین گوید

هنگامى كه از در خانه وارد . بدانست به عیادت او رفت شد و سخت تب كرد، حسین بن على علیه السالم چون این 
شاد و شاكرم از آن منزلت كه خداوند شما را عطا فرموده همانا تب از : شد، تب از عبداهللا بیرون شد، عرض كرد

 واهللا ما خلق اهللا شیئا اال قد امره بالطاعه لنا: حضرت فرمود. شما گریزان است 
 :عبداهللا عرض كرد. نیافرید مگر این كه او را به اطاعت ما امر نمودبه خدا سوگند خداوند چیزى را 

 . لبیك: در این هنگام صدایى شنیدم و كسى را ندیدم كه همى گوید
 داستان زن صابئى  .7

عالم و فقیه فرزانه آیه اهللا العظمى آقاى حاج سید محمد حسینى شیرازى دام ظله العالى در كتاب عاشورا روز تجدید 
در كربال با صائبى ها : معجزه اى را از حضرت امام حسین علیه السالم نقل مى كند، ایشان مى فرمایداسالم 

 . مباحثات فراوانى شنیده ام ، از جمله آنها این داستان است
یك زن صائبى شب عاشورا به یكى از مجالس سیدالشهدا علیه السالم كه در همسایگى آنها بر پا بوده مى رود و 

ر خود مقدارى برنج به عنوان تبرك درخواست مى كند و از صاحب منزل مى خواهد این امر را براى براى دخت
كسى نگوید، چون نزد صائبى ها این كار بسیار ناخوشایند بوده و جرم به حساب مى آمد و اگر این امر افشا مى شد 

 . احیانا به كشته شدن او مى انجامیده است
به بركت مجلس سیدالشهدا علیه : مى گوید  باز و چهره خندان به صاحب مجلس بعد از گذشت یك سال با روى 

سال حامله گشته و فرزندى به او عنایت شده كه نامش را حسین گذاشتیم و به این وسیله  13السالم ، دخترم بعد از 
 (398. (تمام آن خانواده به دین اسالم مشرف مى شوند

 معجزه انگور  .8
حسین بن على علیهما السالم نشسته بودیم ،   در مسجد در محضر مقدس : بداهللا بن محمد گویددر مدینه المعاجز ع

آن حضرت دست مباركش را بر ستون . فرزندش على اكبر در آمد و از پدر بزرگوارش در غیر موسم انگور طلبید
د خداوند است براى دوستانش ما عند اهللا الولیائه اكثر، آنچه نز: مسجد زد و انگور و موز بیرون آورد و فرمود

 (399. (بیشتر از این خواهد بود

 شجره ملعونه در قرآن و روایات : بخش ششم 
 

اللهم ان هذا یوم تبركت به بنو امیه و ابن آكله االكباد اللعین ابن اللعین على لسانك و لسان نبیك صلى اهللا علیه و آله 
و آله ، اللهم العن اباسفیان و معاویه و یزید بن معاویه علیهم فى كل موطن و موقف وقف فیه نبیك صلى اهللا علیه 

منك اللعنه ابد االبدین و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقلتهم الحسین صلوات اهللا علیه ، اللهم فضاعف 
 (فرازى از زیارت عاشورا) ...علیهم اللعن منك و العذاب االلیم 

 
 در قرآنشجره ملعونه بنى امیه : فصل اول 

و ما جعلنا الرویا التى اریناك االفتنه للناس و الشجره الملعونه فى القرآن و نخوفهم فما یزید هم اال طغیانا كبیرا 
)400) 

رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله در خواب دید میمون ها بر منبر : مفسران عموما در تفسیر این آیه شریفه نوشته اند
بنى امیه بر بنى هاشم : جبرئیل نازل شد و خواب را تعبیر نمود و گفت  .متاثر شدحضرت سخت . او باال مى روند

غلبه مى كنند و از منبر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله باال مى روند، آنها شجره ملعونه هستند روایت شده كه از 



 (401. (این تاریخ دیگر كسى خنده بر لب پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله ندید
مقصود از الف شهر دولت بنى امیه است كه هزار ماه . یز از آیاتى كه در ذم بنى امیه نازل شده ، سوره قدر است ن

بود، و از بركات و ثواب لیله القدر محروم بودند و خیر اخروى یك شب قدر از خیر دنیوى هزار ماه ریاست بنى 
ثیر در اسد الغابه از امام مجتبى علیه السالم نقل مى كنند امیه بیشتر است چنان كه فخر رازى در تفسیر كبیر و ابن ا

روایت شده : كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در خواب دید كه بنى امیه پاى بر منبرش مى گذارند و نیز مى گوید
خیر من ...انا انزلناه : پس خداى تعالى این آیات را فرستاد. كه جست و خیز مى كنند بر منبرش چون بوزینه گان 

 .الف شهر
 (402. (حساب كردیم دیدیم ملك بنى امیه هزار ماه است : قاسم كه راوى حدیث است مى گوید
جمع مدت سلطنت بنى امیه تا زمانى كه منقرض شدند و خالفت به بنى العباس : مسعودى در مروج الذهب مى گوید

 .منتقل شد، هزار ماه كامل بود بدون كم و زیاد
. اللعین بن اللعین ، الطلیق بن الطلیق  : علیه و آله همیشه ابوسفیان را لعن مى كرد و مى فرمودرسول خدا صلى اهللا

 (403. (هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید او را بكشید: و نیز رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرموده است 
 

 نسب بنى امیه 
سبت بنى امیه به قریش گفته شده این است كه امیه بنده اى آنچه كه در رد ن. در نسب بنى امیه و سخن بسیار است 

رومى بود، عبد شمس او را خرید و به رسم عرب در جاهلیت او را پسر خود خواند و كالم امیرالمومنین علیه 
 :السالم در یكى از نامه هایش به معاویه مرقوم فرمود

 طالب و ال المهاجر كالطلیق و ال الصریر كاللطیق لیس امیه كهاشم و الحرب كعبد المطلب ، و ال ابوسفیان كابى
به تصریح دانشمندان مانند محمد عبده مصرى در شرح نهج البالغه صریر كسى راگویند كه صحیح النسب باشد، و 

 .لصیق كسى است كه بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله چسبانده باشند
ه فحشا و زنا معروف بود و كسى است كه به ده سال جالى وطن امیه مرد بدنامى بود كه متعرض زنان مى شد و ب

آن زن . و ترك مكه محكوم شد، به شام رفت و در آن جا ده سال ماند و در آن جا با زن یهودى شوهردارى زنا كرد
 در فراش شوهرش كه یهودى بود پسرى آورد و امیه او را به خود ملحق كرد، و او را ذكوان نامید، و كنیه اش را

و این ذكوان پدر ابى معیط و جد عقبه پدر ولید بن . ابى عمرو نهاد و زن خودش را در زندگى خودش به او داد
 (404) . عقبه ، برادر مادرى عثمان است

 
 خاندان ابوسفیان 

 در میان تمام كسانى كه در مقابل دعوت اسالم به توحید و خداپرستى عناد ورزیده ، و لجوجانه مخالفت كرده ، و
مقاومت نشان دادند، ابوسفیان فساد و عناد و اصرارش از دیگران بیشتر بود، براى خاموش كردن انوار آفتاب 

 .اسالم تالش كرد و در جنگ بدر و احد و خندق سردار لشكر و زعیم سپاه كفر بود
شرك وكفر پشتیبانى  ابوسفیان خودش و زنش و پسرانش آنچه توانستند پیغمبر صلى اهللا علیه و آله را آزردند و از

على علیه السالم حنظله را كشت . در جنگ بدر سه تن از فرزندانش معاویه ، حنظله و عمرو شركت داشتند. نمودند
، و عمرو را اسیر كرد، و معاویه گریخت ، و آن چنان فرار كرد كه وقتى به مكه رسید پاهایش ورم كرده بود و تا 

به خدا اگر زنده بمانم حكومت را از دست هاشمیان بیرون  : ابوسفیان گفت )405(دو ماه خود را معالجه مى كرد 
 (406. (خواهم كرد

خالفت را چون گوى در دست بنى  : هنگامى كه عثمان به خالفت رسید، ابوسفیان بر او وارد شده اظهار داشت
 (407. (ى فهمم امیه بچرخان كه خالفت و رسالت جز سلطنت چیز دیگرى نیست ، و من بهشت و جهنمى نم

ابوسفیان مردى بود كوتاه قامت و بدشكل و صباح كه مزدور و اجیر ابوسفیان بود از طراوت : ز مخشرى گوید
هند این جوان را به نظر خریدار نگاه مى كرد، عاقبت نتوانست خوددارى كند و او را به . جوانى برخوردار بود

این روابط نامشروع در حدى باال گرفت كه پاره اى . ار گشت سوى خویش خواند و در میانشان روابط پنهانى برقر



و نیز گفته . از مورخان معتقدند عالوه بر معاویه ، عتبه فرزند دیگر ابوسفیان هم در حقیقت از صباح بوده است 
كودك  هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خویش خشنود نبود، از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایى: اند

 .خود، عتبه را به دنیا آورد
 

 هند جگر خوار 
زیرا جگر حمزه سید الشهدا عموى رسول خدا ) 408. (مادر معاویه در تاریخ به هند جگر خوار معروف است 

صلى اهللا علیه و آله را به خاطر دشمنى با آن حضرت به دندان جوید و قطعات جگر را به رشته كشید و به گردن 
نیز مانند شوهرش ابوسفیان با پیغمبر اسالم صلى اهللا علیه و آله سخت دشمن بود، بلكه دشمنى وى  این زن. آویخت 

خالصه آن كه طرز تفكر هند با طرز تفكر خصمانه ابى سفیان نسبت به رسول خدا صلى اهللا علیه و . شدیدتر بود
 .آله كامال مشابه بود

وى . پیشواى اسالم از آغاز بعثت آشكارتر از كفر ابلیس است پدر معاویه ابوسفیان است كه آزار و دشمنى او به 
رهبرى دشمنان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از كفار قریش و مشركان مكه را بر عهده داشت و از سخت ترین 

 مى كشید و در برابر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از  دشمنانش به شمار مى آمد و همیشه پرچم كفر را به دوش 
در مكه دام ها و نیرنگ ها علیه مقام رسالت ساخت و در مدینه جنگ ها . بت پرستى جانبدارى و پشتیبانى مى نمود

و دشمنى ها علیه آن حضرت پرداخت تا از بت پرستى و رذایل اخالقى دفاع نماید و با رسالت الهى پیغمبر صلى 
 (409. (زه كنداهللا علیه و آله و فضایل اخالقى كه هدف آن حضرت بود مبار

 داستان پسر هند مگر نشنیدى
 كه از او و سه كس او به پیمبر چه رسید

 پدر او دو دندان پیمبر بشكست
 او به ناحق حق داماد پیمبر بستاد

 پسر او سر فرزند پیمبر ببرید
 بر چنین قوم تو لعنت نكنى شرمت باد

 (410(لعن اهللا یزیدا و على آل یزید 
 (411(مكید مادر او جگر عم پیمبر ب

اللهم العن اول ظالم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك ، اللهم العن العصابه التى جاهدت الحسین و 
 ص)فرازى از زیارت عاشورا... (شایعت و بایعت و تابعت على قتله ، اللهم العنهم جمیعا

 
 شجره نفرین شده از زبان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله: فصل دوم 

 (412(اذا رایتم معاویه على منبرى فاقتلوه : ال رسول اهللا صلى اهللا و علیه و آله ق
 وقتى معاویه را برمنبر من دیدید، او را بكشید: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

: ابن عباس بازگشت و عرضه داشت . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ابن عباس را براى احضار معاویه فرستاد
 .خدا شكم او را سیر نكند (413)ال اشبع اهللا بطنه : حضرت فرمود. ذا مى خوراغ

من دست از غذا بر نمى دارم براى سیرى ، بلكه از : معاویه مى گفت . پس از آن معاویه هیچ وقت سیر نمى شد
 (414. (جهت خستگى از خوردن دست بر مى دارم معاویه شراب مى خورد و به اسم اسالم حكومت مى كرد

 .براى شناسایى بیشتر معاویه به جلد دهم الغدیر مراجعه شود
 

 معاویه دختران خود را مى فروشد 
معاویه جاسوسان خود را نزد عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجار بن ابجر فرستاد تا هر یك را به فرماندهى 

پاداش كشتن امام حسن علیه السالم  لشكرى از لشكرهاى شام و گرفتن دخترى از دختران معاویه صدهزار درهم به
روزى در . امام حسن علیه السالم آگاه شد و زره پوشید و در حال نماز هم آن را از خود دور نمى كرد .وعده دهند



و نیز در حال نماز خواندن . حال نماز تیرى به سوى آن بزرگوار انداختند و چون زره در بر داشت تاثیرى نكرد
 .دخنجرى بر آن حضرت زدن

 
 یزید كافر و جنایتكار : فصل سوم 

او كنیه و دشمنى با بنى  .صحرانشین و معلم سرخانه اش سرجون رومى بود) میسون (پدرش معاویه ، مادرش 
و ) آزادى و القیدى افراطى (هاشم و خاندان پیغمبر و بسیارى از مسائل مشابه را از پدر و روحیه صحرانشینى 

مادر، و میگسارى و دشمنى با اسالم و مسلمانان را از معلم مسیحى و رومى اش  پندارهاى خرافى جاهلى را از
 . گرفت

حكومت كرد، اما در سال اول امام حسین علیه السالم و یارانش را شهید نمود و ) 415(آرى او تنها سه سال 
 .كودكان و عزیزانش را سر برید و زنانش را اسیر كرد

 علیه و آله را بر لشكریان خود مباح نمود بیش از هزار دختر باكره را ازاله در سال دوم مدینه پیغمبر صلى اهللا
او چهار هزار نفر از اهل مدینه را در این واقعه كشت كه در میان آنها هفتصد مهاجر و انصار و از . حیثیت كرد

 .اصحاب پیغمبر صلى اهللا علیه و آله بودند
درباره جنایات یزید از ) 416(جنیق بست و آنجا را سنگ باران نمود من) قبله مسلمین (در سال سوم به خانه كعبه 

لحاظ فساد عقیده اش و بد طینتى و ستمگرى و خون ریزى هاى وى و تحقیر و ناچیز شمردن دین خدا همه متفقند، 
 . استبه تمامى كتب تاریخ و سیره مراجعه كنید، هیچ كس نامى از او نبرده مگر آن كه از او به بدى یاد كرده 

 
 یزید شراب خوار 

روزى یزید بعد از قتل امام حسین علیه السالم در مجلس شراب نشسته بود در حالى كه ابن زیاد طرف راست او 
جام شرابى به من ده كه مغز استخوانم را نشئه سازد، سپس مانند همان جام به ابن : قرار داشت ، به ساقى گفت 

 (417. (زیاد تقدیم دار
رد و زیادى شراب را به سر امام حسین علیه السالم ریخت زن یزید آب و گالب برگرفت و سر امام یزید شراب خو

پس یزید . آن شب فاطمه علیه السالم را به خواب دید كه از آن حضرت عذر خواهى مى كند. حسین را پاك بشست 
. هاى شهر بردند و بیاویختند دستور داد تا سر امام حسین علیه السالم و اهل بیت و اصحاب او را به دروازه

)418) 
) 419. (چون سر مبارك امام حسین علیه السالم را نزد یزید لعین بنهادند، آن ناپاك پاى بر سر امام علیه السالم نهاد

كار یزید شرب خمر و ترك نماز و بازى با سگان و محاوله و طنبور و ناى و وطى مادران و خواهران و دختران 
 (420. (بوده است 

: مولف كتاب الحسن و الحسین علیه السالم كه از نویسندگان عامه است بعد از ذكر اجمالى از سیره یزید مى نویسد
بى شك این نوع حكومت كه یزید برپا كرده بود، مورد رضایت هیچ یك از مسلمانان نبوده است و البته امام حسین 

ود، زیرا محاربه و مبارزه با این اخالق زشت و ناپسند علیه السالم در قیام خود نسبت به چنین عنصرى معذور ب
 (421. (شرعا واجب بوده است 

 
 رفتار یزید با سر امام حسین علیه السالم 

چون سر امام حسین علیه السالم را نزد یزید لعین بنهادند : در رساله حاویه آمده كه ركن االسالم خوارزمى گفت 
 : بن ارقم حاضر بود، گفتزید  .آن ناپاك پاى بر سر امام نهاد

 ال تفعل ذلك یایزید، فانى رایت رسول اهللا یقبل ذلك الفم
 این كار را نكن اى یزید، به درستى كه دیدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بر این دهان بوسه مى زد

شامید، و علما آن لعین در حضور سر امام حسین علیه السالم شراب بخواست و بیا: همچنین در حاویه آمده است 
بعد از آن روزى بر بام رقص مى كرد و از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید چنان كه . گفتند آن لعین مست شد



 .پدرش مست بمرد و صلیب رومى در گردن انداخته بود
به آهویى نزد او آمد پس او هم به دنبال آن آهو رفت و حق تعالى خطاب . جمعى گویند كه با لشكر به صید رفت 

 .زمین كرد تا او را فرو برد
 (28سوره القصص ، آیه ) (422(فخسفنا به و بداره االرض 

 
 یزید به بوسه گاه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله چوب مى زند

زمانى كه سر اباعبداهللا الحسین علیه السالم را در طشت طال به مجلس یزید : شیخ صدوق رحمه اهللا مى نویسد
! حسین ، عجب لب دندان هاى خوبى دارى : ا چوب خیزران به آن اشاره مى كرد و مى گفت آورده اند، یزید ب

اى یزید چطور اشاره مى نمایى چوب خیزران را در حالى كه من دیدم پیغمبر : كسى كه در آن جا حاضر بود گفت 
 (423) .خدا صلى اهللا علیه و آله لبان امام حسین علیه السالم را مى بوسید

 
 ان كردن امام حسین علیه السالم سنگ بار

ستم هایى كه به حسین بن على علیه السالم كردند در هیچ ملتى با بدترین افراد انجالم : ابوریحان بیرونى مى گوید
بعضى از این اسب ها . او را با شمشیر و نیزه و سنگ باران از پا درآوردند و سپس اسب بر بدنش تاختند. ندادند

هى از مردم نعل این اسب ها را كندند و براى تبرك بر در خانه هاى خود نصب كردند و این گرو. به مصر رسیدند
 (424. (عمل در میان مردم مصر سنتى شد كه بعد از آن هر كس باالى در خانه خود نعل نصب مى كرد

ى خروج كرد و به روایت شده كه خون امام حسین علیه السالم از جوشش نیفتاد تا این كه مختار بن ابى عبیده ثقف
من براى امام حسین علیه السالم هفتاد : مختار گفت . انتقام خون امام حسین علیه السالم هفتاد هزار نفر را كشت 

هزار نفر را كشتم ، به خدا قسم اگر جمیع اهل زمین را مى كشتم جبران آن ناخنى را كه از آن حضرت گرفته مى 
 (425. (شد نمى گردد

------------------------------------------ 
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 یزید و مسابقه با میمون
این میمون را همیشه در كنار خود مى گذاشت و از زیادى كاسه . یزید را میمونى بود كه آن را ابوقیس نامیده بود

ه مسخ شده شراب خود به او مى نوشانید و مى گفت این میمون یكى از پیر مردان بنى اسرائیل است كه در اثر گنا
این میمون را بر گرده خر ماده اى كه جهت مسابقه اسب دوانى تربیت شده بود سوار مى كرد و همراه اسب . است 

یك روز این میمون در مسابقه پیش افتاد، یزید شاد شد و شعرى در تشویق . ها به اسب دوانى و مسابقه مى فرستاد
ن مرد جناب پادشاه اموى سخت افسرده شد و دستور داد مردار آن حیوان سرود شگفت آورتر آن كه وقتى این میمو

 (426. (میمون را كفن و دفن كنند و مردم شام برایش عزادارى نمایند

 امام حسین علیه السالم و عاشوار : بخش هفتم 
 

 علل قیام امام حسین علیه السالم : فصل اول 
نتیجه قیام تنها . ن علیه السالم به بشر درس فداكارى آموخت بدیهى است قیام و انقالب پاك و خونین اباعبداهللا الحسی

این نبود كه یزید را نابود كند، بلكه او مى خواست با مجاهدت خود لكه هاى ننگین را از دامن اجتماع پاك كند و 
حیط تازه شجاعت به جهانیان بیاموزد و م  ریشه اهریمنان را از بن براندازد و كاخ ستمگران را ویران كند و درس 

لذا نتیجه زحمات طاقت . اى به وجود آورد و جامعه اى بر اساس عقل و منطق و عدل و انصاف پایه گذارى كند
واقعا این فداكار قرآن را نمى شود گفت . گردد  فرساى حضرت آن شد كه موقعیت درخشان و بى نظیر نصیبش 

 : مرده است ، بلكه به مصداق آیه شریفه
 (427(تلوا فى سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و ال تحسبن الذین ق

قیام سید الشهدا علیه السالم براى این بود كه پرده از كار بنى امیه بردارد و آنها را به جوامع اسالمى معرفى كند و 
علیهم  هم احساسات دینى مردم را علیه آنان بسیج كند و عواطف جامعه را به سوى خاندان پیغمبر و اهل بیت

السالم جلب نماید تا بنى امیه بر قلوب مردم حكمرانى كنند و مالك دل ها شوند و شعایر اسالم مانند اذان را موقوف 
 (428. (سازند

 
 امام حسین علیه السالم و آشفتگى زمانش 

ن قرار بعد از رحلت رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله ، حكومت اسالمى دستخوش خواهش هاى دنیاپرستا
گرفت و عده اى به عنوان دل سوزى و تعیین سرپرست براى امت در سقیفه بنى ساعده اجتماع كرده و وصى و 

جانشین واقعى پیغمبر اكرم را كنار زده و مسیر خالفت را تغییر دادند، و در سایه آن توانستند احكام اسالم را 
 .دگرگون كنند و به نفع خود توجیه نمایند

و نیز در . ابوبكر، حق مسلم دختر پیغمبر گرفته شد و اعتنایى به موازین قطعى اسالم نكردند در زمان حكومت
 : زمان حكومت عمر به گفته خودش

 متعتان محللتان فى زمن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله انا احرمهما
 ... آنها را حرام مى كنم) خودبه اجتهاد (در زمان پیامبر صلى اهللا علیه و آله حالل بود كه من ) متعه (دو چیز 

حالل مبین شرعى را حرام اعالم و دو حكم مسلم اسالم را نسخ كرد همچنین عثمان كه حكومت را به دست گرفت 
، دوستان امیرالمومنین و مردان حق پرست را به هر بهانه اى آزار و شكنجه مى داد و از طرفى خاندان كثیف بنى 

ود و بیت المال مسلمین را بر خالف سیره رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله در تیول امیه را وارد حكومت اسالمى نم
آنها قرار داد، تا آن كه امت اسالمى از تحمل آن همه ظلم و ستم به ستوه آمده و در حقیقت نتیجه كارهایش گیرش 

 .شده و به زندگى ننگینش خاتمه داد
راى سر و سامان گرفتن اوضاع مسلمین با اصرار تمام با امت اسالمى كه از بى سرو سامانى به جان آمده ب

امیرالمومنین علیه السالم بیعت كردند، اما در زمان خلفاى سه گانه مسیر افكار مردم آنچنان به انحراف كشانده شده 
باز  بود كه آن حضرت با تمام تدبیر و لیاقت نتوانست آنها را به راه راست و مسیر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله

گویى مردم ستعداد و فكر خود را از دست داده بودند و نتوانست به مردم بفهماند كه معاویه صالحیت . گرداند
زعامت امت اسالمى را ندارد، تا این كه به دست بدترین خلق در محراب عبادت ، و در حالى كه جرمى جز حق 



ن حضرت ، حسن بن على علیه السالم فرزند پس از كشته شدن آ. طلبى و عدالت خواهى نداشت به شهادت رسید
برومندش كه از هر جهت صالحیت رهبرى مسلمین را داشت با وضع آشفته ترى روبه رو گردید، چنان كه عده 

اى از كسانى كه با او بیعت كرده بودند با تطمیع معاویه او را وادار به صلح كردند و در نتیجه پسر ابوسفیان 
د، و با اعمال قدرت ، شرایط صلح از جمله انتخاب نكردن یزید به والیت عهدى را حكومت اسالمى را قبضه كر

نادیده گرفته بلكه براى باقى ماندن قدرت و حكومت و سلطنت در خاندان بنى امیه در مقام كشتن حسن بن على علیه 
نور چشمى خود یزید را به  السالم بر آمد تا آن كه یزید را ولیعهد خود قرار دهد و با مسموم كردن فرزند پیغمبر

ولیعهدى یزید نه تنها بر خالف مصالح على اسالم و مسلمین بود بلكه با قوانین و . جامعه اسالمى تحمیل كند
مقررات اجتماعى هم توافق نداشت ، زیرا پر واضح است جوانى قمار باز سگ باز دائم الخمر هرزه و بیگانه از 

 .را رهبرى نمى كند، بلكه موجب انحطاط و سقوط اسالم و مسلمین خواهد شداحكام اسالم نه تنها جامعه مسلمین 
هر چه بود خواسته معاویه است باید انجام شود، و مخالفت شخصیت هایى چون امام حسین علیه السالم و بزرگانى 

صورت ساده  از مردان حق او را از راه باز نداشت و سرانجام یزید وارث مقام خالفت كه در زمان معاویه از آن
 .و بى آالیش به طور كلى خارج شده و به صورت دربار امپراتوران روم درآمده بوده گردید

به موجب عوامل وراثت و تربیت و وضع خانوادگى كه شقاوت و پستى را از ابوسفیان و آل امیه به ارث برده و 
یجه ، بغضى نسبت به اسالم در قلب در دامن مادرى هم چون میسون كه سابقه مسیحیت داشته تربیت شده و در نت

او رسوخ كرده و نیز با فراهم بودن همه گونه وسایل عیاشى و هرزگى در دربار معاویه جرثومه اى از رذالت و 
ناپاكى و بوالهوسى زمام حكومت را به دست گرفته بود و همچون كرم درخت كه ارتزاقش از درخت است ، اما 

ان و شخصیتش به اسالم بستگى دارد، و به عنوان خلیفه مسلمین بر مقدرات درخت را مى خشكاند، یزید هم عنو
 . امت اسالمى حكومت مى كند، اما در صدد محو اسالم و نابودى احكام قرآن است

این جاست حسین بن على علیه السالم كه در حقیقت حافظ حوزه دیانت است و به حكم یك وظیفه الهى مى بایست از 
ین دفاع كند، حاضر نمى شود خالفت او را امضا كند و دست بیعت به او بدهد و در پاسخ حریم اسالم و مسلم

  :مروان كه به عنوان نصیحت و خیرخواهى او را به بیعت با یزید مى خواند مى گوید
 على االسالم السالم اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید

 (429(ا اسالم وداع كرد و براى همیشه فاتحه اش خواند اگر چنین است كه یزید زمامدار امر مسلمین باشد باید ب
 

 امام حسین علیه السالم و شجره طیبه 
قیام امام حسین علیه السالم براى حفظ شجره طیبه الاله اال اهللا بود، ولى خود آن حضرت مى دانست كه وسیله غلبه 

ه همراه زن و فرزند براى یك نتیجه از این رو حركت آن حضرت با هشتاد و چهار تن ب. ظاهرى فراهم نمى شود
چرا كه امام مى دید شجره طیبه ال اله اال اهللا را كه جد بزرگوارش خاتم االنبیا صلى اهللا علیه و . نهایى و اساس بود

آله با خون جگر غرس كرده و آن را با خون شهداى بدر و احد و حنین آبیارى نموده و به دست باغبانى چون على 
لیه السالم سپرد كه از آن نگهدارى نماید، ولى به واسطه خارج نمودن باغبان دانا با ظلم و تعدى و بن ابى طالب ع

تهدید به شمشیر و قتل و آتش و كوتاه نمودن دست او از آبیارى شجره طیبه ، بنیان باغ توحید و نبوت رو به 
 . نابودى مى رفت

ولى نه تقویت كامل حقیقتى ، تا آن كه زمام باغ به كلى به ولو آن كه گاهى به توجه باغبان اصلى تقویتى مى شد، 
از زمان خالفت خلیفه سوم عثمان بن عفان دست بنى امیه . افتاد) یعنى بنى امیه (دست باغبان جهول عنود لجوج 

د، با ابوسفیان لعین كه در آن موقع نابینا شده بود، دستش را گرفتند به مجلس آوردن. باز شد و زمامدار امور شدند
 : صداى بلند گفت

اى بنى امیه ، بكوشید و  . دولت بى پایان خالفت را دست به دست دهید، زیرا بهشت و دوزخى در كار نیست
مراد بت هاست كه همیشه به آن (سوگند به آن چیزى كه قسم مى خورم به آن . خالفت را مانند گوى به چنگ آورید

سلطنت و پادشاهى براى شما بوده ام ، شما هم نگهبان آن باشید تا به پیوسته طالب و شایق همچو ) قسم مى خوردند
 .اوالد خود به ارث برسانید



آن قوم رسوا تمام راه ها را مسدود نمودند و دست باغبان معنوى و حقیقى را به كلى از تصرف در باغ كوتاه كردد 
در دوره خالفت یزید پلید نزدیك بود  كم كم شجره طیبه رو به ضعف گذارد تا. و مانع از ظهور آب حیات شدند

 .شجره طیبه الاله االاهللا به كلى خشك شود و نام خدا از میان برود و حقیقت دین محو گردد
بدیهى است هر باغبان عالمى وقتى فهمید از هر طرف آفات به باغش روى كرده ، فورى باید در مقام عالج برآید، 

 . د رفتو اال به كلى ثمرات باغش از میان خواه
در آن موقع هم كه باغبانى باغ توحید و رسالت به باغبان عالم دین حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم سپرده 
. شد، متوجه شد كه لجاج و عناد و الحاد بنى امیه كار را به جایى رسانیده كه نزدیك است درخت توحید خشك شود

فقط و فقط . قامت مردانگى برافراشت  .از ریشه بركنند و دور بیندازندبلكه قصد دارند شجره طیبه الاله ز ال اهللا را 
براى آبیارى باغ رسالت و تقویت شجره طیبه الاله اال اهللا به سوى كربال حركت كرد، ولى به خوبى مى دانست بى 

ان كه در چن. آبى به ریشه درخت اثر كرده و دیگر آب هاى معمولى اثرى ندارد و احتیاج به تقویت قوى دارند
كشاورزى رسم است وقتى باغبان دانشمند دیدند درختى به كلى بى قوت شده تقویت قوى الزم دارد او را با قربانى 

عالج مى كنند، یعنى گوسفندى یا موجود جان دارى را كنار آن درخت ذبح و با پوست و گوشت و خون در پاى 
 (430. (درخت دفن مى كنند تا درخت از نو قوت و قدرت بگیرد

 
 آثار و نتایج نهضت امام حسین علیه السالم 

آثار و نتایج نهضتى كه سیدالشهدا علیه السالم بر پا نمود، مزایاى آن تمام شدنى نیست و درس عبرتى است براى 
آیندگان و سرمشق نهضتى است بر از جان گذشتگان ، بر آنها كه در راه دین و در احیاى شریعت سیدالمرسلین 

و در فكر آنند كه ظلم و ستم . لیه و آله جان خود را نثار مى كنند و نفس هاى خود را قربانى مى دهندصلى اهللا ع
هاى بنى امیه را با مرور زمان به یاد عالقمندان اسالم و قرآن بیاورند و جنایاتى كه آن شجره خبیثه در حق خاندان 

نگردد و جنایتكاران دوران نتوانند انكار   و فراموش پیغمبر صلى اهللا علیه و آله كرده اند، با گذشت زمان كهنه 
نمایند، چنان كه در گذشته اشاره شد كه ابن تیمیه با تمام بى حیایى و پروریى چه كلمات جنایتكارانه اى به قلم آورده 

ران مى ابن تیمیه ها در هر زمان در كمینند و در هر دو. و چطور كارى را كه مثل آفتاب است خواسته انكار نماید
 .خواهند طرفداران اهل بیت علیه السالم را هدف اكاذیب خودشان قرار بدهند

لذا شیعه در تمامى روزها سوگوار حضرت سیدالشهدا علیه السالم است و از آنهاست روز اربعین آن حضرت كه 
امام حسن عسكرى  در تظاهر به زیارت و اقامه ماتم و عزادارى كوتاهى نكرده و نباید بكنند و از این جاست كه

علیه السالم زیارت اربعین را از عالیم ایمان شمرده اند، چون مومن واقعى كسى است كه نگذارد آثار نهضت 
 (431) .حسینى فراموش شود و از شركت در هدف آن حضرت كوتاهى نورزد

سین علیه السالم نامه آمدند و به امام ح  عراق به جنبش ) 432(چون حسن بن على علیه السالم شهید شد، شیعیان 
پیمان و عقدى ) 433(میان ما و معاویه : اما او امتناع كرد و فرمود . نوشتند در خلع معاویه و بیعت با آن حضرت

 . است كه شكستن آن روا نباشد تا مدت آن سرآید و چون معاویه بمیرد در این كار باید نگریست
. یزید وقت مرگ پدرش در حوران بود. جهنم واصل شد هجرى در دمشق به 60معاویه در نیمه ماه رجب سال 

ضحاك بن قیس پس از مرگ معاویه به منبر رفت و كفن معاویه را به دست گرفت ، خداى را سپاس گفت و ) 434(
خداوند فتنه ها را به وسیله او از بین برد و او براى عرب پشتیبانى . معاویه پناه عرب بود: ستایش كرد و گفت 

 (435. (او را بندگان فرمانروایى داد و شهرها را به دست او گشود .بزرگى بود
اینك معاویه از این جهان رفت و این كفن اوست كه او را در آن بپیچیم و در گور كنیم و او را به اعمالش واگذاریم 

  سپس . بیاید هركس میل دارد او را تشییع كند. تا پس از برزخ در قیامت حاضر گردد و نتیجه كارهایش را ببیند
ضحاك بر وى نماز گزارد و او را در مقبره باب الصغیر دفن كردند، و بالفاصله توسط پیك مخصوص جریان را 

 (436. (به یزید اطالع داد و تاكید كرد كه هر چه زودتر در قصر خالفت حاضر شود و از مردم مجددا بیعت گیرد
روز خود را به دمشق رسانید ضحاك با گروهى از وى  یزید پس از اطالع از حوران بیرون شد و بعد از سه

پس از آن كه به همدیگر رسیدند ضحاك او را باالى قبر پدرش برد و او بر قبر پدرش نماز گزارد . استقبال كردند



 : از آن داخل شهر شد و در مسجد جامع بر منبر قرار گرفت و گفت  و پس 
معاویه از . داوند بر وى احسان كرد و سپس به سوى خود فراخوانداى مردم ، معاویه یكى از بندگان خدا بود، خ

من از اعمال و كردار او سخن نمى گویم ، زیرا خداوند به اسرار آن . جانشین بهتر و از سابقینش پایین تر بود
اگر پروردگار از وى درگذرد با رحمت خود از وى در گذشته و اگر او را عقوبت كند، به سبب  . داناتر است

من اكنون در نظر ندارم حادثه . گناهانى است كه وى مرتكب شده ، من اینك بعد از وى به مقام خالفت نشسته ام 
پدرم  . ایجاد كنم و در تعقیب كسى باشم ولیكن اگر كسى بخواهد از حدش تجاوز كند از او عذرى نخواهم پذیرفت

امه را اجرا نخواهم كرد و شما را به جنگ دریایى معاویه شما را در دریا به جنگ وامى داشت ولیكن من این برن
پدرم حقوق شما را در سه . پدرم در تابستان با رومیان جنگ مى كرد و من این كار را نخواهم كرد. نخواهم فرستاد

 (437(قسمت مى پرداخت ولیكن من یكجا پرداخت مى كنم 
 .على علیه السالم را اذیت و آزار نمایند آرى ، او باید حقوق زیاد به سربازان بى دینش بدهد تا فرزندان

 یزید پول هاى زیادى براى بیعت گرفتن تقسیم كرد 
هیچ كس از حاضران به یزید پاسخى نداد و او را تسلیت نگفت تا آن گاه كه عبداهللا بن مهام سلولى در مجلس 

دان ثقیف به عنوان امیر یكى از مر. و سپس مردم به سخن آمدند: حاضر شد و چند بیت در تسلیت یزید گفت 
 : المومنین بر وى سالم كرد و گفت

در مصیبت صبر كن و خداوند را با این . تو اگر بهترین پدر را از دست دادى اینك به همه چیز رسیده اى ! اى یزید
البته هیچ كس مانند تو مصیبت زده نیست ، همان طور كه هیچ  . عطاى بزرگى كه نصیب تو كرد سپاسگزار باش

در این هنگام مردم به طرف او رو آوردند و وى را تسلیت و تهنیت . س مانند تو به منصب بزرگى نرسیده است ك
 .گفتند

هرجا میل دارید ما را با خود ببرید، همان شمشیرهایى : مردم شام كه در مسجد اجتماع كرده بودند فریاد برآوردند
یزید از آنان سپاسگزارى كرد و پول . م اكنون آماده است را كه در جنگ با اهل عراق در صفین به كار بردیم ه

 (438. (هاى زیادى بین آن ها تقسیم كرد
 

 یزید بیعت مى خواهد 
یزید بن معاویه بعد از پدر خود جانشین پدر شد، به ولید بن عتبه بن ابى سفیان كه از طرف معاویه حاكم مدینه بود، 

 : نامه اى به این مضمون نوشت
ز ابو عبداهللا الحسین و عبداهللا بن عمرو عبداهللا بن زبیر و عبدالرحمن بن ابى بكر براى من بیعت بگیر، ا! اى ولید

 . اگر از بیعت من سرپیچى نمودند گردن آنها را بزن و براى من بفرست
مرگ  مروان گفت تا آنان از (439) .ولید مروان را طلبید و در این قضیه با او مشورت كرد. نامه به ولید رسد

 . معاویه خبردار نشده اند آنان را خواسته و براى یزید بیعت بگیر و هر كدام بیعت نكردند به قتل برسان
آنان در آن وقت در كنار آرامگاه رسول اكرم صلى اهللا علیه و آله جمع بودند، امام . ولید نیمه شب مامور فرستاد

معاویه هالك شده است و ولید : بود به ابن زبیر فرمود حسین علیه السالم چون از جریان به طریق علم غیب آگاه
 . دعوتش براى بیعت است

سوزى روى داده و منبرش هم وارونه شده   من در خواب دیدم در خانه معاویه آتش : امام حسین علیه السالم فرمود
 ه سیدالشهدا علیه السالم گفتابن زبیر فهمید كه امام حسین علیه السالم تصمیم دارد با ولید مالقات كند، وى ب. است 

پیش ولید نرو، ممكن است او ناگهان شما را از پاى درآورد، اما امام حسین علیه السالم فهماند كه ولید نمى تواند  :
 .به او صدمه برساند

 
 گفتگوى امام حسین علیه السالم با ولید 

به آنان فرمود سالح جنگى بپوشند، و بعد از آن  سید الشهدا علیه السالم سى نفر از موالیان و بنى هاشم را طلبید و
 .به طرف منزل ولید حركت نمودند به آنان دستور داد كه بیرون منزل بمانند، اگر صدایى از امام شنیدند وارد شوند



امام علیه السالم نشست ولید خبر  . دید مروان هم نزد ولید است. امام حسین علیه السالم بر آنها داخل شد (440)
 . اناهللا و انا الیه راجعون: حضرت علیه السالم كلمه استرجاع فرمود. گ معاویه را به حضرت دادمر

امام . معاویه درگذشت ، باید با یزید بیعت كنید: ولید گفت . ولید نامه یزید را خواند و سخنانى میان آنان رد وبدل شد
هنگامى كه مردم را براى این امر دعوت كردى ما را . كسى مانند من د رپنهانى بیعت نمى كند: علیه السالم فرمود

 (441. (در آن وقت تصمیم خود را خواهم گرفت . هم با آنها دعوت كن 
بشكند آن قلم هاى مسموم كه به امام  . تصمیم خود را خواهم گفت: امام علیه السالم نگفت بیعت مى كنم ، فرمود

در این هنگام مروان . ولید به همین بیانات اكتفا نكرد. است  نسبت هاى ناروا مى دهند، قطعا نطفه هاشان خراب
اكنون او . اگر حسین علیه السالم اكون بیعت نكند و بیرون رود، دیگر به او دست پیدا نمى كنى : پیش آمد و گفت 

رقاء اى پسر ز: امام حسین علیه السالم فرمود. را حبس كن تا بیعت كند، و اگر امتناع كرد او را گردن بزن 
 . تو مرا مى كشى یا او، دروغ گفتى و مرتكب معصیت شدى) 442(

 : قال الحسین بن على علیه السالم
 (443... (انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف المالئكه بنا فتح اهللا و بنا ختم 

خالفت به دست ما فتح . نهند مالئكه بر منزل ما قدم مى. ماییم اهل نبوت و مركز علم و كمال و دارنده پرچم توحید
گردید و امامت هم با ما به پایان مى رسد و یزید مردى است فاسق و شرابخوار و كشنده مردم به ناحق مثل من 

جهاد امام حسین علیه السالم در راه خدا از همین . كسى با او كه به انواع معاصى مشغول است بیعت نمى كند
الم براى خدا قدم بر مى دارد به میدان خونین مى رود و سرش باالى نیزه ها امام حسین علیه الس. مجلس شروع شد

 (444. (مى رود
 

 امام حسین علیه السالم و قبر جدش 
در این هنگام ، گروهى از یاران  .ولید از سخنان امام حسین علیه السالم به غضب آمد و فریاد از مجلس بلند شد

ر بنى هاشم علمدار امام حسین حضرت ابوالفضل العباس علیهما السالم در سیدالشهدا علیه السالم به فرماندهى قم
خانه ولید ملعون را شكستند و همانند شیر غران بر آنان حمله بردند و حسین علیه السالم را در برگرفتند و او را با 

 (445. (زور از منزل خارج كردند
اى : ولید گفت . وند سوگند دیگر او را نخواهى دیدتو به سخن من توجه نكردى ، به خدا: مروان به ولید گفت 

مروان ، پیشنهاد كردى كه اگر آن را انجام دهم دین خود را از دست خواهم داد، اگر حسین بیعت نكرد من او را 
بكشم ؟ به خدا سوگند، اگر كسى خود را به خون حسین آلوده كند روز قیامت اعمالش در كفه میزان سبك خواهد 

. ند هرگز به وى نظر رحمت نخواهد كرد و او را پاك نخواهد نمود و گرفتار عذاب دردناكى مى گرددشد، و خداو
)446) 

امام حسین علیه . امام حسین علیه السالم شبانه قبر جدش را زیارت كرد و نورى در این شب از قبر ساطع شد
، من سبط تو هستم كه مرا در میان امت من فرزند دختر فاطمه هستم ، یا رسول اهللا : السالم به جدش عرضه كرد

اینك گواه باش كه امت مرا تنها گذاشتند و از من نگهدارى نكردن این است شكایت من تا آنگاه كه تو را . گذاشتى 
امام حسین علیه السالم در این شب تا صبح در كنار قبر جدش به سر برد و همواره اوقات خود را با . مالقات كنم 

 .ذرانیدركوع و سجود گ
 

 معاویه را بكشید 
فرستادگان ولید حضرت را در مدینه ندیدند و گمان . ولید افرادى فرستاد كه از امام حسین علیه السالم خبر بیاورند

 .ولید خداى را سپاسگزارى كرد كه با وى درگیر نشد. كردند كه در خارج مدینه است 
خیر دنیا و دین در : مروان گفت  .كرد و او را نصیحت نمودهنگام صبح مروان امام حسین علیه السالم را مالقات 

انا هللا و اناالیه : امام حسین علیه السالم كلمه استرجاع بر زبان جارى كرد و فرمود! این است كه با یزید بیعت كنید
ند یزید شده امروز ملت اسالم مبتالى یك رهبرى مان. راجعون اگر من با یزید بیعت كنم باید فاتحه اسالم را خواند



 .اند
 و على االسالم السالم اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید

 :از جدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه فرمود: حسین بن على علیه السالم فرمود
 (447. (الخالفه محرمه على آل ابى سفیان 

 : و نیز فرموده است
 (448. (اذا رایتم معاویه على منبرى فاقتلوه 

اه دیدید معاویه باالى منبر من رفته است ، او را به قتل برسانید اهل مدینه او را باالى منبر رسول خدا صلى هرگ
گفت و گوى امام حسین علیه السالم . اینك مبتال به یزید فاسق شده اند. اهللا علیه و آله مشاهده كردند و سكوت نمودند

 .ت جدا شدو مروان به طول انجامید، و مروان با غضب از حضر
 

 وداع امام حسین علیه السالم با قبر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
خداوندا، این : چند ركعت نماز خواند و فرمود. در شب دوم ، حضرت امام حسین علیه السالم كنار قبر جدش آمد

وند راز و نیاز طوالنى در آن شب امام علیه السالم با خدا. قبر پیغمبر توست و من هم فرزند دختر پیغمبرت هستم 
اى خداى بزرگ ، به حق این قبر و آن كسى كه در این قبر آرمیده ، از تو مى خواهم آنچه : نمود و عرضه داشت 

 (449. (سپس حضرت گریست . مورد رضایت تو و رسولت است براى من مقدر كنى 
شهادت و كربالى حسینى خبر داد  در خواب دید كه جدش از. نزدیك صبح سرش راباالى قبر گذاشت و خوابش برد

حسین جان ، پدر و مادر و برادر تو، همه : و از تشنه شدن حضرت در روز عاشورا خبر داد و حسین و فرمود
 .مشتاق مالقات تو هستند

پس از نقل این خواب حزن . امام حسین علیه السالم از خواب بیدار شد و خواب خویش را براى اهل بیت نقل كرد
 :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود. شد و به گریه و زارى پرداختند آنها زیاد

 (450(اخرج الى العراق فان اهللا قد شاء ان یراك قتیال 
 

 خروج امام حسین علیه السالم از مدینه منوره : فصل دوم 
 مسافرت هاى امام حسین علیه السالم 

از مدینه منوره به سوى مكه مكرمه ذكر كنیم الزم دانستیم  قبل از اینكه مسافرت حضرت امام حسین علیه السالم را
 . اشاره اى به مسافرتهاى قبل از این سفر آن حضرت داشته باشیم

هجرى كه عثمان با مشورت صحابه لشكرى به آفریقا فرستاد، امام حسن و امام  26در سال : ابن خلدون مى نویسد
زبیر و غیره در آن سپاه بودند كه به فرماندهى عبداهللا بن ابى سرح به و عبداهللا بن   حسین علیه السالم و ابن عباس 

 .عتبه بن نافع هم در برقه به آنها پیوست آنها از طریق طرابلس به آفریقا رفتند. آفریقا رفتند
 سفر طبرستان 

حمله هجرى سعد بن عاص عامل كوفه به طبرستان  30در سال : محمد بن جریر طبرى و ابن خلدون مى نویسند
كرد و از اصحاب رسول خدا صلى اهللا علیه و آله امام حسن و امام حسین علیه السالم و عبداهللا بن عباس و عبداهللا 

و كنار ) گرگان (و جرجان ) دامغان (كه در قومس . بن زبیر و عبداهللا بن عمر و حذیفه بن یمان همراه او بودند
ن علیه السالم سه بار از مدینه به كوفه و به عكس سفر كرده ، امام حسی. دریاى خزر رفتند و صلح كرده برگشتند

 (451. (یكى در ایام خالفت پدر، دیگر در زمان معاویه و پس از آن سفر به كربال
 . هجرى مسلمین به قسطنطنیه حمله كردند و امام حسن علیه السالم به شام رفت 49در سال : ابن كثیر مى نویسد

 .پیاده جهت انجام مناسك حج از مدینه منوره به بیت الحرام تشریف بردندمرتبه با پاى  25آن حضرت 
 . گفتگوى امام حسن علیه السالم با بردارش محمد حنفیه و نظریه محمد حنفیه
: شرفیاب خدمت حضرت شد و گفت  .محمد بن حنفیه رحمه اهللا آگاه شد كه حضرت قصد دارد از مدینه خارج شود

لق نزد منى و از همه كس نزد من محبوب ترى و من كسى نیستم كه نصیحت خود را از اى برادر، تو عزیزترین خ



خداى بزرگ تو را بر من شرف داده و از . تو دریغ كنم ، از بیعت یزید تا آن حدى كه مى توانى خوددارى كن 
 .سادات اهل بهشت قرار داد

به مكه برو و در همان جا بمان و  :بن حنفیه گفت  برادر پس به كجا سفر كنم ؟ محمد: امام حسین علیه السالم فرمود
اهل مكه با تو بى وفایى نمودند متوجه بالد یمن شو كه اهل آن شهر شیعیان پدر و جد تو اند و دل هاى رحیم و عزم 

اگر آن ها هم بى وفایى نمودند، به طرف كوه ها و بیابان هاى شو یا از شهرى به شهرى پناه ببر . هاى صمیم دارند
درباره من مهربانى ! اى برادر: امام علیه السالم فرمود. تا ببینى عاقبت كار مردم به كجا منتهى مى شود) 452(

 .كردى ، خداوند ما بین ما و این گروه فاسق حكم فرماید
و آن امام مظلوم هم گریه ) 453(بر اساس بعضى روایات ، محمد بن حنفیه سخن را قطع كرد و بسیار گریست 

اى برادر، سوگند به خدا اگر در دنیا هیچ پناه و منزلتى هم نداشته باشم با یزید : مام حسین علیه السالم فرمودا. كرد
 .بن معاویه بیعت نمى كنم و در راه هدف و ایده خود جان خواهم سپرد

 
 وصیت به محمد حنفیه 

) 454. (ها و سخنان صوابى كه گفتى خداوند به تو جزاى خیر دهد با این نصیحت : امام حسین علیه السالم فرمود
خواهران و فرزندان برادرم و گروهى از شیعیان . من اینك عازم مكه هستم و خود را براى این سفر مهیا نموده ام 

ما همه براى یك مقصود حركت مى كنیم ، اما تو مى توانى در مدینه باشى تا از . در این سفر مرا همراهى مى كنند
 :سپس به او این چنین وصیت كرد. جا مطلع باشى  اوضاع و احوال این

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
وصیت كرد حسین بن على بن ابى طالب به برادرش محمد معروف به ابن حنفیه كه حسین گواهى مى دهد هیچ 

ت و دین معبودى جز خداى یگانه كه او را نیاز و شریكى نیست و آن محمد صلى اهللا علیه و آله بنده و فرستاده اوس
و قیامت آمدنى است ، شكى در آن نیست خداوند بر . حق را آورده است از جانب حق و بهشت و دوزخ حق است 

من خروج نكردم براى تفریح و اظهار كبر و نه براى فساد و ظلم ، بلكه . مى انگیزاند كسانى را كه در قبورند
اهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سیرت خارج شدم براى اصالح دین جدم صلى اهللا علیه و آله مى خو

 (455. (جد و پدرم على بنابى طالب علیه السالم رفتار كنم 
پس هر كس مرا قبول كند خداوند سزوارتر است به حق و هركس مرا رد كند صبر مى كنم تا خدا میان من و این 

 .ن است به تو اى برادراین وصیت م . قوم به حق حكم كند، و او بهترین حكم كنندگان است
 (456. (و ما توفیقى اال باهللا ، علیه توكلت و الیه انیب 

 (457. (آن گاه نوشته را بپیچید و مهر كرد و به برادرش محمد داد و نصف شب از مدینه بیرون رفت 
 

 گفتگوى امام حسین علیه السالم با زنان بنى هاشم 
است كه چون امام حسین علیه السالم اراده نمود از مدینه بیرون رود از حضرت امام محمد باقر علیه السالم روایت 

و زنان بنى هاشم از خروج حضرت اطالع یافتند، به محضر آن حضرت آمدند، ناله و گریه نمودند، بلكه امام علیه 
به خدا سوگند  حضرت آنها را. تا این كه حضرت آنها را از گریه ساكت نمود. السالم را از رفتن به مدینه باز دارند

زنان بنى هاشم عرضه داشتند پس ما گریه و زارى را براى چه روز بگذاریم ؟ : داد كه ناله خود را بلند نكنید
امروز براى ما مانند روزى است كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و على و فاطمه و حسن و زینب و ام كلثوم و 

 . قسم مى دهم كه خود را در معرض مرگ قرار ندهى رقیه علیهما السالم از دنیا رفتند، و تو را
یكى از عمه هاى امام حسین علیه السالم ناله . جان ما به فداى تو باد اى میوه دل نیكانى كه در قبرها قرار گرفته اند

 (458: (اى نور دیده من ، الحال از هاتفى شنیدم كه مى گفت : كرد و گفت 
 و ان قتیل الطف من آل هاشم

 ابا من قریش فذلتاذل رق
امام حسین علیه السالم عمه خود را دلدارى داد و به او فهماند كه كار او به قضا و قدر خدا بستگى دارد و كارى 



 .است كه باید انجام پذیرد
در جال العیون به سند معتبر شیخ صدوق و دیگران از امام صادق علیه السالم روایت كرده كه ) ره (عالمه مجلسى 

لشهدا علیه السالم از مدینه بیرون آمد، فوج هاى بسیار از فرشتگان با عالمت هاى محاربه و نیزه در چون سیدا
اى حجت خدا بر جمیع خالیق بعد از : دست بر اسبهاى بهشتى بر سر راه آن حضرت آمدند و سالم كردند و گفتند
رد، اكنون ما را به یارى تو فرستاده است جد و پدر و برادر خود، خداى بزرگ جد تو را در چند دفعه با ما یارى ك

و آن . وعده گاه من و شما در آن جایى باشد كه خداى بزرگ براى من مقرر فرموده است : حضرت فرمود. 
 . كربالست

اى حجت خدا، هر حكمى كه خواهى بفرما كه ما تو را : فرشتگان گفتند. چون به آن بقعه شریفه رسیدم نزد من آیید
: حضرت علیه السالم فرمود. اگر از دشمنى مى ترسى ما همراه توایم و دفع ضرر از تو مى نماییم اطاعت كنیم و 

 . اینان ضررى به من نمى توانند برسانند تا به محل شهادت خود برسم
اى سید و : پس از این واقعه افواج بى شمارى از جنیان مسلمان ظاهر شده وقتى به محضر آن حضرت آمدند گفتند

ما از شیعیان و یاران توییم ، آن چه خواهى در باب یاران و دشمنان خود به ما بفرما تا ما تو را اطاعت ! ربزرگوا
 . كنیم ، واگر اجازه بفرمایى تمام دشمنان تو را در همین ساعت هالك كنیم و تو در جاى خود باشى

اینما تكونوا یدرككم الموت و لو كنتم فى : یدمگر این آیه را نخوانده ا: حضرت علیه السالم به آنها دعا كرد و فرمود
 (459(بروج مشیده 

 (460(قل لو كنتم فى بیوتكم لبرز الذین كتب علیهم القتل الى مضاجعهم : و نیز فرموده است 
اى محمد به منافقان بگو كه اگر مى بودید در خانه هاى خودتان البته بیرون مى آمدند آنها كه برایشان كشته شدن 

 . ده بود به طرف محل كشته شدن و استراحت ایشاننوشته ش
اگر من در جاى خود بمانم این خلق ننگین به چه آزمایش شوند، و چه كسى در قبر من در كربال ساكن شود؟ خداى 

بزرگ آن زمین را براى من در روز دحو االرض برگزیده است ، و پناه شیعیان قرار داده است تا امان گاه آنها 
نزد من آیید در روز عاشورا كه در آخر آن روز من شهید خواهم شد و سر مرا براى یزید . ا و آخرت باشد در دنی

اى حبیب خدا، اگر نه آن بود كه اطاعت امر تو واجب است ، و مخالفت تو جایز نیست : پس جنیان گفتند. پلید ببرند
 .، هر آینه مى كشتیم تمام دشمنان تو را قبل از آن كه به تو برسند

ولیكن مى خواهم حجت خدا را بر . به خدا سوگند كه قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت شماست : حضرت فرمود
 (461. (خلق تمام كنم 

زمانى كه امام حسین علیه السالم از مدینه خارج شد این آیه كه نمایانگر داستان موسى بن عمران علیه السالم و 
 :فرعون است را تالوت كرد

 (462(ائفا یترقب قال رب نجنى من القوم الظالمین فخرج منها خ
باز خواندن این آیه اشاره به این كه حضرت در این راهى كه مى رود كمك ظاهرى ندارد چنان كه حضرت موسى 

رجب  27خروج امام حسین علیه السالم ) 463. (حضرت به حالت یاس و ناامیدى به سوى كوفه مى رود. نداشت 
 . نه طیبه بوده استهجرى از مدی 60سال 

 
 ورود امام حسین علیه السالم به مكه مكرمه: فصل سوم 

 امام در مكه 
دو روز به آخر رجب مانده به طرف مكه حركت كرد ) 464(خروج امام حسین علیه السالم از مدینه شب یك شنبه 

خود همراه برد، و شب جمعه را با  -جز محمد بن حنفیه  -و فرزندان و برادر زادگان و خواهران و اهل بیت خود 
 (466: (و این آیه شریفه را خواند) 465(سوم ماه شعبان وارد مكه شد 

 (467(و لما توجه تلقا مدین قال عسى ربى ان یهدینى سواء السبیل 
 اقامت امام در مكه 

م در مكه بود و مردم و عمره گزاران و مردم بالد دیگر كه در مكه بودند پیوسته نزد او مى آمدند و ابن زبیر ه



. نزدیك كعبه نماز مى گزارد و طواف مى كرد، و در میان سایر مردم او هم نزد امام حسین علیه السالم مى رفت 
اما وجود امام حسین علیه السالم در مكه براى . در اكثر روزها بلكه هر روز یكبار به خدمت حضرت مى رفت 

نست تا آن حضرت در مكه است ، كسى از اهل حجاز با او بیعت ابن زبیر گران تمام مى شد، براى این كه مى دا
 (468. (نخواهد كرد

 
 نامه هاى مردم كوفه به امام حسین علیه السالم 

خبر ابن زبیر و . درباره یزید سخن بسیار مى گفتند و شنیدند كه حسین علیه السالم از بیعت یزید امتناع كرده است 
 .هم شنیدند این كه هر دو به مكه رفته اند را

شیعیان كوفه در منزل سلیمان بن صرد خزاعى جمع شدند و هالك معاویه هالك شد و حسین علیه السالم از بیعت 
سرباز زد و به مكه رفت شما شیعه او و شیعه پدر او هستید، اگر مى توانید او را یارى مى كنید و با دشمن او جهاد 

 .، و اگر مى ترسید در كارتان سستى نمایید، او را فریب ندهیدنمایید، به او بنویسید، و او را آگهى دهید
 (469. (بنویسید، و آنها نامه نوشتند: همه گفتند

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
به سوى حسین بن على علیه السالم از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد و حبیب بن مظاهر و 

یا ابن رسول اهللا ، در . هالكت معاویه را گزارش دادند. سالم علیكم . هل كوفه شیعیان وى از مومنان و مسلمانان ا
نعمان بن بشیر حاكم كوفه در قصر االماره در نهایت ذلت و . این وقت امام و پیشوا نداریم ، به سوى ما توجه كن 

به ما رسد كه تو به سوى ما مى اگر خبر . بدبختى نشسته خود را امیر جماعت دانسته ، اما ما او را امیر نمى دانیم 
 . والسالم. آیى او را كوفه بیرون مى كنیم تابه اهل شام ملحق شود

پس آن نامه را توسط عبداهللا بن مسمع همدانى و عبداهللا بن وال به محضر امام حسین علیه السالم فرستادند و آنها 
 (470. (م رساندندهم به شتاب و عجله به مكه رفتند و نامه ها را به خدمت امام عظی

 
 دوازده هزار نامه به امام حسین علیه السالم نوشته شد 

مردم كوفه . هنگامى كه امام حسین علیه السالم در مكه اقامت داشت ، نامه هاى اهل كوفه پیاپى به ایشان مى رسید
ر نامه هاى خود انفرادى و دسته جمعى از آن حضرت دعوت مى كردند كه به كوفه تشریف فرما شود، اهل كوفه د

متذكر شدند كه آنان با نعمان بن بشیر والى كوفه ارتباطى ندارند و در جمعه و جماعت شركت نمى كنند و در عید 
 (471. (با او براى نماز بیرون نمى روند

نامه ها بسیار زیاد شد و حتى در یك روز ششصد نامه به آن حضرت رسید و مجموع نامه ها به دوازده هزار بالغ 
در همه این نامه ها آن حضرت را دعوت مى كردند، و او پاسخ نامه ها را نمى داد، چون این نامه ها آن . ردیدگ

 .حضرت را دعوت مى كردند، و او پاسخ نامه ها را نمى داد، چون بى وفایى مردم كوفه را مى دانست 
ید بن حارث ، عزره بن قیس ، عمرو آخرین نامه كه براى آن جناب رسید، از شبث بن ربعى ، حجاز بن ابجر، یز

 .بود (472(بن حجاج ، و محمد بن عمرو تیمى 
این جمیعت در نامه هاى خود نوشته بودند، كه مردم كوفه در انتظار تو هستند، جز تو به كشى ندارند، درآمدن خود 

ها رسیده و دشت ها به سوى ما هرچه بیشتر شتاب كن ، اى فرزند رسول خدا، اینك باغ ها سبز و خرم و میوه 
سرسبز و درخت ها پر برگ گردیده است ، هرگاه میل دارى قدم رنجه فرما و در این جا لشكریان مهیا براى جنگ 

 (473. (آماده هستند
 

 پاسخ امام حسین علیه السالم به مردم كوفه 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

د، هانى و سعید نامه هاى شما را آوردند، و آن ها اما بع) 474: (از حسین بن على به گروه مسلمانان و مومنان 
گفتار همه شما این است كه امانى نداریم ، . آخرین فرستادگان شما بودند و دانستم همه آنچه را كه بیان كرده بودید



 .سوى ما بیا، شاید خدا به سبب تو ما را بر هدایت حق جمع كند
اندان من ثقه من است به سوى شما فرستادم و او را امر كردم كه من مسلم بن عقیل را برادر و پسر عمویم كه در خ

پس اگر براى من نوشت كه راى خردمندان و اهل فضل و راى و مشورت . حال و راى شما را براى من بنویسد
 . شما چنان است كه فرستادگان گفتند و در نامه هاى شما خواندم ، به زودى نزد شما مى آیم انشاء اهللا

جان خودم كه امام نیست مگر آن كه به كتاب خدا حكم كند و عدل و داد بر پاى دارد و دین حق را منقاد سوگند به 
 (475. (و السالم . باشد و خویشتن را حبس بر رضاى خدا كند

 
 مسلم بن عقیل علیه السالم سفیر امام حسین علیه السالم 

امام . ل اطمینان به كوفه بفرستند بار سفر را بستندقافله آماده سفر شد، ولى پیش از آن كه كسى را براى تحصی
 .حسین علیه السالم براى وظیفه بزرگ پسر عموى خود مسلم بن عقیل را برگزید

آن دو مسلم را از بیابان . هنگامى كه به مدینه رسید، دو تن راهنما گرفت . مسلم به عزم سفر از مكه به راه افتاد
بعضى گفته اند كه هر (رد به طورى كه یكى از آن دو از شدت گرسنگى بمرد تشنگى سخت بر آنها روى آو. بردند

 : مسلم از این پیش آمد گرفته و پریشان خاطر شد و به امام حسین علیه السالم نوشت) دو بمردند
 با. من به مدینه آمدم و دو راهنما گرفته راه را گم كردند تشنگى بر ایشان چیره شد به طورى كه هر دو بمردند

این آب در جایى است به نام مضیق واقع در مغاك خبیث ، من . آخرین رمقى كه مانده بود، خود را به آب رساندم 
 .این پیش آمد رابه فال بد گرفتم ، اگر صالح بدانید استعفاى مرا بپذیرید و دیگرى را بفرستید

و به سیر خود ادامه داد، تا به كوفه  مسلم اطاعت كرد،. هر چه زودتر به سوى كوفه بشتاب : پاسخ امام این بود
 .در آن جا به خانه یكى از شیعیان وارد شد. رسید

شیعیان نزد او به آمد و شد پرداختند، هر دسته اى كه مى آمدند، مسلم نامه امام حسین علیه السالم را مى خواند، 
 .تن با وى بیعت كردند آنها مى گریستند و وعده یارى و جانفشانى مى دادند، تا آن كه دوازده هزار

. مسلم هر چه زودتر قاصدى فرستاد و با شتابى هر چه تمام تر این مژده را به حسین كه در مكه منتظر بود برساند
یزید بر وى خشم گرفت ، كه چرا . وقتى كه مسلم وارد كوفه شد، امیر كوفه نعمان بن بشیر انصارى بود) 476(

 .نادیده گرفت تا هزاران تن زیر پرچم حسین گردآیند شیعه را به خود واگذارده و مسلم را
مسلم بن : یزید به فورى نعمان را عزل كرد و به جاى او عبیداهللا بن زیاد والى بصره را تعیین كرد و به او نوشت 

 .عقیل را بگیرد و بكشد
 

 ابن زیاد با نقشه شیطانى وارد كوفه شد 
تگیر كرده زندانى نمود تا به موقع او را بكشد، زیرا مسلم به خانه او ابن زیاد در آغاز هانى بن عروه مرادى را دس

یا عشیره تاه ؟ یا : تا این خبر منتشر شد، زنانى از عشیره مراد شیون آغاز كردند و فریاد بر آوردند. منتقل شده بود
 ثكاله

 و اى بیچاره شدن و اى از داغ دیدن
چهار هزار تن از اهل كوفه به گرد مسلم . ین كرده بوده اعالم كردمسلم از خشم به هیچان آمد و شعارى را كه تعی

 .مسلم آنها را حركت داد، تا با زور هانى را نجات دهد. جمع شدند
طبرى در تاریخ و ابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبیین نقل . رفتار اهل كوفه در این وقت بسیار حیرت آور است 

فرزند باز گرد، دگران هستند، به تو : غ فرزندانشان مى آمدند و مى گفتندمى كنند كه زنان اهل كوفه به سرا
 احتیاجى نیست

 فردا سپاه شام مى آید با جنگ چه خواهى كرد برگرد: مردان مى آمدند و به فرزندان و برادران شان چنین مى گفتند
د به جز سى تن كه مسلم با ایشان مردم پى در پى از دور مسلم پراكنده مى شدند، و باز مى گشتند تا شب فرا رسی

حضرت مسلم علیه السالم از مسجد بیرون شد و به سوى محله  .نماز مغرب را به جاى آورد كسى همراهش نماند
 .هنوز بدانجا نرسیده بود كه جز ده تن كسى با او نماند . كنده روانه گشت



سلم نبود در كوچه هاى كوفه سرگردان مى گشت از آن جا كه گذشت تنها ماند، دیگر هیچ انسانى از اهل كوفه با م
گذارش به خانه پیر زه زالى به نام طوعه افتاد كه بر در ایستاده منتظر فرزند خود . و نمى دانست به كجا مى رود

سپس . پیر زن آب آورد و مسلم بنوشید. مسلم آب خواست . بود كه با مردم در خروج بر ابن زیاد شركت كرده بود
بایستاد و رد نشد، پیرزن به وى سوء ظن برد و از او تقاضا كرد كه به خانه اش برود و آن جا توقف در همان جا 

 : و این سخن را سه بار تكرار نمود، تا مسلم بدو گفت. نكند
 . آیا مى توانى نیكى كنى شاید پس از این تو را پاداش دهم. اى بنده خدا، به خدا كه در این شهر خانه ندارم 

من مسلم بن عقیل هستم ، این مردم به من دروغ : اى بنده خدا، چگونه خانه ندارى ؟ مسلم جواب داد: رسیدپیرزن پ
پیر زن مسلم رابه خانه برد، شام برایش آماده كرد، ولى مسلم شام نخورد . گفتند و مرا تنها و بى یاور گذاشتند

مسلم . نوز صبح نشده بود كه پسرش خبر داده. پیرزن این راز را پوشیده داشت و به جز پسرش به كسى نگفت 
محاصره شد، و با آن كه یكه و تنها بود با لشكریان ابن زیاد كه شصت یا هفتاد مرد مسلح بودند دلیرانه به جنگ 

 . پرداخت
ن مسلم با همی. هنگامى كه دیدند از عهده مسلم بر نمى آیند، نى ها را آتش زده و شعله ور به جان مسلم مى انداختند

 . حال نبرد مى كرد و شمشیر مى زد و صف دشمن را مى شكافت
جز كشتن و كشته : تو در امان هستى ، خودت را به كشتن مده مسلم نپذیرفت و گفت : محمد بن اشعث به وى گفت 

 :شدن چاره اى نیست و رجز مى خواند
 اقسمت الاقتل اال حرا

 سوگند خورده ام كه جز به آزادگى كشته نشوم -
 رایت الموت شیئا نكرا و ان

 هر چند مرگ را چیزى ناخوش مى دانم -
 كل امر یوما یالقى شرا

 هر كسى روزى با ناگوارى روبه رو خواهد شد -
 .اخاف ان اكذب او اغرا

 .بیم آن است كه به من دروغ گویند و یا مرا بفریبند -
عموزادگان تو هستند، نه ) بنى امیه (تو دورغ نمى شنوى و فریب نخواهى خورد، این مردم : ابن اشعث گفت 

 .كشندگان تو، و نه زنندگان تو
اهل كوفه به گرد او جمع شدند و . مسلم علیه السالم كه مجروح و پاى تا سر خون آلود شده بود به دیوارى تكیه كرد

را گرفتند، مسلم از استرى آوردند و مسلم را بر آن سوار كردند، آنگاه اسلحه اش . امان را تایید و تاكید مى كردند
 .این كار به امان آنها بدگمان شد

ابن زیاد فرمان داد او را بر بام قصر بردند و سرش را از پیكرش جدا كردند و تنش . مسلم را نزد ابن زیاد آوردند
را از باالى بام در میان مردمى كه بیرون قصر جمع شده بودند بینداختند و رفیقش هانى را در بازار به دار 

 .ویختندآ
طبرى از كسى كه كشته شدن هانى را پس از شهادت مسلم به چشم دیده نقل مى كند كه هانى راكت بسته از زندان 

عشیره من مذحج كجاست ، : هانى مى گفت . بیرون آوردند و به میان بازار در جایى كه گوسفند مى فروختند بردند
 . ؟ آیا من به مذحج دسترسى دارممذحج كجاست . ولى امروز مذحجى براى من نمانده است 

آیا عصایى یا كاردى یا : هنگامى كه دید كسى او را یارى نمى كند دست خود را كشید و از بند بیرون آورده گفت 
ناگهان بر سرش ریختند و دست هایش : سنگى یا استخوانى پیدا نمى شود كه با آن از جان دفاع كنم ؟ راوى گفت 

یكى از . هانى به چنین سخاوتى راضى نشد. گردنت را بگیر تا سرت را جدا كنند: ته شدبه او گف. را محكم بستند
دیگرى شمشیر زد و او را كشت و اهل كوفه ایستاده تماشا مى  .غالمان ابن زیاد به او شمشیر زد و كارگر نشد

 .كردند
شمشیر رخساره اش را تكه تكه  اگر نمى دانى مرگ چیست ، در بازار به هانى و پسر عقیل بنگر، ببین دالورى كه



كرده ، و دالور دیگرى كه پس از آن كه كشتندش ، تنش را از باال به پایین انداختند، پیكرى را مى بینى كه مرگ 
اگر شماها خونخواهى برادرتان . رنگ آن را دگرگون كرده و جوى خون را مى بینى كه از هر سوى روان است 

 .بشیزى تسلیم شده اندرا نكنید روسپیانى هستید كه به 
این حوادث در كوفه رخ مى داد و اهل بیت در مكه نامه دلیل راهشان مسلم را مى خواندند و از پیام او آگاه شده 

بودند كه از اهل كوفه براى حسین علیه السالم بیعت گرفته است ، و مردم دور او جمع شده منتظر آمدن امام حسین 
السالم حركت كرد و قصد داشت كه با كسانش از مكه بیرون آمده به سوى عراق حسین علیه . علیه السالم هستند

پیام دیگر زبانى مسلم از این قرار بود كه وقتى كه از . پیش از آن كه پیام دیگر زبانى از مسلم شهید برسد. بشتابد
بخواهد، اگر چنین  هركه آنچه تو مى خواستى: كسى به او گفت . جان خود نومید شد، چشمانش پر از اشك گردید

به خدا قسم براى خودم نمى گریم و براى كشته شدن نوحه گرى : مسلم گفت . پیش آمدى برایش رخ دهد، نمى گرید
گریه مى كنم براى حسین و اهل بیت حسین . ولى گریه من براى كسان من است كه به سوى من مى آیند. نمى كنم 

كرده چنین ) همان كه از جانب ابن زیاد به مسلم امان داده بود(شعث مسلم روى به محمد بن ا  سپس . علیه السالم 
 : گفت

آیا مى توانى كسى را به سوى حسین علیه السالم . اى بنده خدا، چنین مى بینم كه تو از زنده نگاه داشتن من ناتوانى 
از مكه به سوى شما روان  بفرستى كه از زبان من این پیام را به او برساند، چون گمان مى كنم كه او و اهل بیتش

 . باشد و یا فردا روان بشود و این بیتابى كه در من مى بینى براى این است
 :پیام مسلم به طورى كه مورخان مى گویند چنین بوده كه یكى برود و به حسین بگوید

شما به این دیار او صالح نمى دانست كه . پسر عقیل هنگامى كه به دست كوفیان اسیر شده بود مرا نزد تو فرستاد
با اهل بیت خود باز گردید، سخنان كوفیان شما را گول نزند، اینان همان : بیایید، زیرا كشته خواهید شد و او گفت 

اهل كوفه به تو دروغ گفتند و به من . یاران پدرت هستند كه جدایى از آنها را با مرگ یا كشته شدن آرزو مى كرد
 راى نداردهم و كسى كه به او دروغ گفته شد 

پسر اشعث براى مسلم سوگند یاد كرد كه این پیام را براى حسین بفرستید ولى حسین علیه السالم منتظر نشد، بلكه 
 . به همان پیام نخستین اكتفا كرد و روانه گشت

 :چقدر راست استشعرى كه حسین علیه السالم از گفته ابن مفرغ موقعى كه از مدینه بیرون مى آید بر زبان آورد
 و المنایا یر صدننى ان احیدا
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 وصیت مسلم بن عقیل علیه السالم
یكى از مالزمان بانگ بر . شد سالم نكرد  ضرت چون وارد مجلس آن ح. مسلم را به مجلس ابن زیاد دعوت كردند

 سوگند بر خدا كه او بر من امیر نیست! واى بر تو، ساكت شو: حضرت فرمود. آورد كه بر امیر سالم كن 
اگر مرا خواهد كشت سالم كردن من بر او چه اقتضا دارد و اگر مرا نخواهد كشت بعد از : به روایت دیگر گفت 

 .م من بر او بسیار خواهد شداین سال
 . سالم بكنى یا نكنى ، تو را خواهم كشت: ابن زیاد گفت 

چون مراخواهى كشت بگذار تا یكى از حاضران را وصى خود قرار دهم تا به وصیت هاى من : پس مسلم فرمود
میان : و گفت  مهلت دادم تا وصیت كنى پس مسلم در میان اهل مجلس رو به عمر بن سعد كرده: گفت . عمل كند

آن ملعون براى خوش . من به تو حاجتى دارم و مى خواهم وصیت مرا بپذیرى . من و تو قرابت و خویشى است 
 .آمدى ابن زیاد گوش به سخن مسلم نداد

عمر سعد چون از ابن زیاد دستور یافت ، دست مسلم را . اى بى همت ز مسلم كن قبول این وصیت : عبیداهللا گفت 
 : وصیت هاى من آن است كه: مسلم گفت . ر قصر بدگرفت به كنا

دوم ، چون مرا . اوال، من در این شهر هفتصد درهم قرض دارم ، شمشیر و رزه مرا بفروش و قرض مرا ادا كن 
سوم ، آن كه به حضرت امام حسین علیه السالم بنویس كه به سوى . كشتند بدن مرا از ابن زیاد بگیر و دفن كن 

كه من نوشته ام كه مردم كوفه با آن حضرتند و گمان مى كنم كه به این سبب آن حضرت به سوى  كوفه نیاید چون
 .پس عمر سعد تمام وصیت هاى مسلم را براى ابن زیاد نقل كرد. كوفه مى آید

اما . تو خیانت كردى كه راز او را نزد من افشا كردى ! عبیداهللا كالمى گفت كه حاصلش آن است كه اى عمر
اما چون او را كشتیم در . صیت او آن است كه ما را با مال او كارى نیست ، هرچه گفته است چنان كن جواب و

 .دفن بدن او مضایقه نخواهیم كرد
اما در باب جسد مسلم ، شفاعت تو را نمى پذیرم ، چون او را سزاوار دفن : به روایت ابوالفرج ، ابن زیاد گفت 
 .ن طاغى و در هالك من ساعى بودكردن نمى دانم به جهت آن كه با م

پس ابن زیاد رو به مسلم كرد و به بعض كلمات جسارت . اما حسین اگر او اراده ما ننماید ما اراده او نخواهیم كرد
مسلم هم با كمال قوت قلب پاسخ او را داد و سخنان بسیار ما بین آنها رد و بدل شد . آمیز به آن حضرت خطاب كرد

پس بكر بن . یاد ولد الزنا ناسزا به او و امیرالمومنین على و امام حسین و عقیل علیه السالم گفت تا آخر االمر ابن ز
پس او را امر كرد كه مسلم را به بام قصر ببر و او را . حمران را طلبید و مسلم ضربتى بر سر این ملعون زده بود

 : مسلم گفت. گردن بزن 
مراد آن جناب از این سخن . و قرابتى بود حكم به قتل من نمى كردى  به خدا قسم ، اگر در میان من و تو خویشى

پس بكر بن . آن بود كه بیاگاهاند كه عبیداهللا و پدرش زیاد بن ابیه زنازادگانند و هیچ نسب و نژادى از قریش ندارند
گاه اله به حمد و حمران لعین دست آن سالله اخیار را گرفت و بر بام قصر برد و در اثناى راه زبان آن مقرب در

ثنا و تكبیر و تهلیل و تسبیح و استغفار و صلوات بر رسول خدا جارى بود و با خداى بزرگ مناجات مى كرد و 
تو حكم كن میان ما و میان این گروهى كه ما را فریب دادند و دروغ گفتند و دست ! بار الها: عرضه مى داشت كه 
مظلوم را در جایى از بام قصر كه مشرف بر كفشگران بود برد و سر  پس بكر بن حمران آن. از یارى ما برداشتند

پس بدن شریفش را دنبال سر از بام قصر به زیر افكند و . مباركش را از تن جدا كرد و آن سر نازنین به زمین افتاد
ت قتل مسلم در وق: سبب تغییر حال تو چیست ؟ گفت : آن ملعون پرسید. خود ترسان و لرزان نزد عبیداهللا شتافت 

مرد سیاه مهیبى را دیدم در برابر من ایستاده بود و انگشت خویش را به دندان مى گزید و من چندان از او هول و 
چون مى خواستى به خالفت عادت كار كنى وحشت : آن شقى گفت . ترس برداشتم كه تا به حال چنین نترسیده بودم 

 . بستهبر تو مستولى گردیده و خیالى در نظر تو صورت 
 چو شد خاموش شمع بزم ایمان

 بیاوردند هانى را ز زندان
 گرفتندش سر از پیكر به زودى



 به جرم آن كه مهماندارى بودى
. پس ابن زیاد هانى را براى كشتن طلبید و هر چند محمد بن اشعث و دیگران براى او شفاعت كردند سودى نبخشید

پس هانى . انى كه گوسفندان را بیع و شرا در مى آوردند گردن زنندپس فرمان داد هانى را به بازار بردند و در مك
 : را كتف بسته از دار االماره بیرون آوردند و او فریاد بر مى داشت كه
 (478. (و امذحجاه و ال مذحج لى الیوم ، یا مذحجاه و این مذحج و این مذحج 
امام حسین . م نشود از نقل آن خوددارى كردیم شریح قاضى هم شركت در قتل اینان داشت ، براى این كه طول كال

علیه السالم پس از آن كه از مدینه رهسپار شد و روز سوم ماه شعبان وارد مكه شد و در نیمه ماه رمضان و شوال 
و ذى القعده و تا هشتم ذى حجه در مكه ماند و هیچ كس تصور نمى كرد كه فرزند رسول خدا و فرزند مكه و منى 

حجه كه تازه مردم براى اداى حج محرم مى شودند از مكه بیرون رود و اعمال حج را انجام ندهد و روز هشتم ذى 
 .از احرام خود به صورت عمره بیرون آمد

طواف خانه و سعى بین صفا و مروه را انجام داد و از احرام به در آمد، چه . اما امام تصمیم گرفت حركت كند
. منظور وى به این نوع كشته شدن حاصل نمى شد. ستگیر كنند، یا غافل بكشندخوف آن بود كه او را در حرم مكه د

امام از مكه نرفت تا كشته نشود، بلكه از مكه رفت تا اگر كشته مى شود به صورتى باشد كه اسالم براى همیشه از 
 (479. (شهادت او بهره مند بشود

 
 آستانه مسلم بن عقیل علیه السالم 

یل بن ابى طالب علیه السالم سفیر ابى عبداهللا الحسین علیه السالم به شهر كوفه جهت اخذ مدفن حضرت مسلم بن عق
ق به  60ذى الحجه 9یا  8بیعت و اولین شهید قیام سیدالشهدا علیه السالم كه در شهر كوفه ، در روز چهارشنبه 

 .شهادت رسید
اتفاق نظر كاملى است بین مورخان كه پس . این آستانه متصل است به مسجد معروف كوفه در زاویه جنوب شرقى 

از به شهادت رسیدن مسلم بن عقیل و هانى بن عروه مذحجى ، با موافقت ابن زیاد، قبیله مذحج در روز هشتم ذى 
ابن . ق پیكر مطهر حضرت مسلم بن عقیل و هانى بن عروه را در كنار دار االماره به خاك سپرده اند 60الحجه 

دفن پیكر شریف آنها را در كنار كاخ دار االماره صادر نمود كه قبر آنان كامال در زیر نظر زیاد بدین جهت دستور 
باشد و آمد و رفت شیعیان جهت زیارت مرقد آنها از نزدیك مراقبت گردد، و چنانكه در متون قدیمه آمده و تا 

تر بوده است و ابن جبیر در  امروز هم آثار موجود در مسجد حاكى است ، كاخ دار االماره از سطح مسجد مرتفع
 :در سفر نامه اش چنین مى نویسد) ق  779م (ابن بطوطه . ق به این تصریح دارد 580سفرنامه خویش به سال 

اما از قصر .. در جهت شرهى جامع ، داخل باال خانه اى كه با پله به آنجا مى روند مقبره مسلم بن عقیل واقع شده 
 را بنا كرد اكنون جز پایه هاى آن چیزى برجا نمانده است االماره كوفه كه سعد و قاص آن

ق دستور بناى  65این دو قبر همچنان ظاهرا بدون سقف و سایه بان بود تا مختار بن عبیده ثقفى در شعبان سال 
آستانه را صادر نمود و براى هر یك حرمى داراى گنبد تاسیس گشت و نام آن را بر روى سنگ مرمر حك نموده 

 .تعمیرات سال هاى اخیر آن دو لوح سنگ مرمر كشف شدكه در 
ق این آستانه مرمت گردید و در كنار آستانه خانه هایى ساختند و مردم را  368در عصر عضدالدوله و به سال 

ق در  656سپس در سال . تشویق به سكونت در آن محل نموده حقوق ماهانه از براى ساكنان آستانه جارى كردند
ه شیعیان آزادى به دست آوردند، این آستانه تعمیر شد و متولى آن محمد بن محمود رازى بود و این زمان هوالكو ك

آستانه یكى از مراكز مهم شیعیان محسوب مى گشت و اكثر سكنه این آستانه و متولیان آستانه از ذریه آل بویه 
 . بودند، چنان كه بر دیوار آستانه حضرت مسلم بن عقیل ثبت است

 :مان الجبورى مى نویسدكامل سل
به هزینه خویش ) ق  681در سال (عطا ملك فرزند محمد جوینى و برادر وى شمس الدین فرزند محمد جوینى 

ضریح ساختند و بر قبر شریف حضرت مسلم بن عقیل نصب نمودند و در آن عصر تولیت آستانه با محمد فرزند 
 .محمود رازى بود

ق تعمیراتى در  767ت جالیریان ، اویس یكى از سالطین مقتدر این دولت در پس از به قدرت رسیدن و تاسیس دول
 .عتبات مقدسه كربال و نجف به عمل آورد و در این آستانه هم ترمیمات و اصالحاتى انجام داد

ق هم تعمیرات اساسى در این آستانه مباركه انجام شد و ضریح جهت قبر شریف توسط بانوى جلیله  1055در سال 
ا خان اهدا گشت كه فعال در انبار حضرت مسلم بن عقیل نگاهدارى مى گردد و تاریخ انجام آن در قطعه اى ام آق

 ( ق 1055برابر با (شهید شد مسلم ابن عقیل : سروده شده كه متضمن این جمله است 
ه سنگ مرمر ق این آستانه توسط نواب حافظ محمد بن عبدالحسین خان تعمیر اساسى شد كه بر قطع 1233در سال 



تاریخ بنا و تعمیرات مذكور حك شده و در داخل آستانه نصب گردیده بود، در موقع تعمیرات سال هاى اخیر سنگ 
این سنگ فعال در انبار آستانه حضرت مسلم نگاهدارى مى . مذكور را جابه جا كردند، لذا قسمتى از آن آسیب دید

ر توسط اموالى كه سید حسین فرزند سید دلدار على آل ق شیخ محمد حسن صاحب جواه 1263شود، سپس در سال 
 .نقوى از هندوستان ارسال داشته بود تعمیرات اساسى در این آستانه مباركه به عمل آورد

در سال هاى اخیر كوچك بودن این آستانه جهت زائران مرقد مسلم بن عقیل كامال محسوس بود و از طرفى توسعه 
ى را تغییر مى داد با مخالفت حكومت عراق مواجه مى گشت ، لذا جمعى از شیعیان آن به این جهت كه آثار باستان

ق داشت ، درخواست توسعه و تجدید بناى  1384و متولى این آستانه از آیت اهللا حكیم كه زعامت تامه در سال 
محمد رشاد فرزند  آیت اهللا حكیم با این درخواست موافقت كرد و حاج. اساسى و زراندود كردن گنبد آن را نمودند

ق شروع به ساختمان جدید نمودند و هزینه آن بالغ بر  1385ناصر آل مرزه نجفى هزینه آن را تقبل كرد و در سال 
متر مربع و از سه طرف  106هزار دینار عراقى گردید و اینك این آستانه داراى حرم چهار گوش به مساحت  180

ار بن ابى عبیده ثقفى متصل مى گردد و در مقابل حرم یك ایوان داراى رواق است كه رواق جنوبى به قبر مخت
متر و از صحن  18بزرگ و بر روى قبر شریف گنبد بزرگى تاسیس گشته كه ارتفاع آن از باالى بام حرم آستانه 

 . متر است 29شریف 
واگذار گردد و آیت سپس حاج محمد حسین رفیعى بهبهانى از آیت اهللا حكیم تقاضا نمود كه طالكارى گنبد به وى 

آنگاه آیت اهللا حكیم دستور ساختن . ق به پایان رسید 1391اهللا حكیم اجابت فرمود و طالكارى گنبد آستانه در سال 
ق نداى  1390ضریح نقره اى را داد كه هنرمندان اصفهانى در اصفهان مشغول اتمام آن بودند كه ایشان در سنه 

سید یوسف حكیم آن را به اتمام رسانید و فعال بر مرقد سردار اسالم و اولین  حق را لبیك گفت و فرزند وى آیت اهللا
این آستانه یكى از مراكز مهم و زیارتگاه هاى شیعیان جهان . شهید قیام ابى عبداهللا الحسین علیه السالم نصب است 

 (480. (است كه امروزه از شكوه و جالل خاصى برخوردار است 
 

 حسین علیه السالم از مكه مكرمه به سمت عراقحركت امام : فصل چهارم 
از انبوهى مركب از یكصد تا دویست هزار تن . در مكه و مسجد الحرام غلغله و هیاهو به پاست . روز ترویه است 

 . حاجیانى كه در آن روز انبوه احرام و تلبیه و روز حركت آنان به جانب منى است و لوله اى برپاست
اعضاى كاروان . به آن كوى امن و امان آمده و به رفتار امام حسین علیه السالم نظر دارندسیاسیون با حواشى خود 

غم كه با حسین علیه السالم آمده اند شاید ساكت نباشند، چون همه كاروان حسینى از عده اى رجال و شخصیت 
اهللا علیه و آله كه حركت  تن موالى و حرم و خانواده پیامبر صلى 8تن از آل ابى طالب و  19تشكیل شده است ، 

این كاروان پرهیاهو بویژه در موقع جدایى از خویشان و بستگان در چنین روزى كه هشیاران جهان آن روز به 
 (481. (جدایى اینها در چنین روزى بسیار دشوار است . مكه آمدند و براى هر یك فامیل هایى است 

چرا در موسم حج خانه خدا : ابن زبیر به حضرت عرض كرد: كند ابى الجارود از امام باقر علیه السالم روایت مى
همانا دفن شدنم در كنار فرات محبوب تر : را ترك كرده به سوى عراق مى روى ؟ امام حسین علیه السالم فرمود

 (482. (است از آن كه در جلو كعبه به خاك سپرده شوم 
بهتر است كه از این جا خارج : نش را مى ریزند لذا فرمودسیدالشهدا علیه السالم دید اگر در حرم خدا هم باشد خو

جدم به من امر كرده ، : حضرت فرمود. عبدهللا بن عباس و عبیداهللا بن زبیر آمدند و مانع رفتن حضرت شدند. بشوم 
ضالل شما با اهل : واحسیناه بعد عبداهللا بن عمر آمد و گفت : ابن عباس گفت . باید امر او را اطاعت كنم و بروم 

اى ابا عبدالرحمن ، آیا جریان یحیى بن زكریا را مى دانى ؟ بنى : پس فرمود. صلح كنید كه قتل و قتال نباشد
اسرائیل از طلوع فجر تا غروب آفتاب هفتاد پیغمبر را به قتل رساندند و باز رفتند در بازار نشستند و به تجارت 

پس بپرهیزى اى اباعبدالرحمن ، اینها . دا از آنها انتقام گرفت بعد خ. مشغول شدند مثل این كه هیچ كارى نكرده اند
 (483. (كمك نمى كنند و بى وفا هستند
 حرم را از حرم كردند بیرون 

 به یوم الترویه محمل ببستند
 خواتین اندر آن محمل نشستند
 حرم را از حرم كردند بیرون

 همه سرگشته اندر دشت هامون
 كسانى كه عالم را پناهند

 خر گه زدند از كعبه دل برون
 مهار ناقه بانوى ذیجود



 ابر دست طرماح عدى بود
 حدى با زنگ اشتر گشت چون جفت

 طرماح عدى با آن شتر گفت
 همین بانو كه در محمل نشسته

 دل از قید عالیق ها گسسته
 مهین دخت امیر المومنین است
 حسین فرمانده روى زمین است

 مبادا آن كه آزارش نمایى
 دل زارش نمایىهم آزار 

 پس از چندى فلك در گردش آمد
 (484(چه گویم من زاشترهاى عریان 

 
 پیام الهى به امام حسین علیه السالم 

حسین علیه السالم چهار ماه كه در مكه بود چه مى شنید و چه مى دید؟ پاسخ این پرسش سهل نیست ، ولى اجماال 
و به دو لب مملو از حكمت به عالم پس مى داد و پیاپى فرمان جمله این آوازه ها را حسین علیه السالم مى گرفت 

الهى براى نظم جامعه بشر و اجراى نظامنامه الهى در جامعه انسانى به او مى رسید و مانعى از اجراى این فرمان 
 هاى پیاپى نمى دید و حیات و حب حیات را هم بعد از رسیدگى به وضع عمر بشر و خاتمه آن مانع نمى دانست ،

 بلكه پایان پذیرى عمر بشر را موید این مدعا مى دید
عمر را ترجمه مى كرد و اسرارى كه از موت و حیات و از خلقت شگفت آمیز بشر مى شنید بر آن اسرار پیشین 

او را در راه رسیدن به اسالفش ، . مى افزود، این اسرار نیز او را تشویق مى كرد و به فداكارى دعوت مى نمود
براى ترجمه این  .اهللا علیه و آله و ابراهیم و اسماعیل و على و جعفر و حمزه علیهم السالم پیدا مى كردمحمد صلى 

را ... آوازه بویژه آخرین كه اسرار وجود بشر و رمز موت و حیات است ، خطابه آتشین و تكان دهنده خط الموت 
 .خواند

ن در آن منطقه استوایى مانند نسیم حیات بخش مى وزید آن فرمان هاى پیاپى كه مى رسید و از ناحیه آسمان و زمی
و براى اجرا آن خطبه را خواند و . و از شش جهت به هم آمیخته به گوش شنونده مى ریخت ، عمال اجرا كرد

 (485. (بامدادان كوچ كرد
 گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع 

 در ره دوست كشته شدن آرزوى ماست
 گلوى ماست دشمن اگر چه تشنه به خون

 گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع
 چون سوختن در آتش عشق آرزوى ماست

 از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم
 در راه وصل این تن خاكى عدوى ماست

 خاموش گشته ایم و فراموش كى شویم
 پس این قدر كه همه جا گفت و گوى ماست

 ما را طواف كعبه به جز دور یار نیست
 رف رویم خدا رو به روى ماستكز هر ط

 هر جا كه هست روى زمین ارغوان سرخ
 آبش ز خون ما گلش از خاك كوى ماست

 گر بسته اند مردم ظالم زبان خلق
 غم نیست چون كه غالب دلها به كوى ماست

 مهدى بهاء الدینى
ت خود و یاران را به مكرر خبر شهاد. امام حسین علیه السالم از مدینه به مكه و از مكه به عراق عازم بود

 :وقتى به منزل ذوحسم رسیدند این خطبه را بیان فرمود. اصحاب مى گفت 
اال ترون ان الحق ال یعمل به وان الباطل ال یتناهى عنه ، لیرغب المومن فى لقاء اهللا محقا، فانى ال ارى الموت اال 

ن عمل نمى شود، و باطل را كه از آن كسى باز نمى سعاده و الحیاه مع الظالمین اال برما آیا نمى بینید حق را كه بدا



و . باید مومن دیدار خدا را برگزیند، چه من مرگ را جز شهادت و زندگى نمى بینیم . ایستد و پذیراى نهى نمى شود
 (486. (اكنون مرگ را جز سعادت و كامیابى و زندگى با ستمگران را جز سختى و رنج نامتناهى نمى دانم 

سالم با این بیان آتشین ، شهادت در راه خدا را به منظور ریشه كن ساختن حكومت خود مختارى را به امام علیه ال
 .ایشان مى بینند جز با كشته شدن خویش ، حكومت ظالمه از بین نمى رود. همه اعالم فرمود

 هواى نینوا 
 شیعیان دیگر هواى نینوا دارد حسین

 روى دل با كاروان كربال دارد حسین
 یم كعبه جدش به اشكى شست دستاز حر

 مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین
 مى برد در كربال هفتاد و دو ذبح عظیم

 بیش از این ها حرمت كوى منا دارد حسین
 پیش رو راه دیار نیستى كافى اش نیست

 اشك و آه عالمى هم در قفا دارد حسین
 بس كه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب

 عروسى یا عزا دارد حسین كس نمى داند
 رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند

 تا به جائى كه كفن از بوریا دارد حسین
 بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب

 و رنه این بى حرمتى ها كى روا دارد حسین
 سروران پروانگان شمع رخسارش ولى

 چون سحر روشن كه سر از تن جدا دارد حسین
 ده راه پیماى عراقسر به راه دل نها

 مى نماید خود كه عهدى با خدا دارد حسین
 او وفاى عهد را با سركند سودا ولى

 خون به دل از كوفیان بى وفا دارد حسین
 دشمنانش بى امان و دوستانش بى وفا

 با كدامین سر كند مشكل دو تا دارد حسین
 سیرت آل على با سرنوشت كربالست

 رد حسینهر زمان از ما یكى صورت نما دا
 آب خود با دشمنان تشنه قسمت مى كند
 عزت و آزادگى بین تا كجا دارد حسین

 دشمنش هم آب مى بندد به روى اهل بیت
 داورى بین با چه قوم بى حیا دارد حسین

 بعد از این اش صحنه ها و پرده ها اشكست و خون
 دل تماشا كن چه رنگین پرده ها دارد حسین

 م پیكان زخمه اىساز عشق است و به دل هر زخ
 گوش كن عالم پر از شور و نوا دارد حسین

 دست آخر كز همه بیگانه شد دیدم هنوز
 با لب خنجر نگاه آشنا دارد حسین

 شمر گوید گوش كردم تا چه خواهد از خداى
 جاى نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین
 اشك خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار

 ا دارد حسینكاندرین گوشه عزاى بى ری
 به ناحق از خانه هایشان آواره شدند 

حركت دسته جمعى ابا عبداهللا الحسین علیه السالم با عیاالت و اطفال صغیر خود دلیل كامل است كه آن حضرت به 
قصد ریاست و خالفت ظاهرى و غلبه بر خصم نیامده و اگر چنین قصدى داشت قطعنا به سمت یمن مى رفت كه 



آن جا را مركز كار قرار داده آن گاه با . ود و پدر بزرگوارش و ثابت قدم در ارادت بودندهمه از دوستان خ
چنان كه اقوام و دوستان و برادران این پیشنهاد را به آن حضرت . تجهیزات كامل حمله خود را شروع مى نمود

 (487(. نمودند و جواب یاس شنیدند، چه آن كه از هدف و مقصد اصلى آن حضرت خبر نداشتند
 (488.. (الذین اخرجوا من دیار هم بغیر حق اال ان یقو لو ربنا اهللا 

پروردگار ما خداى : به ناحق از خانه هایشان آواره شدند و جز آن كه مى گفتند) به ظلم كفار(آن مومنانى كه 
را به یكتاست ، جز حق گویى جرم دیگرى نداشتند، و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضى از مردم 

بعضى دیگر نكند همانا صومعه ها و دیرها و مساجدى كه در آن نماز و ذكر خدا بسیار مى شود همه خراب و 
 و هركس خدا را یارى كند البته خدا او را یارى خواهد كرد كه خدا را منتهاى اقتدار و توانایى است. ویران مى شد

. 
 : در تفسیر على بن ابراهیم گفته شده است

و در حسین بن على علیه السالم جارى گردید كه . ر شان على علیه السالم و حمزه و جعفر نازل شده است این آیه د
 (489. (حسین بن على را از مكان خود بدون جهت خارج كردند

 (490. (نزلت فى المهاجرین و جرت فى آل محمد علیهم السالم : و قال ابو جعفر علیه السالم 

 خطبه حركت از مكه 
 

د هللا ماشاء اهللا و ال قوه اال باهللا و صلى اهللا على رسوله ، خط الموت على ولد آدم مخط القالده على جید الفتاه و الحم
ما اولهنى الى اسالفى فى اشتیاق یعقوب الى یوسف ، و خیر لى مصرع انا القیه ، كانى باوصالى تتقطعها عسالن 

جوفا و اجریه سغبا، ال محیص عن یوم خط بالقلم ، رضى اهللا  الفلوات بین النواویس و كربال فیمالن منى اكراشا
رضانا اهل البیت نصبر على بالئه و یوفینا اجر الصابرین ، لن تشذ عن رسول اهللا لحمته و هى مجموعه له فى 

معنا  حظیره القدس تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده ، من كان باذال فینا مهجته و موطنا على لقاء اهللا نفسه فلیر حل
 (491. (فانى راحل مصبحا ان شاء اهللا تعالى 

مرگ بر فرزندان آدم . سپاس مر خداى است ، و مشیت از آن اوست و هیچ قدرتى جز به او و به وسیله او نیست 
چقدر من واله نیاكان گذشته خود هستم ، چون . خط زیبایى است مانند گردن بند بر گردن و سینه دوشیزه جوان 

گویا مى نگرم كه بندهاى . براى من قتلگاهى برگزیده شده كه به مالقات آن شتابانم . ب به یوسف اشتیاق یعقو
اعضاى مرا گرگان حریص بیابان هاى میان نواویس و كربال قطعه قطعه مى كنند و شكم هاى گرسنه و تهى خود 

 .را از پاره هاى تن من پر مى كنند
. جز این چاره اى نیست . وزى كه قلم تقدیر سرنوشت كرده همان گرگ هاى حریص و گرسنه آدم نما از ر

 . خشنودى ما اهل بیت همان خشنودى خداوند است
تار و پود پیغمبر خدا . او به ما پاداش كامل صابران را خواهد داد. گرفتارى ها و امتحانات خدایى صبر مى كنم 

د و رشته هاى پراكنده پیغمبر جمع آورى شده در پیشگاه تار و پو. صلى اهللا علیه و آله از او جدا و دور نخواهد ماند
قدس الهى همه پیوسته و جمع خواهد شد، چشمان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله به آنها روشن و وعده هاى او بر آنها 

هشیار باشید، هركس در میان ما و در راه ما و مقصدمان خون دل خود را رایگان بخشد، و براى . منجز مى شود
 (492. (قات خداوند توطین نفس مى نماید، با ما كوچ كند، چه من همین بامداد كوچ خواهم كرد ان شاء اهللا مال

 ز شوق دوست چنان دست و پاى خود گم كرد
 حسین كنار فرات آمد و تبسم كرد

 لبى كه خنده شادى نكرد در همه عمر
 به زیر خنجر شمر لعین تبسم كرد

 حاج میرزا فتاح شهیدى
 خطبه خط الموتدنباله 

 من كان فینا باذال مهجته
معناى این جمله این است كه در هر زمانى با وسایل مختلف مى شود از دین خدا و از حق مردم و از سعادت 

مى شود در راه خدا بذل مال كرد، مى شود در راه خدا سخن گفت و با سخنان سودمند و . جامعه اسالمى دفاع كرد



آورد، مى شود در راه خدا كتاب نوشت و با آن مردم را به راه حق و حقیقت نزدیك تر آموزنده مردم را به راه 
اما امام با این جمله اعالم كرد كه امروز روزى نیست كه كمك . ساخت و بر بصیرت دینى و اخالقى ایشان افزود

كار به جایى رسیده كه هاى مالى و مساعدت هاى قلمى و خیر خواهى هاى زبانى بتواند مشكل اسالم را حل كند و 
جز شهادت و جز جان بازى و جز فداكارى هیچ امرى نمى تواند جلو فساد را بگیرد، و مبانى آن را بر هم بریزد و 

كسى در فكر نباشد حال كه امام حسین علیه السالم مى خواند در راه خدا قدمى بردارد من هم پنجاه . زیر و رو كند
من هم یك اسب نیرومند پر تاخت و : اهللا بن حر جعفى در جواب دعوت امام بگویدیا این كه عبید. تومان مى دهم 

حسین بن على علیه . من هم پنج شمشیر و هفت زره و چهار نیزه نذر امام مى كنم : دیگرى هم بگوید. تاز مى دهم 
روى صفا و حسن نیت  فقط اگر كسى آن هم از. السالم نه شمشیر مى خواهد نه نیزه ، نه اسب مى خواهد و نه پول 

هركس حاضر است جان خود را در راه خدا به او دهد و هر كسى . جان خود را در راه وى دریغ ندارد مى پذیرد
من بامداد فردا اگر خدا بخواهد حركت مى . آمادگى دارد كه بر خداى متعال وارد شود، مى تواند همسفر ما باشد

 كنم
ارى از مردمان كم سعاد كه مساعد بودن اوضاع آنها را فریب داده بود، با عجیب است كه با همه تاكید امام ، بسی

 .امام علیه السالم همراه شدند و شاید بیشترشان تا روزى كه خبر شهادت مسلم علیه السالم رسید همراه امام ماندند
ارها به دست وى اما انصاف این است كه انى مردم از همان اول همراه امامى مى رفتند كه خلیفه مى شود و ك

سپرده خواهد شد، نه امامى كه براى فداكارى و شهادت مى رود و روزى آب را هم به وى او خواهند بست و 
 (493. (روزى هم همراهان او به افتخار شهادت خواهند رسید

 
 كاروان كربال 

 ما ز كعبه رو به سوى كربال خواهیم كرد
 كربال را كعبه اهل وال خواهیم كرد

 كعبه گر امروز رخ بر تافتیماز مناى 
 وعده گاه كربال را چون منا خواهیم كرد

 گر وداع از زمزم و ركن و صفا بنموده ایم
 كربال را ركن ایمان از صفا خواهیم كرد

 تا كه بشناسد مخلوق جهان خالق را
 خویش را آئینه ایزدنما خواهیم كرد
 از پى درمان درد جهل ابناى بشر

 شفا خواهیم كردنینواى خویش را دار ال
 از پى آزادى نوع بشر تا روز حشر

 پرچم آزاد مردى را به پا خواهیم كرد
 خویش را در آتش كرب و بال مى افكنیم
 كربال را وادى كرب و بال خواهیم كرد

 ما ز صدق دل ز خون دل وضو خواهیم ساخت
 سجده بر درگا ذات كبریا خواهیم كرد

 انقالب مذهبى تا در جهان آید پدید
 ز نداى حق جهان را پر صدا خواهیم كردا

 بر نواى قل هو اهللا احد در ناى حق
 در زمین نینوا چون نینوا خواهیم كرد

 با فناى خویشتن اندر راه ابقاى دین
 دین خود را در ره یزدان ادا خواهیم كرد



 تا كعبه دل در جهان بنیان كنیم) سر ویا)
 ما ز كعبه رو به سوى كربال خواهیم كرد

دیدم پیش از آن كه امام حسین علیه السالم از مكه به سوى عراق حركت كند، : بن عباس نقل شده كه مى گویداز ا
جبرئیل مردم را به بیعت آن حضرت دعوت مى كرد و ندا در . دست جبرئیل در دست او بود و در كعبه ایستاده بود

 : مى داد كه
 (494(خدا  هلموا الى بیعه اهللا بشتابید اى مردم به سوى بیعت

 
 سعادت دو جهان نصیب زهیر شد 

آن گاه كه حسین بن على علیه السالم از مكه به سوى عراق مى رفت ، من نیز با : مردى از بنى فزاره مى گوید
زهیر بن قین بجلى از مكه بازگشته به طرف عراق مى رفتیم ، اما هیچ وقت دوست نداشتیم در بین راه ، یا آن جا 

در هر جا كه او فرود مى آمد ما از آن جا حركت مى كردیم و هر جا كه . زیند با او برخورد كنیم كه او منزل مى گ
ولى در عین این كه مراقب بودیم چنان پیش آمد كرد كه در یكى از منازل به . او حركت مى كرد ما فرود مى آمدیم 

مشغول غذا خوردن بودیم كه ناگاه مردى آمد  او در گوشه اى چادر زد و ما نیز در كنارى. ناچار با او فرود آمدیم 
 .زهیر، حسین بن على علیه السالم تو را مى خواهد: و سالم كرد و گفت 

شنیدن این جمله كه حسین بن على تو را احضار كرده ، چنان ما را لرزاند و ناراحت كرد كه نزدیك بود لقمه در 
 بحر تفكر فرو رفتیم كه حسین را با زهیر چه كار است ؟ دست از غذا خوردن كشیدیم و همه در! دهان ما گیر كند

فرزند رسول خدا صلى : ناگهان دلهم دختر عمرو كه همسر زهیر بود به او گفت . زهیر مى خواست پاسخ رد بدهد
عى سبحان اهللا چه مان! اهللا علیه و آله كسى به دنبال تو فرستاده ، تو را مى خواهد، تو از رفتن نزد او ابا مى كنى 

 دارد به نزدش بروى و به سخنانش گوش فرا دهى تا ببینى چه مى گوید آن گاه باز آیى ؟
گفتار این زن كار خود را كرد و چنان در روحیه و روان شوهرش تصرف كرد كه مس وجودش را تبدیل به زر 

 .سرخ نمود و تا همیشه نامش را در جریده عالم به دوام ثبت كرد
سخنان همسرش قرار گرفت ، نزد امام حسین علیه السالم رفت و اندكى پس از آن  خالصه ، زهیر تحت تاثیر

بازگشت درحالى كه تغییر ماهیت داده . بازگشت ، اما با چهره اى ارغوانى كه آثار شادى و سرور از آن هویدا بود
 همه چیز را جز او كنار گذاشت. در وجود او فنا شده بود

 سر هوسى نیست ما را به جز از وصل تو در
 گلعذارى ز گلستان جهان ما را بس

 زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
 من و هم صحبتى اهل ریا دورم باد

 از گرانان جهان رطل گران ما را بس
 یار با ماست چه حاجت كه زیادت طلبیم
 دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

 نیست ما را به جز از وصل تو در سر هوسى
 اع دو جهان ما را بساین تجارت ز مت

 از در خویش خدا را به بهشتم مفرست
 كه سر كوى تو از كون و مكان ما را بس

 : بدین وسیله به مصداق آیه كریمه. دستور داد خیمه هاى ما را به خیمه هاى حسین بن على ملحق كنند
 (495(اهللا ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور 

. ى این زندگى سراسر تیره و بدبختى رهید و در جهانى سراسر نور و روشنى آرمید از ظلمات و تاریكى ها
)496) 

 در طى راه چه گذشت ؟ 



زینهار مپندارید كه من در این گفته مبالغه مى كنم ، هرگز، زیرا اگر به بعضى خصوصیات سفر حضرت دقت 
یه حر نظر كن كه همه كتاب هاى مقتل و كنى شواهد محكمى بر این ادعاى ما پیدا مى كنى از جمله كمى در قض

ها نوشته اند كه هنگامى كه امام حسین علیه السالم در بیابان بى آب و علف با حر مالقات كرد در  معتمدترین تاریخ 
. حالى كه او و یارانش از تشنگى بى حال و بى جان شده بودند و عده آنها به هزار سوار و هزار اسب مى رسید

قوم او را سیراب كنید و آب ها را پایین بیاورید و اسب ها را آب بپاشید : السالم به جوانانش فرمود امام حسین علیه
و یاران امام حسین علیه السالم جام ها و كاسه ها از آب پر مى كردند و جلو اسبى مى گرفتند و همین كه سه چهار 

 .ذاشتند تا این كه همه اسب ها سیراب شدندجرعه مى خورد و سیر مى شد بر مى داشتند و جلو اسبى دیگر مى گ
اكنون با دقت و هوش بیندیش و بر تعجب بیفزاى و بدان كه مراتب رحم و مهر و شفقت و دلسوزى و عاطفه و 

در حالى كه این قومى كه سیراب كرد از دشمنان وى به شمار مى آمدند و از . نازك دلى حضرت تا چه اندازه بود
على بن طعان ) 497(حتى در میان اینان شخصى به نام . ند كه وى را دستگیر كنندطرف ابن زیاد آمده بود

المحاربى عراقى بود كه طرز آب خوردن از آب خورى ندانست و نفهمید كه دهن آب خورى را چسان كج كند كه 
ب پیاده نریزد و هنگامى كه آب مى خورد آب از گوشه لب ها لباسش مى ریخت و حضرت با آن همه جاللت از اس

و دیگر بیندیش در صحراى بى آب . شد و آب خورى را با دست مبارك كج نگاهداشت تا این كه وى را سیراب كرد
و علف و خشك و بایر و ریگزارى كه آب به قیمت طال و بلكه به قیمت جان به دست نیاید، گاهى دو سه روز اصال 

. چه آقایى است كه دشمن نیز از آن برخوردار مى شود آب پیدا نشود، این چه سخاوتى و این چه روح بزرگ و این
و باز فكر كن كه موكب امام حسین علیه السالم چه دستگاه سلطانى و چه اندازه وسیع بود كه از آب آن هزار نفر 
سوار و هزار اسب سیراب شدند و هم چنین اشخاص و یاران و اوالد و خانواده خود حضرت حداقل به هزار نفر 

دند و باز اسبانى كه اثاثیه و متاع و آنچه با آنها بود از دیگ و كاسه و طاس و جام و رختخواب و غیره بالغ مى ش
بنابراین اگر همه آنها كه در این موكب الزم بود از آب . را حمل مى كردند، جز شتران ، به هزار اسب مى رسید

سید جز آب احتیاطى كه حر و یارانش و اسبانش استفاده كنند روى هم حساب كنیم ، دست كم به پنج هزار نفر مى ر
 .از آن سیراب شدند

 
 سخنرانى امام حسین علیه السالم براى سپاه حر 

بعد از حمد : به نقل ابى مخنف از عقبه بن ابى عیزار این خطبه را در بیضه براى اصحاب خویش و سپاه حر خواند
 :و ثنا خدا فرمود

ن راى سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا ناكثا عهده مخالفا لسنه رسول اهللا یعمل فى م: ان رسول اهللا قال ! ایها الناس 
عباد اهللا باالثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و ال قول ، كان حقا على اهللا ان یدخله مدخله ، اال و ان هوالء قد لزموا 

د و استاثروا بالفى و احلوا حرام اهللا و طاعه الشیطان و تركوا طاعه الرحمن و اظهروار الفساد و عطلوا الحدو
 (498... (حرموا حالله و انا احق من غیره 

در این خطبه امام علیه السالم مسوولیت مسلمانان را در برابر آن همه منكرات و علت قیام خویش را اعالم كرد و 
 :فرمود

ارى را كه حرام خدا را حالل قرار دهد هركس ببیند سلطان ستمك: اى مردم ، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود
و عهد خدا را بشكند و مخالف سنت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله باشد و در میان بندگان خدا گناه كار و ستم كار 

باشد، پس به عمل و گفتارى بر او انكار نكند، سزاوار است بر خدا او را بر جایگاهى كه براى عذاب او مقرر شده 
ه باشید كه این مردم مالزم طاعت شیطان شده و اطاعت خدا را ترك كرده و فساد را آشكار و حدود آگا. وارد سازد

را تعطیل و بیت المال را به خود اختصاص داده و حالل خدا را حرام و حرام او را حالل ساخته اند و من 
 (499)سزاوارتر كسى هستم كه بر آنان انكار كند شرایط امر به معروف را 

 
 ورود امام حسین علیه السالم به كربال : نجم فصل پ

: این زمین چه نام دارد؟ گفتند: امام حسین علیه السالم به زمین كربال وارد شد و چون به آن زمین رسید، پرسید



 اللهم انى اعوذبك من الكرب و البالء : چون نام كربال شنید گفت. كربال
این . است ، فرود آیید كه این جا منزل و محل و خیام ماست  این وضع كرب و بال و محل محنت و غم: پس فرمود

خبر داد مرا جدم رسول خدا صلى اهللا . زمین جاى ریختن خون ماست و قبرهاى ما در این مكان واقع خواهد شد
 (500. (پس در آن جا فرود آمدند. علیه و آله به اینها

ا كه خدا برایش قرار داده ، آن جا كه بوى حق و حقیقت حسین علیه السالم به آرامگاه همیشگى خود وارد شد، آن ج
 .و فداكارى مى آید

 بار بگشایید كه اینجا كربالست
 آب و خاكش با دل و جان آشناست

 السالم اى سرزمین كربال
 السالم اى منزل نور خدا

 السالم اى وادى دلجوى عشق
 وه چه خوش مى آید اینجا بوى عشق

 السالم اى خیمه گاه خواهرم
 تلگاه جانگداز اكبرمق

 كربال گهواره اصغر تویى
 مقتل عباس مه پیكر تویى

 آمدم آغوش خود را باز كن
 بستر مهمان خود را ساز كن

 آمدم با شهپر جان آمدم
 آمدم اما چو طوفان آمدم

 ورود شهید كربال به كربال 
از حركت باز ایستاد و حركت   امام حسین علیه السالم در روز دوم محرم به زمین كربال كه رسید ناگاه اسبش

: این زمین چه نام دارد؟ عرض شد: فرمود. تا هفت یا هشت اسب عوض كرد، هیچ كدام قدم برنداشتند. نكرد
 .شاطى الفرات : كردند  اسم دیگرى ندارد؟ عرض : فرمود. نینوا: نام دیگرى هم دارد؟ گفتند: غاضریه فرمود

این زمین اندوه و بالست ، فرود آیید، این جا : آه سردى كشید و فرمود. كربال: نام دیگرى ندارد؟ گفتند: فرمود
خوابگاه شتران ماست و محل ریختن خون ماست و در این جا حرمت ما هتك مى شود و در این جا قبور ما 

 (501. (زیارتگاه مى شود و این همان جاست كه جدم به من خبر داده است 
هجرى امام حسین علیه السالم در یكى از نواحى نینوا به نام كربال  61سال  )502(روز پنج شنبه دوم ماه محرم 

روز بعد عمر بن سعد بن ابى وقاص زهرى با چهار هزار نفر از كوفه رسید و در مقابل امام جاى . فرود آمد
رسول عمر بن سعد از قریش و از طایفه بنى زهره بن كالب و خویش نزدیك حضرت آمنه مادر بزرگوار . گرفت 
پدرش سعد بن ابى وقاص از پنج نفرى است كه در آغاز بعثت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوسیله . خدا بود

 . آشنایى با ابى ابكر به دین اسالم در آمدند و نام او در تاریخ اسالم و فتوحات اسالمى پر آوازه است
عراقیان خود مرا : آمده اید؟ امام در جواب فرمود عمر بن سعد كسى نزد امام علیه السالم فرستاد كه چرا به عراق

ابن سعد نامه اى به . با نوشتن نامه خوانده اند اكنون اگر از آمدن من كراهت دارید به همان حجاز باز مى گردم 
 اكنون كه چنگال هاى ما به سوى او بند شده: ابن زیاد گفت . ابن زیاد نوشت و آنچه را امام فرموده بود گزارش داد

 . دیگر گذشت و راهى براى وى باقى نمانده است .است ، امید نجات و بازگشتن به حجاز دارد
آنگاه به ابن سعدنوشد نامه ات راخواندم آنچه نوشته بودى فهمیدم از حسین بن على علیهماالسالم بخواه كه خود و 

سپس . رچه خواستیم نظر خواهیم دادهمه همراهانش براى یزید بیعت كنند و آنگاه كه بیعت به انجام رسید، ما ه
نامه دیگرى از ابن زیاد رسید كه آب را به روى حسین و یاران وى ببند تا قطره اى از آن را ننوشند، و عمر بى 
درنگ عمرو بن حجاج را به فرماندهى چهار هزار سوار فرستاد كه میان ابا عبداهللا و آب فرات حایل شدند و راه 



امام علیه السالم از ابن . ش بستند و این پیش آمد و سه روز پیش از شهادت امام روى دادآب را بر امام و اصحاب
چون عمر بن . سعد خواست كه با وى مالقات كند و شبانه در میان دو سپاه مالقات كردند و مدتى باهم سخن گفتند

كرد و با هم توافق كردیم و  سعد به اردوگاه خود بازگشت و نامه به ابن زیاد نوشت كه خدا آتش جنگ را خاموش
امر امت به خیر و صالح برگزار شد، اكنون حسین بن على آماده است كه به حجاز برود و به یكى از مرزهاى 

با رسیدن . اسالمى روانه شود و آنگاه جمله اى را به عنوان دروغ مصلحت آمیز براى رام كردن ابن زیاد نوشت 
اما شمر بن ذى الجوشن كه حاضر بود . ثیر پیشنهادهاى ابن سعد قرار گرفت این نامه ابن زیاد نرم شد و تحت تا

 : گفت
اشتباه مى كنى ، این فرصت را غنیمت شمار و دست از حسین بن على كه اكنون بر وى دست یافته اى بر مدار كه 

 .دیگر چنین فرصتى به دست نخواهى آورد
بال باش و این نامه را به ابن سعد برسان كه حسین و راست مى گویى ، پس خودت رهسپار كر: ابن زیاد گفت 

آنگاه ایشان را به كوفه فرستاده و گرنه با ایشان بجنگد و اگر هم ابن سعد زیر . یارانش بدون شرط و تسلیم شوند
بار نرفت و حاضر نشد با حسین بن على بجنگد، تو خود فرمانده سپاه باش و گردن او را بزن و سرش را براى من 

 . ستبفر
من تو را نفرستادم كه با حسین بن على مدارا كنى و نزد من از وى شفاعت كنى ، و راه : آنگاه به ابن سعد نوشت 

اكنون ببین اگر خود و یارانش تسلیم شدند آنها را نزد من بفرست ، و اگر . سالمت و زندگى او را هموار سازى 
، چه ایشان سزاوار )یعنى گوش و بینى ببرى (بدن ها را مثله كنى امتناع كردند بر آنها حمله كن تا آنان را بكشى و 

 .این كار هستند
اگر حسین بن على كشته شد سینه و پشت او را پایمال سم ستوران كن كه او مردى ستمگر و ماجراجو و حق 

ام كه او  ناشناس است ، و مقصودم از این كار آن نیست كه پس از مرگ صدمه اى به او مى رسد، اما عهد كرده
اكنون اگر به آنچه دستور دادم عمل كردیتو را پاداش مى دهم و اگر به این . را بكشم و لگد كوب اسب ها كنم 

كارها تن ندادى از كار ما و سپاه ما بركنار باش و لشكریان را به شمر بن ذى الجوشن واگذار كه به ما وى دستور 
 (503. (داده ایم 
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 .كربال مى شودامام حسین علیه السالم وارد 
 موكب شاه فلك فر در زمین نینوا

 چون فرود آمد تجلى اهللا فى وادى طوى
 تا كه خرگاه امامت شد در آنجا استوار

 آسمان زد كوس الرحمن على العرش استوى
 گرچه شد ملك عراق از مقدمش رشك حجاز

 لیك ز آهنگ حسینى شد پر از شور و نوا
 كاى دریغا این سلیمان را بساط سلطنت
 مى رود بر بام و كام اهرمن گردد روا
 كعبه اسالم را اینجا شود اركان خراب

 قبله توحید را از هم فرو ریزد قوا
 رایت گردون دون در این زمین گردد نگون

 چون بیفتد از كف ماه بنى هاشم لوا
 باز خواهد شد نمایان صورت شق القمر

 باز خواهد شد هویدا معنى نجم هوا
 از بیخ و بن گردد قلم سروها در این چمن

 هاى گل در این گلزار بى برگ و نوا شاخ 
 خاك این وادى بیامیزد بسى با خون پاك
 تا كه گردد خاك پاكش دردمندان را دوا
 در كنار آب مهمان جان سپارد تشنه لب

 آن چنان كز دود آهش تیره گون گردد هوا
 خون روان گردد چه نیل از چشمه چشم فرات

 تشنه كام نینوا از فغان كودكان
 كاروان غم رود منزل به منزل تا به شام

 صبح روه شاه روى نى دلیل و پیشوا
 بر سر نى سرپرست بانوان خود بود

 ماه روى شاه چون خورشید خط استوا



 زیر زنجیر ستم سر حلقه اهل كرم
 دست گیر خصم گردد دست گیر ما سوا

 دیوان كمپانى
 ماههاى حرام

ت قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا اهللا و اعلموا ان اهللا الشهر الحرام و الحرما
 (504. (مع المتقین 

در میان ماههاى قمرى در آداب عربى چهار ماه حرام بوده كه در آن به رسم ملى حتى در جاهلیت جنگ و 
قبیله اى هم كه با هم جنگ داشتند مانند اوس  خونریزى حرام و پیكار در آن را یكنوع جنگ ملى مى شناختند و هر

 .سال با هم نزاع و پیكار مى كردند در این چهار ماه متاركه مى شد 120و خزرج كه 
محرم الحرام كه ماه اول سال قمرى است از آن اشهر حرم بود و در عرب عالوه بر زمان مكان حرام هم بود كه 

 .د الحرام كه آنجا شهر بال دفاع و مرگز امن و امان براى هر قبیله بودجنگ در آن حرام شناخته شده بود مانند مسج
اسالم هم كه یك دین اجتماعى بود هر ادب و آداب و سنن ملى كه مخالف با عقل و شرع نبود حفظ مى كرد و در 

رسى ریاست اسالم هم ماه حرام و مسجد الحرام محرم و مورد احترام تمام قبایل بود جز آنكه بنى امیه چون بر ك
نشستند نه تنها آداب و سنن دین اسالم را محو كردند بلكه آداب و رسوم ملى عرب را هم زیر پا گذاشتند و لذا 

  مورخین عرب آنها را نژاد عرب نمى شناسند و از جنایات اجتماعى كه حزب اموى كرد این بود كه به ناموس 
ین برد، زیاد را برادر خواند و در مكه سى نفر را فرستاد با اجتماع عرب دست تعدى دراز كرد و آداب آنها را از ب

شمشیر زیر لباس احرام در خانه خدا امام حسین علیه السالم را دستگیر كنند و شهید نمایند و چون آنجا موفق نشد 
هید در ماه محرم الحرام كه مورد احترام همه عرب بود حسین بن على علیه السالم را محصور و محاصره كرد و ش

 . نمود و روز عاشورا را به وجود آورد و امام حسین علیه السالم در عاشورا دفاع كرد نه جنگ
 

 سلطنت جاوید 
 بیا كه موكب سلطان دین هویدا شد

 بیا كه قافله ساالر عشق پیدا شد
 بیا كه پرچم قرآن به اهتزاز آمد

 بیا كه خیمه سلطان عشق برپا شد
 ز آسمان والیت ستاره اى بدمید

 كه ماه مجلس و خورشید عالم آرا شد
 زبوستان رسالت شكفت الله رخى

 كه خرم از گل رویش فضاى دنیا شد
 رسیده مژده كه روشن حرمسراى على

 ز آفتاب جمال عزیز زهرا شد
 عجب مدار جهانى اگر بر او شیداست

 هر آن كه وصف جمالش شنید شیداست
 به رادمردى و مردانگى و جانبازى

 دگان دنیا شدحسین رهبر آزا
 چو بود عاشق و سوداى دوست در سر داشت

 رسید بر سر بازار و گرم سودا شد
 نهاده چهره گلگون به خاك و سر به سجود

 سرى كه مظهر آیات ذات یكتا شد
 حسین از پى حق رفت و سر فراز آمد

 یزید جانب باطل گرفت و رسوا شد
 حسین سلطنتش استوار ماند ولى

 یغما شد یزید بارگهش سرنگون و
 ز آبیارى خون حسین و یارانش
 نهال دین خدا خرم و مصفا شد

 حسین تن به مذلت نداد و عزت یافت



 به فرق تاج شهادت نهاد و موال شد
 گرفت خامه رسا تا سرآید اوصافش
 خجل چو قطره ناچیز پیش دریا شد

 محرم الحرام 
 

ت جنگ را در آن حرام مى دانسد اماخون ما در آن محرم ماهى است كه مردم جاهلی: امام رضا علیه السالم فرمود
ماه حالل شمرده شد و حرمت ما هتك شد، و فرزندان و زنان ما اسیر شدند و آتش در خیام ما افروخته گشت و هر 

روز كشته . چه در آنها بود به تاراج رفت و حرمت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را درباره ما مراعات نكردند
عزیز ما در زمین كربال خوار . لیه السالم چشمان ما را آزرده كرد و اشك هاى ما را روان ساخت شدن حسین ع

پس گریه كنندگان باید بر حسین علیه السالم گریه كنند براى آن كه . شد و اندوه و بال نصیب ما گشت تا روز معین 
ى شد، پدرم را خندان نمى دیدند تا ده روز چون ماه محرم م: و آنگاه گفت . گریه بر او گناهان بزرگ را مى ریزد

مى گذشت و چون روز دهم مى شد آن روز مصیبت و اندوه و گریه او بود و مى گفت این روزى است كه حسین 
علیه السالم در آن روز در این جا فرصت توضیح حوادث فراوان و غم انگیز و عبرت آموز كربالى حسینى نیست 

تقویمى از قیامت عشق و جدولى از حماسه حسینى را ترسیم كرده باشیم و بس ، حال  به همین كفایت مى كنیم كه. 
 : این شما و این هم تقویم تولد تاریخ
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  (505(هجرى قمرى  61محرم  11كوچ دادن عترت پیامبر صلى اهللا علیه و آله از كربال شنبه بعد از ظهر،  .20
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  (506) (اولین اربعین )هجرى قمرى  61صفر،  20و مفسران بزرگ اسالم 
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بزرگ شهیدانى كه از اسم اعظم تك تكشان ، آسمان آسمان حماسه و غیرت مى بارد و هریك به تنهایى عالمى از 
  .علو و عشق جهانى از جدیت و جهاد، دنیایى از رشادت و آزادى مى باشند

كتابى كه حروف حماسى آن ، با خون خدا، ابوالشهدا  -ریم است اگر كربال، قرآن سرخ و كتاب تكوینى خداوند ك
  .شهداى كربال نیز هریك سوره سرخى از آن قرآن و آیت بزرگى از آن آسمان الهى هستند -نوشته شده است 

  (508: (همانان كه خود حضرت سید الشهدا علیه السالم در حقشان فرمود
  ... صحابىفانى ال اعلم اصحابا اوفى و ال خیرا من ا

  . من اصحابى بهتر از اصحاب خویش و یارانى با وفاتر از یاران خودم نمى شناسم
و این فخر فخیم و افتخار عظیم آنان را بس كه حضرت مهدى موعود علیه السالم ، قطب دایره وجود، نام آنها به 

و قاتلش را نفرین مى كند و مى  بزرگى و ستایش ذكر مى كند و با ذكر اسم هر یك به او سالم و درود مى فرستد
  :فرماید

السالم علیكم یا خیر انصار، السالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بواكم اهللا مبوء االبرار، اشهدلقد كشف اهللا لكم 
  ...الغطاء

انه آینده اى درود بر شما اى بهترین یاران ، سالم بر شما براى آنچه شكیبایى ورزیدید، راستى چه نیكو جایگاه و خ
خدا شما را در مقام نیكان قرار داده است ، شهادت مى دهم كه خداوند پرده را از برابر دیدگان شما برداشته ! دارید

  (509...(بود
 راز سلطان عشق با معشوق 

 در زمین كربال سلطان عشق گشت 
 چون وارد پى قربان عشق 
 یادش آمد وعده عهد الست 

 ق كرد رو را جانب یزدان عش
 گفت یارب شاهدى بر حال من 

 كامدم اندر سر پیمان عشق 
 بین به عهد خود چسان كردم وفا 

 سوختم یكباره بر سامان عشق 
 آنچه گفتم در ازل آورده ام 

 مال و جان اندر ره جانان عشق 
 این من و این سرزمین كربال 

 این من و این نیزه و پیكان عشق 
 این من و این اكبر و این اصغرم 
 این من و عباس سر جنبان عشق 
 این من و این خواهر غم پرورم 

 این سكینه بلبل دستان عشق 
 كاش صد جسمم بدى در راه دوست 

 تا شدى قربان میدان گاه عشق 



 پس خطابى آمد از یزدان عشق 
 در زمین عشق بر سلطان عشق 

 كى حبیبا حبذا خوب آمدى 
 با نواى عشق در میدان عشق 

 ده خود صادقم من هم اندر وع
 هر چه خواهى خواه از جانان عشق 

 مرحبا ممنون شدم از كار تو 
 خوب آوردى به جا پیمان عشق 
 غم مخور كه خون بهاى تو منم 
 از وجودت تاز شد پیمان عشق 
 جان عالم را خریدى یا حسین 

 زنده كردى خوش سر و سامان عشق 
 از گلچین نوائى 

 
 وراروز شمار وقایع عاش: فصل ششم 

 روز اول محرم 
روایت شده كه ریان بن شبیب دایى معتصم عباسى در مثل چنین روزى به حضرت امام رضا علیه السالم وارد 

امروز روزى است : فرمود. خیر: این روز، روزه هستى ؟ عرض كرد! اى پسر شبیب : شد، آن حضرت فرمود
س هر كه در این روز، روزه بدارد و خدا را كه حق تعالى دعاى حضرت زكریا را در آن مستجاب فرموده ، پ

 بخواند خداوند دعاى او را مستجاب مى كند، چنان كه دعاى زكریا را مستجاب فرموده ، الخ
دو ركعت نماز، كه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت شده و بعد از فراغت دست به دعا بردارد و سه مرتبه 

ه كه مستحب است روزه دهه اول محرم ، اما روز عاشورا از غذا و آب شیخ طوسى در مصباح فرمود. بخواند
 (510. (امساك كند تا بعد از عصر، آن وقت به قدر كمى تربت تناول نماید

 
 روز دوم محرم 

در این روز حر بن یزید ریاحى نامه اى به عبیداهللا بن زیاد نوشت و در آن نامه او را ورود امام حسین علیه السالم 
 (511. (بال آگاه ساخت به كر

 دعاى امام علیه السالم 
: امام علیه السالم فرزندان و برادران و اهل بیت خود را جمع كرد و بعد نظرى بر آنها انداخته گریست و گفت 

ما عترت پیامبر تو محمد صلى اهللا علیه و آله هستیم ، ما را از حرم جدمان راندند، و بنى امیه در حق ما جفا ! خدایا
 . حق ما را از ستمگران بستان و ما را بر بیداد گران پیروز گردان! خدایا. وا داشتندر

اللهم انا عتره نبیك محمد قدا اخرجنا و طردنا و از عجنا عن حرم جدنا و تعدت بنو امیه علینا، اللهم فخذلنا بحقنا و 
 (512. (انصرنا على القوم الظالمین 

احساس عجیبى در این وادى دارم و اندوه هولناكى بر دل ! اى برادر: ه السالم گفت ام كلثوم علیهاالسالم به امام علی
 (513. (امام حسین علیه السالم خواهر را تسلى داد. من سایه افكنده است 

 سخنان امام علیه السالم
 :امام علیه السالم پس از ورود به سرزمین كربال به اصحاب خود فرمود

 (514(لعق على السنتهم یحوطونه ما درت به معایشهم ، فاذا محصوا بالبالء قل الدیانون  الناس عبید الدنیا و الدین
مردم بندگان دنیا هستند و دین را همانند چیزى كه طعم و مزه داشته باشد، مى انگارند و تا مزه آن را بر زبان خود 

 .اد دینداران اندك مى شوداحساس مى كنند آن را نگاه مى دارند و هنگامى كه بناى آزمایش باشد، تعد



 
 نامه امام علیه السالم به اهل كوفه 

امام علیه السالم دوات و كاغذ طلب كرد و خطاب به تعدادى از بزرگان كوفه كه مى دانست بر راى خود استوار 
بن نجبه بسم اهللا الرحمن الرحیم از حسین بن على به سوى سلیمان بن صرد و مسیب : مانده اند، این نامه را نوشت 

و رفاعه بن شداد و عبداهللا بن وال و گروه مومنان ، اما بعد، شما مى دانید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در 
سلطان ستمگرى را ببیند كه حرام خدا را حالل نماید و پیمان خود را شكسته و با سنت   هر كس : حیات خود فرمود

ظلم و ستم رفتار مى نماید، و اعتراض نكند قوال و عمال، سزوار است  من مخالفت مى كند و در میان بندگان خدا با
كه خداى متعال هر عذابى را كه بر آن سلطان بیدادگر مقدر مى كند، براى او نیز مقرر دارد، و شما مى دانید و این 

د را ظاهر و حدود را مى شناسید كه از شیطان پیروى نموده و از اطاعت خدا سرباز زده ، و فسا) بنى امیه (گروه 
 .الهى را تعطیل و غنایم را منحصر به خود ساخته اند، حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام كرده اند

نامه هاى شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند و گفتند كه شما با من بیعت كرده اید و مرا هرگز در 
حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید كه راه . دشمن تسلیم نخواهید كرد میدان مبارزه تنها نخواهید گذرد و مرا به

صواب هم همین است ، من با شمایم و خاندان من با خاندان شما و من پیشواى شما خواهم بود، و اگر چنین نكنید و 
كرد، چرا كه بر عهد خود استوار نباشید و بیعت مرا از خود برداشتید، به جان خودم قسم كه تعجب نخواهم 

رفتارتان را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم ، دیده ام ، هركس فریب شما خورد نا آزموده مردى است ، شما 
را   از بخت خود رویگردان شدید و بهره خود را همراه بودن با من از دست دادید، هر كس پیمان شكند، زیانش 

 (515. (از گرداند، و السالم علیكم و رحمه اهللا و بركاته خواهد دید و خداوند به زودى مرا از شما بى نی
امام علیه السالم نامه را بست و مهر كرد و به قیس بن مسهر صیداوى داد تا عازم كوفه شود، و چون امام علیه 

 !خداوندا: السالم از خبر كشته شدن قیس مطلع گردید گریه در گلوى او پیچید و اشك بر گونه اش لغزید و فرمود
براى ما و شیعیان ما در نزد خود پایگاه واالیى قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت خود مستقر ساز كه تو بر 

 (516(انجام هر كارى قادرى 
 (517. (سپس امام حمد و ثناى الهى را به جا آورد و بر محمد و آل محمد درود فرستاد و خطبه اى ایراد فرمود

 
 السالم  اظهارات یاران امام علیه

گفتار تو را شنیدم ، اگر دنیاى ما همیشگى و ما ! اى پسر رسول خدا: پس از سخنان امام ، زهیر بپا خاست و گفت 
 . در آن جاویدان بودیم ، ما قیام با تو و كشته شدن در كنار تو را بر ماندن در دنیا مقدم مى داشتیم

ا به وسیله تو بر ما منت نهاد كه ما در ركاب تو جهاد خد! یابن رسول اهللا : برخاست و گفت ) 518(سپس بریر 
كنیم و بدن ما در اره تو قطعه قطعه شود و جد بزرگوارت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در روز قیامت شفیع ما 

 (519. (باشد
نتوانست  تو مى دانى كه جد پیامبر خدا هم! اى پسر رسول خدا: سپس ، نافع بن هالل از جا بلند شد و عرض كرد

محبت خود را در دل هاى همه جاى دهد و چنانچه مى خواست ، همه فرمان پذیر او نشدند، زیرا كه در میان مردم 
، منافقانى بودند كه نوید یارى مى دادند ولى در دل نیت بى وفایى داشتند، این گروه در پیش روى از عسل شیرین 

اى متعال او را به جوار رحمت خود برد، و پدرت على علیه تا خد! تر بودند تر و در پشت سر، از حنظل تلخ 
السالم نیز چنین بود، گروهى به یارى او برخاستند و او با ناكثین و قاسطین و مارقین قتال كرد تا مدت او نیز به 

 هر كس پیمان شكست و بیعت از گردن! سر آمد و به جوار رحمت حق شتافت ، و تو امروز نزد ما بر همان حالى 
خود برداشت ، زیانكار است و خدا تو را از او بى نیاز مى گرداند، با ما به هر طرف كه خواهى به سوى مغرب و 
یا مشرق ، روانه شو، به خدا سوگند كه ما از قضاى الهى نمى هراسیم و لقاى پروردگار را ناخوش نمى داریم و ما 

. داریم ، و هر كه را با تو دشمنى كند، دشمن داریم از روى نیت و بصیرت هر كه را با تو دوستى ورزد، دوست 
)520) 

 



 نامه عبیداهللا به امام علیه السالم 
به من خبر : به دنبال اطالع عبیداهللا از ورود امام علیه السالم به كربال، نامه اى بدین مضمون به حضرت نوشت 

من نوشته است كه سر بر بالین ننهم و نان سیر به ! رسیده است كه در كربال فرود آمده اى ، و امیر المومنین یزید
 . والسالم! و یا به حكم من و حكم یزید بن معاویه باز آیى ! نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر ملحق كنم 

رستگار نشوند آن گروهى كه خشنودى : چون این نامه به امام رسید و آن را خواند، آن را پرتاب كرده فرمود
 .خشم خالق خریدندمخلوق را به 

 جواب نامه ؟! اى ابا عبداهللا : فرستاده عبیداهللا گفت 
 . زیرا بر عبیداهللا عذاب الهى الزم و ثابت است! این نامه را جوابى نیست : امام فرمود

چون قاصد نزد عبیداهللا بازگشت و پاسخ امام را بگفت ، ابن زیاد برآشفت و به سوى عمر بن سعد نگریست و او را 
 .جنگ حسین فرمان دادبه 

پس آن فرمان : عمر بن سعد كه شیفته والیت رى بود، از قتال با حسین علیه السالم عذر خواست ، عبیداهللا گفت 
 . والیت رى را باز پس ده

همراه با چهار هزار ) 521(عبیداهللا بن زیاد اندكى قبل از این واقعه دستور داده بود تا عمر بن سعد به سوى دستبى 
ى حركت كند، زیرا دیلمیان بر آن جا مسلط شده بودند، و ابن زیاد فرمان امارت رى را به نام عمر بن سعد سپاه

خود را آماده حركت كرده بود كه خبر حركت امام به سمت ) 522(نوشته بود، عمر بن سعد هم در حمام اعین 
جانب حسین روى و چون از این ماموریت  باید به : كوفه به ابن زیاد رسید و او عمر بن سعد را طلب كرد و گفت

 !فراغت یافتى ، آنگاه به سوى رى روانه شو
 : به همین جهت عمر بن سعد از سر شب تا سحر در اندیشه این كار بود و با خود مى گفت

 اترك ملك الرى و الرى رغبتى
 ام ارجع مذموما بقتل حسین

 و فى قتله النار التى لیس دونها
 (523(ه عینى حجاب و ملك الرى قر

سپس با اهل مشورت این مساله را در میان گذاشت ، همه او را از جنگ با حسین بن على علیه السالم نهى كردند، 
تو را به خدا از این اندیشه در گذر، زیرا مقاتله با حسین ، نافرمانى  : و حمزه بن مغیره فرزند خواهرش به او گفت

وگند كه اگر همه دنیا از آن تو باشد و آن را از تو بگیرند بهتر است از خداست و قطع رحم كردن است ، به خدا س
همین كار را انجام : عمر بن سعد گفت . آن كه به سوى خدا بشتابى در حالى كه خون حسین بر گردن تو باشد

 ! خواهم داد انشاء اهللا
 

 عمار بن عبداهللا 
د وارد شدم در حالى كه عازم به سوى كربال بود، به من بر عمر بن سع: عمار بن عبداهللا از پدرش نقل كرده است 

از این قصد : من او رااز این كار نهى كردم و گفتم . امیر مرا فرمان داده است به سوى حسین حركت كنم : گفت 
عمر بن سعد مردم را به جنگ با حسین : هنگامى كه از نزد او بیرون آمدم شخصى نزد من آمد و گفت  !باز گرد
خواند، به نزد او رفتم در حالى كه نشسته بود، چون مرا دید روى از من گرداند، دانستم كه عازم حركت  فرا مى

 . است و از نزد او بیرون آمدم
مرا بدین مسوولیت گماردى و در ازاى آن ، والیت رى رابه من اعطا : عمر بن سعد نزد ابن زیاد رفت و گفت 
ند، ولى پیشنهادى دارم و آن این است كه عده اى از اشراف كوفه هستند كه كردى ، و مردم هم از این معامله آگاه

آنها را نزد خود فراخوان تا سپاه مرا در ا ین مسیر همراه باشند، سپس ! در این مقاتله به همراهى آنان نیاز دارم 
ا خواهیم فرستاد، از تو ما در این كه چه كسى ر: نام تعدادى از اشراف كوفه را ذكر كرد، عبیداهللا بن زیاد گفت 

اگر با این گروه كه همراه تو هستند، از عهده انجام این ماموریت بر مى آیى كه هیچ ، ! نظر خواهى نخواهیم كرد
 ! در غیر این صورت باید از امارت رى چشم بپوشى



 (524. (خواهم رفت : عمر بن سعد چون پافشارى عبیداهللا را مشاهده كرد گفت 
 

 عزام لشكر به سوى كربال روز سوم محرم ا
عمر بن سعد یك روز بعد از ورود امام به كربال یعنى روز سوم محرم با چهار هزار سپاهى از اهل كوفه وارد 

 (525. (كربال شد
تو را به خدا سوگند مى دهیم از این  :نزد او آمده اند و گفتند) قبیله عمر بن سعد(بنو زهره : برخى نوشته اند كه 

عمر بن سعد . و تو داوطلب جنگ با حسین مشو، زیرا این باعث دشمین میان ما و بنى هاشم مى گرددكار در گذر 
برخى از تاریخ  (526. (نزد عبیداهللا رفت و استعفا كرد، ولى عبیداهللا استعفاى او را نپذیرفت ، و او تسلیم شد

ا تشویق و ترغیب به رفتن مى كرد تا با یكى به نام حفص كه پدر ر: عمر بن سعد دو پسر داشت : نویسان مى گویند
امام علیه السالم مقاتله كند، ولى فرزند دیگرش او را به شدت از اقدام به چنین كارى بر حذر مى داشت ، و 

 (527. (سرانجام حفص نیز با پدرش راهى كربال شد
 

 خریدارى اراضى كربال 
ه السالم قسمتى از زمین كربال را كه قبرش در آن واقع از وقایعى كه در روز سوم ذكر شده ، این است كه امام علی

  شده است ، از اهل نینوا و غاضریه به شصت هزار درهم خرید و با آنها شرط كرد كه مردم را بریا زیارت قبرش 
 (528. (راهنمایى نموده و زوار او را تا سه روز میهمانى نمایند

ن نینوا و غاضریه را از بنى اسد به شصت هزار درهم خرید و با امام حسین علیه السالم وقتى به كربال رسید زمی
راهنمایى كنند و آنها را مهمان كنند و در قبال این شرط زمین را دوباره   آنها شرط كرد كه زوارش را به قبرش

ر كاال و از این خبر معلوم مى شود كه با امام علیه السالم چقد. پس از آن كه پولش را پرداخت به آنها واگذاشت 
شاهد دیگر بر عظمت این دستگاه سلطنت ، قضیه . پول همراه بود كه مازاد آن بالغ بر شصت هزار درهم مى شد

محمد بشر خضرمى است كه سید بن طاووس نقل نموده است كه شب عاشورا یا همان شبى كه مرگ دور و بر 
من نمى خواهم پسرم : پاسخ داد. یر شدپسرت در سر حد رى اس: خیمه ها مى گشت به محمد بشر خضر مى گفتند

خدا به تو رحم : امام حسین علیه السالم سخن محمد را شنید، به او فرمود. اسیر باشد و من بعد از وى زنده بمانم 
 . كند، من بیعتم را از تو برداشتم و تو آزادى ، هر طورى مى توانى در آزادى پسرت بكوش

این لباس ها و بردهاى یمنى را به : حضرت فرمود. هرگاه از تو جدا شوم درندگان مرا زنده نگذارند : عرض كرد
معلوم . پس به او پنج دست لباس عطا فرمود كه بهاى آنها هزار دینار بود. پسرت ده كه در آزادى خود صرف كند

حضرت  نیست جنس این لباس ها چه بوده كه قیمت یك دست آن دویست دینار مى شد و چقدر از این نوع لباس با
 .بود و براى چه آنها را با خود مى برد و این پرسشى است كه شاید شنونده از آن بى نیاز باشد
 .حسین علیه السالم بزرگ تر از آن است كه براى رهایى جان خود حرمت حرم خدا را بشكند

ن باید متوجه باشند امام با عمل خود به همه به خصوص شیعه درس دیندارى داد و به آنها فهماند كه در خرید زمی
 .اموال یكدیگر را غضب نكنند

 
 درسى به بشر داد به دستور الهى درسش عملى بود نه كتبى نه شفاهى

 هوشیارى یاران امام علیه السالم 
هنگامى كه عمر بن سعد به كربال وارد شد، عزره بن قیس احمسى را نزد امام حسین علیه السالم فرستاد تا از امام 

 ى چه به این مكان آمده و چه قصدى دارد؟سوال كند برا
چون عزره از جمله كسانى بود كه به امام علیه السالم نامه نوشته و او را به كوفه دعوت كرده بود، از رفتن به نزد 

آن حضرت شرم كرد، پس عمر بن سعد از اشراف كوفه كه به امام نامه نوشته و او را به كوفه دعوت كرده بودند 
ولى شخصى به نام كثیر بن  !كار را انجام دهند، تمامى آنها از رفتن به خدمت امام خوددارى كردند خواست كه این

 ! من به نزد حسین مى روم و اگر خواهى او را خواهم كشت : عبداهللا شعبى كه مرد گستاخى بود برخاست و گفت



ه از یاران امام حسین بود چون كثیر بن كثیر بن عبداهللا به طرف امام حسین علیه السالم رفت ، ابوثمامه صائدى ك
 ! این شخص كه مى آید بدترین مردم روى زمین است :كرد  عبداهللا را مشاهده كرد به امام عرض 

 !شمشیر خود را بگذار و نزد حسین علیه السالم برو: پس ابوثمامه راه را بر كثیر بن عبداهللا گرفت و گفت 
من رسول هستم ، اگر بگذارید پیام خود را مى رسانم ، در غیر این ! م به خدا سوگند كه چنین نكن: كثیر گفت 

 . صورت باز خواهم گشت
 . من دستم را روى شمشیرت مى گذارم ، تو پیامت را ابالغ كن: ابوثمامه گفت 

 . به خدا سوگند هرگز نمى گذارم چنین كارى كنى: كثیر بن عبداهللا گفت 
زگو تا من آن را به امام برسانم ، زیرا تو مرد زشتكارى هستى و من نمى گذارم پیامت را به من با: ابو ثمامه گفت 

 . به نزد امام بروى
عمر . پس از این مشاجره و نزاع ، كثیر بن عبداهللا بدون مالقات بازگشت و جریان را به عمر بن سعد اطالع داد

حسین را مالقات كن و از ! اى قره : گفت  حنظلى را به نزد خود فرا خواند و  بن سعد شخصى به نام قره بن قیس 
 .علت آمدنش به این سرزمین جویا شو

 آیا این مرد را مى شناسید؟: قره بن قیس به طرف امام حركت كرد، امام حسین علیه السالم به اصحاب خود فرمود
مان نمى كردم این مرد، تمیمى است و من او را به حسن راى مى شناختم و گ! آرى : حبیب بن مظاهر عرض كرد

 . او را در این صحنه و موقعیت مشاهده كنم
مردم شهر : آنگاه قره بن قیس آمد و بر امام سالم كرد و رسالت خود را ابالغ نمود، امام حسین علیه السالم فرمود

 . شما به من نامه نوشتند و مرا دعوت كرده اند، و اگر از آمدن من ناخشنود باز خواهم گشت
پس ! من پاسخ این رسالت خود را به عمر بن سعد برسانم و سپس در این امر اندیشه خواهم كرد:  قره بن قیس گفت

امیدوارم كه خدا مرا از : به نزد عمر بن سعد بازگشت و او رااز جریان امر باخبر ساخت ، عمر بن سعد گفت 
 (529. (جنگ با حسین برهاند

 
 نامه عمر بن سعد 

چون : د عبیداهللا بودم كه نامه عمر بن سعد را آوردند، و در آن نامه چنین آمده بودمن نز: حسان بن فائد مى گوید
من با سپاهیانم در برابر حسین و یارانش پیاده شدم ، قاصدى نزد او فرستاده و از علت آمدنش جویا شدم ، او در 

ده و از من دعوت كرده اند، اهالى این شهر براى من نامه نوشته و نمایندگان خود را نزد من فرستا: جواب گفت 
 : عبیداهللا چون نامه عمر بن سعد را خواند، گفت . اگر آمدنم را خوش نمى دارید، باز خواهم گشت

 االن وقد علقت مخالبنا به
 (530(یرجو النجاه والت حین مناص 

 
 نامه عبیداهللا به عمر بن سعد 

آن اطالع یافتم ، از حسین بن على بخواه تا او و تمام نامه تو رسید و از مضمون : عبیداهللا به عمر بن سعد نوشت 
 ! یارانش با یزید بیعت كنند، اگر چنین كرد، ما نظر خود را خواهیم نوشت

. مى پندارم كه عبیداهللا بن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست : چون این نامه به دست عمر بن سعد رسید، گفت 
)531) 

د را به اطالع امام حسین نرساند، زیرا مى دانست كه آن حضرت با یزید هرگز عمر بن سعد، نامه عبیداهللا بن زیا
 (532. (بیعت نخواهد كرد

عبیداهللا بن زیاد پس از اعزام عمر بن سعد به كربال، اندیشه اعزام سپاهى انبوه را در سر مى پروراند، و بعضى 
خوش مى داشتندو هر كس را به جنگ آن مردم كوفه جنگ كردن با امام حسین علیه السالم را نا: نوشته اند

 . حضرت روانه مى كردند، باز مى گشت
عبیداهللا بن زیاد شخصى را به نام سوید بن عبدالرحمن فرمان داد تا مساله فرار از جنگ تحقیق كند و متخلفان را 



گرفته و نزد عبیداهللا برد نزد او برد، و او یك نفر شامى را كه براى انجام امر مهمى از لشكرگاه به كوفه آمده بود، 
نوشته اند ! و او دستور داد سر آن مرد شامى را از تنش جدا نمایند تا كسى جرات سرپیچى از دستورهاى او را نكند

 (533! (كه آن مرد شامى براى طلب میراث به كوفه آمده بود
 

 عبیداهللا در نخلیه 
كه به قادسیه رفته بود  -سى را نزد حصین ابن تمیم حركت كرد و ك) 534(عبیداهللا شخصا از كوفه به طرف نخیله 

فرستاد و او به همراه چهار هزار نفر كه با او بودند به نخیله آمد، سپس كثیر بن شهاب حارثى و محمد بن اشعث  -
كنید و مردم را به طاعت و   در شهر كوفه گردش : و قعقاع بن سوید و اسماء بن خارجه را طلب كرد و گفت 

ارى از یزید و من فرمان دهید، و آنان را از نافرمانى و برپا كردن فتنه بر حذر دارید و آنان را به لشكر فرمانبرد
آن چهار نفر طبق دستور عمل كردند و سه نفر از آنها به نخیله نزد عبیداهللا بازگشتند، و كثیر   گاه فراخوانید، پس 

ا مى گشت و مردم را به پیوستن به لشكر عبیداهللا تشویق مى بن شهاب در كوفه ماند و در میان كوچه ها و گذرگاه ه
 (535. (كرد و آنان را از یارى امام حسین بر حذر مى داشت 

عبیداهللا گروهى سواره را بین خود و عمر بن سعد قرار داد كه هنگام نیاز از وجود آنها استفاده شود، و هنگامى كه 
بن ابى سالمه تصمیم گرفت كه او را ترور كند، ولى موفق نشد و به  او در لشكرگاه نخیله بود شخصى به نام عمار

 (536. (طرف كربال حركت كرد و به امام ملحق گردید و شهید شد
 

 روز چهارم محرم
شما ! اى مردم : عبیداهللا بن زیاد مردم را در مسجد كوفه گردآورد و خود به منبر رفت و گفت ) 537(در این روز 

و یزید را مى شناسید كه داریاى سیره و طریقه اى ! مودید و آنها را چنان كه مى خواستید، یافتیدآل ابى سفیان را آز
و پدرش نیز چنین بود، و اینك یزید دستور داده . و عطایاى او بجاست . نیكو است و به زیر دستان احسان مى كند

ه در میان شما قسمت نموده و شما را به است كه بهره شما را از عطایا بیشتر كنم و پولى را نزد من فرستاده ك
 .جنگ با دشمنش حسین بفرستم این سخن را به گوش جان بشنوید و اطااعت كنید

نیز عطایایى مقرر كرد و دستور داد تا در تمام شهر ندا كنند كه ) 538(سپس از منبر به زیر آمد و براى مردم شام 
به سوى نخیله حركت كرد و حصین بن نمیر و حجار بن ابجر مردم براى حركت آماده باشند، و خود و همراهانش 

. و شبث بن ربعى و شمر بن ذى الجوشن را به كربال گسیل داشت تا عمر بن سعد را در جنگ با حسین كمك نمایند
)539) 

پس از اعزام عمر بن سعد به كربال، شمر بن ذى الجوشن اولین فردى بود كه با چهار هزار نفر سپاهى آزموده 
راى جنگ با امام حسین علیه السالم اعالم آمادگى كرد و بعد یزید بن ركاب كلبى با دو هزار و حصین بن نمیر با ب

چهار هزار نفر و مضایر بن رهینه مازنى با سه هزار نفر و نصر بن حرشه با دو هزار نفر كه جمعا بیست هزار 
 (540.(نفر مى شدند
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فرستاد ) 541(ا روز یكشنبه بوده است ، عبیداهللا بن زیاد مردى را به دنبال شبث بن ربعى در این روز كه مطابق ب
كه در دار االماره حضور یابد، شبث بن ربعى خود را به بیمارى زده بود و مى خواست كه ابن زیاد او رااز رفتن 

ا از كسانى باشى كه خداوند در قرآن مباد: به كربال معاف دارد، ولى عبیداهللا بن زیاد براى او پیغام فرستاد كه 
كه همان  -از ایمان آورندگانیم ، و هنگامى كه به نزد یاران خود : چون به مومنان رسند گویند: فرموده است 

و به او خاطر نشان ساخت كه ) 542(ما با شماییم و مونین را به سخره مى گیریم : روند، اظهار دارند -شیاطینند 
 . ن مى نهى و در اطاعت مائى ، در نزد ما باید حاضر شوىاگر بر فرمان ما گرد

ابن زیاد به او مرحبا ! شبث بن ربعى ، شبانگاه نزد عبیداهللا آمد تا رنگ گونه او را نتوان به خوبى تشخیص داد
سوار باید به كربال روى ، پس شبث قبول كرد و عبیداهللا او را به همراه هزار : گفته و در نزد خود بنشاند و گفت 



 (543. (به سوى كربال گسیل داشت 
) 544(سپس عبیداهللا بن زیاد به شخصى به نام زحر بن قیس با پانصد سوار ماموریت داد كه بر جسر صراه 

ایستاده و از حركت كسانى كه به عزم یارى امام حسین علیه السالم از كوفه خارج مى شوند، جلوگیرى كند، فردى 
كه عازم بود براى پیوستن به امام حسین علیه السالم از برابر زحر بن قیس و سپاهیانش به نام عامر بن ابى سالمه 

من از تصمیم تو آگاهم كه مى خواهى حسین را یارى كنى ، بازگرد، ولى عامر : گذشت ، زحر بن قیس به او گفت 
جرات نكرد تا او را  بن ابى سالمه بر زحر بن قیس و سپاهیانش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و كسى

عامر خود را به كربال رساند و به امام حسین علیه السالم محلق شد تا به درجه شهادت نایل آمد، و از . دنبال كند
اصحاب امیر المومنین على بن ابى طالب علیه السالم بود كه در چندین جنگ در ركاب آن حضرت شمشیر زده 

 (545. (است 
 

 شهید كربال حاضر شدند  شمار لشكر دشمن كه به جنگ
به نظر صاحب ناسخ التواریخ پنجاه و سه هزار نفر بوده و به نظر مجلسى . در عدد لشكر ابن زیاد اختالف است 
سید در لهوف عدد آنها را بیست هزار دانسته و به عقیده ابى مخنف لشكر . لشكر ابن زیاد سى هزار نفر بوده اند

ابن شهر آشوب سى و پنج هزار دانسته و ابن اعثم كوفى بیست هزار نفر گفته و . ابن زیاد هشتاد هزار بوده است 
در تذكره الخواص ، شش هزار نفر نوشته و یافعى بیست و دو هزار نفر دانسته و در شرح شافیه پنجاه هزار سوار 

هشتصد هزار  نوشته و در مطالبالسوول بیست و دو هزار نفر مرقوم شده و جماعتى صد هزار و دویست هزار تا
 (546. (روایت كرده اند

 :تن را بسیج كرده بود 000/350در نصوص صحیح آمده ، ابن زیاد بالغ بر 
 سوار، 1000حر بن یزید ریاحى از قادسیه با  .1
 سوار، 3000كعب بن طلحه با  .2
 جنگجو، 4000عمر سعد با  .3
 .( ظاهرا شبام است كه قبیله اى است در كوفه( سوار و پیاده از اهل شام 4000شمر بن ذى الجوشن سلولى با  .4
 جنگجو؛ 2000یزید بن ركاب كلبى با  .5
 ؛)ظاهرا حصین بن تمیم تمیمى است (جنگجو  4000حصین بن نمیر تمیمى با  .6
 جنگجو 3000مضایر بن رهینه مازنى با  .7
 جنگجو؛ 4000نصر بن خرشه با  .8
 جنگجو؛ 1000شبث بن ربعى با  .9

 جنگجو؛ 1000بن ابجر با حجار  .10
نفرشان سوار بود و از  32مناقب ابن شهر آشوب پس از این احصائیه جمع اصحاب را هشتاد و دو تن مى داند كه 

 (547) (من مى گویم كمان هم داشته اند( نظر تجهیزات كامل نبودند، چه جز شمشیر و نیزه در دستشان نبود
هزار و پنجاه هزار و بیست هزار و هشتاد هزاعر گفته اند و عده اى در شمار لشكر ابن زیاد اختالف است ، سى 

در عدد لشكر امام حسین علیه السالم نیز ) 548. (هم صد هزار و دویست هزار تا هشتصد هزار روایت كرده اند
 . نفر پیاده هم گفته شده است 100سوار و  45تن پیاده و  82نفر سوار،  32تن پیاده و  40 . اختالف است

تن بوده  72مشهور آن است كه : مولف گوید. پیاده  100سوار و  30پیاده یا  100سوار و  70و نیز گفته شده است 
 . تن از اوالد بنى هاشم و بقیه از اصحاب امام حسین علیه السالم 18اند 

علیه السالم  در تعداد كل لشكریانى كه به همراه عمر بن سعد در كربال حضور و پیدا كردند تا با امام حسین
بجنگند، اختالف است ، ولى نكته اى كه نباید فراموش كرد این است كه تعداد نظامیان جیره خوارى كه از حكومت 

 (550) (549. (وقت ، حقوق و لباس و سالح و لوازم جنگى دریافت مى كردند سى هزار نفر بوده است 
 

 روز ششم محرم 



من از نظر كثرت لشكر اعم از سواره و پیاده و تجهیزات : سعد نوشت كه عبیداهللا در این روز نامه اى به عمر بن 
، چیزى را از تو فرو گذار نكردم ، توجه داشته باش كه هر روز و هر شب گزارش كار تو را براى من مى 

 (551! (فرستند
 

 وضعیت لشكر دشمن 
خدا و پیامبر اوست ، تعدادى در اثناى چون مردم مى دانستند كه جنگ با امام حسین علیه السالم در حكم جنگ با 

 :راه از لشكر دشمن جدا شده و فرار كردند نوشته اند
فرمانده اى كه از كوفه با هزار سرباز حركت كرده بود، چون به كربال مى رسید فقط سیصد یا چهار صد نفر و یا 

 (552) .اقدام به فرار كرده بودند كمتر از این تعداد همراه او بودند و بقیه به علت بى اعتقادى به این جنگ ،
------------------------------------------ 

 : پاورقى ها
 194سوره بقره ، آیه  -504
 54. 74رساله الحسین علیه السالم ، ش دوم ، ص  -505
 1347به بعد چاپ دوم ،  1347به بعد، چاپ دوم ،  244بررسى تاریخ عاشورا، مرحوم دكتر آیتى ، ص  -506

 ش
 همان مدرك -507
 54. 74رساله الحسین علیه السالم ، ش دوم ، ص  -508
 48حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدى علیه السالم ، ص  -509
 128، ص 1351فیض العالم فى عمل الشهور و وقایع االیام مرحوم محدث قمى ، چاپ مشعل آزادى  -510
 2/47كشف الغمه ،  -511
 193سالم ، مقرم ، ص مقتل الحسین علیه ال -512
 171وقایع االیام خیابانى ، ص  -513
 ، به نقل از تحف العقول75/116و  44/383بحار االنوار،  -514
این بیانات به صورت خطبه امام علیه السالم هنگام مالقات با حر و سپاهیانش نیز آمده است كه شاید هر دو  -515

 . ، و در كربال به صورت نامه براى اشراف كوفهمورد صحیح باشد، در اثناى راه به صورت خطبه 
اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندك منزال كریما و اجمع بیننا و بینهم فى مستقر من رحمتك  44/381بحار االنوار،  -516

 انك على كل شى قدیر
به زمین كربال  طبرى ایراد این خطبه را به وسیله امام در ذى حسم ذكر كرده ، و برخى آن را پس از ورود -517

 .از آن حضرت نقل كرده اند
بریر بن خضیر از اصحاب امیر المومنین علیه السالم و از شیوخ قرا در مسجد جامع كوفه از تابعین بوده  -518

وسیله الدارین ، ص . (است ، در زهد و طاعت ، شهره بود، و در میان قبیله همدان شرف و منزلت واالیى داشت 
106) 

 32ص  ملهوف ، -519
 194مقتل الحسین ، مقرم ، ص  -520
االمام (دستبى ، اصل آن دشت بى ، منطقه وسیعى است بین رى و همدان ، و عموم آن را دشتابى مى گویند  -521

 (222الحسین و اصحابه ، ص 
مراصد االطالع ، (حمام اعین نام موضعى است در كوفه منسوب به اعین موالى سعد بن ابى وقاص  -522

1/423). 
آیا حكومت رى را رها كنم و حال آن كه آرزوى من است ؟ یا . 197مقتل الحسین علیه السالم ، مقرم ، ص  -523

باز گردم و با كشتن حسین خود را در معرض مذمت و شماتت خلق خدا قرار دهم ؟ در كشتن حسین آتشى است كه 



 ! نمى توان از آن گریخت ، و حكومت رى هم نور چشم من است
 5، ج 409تاریخ طبرى ، ص  -524
 2/84ارشاد، مفید،  -525
 69طبقات ابن سعد، ترجمه امام حسین علیه السالم ، ص  -526
 222االمام الحسین و اصحابه ،  -527
 ، كربل5/461مجمع البحرین  -528
 5/410تاریخ طبرى ،  -529
 ! ار نیستاكنون كه در چنگ گرفتار شده ، امید نجات دارد ولى حاال وقت فر -530
 5/411تاریخ طبرى ،  -531
 44/385بحار االنوار،  -532
 253االخبار الطول ، ص  -533
نخیله محلى است در نزدیكى كوفه در سمت شام كه لشكر در آنجا اجتماع مى كردند تا براى جنگ بیرون  -534

 .روند
 3/178انساب االشراف ،  -535
 3/180انساب االشراف ،  -536
ابانى در وقایع االیام جریان منبر رفتن عبیداهللا بن زیاد را در كوفه و تحریض مردم به مشاركت مرحوم خی -537

 . در جنگ با امام حسین علیه السالم را از وقایع روز چهارم محرم ذكر كرده است
 .از این نقل چنین استفاده مى شود كه در جنگ با امام علیه السالم مردم شام هم شركت داشتند -538
 254االخبار الطول ،  -539
 386، ص 44بحار االنوار، ج  -540
بود، ) كه ادعاى نبوت كرد)شبث بن ربعى گویا پیامبر صلى اهللا علیه و آله را درك كرده و موذن سجاح  -541

سپس به اسالم بازگشت و در صفین از حضرت على علیه السالم جدا شد و به خوارج پیوست و بعد از آن توبه 
 .او متولى سپاهیان شام در كوفه بود: مدائنى مى گوید. قاتالن امام حسین علیه السالم گردید كرد، و از

شبث بن ربعى از جمله كسانى كه بر قتل على علیه السالم كمك كرده است و او از جمله كسانى : و عجلى مى گوید
 (89وسیله الدارین ، . (ده است است كه براى امام حسین علیه السالم نامه نوشته و او را به كوفه دعوت نمو

 14و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون سوره بقره آیه  -542
 17/237عوالم العلوم ،  -543
 .نام پلى است كه مردم كوفه براى رفتن به كربال از آن عبور مى كردند -544
 199، مقرم ، ص  مقتل الحسین -545
 183، ص 2ناسخ ، ج  -546
 409، ص 1هفتاد و دو تن ، یك تن ، عنصر شجاعت ، ج  -547
 183، ص 2ناسخ ، امام حسین علیه السالم ، ج  -548
 201، مقتل الحسین ، مقرمت ص 230االمام الحسین و اصحابه ،  -549
حسین بن على علیه السالم بر برادرش : ه فرمودمفضل بن عمر از امام صادق علیه السالم نقل كرده است ك -550

امام حسن علیه السالم وارد شد و چون بر او نظر نمود گریست ، امام حسن علیه السالم از علت گریه سوال كرد، 
: امام حسن علیه السالم فرمود. براى مصایبى كه بر تو وارد مى شود گریه مى كنم : امام حسین علیه السالم فرمود

م شهید خواهند كرد ولى روزى همانند روز تو نیست اى ابا عبداهللا ، سى هزار مرد كه ادعا دارند از امت مرا با س
پیامبرند و خود رابه اسالم منسوب مى كنند بر كشتن و ریختن خون تو اجتماع كنند، حرمت تو را هتك و زنان و 

لعنت خود را بر بنى امیه نازل كند و آسمان خون فرزندان تو را اسیر و اموالت راغارت كنند، در آن هنگام خداوند 
 (11ملهوف ، ص . (ببارد و هر چیز حتى و حوش و ماهیان بر تو بگریند



 44/387بحار االنوار،  -551
 3/118حیاه االمام الحسین علیه السالم ،  -552

 

 نامه امام علیه السالم از كربال به محمد بن حنفیه  
 :امام حسین از كربال نامه اى براى محمد بن حنفیه فرستاد كه متن آن چنین بود: ندامام باقر علیه السالم فرمود

بسم اهللا الرحمن الرحیم من الحسین بن على الى محمد بن على و من قبله من بنى هاشم ، اما بعد فكان الدنیا لم تكن و 
 (553(كان االخره لم تزل و السالم 

اما بعد، مثل این كه دنیا اصال وجود نداشته و . على و دیگر بنى هاشم  نامه اى است از حسین بن على به محمد بن
 . آخرت همیشگى و دائم بوده و هست

 
 بنى اسد و یارى امام علیه السالم 

در این نزدیكى طایفه اى از بنى اسد ! یابن رسول اهللا : در این روز حبیب بن مظاهر به آن حضرت عرض كرد
ى من به نزد آنها روم و ایشان را به سوى تو دعوت كنم ، شاید خداوند شر این گروه سكونت دارند كه اگر اجازه ده

 .را از تو با حضور بنى اسد در كربال دفع كند
بهترین ارمغان را براى : امام ، اجازه داد و حبیب بن مظاهر شبانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت و به آنان گفت 

ه یارى پسر پیامبر خدا دعوت مى كنم ، او یارانى دارد كه هریك از آنها بهتر از شمابه همراه آورده ایم ، شما را ب
عمر بن سعد با لشكریانى انبوه . هزار مرد جنگى اند و هرگز او را تنها نخواهند گذارد و او را به دشمن تسلیم نكنند
ر راهنمایى مى كنم ، امروز از او را محاصره كرده است ، چون شما قوم و عشیره من هستید شما را به این راه خی

من فرمان برید و به یارى او بشتابید تا شرف دنیا و آخرت از آن شما باشد، من به خدا سوگند یاد مى كنم كه اگر یك 
نفر از شما در راه خدا با پسر دختر پیغمبرش در اینجا كشته شود و شكیبایى و رزد و امید ثواب از خداى داشته 

 .علیین بهشت ، رفیق و همدم او خواهد بودباشد، رسول خدا در 
من اولین كسى هستم كه : در این هنگام مردى از بنى اسد كه او را عبداهللا بن بشیر مى نامیدند به پا خاست و گفت 

 :این دعوت را جابت مى كنم ، و رجزى حماسى برخواند
 قد علم القوم اذ تواكلوا

 و احجم الفرسان اذ تثاقلوا
 قاتلانى شجاع بطل م

 (554(كاننى لیث عرین باسل 
در آن هنگام ، . آنگاه مردان قبیله كه تعدادشان به نود نفر مى رسید به پا خاستند و براى یارى امام حركت كردند

مردى نزد عمر بن سعد رفته و او را از جریان كار آگاه كرد و او مردى را به نام ارزاق با چهارصد سوار به 
ت ، و در دل شب سواران ابن سعد در كنار فرات راه را بر آنها گرفتند در حالى كه با سوى آن گروه روانه ساخ
 .امام فاصله چندانى نداشتند

واى بر تو بگذار دیگرى : طایفه بنى اسد با سواران ابن سعد در آویختند، حبیب بن مظاهر بر ارزق بانگ زد كه 
 .این مظلمه را بر گردن بگیرد

سد دانستند كه تاب مقاومت با آن گروه را ندارند، در سیاهى شب پراكنده شدند و به قبیله هنگامى كه طایفه بنى ا
 .خود بازگشتند و شبانه از محل خود كوچ كردند كه مبادا عمر بن سعد شبانه بر آنها بتازد

. ه اال باهللا الحول و ال قو: حبیب بن مظاهر به خدمت امام آمد و جریان را گفت ، امام حسین علیه السالم فرمود
)555) 

 
 بستن آب به روى شهید كربال و یارانش : روز هفتم محرم 

روز سه شنبه هفتم محرم از طرف ابن زیاد به عمر بن سعد ماموریت داده شد كه بایستى حسین از من اطاعت كند 
عمر سعد . ام نمودم من آب را بر یهود و نصارا حالل كردم و بر حسین و اهل او حر. و اال میان او و آب مانع شو

طبق دستور ابن زیاد، عمرو بن حجاج با پانصد نفر را بر آب مامور كرد كه نگذارند امام حسین و كسانش از آب 
 (556. (استفاده نمایند

در این روز عبیداهللا بن زیاد نامه اى به نزد عمر بن سعد فرتاد و به او دستور داد تا با سپاهیانش خود بین امام 
حابش و آب فرات فاصله ایجاد كرده و اجازه نوشیدن حتى قطره اى آب را به امام ندهد، همانگونه كه حسین و اص



از دادن آب به عثمان عمر بن سعد نیز فورا عمرو بن حجاج را با پانصد سوار در كنار شریعه فرات مستقر كرد و 
انى سه روز قبل از شهادت امام حسین علیه به آب شدند، و این رفتار غیر انس  مانع دسترسى امام حسین و یارانش 

: در این هنگام مردى به نام عبداهللا بن حصین ازدى كه از قبیله بجیله بود فریاد برداشت كه . السالم صورت گرفت 
به خدا سوگند كه قطره اى از آن را نخواهى آشامید تا . این آب را دیگر بسان رنگ آسمانى نخواهى دید! اى حسین 

 . ن دهىاز عطش جا
 . او را از تشنگى بكش و هرگز او را مشمول رحمت خود قرار مده! خدایا: امام حسین علیه السالم فرمود

به خدا سوگند كه پس از این گفت و گو به دیدار او رفتم در حالى كه بیمار بود، قسم به آن : حمید بن مسلم مى گوید
بن حصین آن قدر آب مى آشامید تا شكمش باال مى آمد، و آن خدایى كه جز او پروردگارى نیست ، دیدم كه عبداهللا 

و . آماس مى كرد ولى سیراب نمى شد  العطش باز آب مى خورد تا شكمش : را باال مى آورد و باز فریاد مى زد
 (557. (جنین بود تا جان داد

 
  (558(روز هشتم محرم 

ت كلنگى برداشت و در پشت خیمه ها به چون تشنگى ، امام حسین و اصحابش را سخت آزرده بود، آن حضر
فاصله نوزده گام به طرف قبله ، زمین را كند، آبى بس گوارا بیرون آمد، همه نوشیدند و مشكها را پر كردند، سپس 

 .آن آب ناپدید گردید و دیگر نشانى از آن دیده نشد  
: و پیكى نزد عمر بن سعد فرستاد كه  خبر این ماجراى شگفت انگیز و اعجازآمیز توسط جاسوسان به عبیداهللا رسید

به محض اینكه . به من خبر رسیده است كه حسین چاه مى كند و آب به دست مى آورد، و خود و یارانش مى نوشند
نامه به تو رسید، بیش از پیش مراقبت كن كه دست آنها به آب نرسد و كار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت 

 .كن كه با عثمان كردندبگیر و با آنان چنان رفتار 
. سخت گرفت تا به آب دست نیابند  عمر بن سعد طبق فرمان عبیداهللا بیش از پیش بر امام علیه السالم و یارانش 

)559) 
 

 مالقات یزید بن حصین همدانى و عمر بن سعد 
سالم به نام چون تحمل عطش خصوصا براى كودكان دیگر امكان پذیر نبود، مردى از یاران امام حسین علیه ال

به من اجازه ده تا نزد عمر بن سعد رفته و : یزید بن حصین همدانى كه در زهد و عبادت معروف بود به امام گفت 
 با او در مورد آب مذاكره كنم ، شاید از این تصمیم برگردد

 . اختیار با تو است: امام علیه السالم فرمود
چه عاملى تو را از . اى مرد همدانى : م كند، عمر بن سعد گفت او به خیمه عمر بن سعد وارد شد بدون آن كه سال

اگر : سالم كردن به من بازداشت ؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمى شناسم ؟ آن مرد همدانى گفت 
را  تو خود را مسلمان مى پندارى ، پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به كشتن آنها گرفته اى و آب فرات
كه حتى حیوانات این وادى از آن مى نوشند، از آنان مصایقه مى كنى و اجازه نمى دهى تا آنان نیز از این آب 

 بنوشند حتى اگر جان بر سر عطش بگذارند؟ و گمان مى كنى كه خدا و رسلو او را مى شناسى ؟
امام عبیداهللا مرا . خاندان حرام است اى همدانى من مى دانم كه آزار این : عمر بن سعد سر به زیر انداخت و گفت 

و من در لحظات حساسى قرار گرفته ام و نمى دانم باید چه كنم ؟ آیا حكومت رى را رها . به این كار واداشته است 
كنم ، حكومتى كه در اشتیاق آن مى سوزم ؟ و یا این كه دستانم به خون حسین آلوده شود در حالى كه مى دانم كیفر 

اى مرد همدانى در خودم این گذشت و . است ؟ ولى حكومت رى به منزله نور چشم من است  این كار، آتش
 . فداكارى را كه بتوانم از حكومت رى چشم بپوشم نمى بینم

عمر بن سعد حاضر شده است كه شما : یزید بن حصین همدانى بازگشت و ماجرا را به عرض امام رسانید و گفت 
 (560. (ه قتل برساندرا براى رسیدن به حكومت رى ب

 
 آوردن آب از فرات 

امام علیه السالم برادر خود عباس بن على بن الى . به هر حال هر لحظه تب عطش در خیمه ها افزون مى شد
طالب را فراخواند و به او ماموریت داد تا همراه سى نفر سواره و بیست نفر پیاده جهت تدارك آب براى خیمه ها 

آنان شبانه حركت كردند تا به نزدیكى شط فرات رسیدند در . بیست مشك با خود داشتندحركت كند در حالى كه 
 .ایشان با پرچم مخصوص حركت مى كرد  حالى كه نافع بن هالل پیشاپیش 

 كیستى ؟: عمرو بن حجاج پرسید



 .نافع بن هالل خود را معرفى كرد
آمده ام تا از این آب كه ما را  : یست ؟ نافع گفتاى برادر خوش آمدى ، علت آمدنت به این جا چ: ابن حجاج گفت 

 .بنوش تو را گوارا باد: از آن محروم كرده اند، بنوشم عمر بن حجاج گفت 
 . به خدا سوگند در حالى كه حسین و یارانش تشنه كامند هرگز به تنهایى آب ننوشم: نافع گفت 

آنها نباید از این آب  :عمرو بن حجاج گفت  سپاهیان عمرو بن حجاج متوجه همراهان نافع بن هالل شدند، و
در حالى كه سپاهیان عمرو بن حجاج نزدیك تر مى شدند، . بنوشند، ما را براى همین جهت در این مكان گمارده اند

عباس بن على به پیادگان دستور داد تا مشكها را پر كنند، و پیادگان نیز طبق دستور عمل كردند، و چون عمرو بن 
هیانش خواستند راه را بر آنان ببندند، عباس بن على و نافع بن هالل بر آنها حمله ور شدند و آنها را به حجاج و سپا

پیكار مشغول كردند و سواران ، راه را بر سپاه عمرو بن حجاج بستند تا پیادگان توانستند مشكهاى آب را از آن 
 (561. (منطقه دور كرده و به خیمه ها برسانند

بن حجاج بر سواران تاختند و اندگى آنها را به عقب راندند تا آن كه مردى از سپاهیان عمرو بن سپاهیان عمرو 
حجاج با نیزه نافع بن هالل ، زخمى عمیق برداشت و به علت خونریزى شدید، جان داد، و اصحاب به نزد امام 

 (562) .بازگشتند
 

 مالقات امام علیه السالم و عمر بن سعد 
لسالم مردى از یاران خود به نام عمرو بن قرظه انصارى را نزد عمربن سعد فرستاد و از او امام حسین علیه ا

شب هنگام ، امام . خواست كه شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم مالقاتى داشته باشند، و عمر بن سعد پذیرفت 
 .در محل موعود حضور یافتند  نش حسین علیه السالم با بیست نفر از یارانش و عمر بن سعد با بیست نفر از سپاهیا

لى و فرزندش على ) ع (امام حسین علیه السالم به همراهان خود دستور داد تا برگردند و فقط برادر خود عباس بن 
اكبر را در نزد خود نگاه داشت ، و همینطور عمر بن سعد نیز به جز فرزندش حفص و غالمش ، به بقیه همراهان 

 .دستور بازگشت داد
آیا با من مقاتله مى كنى و از خداییكه بازگشت ! اى پسر سعد: امام حسین علیه السالم آغاز سخن كرد و فرمود ابتدا

تو به سوى اوست ، هراسى ندارى ؟ من فرزند كسى هستم كه تو بهتر مى دانى آیا تو این گروه را رها نمى كنى تا 
 . با ما باشى ؟ این موجب نزدیكى تو به خداست

 .اگر از این گروه جدا شوم مى ترسم كه خانه ام را خراب كنند: ت ابن سعد گف
ممن بیمناكم كه امالكم را از : عمر بن سعد گفت . من براى تو خانه ات را مى سازم : امام حسین علیه السالم فرمود

 .من بگیرند
من بغیبغه : ل دیگرى امام فرمودمن بهتر از آن به تو خواهم داد، از اموالى كه در حجاز دارم ، و به نق: امام فرمود

را به تو خواهم داد، و آن مزرعه بسیار بزرگى بود كه نخل هاى زیاد و زراعت كثیرى داشت و معاویه حاضر شد 
 . آن را به یك میلیون دینار خریدارى كند ولى امام آن را به او نفروخت

د بیمناكم و مى ترسم كه آنها را ا ز دم شمشیر عمر بن سعد من در كوفه بر جان افراد خانواده ام از خشم ابن زیا
 .بگذراند

امام حسین علیه السالم هنگامى كه مشاهده كرد عمر بن سعد از تصمیم خود باز نمى گردد، از جاى برخاست 
تو را چه مى شود؟ خداوند جان تو را از به زودى در بسترت بگیرد و تو را در روز قیامت : درحالى كه مى فرمود

 . ، به خدا سوگند من مى دانم از گندم عراق جز به مقدارى اندك نخورىنیامرزد
 (563. (جو، ما را بس است : عمر بن سعد با تمسخر گفت 

مرا مى كشى و گمان مى كنى كه عبیداهللا والیت رى و : امام حسین علیه السالم به او فرمود: و برخى نوشته اند كه 
گند كه گوارى تو نخواهد بود، و این عهدى است كه با من بسته شده است ، و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا سو

پس هر كارى كه مى توانى انجام ده كه بعد از من روى شادى . تو هرگز به این آرزوى دیرینه خود نخواهى رسید
سر تو را هدف  را در دنیا و آخرت نخواهى دید، و مى بینم كه سر تو را در كوفه بر سر نى مى گردانند و كودكان

 (564. (قرار داده و به طرف او سنگ پرتاب مى كنند
 

 نامه عمر بن سعد به عبیداهللا 
خدا آتش فتنه : بعد از این مالقات ، عمر بن سعد به لشكرگاه خود بازگشت و به عبیداهللا بن زیاد طى نامه اى نوشت 

كه مى گوید یا به همان مكان كه از آنجا آمده ، این حسین است . را بنشاند و مردم را بر یك سخن و راى متحد كرد
بازگردد، یا به یكى از مرزهاى كشور اسالمى برود و همانند یكى از مسلمانان زندگى كند، و یا این كه به شام رفته 



 (565. (و خشنودى و صالح امت در همین است . تا هر چه یزید خواهد درباره او انجام دهد
 افترا و بهتان 

من با امام حسین از مدینه تا مكه و از مكه تا عراق همراه بودم و تا لحظه اى كه : مى گوید) 566(معان عقبه بن س
آن بزرگوار نه در مدینه و نه در كوفه و نه در میان راه و نه در عراق و نه . آن حضرت شهید شد، از او جدا نشدم 

كه من آن را شنیدم ، به خدا سوگند آنچه را كه  در برابر سپاهیان دشمن ، تا لحظه شهادت سخنى نگفت مگر این
بگذارید من دستم را در دست یزید بگذارم ، یا مرا به سر حدى  : مردم مى گویند و گمان دارند كه او گفته است كه

بگذارید من در این زمین پهناور بروم تا ببینم : از سرحدات اسالمى بفرستید، چنین سخنى نفرمود، فقط مى گفت 
 (568) (567. (دم به كجا پایان مى پذیردامر مر

اگر یكى از مردم : عمر بن سعد، كسى را نزد عبیداهللا فرستاد و این پیام را بدو رسانید كه : برخى نوشته اند كه 
 (569. (این مطالب را از تو خواهد تو آنها را نپذیرى ، درباره او ستم روا داشته اى ) كنایه از مردم بیگانه (دیلم 

 
 خ عبیداهللاپاس

ابن سعد در صدد چاره جویى و لسوزى : چون عبیداهللا نامه عمر بن سعد را در نزد یاران خود قرائت كرد گفت 
 . براى خویشان خود است

آیا این رفتار را از عمر بن سعد مى پذیرى ؟ حسین : در این هنگام ، شمر بن ذى الجوشن از جاى برخاست و گفت 
و آمده است ، به خدا سوگند كه اگر او از این منطقه كوچ كند و با تو بیعت نكند، روز به به سرزمین تو و در كنار ت

روز نیرومندتر گشته و تو از دستگیرى او عاجز خواهى شد، این را از او نپذیر كه شكست تو در آن است ، اگر او 
 .اهى بودو یارانش بر فرمان تو گردن نهند آنگاه تو در عقوبت و یا عفو آنان مختار خو

اى شمر نامه مرا نزد عمر بن سعد ببر تا بر حسین . نیكو رایى است و راى من نیز بر همین است : ابن زیاد گفت 
و یارانش عرضه كند، اگر از قبول حكم من سرباز زدند با آنها بجنگد، و اگر عمر بن سعد حاضر به جنگ با آنها 

عبیداهللا بن : ن و نزد من بفرست و در خبر دیگرى آمده است نشد تو امیر لشكر باش و گردن عمر بن سعد را بز
نامه مرا نزد عمر بن سعد ببر، پس اگر او همان : زیاد مردى به نام حویره بن یزید تمیمى را خواند و به او گفت 

ب ساعت اقدام به جنگ نمود پس همان مطلوب ماست ، و اگر اقدام نكرد او را گرفته و در بند كن و شهر بن حوش
 (570. (را بخوان و او را امیر بر لشكر و سپاه گردان 

 
 تهدید به عزل

من تو را به سوى حسین نفرستادم كه از او دفع شر كنى و كار را به : سپس نامه اى به عمر بن سعد نوشت كه 
گردى اگر درازا كشانى و به او امید سالمت و رهایى و زندگى دهى و عذر او را متوجه قلمداد كرده و شفیع او 

حسین و اصحابش بر حكم من سر فرود آورده و تسلیم مى شوند آنان را نزد من بفست ، و اگر از قبول حكم من 
خوددارى كردند با پاهیان خود بر آنان بتاز و آنان را از دم شمشیر بگذران و بند از بند آنان جدا كن كه مستحق 

و نمى . م اسبان لگد كوب كن كه او قاطع رحم و ستمكار است و چون حسین را كشتى ، پیگر او را در زیر س. آنند
به او زیانى برساند ولى سخنى است كه گفته ام و باید انجام ) لگد كوب كردن (پندارم كه پس از مرگ او این عمل 

ه اگر فرمان ما را اطاعت كردى تو را پاداش دهم ، و اگر از فرمان من سرباز زدى از لشكر ما كنار  پس . شود
 (571. (گیر و مسوولیت آنها را به شمر بن ذى الجوشن واگذار كه ما فرمان خویش را به او داده ایم ، والسالم 

 
  (تاسوعا(روز نهم محرم 

شمر نامه را از عبیداهللا بن زیاد گرفته و از نخیله كه لشكرگاه و پادگان كوفه بود به شتاب بیرون آمد و پیش از 
 .و نامه عبیداهللا را براى عمر بن سعد قرائت كرد) 572(م الحرام وارد كربال شد ظهر روز پنجشنبه نهم محر

واى بر تو خدا خانه ات را خراب كند، چه پیام زشت و ننگینى براى من آورده اى به خدا : ابن سعد به شمر گفت 
خراب كردى ، من امیدوار سوگند كه تو عبیداهللا را از قبول آنچه كه من براى او نوشته بودم بازداشتى و كار را 

شمر . بودم كه این كار به صلح تمام شود، به خدا سوگند حسین تسلیم نخواهد شد زیرا روح پدرش در كالبد اوست 
بگو بدانم چه خواهى كرد؟ آیا فرمان امیر را اطاعت كرده و با دشمنش خواهى جنگید و یا كناره : به او گفت 

 ه عهده خواهم داشت ؟خواهى گرفت و من مسئولیت لشكر را ب
امیرى لشكر را به تو واگذار نمى كنم و در این شایستگى را نمى بینم ، و من خود این كار را : عمر بن سعد گفت 

و سرانجام عمر بن سعد شامگاه روز پنجشنبه نهم محرم الحرام خود   به پایان مى رسانم ، تو امیر پیاده نظام باش
 (573. (را براى جنگ آماده كرد



تاسوعا روزى است كه در آن روز امام حسین و اصحابش را محاصره كردند و : امام صادق علیه السالم فرمود
لشكر كوفه و شام در اطراف او حلقه زده و ابن مرجانه و عمر بن سعد به جهت كثرت لشكر و سپاه اظهار شادمانى 

دانستند كه دیگر یاورى به سراغ او نخواهد آمد و مسرت مى كردند، و در این روز حسین را تنها و غریب یافتند و 
پدرم فداى آن كسى است كه او را : سپس امام صادق علیه السالم فرمود. و اهل عراق او را مدد نخواهند كرد

 (574. (غریب و تنها گذاشته و در تضیعیف او كوشیدند
 

 امان نامه 
كه ام البنین عمه (عد ابالغ كند، او و عبداهللا بن ابى المحل چون شمر، نامه را از عبیداهللا گرفت تا در كربال به ابن س

اى امیر خواهر زادگان ما همراه با حسین اند، اگر صالح مى بینى نامه امانى براى آنها : به عبیداهللا گفتند) او بود
 .بنویسدبنویس ، عبیداهللا پیشنهاد آنها را پذیرفت و به كاتب خود فرمان داد تا امان نامه اى براى آنها 

 
 رد امان نامه 

به كربال فرستاد، و او پس از ورود به كربال ) 575(كزمان  -عبداهللا بن ابى المحل امان نامه را به وسیله غالم خود 
این امان نامه اى كه عبداهللا بن ابى المحل كه از : متن امان نامه را براى فرزندان ام البنین قرائت كرد و گفت 

ما را حاجتى به امان : سالم ما را به او برسان و بگو: است ، آنها در پاسخ كزمان گفتند بستگان شماست فرستاده
همچنین شمر به نزدیكى خیام امام آمد و ) 576. (نامه تو نیست ، امان خدا بهتر از امان عبیداهللا پسر سمیه است 

) كه مادرشان ام البنین است )یه السالم عباس و عبداهللا و جعفر و عثمان علیهم السالم فرزندان على بن ابى طالب عل
خدا تو را : براى شما از عبیداهللا امان گرفته ام ، و آنها متفقا گفتند: را صدا زد، آنها بیرون آمدند، شمر به آنها گفت 

 باشد؟) 577(و امان تو را لعنت كند، ما امان داشته باشیم و پسر دختر پیامبر امان نداشته 
 

 اعالن جنگ 
اى لشكر خدا سوار شوید و شاد باشید كه به بهشت مى روید و : د امان نامه ، عمر بن سعد فریاد زد كه پس از ر

 .سواره نظام لشكر بعد از نماز عصر عازم جنگ شد
در این هنگام امام حسین علیه السالم در جلوى خیمه خویش نشسته و به شمشیر خود تكیه داده و سر بر زانو نهاده 

این فریاد و هیاهو را نمى شنوى كه هر لحظه به ! اى برادر: شیون كنان به نزد برادر آمد و گفت  بود، زینب كبرى
 .ما نزدیكتر مى شود

: رسول خدا را همین حال در خواب دیدم ، به من فرمود! خواهرم : امام حسین علیه السالم سر برداشت و فرمود
 . تو به نزد ما مى آیى

 .ان بى تاب شد كه بى اختیار محكم به صورت خود زد و بناى بى قرارى نهادزینب از شنیدن این سخنان چن
 .جان شیون نیست ، خاموش باش ، خدا تو را مشمول رحمت خود گرداند! اى خواهر: امام گفت 

این سپاه دشمن است كه تا نزدیكى خیمه ها ! در این اثنا حضرت عباس بن على آمد و به امام عرض كرد، اى برادر
 . استآمده 

: و از آنها بپرس ) 578(بر اسب خود سوار شو ! جانم فداى تو باد. اى عباس : امام در حالى كه برخاست فرمود
مگر چه روى داده ؟ و براى چه به این جا آمده اند؟ حضرت عباس علیه السالم با بیست سوار كه زهیر بن قین و 

چه رخ داده و چه رخ داده و چه مى خواهید؟ : د و پرسیدحبیب بن مظاهر از جمله آنان بودند، نزد سپاه دشمن آم
 !فرمان امیر است كه به شما بگوییم یا حكم او را بپذیرید و یا آماده كارزار شوید: گفتند

از جاى خود حركت نكنید و شتاب به خرج ندهید تا نزد ابى عبداهللا رفته و پیام شما را به : عباس علیه السالم گفت 
بن على علیه السالم به تنهایى نزد امام حسین علیه السالم رفت و ماجرا را   ها پذیرفتند و عباس آن. او عرض كنم 

به عرض امام رسانید، و این در حالى بود كه بیست تن همراهان او سپاه عمر بن سعد را نصیحت مى كردند و آنان 
. ف خیمه ها جلوگیرى مى كردندرا از جنگ با حسین بر حذر مى داشتند و در ضمن از پیشروى آنها به طر

)579) 
 

 سخنان حبیب بن مظاهر و زهیر 
 . با این گروه سخن باید گفت خواهى تو و اگر خواهى من: حبیب بن مظاهر به زهیر بن قین گفت 

 . تو به نصیحت این قوم آغاز سخن كن: زهیر گفت 
همان گروهى كه نزد خدا در قیامت حاضر  بدانید كه شما بد جماعتى هستید،: حبیب رو به سپاه دشمن كرده گفت 



 .شوند در حالى كه فرزندان رسول خدا و عترت و اهل بیت او را كشته باشند
 ! تو هر چه خواهى و هرچه مى توانى خود ستایى كن! اى حبیب : عزره بن قیس گفت 

ك و منزهداشته است ، از خداى عزوجل اهل بیت را از هر پلیدى دور نموده و آنها را پا! اى عزره : زهیر گفت 
خدا بترس كه من خیر خواه توام ، تو را به خدا از آن گروه مباش كه یارى گمراهان كنند و به خاطر خشنودى آنان 

 (580. (، نفوسى را كه طیب و طاهرند، بكشند
نجا بودنم به تو آیا در ای: زهیر گفت  . تو از شیعیان این خاندان نبوده بلكه عثمانى هستى! اى زهیر: عزره گفت 

نمى گوید كه من پیرو این خاندانم ؟ به خدا سوگند كه نامه اى براى او ننوشتم و قاصدى را نزد او نفرستادم و وعده 
یارى هم به او ندادم ، بلكه او را در بین راه دیدار نمودم و هنگامى كه او را دیدم ، رسول خدا و منزلت امام حسین 

یاد آوردم ، و چون دانستم كه دشمن بر او رحم نخواهد كرد، تصمیم به یارى او گرفتم تا علیه السالم نزد او را به 
 (581. (جان خود را فداى او كنم ، باشد كه حقوق خدا و پیامبر او را كه شما نادیده گرفته اید، حفظ كرده باشم 

كن كه جنگ را تا فردا به تاخیر  اگر مى توانى آنها را متقاعد: امام علیه السالم به حضرت عباس بن على فرمود
خداى ) 582(بیندازند و امشب را مهلت دهند تا ما با خداى خود راز و نیاز كنیم و به درگاهش نماز بگزاریم ، 

 (583. (را دوست دارم ) قرآن (متعال مى داند كه من به خاطر او نماز و تالوت كتاب او 
 

 یک شب مهلت براى راز و نیاز 
. مهلت خواست  -لسالم نزد سپاهیان دشمن بازگشت و از آنها شب عاشوار براى نماز و عبادت پس عباس علیه ا

 چه باید كرد؟: عمر بن سعد در موافقت با این در خواست ، مردد بود، و سرانجام از لشكریان خود پرسید كه 
ر از تو چنین تقاضایى مى كردند و كفا) كنایه از مردم بیگانه (اگر اهل دیلم ! سبحان اهللا : عمر و بن حجاج گفت 

 ! سزاوار بود كه با آنها موافقت كنى
 .درخواست آنها را اجابت كن ، به جان خودم سوگند كه آنها صبح فردا با تو خواهند جنگید: قیس بن اشعث گفت 

 (584. (به خدا سوگند كه اگر بدانم چنین كنند، هرگز با در خواست آنها موافقت نكنم : ابن سعد گفت 
ما به شما تا فردا مهلت مى دهیم ، اگر : عاقبت ، فرستاده ابن سعد به نزد عباس بن على علیه السالم آمد و گفت 

. و اگر سرباز زدید، دست از شما بر نخواهیم داشت ! تسلیم شدید شما را به نزد عبیداهللا بن زیاد خواهیم فرستاد
)585) 

 عصر تاسوعا
 

 .و پیش از غروب آفتاب به سوى حسین علیه السالم حمله ور شدعمر سعد لشكر خود را بخواند، 
حسین علیه السالم در جلو خیمه اش نشسته بود و دو زانو را در بند شمشیر قرار داده بود و در اثر خستگى خوابش 

غریو  زینب. برده بود ولى خواهرش زینب علیه السالم بیدار بود و در كنار برادر ایستاده از وى پرستارى مى كرد
برادر، بانگ و فریاد نزدیك مى شود، آیا نمى : حمله سپاه را از نزدیك بشنید، با مالیمت به برادر نزدیك شده گفت 

جدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را در خواب دیدم ، به : شنوى ؟ امام حسین علیه السالم سر برداشت و فرمود
حسین علیه السالم ... اى واى : ه صورت خود نواخت و گفت خواهرش سیلى ب. تو نزد ما مى آیى  :من فرمود

آنگاه امام حسین علیه السالم . خواهر عزیز من ، واى بر تو نباشد، آرام باش خداى تو را رحمت كند: فرمود
. برادرش حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را فراخواند و از او خواست كه برود از مهاجمان خبرى بیاورد

حسین دانست كه كوفیان آهنگ جنگ دارند دوباره برادر را فرستاد كه از آنها خواهش كند كه یك امشب  وقتى كه
را دست از جنگ بدارند، زیرا ما مى خواهیم در این شب براى خدا نماز بخوانیم و دعا كنیم و استعفار نماییم و 

 .كردهنگامى كه صبح شد و اگر خدا خواست و رو به رو شدیم ، جنگ خواهیم 
سبحان اهللا ، به خدا ا گر اینان از دیلمیان : عمر سعد با یارانش مشورت كرد كه این مهلت را بدهد یا نه ؟ یكى گفت 

 (586. (سپس تا فردا مهلت دادند. بودند واین تقاضا را از تو مى كردند شایسته بود كه با آن موافقت كنى 
 

 امام حسین علیه السالم بیعت نمى كند 
یابى اهللا ذلك لنا و رسوله و . الدعى بن الدعى قد ركزنى بین اثنتین ، بین السله و اذلعه و هیهات منا الذله  اال و ان

اال و . ر طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان توثر طاعه اللئام على مصارع الكرام .المومنون و حج 



 (587(انى زاحف بهذه اال سره مع قله العدد و خخذله الناصر 
بدانید ابن زیاد بى پدر فرزند زیاد زنا زاده مرا در میان دو راه قرار داده است ؛ یا آن كه شمشیرها از نیام كشیده 

خدا . مى شود و یا آن كه تن به خوارى و پستى داده تسلیم او و یزید گردم و خوارى از ما بسى به دور است 
ن به آن تن ندهند و دامن هاى پاك مادران و جوانان با غیرت و راد خوارى ما را نخواهد و پیغمبر و مردمان با ایما

مردان با حمیت كه هرگز تا راه مرگ و شهادت به روى آنها باز است از راه پستى و مذلت و اطاعت از فرو 
مایگان نخواهند رفت از خوارى و ذلت ما امتناع دارند اكنون با كمى یاران و پراكنده شدن دوستان براى جنگ 

 (588. (آماده ام 
 

 شب عاشورا 
پدرم . من آن شب نشسته بودم و عمه ام زینب علیها السالم نزد من بود: امام زین العابدین علیه السالم مى فرماید

حسین علیه السالم علیه السالم این ابیات را انشاد فرمود و من آن را حفظ كردم و گریه در گلوگاه من گره گشت و 
اظهار جزع نكردم ، اما عمه ام زینب كه این كلمات را بشنید نتوانست خود را كنترل كند و بر آن صبر نمودم و 

 (589. (اشك از دیدگانش مى ریخت 
 یا دهر اف لك من خلیل

 كم لك باال شراق و اال صیل
 من صاحب او طالب قتیل

 و الدهر ال یقنع بالبدیل
 و انا االمر الى الجلیل

 (590(و كل حى سالك السبیل 
چقدر تو را صبح هاى روشن و شام هاى تیره است كه بر كشته هاى . ى روزگار، تف بر تو از این دوستى توا

كارها بر دست خداى بزرگ است و بس و هر . یاران من یا دوستان من مى گذرد، آرى روزگار به دل نمى پذیرد
 .زنده اى باید این راه را بپیماید

 (591(ند تا من مقصودش را فهمیدم پدرم دو یا سه بار این شعر را بخوا
هنگامى كه عمه ام زینب این اشعار را شنید، خوددارى نتوانست كرد از جاى پرید و دامن كشان و سر برهنه به 

اى واى از داغدیدگان ، اى كاش مرگ زندگى مرا نابود : سوى پدرم دوید وقتى به او رسید شیون آغاز كرد و گفت 
 .مى كرد

. خواهر عزیزم ، حلم و بردبارى تو را شیطان نبرد: نظر عمیقى به زینب انداخت و به او گفت  حسین علیه السالم
یا ابا عبداهللا ، پدر و مادرم به فداى تو، جانم به قربان تو حسین اندوه خود را فرو برد ولى اشك در : زینب گفت 

 : چشمانش مى درخشید و در زیر زبان چنین گفت
 لیالىو لو ال المزعجات من ال

 (592(لما ترك القطا طیب المنام 
 .اگر قطا را در شب وامى گذاشتند مى خوابید

قطا مرغى كوچك و سیاه رنگ و كاكل دار است به اندازه كبوتر كه سنگ ریزه مى خورد و در فارسى آن را 
ید نكند در عرب معروف بوده كه این مرغ در شب خواب خوشى دارد و تا خطرى او را تهد. سنگ خوار گویند

 .دست از خواب شیرین بر نمى دارد و از جاى خویش نمى جنبد
آن گاه سیلى به . آیا مى خواهد تو را از من بگیرند، این كه دل را بیشتر مى سوزاند! واى بر من : زینب گفت 

صورت امام حسین علیه السالم كنار خواهر آمد، آب به . صورت خود نواخت و گریبانش را درید و بى هوش افتاد
هنگامى كه زینب به  .خواهر عزیزم ، از خداى بپرهیز و صبر كن ، صبرى كه براى خدا باشد: وى پاشید و گفت 

خواهر عزیزم ، تو را سوگند مى دهم كه وقتى من كشته شدم بهر من : هوش آمد امام حسین علیه السالم به او گفت 
آنگاه پدرم عمه ام را : على بن الحسین مى گوید. زن گریبان چاك مكن ، صورتت را مخراش ، ناله مكن ، شیون م



 . نزد من آورد و بنشانید و خود نزد یارانش رفت
 

 امام حسین علیه السالم و شب عاشورا 
امام سجاد . را جمع كرد (593(در شب عاشورا همین كه اوضاع به آن حالت درآمد حسین علیه السالم اصحاب 

 :گوش كردم ، دیدم پدرم آغاز كرد. م ببینم پدرم چه مى گوید و آنها چه مى گویندمن نزدیك رفت: علیه السالم فرمود
اثنى على اهللا احسن الثناء و احمده على السراء و الضراء اللهم انى احمدك على ان كرمننا بالنبوه و علمتنا القرآن و 

فى و ال خیرا من اصحابى و ال اهل بیت فقهتنا فى الدین فاجعلنا لك من الشاكرین ، اما بعد فانى ال اعلم اصحابا او
اال و انى ال ظن یومنا من هوال االعداء غدا و انى قد . ابر وال اوصل م ن اهل بیتى فجزاكم اهللا جمیعا عنى خیرا

هذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جمال و لیاخذ كل رجل منك بید . اذنت لكم جمیعا فانطلقوا فى حل لیس علیكم منى ذمام 
ل بیتى فجزاكم اهللا جمیعا ثم تفرقوا فى البالد فى سوادكم و مدائنكم حتى یفرج اهللا فان القوم یطلبوننى و لو رجل من اه

 اصابونى لهوا عن طلب غیرى
خدا را ثنا مى گویم به بهترین ثناها، و در همه حال ، چه در سختى و چه در درستى ، چه در راحتى و چه در بال 

ى كنم خدایا، تو را حمد مى كنم بر این نعمت عظما كه ما را به نبوت گرامى داشتى او را سپاس مى گویم و شكر م
 . و خاندان ما را خاندان نبوت قرار دادى ، علم قرآن را به ما تعلیم دادى كه حقیقت و روح تعلیم را مى دانم

ات تر از اهل بیت خودم سراغ یارانى نیك تر و با وفاتر از یاران خودم و اهل بیتى فاضل تر و با مراع: بعد فرمود
این : سپس رو كرد به اصحاب و برادران و عموزادگان و همه مردان مجاهدى كه آن جا بودند و فرمود. ندارم 

همه شما از طرف من آزادید، از تاریكى شب استفاده كنید و به . گروه متعرض كسى دیگر غیر از من نخواهند شد
مرا كه به تنهایى نمى توانند بروند ) 594(كدام از شما دست یكى از خاندان فقط هر . هر جا كه مى خواهید بروید

 .بگیرد و با خود ببرد
استغنا و بلند نظرى را ببینید، هیچ اضهار وحشت و ترسى نمى كند، از احدى استمداد نمى كند، خود را به غیر از 

 .خدا به احدى محتاج نمى بیند
. خودش مرخص كرد و آزاد گذاشت   ود، واقعا همه آنها را از طرف شخصامام حسین علیه السالم اهل تعارف نب

مى خواست هیچ گونه خجالت و رو در بایستى در كار نباشد، همان طور كه مواقع دیگر نیز همین اظهارات را به 
از خود  از آن طرف یارانش هم نشان دادند كه واقعا و حقیقتا فداكار و. بعضى از اصحاب یا نزدیكان خود فرمود

 .گذشته اند
گاهى ممكن است یك فداكاریهاى بزرگ بشود، اما به دنبال یك ضرورت و اجبارى ، نشیر داستان معروف طارق 

همین كه افراد خود را از دریا عبور داد و وارد اسپانیا شد كشتى ها را آتش زد و از آذوقه جز مختصرى . بن زیاد
دشمن در جلو شما و دریا در پشت سر شماست از خواركى و : و گفت آنگاه خطاب به جمیعت كرد  . باقى نگذاشت

مایه معیشت هم جز مقدار كمى در دست ندارید، روزى شما در دست دشمن است كه با شجاعت و دالورى و 
 .جوانمردى مى توانید از چنگ آنها بیرون بیاورید

ر جلو بروید دشمن در برابر شماست و اگر به اگر برگردید دریا كام خود را براى بلعیدن شما باز كرده است و اگ
مردم را به جهاد و مبارزه تحریض كرد، آنها هم مردانه . همین حال باقى بمانید گرسنگى شما را از پا در مى آورد

ولى براى اصحاب سیدالشهدا چنین اجبارى به وجود نیامد، مى توانستند از آن مهلكه جان به . جنگیدند و پیش بردند
حتى امام حسین علیه السالم سر مبارك خود را پایین انداخت كه آنها خجالت نكشند و ماخوذ به حیا . برندسالمت ب

آیا ما چنین كارى كنیم و تو را تنها بگذاریم ؟ تو : ثابت و پابرجا ماندند، همه هم صدا و هم آواز شدند و گفتند. نشوند
اول كسى كه این . به خدا كه چنین چیزى امكان ندارد. یم را در چنگال دشمن بگذاریم و خودمان براى زندگى برو

سخنان را جواب ابا عبداهللا گفت ، برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود و بعد از او دیگران هر كدام جمله اى نظیر 
 (595. (همین گفتند

 
 گفتگوى امام حسین علیه السالم با اهل بیت و اصحاب خود



این : شب عاشورا پدرم خطبه خواند و خطاب به اصحاب خود فرمود: م مى فرمایدامام زین العابدین علیه السال
هر یك از شما دست یكى از . مردم فقط مرا مى خواهند، اكنون كه سیاهى شب همه جا را فرا گرفته است بروید

 .اهل بیت مرا بگیرد و با خود ببرد
 

 پاسخ اهل بیت امام حسین علیه السالم 
م سخن به این جا رسانید، فرزندان و برادران و برادر زادگان و پسران عبداهللا آغاز سخن چون امام علیه السال

 . ال و اهللا ما بدین كار گردن ننهیم و بعد از تو زندگى نخواهیم: كردند و گفتند
 ال ارنا اهللا ذلك ابدا

 .خداوند هرگز ما را به دین ناستوده كردار دیدار نكند
 .علیه السالم آغاز سخن كردنخست عباس بن على ابیطالب 
اى فرزندان عقیل ، قتل مسلم توانایى صبر و شكیبایى را از شما برتافت ، بر این : امام حسین علیه السالم فرمود

سبحان : عرض كردند. مصیبت فزونى نجویید، من شما را رخصت دادم كه از این بالى ناگوار كناره گیرى كنید
ا چه پاسخ دهیم كه گوییم سید خود را و موالى خود را و پسر عم خود را در میان اهللا ، مردم با ما چه گویند و م

ال واهللا ، ما بیزار از چنین كردارى هستیم ، جان و مال و اهل و عیال را در راه تو فدا مى كنیم و . دشمن گذاشتیم 
 (596) .هیم كرددر ركاب تو با دشمنان تو مى جنگیم خدا نیاورد آن زندگانى را كه بعد از تو خوا

 
 پاسخ اصحاب به امام حسین علیه السالم 

یابن رسول اهللا ، آیا ما آن كس باشیم كه دست از تو برداریم : در این هنگام مسلم به عوسجه برخاست و عرض كرد
زه ال واهللا ، من از خدمت شما جدا نشوم تا نی. ؟ پس به كدام حجت در نزد حق تعالى اداى حق تو را عذر بخواهیم 

خود را در سینه دشمنان فرو ببریم و تا دسته شمشیر در دست من باشد اندام دشمنان را مضروب سازم و اگر مرا 
 سالح جنگ نباشد به سنگ با ایشان محاربه كنم

به خدا سوگند، كه ما دست از یارى تو بر نمى داریم ، تا خداوند بداند كه تا حرمت پیغمبر صلى اهللا علیه و آله را 
ق تو رعایت كردیم به خدا سوگند كه من در مقام یارى تو در مرتبه اى هستم كه اگر بدانم كشته مى شوم آنگاه در ح

مرا زنده كنند و بكشند و بسوزانند و خاكسرت مرا بر باد دهند و این كردار را هفتاد بار با من به جاى آوردند 
چگونه این خدمت را به انجام نرسانم و . قات كنم هرگز از تو جدا نخواهم شد كه گاهى مرگ را در خدمت تو مال

 . حال آن كه یك شهادت بیش نیست و پس از آن كرامت جاودانه و سعادت ابدى است
به خدا سوگند، من دوست دارم كه كشته شوم آنگاه زنده گردم ، پس : پس زهیر بن قین برخاست و عرضه داشت 

وم و در ازاى آن خداى بزرگ دور گرداند شهادت را از جان تو و كشته شوم تا هزار مرتبه مرا بكشند و زنده ش
هر یك از اصحاب آن جناب بدین منوال شبیه به یكدیگر با آن حضرت سخن مى گفتند و زبان حال هر . جوانان تو

 :یك از ایشان این بود
 شاها من ار به عرش رسانم سریر فصل

 مملوك این جنابم و محتاج این درم
 ز تو و بردارم از تو مهرگر بر كنم دل ا

 (597(این مهر بر كه افكنم آن دل كجا برم 
 از شوق رخت هر كه پرش سوختنى نیست

 پروانه صفت محفلش افروختنى نیست
 گرد آمده از نیستى این مزرعه را برگ
 اى برق مزن خرمن ما سوختنى نیست

 در طوف حریمش زفنا جامه احرام
 ستكردیم كه این جامه بن تن دوختنى نی



 در مدرسه آموخته اى گرچه بسى علم
 در میكده علمى است كه آموختنى نیست

 خود را چه فروشى به دگر كس به خود اى دل
 بفروش اگر چند كه بفروختنى نیست
 گویند كه در خانه دل هست چراغى

 (598(افروخته كاندر حرم افروختنى نیست 
 

 شب عاشورا 
 امشب شب وصال است روز فراق فرداست

 رده حجازى شور عراق فرداستدر پ
 امشب قرآن سعد است در اختران خرگاه

 یا آنكه لیله البدر روز محاق فرداست
 امشب ز الله رویان فرخنده الله زاى است
 رخساره اى چون شمع در احتراق فرداست
 امشب نواى تسبیح از شش جهت بلند است

 فریاد واحسینا تا نه رواق فرداست
 اه شاه روشنامشب به نور توحید خرگ

 در خیمه آتش كفر دود نفاق فرداست
 امشب ز روى اكبر قرص قمر هویداست

 آسیب انشقاق از تیغ شقاق فرداست
 امشب شكفته اصغر چون گل به روى مادر

 پیكان و آن گلو را بوس و عناق فرداست
 امشب خوش است و خرم شمشاد قد قاسم
 رفتن به حجله گور با طمطراق فرداست

 بیمار سر روى بالش نازامشب نهاده 
 گردن به حلقه غل پا در وثاق فرداست

 امشب به روى ساقى آزادگان گشاده
 بند گران دشمن بر دست و ساق فرداست

 امشب نشسته موال بر رفرف عبادت
 پیمودن ره عشق روى براق فرداست

 امشب شب عروج است تا بزم قاب و قوسین
 هنگام رزم و پیكار یوم السباق فرداست

 ب شه شهیدان آماده رحیل استامش
 دیدار روى جانان یوم التالق فرداست

 امشب بگو به بانو یك ساعتى بیارام
 هنگامه بال خیز ماالیطاق فرداست

 امشب قرین یارى از چیست بى قرارى
 . دل گر شود ز طاقت یكباره طاق فرداست

 دیوان كمپانى
از سوى دشمن به امام رسید و آن حضرت شب را براى ) یا بیعت یا جنگ (آخر روز نهم ماه محرم آخرین تكلیف 



 .عبادت مهلت گرفت و مصمم براى جنگ فردا شد
روز دهم محرم سال شصت و یك هجرى ، امام با جماعت اندك خود روى هم رفته كمتر از نود نفر كه چهل نفر از 

ن به امام پیوسته بودند و ما بقى ایشان از همراهان سابق امام و سى و چند نفر در شب و روز جنگ از لشكر دشم
خویشاوندان هاشمى امام ، از فرزندان و برادر زادگان و خواهر زادگان و عموزادگان بودند، در برابر لشكر 

 . بیكران دشمن صف آرایى نمودند و جنگ درگرفت
ى تا آخرین نفر شهید آن روز از بامداد تا واپسین جنگیدند و امام حسین علیه السالم و جوانان هاشمى و یاران و

در میان كشته شدگان دو فرزند خردسال امام حسن و یك كودك خردسال و یك فرزند شیر خوار امام حسین . شدند
 .را نیز باید شمرد

لشكر دشمن پس از خاتمه جنگ حرمسراى امام را غارت كردند و خیمه و خرگاه را آتش زدند و سرهاى شهیدان 
سپس اهل حرم را همه زن و . لخت كرده ببى آن كه به خاك بسپارند به زمین انداختندرا بریده بدن هاى ایشان را 

در میان اسیران از جنس ذكور تنى چند بیش نبود . دختر بى پناه بودند با سرهاى شیهدان به سوى كوفه حركت دادند
نى امام چهارم و دیگر فرزند كه از جمله آنان فرزند بیست و دوساله امام حسین علیه السالم كه سخت بیمار بود یع

چهار ساله وى محمد بن على كه امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنى فرزند امام دوم كه داماد امام حسین علیه السالم 
بود در جنگ زخم كارى خورده و در میان كشته گان افتاده بود، او را نیز در آخرین رمق یافتند و به شفاعت یكى 

 .و با اسیران به كوفه بردندو از كوفه نیز به سوى دمشق نزد یزید بردنداز سرداران سر نبریدند 
واقعه كربال و اسیرى زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن ایشان و سخنرانى هاى كه دختر امیر 

لیغات چندین المومنین علیه السالم و امام چهارم كه جز اسیران بودند در كوفه و شام بنى امیه را رسوا كرد و تب
ساله معاویه را از كار انداخت و كار به جایى كشید كه یزید از عمل ماموران خود در مال عام بیزارى جست و 
واقعه كربال عامل موثرى بود كه با تاخیر موجل خود حكومت بنى امیه را برانداخت و ریشه شیعه را استوارتر 

بود كه به همراه جنگ هاى خونین تا دوازده سال ادامه  ساخت ، و از آثار معجل آن انقالب ها و نهضت هایى
 (599) .داشت و از كسانى كه در قتل امام شركت جسته بودند حتى یك نفر از دست انتقام نرهید

 
 امام حسین علیه السالم در روز عاشورا 

 .ه خدا قربانى نمودحضرت امام علیه السالم در روز عاشورا تمام برادران و اصحاب خود را از دست داد و در را
واى بر : به لشكریانش گفت ) علیه اللعنه و العذاب (عمر سعد . ابى عبداهللا علیه السالم یكه تاز میدان بود: مى گویند

دامنه سخن او را تا فردا هم بكشید خسته نخواهد شد و از . شما، با حسین سخن مى گویید، او فرزند على است 
 .همچنین به گفتار خویش ادامه خواهد دادسخن گفتن باز نخواهد ماند، و 

من مى گویم كه : حضرت فرمود . اى حسین ، چه مى گویى ؟ واضح تر بگو تا بفهمم: پس شمر جلو آمد و گفت 
من پسر . پرهیزكار باشید و از خدا بترسید و خون مرا مریزید، زیرا خداوند خون مرا بر شما حالل نكرده است 

حسن : جده من خدیجه همسر پیغمبر شما بود، شاید شما شنیده باشید كه پیغمبر شما فرموددختر پیغمبر شما هستم و 
 (600. (و حسین علیه السالم دو آقاى جوانان بهشتند

------------------------------------------ 
 : پاورقى ها
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 امام حسین علیه السالم قربانى مى دهد
الیل و النهار، و ال السالم علیك یا اباعبداهللا وعلى االرواح التى حلت بفنائك ، علیك منى سالم اهللا ابدا ما بقیت و بقى 

السالم على الحسین ، و على على بن الحسین ، و على اوالد الحسین ، و على . جعله اهللا آخر العهد منى لزیارتكم 
 اصحاب الحسین

 فرازى از زیارت عاشورا
همیشه تا  بر تو باد از من سالم خدا براى. سالم بر تو اى ابا عبداله و بر آن روان هایى كه فرود آمدند به درگهت 

سالم بر حسین و بر على بن الحسین . كه باقى ام و باقى است شب و روز، و خدا مگرداند آن را آخرین زیارت من 
 . و فرزندان حسین و بر یاران حسین

این كه اول شهید روز عاشورا از اهل بیت آیا على اكبر است . از این جا شروع مى كنم قربانیان راه قرآن را
از شیخ مفید و سید بن طاووس و طبرى و ابن اثیر و ابوالفرج و غیره نقل ) رحمه اهللا (محدث قمى . اختالف است 

 : كرده است كه اول شهید اهل بیت علیهم السالم على اكبر بوده چنان كه در زیارت شهداى معروفه است
 

 السالم علیك یا اول قتیل من نسل خیر سلیل
بیت را عبداهللا بن مسلم و حضرت على اكبر علیه السالم را جز آخرین اما بعضى از نویسندگان او شهید اهل 

 .شهیدان مى دانند

 شهادت یاران بى بدیل امام حسین علیه السالم: فصل هفتم 
 

 یارانى كه در حمله اول شهید شدند 
را كه در حمله  شایسته باشد كه آن اشخاصى  ، پس ...چون اصحاب سید الشهدا علیه السالم حقوق بسیار بر ما دارند

 : اولى شهید شدند، به ترتیبى كه مناقب ابن شهر آشوب ذكر كرده است بیاوریم
نعیم بن عجالن و او برادر نعمان بن عجالن است كه از اصحاب امیرالمومنین علیه السالم و عامل آن حضرت بر 

از شعرا بوده اند و در صفین  بحرین و عماون بوده و گویند این دو تن با نضر كه برادر سوم است از شجعان و
 .مالزمت آن حضرت داشته اند

 . عمران بن كعب بن حارث االشجعى كه در رجال شیخ ذكر شده
 . حنظله بن عمرو الشیبانى

 .قاسط بن زهیر و برادرش مقسط
 . و در رجال شیخ اسم والدشان را عبداهللا گفته

 . به شمار رفتهكنانه بن عتیق تغلبى كه از ابطال و قراء و عباد كوفه 
عمرو بن ضبیعه بن قیس التمیمى و او فارسى شجاع بود، گویند اول با عمر سعد بوده ، پس داخل شده در انصار 

 . امام حسین علیه السالم
 .ضرغامه بن مالك تغلبى ، و بعضى گفته اند كه او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون شد و شهید گردید

موالى او سالم از شیعیان بصره بودند و با سیف بن مالك و ادهم بن امیه به همراهى یزید عامر بن مسلم العبدى ، و 



 .بن ثبیط و پسرانش به یارى امام حسین علیه السالم آمدند و در حمله اولى شهید گشتند
رحمه اهللا  سیف بن عبداهللا بن مالك العبدى ، بعضى گفته اند كه او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون و شهید شده

 . علیه
عبدالرحمن بن عبداهللا االرحبى الهمدانى و این همان كسى است كه اهل كوفه او را با قیس بن مسهر به سوى امام 

 .حسین علیه السالم به مكه فرستادند با كاغذهاى بسیار روز دوازدهم ماه رمضان بود كه خدمت آن حضرت رسیدند
است با مسلم بیعت كرده و چون كوفیان با مسلم علیه السالم جفا كردند،  حباب بن عامر التیمى ، از شیعیان كوفه

 .حباب به قصد خدمت امام حسین علیه السالم حركت كرده و در بین راه به آن حضرت ملحق شد
عمرو الجندعى ، ابن شهر آشوب او را از مقتولین در حمله اولى شمرده ولكن بعض اهل سیر گفته اند كه او 

مین افتاده بود و ضربتى سخت بر سر او رسیده بود قوم او را از معركه بیرون بردند، مدت یك مجروح روى ز
 :سال مریض و صاحب فراش بود در سر سال وفات كرد و تایید مى كند این مطلب را آنچه در زیارت شهدا است 

 . السالم على المرتث معه عمرو بن عبداهللا الجندعى
بن عمرو االزدى الراسبى ، و برادرش نعمان بن عمرو از اهل كوفه و از اصحاب ) به حاء مهمله كغراب (حالس 

 . امیرالمومنین علیه السالم بوده ، بلكه حالس از سرهنگان لشكر آن حضرت در كوفه بوده
. سوار بن ابى عمیر النهمى در حمله اولى مجروح در میان كشتگان افتاد او را اسیر كردند به نزد عمر سعد بردند

مر خواست او را بكشد قوم او شفاعتش كردند و او را نكشت لكن به حال اسیرى و مجروح بود تا شش ماه پس از ع
آن وفات كرد مانند موقع بن ثمامه كه او نیز مجروح افتاده بود قوم او، او را به كوفه بردند و مخفى كردند ابن زیاد 

فاعتش كردند او را نكشت لكن او را در قید آهن كرده فرستاد مطلع شد فرستاد تا او را بكشند قوم او از بنى اسد ش
موقع از زحمت جراحتها مریض بود تا یك سال پس از آن در همان زاره وفات ) موضعى به عمان (او را به زاره 

 . فرموده
 .( ابو موسى كنیه موقع است. (و ان ابو موسى اسیر مكبل : و اشاره به او كرده كمیت اسدى در این مصرع 

 . وبالجمله در زیارت شهدا است السالم على الجریح الماسور سوار بن ابى عمیر النهمى
عمار بن ابى سالمه الداالنى الهمدانى از اصحاب امیرالمومنین علیه السالم و از مجاهدین در خدمتش به شمار رفته 

 . هبلكه بعضى گفته اند كه او حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله را نیز درك كرد
زاهر مولى عمروبن الحمق جد محمد بن سنان زاهرى در سنه شصتم به حج مشرف شده و بشرف مصاحبت حضر 

 . سیدالشهدا علیه السالم نائل شده و در خدمتش بود تا در روز عاشورا در حمله اولى شهید گشت
جزیره و مردى از از قاضى نعمان مصرى مرویست كه چون عمرو بن الحمق از ترس معاویه گریخت به جانب 

اصحاب امیرالمومنین علیه السالم كه نامش زاهر بود با او همراه بود، چون مار عمرو را گزید بدنش ورم كرد، 
زاهر را فرمود كه حبیبم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مرا خبر كرده كه شركت مى كند در خون من جن و انس 

سوارانى كه در جستجوى او بودند ظاهر شدند عمر به زاهر و ناچار من كشته خواهم گشت در این وقت اسب 
فرمود كه تو خود را پنهان كن این جماعت به جستجوى من مى آیند و مرا مى یابند و مى كشند و سرم را با خود 

 : زاهر گفت. مى برند و چون رفتند تو خود را ظاهر كن و بدن مرا از زمین بردار و دفن كن 
رم با ایشان جنگ مى كنم تا آنگاه با تو كشته شوم ، عمرو فرمود آنچه من مى گویم بكن كه تا من تیر در تركش دا

در امر من نفع مى دهد خدا ترا، زاهر چنان كرد كه عمرو فرموده بود و زنده بماند تا در كربال شهید شد، رحمه اهللا 
 . علیه

 . جبله بن على الشیبانى از شجاعان اهل كوفه بوده
جاج التیمى و پسرش عبدالرحمن از شجاعان معروفین بوده اند با ابن سعد آمده بود در ایامى كه جنگ مسعود بن الح

نشده بود آمدند خدمت امام حسین علیه السالم سالم كنند بر آن حضرت پس سعادت شامل حالشان شده خدمت آن 
 .حضرت ماندند تا در حمله اولى شهید گشتند

 . زهیر بن بشر الخثعمى
حسان بن شریح الطائى از شیعیان مخلصین بوده و با حضرت امام حسین علیه السالم از مكه مصاحبت  عمار بن



 .كرده تا در كربال
و در . و پدرش حسان از اصحاب امیرالمومنین علیه السالم بوده و در صفین در ركاب آن حضرت شهید شده 

بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وهب بن رجال اسم عمار را عامر گفته اند، و از احفاد اوست عبداهللا 
عامر مقتول بكربال ابن حسان و عبداهللا مكنى است به ابوالقاسم و صاحب كتبى است كه از جمله آنهاست كتاب 

قضایا امیرالمومنین علیه السالم روایت مى كند آن را از پدرش ابوالجعد احمد بن عامر و شیخ نجاشى روایت كرده 
بن احمد مذكور كه گفت پدرم متولد شد سنه صد و پنجاه و هفت و مالقات كرد شیخ ما حضرت رضا از عبداهللا 

علیه السالم را در سنه صدو نود و چهار و وفات كرد حضرت رضا علیه السالم در طوس سنه دویست و دو روز 
لسالم را و پدرم موذن آن سه شنبه هیجدهم جمادى االولى و من مالقات كردم حضرت ابوالحسن ابو محمد علیهما ا

 . دو بزرگوار بود الخ پس معلوم شد كه ایشان بیت جلیلى بوده اند از شیعه ، قدس اهللا ارواحهم
مسلم بن كثیر ازدى كوفى تابعى گویند از اصحاب امیرالمومنین علیه السالم بوده و در ركاب آن حضرت در 

علیه السالم از كوفه به كربال مشرف شده در روز  بعضى حروب زخمى به پایش رسیده بود و خدمت سیدالشهدا
 .عاشورا در حمله اولى شهید شد و نافع موالى او بعد از نماز ظهر شهید گردید

زهیر بن سلیم ازدى و این بزرگوار از همان سعادتمندان است كه در شب عاشورا به اردوى همایونى حضرت سید 
 .الشهدا علیه السالم ملحق شدند

 
 عبیداهللا پسران یزید بن ثبیط عبدى بصرىعبداهللا و 

ابو جعفر طبرى روایت كرده كه جماعتى از مردم شیعه بصره جمع شدند در منزل زنى از عبدالقیس كه نامش 
مجمع شیعه بود و این در اوقاتى بود كه عبیداهللا بن زیاد به كوفه رفته   ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود و منزلش 

رسیده بود از اقبال و توجه امام حسین علیه السالم به سمت عراق ، ابن زیاد نیز راهها را گرفته و بود و خبر به او 
به عامل خود در بصره نوشته بود كه براى دیدبانها جایى درست كنند و دیدبان در آن قرار دهند و راهها را پاسبان 

از قبیله عبدالقیس و از آن جماعت شیعه بود  گذارند كه مبادا كسى ملحق به آن حضرت شود، پس یزید بن ثبیط كه
كه در خانه آن زن مومنه جمع شده بودند، عزم كرد كه به آن حضرت ملحق شود، او را، ده پسر بود، پس با پسران 
خود فرمود كه كدام از شماها با من خواهید آمد؟ دو نفر از آن ده پسر مهیاى مصاحبت او شدند، پس آن جماعتى كه 

زن جمع بودند فرمود كه من قصد كرده ام ملحق شوم به امام حسین علیه السالم و اینك بیرون خواهم  در خانه آن
شیعیان گفتند كه مى ترسیم بر تو از اصحاب پسر زیاد، فرمود به خدا سوگند هرگاه برسد شتران یا پاهاى ما به . شد

بن زیاد كه به طلب من بیایند، پس از جاده ، و راه دیگر سهل است بر من ووحشتى نیست بر من از اصحاب ا
بصره بیرون شد و از غیر راه از بیابان قفر و خالى سیر كرد تا در ابطح به امام حسین علیه السالم رسید، فرود 

آمد و منزل و ماواى خود را درست كرد، پس رفت به سوى رحل و منزل آن حضرت وچون خبر او به حضرت 
دیدن او بیرون شد به منزل او كه تشریف برد، گفتند به قصد شما به منزل شما رفت  امام حسین علیه السالم رسید به

، حضرت در منزل او نشست به انتظار او از آن طرف آن مرد چون حضرت را در جایگاه خود ندید احوال 
 .پرسید، گفتند به منزل تو تشریف بردند

 :آیه مباركه را خواند پس این. یزید برگشت به منزل خود، آن جناب را دید نشسته 
 (58سوره یونس ، آیه (بفضل اهللا و برحمته و بذلك فلیفر حوا 

پس سالم كردن به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت را كه براى چه از بصره به خدمتش 
هللا و آمده ، حضرت دعاى خیر فرمود براى او پس با آن حضرت بود تا در كربال شهید شد با دو پسرش عبدا

 . عبیداهللا
بعضى از اهل سیر ذكر كرده اند كه وقتى یزید از بصره حركت كرد عامر و موالى او سالم و سیف بن مالك و 

 .ادهم بن امیه نیز با او همراه بودند و ایشان نیز در كربال شهید شدند
 :و نیز از اشخاصى كه در اول قتال شهید شدند

 . اصحاب امیرالمومنین علیه السالم به شمار رفتهجندب بن حجر كندى خوالنى است كه از 



 : و جناده بن كعب انصارى است كه از مكه با اهل و عیال خو در خدمت امام حسین علیه السالم بوده و پسرش
 .عمرو بن جناده بعد از قتل پدر به امر مادرش به جهاد رفت و شهید شد

 و سالم بن عمرو
 قایم بن الحبیب االزدى

 لتیمىبكر بن حى ا
 امیه بن سعد الطائى

 عبداهللا بن بشر كه از مشاهیر شجاعان بوده
 بشر بن عمرو

 : حجاج بن بدر بصرى حامل كتاب مسعود بن عمرو از بصره به خدمت امام حسین علیه السالم رسید، و رفیقش
 . قعنب عمرو نمرى بصرى

فر از غالمان امام حسین علیه السالم ، و دو نفر عائذ بن مجمع بن عبداهللا عائذى ، رضوان اهللا علیهم اجمعین و ده ن
 . از غالمان امیرالمومنین علیه السالم

 :مرحوم محدث قمى مى نویسد
 : اسامى بعضى از این غالمان كه شهید شده اند از این قرار است

 :اسلم بن عمرو و او پدرش تركى بود و خودش كاتب امام حسین علیه السالم و دیگر
 :دئلى كه مادرش كنیز حضرت امام حسین علیه السالم بوده و دیگر قارب بن عبداهللا

 .منحج بن سهم غالم امام حسین علیه السالم ، با فرزندان امام حسن علیه السالم به كربال آمد و شهید شد
 . سعد بن الحرث غالم امیرالمومنین علیه السالم

ست كه در نخلستان امیرالمومنین علیه السالم كار نصر بن ابى نیزر غالم آن حضرت نیز و این نصر پدرش همان ا
 .مى كرد

حرث بن نبهان غالم حمزه ، الى غیر ذلك و بالجمله چون در این حمله جماعت بسیارى از اصحاب سیدالشهدا علیه 
السالم شهید شدند، شهادتشان در حضرت سیدالشهدا علیه السالم تاثیر كرد پس در آن وقت جناب امام حسین علیه 

سالم از روى تاسف دست فرا برد و بر محاسن شریف خود نهاد و فرمود شدت كرد غضب خدا بر یهود گاهى كه ال
از براى خدا فرزند قرار دادند، و شدت كرد خشم خدا بر نصارى هنگامى كه سه خدا قائل شدند، و شدت كرد 

غضب خدا بر قومى كه متفق الكلمه  وقتى كه به پرستش آفتاب و ماه پرداختند، و شدید است  غضب خدا بر مجوس 
شدند بر ریختن خون فرزند پیغمبر خودشان ، به خدا سوگند به هیچ گونه این جماعت را اجابت نكنم از آنچه در دل 

 (601. (دارند تا گاهى كه خدا را مالقات كنم و به خون خویش مخضب باشم 
 

 شهادت بقیه یاران با وفا، توبه حر 
 :ن تصمیم لشكر را براى قتال دید و شنید صیحه امام حسین علیه السالم را كه مى فرمودحر بن یزید ریاحى چو

 اما من مغیث یغیث لوجه اهللا اما من ذاب یذب عن حرم رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
اى : این استغاثه كریمه او را از خواب غفلت بیدار كرد، الجرم به خویش آمد و رو به سوى پسر سعد آورد و گفت 

 عمر، آیا با این مرد مقاتلت خواهى كرد؟
 .بلى واهللا قتالى كنم كه آسانتر او آن باشد كه سرها از تن بپرد و دست ها قلم گردد: گفت 
 آیا نمى شنود كه این كار را به خاتمت برسانى ؟: گفت 

 .ز صلح ابا كرد و رضا نداداگر كار به دست من بود چنین مى كردم ، اما امیر تو عبیداهللا بن زیاد ا: عمر گفت 
حر آمد اسب خود را آب داد و روى به امام حسین علیه . حر آزرده خاطر از وى بازگشت و در موقفى ایستاد

ابو جعفر طبرى نقل . حضرت هم از او پذیرفت . السالم كرد و از اسب فرود آمد و روى به زمین نهاد و توبه كرد
چون . لیه السالم و اصحابش روان شد، گمان كردند كه اراده كارزار داردكرده كه چون حر به جانب امام حسین ع

پس نزدیك امام شد و . نزدیك شد و سپر خود را واژگون كرد، دانستند به طلب امان آمده است و قصد جنگ ندارد



 : سالم كرد و گفت
 اى در تو مقصد و مقصود ما

 وى رخ شاهد و مشهود ما
 یار شو اى مونس غم خوارگان

 اره كن اى چاره بى چارگانچ
 در گذر از جرم كه خواهنده ایم

 چاره ما كن كه پناهنده ایم
 چاره ما ساز كه بى یاوریم

 گر تو برانى به كه رو آوریم
 دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع

 گر چه دربانى میخانه فراوان كردم
 سایه اى بر دل ریشم فكن اى گنج مراد

 ویران كردم كه من این خانه به سوداى تو
اى : حر شروع به سخنرانى كرد و گفت . امام حسین علیه السالم بعد از آن كه از تقصیر حر گذشت و او را پناه داد

این مرد صالح را دعوت كردید و به سوى خویش او را . مردم كوفه ، مادر به عزاى شما بنشیند و بر شما بگرید
داشت دست از یارى او برداشتیدو با دشمنانش گذاشتید و حال آن كه چون ملتمس شما را به اجابت مقرون . طلبیدید

بر آن بودید كه در راه او جهاد كنید و بذل جان نمایید، پس در غدر و مكر بیرون آمدید و او را گریبان گیر شدید و 
الجرم مانند  . از هر طرف او را احاطه كردید تا مانع شوید او را از توجه به سوى بالد و شهرهاى وسیع الهى

را   اسیر در دست شما گرفتار آمد كه جلب نفع و دفع ضرر را نتواند، منع كردید او را و زنان و اطفال و اهل بیتش 
از آب جارى فرات كه مى آشامند از آن یهود و نصارا و مى غلطد در آن كالب و خنازیر و اینك آل پیغمبر از 

 .آسیب عطش از پاى در افتادند
 طمه ممنوع از فراتلب تشنگان فا

 بر مردمان طاغى و یاغى حالل شد
 از باد ناگهان اجل گلشن نبى

 از پاى فتاده قامت هر نونهال شد
چه بد مردمى بودید بعد از پیامبر در حق آل پیامبر، خداوند سیراب نگرداند شما را در روزى كه مردمان تشنه 

ر افكندند و او برگشت در پیش روى امام علیه السالم چون حر را بدینجا رسانید گروهى به جانب او تی. باشند
 .ایستاد

این هنگام عمر سعد ندا در آورد و جسارت كرد و تیرى بر چله كمان نهاد و به سوى سپاه سید الشهدا علیه السالم 
 اى مردم گواه باشید اول كسى كه تیر به لشكر حسین افكند من بودم: انداخت و گفت 

آن حضرت تیر افكند، لشكر او هم لشكر ) 602(پس از آن كه ابن سعد به طرف : رده سید بن طاووس روایت ك
 امام حسین علیه السالم را تیرباران كردند و تیر مثل باران بر لشكر آن امام مومنان بارید

خدا شما را . برخیزید و براى مرگ مهیا شوید كه چاره اى نیست : پس حضرت رو به اصحاب خویش كرده فرمود
پس آن سعادتمندان مشغول قتال شدند و به مقدار یك ساعت . همانا آن تیرها رسوالن قومند به سوى شما. مت كندرح

با آن لشكر نبرد كردند و حمله بعد از حمله افكندند تا آن كه از لشكر آن حضرت به روایت محمد بن ابى طالب 
 .موسوى پنجاه نفر از پا در آمدند و شهد شهادت نوشیدند

بعد از نبرد زیاد و رجز خوانى ، جماعتى از لشكر عمر سعد بر او حمله آوردند و . از آنها همان حر بودیكى 
  پس . بعضى گفته اند كه امام حسین علیه السالم به نزد او آمد و هنوز خون از او جستن داشت . شهیدش كردند

ى به آن ، حرى در دنیا و آخرت ، پس خواند همچنان كه نام گذاشته شد) آزاد مردى (فرمودن به به اى حر تو حر 
 : آن حضرت



 لنعم الحر حر بنى ریاح
 و نعم الحر عند مختلف الریاح

 و نعم الحر اذ نادى حسینا
 (603(فجاد بنفسه عند الصباح 

 نبش قبر حر علیه الرحمه 
غداد را تصرف كرده ، چون شاه اسماعیل صفوى ب: سید نعمت اهللا جزائرى در كتاب انوار النعمانیه بیان كرده 

از بعضى مردم شنید كه به جناب حر طعن . براى زیارت قبر حضرت سیدالشهداعلیه السالم به كربال مشرف شد
چون به جسد حر رسیدند، دیدند بدن تازه و . كردند  پس خودش نزد قبر حر رفت و امر كرد قبر را نبش . مى زنند

 . ه بر سرش پارچه اى بسته شدهمانند همان روزى است كه شهید شده و دیدندك
به شاه خبر دادند كه چون روز عاشورا ضربتى كه بر سر مبارك حر رسیده بود خون جارى مى شد، امام علیه 

پس شاه امر كرد كه آن پارچه را باز كنند تا به قصد . السالم این پارچه را بر سر او بست و به همان حالت دفن شد
با پارچه  .چون آن پارچه را باز كردند، خون از همان موضع سر بیرون جهید .تبرك آن را براى خود بردارد

به ناچار به همان پارچه اما علیه السالم  .دیگرى سر مبارك را بستند، فایده نكرد و همان طور خون جارى مى شد
آن قبر بنا كرد و پس شاه حسن حال و مقام حر را دانست ، پس قبه و بارگاه بر . آن زخم را بستند و خون قطع شد

 (604. (خادمى بر آن گماشت 
 

 شهادت بریر بن خضیر
بریر بن خضیر به میدان آمد و او مردى زاهد وعابد بود و او را سید قرا مى نامیدند و از اشراف اهل كوفه از 

ل سال نماز همدانیین بود و اوست خالوى ابو اسحاق عمرو بن عبداهللا سبیعى كوفى تابعى كه در حق او گفته اند چه
صبح را به وضوى نماز عشا گذارد و در هر شب یك ختم قرآن مى نمود، و در زمان او اعبدى از او نبود، و اوثق 
در حدیث از او نزد خاصه و عامه نبود، و او از ثقات على بن الحسین علیه السالم بود و بالجمله جناب بریر چون 

د او شتافت و با هم اتفاق كردند كه مباهله كنند و از خدا بخواهند كه به میدان تاخت از آن سوى یزید بن معقل به نز
یزید ضربتى بر بریر زد او را آسیبى . هر كه بر باطل است بر دست آن دیگر كشته شود، این بگفتند و بر هم تاختند

ید، یزید پلید بر نرساند، لكن بریر او را ضربتى زدكه خود او را دو نیمه كرد و سر او را شكافت تا به دماغ رس
 .زمین افتاد مثل آنكه از جاى بلندى بر زمین افتد

رضى بن منقذ عبدى كه چنین دید بر بریر حمله آورد و با هم دست به گردن شدند و یك ساعت با هم نبرد كردند 
كعب . ندآخر االمر بریر او را بر زمین افكند و بر سینه اش نشست رضى استغاثه به لشكر كرد كه او را خالص كن

بن جابر حمله كرد و نیزه خود را گذاشت بر پشت بریر، بریر كه احساس نیزه كرد همچنانكه بر سینه رضى نشسته 
بود خود را بر روى رضى افكند و صورت او را دندان گرفت و طرف دماغ او را قطع كرد از آن طرف كعب بن 

بریر فرو رفت و بریر را از روى رضى افكند و جابر چون مانعى نداشت چندان به نیزه زور آورد تا در پشت 
 .پیوسته شمشیر بر آن بزرگوار زد تا شهید شد

بر من ! اى برادر: رضى از خاك برخاست در حالتى كه خاك از قباى خود مى تكانید و با كعب گفت : راوى گفت 
نوار   ه اش یا خواهرش نعمتى عطا كردى كه تا زنده ام فراموش نخواهم نمود، چون كعب بن جابر برگشت زوج

بنت جابر با وى گفت كشتى سید قرا را هر آینه امر عظیمى به جاى آوردى ، به خدا سوگند دیگر با تو تكلم نخواهم 
 .كرد

شهادت وهب كلبى علیه الرحمه وهب بن عبداهللا بن حباب كلبى كه با مادر و زن ، در لشكر امام حسین علیه السالم 
 :ساخته جهاد شد، اسب به میدان راند و رجز خواند حاضر بود به تحریص مادر

 ان تنكرونى فانا ابن الكلب
 سوف ترونى و ترون ضربى

 و حملتى و صولتى فى الحرب



 ادرك ثارى بعد ثار صحبى
 و ادفع الكرب امام الكرب

 لیس جهادى فى الوغى باللعب
ز میدان باز شتافت و به نزدیك مادر و و جالدت و مبارزت نیكى به عمل آورد و جمعى را به قتل در آورد پس ا

راضى نشوم تا آنكه در پیش روى امام حسین علیه : آیا از من راضى شدى ؟ گفت : زوجه اش آمد و به مادر گفت 
السالم كشته شوى ، زوجه او گفت تو را به خدا قسم مى دهم كه مرا بیوه مگذار و به درد مصیبت خود مبتال مساز، 

د سخن زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین علیه السالم خود را شهید ساز تا اى فرزن: مادر گفت 
 .شفاعت جدش در قیامت شامل حالت شود

پس وهب به میدان رجوع كرد و نوزده سوار و دوازده پیاده را به قتل رسانید و لختى كارزار كرد تا دو دستش را 
اى وهب پدر و مادرم فداى تو باد : بگرفت و به حربگاه در آمد و گفت این وقت مادر او عمود خیمه . قطع كردند

وهب خواست كه تا او را . چندان كه توانى رزم كن و حرم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از دشمن دفع نما
طه من روى باز پس نمى كنم تا به اتفاق تو در خون خویش غو: برگرداند، مادرش جانب جامه او را گرفت و گفت 

جناب امام حسین علیه السالم چون چنین دید فرمود از اهل بیت من جزاى خیر بهره شما باد به سراپرده زنان . زنم 
آن زن به سوى خیام محترمه زنها برگشت و آن جوان كلبى پیوسته مقاتلت   مراجعت كن خدا تو را رحمت كند، پس 

 .كرد تا شهید شد
دت شوهرش بیتابانه به جانب او دوید و صورت بر صورت او نهاد شمر زوجه وهب بعد از شها: راوى گفت كه 

غالم خود را گفت تا عمودى بر سر او زد و به شوهرش ملحق ساخت ، و این اول زنى بود كه در لشكر ) ملعون (
 .حضرت سیدالشهدا علیه السالم به قتل رسید

 
 شهادت عمرو بن خالد ازدى اسدى صیداوى 

فدایت : زدى اسدى صیداوى عازم میدان شد، خدمت امام حسین علیه السالم آمد و عرض كردعمرو بن خالد خالد ا
شوم یا اباعبداهللا من قصد كرده ام كه ملحق شوم به شهداى از اصحاب تو و كراهت دارم از آنكه زنده بمانم و تو را 

ساعت بعد به تو ملحق خواهیم  وحید و قتیل بینم ، اكنون مرخصم فرما، حضرت او را اجازت داد و فرمود ما هم
 .شد، آن سعادتمند به میدان آمد، پس كارزار كرد تا شهید شد

 پس فرزندش خالد بن عمرو بیرون شد جهاد كرد تا شهید شد
سپس سعد بن حنظله تمیمى به میدان رفت و او از اعیان لشكر امام حسین علیه السالم بود پس حمله كرد و كارزار 

پس عمیر بن عبداهللا مذحجى به میدان رفت ، پس كارزار كرد و بسیارى  . شد، رحمه اهللا علیهسختى نمود تا شهید 
 .را كشت تا به دست مسلم ضبابى و عبداهللا بجلى شهید شد

 تذكره ى ابوثمامه نماز را در خدمت امام حسین علیه السالم و شهادت حبیب بن مظاهر
اهللا است چون دید وقت زوال است به خدمت امام علیه السالم ابو ثمامه صیداوى ، كه نام شریفش عمرو بن عبد

جان من فداى تو باد، همانا مى بینم كه این لشكر به مقاتلت تو نزدیك گشته اند ! یا ابا عبداهللا : شتافت و عرض كرد
 و لكن سوگند با خداى كه تو كشته نشوى تا من در خدمت تو كشته شوم و به خون خویش غلطان باشم و دوست

دارم كه این نماز ظهر را با تو بگذارم آنگاه خداى خویش را مالقات كنم ، حضرت سر به سوى آسمان برداشت 
پس . یاد كردى نماز را خدا تو را از نماز گزاران و ذاكرین قرار دهد، بلى اینك اول وقت آن است : پس فرمود

گذاریم ، حصین بن تمیم چون این بشنید فریاد  از این قوم بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا ما نماز: فرمود
نماز پسر رسول خدا صلى ! اى حمار غدار: برداشت كه نماز شما مقبول درگه اله نیست ، حبیب بن مظاهر فرمود

 اهللا علیه و آله قبول نمى شود و از تو قبول خواهد شد؟
او فرود آورد و بر صورت اسب او واقع حصین بر حبیب حمله كرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر 

 .شد، حصین از روى اسب بر زمین افتاد پس اصحاب آن ملعون جلدى كردند واو را از چنگ حبیب ربودند
بالجمله قتال سختى نمود تا آنكه به روایتى شصت و دو تن را به خاك هالك انداخت ، پس مردى از بنى تمیم كه او 



آن جناب حمله كرد و شمشیر بر سر مباركش زد و شخصى دیگر از بنى تمیم نیزه را بدیل بن صریم مى گفتند بر 
بر آن بزرگوار زد كه او را بر زمین افكند، حبیب خواست تا برخیزد كه حصین بن تمیم شمشیر بر سر او زد كه او 

ه من شریك تو را از كار انداخت ، پس آن مرد تمیمى فرود آمد و سر مباركش را از تن جدا كرد، حصین گفت ك
هستم در قتل او، سر را به من بده تا به گردن اسب خود آویزم و جوالن دهم تا مردم بدانند كه من در قتل او شركت 
كرده ام آنگاه بگیر آن را و ببر به نزد عبیداهللا بن زیاد براى اخذ جایزه ، پس سر حبیب را گرفت و به گردن اسب 

 .و به او رد كردخویش آوریخت و در لشكر جوالنى داد 
آویخته رو به قصر االماره ابن زیاد   چون لشكر به كوفه برگشتند آن شخص تمیمى سر را به گردن اسب خویش 

نهاده بود، قاسم پسر حبیب كه در آن روز غالمى مراهق بود سر پدر را دیدار كرد دنبال آن سوار را گرفت و از 
الماره مى شد او نیز داخل مى گشت و هرگاه بیرون مى آند او نیز او مفارقت نمى نمود، هرگاه آن مرد داخل قصرا

 .بیرون مى آمد
: آن مرد سوار از این كار به شك افتاده گفت چه شده ترا اى پسر كه عقب مرا گرفته و از من جدا نمى شوى ؟ گفت 

یا به من مى دهى تا این سرى كه با توست سر پدر من است آ: چیزى نیست ، گفت بیجهت نیست مرا خبر بده گفت 
اى پسر امیر راضى نمى شود كه او دفن شود و من هم مى خواهم جایزه نیكى به جهت قتل : او را دفن نمایم ؟ گفت 

لكن خداوند به تو جزا نخواهد داد مگر بدترین جزاها، به خدا سوگند كشتى او را در : او از امیر بگیرم ، گفت 
فت و بگریست و پیوسته درصدد انتقام بود تا زمان مصعب بن زبیر كه قاتل پدر حالى كه او بهتر از تو بود، این بگ

 . خود را بكشت
ابو مخنف از محمد بن قیس روایت كرده كه چون حبیب شهید گردید، درهم شكست قتل او حسین علیه السالم را، و 

 :در این حال فرمود
 . احتسب نفسى و حماه اصحابى

همانا تو مردى صاحب فضل بودى ختم قرآن در یك شب مى ! هللا درك یا حبیب  و در بعض مقاتل است كه فرمود
نمودى و مخفى نماند كه حبیب از حمله علوم اهل بیت و از خواص اصحاب امیرالمومنین علیه السالم به شمار 

 . رفته
فت كه گویا مى بینم و روایت شده كه وقتى میثم تمار را مالقات كرد و با یكدیگر سخنان بسیار گفتند، پس حبیب گ

سر او مو ندارد و شكم فربهى دارد و خربزه مى فروشد در نزد دار الرزق او   شیخى را كه اصلع است یعنى پیش 
را بگیرند و براى محبت داشتن او به اهل بیت رسالت او را به دار كشند، و بردار شكمش را بدرند و غرضش میثم 

 بود و چنان شد كه حبیب خبر داد
خر روایت است كه حبیب از جمله آن هفتاد نفر بود كه یارى آن امام مظلوم كردند و در برابر كوههاى آهن و در آ

رفتند و سینه خود را در برابر چندین هزار شمشیر و تیر سپر كردند، و آن كافران ایشان را امان مى دادند و وعده 
كه دیده ما حركت كند و آن امام مظلوم شهید شود ما را مالهاى بسیار مى كردند و ایشان ابا مى نمودند و مى گفتند 

نزد خدا عذرى نخواهد بود تا آنكه همه جانهاى خود را فداى آن حضرت علیه الصاله و السالم كردند و همه بر 
 دور آن حضرت كشته افتادند، رحمه اهللا و بركاته علیهم اجمعین

 
 شهادت سعید بن عبداهللا حنفى رحمه اهللا 

كه حضرت سیدالشهدا علیه السالم زهیر بن قین و سعید بن عبداهللا را فرمود كه پیش روى من بایستید تا  روایت شده
من نماز ظهر را به جاى آورم ایشان بر حسب فرمان در پیش رو ایستادند و خود را هدف تیر و سنان گردانیدند، 

دشمن بودند، و روایت شده كه سعید  پس حضرت با یك نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمى دیگر ساخته دفع
بن عبداهللا حنفى در پیش روى آن حضرت ایستاد و خود را هدف تیر نموده بود و هر كجا آن حضرت به یمین و 

خدایا لعن كن این : شمال حركت مى نمود در پیش روى آن حضرت بود تا روى زمین افتاد و در این حال مى گفت 
روردگار من سالم مرا به پیغمبر خود برسان و ابالغ كن او را آنچه به من رسید جماعت را لعن عاد و ثمود، اى پ

از زحمت جراحت و زخم چه من در این كار قصد كردم نصرت ذریه پیغمبر تو را، این بگفت و جان بداد، و در 



 .بدن او به غیر از زخم شمشیر و نیزه سیزده چوبه تیر یافتند
 

 مه شهادت زهیر بن القین علیه الرح
پس چون صاعقه آتشبار خویش را بر آن اشرار زد و بسیار كس از ابطال رجال را به خاك هالك افكند، و به 

روایت محمد بن ابى طالب یكصد و بیست تن از آن منافقان را به جهنم فرستاد، آنگاه كثیر بن عبداهللا شعبى به اتفاق 
ر آوردند و در آن وقت كه زهیر بر خاك افتاد، حضرت مهاجر بن اوس تمیمى بر او حمله كردند او را از پاى د

خدا تو را از حضرت خویش دور نگرداند و لعنت كند كشندگان تو را همچنانكه لعن : حسین علیه السالم فرمود
 :مرحوم محدث قمى مى افزاید. فرمود جماعتى از گمراهان را و ایشان را به صورت میمون و خوك مسخ نمود

شانش زیاده از آن است كه ذكر شود و كافى است در این مقام آنكه امام حسین علیه السالم یوم  زهیر بن قیل جاللت
عاشورا میمنه را به او سپرد و در وقت نماز خواندن او را با سعید بن عبداهللا فرمود كه در پیش روى آن جناب 

 (605. (بایستند و خود را وقایه آن حضرت كنند
 

  عنهما شهادت شوذب و عباس رضى اهللا
عابس بن ابى شبیب شاكرى همدانى چون از براى ادراك سعادت شهادت عزیمت درست كرد روى كرد با مصاحب 
خود شوذب مولى شاكر كه از متقدمین شیعه و حافظ حدیث و حامل آن و صاحب مقامى رفیع بلكه نقل شده كه او را 

 . ذ مى نمودند و كان رحمه اهللا و جها فیهماخ  مجلسى بود كه شیعیان به خدمتش مى رسیدند و از جنابش 
بالجمله عابس با وى گفت اى شوذب امروز چه در خاطر دارى ؟ شوذب گفت مى خواهى چه در خاطر داشته باشم 

عابس گفت گمان من . ؟ قصد كرده ام كه با تو در ركاب پسر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله مبارزت كنم تا كشته شوم 
ده ، الحال به خدمت آن حضرت بشتاب تا تو را چون دیگر كسان در شمار شهدا به حساب گیرد و هم به تو همین بو

دانسته باش كه از پس امروز چنین روز به دست هیچكس نشود چه امروز روز یست كه مرد بتواند از تحت الثرى 
 . حساب و جنت است قدم بر فرق ثریا زند و همین یك روز، روز عمل و زحمت است و بعد از آن روز مزد و

پس شوذب به خدمت حضرت شتافت و سالم وداع گفت پس به میدان رفت و مقاتله كرد تا شهید گشت ، رحمه اهللا و 
 رضوانه علیه

یا اباعبداهللا : پس از آن عابس به نزد جناب امام حسین علیه السالم شتافت و سالم كرد و عرض كرد: راوى گفت 
دور، چه خویش و چه بیگانه در روى زمین روز بپاى نبرد كه در نزد من عزیز و  هیچ آفریده اى چه نزدیك و چه

محبوبتر از تو باشد و اگر قدرت داشتم كه دفع این ظلم و قتل را از تو بنمایم به چیزى كه از خون من و جان من 
حضرت را سالم داد و  عزیزتر بودى توانى و سستى در آن نمى كردم و این كار را به پایان مى رسانیدم آنگاه آن

گفت گواه باش كه من بر دین تو و دین پدر تو مى گذرم ، پس با شمشیر كشیده چون شیر شمیده به میدان تاخت در 
حالیكه ضربتى بر جبین او رسیده بود، ربیع بن تمیم كه مردى از لشكر عمر سعد بود گفت كه چون عابس را دیدم 

و من از پیش او را مى شناختم و شجاعت و مردانگى او را در جنگها  كه رو به میدان آورده او را شناختم ،
مشاهده كرده بودم و شجاع تر از او كسى ندیده بودم ، این وقت لشكر را ندا در دادم كه هان اى مردم هذا االسود 

 . هذا ابن ابى شبیب
 ربیع ابن تمیم آواز برداشت

 به سوى فوج اعدا گردن افراشت
 انب فوجكه مى آید هزبرى ج

 كه عمان است از بحر كفش موج
فریاد كشید اى قوم این شیر شیران است ، این عباس بن ابى شبیب است هیچكس به میدان او نرود و اگر نه از 

 .چنگ او به سالمت نرهد
اال رجل هیچكس جرات  !پس عابس چون شعله جواله در میدان جوالن كرد و پیوسته ندا در داد كه اال رجل 

او ننمود این كار بر ابن سعد ناگوار آمد ندا در داد كه عابس را سنگباران نماید لشكریان از هر سود به مبارزت 



 ...جانب او سنگ افكندند، عابس كه چنین دیده زره از تن دور كرد و خود از سر بیفكند
 وقت آن آمد كه من عریان شوم
 جسم بگذارم سراسر جان شوم

 ستآنچه غیر از شورش و دیوانگى ا
 اندرین ره روى در بیگانگى است

 آزمودم مرگ من در زندگیست
 چون رهم زین زندگى پایند گیست

 آنكه مردن پیش چشمش تهلكه است
 نهى ال تلقوا بگیرد او به دست

 و آنكه مردن شد مر او را فتح باب
 سارعوا آمد مر او را در خطاب

 الصال اى حشر بنیان سارعوا
 البال اى مرگ بنیان دار عوا

ربیع گفت قسم به خدا مى دیدم كه عابس به هر طرف كه حمله كردى زیاده از دویست تن از پیش او مى گریختند و 
بر روى یكدیگر مى ریختند، بدین گونه رزم كرد تا آنكه لشكر از هر جانب او را فرا گرفتند و از كثرت جراحت 

ببریدند و من سر او را در دست جماعتى از سنگ و زخم سیف و سنان او را از پاى در آوردند و سر او را 
گفت كه این مخاصمت به دور افكنید ) ملعون )شجاعان دیدم كه هر یك دعوى مى كرد كه من او را كشتم عمر سعد 

 .هیچكس یك تنه او را نكشت ، بلكه همگى در كشتن او همدست شدید و او را شهید كردید
س از رجال شیعه و رئیس و شجاع و خطیب و عابد و متهجد بوده نقل شده كه عاب: مرحوم محدث قمى مى فرماید

 (606. (است 
 

 شهادت نافع بن هالل بن جمل رحمه اهللا 
نافع بن هالل كه یكى از شجاعان لشكر امام حسین علیه السالم بود، تیرهاى مسموم داشت و اسم خود را بر فاق 

من و پیوسته با آن تیرها جنگ كرد تا تمام شد، آنگاه دست تیرها نوشته بود، شروع كرد به افكندن آن تیرها بر دش
زد به شمشیر آبدار و شروع كرد به جهاد، پس دوازده نفر و به روایتى هفتاد نفر از لشكر پسر سعد به قتل رسانید 

 .لشكر بر او حمله كردند و بازوهاى او را شكستند و او را اسیر نمودند  بغیر آنان كه مجروح كرده بود، پس 
او را گرفته بود و با او بود اصحاب او و نافع را مى بردند به نزد عمر ) ملعون (شمر بن ذى الجوشن : راوى گفت 

چون او را دید به او گفت و یحك اى ) لعنه اهللا (و خون بر محاسن شریفش جارى بود، عمر سعد ) لعنه اهللا (سعد 
را به این حال رسانیدى ؟ گفت خداى مى داند كه من چه نافع چه واداشت تو را بر نفس خود رحم نكردى و خود 

 .اراده كردم و مالمت نمى كنم خود را بر تقصیر در جنگ با شماها و اگر بازو و ساعد مرا بود اسیرم نمى كردند
به ابن سعد گفت بكش او را اصلحك اهللا ، گفت تو او را آورده اى اگر مى خواهى تو بكش ، پس ) لعنه اهللا (شمر 

شمشیر خود را كشید براى كشتن او، نافع گفت به خدا سوگند اگر تو از مسلمانان بودى عظیم بود ) لعنه اهللا (ر شم
 .بر تو كه مالقات كنى خدا را به خونهاى ما

 . فالحمد هللا الذى جعل منایانا على یدى شرار خلقه
 .او را شهید كرد) ملعون (پس شمر 

 
 ن رحمهمااهللا شهادت عبداهللا و عبدالرحمن غفاریا

اصحاب امام حسین علیه السالم چون دیدند كه بسیارى از ایشان كشته شدند و توانایى ندارند كه جلوگیرى دشمن 
كنند عبداهللا و عبدالرحمن پسران عروه غفارى كه از شجعان كوفه و اشراف آن بلده بودند خدمت امام حسین علیه 

 . السالم حازنا العدو الیك یا ابا عبداهللا علیك: السالم آمدند و گفتند



مستولى شدند دشمنان بر ما و ما كم شدیم به حدى كه جلو دشمن را نمى توانیم بگیریم الجرم از ما تجاوز كردند و 
به شما رسیدند پس ما دوست داریم كه دشمن را از تو دفع نمائیم و در مقابل تو كشته شویم ، حضرت فرمود مرحبا 

 .شدند و در نزدیكى آن حضرت مقاتله كردند، و عبدالرحمن مقاتله كرد تا شهید شدپیش بیائید ایشان نزدیك 
آمدند جوانان جابریان سیف بن الحارث بن سریع و مالك بن عبد بن سریع ، و این دو نفر دو پسر عم : راوى گفت 

اى فرزندان : ت فرمودو دو برادر مادرى بودند آمدند خدمت سیدالشهدا علیه السالم در حالى كه مى گریستند حضر
برادر من براى چه مى گریید؟ به خدا سوگند كه من امیدوارم بعد از ساعت دیگر دیده شما روشن شود، عرض 
كردند خدا ما را فداى تو گرداند، به خدا سوگند ما بر جان خویش گریه نمى كنیم بلكه بر حال شما مى گرییم كه 

ایشان نمى توانیم نمود، حضرت فرمود كه خدا جزا دهد شما را به دشمنان دور تو را احاطه كرده اند و چاره 
اندوهى كه بر حال من دارید و به مواساه شما با من بهترین جزاى پرهیزكاران ، پس آن حضرت را وداع كردند و 

 .به سوى میدان شتافتند و مقاتله كردند تا شهید گشتند
 

 شهادت حنظله بن اسعد شبامى رحمه اهللا 
اسعد، قد مردى علم كرد و پیش آمد و در برابر امام علیه السالم بایستاد و در حفظ و حراست آن جناب  حنظله بن

و هر زخم سیف و سنانى كه به قصد امام علیه السالم مى رسید به  . خویشتن را سپر تیرد و نیزه و شمشیر ساخت
رسم بر شما كه مستوجب عذاب لشكر من مى ت. صورت و جان خود مى خزید و همى ندا در مى داد كه اى قوم 

احزاب شوید، و مى ترسم بر شما برسد مثل آن عذابهائى كه بر امتهاى گذشته وارد شده مانند عذاب قوم نوح و عاد 
من بر ! و ثمود و آنان كه بعد از ایشان طریق كفر و جحود گرفتند و خدا نمى خواهد ستمى براى بندگان ، اى قوم 

قیامت ، روزى كه رو از محضر بگردانید به سوى جهنم و شما را از عذاب خدا نگاه دارند شما مى ترسم از روز 
ه اى نباشد، اى قوم مكشید امام حسین علیه السالم را پس مستاصل و هالك گرداند خدا شما را به سبب عذاب ، و به 

اره كرد به نصیحتهاى مومن آل تحقیق كه بى بهره و ناامید است كسى كه به خدا افترا بندد و از این كلمات اش
 . فرعون با آل فرعون

و موافق بعضى از مقاتل حضرت فرمود اى حنظله بن سعد خدا تو را رحمت كند دانسته باش كه این جماعت 
مستوجب عذاب شدند، هنگامى كه سر بر تافتند از آنچه كه ایشان را به سوى حق دعوت كردى و بر تو بیرون 

تو را ناسزا و بد گفتند و چگونه خواهد بود حال ایشان االن و حال آنكه برادران پارساى تو شدند و تو را و اصحاب 
پس حنظله عرض كرد راست فرمودى فدایت شوم ، آیا من به سوى پروردگار خودم نروم و با برادران . را كشتند

است و بهتر است از دنیا و  خود ملحق نشوم ؟ فرمود بلى شتاب كن و برو به سوى آنچه كه از براى تو مهیا شده
آنچه در دنیاست و به سوى سلطنتى كه هرگز كهنه نشود و زوال نپذیرد، پس آن سعید نیك اختر حضرت را وداع 

 : كرد و گفت
 السالم علیك یا اباعبداهللا صلى اهللا علیك و على اهل بیتك و عرف بیننا و بینك فى جنته 

ا منافقان پیشى گرفت و نبرد دلیرانه كرد و شكیبایى در تحمل شدائد آمین آمین ، پس آن جناب در جنگ ب :فرمود
 .نمود تا آنكه بر او حمله كردند و او را برادران شایسته اش ملحق نمودند

حنظله بن اسعد از وجوه شیعه و از شجاعان و فصحاء تعداد شده و او را شبامى : مرحوم محدث قمى مى افزاید
مى رسد و بنوشبام بطنى مى باشند از ) بر وزن كتاب موضعى است به شام (شبام گویند به جهت آنكه نسبتش به 

 (607) ( به سكون میم(همدان 
 

 شهادت ابى اشتعثا البهدلى الكندى علیه الرحمه 
یزید بن زیاد بهدلى كه او را ابوالشعشاء مى گفتند شجاعى تیرانداز بود، مقابل حضرت سیدالشهدا : راوى گفت 
به زانو در آمد و صد تیر بر دشمن افكند كه ساقط نشد از آنها مگر پنج تیر، در هر تیرى كه مى افكند علیه السالم 

 : مى گفت
انا ابن بهدله ، فرسان العرجله و سیدالشهدا علیه السالم مى گفت خداوند تیر او به نشان آشنا كن و پاداش او را 



 . بهشت عطا كن
 .پس كار زار كرد تا شهید شد

 
 جمعى از اصحاب حضرت امام حسین علیه السالم شهادت 

روایت شده كه عمر بن خالد صیداوى و جابر بن حارث سلمانى و سعد مولى عمرو بن خالد و مجمع بن عبداهللا 
عائذى مقاتله كردند در اول قتال و با شمشیرهاى كشیده به لشكر پسر سعد حمله نمودند، چون در میان لشكر واقع 

آنها احاطه كردند و ایشان را از لشكر سیدالشهدا علیه السالم جدا كردند و جناب عباس بن  شدند لشكر بر دور
امیرالمومنین علیه السالم حمله كرد بر لشكر و ایشان را خالص نمود و بیرون آورد در حالى كه مجروح شده بودند 

. دند تا در یك مكان همگى شهید گردیدندو دیگر باره كه لشكر رو به آنها آوردند بر لشكر حمله نمودند و مقاتله كر
 . رحمه اهللا علیهم

و روایت شده از مهران كابلى كه گفت در كربال مشاهده كردم مردى را كه كارزار سختى مى كند، حمله نمى كند 
بر جماعتى مگر آنكه ایشان را پراكنده و متفرق مى سازد و هرگاه از حمله خویش فارغ مى شود مى آید نزد امام 

 :سین علیه السالم و مى گویدح
 ابشر هدیت الرشد یابن احمدا
 فى جنه الفردوس تعلو صعدا

 .ابو عمره حنظلى ، پس عامر بن نهشل تیمى او را شهید كرد و سرش را برید: پرسیدم كیست این شخص ؟ گفتند
------------------------------------------ 

 : پاورقى ها
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 شهادت جون رحمه اهللا
 نى غفارى و خورشید آسمانماه ب

 هم روح دوستانى و هم سرو بوستان
جون مولى ابوذر غفارى رضى اهللا عنه در میان لشكر سیدالشهدا علیه السالم بود و آن سعادتمند نیز عبدى سیاه بود 

آرزوى شهادت نموده از حضرت امام حسین علیه السالم طلب رخصت كرد آن جناب فرمود تو متابعت ما كردى 
. طلب عافیت ، پس خویشتن را به طریق ما مبتال مكن از جانب من ماذونى كه طریق سالمت خویش جوئى در 

یابن رسول اهللا من در ایام راحت و وسعت كاسه لیس خوان شما بوده ام و امروز كه در روز سختى و : عرض كرد
ت و رنگم سیاه است پس دریغ به خدا قسم كه بوى من متعفن و حسب من پس. شدت شماست دست از شما بردارم 

ال واهللا هرگز از شما جدا . مفرمائى از من بهشت را تا بوى من نیكو شود و جسم من شریف و رویم سفید گردد
 نخواهم شد تا خون سیاه خود را با خونهاى طیب شما مخلوط سازم

و در . افكند تا شهید شد این بگفت و اجازت حاصل كرد و به میدان شتافت و بیست و پنج نفر را به خاك هالك
 :بعض مقاتل است كه حضرت امام حسین علیه السالم بیامد و بر سر كشته او ایستاد و دعا كرد

بارالها روى جون را سفید گردان وبوى او را نیكو و او را با ابرار محشور گردان و در میان او و محمد و آل 
 . محمد علیهم السالم شناسائى ده و دوستى بیفكن

گاهى كه مردمان براى دفن شهدا حاضر شدند جسد جون را بعد از ده روز یافتند كه بوى مشك از : وایت شده و ر



 . او ساطع بود رضوان اهللا علیه
 شهادت حجاج بن مسروق ، موذن حضرت امام حسین علیه السالم 

 :حجاج بن مسروق موذن حضرت امام حسین علیه السالم به میدان آمد و رجز خواند
 م حسینا هادیا مهدیااقد

 فالیوم تلقى جدك النبیا
 ثم اباك ذا الندى علیا

 ذاك الذى نعرفه وصیا
 . و بیست و پنج نفر به خاك هالك افكند پس شهید شد، رحمه اهللا علیه

 
 شهادت جوانى پدر كشته رحمه اهللا 

ود و او را خطاب كرد كه جوانى در لشكر حضرت بود كه پدرش را در معركه كوفیان كشته بودند مادرش با او ب
الجرم آن جوان به . اى پسرك من از نزد من بیرون شو و در پیش روى پسر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله قتال كن 

تحریك مادر آهنگ میدان كرد، جناب سیدالشهدا علیه السالم كه او را دید فرمود كه این پسر پدرش كشته گشته و 
پدر و مادرم فداى تو باد مادرم مرا به قتال امر : باشد، آن جوان عرض كرد شاید كه شهادت او بر مادرش مكروه

كرده ، پس به میدان رفت كارزار كرد و این جهان را وداع نمود، كوفیان سر او را از تن جدا كردند و به لشكرگاه 
 : امام حسین علیه السالم افكندند، مادر سر پسر را گرفت و بر سینه چسبانیده و گفت

اى شادمانى دل من ، واى روشنى چشم من ، و آن سر را با تمام غضب به سوى مردى از ! ت اى پسرك من احسن
سپاه دشمن افكند و او را بكشت ، آنگاه عمود خیمه را گرفت و بر ایشان حمله كرد، پس دو تن از لشكر دشمن را 

 (608. (دعا در حق او كرد بكشت ، جناب امام حسین علیه السالم فرمان كرد كه از میدان برگردد و
 

 شهادت غالم تركى 
گفته شد كه حضرت سیدالشهدا علیه السالم را غالم تركى بود در نهایت صالح و سداد و قارى قرآن بود، در روز 
عاشورا آن غالم با وفا خود را بر صف سپاه مخالفان زد، پس حمله كرد و بسیارى از مخالفان را به درك فرستاد، 

اند هفتاد نفر از آن سیاه رویان را به خاك هالك افكند و آخر به تیغ ظلم و عدوان بر زمین افتاد،  و بعضى گفته
حضرت امام حسین علیه السالم باالى سرش آمد و بر او بگریست و روى مبارك خود را بر روى آن سعادتمند 

. روحش به بهشت پرواز نمودگذاشت ، ان غالم چشم بگشود و نگاهش به آن حضرت افتاد و تبسمى كرد و مرغ 
)609) 

 
 شهادت عمرو بن قرظله بن كعبت انصارى خزرجى 

عمرو بن قرظه از براى جهاد قدم مردى در پیش نهاد و از حضرت سیدالشهدا علیه السالم رخصت طلبید و به 
هر تیر و  میدان رفت و به تمام شوق و رغبت كارزار نمود تا جمعى از لشكر ابن زیاد را به جهنم فرستاد و

شمشیرى كه به جانب امام حسین علیه السالم مى رسید او به جان خود مى خرید، و تا زنده بود نگذاشت كه شر و 
: بدى به آن حضرت برسد، تا آنكه از شدت جراحت سنگین شد، پس به جانب آن حضرت نگران شد و عرض كرد

 :یابن رسول اهللا آیا به عهد خویش وفا كردم ؟ فرمود
تو پیش از من به بهشت مى روى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را از من سالم برسان و او را خبر بده كه بلى ، 

. پس عاشقانه با دشمن مقاتله كرد تا شربت شهادت نوشید و رخت به سراى دیگر كشید . من هم بر اثر مى رسم
)610) 

 
 شهادت سوید بن عمرو بن ابى المطاع 

نمود واو مردى شریف النسب و زاهد و كثیر الصاله بود، چون شیر شرزه حمله كرد و  سوید بن عمرو آهنگ قتال
بر زخم سیف و سنان شكیبائى بسیار كرد چندان جراحت یافت كه اندامش سست شد و در میان كشتگان بیفتاد و بر 

او كاردى بود او را بیرون دیگر تاب نیاورده ، در موزه . همین بود تا وقتى كه شنید حسین علیه السالم شهید گردید
قاتل او عروه بن بكار نابكار تغلبى و زید بن . آورده و به زحمت و مشقت شدید لختى جهاد كرد تا شهید گردید

رحمه اهللا و رضوانه علیهم اجمعین و اشركنا معهم اله . ورقاء است ، و این بزرگوار آخر شهید از اصحاب است 
 . الحق آمین

 :د كه در میان اصحاب جناب امام حسین علیه السالم این خصلت معمول بودارباب مقاتل گفته ان



 :هر یك كه آهنگ میدان مى كرد حاضر خدمت امام مى شد و عرض مى كرد
 

 السالم علیك یا بن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
اركه را تالوت مى حضرت پاسخ ایشان مى داد و مى فرمود ما در عقب ملحق به شما خواهیم شد، و این آیه مب

 :كرد
 (612) (611(فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال 

 
 شهید یكپا 

. شهادتگاه كربال گلستانى است كه همه گونه گل دارد، و نمونه هایى از انواع گل هاى انسانیت در آن موجود است 
جهاد از یكپایان خواسته نشده ، ولى شهید . ن وجود داشت شهیدان كربال دو پا بودند، ولى شهید یكپا نیز در میان آنا

شهید یكپاى كربال، مسلم . یكپا خود خواستار جهاد بود و جویاى شهادت و جهاد خواستار او نبود و احضارش نكرد
و پایش زودتر . ازدى است كه یك پاى خود را در جنگى از دست داده بود، و پیش از خود به بهشتش فرستاده بود

 . خودش به بهشت رفتاز 
 ! وه چه قدمى بزرگ. خود در این جهان بود كه پا در آن جهان گذارد

در قانون جهانى ، معلوالن جنگ نبایستى دیگر در جنگ شركت كنند، ولى مسلم به قانون عشق پاى بند بود نه 
ودند، از كوفه بیرون با دوستش رافع كه از یك عشیره ب .قانون جنگ ، لنگ بود و به سوى كوى شهادت مى دوید

 .شد و رهسپار كوى شهادت گردید
آیا پیاده مى رفت و لنگ لنگان گام بر مى داشت ؟ یا سواره بود؟ هر چه بود خود را از دید ماموران یزید نهان مى 

 .كوشید و كوشید و خود را به حسین علیه السالم رسانید. داشت 
مسلم یكپا، در زمره صف مدافعان  .هیدان در آنجا فرود آمده بودوقتى به شهادتگاه كربال رسید كه تازه پیشواى ش

یار او رافع تا ظهر زنده بود و جانبازى . نخستین حمله یزیدیان قرار گرفت ، یكپا جنگید و نبرد كرد تا شهید گردید
داخت ، كرد و نماز ظهر را با حسین به جاى آورد، پس به میدان رفت و مبارزه طلبید و به جنگ دو به دو پر

 (613. (كوشید و كوشید تا جام شهادت نوشید
 

 شهادت خاندان بنى هاشم علیه السالم : فصل هشتم 
 على اكبر بن حسین بن على علیه السالم

 
 . هجرت جهان را به نور خود روشن ساخت 33والدت حضرت على اكبر علیه السالم در یازدهم ماه شعبان سال 

ود بیست و هفت سال مى گذشته است موید این مطلب كالم متفق علیه مورخان از عمر شریفش در واقعه كربال حد
 .و نسب شناسان است كه وى بزرگتر از امام سجاد علیه السالم كه در كربال بیست و سه سال داشته اند مى باشد

 .لیال مادر حضرت على اكبر علیه السالم وى دخت ابى مره بن عروه بن مسعود ثقفى مى باشد
د در ارشاد و طبرسى در اعالم الورى و ابن جریر در تاریخ طبرى ، ابن اثیر در كامل یعقوبى در تاریخ شیخ مفی

 .االنف نام این بانو را همان لیلى ذكر كرده اند  خود و سهلى در الروض 
تاریخش  12از جلد  19كه در ذیل صفحه (اما سبط بن جوزى در تذكره الخواص ، ابن جریر طبرى در منتخب 

تنها ابن شهر آشوب در مناقب از وى به بره دخت . و خوارزمى در مقتل نام وى را آمنه آورده اند) مده است آ
یكى از آن دو بزرگ مكه بود ) عروه (لیال از خاندان شرف و عظمت قرار داشت و جدش  . عروه یاد كرده است

 :كه قریش گفتند
 لوال نزل هذا القران على رجل من القریتین عظیم

 (614(ا این قرآن بر مرد بزرگ یكى از این دو شهر نازل نمى شود؟ چر
 كنیه على اكبر علیه السالم 

 :در زیارت على اكبر كه ابوحمزه ثمالى از امام صادق علیه السالم روایت نموده است كه در شان زیارت او
 (615. (كرار نماصلى اهللا علیك یا ابا الحسن ، و این را سه مرتبه ت: صورت بر قبر گذار و بگو

این . ملقب شد به سبب فزونى سن او از امام سجاد علیه السالم بوده است ) به معنى بزرگتر(این سید شهید، به اكبر 
آیا : امر را صریحا حضرت امام زین العابدین علیه السالم ذكر فرموده اند هنگامى كه ابن زیاد به ایشان گفت 



در . من برادر بزرگتر از خود داشتم كه شما او را به قتل رساندید: ؟ فرمود خداوند على را در واقعه كربال نكشت
و از ) على كوچكتر(این مورد اسامى جماعتى از مورخین كه از حضرت سجاد علیه السالم به على اصغر 

 . مشارالیه به على اكبر یاد كرده اند به قرار زیر است
معروف به تاریخ طبرى از حمید بن مسلم نقل مى  260، ص 6ج  ابن جریر طبرى در تاریخ االمم و الملوك ، - 1

 ...على بن حسین اصغر علیه السالم را مشاهده نمودم در حالیكه بیمار بود: كند كه مى گوید
 19ص  12همچنین او در منتخب در ذیل تاریخ مزبور ج 

هللا علیه و برترى شان وى بر قرائن و شواهد و اخبار دال بر منزلت رفیع او نزد پدرش سیدالشهدا صلوات ا
از جمله مورخین متفق القولند . اصحاب و اهل بیت حضرتش به جز عمویش حضرت عباس علیه السالم مى باشد

اال . كه چون امام حسین علیه السالم شب عاشورا با ابن سعد مالقات نمود، دستور فرمود همگان از او دور شوند
باقى   اكبر علیه السالم و با ابن سعد نیز غالمش حفص و پسرش  حضرت عباس علیه السالم و به حضرت على

 ماندند
و همچنین به هنگامى كه در روز عاشورا امام حسین علیه السالم خطبه خواند و با شنیدن فریاد مظلومیتش اهل 

آنان را ساكت  حرم فریاد و شیون بلند ساختند، به برادرش عباس علیه السالم و فرزند على اكبر علیه السالم فرمود
 .سازید كه به خدا قسم گریه بسیار در پیش دارند

و نیز در روز هشتم محرم كه اصحاب را امر به آوردن آب از شریعه فرات نمود، على اكبر علیه السالم را قائد 
 (616. (آنان برگزید
 مه هاشمى 

 یم فاطمى ، در سرمدى
 گل احمدى ، مه هاشمى

 زسرادقات محمدى
 اللتىطلعت ظهور و ج

 به سما قمر، به نبى ثمر
 به فاطمه در، به على گهر

 به حسن جگر، به حسین پسر
 به چه قامتى و قیامتى

 به ملك مطاع ، به خدا مطیع
 به مرض شفا، به جزاشفیع

 چه مقام بندگیش منیع
 به چه بندگى و اطاعتى

 ز قفا دو زن شده نوحه گر
 یكى عمه گفت و یكى پسر

 كه نما به جانب ما نظر
 (617(به اشارتى و نظارتى 

 مبارزه و شهادت حضرت على اكبر علیه السالم 
طلعتش از جمال پیغمبر خبر مى داد و قوت . آن فرزند رشید و جوان ناكام امام حسین علیه السالم به میدان تاخت 

 :اثر مى نموده در ایستاد و این رجز را انشا كرد) 618(بازویش چون حیدر صفدر 
 (619(حسین بن على انا على بن ال

 من عصبه جد ابیهم النبى
 و اهللا ال یحكم فینا ابن الدعى
 اطعنكم بالرمح حتى ینسنى



 اضربكم بالسیف احمى عن ابى
 ضرب غالم هاشمى علوى

براى حمایت پدرم ، نیزه و . به خدا نباید زنازاده بر ما فرمانروایى كند. من على پسر حسینم كه پیغمبر جد او است 
چنان مى نمود كه حیدر كرار، ذوالفقار . آنگاه چون شیر شرزه به میدان رفت  .زنم تا شمشیر كج شود شمشیر مى

به هر طرفى كه روى مى كرد لشكریان چون روباه . به دست گرفته و در معركه صفین آهنگ قاسطین فرموده 
 .وران را به جهنم واصل كردشیر دیده هر یك به طرفى فرار مى كردند، در این حمله یكصد و بیست تن از دال

على اكبر از میان دشمن  .در این زمان شدت عطش و كثرت جراحت و سنگینى سالح او را آسیب عظیم مى نمود
 :صف را شكافت ، به محضر پدر آمد و عرض كرد

 العطش قد قتلنى و ثقل الحدید اجهدنى ، فهل الى شربه من ماء سبیل اتقوى بها على االعداء؟! یا ابه 
آیا به شربتى آب دست توان یافت تا ! تشنگى مرا كشت و سنگینى سالح مرا به تعب و خستگى عظیم افكند! ى پدرا

امام حسین علیه . در مقاتلت اعدا قوتى به دست آورم ؟ خون چنان نمایش مى داد كه گویا لباس سرخ در بر كرده 
د و على و من سخت است كه ایشان را دعوت كنى اى فرزند، بر محم: السالم نگاهى به او كرد و گریست و فرمود

و اجابت نفرمایند و استغاثه كنى ، اعانت ننمایند و زبان على اكبر را در دهان مبارك گذاشت و بمكید و انگشتر 
 : خود را بدو داد و فرمان داد كه در دهان بگذارد و گفت

 .پس از آن هرگز تشنه نخواهى شد. ایت كندبه سوى دشمن بشتاب ، امروز شب نشده كه جدت از شربتى تو را سق
اسب در میان . دست در گردن اسب در آورد. توانایى از او برفت . لشكر از چهار طرف به على اكبر حمله كردند

بدن . سواران از این سوى بدان سوى مى تاخت و بر هر سوارى عبور مى داد، زخمى بر على اكبر مى زد
 .ردندمباركش را با تیغ پاره پاره ك

جد من رسول خدا صلى اهللا علیه و آله حاضر است مرا آب داد به شربتى كه هرگز پس از این ! پدر جان : صدا زد
حسین . اى حسین تعجیل كن كه جامى از بهر تو ذخیره كرده ام تا در این ساعت بنوشى : فرمود. تشنه نخواهم شد

چه بسیار شگفتى مى رود كه این جماعت بر . و را بكشتندخدا بكشد جماعتى را كه ت: چون این ندا را شنید فرمود
خداوند قاهر غالب جرات كردند و از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نهراسیدند و پرده حرمت آن حضرت را چاك 

 .هان اى فرزند، بعد از تو خاك بر سر دنیا و نیست و نابود باد آثار دنیا. زدند
ز شكارى به طرف میدان رفت ، صفوف لشكر را بشكافت و مردم پراكنده شدند و پس امام حسین علیه السالم مثل با
چون بر سر على رسید از اسب پیاده شد و على را بر سینه خود بچسبانید و چهره . صیحه مى زد و على همى گفت 

ى آسمان باز اى پدر بزرگوار، مى بینم كه درها: كرد  على اكبر چشم باز كرد و عرض . مبارك بر چهره او نهاد
اینك . شد و حوران بهشتى فرا آمدند و جام هاى سرشار از شربت بر كف دارند و مرا به سوى خویشتن مى خوانند

این بگفت . بدان سراى سفر مى كنم و خواستارم كه این پردگیان بى یار و بى یاور در سوگوارى من چهره نخراشند
 .خاموش شد  و چراغ عمرش 

زنى دیدم : حمید بن مسلم گوید .ش را برداشت ، به خیمه آورد و فریاد از اهل بیت برخاست امام حسین فرزند شهید
. كه از شدت اضطرار و اضطراب از میان خیمه بیرون دوید و خود را به روى نعش على علیه السالم انداخت 

به خیمه باز گردانید و زینب دختر امیرالمومنین است این وقت حسین دست او را گرفت و : كیست ؟ گفتند: گفتم 
 (620. (گریه شما بعد از این است : فرمود

 
 شهادت حضرت على اكبر علیه السالم 

 (621. (مادر حضرت به نام لیال دختر برزه بن عروه بن مسعود ثقفى است 
جوانى بود هیجده ساله ، در فصاحت لسان و مالحت دیدار و نیكویى خلق و موزونى خلق و خوى هیچ كسى در 

وى زمین شبیه تر از وى با خاتم النبیین نبود نام و كنیت از جد داشت ، چه او را به نام على و به كنیت ابوالحسن ر
چنان كه روزى . گفتند و شجاعت نیز از على مرتضى داشت و در بین مردم به جمع محاسن و محامد معروف بود

 در مسند خالفت بنشیند؟سزاوارتر امروز كیست كه : معاویه در ایام خالفت خویش گفت 



اینها مزدوران و جیره خوارانى بودند كه براى خوشایند معاویه جمله . از تو كسى سزاوارتر ندانیم : حاضران گفتند
نه ، چنین نیست ، بلكه براى خالفت سزاوارتر على اكبر است كه جدش رسول : ولى معاویه گفت . فوق را گفتند

 خدا است و شجاعت بنى هاشم
ى اكبر علیه السالم اهل و عشیرت را كشته دید و پدر را یك تنه و تشنه در میان لشكر دشمن نگریست ، چون عل

 :كرد  دیگر نتوانست تحمل كند و عرض 
جانم فداى تو باد، رخصت فرماى تا من نیز از این قوم انتقام بگیرم و جانبازى آیت به روزى دانم و چندان اصرار 

پردگیان خیمه هاى عصمت را یك یك وداع گفت ، صداى وامحمداه از اهل بیت رسول   پس . نمود كه دستور یافت 
 .اهللا بلند شد

چون امام حسین علیه السالم على اكبر را به میدان روانه نمود، سخت گریه كرد و سبابه مبارك را به سوى آسمان 
 : فراز كرد و گفت

ن جماعت مى شتابد كه شبیه ترین مردم است در خلق و گواه باش اینك جوانى به مبارزت ای. اى پروردگار من 
 . خلق و منطق با پیغمبر تو و ما هرگاه به دیدار پیغمبر تو مشتاق مى شدیم به على نگاه مى كردیم

بازدار از ایشان بركات زمین را و انبوه ایشان را پراكنده فرما و بدران پرده این جماعت را و . اى پرودگار من 
. یشان را و بیفكن این گروه را در طرق متفرقه ، چه این جماعت ما را دعوت كردند كه نصرت كنندپراكنده ساز ا

 .چون ما اجابت كردیم آغاز عداوت نمودند و طریق مقاتلت گرفتند
یعنى (اى پسر سعد، چه افتاد تو را؟ خداوند قطع كند رحم تو را، : آنگاه با صداى بلند رو به ابن سعد كرد و گفت 

و مبارك نكند تو را در هیچ امرى و آرمانى ، و مسلط كند بر تو كسى را كه در ) د تو در روزى زمین نمانداوال
و ) یعنى نگذاشتى از على اكبر اوالد براى من بماند(رختخواب تو را بكشد به كیفر آن كه قطع كردى و رحم مرا 

 . هنگران نشدى قربت و قرابت مرا با رسول خدا صلى اهللا علیه و آل
 : آنگاه به آواز بلند این آیه را خواند كه درباره اهل بیت و فضیلت آنان نازل شده است

 (622(ان اهللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض و اهللا سمیع علیم 
 زبان حال امام حسین علیه السالم 
 بیش از این بابا دلم را خون مكن

 لیلى مرا مجنون مكن زاده
 خیز بابا تا از این صحرا رویم

 رو به سوى خیمه لیال رویم
 این بیابان جاى خواب ناز نیست

 ایمن از صیاد تیرانداز نیست
 قاسم بن الحسن علیه السالم 

پسر بزرگ امام حسن علیه السالم قاسم است كه در كربال هنوز بالغ نشده بود مادرش ام ابى بكر و اسمش رمله 
 .بود

در ادب میوه شجره والیت است و در صورت مانند . این یادگار سبط اكبر در مهد تربیت عمویش نشو و نما یافت 
شب عاشورا با عمویش مصاحبه كرد كه مشحون بر . شب چهارده داراى خال هاشمى و جمال بسیار زیبایى بود

دا جنگ مى شود آمد خیمه شخصى عمویش ایمان و قوت قلب و نمونه اى از تربیت اوست وقتى مسلم شد كه فر
 قاسم عرض كرد عموجان كار شما با این مردم به كجا كشید به صلح یا جنگ ؟

 فرمود به جنگ
 مگر حسب و نسب خودتان را معرفى نفرمودید؟: قاسم 

 .آرى گفتم ، امام دل آنها سیاه است و موعظه در آن اثرى نمى كند: امام حسین علیه السالم 
 فردا چه كسانى كشته مى شود؟! و جان عم: قاسم 

امام حسین علیه السالم نخواست بگوید تو هم كشته مى شوى ، فرمود از مردان جز پسر عمویت زین العابدین كسى 



 .باقى نخواهد ماند
 آیا من هم كشته مى شوم ؟: قاسم 

 كشته شدن در نظرت چگونه است ؟: حسین علیه السالم 
 ز عسل شیرین تر استبه جان خودت ا: قاسم گفت 

آن روح بلند و همت عالى در . قاسم علیه السالم دو ساله بود كه پدرش شهید شد و در مهد تربیت حسینى بزرگ شد
این جوان هاشمى اثرى عمیق كرده و در روز عاشورا وقتى قاسم علیه السالم به میدان رفت لشكر او را تحقیر مى 

ین علیه السالم را شماتت مى نمودند، اما قاسم علیه السالم چنان جنگ كرد كردند و با آمدن او به میدان امام حس
گویى یك قهرمان تازه نفس جنگجویى است كه ازرق شامى را با چهار پسرش كه از شجاعان عرب بودند بكشت و 

 .نمودند  بر قلب لشكر بتاخت تا یكجا بر او حمله كردند و شهیدش 
 : و این شعر آخرین كالم اوست) 623(الق بود این جوان مجسمه فضیلت و ادب و اخ

 اتراه حسین اقام یصلح نعله
 بین العدى كیال یرده بمحتفى

 غلبت علیه شامه حسنیه
 ام كان باالعداء بمحتفى

 شهادت قاسم بن الحسن علیه السالم
ده را در آغوش گرفت برادر زا. امام حسین علیه السالم دید قاسم بن حسن علیه السالم بیرون آمده آماده جنگ است 

آن . پس از آن كه به هوش آمد از حسین علیه السالم اجازه جهاد خواست  .و با هم گریستند تا این كه بى هوش شدند
پس آن جوان به دست و پاى حضرت افتاد و بوسه مى داد تا اذن میدان گرفت و به جنگ . حضرت اجازه نداد

 : مى گفتبیرون آمد و اشك بر گونه هایش روان بود و 
 ان تنكرونى فانا ابن الحسن

 سبط النبى المصطفى الموتمن
 هذا حسین كاال سیر المرتهن

 بین اناس ال سقوا صوب المزن
 انى انا القاسم من نسل على
 نحن و بیت اهللا اولى بالنبى

 .جنگ سختى كرد تا این كه سى و پنج نفر را به درك واصل نمود
 : كبر قاسم بن حسن به میدان جنگ رفت و گفتدر امالى صدوق است كه پس از على ا

 ال تجزعى نفسى فكل فان
 الیوم تلقین ذوى الجنان

پسرى به : ابوالفرج و طبرى از ابى مخنف از سلیمان بن ابى راشد از حمید بن مسلم روایت كرده اند كه گفت 
ر بر و نعلین در پاى داشت كه شمشیر در دست ، پیراهن و زره د .گویى رویش پاره ماه بود - جنگ ما بیرون آمد 
به : پس عمرو بن سعد بن نفیل ازدى لعنه اهللا گفت . فراموش نمى كنم كه آن نعل پاى چپ بود. بند یكى گسیخته بود

آن گروهى كه بر گرد آن . این چه كار است كه تو مى كنى  . سبحان اهللا: من گفتم . خدا سوگند كه براو حمله كنم 
 .ندهستند وى را كفایت كن

یا : ناگهان با شمشیر بر آن جوان زد كه به روافتاد و گفت . پس حمله كرد و بتاخت . واهللا بر وى حمله كنم : گفت 
 عماه

پس امام حسین علیه السالم سر برداشت و بدو تیز نگریست چنان كه باز سر بر مى دارد و : حمین بن مسلم گفت 
رد و عمرو دست را سپر كرد و حسین علیه السالم دست او را از آنگاه مانند شیر خشمگین حمله ك. تیز مى نگرد

 . مرفق جدا ساخت
سواران اهل كوفه تاختند تا عمرو را از . پس فریاد زد كه سپاهیان شنیدند و امام حسین علیه السالم كنارى رفت 



و او بیفتاد و اسبان عمرو چون سواران تاختند، سینه اسبان با عمرو برخورد . دست امام حسین علیه السالم برهانند
 . چیزى نگذشت كه جان بداد لعنه اهللا. را لگد كوب كردند

چون گرد و غبار فرو نشست ، امام حسین علیه السالم را دیدم بر سر آن پسر ایستاده و او پاى بر زمین مى شود و 
و جد تو دشمن ایشان باد در  دور باشند از رحمت خدا این قوم كه تو را كشتند: امام حسین علیه السالم مى گفت 

 . روز قیامت
به خدا سوگند بر عموى تو سخت گران آید كه تو او را بخوانى و اجابت تو نكند یا اجابت او تو را : آنگاه گفت 

پس او را برداشت بر سینه خود و . امروز كینه جو بسیار است و یاور اندك ). به روایت ملهوف (سودى ندهد 
 .دو پاى آن پسر بر زمین كشیده مى شد گویى اكنون مى نگرم

مى : من با خود گفتم : حمید گفت  .امام حسین علیه السالم سینه او را بر سینه خود نهاده بود: طبرى مى نویسد
خواهد چه كند؟ پس او را آورد و نزدیك پسرش على بن الحسین نهاد علیه السالم با كشتگان دیگر از اهل بیت خود 

 . قاسم بن حسن بن على بن ابیطالب علیه السالم: این پسر كیست ؟ گفتند. پرسیدم . دكه برگرد او بودن
خدایا، شماره اینها را برگیر، آنها را پراكنده ساز و بكش و : همچنین روایت شده كه امام حسین علیه السالم گفت 

بایى نمایید، اى اهل بیت من ، صبر اى عموزادگان من ، شكی. هیچ یك از آنها را باقى نگذار و هرگز آنها را نیامرز
 (624. (كنید كه بعد از امروز هرگز ذلت و خوارى نبینید

 
 شهادت ابوبكر بن الحسن علیه السالم 

عبداهللا بن . بود) 625(ابوبكر بن الحسن كه مادرش ام ولد بوده و با جناب قاسم علیه السالم برادر پدرى مادرى 
 .عقبه غنوى او را به قتل رسانید

از حضرت باقر علیه السالم مروى است كه عقبه غنوى او را شهید كرد، و سلیمان بن قته اشاره به او نموده در  و
 این شعر و عند غنى قطره من دمائنا

 و فى اسد اخرى تعد و تذكر
 دیدم در بعض مشجرات نوشته بود ابوبكر بن الحسن بن على بن ابیطالب علیه: محدث قمى رحمه اهللا علیه گوید

سكینه را به او   السالم شهید گشت در طف و عقبى براى او نبود و تزویج نموده بود امام حسین علیه السالم دخترش 
 (626. (و خون او در بنى غنى است 

 
 شهادت احمد بن الحسن علیه السالم 

ى بزرگوارش در احمد فرزند امام حسن مجتبى علیه السالم در سن شانزده سالگى همراه عمو: مامقانى مى نویسد
مادر بزرگوار او ام بشر دختر . كربال حضور داشت و در روز عاشورا پس از یك مبارزه شدید به شهادت رسید

احمد بن الحسن نوجوانى شجاع و : ناسخ مى نویسد. ابى مسعود انصارى در میان بانوان اهل بیت در كربال بود
. نفر را به هالكت رساند 190د گرفت و در سه حمله پیاپى او از امام حسین علیه السالم اجازه نبر. بیباك بود

)627) 
 ابوالفضل العباس علیه السالم سخن مى گوید 

در بعضى از كتب مقاتل آمده است كه ، حضرت عباس علیه السالم در روز عاشورا به برادران گرامى خود، مى 
: نیز مى فرمود. اى سید و امام خود نماییم امروز روزى است كه باید بهشت را بگیریم و جان خود را فد: فرمود

اى برادران من ، امروز در جان نثارى تقصیر نكنید و كوتاهى ننمایید و چنین خیال نكنید كه حسین علیه السالم 
برادر ماست و ما پسران یك پدر هستیم ، نه چنان است ، آن بزرگوار امام و سید و بزرگ و پیشواى ما بوده و 

میان در روى زمین و فرزند حضرت فاطمه زهرا علیه السالم و نور دیده حضرت رسول خدا حجت خداوند عال
چون امام حسین علیه السالم جان نثارى آن بزرگواران را مشاهده نمود، گریه بر وى . صلى اهللا علیه و آله است 

 (628. (اى برادر، خداوند عالمیان به تو جزاى خیر دهد: مستولى گردید و فرمود
 



 ادت برادران حضرت عباس علیه السالم شه
روز عاشورا پس از حمالت طرفین و پیشقدمى اصحاب و شهادت یكایك آنان ، نوبت به جانبازى اقوام و خویشان 

اول كسى كه از بنى هاشم به شهادت رسید حضرت على اكبر علیه السالم بود، چنانكه در . امام علیه السالم رسید
السالم على اول قتیل من خیر نسل سلیل من سالله ابراهیم الخلیل سپس متناوبا و متوالیا،  :زیارت ناحیه مى خوانیم 

یكى بعد از دیگرى با اجازه امام ، به میدان رفتند و شهید شدند، تا آنكه صداى غربت حضرت امام حسین علیه 
من به جاى پدر شما هستم و اینك : حضرت عباس علیه السالم برادران خود را خواست و فرمود. السالم بلند شد

 میل دارم ببینم شما در برابر چشم من در راه اسالم و یاورى حضرت امام حسین علیه السالم فداكارى نمایید
 :بردران مادرى حضرت عباس علیه السالم كه در عاشورا به شهادت رسیدند از قرار زیرند

 عبداهللا بن على بن ابى طالب علیه السالم  .1
عبداهللا بن امیرالمومنین مبلى البالء و المنادى بالوالء فى عرصه كربال المضروب مقبال و مدبرا لعن اهللا السالم على 

 ( از زیارت ناحیه مقدسه(قابتله هانى بن ثبت الحضرمى 
 . مادرش ام البنین دختر حزام بن خالد است

روزى كه عبداهللا بن على بن  :ده است احمد بن محمد به سندش از عبداهللا بن حسن و عبیداهللا بن عباس روایت كر
ابیطالب علیه السالم دركربال به شهادت رسید بیست و پنج سال از عمرش گذشته بود و فرزندى از او به جاى 

عباس بن على علیه السالم به برادرش عبداهللا : احمد بن عیسى نیز از ضحاك مشرقى نقل مى كند كه گفت . نماند
ان جنگ برو تا جانبازى تو را ببینم و در شهادتت ماجور شوم ، زیرا تو را فرزندى پیش روى من به مید: فرمود
 .عبداهللا به میدان رفت و از لشكر دشمن هانى بن ثبیت حضرمى به مبارزه او آمد و او را شهید نمودند. نیست 

 جعفر بن على بن ابى طالب علیه السالم  .2
نفسه محتسبا و النائى عن االوطان مغتر بالمستسلم المنزل المشكور السالم على جعفر بن امیرالمومنین الصابر ب

 ( زیارت ناحیه(بالرجال لعن اهللا قاتله هانى بن ثبیت الحضرمى 
: در النظیم مى نویسد. مادر او نیز ام البنین علیه السالم بود، و همچنین برادرش فرزندى از خود بر جاى نگذاشت 

. سر را به پاس دوستى و عالقه اى كه به برادرش ، جعفر طیار داشت ، جعفر نامیدامیرالمومنین علیه السالم این پ
ضحاك مشرقى ، در حدیثى كه فوقا گذشت ، روایت كرده كه عباس بن على علیه السالم او را براى كشتن مقدم 

 . داشت
سال بیش  19با اینكه .  جعفر بن على بن ابیطالب علیه السالم پس از عبداهللا اجازه نبرد گرفت و به میدان رفت
جعفر نیز : به گفته ضحاك . نداشت ابراز شجاعت كرد و پس از تلفات بسیارى كه به دشمن وارد ساخت ، شهید شد

به دست هانى بن ثبیت كشته شده است ، ولى بر اساس حدیثى كه نصر بن مزاحم از امام باقر علیه السالم نقل كرده 
 (629. (صورت گرفته است  - نه اهللا علیهلع -، قتل وى به دست خولى اصبحى 

 انى انا جعفر ذوالمعالى
 ابن على الخیر ذى النوال

 حسبى بعمى شرفا و خالى
 عثمان بن على بن ابى طالب علیه السالم  .3

السالم على عثمان بن امیر المومنین سمى عثمان بن مظعون ، لعن اهللا رامیه بالسهم خولى بن یزید االصبحى 
مادر او نیز ام البنین علیه السالم بود و چنانچه از عبیداهللا بن حسن و  ( زیارت ناحیه(البانى الدارمى االیادى و 

نیز از على علیه السالم روایت شده . سال داشت  21عبداهللا بن عباس روایت شده ، عثمان بن على هنگام شهادت 
 . نام نهادممن او را به نام برادرم ، عثمان بن مظعون ، عثمان : كه فرمود

 :عثمان بن على علیه السالم ، آنگاه كه دو برادرش شهید شدند، به میدان رفت و این شعر را خواند
 انى انا العثمان ذوالمفاخر

 شیخى على ذو الفعال الظاهر
 آمده عثمان به جنگ ، تیغ یمان در یمین



 بهر قتال شما فرقه بى شرم و دین
 صبح سعادت رسید وقت صبوح من است

 ت كوثر چشم از قدح حور عینشرب
 كوفى و شامى چرا تیغ كشند بر حسین ؟

 در دلشان هیچ نیست بهره ز ایمان یقین ؟
در حدیث ضحاك مشرقى آمده است كه خولى اصبحى او را هدف تیر قرار داد و آن تیر وى را بر زمین افكند و در 

به قتل رسانید و سر آن حضرت را بریده و همراه  این موقع ، مردى از قبیله ابان بن دارم با شتاب آمده و او را
 .خود برد

 (630. (شهادت این سه برادر، جراحت بزرگى بود كه بر قلب داغدار حضرت عباس علیه السالم وارد شد
پس از آن سه تن نیز، عباس بن على علیه السالم ، بزرگترین و آخرین فرزند ام البنین علیه السالم بود كه به 

 .ت ، به میدان رفت و به شهادت رسیدشرحى كه گذش
 

 حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم در یک نگاه
 عباس بن على بن ابیطالب علیه السالم: اسم 
 ابوالفضل: كنیه 
 قمر بنى هاشم ، باب الحوائج ، طیار، اطلس ، سقا و غیره: لقب 
 ( یگر نیز در تاریخ آمده استاقوال د(هجرى در مدینه طیبه  64شعبان سال  4: تولد

 هجرى ، در كربالى معلى ، كنار نهر علقمه 61محرم الحرام سال : شهادت 
 امیر المومنین على بن ابیطالب علیه السالم ، مولود كعبه ، شهید محراب و مظلوم تاریخ: پدر

 فاطمه كالبیه ، معروف به ام البنین علیه السالم: مادر
 سال 35: عمر مبارك 

 . پرچمدار و فرمانده ارتش سیدالشهدا امام حسین علیه السالم ، و سقاى تشنه لبان: ر كربالسمت د
 یزید بن معاویه لعنه اهللا علیه: خلیفه غاصب زمان به هنگام شهادت 

 حكیم بن طفیل سنبسى: قاتل 
 عبد صالح 

ر زیارتنامه آن بزرگوار از رئیس مذهب شیعه ، حضرت امام جعفر صادق علیه السالم دستور رسیده است كه د
 : بخوانیم

. السالم علیك ایها العبد الصالح المطیع هللا و لرسوله و المیرالمومنین و الحسن و الحسین صلى اهللا علیهم و سلم 
)631) 

سالم بر تو اى بنده شایسته خدا، و مطیع امر خدا و رسول او، و مطیع امیرالمومنین و حضرت حسن و حسین 
 مه علیهمصلوات اهللا و سال

پس از او . آن بزرگوار تن به شهادت داد و دست از یارى برادر، كه حامل و مدافع حقیقت دین بود، برنداشت 
: بنابراین خوب است نمازگزاران توجه داشته باشند كه در سالم نماز وقتى مى گویند. براستى عبد صالح بوده است 

 .ن حضرت هم داده و مى دهند، از هر كجا كه باشندالسالم علینا و على عباداهللا الصالحین سالم به آ
  !امیرالمومنین علیه السالم دست فرزند را مى بوسد

پس از والدت حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم ام البنین علیه السالم قنداقه او را به دست امیرالمومنین علیه 
 .ز حق ببیند و حق بشنودالسالم داد كه با خواندن اذان و اقامه در گوش وى ، از همان آغا

 حضرت در گوش راست فرزند اذان ، و در گوش چپش اقامه گفت و نام او را، به نام عمویش عباس ، عباس نهاد
 (632(ثم قبل یدیه و استعبر و بكى 

گویا مى بینم این دستها یوم : سپس دستهاى او را بوسید و قطرات اشك به صورت نازنینش جارى شد و فرمود



 .نار شریعه فرات در راه یارى برادرش حسین علیه السالم از بدن جدا خواهد شدالطف در ك
چنانكه وارد است رسول خدا . مى توان دست فرزند را، از سر عطوفت و شفقت ، بوسید: و از اینجاست كه گفته اند

 (633.(صلى اهللا علیه و آله دست دخترش ، حضرت فاطمه زهرا علیه السالم را مى بوسید
و از اینجا كثرت عطوفت شاه والیت امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم . را به جاى خود مى نشانیدو وى 

 (634(مظلوم تاریخ ، نسبت به این مولود بزرگوار معلوم مى شود 
 

 فاطمه زهرا علیه السالم و دستهاى بریده عباس علیه السالم 
به فاطمه علیه السالم : لى اهللا علیه و آله به على علیه السالم نقل شده است كه در روز قیامت حضرت رسول خدا ص

 بگو براى شفاعت و نجات امت چه دارى ؟
على علیه السالم پیام رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را به حضرت فاطمه علیه السالم ابالغ مى كند و فاطمه علیه 

اى امیر . المقام الیدان المقطوعتان من ابنى العباس  یا امیرالمومنین كفانا الجل هذا: السالم در جواب مى گوید
 (635. (مومنان ، براى ما در مقام شفاعت ، دو دست بریده پسرم ، عباس ، كافى است 

 
 امام حسین و قمر بنى هاشم علیه السالم 

 :آن حضرت در عصر تاسوعا به برادر بزرگوارش ، قمر بنى هاشم علیه السالم ، فرمود
سوار بر اسب شو و نزد آنان رو و  ! ت یا اخى ، حتى تسالهم عما جاء هم برادر، جانم به فدایتاركب بنفسى ان

 (636(بپرس كه از چه رو بدینجا آمده اند؟ 
از اینجا باید پى به عظمت قمر بنى هاشم علیه السالم برد كه شخصیتى چون حسین بن على علیه السالم ، كه امام 

 !خالق و عالم ممكنات است از سر لطف ، به وى فدایت شوم مى گوید على االطالق و واسطه فیض بین
 

 امام زین العابدین و قمر بنى هاشم علیه السالم 
و ان للعباس عند اهللا تبارك و تعالى لمنزله یغبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه : امام چهارم علیه السالم مى فرماید

)637) 
ر نزد خداوند تبارك و تعالى مقام شامخى است كه همه شهیدان در روز براى حضرت ابوالفضل علیه السالم د

 (638. (قیامت به حال او غبطه مى خورند
 

 امام صادق و قمر بنى هاشم علیه السالم 
 :پیشواى ششم شیعه علیه السالم مى فرماید

الء احسنا، و مضى شهیدا كان عمنا العباس بن على نافذ البصیره ، صلب االیمان جاهد مع ابى عبداهللا و ابلى ب
عموى ما، عباس بن على علیه السالم ، بصیرتى نافذ و ایمانى استوار داشت و همراه برادرش ابا عبداهللا ): 639(

 .علیه السالم جهاد كرد و نیكو از امتحان بر آمد و به شهادت رسید
 

 حضرت بقیه اهللا و قمر بنى هاشم علیه السالم 
 : ت ولى عصر عجل اهللا تعالى فرجه الشریف مى خوانیمدر زیارتنامه منسوب به حضر

السالم على العباس بن امیرالمومنین المواسى اخاه بنفسه االخد لغده من امسه الفادى له الواقى الساعى الیه بمائه 
 المقطوعه یداه

ود، دنیایش را در سالم بر عباس فرزند امیر مومنان علیه السالم كه جانش را در راه مواسات با برادرش تقدیم نم
 ... را براى حفاظت از برادرش قربانى ساخت  راه تحصیل آخرت صرف كرد و جانش 

به چند فضیلت از فضایل  -عجل اهللا تعالى فرجه الشریف  -در این سالم حضرت بقیه اهللا حجه بن الحسن العسكرى 
 : حضرت عباس علیه السالم اشاره فرموده است



 . جانش را نثار برادر كرد .1
 دنیا را وسیله نیل به آخرت قرار داد .2
 .نگهبان سپاه و خیام حرم حضرت سیدالشهدا علیه السالم بود و سعى فراوان كرد تا آب را به لب تشنگان برساند .3
 .دو دستش در راه جهاد فى سبیل اهللا قطع شد .4

 (640(طفیل را خدا لعنت كند دو قاتل او یزید بن رقاد و حكیم بن : سپس حضرت مى فرماید
 به دریا پا نهاد و، خشك لب بیرون شد از دریا
 ! مروت بین ، جوانمردى نگر، غیرت تماشا كن

در باب قمر بنى هاشم علیه السالم ، براى انسان یقین  -سالم اهللا علیهم اجمعین  -از مالحظه كلمات ائمه اطهار 
بزرگوارن از مقام و منزلت بس بزرگى برخوردار  حاصل مى شود كه فرزند رشید ام البنین علیه السالم نزد آن

 (641. (است ، چنانكه كرامات مذكور در بخش پایانى كتاب حاضر نیز بروشنى موید این امر مى باشد
 

 شجاعت حضرت قمر بنى هاشم علیه السالم 
من ، و با وجود و با همه آمادگى دش. از شهامت و شجاعت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم داستانها گفته اند

قشون فراوانى كه جناح خصم در میدان كربال گرد آورده بود، باز هم شجاعت او پشت آنان را مى لرزانید و لذا 
براى دفع این خطر، در نظر گرفته بودند كه به هر نحو شده اباالفضل العباس علیه السالم را از امام حسین علیه 

ه شمر از سوى مادر با وى داشت این ماموریت را بر عهده او گذاشتند ولى السالم جدا كنند، و به مناسبت نسبتى ك
 (642. (او نیز از این ماموریت ناكام و نومید برگشت 

صاحب كتاب كبریت احمر پس از نقل داستانى شگفت از شجاعت و جنگاورى حضرت عباس علیه السالم مى 
ان به طور تقریب هفده سال بوده ، خوارزمى در كتاب صحت این داستان استبعادى ندارد، زیرا عمر آن جو: گوید

 . وى جوانى كامل بوده است: مناقب مى گوید
در جنگ صفین ، مردى از  : چنین است) 147مناقب ، صفحه : در كتاب (داستان مزبور، به روایت خوارزمى 

گاه در همى را با انگشت وى به قدرى شجاع و قوى بود كه هر. لشگر معاویه خارج شد كه او را كریب مى گفتند
 !ابهام خود مى فشرد، نقش سكه آن محو مى گردید

مرتفع بن . كریب به میدان آمد و فریاد كشید و بر آن شد كه حضرت على بن ابیطالب علیه السالم را به قتل برساند
شرحبیل بن بكر بعد از او، . وضاح زبیدى گام پیش نهاد و براى مبارزه با كریب به میدان رفت ، ولى شهید شد

پس از وى ، حرث بن حالج شیبانى براى قتال كریب قیام . براى مبارزه با كریب شتافت و او نیز به شهادت رسید
 .كرد، ولى او هم كشته شد

مشاهده این صحنه براى على بن ابیطالب علیه السالم موجب نگرانى و ناراحتى گردید، لذا فرزند بزرگوارش ، 
علیه السالم ، را كه مردى كامل بود خواست و به وى دستور داد از اسب خود پیاده شود  حضرت اباالفضل العباس

 .و لباسهاى خویش را از تن بیرون آورد
حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم لباسهاى فرزندش ، قمر بنى هاشم علیه السالم ، را پوشید و بر 

 .ه تن عباس علیه السالم پوشانید و اسب خویش را نیز به او دادآگاه لباسهاى خود را ب. اسب وى سوار شد
امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السالم این عمل را بدین لحاظ انجام داد كه وقتى به میدان كریب برود، كریب 

 .آن حضرت را نشناسد، مبادا بترسد و فرار كند
لسالم در مقابل كریب قرار گرفت ، وى را به داد عالم هنگامى كه حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه ا

 . آخرت آورد و او را از غضب و سخط خداوند بر حذر داشت
این را گفت و به ! من با این شمشیرم افراد زیادى را از قبیل تو كشته ام : ولى كریب در جواب اسداهللا الغالب گفت 

آن شیر بیشه شجاعت نیز با ضربتى كه بر فرق . له كردحضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم حم
موقعى كه على بن ابیطالب علیه السالم كریب را به جزاى خود رسانید، به مكان . كریب زد، او را دو شقه نمود

تو در كنار كشته كریب توقف كن ، زیرا : خویشتن بازگشت و به فرزند برومندش ، محمد بن حنفیه ، فرمود



 .ش خواهد آمدخونخواه وى پی
یكى از عموزادگان كریب به میدان آمد و راجع به قتال . محمد امر پدر را ااجرا كرد و نزدیك پیكر كریب ایستاد

وى با محمد به جنگ پرداخت و محمد او را . من به جاى قاتل كریب مى باشم : محمد گفت . وى از او سوال كرد
و بدینگونه ، خونخواهان كریب یكى پس از . ه اولى ملحق كردپس از وى دیگرى آمد و محمد او را نیز ب. كشت 

 (643) .دیگرى به جنگ محمد آمدند تا تعداد كشتگان به هفت نفر رسید
------------------------------------------ 
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 .(97، ص 1اسالمیه جلد 
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 جوان نقابدار
در بعضى كتب : مى گوید (24صفحه  3جلد (، در كبریت احمر )قمرى  1352متوفى (باقر بیرجندى  عالمه محمد

معتبره دیدم كه در جنگ صفین هنگامى كه قشون معاویه آب را بر روى اصحاب امیرالمومنین علیه السالم بسته 
تصرف ایشان با برادرش امام بودند، قمر بنى هاشم علیه السالم در حمله به لشگر معاویه بیرون آوردن آب از 

روایت شده كه در یكى از روزهاى جنگ صفین ، مردم دیدند از لشگر : نیز مى گوید. حسین علیه السالم همراه بود
امیرالمومنین علیه السالم جوانى كه نقاب به صورت انداخته ، هیبت و صالبت و شجاعت از او ظاهر و هویداست 

معاویه . باشد، بیرون آمده و اسب خود را در میدان جوالنى داد و مبارز طلبیدو تقریبا به سن شانزده ساله مى 
 : ابو الشعثاء گفت. ابوالشعثاء را به حرب او فرمان داد

مردم شام مرا با هزار سوار مقابل مى دانند و تو مى خواهى مرا به جنگ كودگى بفرستى ؟ من هفت پسر دارم ، 
ابوالشعثا پسر اولش را به میدان نبرد نهادند و جوان ! م تا حساب او را برسدیكى از آنان را به جنگ او مى فرست

 .كشته شد و پس از وى بترتیب یكایك پسران وى در میدان نبرد نهادند و جوان نقابدار آنان را نیز به جهنم فرستاد
ا او نیز كشته شد و دیگر ابواشعثاء كه اوضاع را اینچنین دید، دنیا در نظرش تاریك شده و خود به میدان آمد ام

. آنگاه جوان نقابدار عنان به جانب لشگر امیرالمومنین علیه السالم برگردانید. كسى جرات میدان رفتن را نكرد
اصحاب امیرالمومنین علیه السالم از شجاعت وى سخت در حیرت بودند و از خود مى پرسیدند كه این جوان 

لى علیه السالم آن جوان را طلبید و نقاب از صورت مبارك وى برداشت ، نقابدار كیست ؟ تا آنكه امیرالمومنین ع
 (644. (آنگاه بود كه دیدند وى قمر بنى هاشم حضرت اباالفضل العباس علیه السالم است 

 نگاهى به شجاعت و جنگاورى قمر بنى هاشم علیه السالم در روز عاشورا بیفكنیم
دالور را به هالكت رسانید به گونه اى كه دشمن  250یه السالم در جنگ تن به تن روز عاشورا حضرت عباس عل

 : انگشت حیرت به دهان گرفت و گفت
 كه یا رب چه زور و چه بازوست این

 مگر با قدر هم ترازوست این
براى دفعه بعد كه همگى اصحاب و بنى هاشم شهید گشتند و كسى باقى نماند و صداى العطش كودكان در حرمسرا 

 . یرت و حمیت آن شهسوار به جوش آمد و براى آوردن آب اجازه میدان خواستبلند بود، غ



ماردبن صدیق ، از جمله شجاعان لشگر عمر سعد بود، مردى قوى هیكل نظیر مرحب خیبرى و عمرو بن عبد ود، 
كه زره  و بسیار رشید و داراى قامتى بلند و بدنى قوى و هیبتى موحش و تنومند از شجاعان نامى عرب ، در حالى

محكمى به تن داشت و نیزه بلند بر دست و خود مخروطى بر سر و بر اسبى قوى هیكل سوار بود، میدان آمد و 
فریاد زد اى جوان شمشیرت را بینداز و بدان كسى كه به سوى تو آمده قلبى پر عطوفت دارد و با مهربانى دلش به 

وى كشته شود و به عالوه ننگ دارم كه با این عظمت حال حوانى تو مى سوزد كه با این سیما و منظر به دست 
جثه و شجاعت ، جوانى را بكشم ؟ بهتر است موعظه مرا بپذیرى و ترك مخاصمه كنى ، و او را با ابیاتى چند 

 .موعظه كرد
 اى دشمن خدا بیانات شیواى ترا شنیدم ، لكن آنها مانند بذریست: حضرت ابا الفضل علیه السالم در جوابش فرمود

كه در زمین شوره زار یا زمین سخت بپاشند، خیلى دور است كه عباس خود را به تو تسلیم نماید تا از طوفان بال 
نجاتش بخشى ، و اما از حذاقت من سخن راندى ، این نسبت میراثى است كه از خاندان نبوت به ما رسیده و ما 

بر و بر سختى ها شاكر و در تمام امور بر خدا فدائى دین هستیم و به شهادت افتخار مى كنیم و در مصائب صا
توكل داریم ، و اما تو اى مارد از فضایل محرومى و خصال اسالمى در تو نیست ، نسبت من به رسول خدا صلى 
اهللا علیه و آله مى رسد، من شاخه اى از شجره طیبه نبوت هستم و آن كه از این شجره باشد موید من عنداهللا بوده و 

در بین این گفت و شنودها اباالفضل علیه السالم خود را . ت قیود و بندگى ابنا زمان واقع نخواهد شدهیچ وقت تح
مهیا كرد و از جا جست و سر نیزه مارد را گرفت و از دست او در آورد و با نیزه خودش بر سینه او زد و از اسب 

شمر فریاد زد مارد را دریابید كه  به زمین انداخت ، لشگریان مبهوت شدند و چون دیگر طاقت جنگ نداشت
 .حضرت مهلتش نداد و سر او را جدا كرد

 
 جهاد با نفس اباالفضل علیه السالم 

بدنش مجروح گشت ، دستهایش جدا : حضرت عباس علیه السالم در ستیز با دشمن ، براستى سنگ تمام گذاشت 
لكن جهاد با نفس ... كشته شد...سید، كشت وشد، بر فرق سرش عمود آهنى زدند و تیر به چشم و به مشك آب او ر

او ذى قیمت تر است كه با لب تشنه كف آب را تا نزدیك دهان آورد ولى از لب تشنه برادر و كودكان و اطفال تشنه 
 ! او یاد كرد و آب را بر روى آب ریخت

 
 چرا عباس علیه السالم را سقا نامیدند 

كه به من خبر رسیده است امام حسین علیه السالم حفر چاه مى كند اینك زمانى كه ابن زیاد به عمر سعد نامه نوشت 
امام حسین علیه السالم را از آب منع كن ، و از طرف دیگر نیز ذخیره آب در خیمه هاى امام حسین علیه السالم 

بیست سوار و رو به پایان مى رفت ، امام حسین علیه السالم حضرت عباس علیه السالم سپساالر كربال را طلبید و 
 .سى تن پیاده مالزم ركاب آن حضرت كرد تا از شریعه آب آوردند

زمان . حضرت عباس علیه السالم صبر كرد تا شب تاریك شد، سپس چون شیر غران به سوى شریعه روان شد
. دروى عباس علیه السالم روان بود و نخستین كسى بود كه وارد شریعه ش  حركت ، هالل بن نافع بجلى از پیش 

عمر گفت  . یك تن ؛ پسر عم تو، آمده ام تا آب بنوشم: كیستى و اینجا چه مى كنى ؟ گفت  : عمرو بن حجاج گفت
اى عمرو مرا آب مى دهى ، ولى پسر پیغمبر و اهل بیت او را تشنه مى : هالل گفت ! بنوش ، بر تو گوارا باد

 گذارى تا از عطش هالك شوند؟
هالل چون این سخن . ه توان كرد؟ ماموریت دارم و باید آن را به نهایت برسانم راست گفتى ، لكن چ: عمرو گفت 

عباس سالم اهللا علیه چون شیر شرزه با جماعت خود به شریعه در ! بشنید، ندا در داد كه اى اصحاب حسین در آیید
اب امام حسین علیه اصح . آمد، و از آن سوى عمرو نیز به افراد خود فرمان جنگ داد و تنور رزم افروخته گشت

در این جنگ از لشگر عمرو بن حجاج . السالم نیمى به مقاتلت پرداختند، و نیمى مشكهاى خود را از آب پر كردند
، جمعى مقتول و مطروح افتادند و گروهى خسته و مجروح گشتند، ولى از اصحاب امام حسین علیه السالم كسى 

م بسالمت بازگشت و اصحاب امام و اهل بیت علیه السالم سیراب حضرت عباس علیه السال  پس . را آسیبى نرسید
 (645. (شدند و از اینجاست كه عباس را سقا نامیدند

 
 شهادت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم

با چنان جمال دل آرا و طلعتى زی . حضرت عباس پرچمدار ارتش اباعبداهللا الحسین علیه السالم ملقب به سقا است
آن حضرت قد بلند باالیى داشت ، بر پشت اسب قوى و فربه مى نشست ، . داشت كه او را ماه بنى هاشم مى گفتند

 .او را از مادر و پدر سه برادر بود كه هیچ كدام را فرزند نبود. پاى مباركش بر زمین مى رسید



بعد . بیند و اجر مصائب ایشان را درك كندابوالفضل علیه السالم اول ایشان را به جنگ فرستاد تا كشته ایشان را ب
مى خواهم : از آن همه كشت و كشتار آن حضرت نزد امام حسین علیه السالم آمد و اجازه میدان خواست و گفت 

تو صاحب لواى ! اى برادر: امام از شنیدن آن سخنان جانسوز به گریه در آمد و فرمود. جانم را فداى تو گردانم 
سینه ام تنگ شده و از زندگانى دنیا سیر : ابوالفضل علیه السالم عرض كرد .كسى با من نماند منى ، چون تو نمانى

پس الحال كه عازم سفر : امام علیه السالم فرمود. گشته ام و اراده كرده ام كه از این مردم منافق خونخوواهى كنم 
 .آخرت شده اى ، آبى براى كودكانم فراهم بنما

هر چه پند و اندرز به آنان گفت ، سخن آن حضرت در قلب آن بى . بل لشكر ایستادحضرت حركت كرده در مقا
ناچار حضرت عباس به خدمت برادر شتافت و هرچه مشاهده كرده بود به عرض امام علیه . دینان اثرى نكرد

العطش ، بچه ها در كنار خیمه دور حضرت اباالفضل را گرفته ناله مى كردند و با صداى بلند . السالم رساند
 :العطش مى گفتند

حضرت ابوالفضل علیه السالم بى تابانه سوار بر اسب شد و نیزه بر دست گرفت و مشكى برداشت و به سوى آب 
حضرت را دور كردند و تیرها به . چهار هزار نفر مثل دیوار، كنار شریعه صف كشیده بودند. فرات حركت كرد

 .السالم رجز مى خواند حضرت علیه. چله كمان به طرف حضرت انداختند
به روایتى هشتاد تن را به . از هر سو كه حمله مى كرد لشكر متفرق مى شدند مثل این كه روباه از شیر فرار كند

چون خسته و تشنه بود كفى از آب برگرفت . خالك هالكت افكند تا به شریعه وارد شد و خود را به آب فرات رسانید
ه السالم و اهل بیت او را یاد آورد، آب را از كف بریخت ، مشك را پر از آب كرد تشنگى سید الشهدا علی .تا بنوشد

و بر كتف راست افكند و از شریعه بیرون شتافت تا خود را به لشكرگاه برادر برساند و كودكان را از زحمت 
حضرت مانند شیر  تشنگى برهاند، لشكر كه چنین دیدند راه او را گرفتند و از هر طرف او را احاطه كردند و آن

ناگاه نوفل االزرق و به روایتى زید بن ورقا كمین كرده از . غضبان بر آن منافقان حمله مى كرد و راه مى پیمود
آن شمشیر بر . پس تیغى حواله آن جناب كرد. پشت نخلى بیرون آمد و حكیم بن طفیل او را كمك كرد و تشجیع نمود

حضرت ابوالفضل علیه السالم فورا مشك را به دوش چپ افكند و . دست راست آن حضرت رسید و از تن جدا شد
 :تیغ را به دست چپ داد و بر دشمنان حمله كرد و این رجز را مى خواند

 و اهللا ان قطعتم یمینى
 انى احامى ابدا عن دینى
 و عن امام صادق الیقین

 نجل النبى الطاهر االمین
باره نوفل و به روایتى حكیم بن طفیل لعین از كمین بیرون دگر . پس مقاتله كرد تا ضعف عارض آن حضرت شد

 :جست و دست چپش را از بند بینداخت ، حضرت عباس علیه السالم این رجز خواند
 یا نفس التخشى من الكفار

 و ابشرى برحمه الجبار
 مع النبى سدى المختار

 قد قطعوا ببغیهم یسارى
 فاصلهم یا رب حر النار
ت و همت گماشت تا شاید آب را به آن لب تشنگان آل رسول برساند كه ناگاه تیرى بر مشك و مشك را به دندان گرف

 .آب آمد و آب آن بریخت و تیر دیگر بر سینه اش رسید و از اسب در افتاد
سپس فریاد برداشت كه اى برادر، مرا دریاب و به روایت مناقب ، ملعونى عمودى از آهن بر فرق مباركش زد كه 

چون جناب امام حسین علیه السالم صداى برادر شنید خود را به او . دت به ریاض جنت پرواز كردبا بال سعا
. رسانید، برادر خود را دید در كنار فرات با تن پاره پاره و مجروح با دست هاى بریده در كنار علقمه افتاده است 

 :پس بگریست و فرمود
 االن انكسر ظهرى و قلت حیلتى

 (646(و تدبیر و چاره من گسسته گشت  اكنون پشت من شكست
 كفى از محیط سخاوت جدا شد 

 برادر چه آخر ترا بر سر آمد
 كه سرو بلند تو از پا در آمد

 چه شد نخل طوبى مثال قدت را
 كه یكباره بى شاخ و برگ و برآمد



 چه از تیشه این ستم پیشه مردم
 به شاخ گل و نونهال تر آمد

 دریغا كه آیینه حق نما را
 ى زنگ خون بر رخ انور آمدبس

 چه خورشید خاور به خون شد شناور
 مهى كز فروغ رخش خاور آمد

 ندانم كه ماه بنى هاشم را
 چه بر سر از این قوم بداختر آمد

 ز سر دار رحمت سرى دید زحمت
 خدنگ مخالفت به بال و پر آمد
 دو دستى جدا شد ز یكتا پرستى

 كه صورتگر نقش هر گوهر آمد
 ط سخاوت جدا شدكفى از محی

 كه قلزم در او از كفى كمتر آید
 دریغا كه دریا دلى ز آب دریا

 برون با درونى پر از اخگر آمد
 عجب در یكدانه خشك لعلى

 ز دریا برون با دو چشم تر آمد
 ز سوز عطش بود دریاى آتش
 دهانى كه سرچشمه كوثر آمد
 دریغا كه آن رایت نصر آیت

 (647(نگونسر ز بیداد یك صرصر آمد 
 زبان حال ام البنین علیه السالم 

 چشمه خور در فلك چارمین
 سوخت ز داغ دل ام البنین

 مرغ دلش زار چو مرغ هزار
 داده ز كف چار جوان گزین

 كعبه توحید از آن چارتن
 یافت ز هر ناحیه ركنى ركین
 قائمه عرش از ایشان به پاى

 قاعده عدل از آنها متین
 نغمه داودى بانوى دهر

 بسى آب دل آهنینكرده 
 زهره ز ساز غم او نوحه گر

 مویه كنان حور عین
 یاد ابوالفضل كه سر حلقه بود

 بود در آن حلقه ماتم نگین
 ناله و فریاد جهان سوز او

 لرزه در افكنده به عرش برین
 كاى قد و باالى دالراى تو

 در چمن ناز بسى نازنین
 غره غراى تو اهللا نور

 نقش نخستین كتاب مبین
 زیباى تو سرو قدم طره

 غیب مصون در خم او چین چین
 كعبه فرو ریخت چه آسیب دید



 ركن یمانى ز شمال و یمین
 زمزم اگر خون بفشاند رواست

 از غم آن قبله اهل یقین
 ریخت چه بال و پر آن شاهباز

 سوخت ز غم شهپر روح االمین
 آه از آن سینه سینا مثال
 داد ز بیدادى پیكان كین

 ى شكافتطور تجالى اله
 سر انا اهللا به خون شد دفین

 عاقبت از مشرق زین شد نگون
 مهر جمانتاب به روى زمین
 خرمن عمرم همه بر باد شد

 میوه دل طعمه هر خوشه چین
 صبح من و شام غریبان سیاه

 روز من امروز چه روز پسین
 چار جوان بود مرا دلفروز

 و الیوم اصبحت و ال من بنین
 عدهمال خیر فى الحیاه من ب

 فكلهم امسى صریعا طعین
 خون بشو اى دل كه جگر گوشگان

 قد و اصلوا الموت بقطع الوتین
 نام جوان مادر گیتى مبر

 تذكرینى بلیوث العرین
 چون كه دگر نیست جوانى مرا

 ال تدعونى و یلكم ام البنین
 مفتقر از ناله بانوى دهر

 عالمیان تا به قیامت غمین
 از دیوان كمپانى

 اس بن امیر المومنین علیه السالم محمد بن عب
مى نویسد كه قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه  195السید عبدالرزاق المقرم النجفى در كتاب العباس ، ص 

السالم پنج اوالد داشت عبیداهللا و الفضل و الحسن و القاسم و یك دختر، ولى ابن شهر آشوب نام یكى از فرزندان او 
 (648. (و را از شهداى طف بشمار آورده است را محمد دانسته و ا

 فرزند شهید قمر بنى هاشم علیه السالم 
محمد و عبداهللا از جمله فرزندان قمر بنى هاشم علیه السالم هستند كه به گفته مورخان در كربال به شهادت رسیده 

حمد داشته ، به حدى كه آن پسر حضرت ابوالفضل علیه السالم در میان فرزندان خویش عالقه تامى به م: گویند. اند
را از خود جدا نمى كرده است ، در عین حال پس از شهادت برادران ، شمشیر به كمرش بست و اذن جنگ براى 

اى نور دیده ، از محنت آباد جهان به سوى خرم آباد جنان رهسپار شو كه ساعتى نمى : او حاصل نمود و فرمود
عموى خویش ، حسین بن على بن ابیطالب علیه السالم را بوسید و با عمه  محمد دست. گذرد به تو ملحق خواهم شد

جنگ او در كتب مقاتل دیده نمى شود، ولى ابن شهر آشوب و دیگران ، محمد بن . وداع كرد و به میدان شتافت 
بنى دارم  قاتل وى نیز عنصرى تبهكار و سنگدل از طایفه. عباس علیه السالم را در شمار شهداى كربال آورده اند

شهادت این پسر چهارده یا پانزده ساله ، پدرش . است كه داغ او را به دل پدرش قمر بنى هاشم علیه السالم گذارد
 (649. (را سخت بیازارد

 
 گریه امام حسین علیه السالم براى قمر بنى هاشم علیه السالم 

جلد چهارم ، در بخش مربوط به مقتل  ، قسم اول از130مرحوم عالمه سید محسن امین در اعیان الشیعه صفحه 
 :حضرت عباس بن على علیه السالم برادر امام حسین علیه السالم نقل مى كنند



حضرت عباس علیه السالم توانایى حركت نداشت ، چون زخمها او را سنگین كرده بود، امام حسین علیه السالم 
 (650. (براى شهادت او گریه سختى كرد

بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم به  پس از شهادت حضرت قمر
اكنون پشت من شكسته و : دستهاى مقطوع وى نظر افكنده و آن تن پاره پاره را نظاره كرد، سخت گریست و فرمود

ناگاه دو جوان ، مثل دو  ! و اغوثاه بك یا اهللا و اقله ناصراه: پس فریاد برآورد. رشته تدبیر و چاره گسسته گشت 
یكى محمد بن عباس علیه السالم و دیگرى برادر او قاسم بن عباس علیه السالم بود و : ماه ، از خیمه بیرون آمدند

شهادت پدر شما را كفایت مى كند آن دو برادر عرض : آن حضرت فرمود. لبیك یا مولى نحن بین یدیك : مى گفتند
. دو برادر دست و پاى عمو را بوسیدند و با عمه ها وداع كرده روى به میدان نهادند   ال واهللا یا عماه ، پس: كردند

یكى دویست و پنجاه تن از آن مالعین و دیگرى هشتصد و بیست تن را به جهنم فرستاد سپس هر دو به شهادت 
 (652) (651. (رسیدند

 
 شهادت عبداهللا بن مسلم بن عقیل علیه السالم

اول كى كه از اهل بیت امام حسین علیه السالم به مبارزت بیرون شد عبداهللا بن مسلم : موده محمد بن ابوطالب فر
 :بود و رجز مى خواند و مى فرمود

 الیوم القى مسلما و هو ابى
 و فتیه بادوا على دین النبى
 لیسوا بقوم عرفوا بالكذب
 لكن خیار و كرام النسب

 من هاشم السادات اهل النسب
نود و هشت نفر را در سه حمله به درك فرستاد، پس عمرو بن صبیح او را شهید كرد، رحمه  پس كارزار كرد و

 اهللا علیه
مادرش رقیه دختر امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم بوده ، و شیخ مفید و طبرى روایت : ابوالفرج گفته 

دست خود را سپر پیشانى خود كرد آن تیر آمد  كرده اند كه عمرو بن صبیح تیرى به جانب عبداهللا انداخت و عبداهللا
و كف او را بر پیشانى او بدوخت ، عبداهللا نتوانست دست خود را حركت دهد پس ملعونى دیگر نیزه بر قلب 

 .مباركش زد و او را شهید كرد
شگر حمله و بعضى از مورخین گفته اند كه بعد از شهادت عبداهللا بن مسلم آل ابوطالب علیه السالم جملگى به ل

 صبرا على الموت یا بنى عمومتى: آوردند، جناب سیدالشهدا علیه السالم كه چنین دید ایشان را صیحه زد و فرمود
رضوان اهللا علیه ، و قاتل . هنوز از میدان برنگشته بودند كه از بین ایشان محمد بن مسلم بن زمین افتاد و كشته شد

 (653. (بود جهنى  او ابو مرهم ازدى و لقیط بن ایاس
 

 شهادت محمد بن عبداهللا بن جعفر علیه السالم 
 :محمد بن عبداهللا بن جعفر علیه السالم به مبارزت بیرون شد و این رجز خواند

 اشكو الى اهللا من العدوان
 فعال قوم الردى عمیان

 قد بدلوا معالم القرآن
 و محكم التنزیل و التبیان

 و اظهروا الكفر مع الطغیان
ابوالفرج گفته كه مادرش خوصا بنت . را به خاك هالك افكند، پس عامر بن نهشل تمیمى او را شهید كرد پس ده نفر

 . حفص از بكر بن وائل است
 

 شهادت عون به عبداهللا بن جعفر علیه السالم 
 :عون به مبارزت بیرون شد و آغاز جدال كرد و رجز خواند: در مناقب است 

 ان تنكرونى فانا ابن جعفر
 د صدق فى الجنان ازهرشهی

 یطیر فیها بجناح اخضر
 كفى بهذا شرفا فى المحشر



پس قتال كرد و سه تن سوار و هیجده تن از پیادگان از مركب حیات پیاده كرد، آخر االمر به دست عبداهللا بن قطنه 
 .شهید گردید

المومنین على بن ابیطالب علیه مادرش حضرت زینب كبرى عقیله بنى هاشم علیه السالم دختر امیر : ابوالفرج گفته 
 .السالم بنت فاطمه بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله بود

 شهادت عبدالرحمن بن عقیل علیه السالم 
 :عبدالرحمن بن عقیل به مبارزت بیرون شد و رجز خواند

 ابى عقیل فاعرفوا مكانى
 من هاشم و هاشم اخوانى
 كهول صدق ساده االقران

 نیانهذا حسین شامخ الب
 و سید الشیب مع الشبان

پس هفده تن از فرسان لشكر را به خاك هالك افكند، آنگاه به دست عثمان بن خالد جهنى به درجه رفیعه شهادت 
 .رسید

طبرى گفته كه گرفت مختار در بیابان دو نفرى را كه شركت كرده بودند در خون عبدالرحمن بن عقیل و در برهنه 
 .ایشان را، آنگاه بدن نحسشان را به آتش سوزانیدكردن بدن او، پس گردن زد 

 
 شهادت جعفر بن عقیل علیه السالم 

 :جعفر بن عقیل علیه السالم به مبارزت بیرون شد و رجز خواند
 انا الغالم االبطحى الطالبى

 من معشر فى هاشم من غالب
 و نحن حقا ساده الذوائب

 هذا حسین اطیب االطایب
 .ده سوار را به قتل رسانید و به دست بشر بن سوط همدانى به قتل رسیدپس دو نفر و به قولى پانز

 .و دیگر عبداهللا االكبر بن عقیل علیه السالم ، كه عثمان بن خالد و مردى از همدان او را به قتل رسانیدند
 .جهنى شهید كرد  و محمد بن مسلم بن عقیل علیه السالم را ابو مرهم ازدى و لقیط بن ایاس 

 (654. (بن ابى سعید بن عقیل علیه السالم را لقیط بن یاسر جهنى به زخم تیر شهید كردو محمد 
 

 حضرت على اصغر علیه السالم 
كودك شیر خوارى كه بیش از شش ماه نداشت در حرم امام حسین بود به نقل ابى مخنف پس از شهادت على اكبر 

ا چه شده گفتند طفل شیر خوار سه روز است آب نخورده یك مرتبه صداى زنان خیام بلند شد امام آمد فرمود شما ر
و از شدت عطش خود را به زمین انداخت امام ، شیر خوار خود را گرفت و سردست بلند كرد عرض كرد 

پروردگارا تو مى دانى غیر از این كودك كسى را ندارم و این شیر خوار از شدت عطش برخود مى پیچید آنگاه 
 . آبى خواست برد طرف لشكر و براى او

 فبینما هو یخاطبهم اذ اتاهم سهم مسموم له ثالث شعب من شقى میشوم لعنه اهللا علیه فذبح الطفل من االذن الى االذن
هنوز سخن سیدالشهدا تمام نشده بود كه تیر سه شعبه زهر آلود عقید بن سمعان یا حرمله بن كاهل اسدى بر گلوى از 

فرزندش چون ماهى به خود مى غلطد و خون جارى شد دست برد زیر گل نازكتر على اصغر نشست پدر دید 
گلوى على اصغر و خون او را گرفت به جامه مالید و به آسمان پاشید و عرض كرد خدایا شاهد باش این قوم بر 

شیر خواره را به سینه چسباند در حالى كه خون جارى بود و عقب خیام برد و دو . ذریه پیغمبرت رحم نكردند
 (655) .نماز خواند و دفن كرد و اشعارى بسرود ركعت

مسعودى و ابوالفرج اصفهانى و طبرى نوشته اند چون امام حسین علیه السالم تنها ماند دیگر از مردان جز على بن 
الحسین علیه السالم كسى را نداشت آمد با عبداهللا رضیع وداع كند او را گرفت ببوسد در حال بوسه تیرى از گوش 

شت و به گلوى نازك على اصغر نشست و بعضى هم نوشته اند كه امام این كودك را دید از تشنگى به خود امام گذ
مى پیچد به میدان برد سر دست بلند كرد گفت اى قوم این شیر خوار من محتاج آب است با یك شربت آب خطر 

به خون آغشت و امام او را پشت  مرگ او را بر طرف كنید هنوز سخنش تمام نشده بود كه تیر دشمن آمد و او را
خیام دفن كرد ولى دشمن بى شرم او را بیرون آورد و سر او را هم بریدند و جز اسرا به شام بردند اال لعنه اهللا على 

 . القوم الظالمین



 و بالرضیع اتاه سهم ردى
 حضیث ابوه كالقوس من سفقه

 قد خضب حسبه الدما فقل
 بدر سما قد اكتسبى شفقه

 دادن لبش چون پسته بودوقت جان 
 من بمیرم دست و پایش بسته بود

شهادت حضرت على اصغر علیه السالم بزرگترین درد بر دل ابى عبداهللا علیه السالم بود چنانچه فرمود ویل 
لهوالء القوم اذا كان جدك المصطفى خصمهم و عظمت مصیبت این كودك از این جا معلوم مى شود كه حضرت 

سالم براى هیچ كس روز عاشورا نماز نخواند مگر براى این طفل رضیع و هیچیك از شهدا را امام حسین علیه ال
دفن نكرد مگر على اصغر علیه السالم و خون او را نمى گذاشت به زمین برسد و بسیار در شهادت او پریشان شد 

 (656. (و به خدا شكایت این مردم را كرد
 

 در شهادت طفل شیرخوار 
 :لیه السالم جوانان و دوستان خود را كشته دید، خود آهنگ جنگ كرد و فریاد زدچون امام حسین ع

هل من ذاب یذب عن حرم رسول اهللا ؟ هل من موحد یخاف اهللا فینا؟ هل من مغیث یرجو اهللا اغاثتنا؟ هل من معین 
 (657(یرجو عند اهللا فى اعانتنا؟ 

ند، آیا خدا پرستى هست كه از خدا بترسد و ما را اعانت آیا كسى هست كه دشمن را از حرم پیغمبر براند و دور ك
 كند، آیا فریاد رسى هست كه براى ثواب ما را یارى كند؟

آن فرزند صغیر : پس صداى زنان به شیوه بلند شد و امام علیه السالم نزدیك خیمه آمد و با زینب علیه السالم گفت 
حرمله بن كاهل اسدى لعنه اهللا علیه تیرى بیفكند . و خواست ببوسدپس او را بگرفت . را به من ده تا او را وداع كنم 

 : شاعر خوب گفته است. كه در گلوى طفل آمد و او را ذبح كرد
 و منعطف اهوى لتقبیل طفله

 فقبل منه قبله السهم منحرا
او : داد و گفت پس آن طفل را به زینب . براى بوسیدن طفل خود خم شد، اما تیر پیش از وى بر گلوگاه او بوسه زد

چشم خدا مى : را نگاه دار و خود دو دست زیر گلوى گرفت و چون با خون پر شد به طرف آسمان پاشید و گفت 
شیخ مفید در مقتل این طفل گفته كه امام حسین علیه السالم جلو چادر نشست و . بیند، آنچه بر من آمد سهل باشد

 .، او را بر دامن نشانید، مردى از بنى اسد تیرى افكند او را ذبح كردعبداهللا بن حسین فرزند او را آوردند، طفل بود
اى : عقبه بن بشیر اسدى گفت كه ابو جعفر محمد بن على بن الحسین علیه السالم به من فرمود: ابى مخنف گفت 

 : گفتم. بنى اسد، ما از مشا خونى طلب داریم 
پسركى از آن حسین علیه السالم نزد او آوردند و : ت ؟ فرمودگناه من چیست رحمك اهللا یا اباجعفر، آن چه خونى اس

پس حسین علیه السالم دست از خون او پر كرد و بر . در دامنش بود كه یكى از شما تیر افكند و او را ذبح كرد
اى پروردگار، اگر نصرت را از آسمان بر ما بسته اى ، پس بهتر از آن نصیب ما كن و از : زمین ریخت و گفت 

 .ن ستم كاران انتقام ما را بگیرای
وسبط در تذكره از هشام بن محمد كلبى حكایت كرد كه چون حسین علیه السالم آنها را دید كه بر كشتن وى متفق 

میان من و شما این كتاب خدا و جدم محمد رسول اهللا : اند، مصحف را برگرفت و بگشود و بر سر نهاد و فریاد زد
 مرا حالل مى دارید؟، اى مردم به چه سبب خون 

: دست او را بگرفت و فرمود. حسین علیه السالم صداى طفلى شنید كه از تشنگى مى گرید: و نیز گفته شده است 
پس مردى از آنها تیرى افكند و آن طفل را ذبح كرد و . اى مردم ، اگر بر من رحم نمى كنید بر این طفل ترحم كنید

خدایا حكم كن میان ما و این مردمى كه ما را خواندند تا یارى كنند، آنگاه  :حسین علیه السالم بگریست و مى گفت 
 . اى حسین ، او را رها كن كه وى را در بهشت دایه اى معین است: پس ندایى از آسمان رسید. ما را كشتند

گشت و حصین بن تمیم تیرى افكند كه در لب آن حضرت جاى گرفت و خون از دو لبش روان : و بعد از آن گوید
خدایا، سوى تو شكایت مى كنم از آنچه با من و برادران و فرزندان و خویشان من مى : مى گریست و مى گفت 

و محمد بن طلحه در مطالب السوول از كتاب الفتوح نقل . آن طفل را با كشتگان اهل بیت بنهاد :و ابن نما گوید. كنند
پس او را به خون آغشته كرد و با . تیرى آمد و او را بكشت  كرده است كه امام علیه السالم فرزند صغیرى داشت ،

 .شمشیر زمین را بكند و بر وى نماز بگزاشت و به خاك سپرد
در احتجاج آمده است كه چون تنها بماند و كسى با او نبود مگر على بن الحسین علیه السالم و پسرى شیر خوار كه 



ا وداع كند، ناگهان تیرى بیامد و او بر سینه او نشست و او را نامش عبداهللا بود، آن پسر را روى دست بگرفت ت
پس امام علیه السالم از اسب به زیر آمد و با غالف شمشیر قبرى كند و او را به خون بیاغشت و دفن كرد . ذبح كرد

 (658. (و برخاست 
 زبان حال حضرت رباب علیه السالم 

 جان مادر زبرم از چه جدا گشتى تو
 مى به كجا رفتى توهمره باب گرا

 دل مجروح من از هجر چرا خستى تو
 از چه اى بلبل من لب ز نوا بستى تو

 تو گشائى لب و من سیر مكم غبغب تو
 تو سخن گوئى و من بوسه زنم بر لب تو

 به كجا رفتى و اینك به كجاى آمده اى
 با فغان رفتى و خاموش چرا آمده اى
 آتش از نو مزن این سینه سوزان مرا

 آور بخراش تو پستان مرا پنجه
 شیر اگر نیست مرا شیره جان مى دهمت

 ز سرشك مژگان آب روان مى دهمت
 هوسم بود كه تو لب به سخن بگشایى
 هر زمان عقده من از دل من بگشایى

 غنچه لب به تكلم به چمن بگشائى
 نیست راهست نمائى و دهن بگشائى

 
 شهادت طفلى از آل امام حسین علیه السالم 

ب مقاتل گفته اند كه طفلى از سراپرده جنان امام حسین علیه السالم بیرون شد كه دو گوشواره از در در گوش اربا
داشت و از وحشت و حیرت به جانب چپ و راست مى نگریست و چندان از آن واقعه هولناك در بیم و اضطراب 

ن دلى كه او را هانى لعین ، ابن ثبیت مى در این حال سنگی. بود كه گوشواره هاى او از لرزش سر و تن لرزان بود
و گفته اند كه در وقت شهادت آن طفل شهر بانو مدهوشانه به او نظر مى . گفتند بر او حمله كرد و او را شهید نمود

 . كرد و یاراى سخن گفتن و حركت كردن نداشت
ست ، چه آن مخدره در ایام والدت لكن مخفى نماند كه این شهربانو غیر والده امام زین العابدین علیه السالم ا

 (659. (فرزندش وفات كرد
 

 كوچولوى شهید 
كشتن . كوچولوها ناتوانند و نیاز به كمك دارند، بار سنگین جنگ را بر دوش آنها گذاردن ، دشمنى با انسانیت است 

مرتكب شود،  كوچولو اگر گناهى. ناتوان كشى در هیچ مذهبى روانیست  . كوچولوها، بزرگ ترین جنایت است
كوچولوى بى گناه را كشتن ، زشت  . میان كیفر و تنبیه فاصله بسیار است. كیفر نخواهد داشت ، بلكه تنبیه مى شود

 . ترین جنایات و بزرگ ترین گناه است
بشرى كه كوچولویى را بكشد بشر نیست و درنده تر از پلنگ ، و سمى تر از مار كبرى ، و نجس تر از سگ هار 

پس شكار انسان هاى خورد چگونه خواهد . قانون شكار حیوانات ، شكار جانداران خورد ممنوع است  در. است 
ولى یزیدیان همه قوانین انسانیت و عواطف بشریت را زیر پا نهادند و از كشتار كوچولوهاى حسینى دریغ ! بود

قدرت بر حمل سالح نداشت ، سپر  كوچولویى كه .كوچولویى كه پاك تر از حور و پاكیزه تر از نور بود! نكردند
 !در دست نداشت ، دستش را سپر قرار داد و یزیدى پلید دست كودك را قطع كرد

پس امام حسین هم عموى عبداهللا بود  . كوچولو یتیم هم بود، یتیمى كه پدر را ندیده ، و در دامان عمو پرورش یافته
و عبداهللا یتیم زاییده شد و در آغوش . جتبى را شهید كردندكوچولو در شكم مادر بود كه پدرش امام م. و هم پدر او

عموى مهربان جاى گرفت و بزرگ شد، هر چند بزرگ بود و بزرگ زاده شده بود بیش از ده بهار از عمرش 
 . نگذشته بود كه با عمو به كوى شهادت سفر كرد، و با پاى خود به سوى شهادت دویدن گرفت

فراق عمو، تاب . كه كوچولو عمو را ندید، و دست پر مهر بر سرش كشیده نشداز روز شهادت ساعتى چند گذشت 
چرا؟ امام حسین علیه السالم روح بود و عبداهللا پیكر، پیكر بدون روح نمى . را از وى ربود و شكیبایى نیارست 



 .تواند زیست كند
كوچولو وقتى به عمو رسید كه . بودعبداهللا به سوى میدان دوید، چون عمو به میدان رفته بود و دیگر باز نگشته 

حسین با پیكره پاره پاره بر زمین افتاده بود و نیرو و توانایى اش را از دست داده بود، دیگر قدرت بر حركت 
 .نداشت ولى اراده آهنین ، همچون كوه پابرجا بود

خواهرم ، عبداهللا : زد و گفت وقتى كه عبداهللا به سوى عمو مى دوید، حسین علیه السالم او را بدید، زینب را صدا 
 .زینب علیه السالم بدوید و عبداهللا را بگرفت و خواست باز گرداند. را نگهدار نگذار بیاید

زینب علیه السالم او را به خود  .به خدا سوگند از عمویم جدا نخواهم شد: عبداهللا به مقاومت پرداخت و گفت 
ناگهان بدید كه ظالمى با شمشیرى آهنگ حسین . كنار عمو بایستاد عبداهللا خود را به عمو رسانید، و در. واگذارد

 : علیه السالم كرده ، عبداهللا گفت
مى خواهى عمویم را بكشى ؟ و دست كوچكش را براى عمو سپر قرار داد آن بى رحم دور از انسانیت ، دریغ 

كوچولو به گریه ! تى آویزان گردیدنكرد و شمشیر را فرود آورد، و دست كوچك عبداهللا را دو نیمه كرد و به پوس
 .درافتاد، و مادر را صدا زد و به یارى طلبید

صبر كن و در : امام حسین علیه السالم با كمال ناتوانى ، كوچولو را در آغوش گرفت و به نوازش پرداخت و گفت 
ن علیه السالم به سوى پس دست هاى امام حسی. خدا تو را به پدران پارسایت ملحق خواهد كرد. راه خدا حساب كن 

 : آسمان بلند شد و با خدایش به سخن پرداخت
باران آسمانت را از این مردم دریغ كن ، و از بهره هاى زمین محرومشان گردان ، و به حكومت هاى ! بار خدایا

ن این مردم دعوتمان كردند كه یارى مان كنند، ولى بر ما تاختند و به كشتارما. ظلم و ستم دچار شان ساز
 ...پرداختند

كوچولو همان گونه كه براى عمه سوگند ! یزیدیان كوچولو را سر بریدند، و به پدران بزرگوارش ملحق كردند
پند عمو را بپذیرفت ، تاب آورد، صبر . خورده بود، از عمو جدا نگردید و با عمو به سوى بهشت جاویدان رفت 

 .لو نیست ، ولى عبداهللا شهید شدهر چند شهادت بر كوچو. كرد و به مقامى عالى برسید
 

 كوچولوتر 
نامش محمد، . شهید كوچولوى دیگر كه از كوچولو، كوچولوتر بود، او به میدان شهادت نیامد، ولى شهادت یافت 

كوچولو، . نواده عقیل ، عقیل ، عموى بزرگ حسین علیه السالم بوده و از عرب شناسان نامى به شمار مى رفته 
كوچولو شهادت عموى خود . السالم كشته شد، كوچولوتر بعد از حسین علیه السالم كشته شد پیش از حسین علیه

رفت و   كوچولو از پیش . كوچولوتر شهادت عموزاده اش حسین علیه السالم را بدید. حسین علیه السالم را ندید
 .هللا سه سال كوچك تر بودمحمد از عبدا. كوچولوتر هفت ساله بود. كوچولو ده ساله بود. كوچولوتر از دنبال 

همان كه امام حسین شهادت یافت ، و یزیدیان به سوى خیمه ها تاختند، تا بانوان حرم را اسیر كنند و آنچه هست 
هر چند فضیلت و تقوا، شرافت و بزرگوارى ایمان و عدل بردنى نیست و یزیدیان براى بردن آنها به سوى ! ببرند

نى بر تن داشت و گوشواره هایش از گوش آویزان بود و همچنان تكان مى خورد، محمد كه پیراه. خیمه ها نتاختند
 . از خیمه اى بیرون شد، هاج و واج بود و مات و مبهوت بدین سو و آن سو مى نگریست

تاخت و تاز بود، ولى . غارت بود .بود  آتش . بزرگساالن از خرد ساالن غافل شده بودند. هر كس به فكر خود بود
محمد چوبى از چوب هاى خیمه اى را به دست گرفته ایستاده بود، ده سوار ! انسانیت نبود! رحم نبود! بودانصاف ن

 .بدو نزدیك شدند، از میان آنها هانى حضرمى بدو نزدیك تر شد، نزدیك تر شد تا به كودك برسید
 !از اسب خم گردید و با شمشیر كودك را دو نیمه كرد

یزیدیان . میدان نیامد، سالحى بر دست نداشت ، دفاعى نكرد، قدرت گریز نداشت كودكى كه گناهى نداشت ، به 
 (660. (كودكان ناتوان و بى دفاع را كشتند و نشان دادند كه شریرتر از بشر، خود بشر است 

 شهادت ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم : بخش هشتم 
 

 روز عاشورا: فصل اول 
السالم میمنه لشكر خود را به زهیر داد و میسر را به حبیب بن مظاهر و پرچم  روز عاشورا امام حسین علیه

ما چون لشكرمان كم است نمى توانیم از دو : علیه السالم داد و فرمود  سلطنتى را به برادر رشیدش حضرت عباس 
جمع نموده و آتش در  خندق كندند و هیزم. طرف بجنگیم ، لذا پشت خیمه را خندق بكنیم تا جنگ براى ما آسان باشد

 .خندق روشن كردند



در كوفه و حوالى آن هیچ كس نمانده بود مگر آن كه همه را خواه ناخواه به كربال آورده بودند تا با شمشیر و نیزه و 
سنگ و عصا و غیره كار امام و اصحابش را تمام كنند و سه روز بود كه آب را بر امام حسین علیه السالم و 

 .بودنداصحاب او بسته 
عمر سعد لعین میمنه لشكر خود را به عمرو بن الحجاج داد و میسره را به شمر بن ذى الجوشن ، و عروه بن قیس 

. پس تمام این لشكر كفار در مقابل هفتاد و دو تن بایستادند. را بر سواران حاكم كرد و شبث بن ربعى را بر پیادگان 
دست ذلت و . اى قوم ، مرگ حق : یان دو صف ایستاد و فرمودامام حسین علیه السالم براى اتمام حجت در م

امام . تمام لشكر كوفه و شام و بصره خاموش شدند و طبل ها و كوس ها فرو گذاشتند. حقارت به شما نخواهم داد
 .در كشتن من تعجیل نكنید: حسین علیه السالم نزدیك آنان آمد و فرمود
آیا شما : اج بن الخیر، یا قیس بن اشعث تا پنجاه نفر را صدا كرد و فرمودسپس ندا در داد یا شبث بن ربعى ، یا حج

به من ننوشتید نامه زیادى كه باغات ما سر سبز است و میوه ها فراوان ؟ من بر حسب دعوت هاى شما به طرف 
د مراجعت نمایم آنچه را كه نوشتید اگر پشیمان شده اید بگذارید تا باز گردم و به طرف روضه جد خو. شما آمده ام 

) .661) 
 : و اینك خطبه امام حسین علیه السالم كه خود را معرفى نموده است

 
 خطبه امام حسین علیه السالم در روز عاشورا 

انشدكم اهللا تعالى ، هل تعرفون ان جدى رسول اهللا صلى اهللا علیه و : متوكئا على سیفه فنادى باعلى صوته فقال ...
انشدكم اهللا تعالى ، هل تعلمون ان امى فاطمه بنت محمد صلى اهللا علیه و آله : قال علیه السالم .  اللهم نعم: آله ؟ قالوا

 :قال انشدكم اهللا ، هل تعلمون ان ابى على بن ابى طالب علیه السالم ؟ قالوا. اللهم نعم : ؟ قالوا
قال . اللهم نعم : اء هذه االمه اسالما؟ قالواقال انشدكم اهللا ، هل تعلمون ان جدتى خدیجه بنت خویلد اول نس. اللهم نعم 

قال انشدكم اهللا ، هل تعلمون ان هذا سیف . اللهم نعم  :انشدكم اهللا ، هل تعلمون ان سید الشهدا حمزه عم ابى ؟ قالوا
مه رسول اهللا قال انشدكم اهللا ، هل تعلمون ان هذه عما. اللهم نعم : رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و انا متقلده ؟ قالوا

قال انشدكم اهللا ، هل تعلمون ان علیا كان اولهم اسالما و اكثر هم . اللهم نعم : صلى اهللا علیه و آله انا ال بسها؟ قالوا
فبم تستحلون دمى و ابى الذائذ عن  : قال. اللهم نعم : علما و اعظمهم حلما و هو ولى كل مومن و مومنه ؟ قالوا

قد علمنا : لما یذاد البعیر الصادر عن الماء و لوا الحمد فى ید جدى یوم القیامه ؟ قالواالحوض غدا یذود عنه رجاال 
 (662(فاخذ الحسین علیه السالم بطرف لحیته . ذلك كله و نحن غیر تاركیك حتى تذوق الموت عطشا

پس با صداى بلند . ساالر شهیدان جگر گوشه ملكه اسالم فاطمه زهرا علیه السالم تكیه بر شمشیر خد نموده است 
فرمودن شما را به خدا سوگند مى دهم كه راست بگویید، آیا مى شناسید مرا بر این كه جد من رسول خدا صلى اهللا 

قسم مى دهم شما را به خدا، آیا مى دانید كه مادر من فاطمه دختر محمد : فرمود. بلى : علیه و آله ؟ عرض كردند
شما را به خدا سوگند مى دهم آیا مى دانید كه : فرمود . بلى مى شناسیم: صلى اهللا علیه و آله است ؟ عرض كردند

قسم مى دهم شما را به خدا، : فرمود. بلى مى شناسیم : پدر من على بن ابیطالب علیه السالم است ؟ عرض كردند
و براى اسالم ؟ مى دانید كه جده ام خدیجه دختر خویلد است ، اول اسالم آورنده به پیامبر از زنان و فداكارى ا

به خدا سوگند مى دهم شما را، آیا مى دانید حمزه سید الشهدا عموى پدر من است ؟ : فرمود. عرض كردندن بلى 
فرمود قسم مى دهم شما را به خدا، آیا مى دانید كه جعفر در بهشت پرواز مى كند كه خدا بدو . بلى : عرض كردند

فرمود سوگند مى دهم شما را آیا مى دانید این كه این . بلى  :دو بال داده است عموى من است ؟ عرض كردند
شما را به خدا سوگند مى دهم كه : فرمود. بلى : شمشیر رسول اهللا است و من آن را در دست دارم ؟ عرض كردند
شما را به خدا سوگند مى : فرمود. بلى : كردند  این عمامه رسول خدا است و من آن را بر سرم بسته ام ؟ عرض

دهم آیا مى دانید این كه على علیه السالم اول مردمان بود كه اسالم آورد و داماد پیامبر بود و از نظر علم سر آمد 
انا مدینه العلم و على بابها و ولى و موالى  :زمان بود؟ چنان كه پیامبرصلى اهللا علیه و آله درباره اش فرموده است 

پس چرا حالل شمارید خون مرا و حال آن كه پدرم دور كننده است : دفرمو. بلى : هر زن و مرد مومن بود؟ گفتند
از حوض كوقر گروه منافقان را در روز قیامت و دور مى سازد از آن گروهى از مردان را چنان كه رانده مى 



: كردند  عرض . شود شتر سیراب شده و رجوع كننده از آب در روز قیامت پرچم حمد در دست جد من خواهد بود
 . حقیقت همه اینها را دانسته ایم و ما از تو دست بردار نیستیم تا این كه بچشى مرگ را با لب تشنهبه 

سخت و شدید غضب خدا بر طایفه یهود : پس آن امام مظلوم صلوات اهللا علیه ریش مبارك خود را گرفت و فرمود
نصارا هنگامى كه گفتند مسیح پسر و سخت و شدید شد غضب خدا بر طایفه . هنگامى كه گفتند عزیر پسر خداست 

و شدید شد غضب خدا . هنگامى كه آتش پرستیدند به غیر از خدا  خداست و سخت شد غضب خدا بر طایفه مجوس 
و سخت شد غضب خدا بر این گروه كه اراده كشتن فرزند پیغمبر خود . برگروهى كه پیغمبر خود را شهید كردند

 (663. (مى كنند
ن هاى غیور و متدین ، ببینید كه فرزند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با این خطبه اتمام حجت اى انسا: مولف گوید

اگر این خطبه را بیان نمى فرمود شاید روز قیامت مردم مى گفتند حسین خودش را معرفى نكرد و اال او را . كرد
 . نمى كشتیم

اگر چه در روز عاشورا آخرین . ى قربانى كردحسین خود و یاران را براى رضاى خدا و براى حفظ كتاب آسمان
لحظاتى كه او تنها مانده ولى براى حق و پایدار ماندن حق سر مى دهد، جوانان را مى دهد، طفل شیر خوار مى 

مخالفان . اگر چه او افتاده در میان گودى قتلگاه و یار و یاورى ندارد بدنش هم بعد از سه روز دفن مى شود. دهد
بدانند كه امام در این عصر میلیون ها آرامگاه . یه السالم خیال نكنند كه او یك آرامگاه در كربال داردامام حسین عل

 . دارد یعنى قلب تمام اراتمندان حضرتش آرامگاه حسین است
------------------------------------------ 

 : پاورقى ها
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پس . كه مرا یارى كند؟ پایه هاى عرش خدا لرزید و آسمانها گریستند و فرشتگان ضجه زدند و زمین پریشان شد
پس . پروردگارا این حبیب تو و نور چشم حبیب توست ، به ما اجازت فرما تا به یاریش رویم : فرشتگان گفتند

نگامى كه به پشت صحیفه نظر فرمود، مشاهده نمود كه با صحیفه اى از آسمان در دست آن حضرت افتاد و ه
  : خطى روشن و واضح نوشته شده است

و بدان كه مقام تو نزد ما . ما مرگ و شهادت را بر تو واجب ننموده ایم و تو مختارى كه انتخاب نمایى ! اى حسین 
ن كه همه آسمانها و زمین و جن و محفوظ است و اگر بخواهى ما این گرفتارى را از تو برطرف مى سازیم ، بدا

فرشتگان را به فرمان تو در آورده ایم هرگونه مى خواهى به آنان فرمان ده تا این كافران و از خدا بى خبران را 
در دست داشتند و   نابود سازند، و در آن هنگام همه آسمان و زمین پر بود از فرشتگانى كه حربه هایى از آتش 



پس هنگامى كه مضمون نامه پروردگار خویش را دانست ، صحیفه را . ن علیه السالم بودندمنتظر فرمان امام حسی
دارم كه هفتاد بار یا هفتاد هزار بار كشته شوم و دوباره زنده   خوش ! پرودگارا: به آسمان پرتاب كرد و فرمود

 .. كشته شدن دوستانم ، بیزارم گردم و همچنان در طاعت و بندگى و دوستى تو باشم ، و من از ادامه زندگى بعد از
این قسمت پاورقى برگرفته شده از كتاب اسرار حسینیه مال حبیب اهللا شریف كاشانى ، به نقل از (تا آخرین نامه 
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 هندوها در روز عاشورا در آتش رفتن  
اكثر اهل چین بت پرستند و قریب به چهار صد خانه سنى هستند و قریب به : در بندى در اسرار الشهاده مى فرماید

سى یا چهل خانه شیعه امامى هستند و این جمعیت شیعه از اول محرم تا روز هفتم در میدان وسیعى هیزم جمع مى 
نند و تا روز دهم آن هیزم ها مانند كوره آهنگرى مى سوزد و روز عاشورا كنند و روز هفتم آنها را آتش مى ز

مانند دریاى آتش موج مى زند و مومنان جمع مى شوند در مسجدى كه قریب به آن میدان واقع است و پاى برهنه 
د و به آن حلقه مى زنند و نوحه مى كنند و به سر و سینه مى زنند تا آن كه براى ایشان حالت عجیبى روى مى ده

و نیز . بعضى تا كمر میان آتش فرو مى روند و بعضى تا زانو در میان آتش راه مى روند. حال میان آتش مى روند
پس درختان بسیار . نقل نموده است كه در دكن كه از توابع حیدر آباد هند است ، گودال مدور بزرگى حفر مى كنند

ز ریشه قطع مى كنند و میان گودال مى اندازند و آنها را از بزرگ تمرهندى كه آتش آن به غایت سوزنده است ا
 .شب هفتم تا شب عاشورا مى سوزانند تا آن كه آن گودال مانند دریاى آتش شعله و موج مى زند

از آب چاهى . چون نیمه شب عاشورا بشود اهل آن شهر از پیر و جوان و طفل از منزل هاى خود بیرون مى شوند
پس عریان . ست غسل مى كنند و برهنه مى شوند و لنگى به جهت ستر عورت به كمر مى بندندكه نزدیك آن مكان ا

و پا برهنه و صیحه زنان و نوحه خوانان و شاه حسین گویان مى آیند و علم ها را جلو آنها مى كشند، و به جانب 
ا باد مى زنند و تا خاكستر آن میدان آتش روانه مى شوند در حالتى كه در اطراف گودى جمعى ایستاده اند و آتش ر

پس اول بزرگ ایشان با نیزه بلندى كه در دست دارد داخل آتش مى گردد و دیگران شاه حسین گویان و سینه . برود
 (664) .زنان او را متابعت مى كنند و همه در میان آتش روى زمین راه مى روند

 
 خاک شفا 

 خانه پر نور از نور خدا دارد حسین
 تن آل عبا دارد حسین جلوه هر پنج

 آشناى عشق را بى آشنا گفتن خطاست
 در غریبى هم هزاران آشنا دارد حسین

 هر كسى را بنگرى مجذوب عشق روى اوست
 دل اگر تابد به وى كهربا دارد حسین

 تا شفا بخشد تمام روح هر بیمار را
 در دیار كربال خاك شفا دارد حسین

 خیمه گاهش كعبه و آب فراتش زمزم است
 قتگاهى برتر از كوه منا دارد حسین

 بهر اسكات سكینه در وداع آخرین
 بین قتال و حرم سعى و صفا دارد حسین



 حسان
 زینبش مى گفت كه اى شمع سراپرده ناز

 مى كشم من قدم ناز تو بر چشم نیاز
 بود امیدم كه تو ما را برسانى به حجاز

 رشته عمر تو كوته شد و امید دراز
 ى گویى تو در حق حسینعقل را گفتم چه م

 گفت من خود مات و حیرانم خدا داناستى
 عشق را گفتم تو بر گو گفت با بانگ بلند

 من حسین اللهیم نى از كسم پرواستى
 صغیر اصفهانى
 گویا داغى ندیده 

 امام حسین علیه السالم پس از آن كه تمام یارانش كشته شدند، خویشاوندانش در برابر چشمش چون برگ درخت به
زمین ریخته ، برادران رشید و فرزندان دلیرش در حضورش جان دادند از خاندان عصمت تقویت روحى نموده و 
آنان را براى اسیرى آماده فرمود، آن گاه قدم به میدان جنگ گذاشت و مانند شیر غران بر سپاه دشمن مى تاخت ، 

 :فت نمى شود، با صداى بلند فریاد مى زندگویى ابدا مصیبتى نكشیده ، داغى ندیده ، تشنگى در آن حضرت یا
 الموت اولى من ركوب العار
 و العار اولى من دخول النار

آنگاه بر میسره حمله ور مى شد و . مرگ از زندگى با ننگ بهتر است ، و عار بهتر از داخل شدن در آتش است 
 :مى فرمود

 انا الحسین بن على
 الیت ان ال انثنى

 احمى عیاالت ابى
 لى دین النبىامضى ع

آن گاه چنان به جنگ مى پردازد كه گویى آن حضرت یكه و تنها نیست ، مصیبتى نكشیده ، داغى ندیده ، تشنگى و 
 (665. (سوزش جگر در آن حضرت راه ندارد

نكه امام علیه السالم هزار و نهصد و پنجاه نفر از سپاه دشمن را به استثناى مجروحان به قتل رسانید تا ای: نوشته اند
مى دانید با چه كسى مبارزه مى كنید؟ این فرزند على بن ابیطالب كشنده ! واى برشما: عمر بن سد فریاد بر آورد

پس ، از همه سوى بر او بتازید، پس از صدور این فرمان صدو و هشتاد نفر با نیزه و چهار هزار ! عرب است 
 (666. (نفر با تیر به آن حضرت حمله ور شدند

 حسین علیه السالم  مناجات امام
 الهى اكبر از تو اصعر از تو

 به خون آعشته گانم یكسر از تو
 اگر صد بار دیگر بایدم كشت

 حسین از تو سر از تو خنجر از تو
 قضاى تو چو بر وفق تقاضاست

 به زشت و خوب دادى آنچه خود خواست
 الهى حنجر از من خنجر از شمر

 نصیب خود برد از تو كج و راست
 رم صهباى الستمچسان سرگ

 كه سر از پا ندانم بس كه مستم
 همین دانم كه از بهر نثارت

 به دست انگشترى مانده است و دستم
 بالیى كز توام اى داور آید

 مرا از نكهت جان خوش تر آید
 به میدان وفا من بى سر آیم

 به سویت عاشقان گر با سر آیند



 تماشا پاى شوقم برده از جا
 جلىسر اپا گشته ام غرق ت

 در اثباتت ز نفى و ال گذشتم
 شدم خود عین استثناى اال

 براى قتل من خصم كج اندیش
 كشیده لشكر كین از پس و پیش

 یكى سر مى برد از من یكى دست
 من از ذوق تجلى رفته از خویش

 به دل تا سر خط مهرت نوشتم
 همه بود و نبود از دست هشتم
 ز تو بود آنچه در راه تو دادم

 یشتن تخمى نكشتمكه من از خو
 الهى با تو آن عهدى كه راندم
 بحمداهللا به سر منزل رساندم

 هر آن درى كه در گنجینه ام بود
 یكایك بر سر راهت فشاندم

 صبا از من برو سوى مدینه
 بگو با مادرم كى به قرینه

 بیا یكدم به بالین حسینت
 (667(تسلى ده به كلثوم و سكینه 

 مبارزه ساالر شهیدان 
كه رجاله حمله كردند از یمین و شمال بر كسانى كه باقیمانده بودند با امام حسین علیه : ید رحمه اهللا فرموده شیخ مف

 .السالم ، پس ایشان را به قتل رسانیدند و باقى نماند با آن حضرت جز سه نفر یا چهار نفر
م فرمود بیاورید براى من جامه اى سید بن طاووس رحمه اهللا ودیگران فرموده اند كه حضرت سیدالشهدا علیه السال

كه كسى در آن رغبت نكند كه آن را در زیر جامه هایم بپوشم تا چون كشته شوم و جامه هایم را بیرون كنند آن 
پس جامه اى برایش حاضر كردند، چون كوچك بود و بر بدن مباركش تنگ . جامه را كسى از تن من بیرون نكند

این جامه اهل ذلت است جامه از این گشادتر بیاورید، پس جامه وسیعتر آوردند آنگاه  مى افتاد آن را نپوشید، فرمود
و به روایت سید رحمه اهللا جامه كهنه آوردند حضرت چند موضع آن را پاره كرد تا از قیمت بیفتد و آن . در پوشید

 .از تن شریفش بیرون آوردند را در زیر جامه هاى خود پوشید فلما جردوه منه چون شهید شد آن كهنه جامه را نیز
 لباس كهنه بپوشید زیر پیرهنش

 كه تا برون نكند خص بد منش ز تنش
 لباس كهنه چه حاجت كه زیر سم ستور

 تنى نماند كه پوشند جامه یا كفنش
شیخ مفید رحمه اهللا فرموده كه چون باقى نماند با آن حضرت احدى مگر سه نفر از اهلش یعنى از غالمانش ، رو 

بر آن قوم و مشغول مدافعه گردید، و آن سه نفر حمایت او مى كردند تا آن سه نفر شهید شدند و آن حضرت كرد 
تنها ماند و از كثرت جراحت كه بر سر و بدنش رسیده بود سنگین شده بود و با این حال شمشیر بر آن قوم كشیده و 

مایه هر شر و بدى بود چون این بدید سواران را  كه خمیر) ملعون (ایشان را به یمین و شمال متفرق مى نمود شمر 
طلبید و امر كرد كه در پشت پیادگان صف كشند و كمانداران را امر كرد كه آن حضرت را تیرباران كنند، پس 

این هنگام آن حضرت از جنگ باز ایستاد و لشكر نیز در . تیرها مانند خار خارپشت بر بدن مباركش نمایان گردید
 :مودند، خواهرش زینب سالم اهللا علیها كه چنین دید بر در خیمه آمد و عمر سعد را ندا كرد و فرمودمقابلش توقف ن

 یا عمر ایقتل ابو عبداهللا و انت تنظر الیه ؟! و یحك 
نحسش جارى گردید و صورت خود را از   و به روایت طبرى اشكش به صورت و ریش . عمر سعد جوابش نداد

جناب زینب علیه السالم رو به لشكر كرد و فرمود واى بر شما آیا در میان شما مسلمانى آن مخدره برگردانید، پس 
 نیست ؟

 احدى او را جواب نداد
سست شد و قوت كارزار از او   روایت كرده كه چون از كثرت زخم و جراحت اندامش ) ره (سید بن طاووس 



وقت را غنیمت شمرده از ) لعین (بن وهب المزنى برفت و مثل خار پشت بدنش پر از تیر شده بود، این وقت صالح 
كنار حضرت در آمد و با قوت تمام نیزه بر پهلوى مباركش زد چنانكه از اسب در افتاد و روى مباركش از طرف 

 :راست بر زمین آمد و در این حال فرمود
 بسم اهللا و باهللا و على مله رسول اهللا

 پس برخاست و ایستاد
لیها كه تمام توجهش به سمت برادر بود چون این بدید از در خیمه بیرون دوید و فریاد حضرت زینب سالم اهللا ع

برداشت كه وا اخاه و اسیداه وا اهل بیتاه اى كاش آسمان خراب مى شد و بر زمین مى افتاد و كاش كوهها از هم مى 
 .پاشید و بر روى بیابانها پراكنده مى شد

لشكر خود را ندا در داد براى چه ایستاده اید و انتظار چه مى بردید؟ )  ملعون(راوى گفت كه شم بن ذى الجوشن 
تیرى ) لعین (همگى بر آن حضرت از هر سو حمله كردند، حصین بن تمیم   چرا كار حسین را تمام نمى كنید؟ پس
كف چپش  بر) لعین )تیرى بر حلقوم شریفش زد و زرعه بن شریك ) ملعون (بر دهان مباركش زد ابو ایوب غنوى 

زد و قطعش كرد و ظالمى دیگر بر دوش مباركش زخمى زد كه آن حضرت بروى در افتاد و چنان ضعف بر آن 
حضرت غالب شده بود كه گاهى به مشقت زیاد بر مى خاست ، طاقت نمى آورد و بر روى مى افتاد تا اینكه سنان 

در استخوانهاى سینه اش و بر این هم اكتفا  ملعون نیزه بر گلوى مباركش فرو برد، پس بیرون آورده و فرو برد
 .نكرد، آگاه كمان بگرفت و تیرى بر نحر شریف آن حضرت افكند كه آن مظلوم در افتاد

، و خون )668(در روایت ابن شهر آشوب است كه آن تیر بر سینه مباكش رسید پس آن حضرت بر زمین واقع شد 
گفت به مردى كه ) ملعون (سر خود چند مرتبه پس عمر سعد مقدسش را با كفهاى خود مى گرفت و مى ریخت بر 

در طرف راست او بود از اسب پیاده شو و به سوى حسین رو واو را راحت كن خولى بن یزید لعین چون این 
بشنید به سوى قتل آن حضرت سبقت كرد و دوید چون پیاده شد و خواست كهسر مبارك آن حضرت را جدا كند 

گرفت و نتوانست شمر ملعون با وى گفت خدا بازویت را پاره پاره گرداند چرا مى لرزى ؟ رعده و لرزشى او را 
 .پس خود آن ملعون كافر سر مقدس آن مظلوم را جدا كرد

سید بن طاوس رحمه اهللا فرموده كه سنان بن انس لعنه اهللا پیاده شد و نزد آن حضرت آمد و شمشیرش را بر حلقوم 
كه من سر تو را جدا مى كنم و مى دانم كه تو پسر پیغمبرى و از همه مردم از جهت  شریفش زد و مى گفت و اهللا

 .پدر و مادر بهترى پس سر مقدسش را برید
در روایت طبرى است كه هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السالم هر كه نزدیك او مى آمد سنان بر او حمله 

س دیگر سر آن جناب را ببرد تا آن كه خود او سر را از تن جدا مى كرد و او را دور مى نمود براى آنكه مبادا ك
پس در این هنگام غبار سختى كه سیاه و تاریك بود در هوا پیدا شد و بادى سرخ وزیدن . كرد و به خولى سپرد

گرفت و چنان هوا تیره و تار شد كه هیچكس عین و اثرى از دیگرى نمى دید، مردمان منتظر عذاب و متر صد 
 .بودند تا اینكه پس از ساعتى هوا روشن شد و ظلمت مرتفع گردیدعقاب 

روایت كرده است كه حضرت صادق علیه السالم فرمود در آن هنگامى كه حضرت امام ) ره (ابن قولویه قمى 
حسین علیه السالم شهید گشت لشكریان شخصى را نگریستند كه صیحه و نعره مى زند گفتندبس كن اى مرد این 

و فریاد براى چیست ؟ گفت چگونه صیحه نزنم و فریاد نكنم و حال آنكه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را همه ناله 
مى بینم ایستاده گاهى نظر به سوى آسمان مى كند و زمانى حربگاه شما را نظاره مى فرماید از آن مى ترسم كه 

بعضى از لشكر با . هم در میان ایشان هالك شوم  خدا را بخواند و نفرین كند و تمام اهل زمین را هالك نماید و من
هم گفتند كه این مردى است دیوانه و سخن سفیهانه مى گوید، و گروهى دیگر كه توابون آنها را گویند از این كالم 
منتبه شدند و گفتند به خدا قسم كه ستمى بزرگ بر خویشتن كردیم و به جهت خشنودى پسر سمیه سید جوانان اهل 

راوى گفت . كشتیم و همانجاتوبه كردند و بر ابن زیاد خروج كردندو واقع شد از امر ایشان آنچه واقع شدبهشت را 
 فدایت شوم آن صیحه زننده چه كس بود؟ فرمود ما او را جز جبرئیل ندانیم: 

محرم سال  شیخ مفید رحمه اهللا در ارشاد فرموده كه حضرت سیدالشهدا علیه السالم از دنیا رفت در روز شنبه دهم
شصت و یكم هجرى بعد از نماز ظهر آن روز در حالیكه شهید گشت و مظلوم و عطشان و صابر بر بالیا بود 

بهنحوى كه به شرح رفت و سن شریف آن جناب در آن وقت پنجاه و هشت سال بود كه هفت سال از آن را با جد 
  ا پدرش امیرالمومنین علیه السالم و با برادرش بزرگوارش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بود و سى و هفت سال ب

امام حسن علیه السالم چهل و هفت سال و مدت امامتش بعد از امام حسن علیه السالم یازده سال بود، و خضاب مى 
 .فرمود با حنا و رنگ و در وقتى كه كشته شد خضاب از عارضش بیرون شده بود

در وجوب آن وارد شده چنانكه از حضرت صداق علیه السالم  روایات بسیار در فضیلت زیارت آن حضرت بلكه
مرویست كه فرمودند زیارت حسین بن على علیه السالم واجب است بر هر كه اعتقاد و اقرار به امامت حسین علیه 



و حضرت  . السالم دارد و نیز فرموده زیارت حسین علیه السالم معادل است با صد حج مبرور و صد عمره مقبوله
صلى اهللا علیه و آله فرموده كه هر كه زیارت كند حسین علیه السالم را بعد از شهادت او بهشت براى او  رسول

 (669. (الزم است و اخبار در باب فضیلت زیارت آن حضرت بسیار است 
از حضرت سكینه علیه السالم روایت مى كند كه چون پدرم كشته شد آن بدن ) 670(مرحوم كفعمى در مصباح 

 :ن را در آغوش گرفتم و حالت اغما و بیهوشى برایم روى داد، در آن حال شنیدم پدرم مى فرمودنازنی
 شیعتى ما ان شربتم ما عذب فاذكرونى

 او سمعتم بغریب او شهید فاندبونى
 و انا السبط الذى من غیر جرم قتلونى
 و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونى
 لیتكم فى یوم عاشورا جمیعا تنظرونى

 كیف استسقى لطفلى فابوا ان یرحمونى
 و سقوه بغى عوض الماء المعین

 یا لرزه و مصاب هد اركان الحجون
 و یلهم قد جرحوا قلب رسول الثقلین

 (671(فالعنوهم ما استطعتم شیعتى فى كل حین 
هیدى را شنیدید، هرگاه آب گوارا نوشیدید، مرا یاد كنید و هرگاه داستان غربت غریبى یا شهادت ش! اى پیروان من 
 .بر من بگریید

 .من نبیره رسول خدا هستم ، مرا بى گناه كشتند و سپس با تاختن اسب عمدا بدنم را خرد كردند
اى كاش همه شما در روز عاشورا بودید و مى دیدید كه چگونه براى طفل صغیرم آب طلبیدم و آنان از ترحم به من 

 .خوددارى كردند
 .را به كودك كوچكم چشانیدندبه جاى آب گوارا تیر ستم 

 را به لرزه در آورد) در مكه (واى از این مصیبت بزرگ و دردناكى كه پایه هاى كوه بلند حجون 
همیشه و هر چه در توان دارید ! پس اى شیعیان من ! واى بر آن ان كه قلب رسول جن و انس را جریحه دار كردند

 آنان را لعنت كنید
 آفتاب آسمان

 یكر عریان اواى دریغ از پ
 پیكر در خاك و خون غلطان او
 سر به روى نیزه همچون آفتاب
 آفتاب از روى او شد در حجاب

 آفتابى كرد او تیر و سنان
 چون شعاع آفتاب آسمان

 محشرى اندر قتلش جلوه گر
 آفتابش نیزه باالى سر

 گر بگویم آفتاب است آن جناب
 كى بود صد پاره جسم آفتاب

 ، كى قمریا بگویم ماه تابان 
 زخم ها دارد انجم بیشتر

 نیست مهر و مه ، ولى از یك نگاه
 نوربخشد هر زمان بر مهر و ماه

 نور عینین و ضیاء نیرین
 (672(شهید مظلوم ، ابى عبداهللا الحسین 

 سفارش امام حسین به امام سجاد علیه السالم 
مرا به سینه چسبانید در حالى كه خون   ادتش پدرم در روز شه: از امام سجاد علیه السالم نقل شده است كه فرمود

این دعا را كه تعلیم مى كنم حفظ كن كه آن را مادرم فاطمه ! اى فرزندم : از سراپایش مى جوشید و به من فرمود
هنگامى كه حاجت . زهرا علیه السالم به من تعلیم كرد و او از رسول خدا و رسول خدا از جبرئیل نقل كرده اند

بحق یس و القرآن الحكیم و بحق طه و القرآن : غمى بزرگ و امرى عظیم و دشوار به تو رو كند بگوبسیار مهم و 



العظیم ، یامن یقدر على حوائج السائلین ، یا من یعلم ما فى الضمیر، یا منقسا عن المكروبین ، یا مفرجا عن 
ج الى التفسیر صل على محمد و ال محمد المغمومین ، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یامن الیحتا

 (673(وافعل بى كذا و كذا 

 نامه امام حسین علیه السالم به امام سجاد علیه السالم 
 

نامه . روایت شده كه امام حسین علیه السالم در روز عاشورا دختر بزرگ تر خود فاطمه علیه السالم را خواست 
از صادق آل محمد . ه برادرش على بن الحسین علیه السالم تسلیم نمایداى به او داد و او را مامور كرد كه آن را ب

به خدا قسم آنچه را كه مردم تا فناى دنیا و : صلى اهللا علیه و آله پرسیدند كه در آن نامه چه چیز نوشته بود؟ فرمود
 (674. (روز قیامت احتیاج داشته اند در آن نامه نوشته بود

 
 یه السالم وداع امام حسین عل: فصل دوم 

! یا ام كلثوم ! یا زینب ! یا فاطمه ! یا سكینه : در این هنگام امام علیه السالم براى وداع به سوى خیام آمد و فرمود
 ! علیكن منى السالم

 آیا تن به مرگ داده اى ؟! اى پدر: سكینه فریاد برآورد
 دارد و نه یاورى ؟ چگونه چنین نباشد كسى كه نه كمك كننده اى: امام علیه السالم فرمود

 ! ما را به حرم جدمان باز گردان! اى پدر: سكینه گفت 
 اگر مرغ قطا رارها مى كردند مى خوابید: امام علیه السالم فرمود

خانمهاى حرم با شنیدن سخنان امام به زارى و شیون پرداختند، اما علیه السالم آنها را ساكت فرمود و روى به ام 
تو را وصیت مى كنم كه خود دار باشیگ آنگاه سكینه فریاد كنان به سوى امام آمد، ! خواهر اى: كلثوم نمود و گفت 

 : و آن حضرت سكینه را بسیار دوست مى داشت ، او را به سینه چسبایند و اشك او را پاك كرد و گفت
 سیطول بعدى یا سكینه فاعلمى

 منك البكاء اذا الحمام دهانى
 ال تحرقى قلبى بدمعك حسره

 دام منى الروح فى جثمانىما 
 فاذا قتلت فانت اولى بالذى

 (675(تاتیننى یا خیره النسوان 
پسر از شرح ) 11/633: و احقاق الحق ) 346ص : ینابع الموده (مقتل منسوب به ابو مخنلف مطابق نقل قندوزى 

 :كیفیت شهادت طفل شش ماه مى گوید
 ، و یا عاتكه و یا زینب یا اهل بیتى علیكن منى السالم یا ام كلثوم ، و یا سكینه ، و یا رقیه: ثم نادى 

من نیز رفتم ، ! اى اهل بیت من ! اى زینب ! اى عاتكه ! اى رقیه ! اى سكینه ! اى ام كلثوم : آنگاه فریاد برآورد
 خداحافظ

 
 غیرتمندى امام حسین علیه السالم 

تیر بر پیكر دارد بر زمین افتاده آن قدر خون از  سیدالشهدا علیه السالم در حالى كه صدها زخم شمشیر و نیزه و
آفتاب گرم عربستان بر تن پاره پاره اش مى تابد و سوزش زخم ها را  .بدن مباركش رفته كه توانایى حركت ندارد

و ) 676(تشنگى و عطش جگر او را مى گدازد و رمقى در پیكر ناتوانش نمانده ، از ضعف . چندین برابر مى كند
چشم باز . ناگاه صداى سم ستوران و هلهله دشمن و ضجه نوامیس خود را مى شنود. ى تواند چشم باز كندناتوانى نم

مى كند، مى بیند دشمن به خیمه هاى او حمله كرده تمام كوش خود را به كار مى برد كه از جاى برخیزد و از حرم 
. مین مى خورد، دیگر توانایى حركت نداردخود دفاع كند، هنوز مقدارى از زمین بلند نشده كه در اثر ضعف بر ز

یا شیعه آل ابى سفیان ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا : در آن بى حالى فریاد مى زند و مى فرماید



 (677(احرارا فى دنیاكم 
 گر شما را به جهان دینى و آیینى نیست

 الاقل مردم آزاده به دنیا باشید
من با شما جنگ دارم و شما با . ندان ابوسفیان ، اگر دین و ایمان ندارید اقال در دنیا آزاده باشیدیعنى از فدائیان خا

زنان چه كرده اند كه بر آنان مى تازید، آن قدر مى كوشد تا آنها را از حمله بر خیمه ها باز مى دارد . من كار دارید
 .سپاه دشمن به خیمه هاى حرمش نزدیك شود و تا موقعى كه زنده بود حتى در چنین حالى نگذاشت احدى از

 اى شه به خون غرقه به خون بین دل ما را
 سوى ما بین كه به سوى تو ببینیم خدا را

 توشه كشور ایجاد و شهانند گدایت
 چشم امید به سوى تو بود شاه و گدا را

 آب مهریه زهرا و تو لب تشنه دهى جان
 مصلحت بود ندانم چه در این كار قضا را

 ناصر الدین شاه از
 

 دختر سه ساله 
هنگامى كه امام علیه السالم با اهل حرم وداع كرد و اراده میدان فرمود، دختر سه ساله خود را بوسید و آن طفل از 

صبر كن تا برایت آبى ! اى دختر كوچك من : العطش آن حضرت فرمود ! یا ابتاه: شدت تشنگى فریاد بر آورد
 بیاورم

! اى حسین : میدان شد و به سوى فرات رفت ، در این زمان مردى از سپاه كوفه آمد و گفت پس آن حضرت روانه 
 .لشكر به خیمه ها رفتند

آن دختر كوچك به استقبال پدر آمد و گفت . آن حضرت از فرات بیرون آمد و خود را به سرعت به خمیه ها رسانید
عزیزم : ن این سخن ، اشك از دیدگانش جارى شد و فرمودبراى من آب آورده اى ؟ امام از شنید! اى پدر مهربان : 

به خدا سوگند كه تحمل تشنگى و بیقرارى تو بر من دشوار است ، پس انگشت خود را در دهان آن طفل گذارد و 
دست بر پیشانى او كشید و او را تسلى داد، و چون اما خواست از خیمه ها بیرون رود آن طفل به سوى امام دوید و 

 :امام را گرفت ، امام فرموددامان 
 (678. (نزد تو خواهم آمد! اى فرزندم 

دیدم امام حسین علیه السالم ، . من پیشاپیش صف ایستاده بودم : هالل بن نافع ، كه از سربازان دشمن بود، مى گوید
كه از خیمه بیرون در این هنگام ناگاه چشمم به دختركى افتاد. پس از وداع با اهل بیت خود، به سوى میدان مى آید

آنگاه . آمد و با گامهاى لرزان ، دوان دوان به دنبال امام حسین علیه السالم شتافت و خود را به آن حضرت رسانید
 :دامن آن حضرت را گرفت و صدا زد

 انظر الى فانى عطشان! یا ابه 
 بابا جان به من بنگر، من تشنه ام

دكى تشنه كام ، مثل آن بود كه بر زخمهاى دل داغدار امام حسین شنیدن این سخن كوتاه ولى جگر سوز از زبان كو
سخن او آنچنان امام حسین علیه السالم را منقلب ساخت كه بى اختیار اشك از . علیه السالم نمك پاشیده باشند

 :با چشمى اشكبار به آن دختر فرمود. دیدگانش جارى شد
 . تى خدا ترا سیراب مى كند، زیرا او وكیل و پناهگاه من استمى دانم تشنه هس! دخترم . اهللا یسقیك فانه وكیلى 

 پرسیدم این دخترك كه بود و چه نسبتى با امام حسین علیه السالم داشت ؟: هالل گوید
 . او رقیه علیه السالم دختر سه ساله امام حسین علیه السالم است: به من پاسخ دادند

 
 میوه باغ رسول



 یممن رقیه دختر ناكام شاه كربال
 بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم
 میوه باغ رسولم پاره قلب بتولم

 دست پرورده حسینم نور چشم مصطفایم
 كعبه صاحب دالنم قبله اهل نیازم

 مستمندان را پناهم دردمندان را دوایم
 من یتیمم من اسیرم كودكى شوریده حالم
 طایرى بشكسته بالم رهروى آزرده پایم

 بستان رحمتزهره ایوان عصمت میوه 
 منبع فیض و عنایت مطلع نور خدایم

 گلبنى از شاخسار قدس و تقوا و فضیلت
 كوكبى از آسمان عفت و شرم و حیایم

 شعله بر دامان خاك افكنده آه آتشینم
 لرزه بر اركان عرش افتاد از شور و نوایم

 گرچه در این شام ویران گشته ام چون گنج پنهانم
 نوایمدستگیر مردم افتاده پا و بی

 من گالبم بوى گل جوئید از من زانكه آید
 بوى دلجوى حسین از خاك پاك با صفایم

 ز آستانش هر چه خواهى آرزو كن) رسا(اى 
 . عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم

 
 وقایع بعد از شهادت : فصل سوم 

  !به یاد لب تشنه پدر آب نخورد
كودك از اهل بیت علیه  23ه ها رفتند، در درون خیمه ها مجموعا عصر عاشورا كه دشمنان براى غارت به خیم

 .السالم را یافتند
 كودك بر اثر شدت تشنگى در خطر مرگ هستند 23به عمر سعد گزارش دادند كه این 

وقتى كه نوبت به حضرت رقیه علیه السالم رسید آن حضرت ظرف آب را . عمر سعد اجازه دد به آن ها آب بدهند
كجا مى روى ؟ حضرت رقیه علیه : یكى از سپاهیان دشمن پرسید .ن دوان به سوى قتلگاه حركت كردگرفت و دوا

آب را خودت بخور پدرت را : او گفت . مى خواهم او را پیدا كنم و برایش آب ببرم . بابایم تشنه بود :السالم فرمود
 !با لب تشنه شهید كردند

 (679. (پس من هم آب نمى آشامم : رد، فرمودحضرت رقیه علیه السالم در حالیكه گریه مى ك
  !كنار سجاده ، چشم به راه پدر بود

حضرت رقیه علیه السالم هر بار هنگام نماز، سجاده پدر را پهن مى كرد، : از كتاب سرور المومنین نقل شده است 
كرد و به انتظار ظهر عاشورا نیز، طبق عادت ، سجاده پدر را پهن . و آن حضرت بر روى آن نماز مى خواند

 .ولى پس از مدتى ، ناگهان شمر وارد خیمه شد. نشست 
آیا پدرم را ندیدى ؟ شمر بعد از آنكه آن كودك را در كنار سجاده ، چشم به راه پدر : رقیه علیه السالم به او گفت 

و چنان سیلى به  شمر خود پیش آمد. غالم به این دستور عمل نكرد! این دختر را بزن : دید، به غالم خود گفت 
 صورت آن نازدانه زد كه عرش خداوند به لرزه در آمد

 سیلى مزن به صورتم 
 اى خصم بد منش ، مزن تازیانه ام



 من از كنار كشته بابا نمى روم
 من با على اكبر و عباس آمده ام

 از این دیار، بیكس و تنها نمى روم
 تنها فتاده چنین در بیابان و بى كفن

 سرها نمى روم من سوى شام همره
 سیلى مزن به صورتم اى شمر بى حیا

 (680(من بى على اكبر و لیال نمى روم 
 

 اسب امام حسین علیه السالم 
مى كرد و پیشانى خود را به خون آن   اسب امام حسین علیه السالم در اطراف جسد نیمه جان آن حضرت گردش 

 . بگیرید، این از اسبان پیغمبر صلى اهللا علیه و آله استاین اسب را : ابن سعد فریاد زد. جناب آلوده مى ساخت 
: ابن سعد گفت . اسب بر آنها تاخت و گروهى از مردم و چند اسب را هالك كرد. سواران پیرامون او را گرفتند

هنگامى كه از او دست برداشتند بار دیگر به طرف سیدالشهدا علیه السالم رفت و . صبر كنید ببینیم چه مى كند
 .ت خود را به خون هاى آن حضرت آغشته كرد و فریاد زدصور

. اسب امام حسین علیه السالم بعد از این به طرف خیام طاهرات آمد و با فریاد خود زنان را از خیمه ها بیرون كرد
هنگامى كه زنان اسب را به حال غیر عادى و زین واژگون دیدند از خیمه ها بیرون ریختند و به سر و صورت 

از هر طرف ! ى زدند و فریاد برآوردند و با حال پریشان به طرف میدان دویدند و فریاد وامحمدا و یا علیاخود م
 .بلند بود

 به ناگه رفرف معراج آن شاه
 كه با زین نگون شد سوى خرگاه

 بر و بالش پر از خون دیده گریان
 تن عاشق كشش آماج پیكان

 به رویش صیحه زد دخت پیمبر
 ر روز محشركه چون شد شهسوا

 كجا افكندیش چون است حالش
 چه با او كرد خصم بد سگالش

 مر آن آدم وش پیكر بهیمه
 همى گفت الظلیمه الظلیمه

 سوى میدان شد آن خاتون محشر
 كه جویا گردد از حال برادر

 ندانم چون بدى حالش در آن حال
 نداند كس بجز داناى احوال

 : بر سر گذاشت و بانگ ندبه و عویل برداشت و مى گفتپس ام كلثوم علیه السالم دست : راوى گفت 
وا محمداه و اجداه و انبیاه وا ابا القاسماه واعلیاه واجعفرا واحمزتاه واحسناه هذا حسین بالعراء صریع بكربال 

و حال دیگر اهل بیت نیز . محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه و الراد و آنقدر ندبه و گریه كرد تا غش كرد
نین بوده و خدا داند حال اهل بیت آن حضرت را كه در آن هنگام چه بر آنها گذشت كه احدى را یاراى تصور و چ

 . بیان تقریر و تحریر آن نیست
 : و فى الزیاره المرویه عن الناحیه المقدسه

علیه ملویا و اسرع فرسك شاردا الى خیامك قاصدا مهمهما باكیا فلما راین النسا جوادك مخزیا و نظرن سرجك 
برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الطمات و عن الوجوه سافرات و بالعویل داعیات و بعد العز مذلالت 



و الى مصرعك مبادرات و الشمر جالس على صدرك مولع سیفه على نحرك قابض على شیبتك بیده ذابح لك بمهنده 
 كقد سكنت حواسك و خفیت انفاسك و رفع على القناه راس

راوى گفت چون لشكر آن حضرت را شهید كردند به جهت طمع ربودن لباس او بر جسد مقدس آن شهید مظلوم 
ابن حیوه حضرمى برداشت و بر تن پوشید و مبروص شد و موى ) لعین (روى آوردند، پیراهن شریفش را اسحاق 

عمامه آن حضرت را . شمشیر بودسر و رویش ریخت ، و در آن پیراهن زیاده از صد و ده سوراخ تیر و نیزه و 
و نعلین . و به روایت دیگر جابر بن یزید از دى برداشت و بر سر بست دیوانه یا مجذوم شد) لعین (اخنس بن مرثد 

و انگشتر آن حضرت را بجدل بن سلیم لعین با انگشت مباركش قطع كرد . ربود) لعین (مباركش را اسود بن خالد 
 .و ربود

. ر دستها و پاهاى او را قطع نمود و گذاشت او را در خون خود بغلطد تا به جهنم واصل گردیدمختار بسزاى این كا
 .و قطیفه خز آن حضرت را قیس بن اشعث لعین برد و از این جهت او را قیس القطیفه نامیدند

وز زنده بود كه روایت شده كه آن ملعون مجذوم شد و اهل بیت او از كناره كردند و او را در مزابل افكندند و هن
 .سگها گوشتش را مى دریدند

زره آن حضرت را عمر سعد ملعون بر گرفت و وقتى كه مختار او را بكشت آن زره را به قاتل او ابو عمره 
بخشید، و چنین مى نماید كه آن حضرت را دو زره بوده زیرا گفته اند كه زره دیگرش را مالك بن بسر ربود و 

رت را جمیع بن الخلق اودى ، و به قولى اسود بن حنظله تمیمى ، و به روایتى فالفس و شمشیر آن حض. دیوانه شد
نهشلى برداشت ، و این شمشیر غیر از ذوالفقار است زیرا كه ذوالفقار یا امثال خود از ذخایر نبوت و امامت 

 . مصون و محفوظ است
اسلحه سایر شهدا رضوان اهللا علیهم نشده ، محدث قمى رحمه اهللا گوید كه در كتب مقاتل ذكرى از ربودن جامه و 

 .لكن آنچه به نظر مى رسد آن است كه اجالف كوفه ابقا بر احدى نكردند و آن چه بر بدن آنها بود ربودند
 .ابن نما گفته كه حكیم بن طفیل لعین جامه و اسلحه حضرت عباس علیه السالم را ربود

در بیان شهادت عبداهللا بن مسلم  .بن سمیه و ابن آكله االكباددر زیارت مرویه صادقیه شهدا است و سلبو كم ال
دانستى كه قاتل او از تیرى كه به پیشانى آن مظلوم رسیده بود نتوانست بگذرد و به آن زحمت آن تیر را بیرون 

 (681(آورد چگونه تصور مى شود كسیكه از یك تیر نگذرد از لباس و سالح مقتول خود بگذرد 
كاش آسمان بر زمین فرود مى آمد و كاش كوه ها از : م در حالى كه فریاد و شیون مى كرد گفت زینب علیه السال

در این هنگام عمر بن سعد با گروهى . هم پراكنده مى شد و سپس خود را به طرف امام حسین علیه السالم كشانید
سین كشته مى شود و تو به آن منظره اى فرزند سعد، ح: زینب علیه السالم فریاد زد. از یارانش به او نزدیك شدند

 .ابن سعد روى خود را برگردانید و اشك از چشمش جارى شد. نگاه مى كنى 
آیا در میان شما یك نفر مسلمان نیست ؟ كسى جواب او را نداد در این هنگام ابن سعد فریاد : زینب فریاد بر آورد

ن حضرت نشست و با شمشیر خود چند ضربه بر بدن شمر جلو دوید و بر سینه آ. بروید حسین با راحت كنید: زد
 (682. (آن جناب زد و سپس سر مباركش را برید

 
 دیدن عجایب مرد اسدى

من در پیرامون آن : مردى از بنى اسد كه پس از حركت لشكر كوفه از میدان جنگ كربال دیدن كرده بود مى گفت 
ف روشنى داشت و ارواح پاكى كه پیرامون آن ابدان پاك بدن هاى به خون آغشته انوار فروزانى دیدم كه از هر طر

 .را گرفته بودند
خود را به بدن مقدس امام علیه  .در آن میان شیرى مهیب را دیدم كه در میان بدن هاى متالشى شده حركت مى كند

 .السالم رسانید و خود را به خون او آغشته كرد و بدنش چسبید
من از این وضع ترسیدم ، زیرا هرگز چنین منظره اى را ندیده بودم كه . داشت این حیوان فریاد مى زد و ناله ها 

در گوشه اى خود را مخفى كردم تا : و مى گوید. حیوان درنده اى بابدن هاى پاره پاره شده این گونه رفتار كند
این مرد . ندیدم  هر چه نگریستم از شیر درنده جز فریاد و ناله چیزى. بنگرم عاقبت چه كارى انجام خواهد داد



چیزى كه موجب تعجب من شد این بود كه در هنگام نیمه شب شمع هاى فروزانى دیدم كه زمین را فراگرفته : گوید
 (683. (و فریاد و ناله از هر سو به گوش مى رسید

 
 زینب علیه السالم كنار پیكر بى سر امام حسین علیه السالم 

كرد و زمین كربال در خون غرق و شریف ترین و پاكیزه ترین هجرى غروب  61خورشید روز دهم محرم سال 
 .ماه بى نور پریده رنگ از زیر ابرها بیرون آمد. پیكرها پاره پاره پراكنده روى زمین افتاده بود

در روشنایى بى رنگ ماه ، زینب با دسته اى از كودكان و گروهى از زنان بیوه شده و داغدیده در میان قطعات 
یكى در پى دست عزیزش مى گشت ، دیگرى بازوى شوهر بزرگوارش را . هاى پاره پاره مى گشتندپراكنده پیكر

 . مى جست ، سومى پاى برادر واالمقامش را پیدا مى كرد
و زینب با دلى سوزان و جگرى گدازان مى نالید و جدش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را به كمك مى طلبید و 

ست كه آغشته به خون بر زمین كربال افتاده ، اعضایش قطعه قطعه ، سرش از تن جدا، این امام حسین ا: مى گفت 
پدرم به فداى سردارى كه لشكرگاهش غارت شده ، و خیمه هایش در بیابان تكه . عمامه و ردایش به تاراج رفته 

باشم و بیمار نیست تا امید  پدرم به فداى غریبى كه غایب نیست تا امید بازگشتش را داشته. تكه و پاره پاره افتاده 
جانم به فداى غمدیده اى كه با غم . بلكه پیكر پاره پاره اش در برابر چشمم روى زمین افتاده  . بهبودى اش را بدارم

 :جان داد و تشنه كامى كه با لب تشنه سرش را بریدند، جانم به فداى كسى كه محاسنش خون چكان بود
 پرچم حق روز عاشوراى حق

 ر مركز شوراى حقنصب شد ب
 صف كشیده عده اى پروانه وار
 دور آن خورشید نور افزاى حق

 مى دهد استاد دانشگاه دین
 درس قرآن ، درس استیفاى حق

 هر فداكارى براى ثبت نام
 مى كند با خون خود امضاى حق

 پیرو قرآن گروهى حق پرست
 جان به كف سوداگر سوداى حق

 هر مسلمان غیور) كهنموئى )
 اشد كند اجراى حقمرد حق ب

لشكر ابن زیاد در جایى كه چندان دور نبود شب نشینى داشتند و باده گسارى مى كردند و در پرتو روشنایى مشعل 
 .ها سرهاى جدا شده و اموال به یغما گرفته را مى شمردند

دخت رسول  حسین بن على پسر فاطمه: صدایى شنیده مى شد كه به كسى كه سر امام را جدا كرده بود مى گفت 
اكنون نزد . او خواست سلطنت اینان را براندازد. خدا را كشتى ، كسى را كشتى كه بزرگوارترین مرد عرب بود

جواب او . امیران خود شو و پاداش بگیر كه اگر همه خزینه هاى خود را به پاداش كشتن او به تو بدهند كم داده اند
 :فریاد برآورداین كه برفت و بر در خیمه عمر سعد بایستاد و 

 اوقر ركابى فضه و ذهبا
 انى قتلت السید المحجبا

 قتلت خیر الناس اما و ابا
 (684(و خیرهم اذ ینسبون نسبا 

كشتم كسى را كه پدر و . باید كه خورجین اسبم را از زر و سیم پر كنى ، زیرا كه من آن سرور عالى مقام را كشتم 
 . یزه ترین نسب ها را داشتمادرش بهترین مردم بودند، و بهترین و پاك

داستان هفتاد و سه تن شهیدى كه ساعت هاى بسیارى در برابر چهار . مى گویند در این جا داستان به پایان مى رسد



زمانى گذشت و پیش از آن كه براى آنها قبرى بسازند كه . هزار تن پایدارى كردند و تا آخرین فردشان كشته شد
 : نند، دلسوخته اى برایشان گذر كرد و گفتاعضاى پراكنده آنها را جمع ك
 وقف على اجدائمهم و مجالهم

 فكان الحشى ینفض و العین سماجه
 لعمرى لقد كانوا مصالیت فى الوغى

 سراعا الى الهیجا حماه خصارمه
 تاسوا على نصر ابن بنت نبیهم

 باسیافهم اساد غیل ضراغمه
 و ما ان راى الراوون افضل منهم

 و زهرا قمامهلدى الموت سادات 
به جان خودم كه . دل از غم پاره پاره مى شد و دیده اشك مى ریخت . بر سر مزار شهدا و میدان جنگ بایستادم 

آنها در میدان جنگ دالورانى بودند كه با جوان مردى براى جانبازى مى دویدند و با شرافت ، در یارى پسر 
هنوز دیده بینندگان برتر از آنها . شمشیر به دست گرفته بودند پیغمبر استقامت كردند، و شیران بیشه اى بودند كه

 .ندیده ، چرا كه با سرورى و بزرگوارى و جوانمردى به سوى مرگ رفتند
زینبى كه در سراسر این مصیبت  .از كسانى كه در این صحنه نمایان شدند به جز زینب علیه السالم كسى نماند

زینب . و به تنهایى با رفتار جاویدانش در تاریخ باقى است ، زینب بانوى كربالدردناك آنى از دیده ما پنهان نبود، ا
ولى زینب بیدار بود و . در كنار برادر بود كه نخستین غریو دشمن را شنید، آن دم كه برادرش به خواب رفته بود

 . تزینب از بیمار پرستارى مى كرد و محتضر را دلدارى مى داد و براى مى گریس. خواب نداشت 
زینب ناله از ) 685. (زینب كسى است كه از آغاز كشتار تا اننجام آن در كنار برادرش حسین علیه السالم دیده شد

 حسین جان ما را به چه كسى سپردى: دل كشید و گفت 
 اى خفته خوش به بستر خون دیده باز كن

 احوال ما ببین و سپس خواب ناز كن
 اى وارث سریر امامت به پاى خیز

 شتگان بى كفن خود نماز كنبر ك
 طفالن خود به لجه بحر بال نگر

 دستى به دستگیرى آنان دراز كن
 برخیز صبح شام شد اى میر كاروان

 ما را سوار بر شتر بى جهاز كن
 یا دست ما بگیر از این دشت پر هراس

 بار دیگر روانه به سوى حجاز كن
 یكدسته دل شكسته بندش به دست بسته 

 ر وى نور هر دو دیدهاى یك جهان براد
 چون حال زار خواهر چشم فلك ندیده

 خورشید برج عصمت شد در حجاب ظلمت
 پشت سپهر حشمت از بار غم خمیده

 در دانه بانوى دهر بى پرده شهره شهر
 دوران چه كرده از قهر با ناز پروریده

 اى الله دل ما اى شمع محفل ما
 برنى مقابل ما سر بر فلك كشیده

 اطفال در دست خصم پامالبنگر به حال 



 چون مرغ بى پر و بال كز آشیان پریده
 یكدسته دل شكسته بندش به دست بسته

 یك حلقه زار و خسته خارش به پا خلیده
 گردون شو نگر نسر دیوانه عقل رهبر
 لیلى اسیر و اكبر در خاك و خون تپیده

 دست سكینه بر دل پاى رباب در گل
 دهكافتاده در مقابل اصغر گلو دری

 بر بسته دست تقدیر بیمار را به زنجیر
 عنقاى قاف و نخجیر هرگز كسى شنیده

 آهش زند زبانه روزانه و شبانه
 از ساغر زمانه زهر الم چشیده

 رفتم به كام دشمن در بزم عام دشمن
 داد از كالم دشمن خون از دلم چكیده

 كردند مجلس آرا ناموس كبریا را
 هصاحبدالن خدا را دل از كفم رمید
 گر مو به مو ببویم آرام دل نجویم
 از آنچه شد نگویم با آن سر بریده

 زان لعل عیسوى دم حاشا اگر زنم دم
 كز جان و دل دمادم ختم رسل مكیده

 عالمه غروى كمپانى
------------------------------------------ 
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 ادت پیشواى شهیدان درسى براى پیروان آن حضرت شه
 

امام حسین و عاشورا، دو كلمه پرمعنا و تكان دهنده با یك دنیا خاطرات غم انگیز آموزنده ، فراموش نشدنى ، چرا 
فراموش نمى شود؟ براى این كه پیشواى جانبازان راه خدا حسین علیه السالم در این روز تاریخى بزرگ ترین 

چون روز عاشوراعمر سعد از . درود فراوان به روان پاك و مقدس حسین و یاران فداكار او. به ما داددرس ها را 
سر مبارك آن حضرت را به خولى و حمید بن مسلم سپرد و در همان . كار قتل امام حسین علیه السالم بپرداخت 

میان قبایل پخش كرد تا به نزد ابن زیاد  روز عاشورا ایشان را به نزد ابن زیاد روانه كرد و بقیه سرها را نیز در
شب یازدهم به كوفه وارد شد، چون . خولى به تعجیل تمام حركت كرد. برند و در نزد او به سوى او تقرب بجویند

 . در آن وقت شب مالقات پسر زیاد ممكن نبود الجرم به خانه خود رفت و سر پسر پیغمبر را در مطبخ گذاشت
یازدهم را در كربال بماند و روز یازدهم تا وقت زوال نیز در كربال اقامت كرد و از آن طرف عمر سعد شب 

بركشتگان سپاه خویش نماز گزارد و همگى را به خاك سپرد و چون روز از نیمه بگذشت ، امر كرد كه دختران 
ن ایشان را به چو. پیغمبر را بر شتران بى جهاز سوار كردند و ایشان را جون اسیران ترك و روم روان داشتند

قتلگاه عبور دادند و نظرشان بر جسد امام حسین علیه السالم و كشتگان افتاد لطمه بر صورت زدند و صدا به 
 .صیحه و ندبه برداشتند

 چون بر مقتل رسیدند آن اسیران
 به هم پیوست نیسان و حزیران
 یكى مویه كنان گشتى به فرزند

 یكى شد مو كنان بر سوگى فرزند
 ن به صورت غازه مى كردیكى از خو

 یكى داغ على را تازه مى كرد
 به سوگ گلرخان سر و قامت

 به پا كردند غوغاى قیامت
 نظر افكند چون دخت پیمبر

 به پا كردند ساقى كوثر
در روز عاشورا كسانى كه : در حدیث معتبر كامل الزیاره است كه حضرت سید سجاد علیه السالم به زائده فرمود

پس حرم محترم و زنان مكرم آن حضرت را براى . اوالد و برادران و دیگر اهل بیت او كشته شدند با او بودند از
پس من نظر كردم به سوى پدر و اهل بیت او كه در خاك و خون . رفتن به جانب كوفه بر شتران سوار كردند



، سخت بر من گران آمد و آغشته گشته و بدن هاى طاهر ایشان بر روى زمین است و كسى متوجه دفن ایشان نشده 
 .سینه من تنگى گرفت و حالتى مرا عارض شد كه همى خواست جان از تن من پرواز كند

این چه حالت است كه در تو مى بینم اى یادگار جد : عمه ام زینب كبرى علیه السالم چون مرا بدین حال دید پرسید
اى عمه ، چگونه جزع نكنم و : گفتم . كنى و پدر و برادر من ؟ مى نگرم تو را كه مى خواهى جان تسلیم 

اضطراب نداشته باشم و حال آنكه مى بینم سید و آقاى خود و برادران و عموها و عموزادگان و اهل عشیرت خود 
را كه آغشته به خون در این بیابان افتاده اند و تن ایشان عریان و بى كفن است و هیچ كس به دفن ایشان نمى 

 .ه ایشان نمى گردد، گویا ایشان را مسلمان نمى دانندپردازد و بشرى متوج
به خدا قسم كه این عهدى بود از رسول خدا به سوى جد . از آنچه مى بینى نگران مباش و جزع مكن : عمه ام گفت 

به تحقیق كه حق تعالى . و پدر و عم تو صلوات اهللا علیهم اجمعین و رسول خدا مصائب هر یك را به ایشان خبر داد
این امت پیمان گرفته و از جماعتى كه فراعنه ارض ایشان را نمى شناسند، اما در نزد اهل آسمانها معروفند كه  در

ایشان این اعضاى متفرقه و جسدهاى در خون تپیده را جمع كنند و دفن نمایند و در ارض طف بر قبر پدرت 
 .شود و به مرور ایام و لیالى محو نگرددسیدالشهدا علیه السالم عالمتى نصب كنند كه اثر آن هرگز برطرف ن

هر چند كه سالطین كفر و اعوان ظلمه در محو آثار آن سعى و كوشش نمایند ظهورش زیاده گردد و رفعت و 
 (686. (علوش باالتر خواهد گرفت 

 
 اسامى و تعداد شهداى كربال : فصل چهارم 

 اقوال در تعداد شهداى بنى هاشم در روز عاشورا 
اصفهانى در مقاتل الطالبیین شهداى بنى هاشم را كه در روز عاشورا به شهادت رسیده اند با حسین بن ابوالفرج 

نفر مى داند و در زیارت ناحیه مقدسه كه در جلد دهم بحار  22على و مسلم بن عقیل كه در كوفه به هشادت رسید 
نیز به روایت ابن عباس ، امیرالمومنین . تن نام برده مى شود 17االنوار از اقبال سید بن طاووس نقل شده است 

و هزه ارض كرب و بال یدفن فیها الحسین علیه : علیه السالم در نینوا آن گاه كه به صفین تشریف مى برد فرمود
 السالم و سبعه عشر رجال من ولدى و ولد فاطمه

اشم باشد نه فاطمه زهرا علیه السالم ظاهرا مراد از فاطمه مادر امیرالمومنین علیه السالم یعنى فاطمه بنت اسد بن ه
 :و شاهد آن روایتى است كه حضرت باقر علیه السالم مى فرمود

 قتلوا سبعه عشر انسانا كلهم ارتكضوا فى بطن فاطمه بنت اسد ام على علیه السالم
 : در روایت ریان بن شبیب حضرت رضا علیه السالم فرموده

 (687(مالهم فى االرض شبهون و قتل معه من اهل بیته ثمانیه عشر رجال 
بشارت باد تو را كه حسین بن على با  : به روایت عبداهللا بن ربیعه حمیرى ، زحر بن قیس به یزید بن معاویه گفت

 (688. (نفر از شیعیان خود بر ما وارد شد 60نفر مرد از اهل بیت و  18
ال بود تا روز دیگر پیران و معتمدان را بر چنان كه در صفحات قبل هم متذكر شدیم عمر سعد روز قتل را در كرب

امام زین . امام زین العابدین و دختران امیرالمومنین علیه السالم و دیگر زنان موكل گردانید و جمله بیست زن بودند
ساله بود و امام محمد باقر چهار ساله بود و هر دو در كربال بودند خداوند ایشان را محفوظ  22العابدین آن روز 

 .ت از براى آن كه امامت ظاهر نشده بود، چون امامت ظاهر شود حفظ او بر خلق واجب بودداش
چون عمر سعد از كربال رفت قومى از بنى اسد كوچ كرده مى رفتند، چون به كربال رسیدند و آن حالت را دیدند 

ادند و عباس را بر كناره فرات آن امام حسین علیه السالم را تنها دفن كردند و على بن الحسین را در پایین پاى او نه
جا كه شهید كرده بودند دفن كردند و قبرى كندند و جمله شهدا را در آن قبر نهادند و حر بن یزید را اقرباى او در 

جایى كه شهید كرده بودند دفن كردند و قبرهاى شهدا معین نیست كه هر یك كدام است اال آن كه بى شك حائر محیط 
ف پایین پاى حسین علیه السالم مگر آن كه على بن الحسین االصغر نزدیكتر است به پایین پاى است ، همگى از ظر

بنواسد بر قبایل عرب فخر آورند كه ما نماز بر حسین خواندیم و دفن كردیم امام و اصحاب او . حسین علیه السالم 
 .را



 زیاد در قصر االماره بنشست و سر امام عبیداهللا. روز دوم از قتل امام ، سر مقدس امام و شهدا به كوفه رسید
قضیبى بر دست ) 689. (لعین چون چشم به سر امام انداخت از خر مى بخندید. حسین علیه السالم پیش او نهادند

چوب از : گفت . او از بزرگان صحابه رسول اهللا بود. داشت ، بر لب و دندان امام مى زد زید بن ارقم حاضر بود
 .ه خدا سوگند كه معبودى غیر او نیست دیدم این دو لب را رسول خداى بى شمار مى مكیدب. لبان حسین بردار

خدا چشم تو را بگریاند، آیا گریه مى كنى براى فتح خداى ، به خدا كه : ابن زیاد ولدالزنا گفت . زید گریه زیاد كرد
 ! اگر پیرمرد نبودى هر آینه گردنت را مى زدم

 (690. (فت زید برخاست و به منزل خود ر
 

 اسامى شهداى كربال 
شهیدان كربال آموزگاران بشریتند و نام جاویدانشان بر تارك روزگار مى درخشد، به جاست ما نیز نام هاى مقدس 

این نام ها را به ترتیب حروف الفبا و در دو بخش بنى هاشم و غیر بنى هاشم . آنان را زینت بخش این نوشتار كنیم 
 . مى آوریم

 داى كربال از بنى هاشم شه - الف 
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نفر خواهد رسید، و اگر قیس  136حال اگر شهداى بنى هاشم را نیز به این عدد بیفزایم ، شماره شهداى كربال به 
بن مسهر صیداوى ، عبداهللا بن یقطر و هانى بن عروه را نیز جزو شهداى كربال به شمار آوریم ، رقم رزمندگان 

  (691. (شهیدان و یاران با وفایش  نفر خواهد رسید درود خدا بر سرور 139ارودى حسینى به 
 

 شهداى از صحابه پیامبر صلى اهللا علیه و آله 



 :صحابه پیامبر صلى اهللا علیه و آله كه در واقعه كربال به شهادت رسیدند پنج نفر بودند
 .انس بن الحرث كاهلى كه همه مورخین شهادت او را در كربال ذكر كرده اند - 1
 ابن حجر ذكر كره است حبیب بن مظاهر اسدى ، - 2
 . مسلم بن عوسجه اسدى ، محمد بن سعد در طبقات ذكر كرده است - 3
 هانى بن عروه مرادى كه دركوفه با مسلم بن عقیل شهید شد و بیش از هشتاد سال داشت - 4
علیه السالم در عبداهللا بن یقطر حمیرى كه سن او با سن امام حسین علیه السالم برابر بود، او نیز قبل از امام  - 5

 (692. (كوفه شهید شد
 

 مادران شهدا كه در كربال بودند 
 :سماوى نقل كرده است كه در كربال نه نفر شهید شدند كه مادران آنان نیز در كربال حضور داشتند

 عبداهللا بن الحسین علیه السالم كه مادرش رباب است - 1
 عون بن عبداهللا بن جعفر، مادرش زینب كبرى است - 2
 قاسم بن الحسن علیه السالم ، مادرش رمله است - 3
 عبداهللا بن الحسن علیه السالم كه مادرش دختر شلیل بجلى است - 4
 عبداهللا بن مسلم كه مادرش رقیه دختر على علیه السالم است - 5
 محمد بن ابى سعید بن عقیل - 6
 كرد عمرو بن جناده كه مادرش او را امر به جنگ با دشمنان امر مى - 7
 او را ترغیب به جهاد مى كرد  عبداهللا كلبى كه او نیز بر اساس آنچه طاووسى ذكر كرده است مادرش  - 8
على بن الحسین علیه السالم ، مادرش لیال است كه در خیمه ایستاده بود و دعا مى كرد، بر اساس آنچه در  -9

 (693. (ردند او شاهد شهادت فرزندش بودبعضى از اخبار آمده است ، و هنگامى كه آن بزرگوار را شهید ك
 (694. (در تنقیح المقال آمده است كه منجح به همراه مادرش حسنیه نیز در كربال حضور داشته است 

 
 دو طفل در اثر دهشت و تشنگى جان سپردند 
ن شامگاه روز عاشورا دو طفل در اثر دهشت و تشنگى جا: مولف كتاب معالى السبطین نقل كرده است كه 

سپردند، و چون زینب كبرى براى جمع كردن عیال و اطفال جست و جو مى كرد آن دو طفل را نیافت تا این كه 
 (695. (آنها را در حالى كه دست در گردن یكدیگر داشتند پیدا كرد كه آنها از دنیا رفته بودند

 سرگشته بانوان ، وسط آتش خیام
 چون در میان آب ، نقوش ستاره ها

 ال ، ز اطراف خیمه هااطفال خردس
 هر سو دوان ، چو از دل آتش شراره ها

 غیر از جگر، كه دسترس اشقیا نبود
 چیزى نمانده در بر ایشان ز پاره ها
 انگشت رفت در سر انگشترى به باد

 شد گوشها دریده پى گوشواره ها
 در خاك و خون فتاده و تازند بر تنش

 با نعلها، كه ناله بر آرد ز خاره ها
 

 ب مجروح امام علیه السالم اصحا
بعضى از یاران امام حسین علیه السالم به سبب جراحات در میدان افتاده و سپاه عمر بن سعد آنها را به قتل 

 :این افراد عبارت بودند از. نرساندند



ت شش سوار بن حمیر جابرى ، او را در حالى كه مجروح شده بود از معركه قتال بیرون بردند، و بعد از گذش - 1
عمرو بن عبداهللا ، او نیز در میدان جنگ در اثر جراحات افتاده بود كه او را  - 2ماه در اثر آن جراحات درگذشت 

 انتقال دادند و بعد از یك سال از دنیا رفت
حسن بن الحسن ، او فرزند امام حسن مجتبى علیه السالم و در كنار عموى گرامى اش امام حسین علیه السالم  - 3
اه كوفه مبارزه نمود تا در اثر جراحات به زمین افتاد، و چون اصحاب عمر بن سعد براى جدا كردن سرها با سپ

مردى به نام اسما بن خارجه كه از اقوام مادرى او بود مانع كشتن او شد و . آمدند او را دیدند كه رمقى در بدن دارد
. این كه التیام یافت ، آنگاه از كوفه به مدینه منتقل گردیداو را با خود به كوفه برد و جراحات او را معالجه كرد تا 

)696) 
 

 جنایات یزیدیان و حوادث بعد از واقعه عاشورا : فصل پنجم 
 اسب تازاندن بر پیكر سرور آزادگان علیه السالم 

 : عمر بن سعد به جهت امتثال فرمان ابن زیاد، در میان اصحابش فریاد برداشت
 من ینتدب للحسین

 كه داوطلب باشد و بر پیكر حسین اسب بتازد تا سینه و پشت او را زیر سم اسب ها لگد مال نماید؟ كیست
و ده نفر دیگر از سپاه كوفه اجابت كردند كه نامهاى ) 697! (و اسب بر بدن مطهر امام تاخت ! شمر مبادرت نمود

 :آنها عبارت است از
 اسحاق بن حویه - 1
 اخنس بن مرثد - 2
 ن طفیلحكیم ب - 3
 عمرو بن صبیح - 4
 رجا بن منقذ - 5
 سالم بن خثیمه جعفى - 6
 واحد بن ناعم - 7
 صالح بن وهب - 8
 هانى بن ثبیت -9

 اسید بن مالك - 10
 .آنان با اسب بر بدن امام تاختند به گونه اى كه سینه مبارك آن بزرگوار را در هم كوبیدند

 -شما كیستید؟ اسید بن مالك : یستاده و جایزه طلب كردند، ابن زیاد گفت پس این ده نفر آمدند و در برابر ابن زیاد ا
 : گفت - یكى از اینان لعنهم اهللا 

 نحن رضضنا الصدر بعد الظهر
 بكل یعبوب شدید االسر

ما سینه حسین رادر هم كوبیدیم بعد از آنكه پشت او را لگدمال كردیم ، با اسبان قوى هیكل و تیز تاز عبیداهللا فرمان 
 (698! (داد تا جایزه ناچیزى به آن ها دادند

 (699. (همچنین نقل شده است كه آن ها سینه و كمر امام حسین علیه السالم رازیر لگد اسبها كوبیدند
 

 حدیث جمال 
چون امام علیه السالم به شهادت رسید ساربان آمد و بدن آن بزرگوار را بدون سر یافت ، دست برد تا كمر بند 

دارد، آن بزگوار دست راست خود را آورد و كمربند را گرفت ، پس جمال دست آن حضرت را قطع حضرت را بر
كرد، و سپس مجددا خواست كه كمربند راباز كند، امام علیه السالم با دست چپ كمربند را گرفت ، جمال دست 

 (700. (چپ آن حضرت را نیز قطع كرد



 
 م یادى از شب شام غریبان امام حسین علیه السال

بدن هاى آغشته به خون صفحه زمین كربالرا روشن نموده از طرفى هم زن هاى داغدیده و . شب یازدهم فرا رسید
بى سرپرست مانده و برادر مرده و پسر از دست داده ، از طرفى صفحه گیتى هم خاك عزا به سر كرده است ، 

طرفى مى آید خیمه هاى سوخته را مى بیند زینب شجاع از طرفى كنار قتلگاه مى رود و به برادر مى نگرد، از 
 .داغش تازه مى گردد

 
 فرستادن سرهاى شهدا به كوفه 

عمر بن سعد دستور داد سرهاى شهیدان را از بدن جدا كردند و در میان قبایل تقسیم نمودند كه هر كدام با حمل یكى 
 .از سرها در نزد ابن زیاد مقرب گردند

هى قیس بن اسعث و هوازن دوازده سر به فرماندهى شمر بن ذى الجوشن ، و بنو قبیله كنده سیزده سر به فرماند
تمیم با هفده سر و بنى اسد شش سر و مذحج هفت سر و به بقیه نیز هر كدام چند سر دادند ولیكن عشیره حر بن 

 (701. (یزید نگذاشتند سر او را از بدن جدا كنند و بدنش را با سم اسبان بكوبند
دهم سر امام حسین علیه السالم را به خولى بن یزید و حمید بن مسلم داد تا به كوفه ببرند و سرهاى ابن سعد روز 

 .بقیه اهل بیت را به شمر و قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج دادند
در روز سیزدهم محرم حضرت سجاد علیه السالم به كربال آمد و پدرش را دفن كرد، زیرا امام را جز امام كسى 

 .ند دفن كند و وى را غسل دهد و بر آن نماز بگزاردنمى توا
این مطلب كه امام را باید امام غسل بدهد و كفن كند و به خاك بسپارد یكى از اسرار است و عقل بشر عادى حقیقت 

براى . آن را درك نمى كند و ما نمى توانیم به صرف این كه موضوع را درك نمى كنیم منكر این حقیقت بشویم 
و كنز الفوائد ) 84ص (ر این موضوع و روشن شدن مطلب جویندگان مى توانند به كتاب مقاالت شیخ مفید تحقیق د

، ص 1ج (و دار السالم نورى ) 41ص )و منهج الرشاد كاشف الغطا ) 373، ص 1ج (كراچكى و مرآت العقول 
 (702. (مراجعه كنند و تفصیل مطالب را دریابند) 289

 حضرت سجاد بر حكم خدا
 د غسلش با دو چشم پربكادا

 از پى تكبیرش از بهر نماز
 بست قامت سوى كوى بى نیاز
 از پى آن شاه دین از هر طرف

 جمله كروبیان بستند صف
 ماه رویش شد نهان چون در نقاب

 جف پور بوتراب آمد تراب
 خویش پنهان شد در آن فرخ مقام

 باز شد با بى كسان در راه شام
 بس بود سرباز دل پر آه كن

 نیست طاقت قصه را كوتاه كن
 دیوان سرباز

 
 خاك سپارى شهیدان 

اجساد را در خاك و خون ! مردان را كشتند و زنان و كودكان را به اسارت بردند. یزیدیان رفتند، حسینیان ماندند
 !آمدند و كشتند و سوختند و رفتند !غلتاندند و سرها را بر سر نى نهادند

در نزدیكى كربال منزل داشتند و از این هنگامه خونین آگاه بودند، پس از كوچ سپاه  تیره اى از عشیره بنى اسد كه



پیكرهاى چاك چاك دیدند، دست هاى بریده یافتند، با تن هاى بى سر روبه رو شدند، گریه و زارى . به كربال آمدند
ى شناختند، در اندیشه فرو رفتند پیكرها را نم. آغاز كردند و شبانه پیكرهاى شهیدان را با نور ماه به خاك سپردند

رهنمایى ملكوتى . كه چه كنند، ولى دیرى نپایید كه رهنمایى رسید كه پیكرها را مى شناخت و به رهنمایى پرداخت 
هنگامى كه خواستند خاك . و رهنمایى زمینى قبرى ویژه براى بدن مقدس امام كندند و پیكر نورانى را در آن نهادند

: ما را دیدند كه مى سوزد و مى گرید و لب ها را بر گلوى بریده نهاده ، بوسه مى زند و مى گویدبر آن بفشانند راهن
پس از تو این جهان تاریك است و آن جهان به نور جمالت . پدرم ، خوشا به حال زمینى كه پیكرت را در برگرفت 

 .ازدشب ها از درد غمت خواب ندارم تا وقتى كه خداى مرا به تو ملحق س. روشن 
 ! سالم بر تو اى فرزند رسول ، رحمت و بركات خدا بر تو باد، ناله پسرى بود بر سر كشته پدرى

سپس براى شهیدان قبرى پهناور بكندند و . پس آن گاه به سراغ پیكر على رفتند و در كنار قبر پدر به خاكش سپردند
دنبالش رفتند و با پیكر . سوى فرات مى رودرهنما را دیدند كه به  .همگى را در آن جا داده و به خاك سپردند

 .را در آن جاى دادند  در آن جا نیز قبرى كندند و پیكر حضرت عباس . شهیدى جوانمرد روبه روى شدند
پس از تو ! اى ماه بنى هاشم : پس از آن كه خاك بر پیكر عباس بیفشاندند رهنما را دیدند كه مى گرید و مى گوید

اى شهیدى كه از روى بینایى و بصیرت به شهادت . الم و رحمت و بركات خدا بر تو بادس. خاك بر سر این دنیا
مزارى كه آسمان پهناور بر برتر و بهتر از او سایه نینداخته و . قبر شهیدان زیارتگاه جهانیان گردید. رسیدى 

 . نگرفته  زمین شهیدى را همچون او در آغوش 
برگ هاى كتاب شهادت را مردان  .پایان رسید و كتاب اسارت آغاز گردید با خاك سپردن شهیدان ، كتاب شهادت به

بیماران ، : نیرومند، توانا و قوى دل تشكیل مى دادند، ولى برگ هاى كتاب اسارت ، از ناتوانان فراهم شده بود
 . زنان ، كودكان

ر ناتوان ، توانا در روح ، توانا در گاه از ناتوانان كارهایى ساخته است كه از توانمندان ساخته نیست ، به ویژه اگ
 . اراده ، توانا در دل

 .حسین آموزگار كتاب شهادت بود و زینب آموزگار كتاب اسارت و بشر بایستى هر دو را بخواند و بداند
 

 آستانه حسینى در طول تاریخ: فصل ششم 
 آستانه حسینى در عصر بنى امیه 

م و اصحاب وى در سرزمین كربال، بنى اسد پیكر مطهر او را فن پس از به شهادت رسیدن سیدالشهدا علیه السال
آنان اولین كسانى بودند كه قبر سیدالشهدا علیه . نمودند، و با ایجاد یك قبر دسته جمعى اصحاب را به خاك سپردند

 .السالم را به شكل بارز و برجسته با و جود منع و اوعاب شدید حكام اموى بنا كردند
در . در دفن شهداى كربال بود - به ویژه زنان این طایفه كه پیشقدم شدند - ین جرات بنى اسد بدون شك بزرگ تر

 . اطراف قبر مطهر، مسجد و یا سایبانى بنا نشده بود، لذا قبر مطهر، در سال هاى اول بدون سایبان بوده است
ى از شهادت آن حضرت نگذشته بود اولین زائر قبر مطهر، عبیداهللا فرزند حر جعفى ، از بزرگان كوفه بود كه چند

كه جهت زیارت قبر مطهر وارد كربال شد و سخت پشیمان بود از این كه آن حضرت وى را دعوت به نصرت 
وى در مقابل قبر ایستاد و قصیده معروف . كرده بود و او به یارى فرزند فاطمه علیه السالم نشتافته بود  خویش 

 : خود را سرود كه مطلع آن چنین است
 یقول امیر غادر و ابن غادر

 اال كنت قاتلت الحسین بن فاطمه
قمرى صحابى مشهور، جابر بن عبداهللا انصارى ، به زیارت قبر ابى عبداهللا علیه السالم  62در بیستم صفر سال 

لى ع. شتافت و چون بینایى خود را از دست داده بود، به اطرافیان مى گفت كه دست مرا به قبر سیدالشهدا بمالید
رغم تمام موانعى كه بنى امیه در راه زیارت قبر ابى عبداهللا الحسین علیه السالم ایجاد كرده بودند شیعیان به زیارت 

بعد از واقعه كربال حركت . قبر وى مى شتافتند و تردیدى نیست كه قبر آن حضرت ظاهر و مشخص بوده است 
عبدالملك بن مران قیام كردند و در شب اول ربیع االول  انقالبى و مخفیانه توابین شكل گرفت و در اوایل حكومت



توابین كه بیش از چهار هزار مرد جنگجو بودند به رهبرى . قمرى در نخیله ، بین راه كوفه و كربال چادر زدند 65
و با گریه و ناله ضجه كه در قضاى كربال طنین . ابن صرد خزاعى وارد كربال شدند و دور قبر مطهر گرد آمدند

آنان یك شبانه روز در كنار قبر سید الشهدا . قسم یاد كردند كه انتقام خون آن حضرت را خواهند گرفت . كن بوداف
علیه السالم اقامت گزیدند، سپس با قبر مطهر وداع كردند و این اولین اجتماع عظیم مذهبى ، سیاسى پس از واقعه 

 .بر آن حضرت تا آن زمان هنوز بدون سایبان بودطف در كربال كنار مرقد سیدالشهدا علیه السالم است و ق
 

 عمارت اول 
قمرى با كمك ایرانیان به خونخواهى ابى عبداهللا الحسین علیه السالم قیام  66مختار بن ابى عبیده ثقفى ، در سال 

ن نمود و اولین آستانه حسینى كه داراى حرم و گنبد گچى و آجرى بود و در كنار آن مسجدى جهت سكونت زائرا
این . قرار داشت ، در زمان او بنا شد و با گذشت زمان در اطراف آن بازار و خانه هاى محكمى تاسیس گردید

بعضى از محققان ذكر نموده اند كه عمارت اول آستانه توسط مختار در . آستانه داراى دو در شرقى و غربى بود
ید كرده ولى نسبت به موسس آن تشكیك مى جمعى دیگر وجود آستانه و عمارت را تای. قمرى ساخته شد 66سال 

 بنا گشته و یا دیگران ؟ -كه اجساد مطهر شهداى كربال را دفن نمودند  -دارند كه آیا به دست بنى اسد 
 :مى نویسد) 1/627(سید محسن امین در اعیان الشیعه 

گشت و در عصر بنى امیه  عمارت اول بقعه شریف ، چنانچه آثار و اخبار داللت دارد، در زمان بنى امیه تاسیس
آستانه حسینى داراى سایبان و مسجدى بوده كه تا عصر هارون الرشید در دولت بنى العباس ادامه داشته است ولى 

 . نمى دانیم چه شخصى آن را بنا كرده است
از بین آورده است كه بنى اسد عالمتى مشخص نصب نمودند كه آثار قبر ) 133(ابن قولویه قمى در كامل الزیاره 

به احتمال بسیار، مراد از عالمت مشخص همان درخت سدره است كه توسط هارون الرشید عباسى قطع . نرود
و در زمان او بقعه اى بر فراز آن . لذا قبر مطهر بدون سایبان تا عصر مختار در كربال وجود داشته است . گشت 

ى خانه هایى كه شیعیان به تشویق ائمه علیه السالم در بنا كردند این بقعه در زمان هارون الرشید ویران شد و تمام
محل آستانه و قبر مطهر را شخم زدند و . مجاورت آستانه حسینى ساخته بودند به دستور هارون خراب گردید

این اولین تخریب . درخت سدره را كه بنى اسد جهت عالمت قبر و سایبان و هدایت زائرین كاشته بودند قطع نمودند
 .ینى بودعمارت حس

 
 عمارت دوم 

قمرى به اریكه قدرت رسید و بر خالف سیاست پدر خود و به جهت كسب  198مامون خلیفه عباسى در سال 
رضایت شیعیان خراسان ، اظهار محبت و دوستى با شیعیان كرد و تصمیم گرفت كه خالفت را به حضرت امام 

م شمرده و آستانه مجلل و با شكوهى بر مزار ابى عبداهللا لذا شیعیان فرصت را مغتن. رضا علیه السالم تفویض نماید
علیه السالم بنا كردند و راه كربال براى عشاق قبر سیدالشهدا علیه السالم باز شد و سیل مهاجرت به سمت كربال 

قمرى متوكل عباسى به قدرت رسید، وى  232در سال . سرازیر گردید و تمامى خرابى ها را باز سازى نمودند
موقعى كه اطالع حاصل نمود كه كربال گسترش یافته و شیعیان . خاصى با شیعیان و آل ابى طالب داشت  دشمنى

از اطراف و اكناف به زیارت آستانه حسینى مى شتابند، دستور خرابى آستانه و خانه هاى اطراف آستانه را صادر 
 :حمد اهللا مستوفى مى نویسد. نمود

كه چنان ذكر رفت كه به عهد متوكل خلیفه آب در آن بستند تا خراب شود، آب آن را مشهد حائرى خوانند جهت آن 
قمرى اشاره مى كند كه متوكل دستور خرابى  236حیرت آورد و زمین گور خشك ماند طبرى در حوادث سال 

 .آستانه را داد و تمامى خانه هاى اطراف آستانه و زمین را شخم زد و كشت نمود
 

 عمارت سوم 
منتصر بر خالف سیاست پدر خود، به . قمرى به قتل رسید 247ت فرزند خویش منتصر، در سال متوكل به دس



شیعیان امنیت و رفاه داد و اموال زیادى بین علویان تقسیم نمود و مجددا آستانه حسینى را با شكوه و جالل بنا نمود 
 .و از دور راه را باز مى یافتندو مناره بلندى در كنار آستانه بنا كرد كه با نور افشانى اش زائرین شبر

شیعیان فرصت را مغتنم شمرده و به سوى كربال سرازیر گشتند كه از آن جمله اند سید ابراهیم مجاب فرزند محمد 
 . العابد بن امام موسى كاظم علیه السالم كه قبر وى در زاویه رواق شمال غربى حرم حسینى معروف است

 
 عمارت چهارم 

 280حدود . قمرى فرو ریخت  273قمرى بر پا ساخته بود، در سال  247صر عباسى در سقف عمارتى كه منت
قمرى داعى الصغیر فرمانرواى طبرستان و از نوادگان زید بن امام زین العابدین علیه السالم به تعمیر آستانه 

 .پرداخت و به رونق و شكوه آن افزود
 

 عمارت پنجم 
رد بغداد شد، سپس به زیارت كربال و نجف شتافت و دستور بناى تمامى قمرى وا 367عضدالدوله دیلمى در سال 

قمرى پایان  371قمرى شروع شد و در سال  367بناى آستانه حسینى در سال . عتبات مقدسه عراق را صادر نمود
یافت كه شامل یك حرم بزرگ و گنبدى بر روى قبر شریف بود و چهار رواق هماهنگ در چهار طرف حرم 

حن شش گوشه و در قسمت شرقى صحن شریف یك صحن كوچك وجود داشت كه در آن مقابر خاندان مطهر و ص
آل بویه بود و یك در آن به بازار باز مى شد و بازار مذكور به آستانه حضرت عباس علیه السالم جهت رفت و آمد 

و دیوارهاى حرم و رواق  داخل حرم مطهر با قندیل هاى طال جهت روشنایى تزیین شده .زائران منتهى مى گردید
و صندوقى از چوب ساج منبت كارى بر قبر مطهر قرار . ها را با چوب ساج و آیینه هاى بزرگ پوشانیده بودند

داشت و نهر آب تا مقابل آستانه حسینى و اطراف صحن مى آمد كه آثار آن تا نیمه اول قرن چهارم هجرى در 
 .كربال باقى بود

به شهر كربال تشویق مى كرد و اطراف آستانه خانه هاى زیادى ساخت و در بین  عضدالدوله هجرت شیعیان را
مهاجران و ساكنان حائر شریف تقسیم كرد و مستمرى ماهانه و موقوفات زیادى براى مجاوران و خدمه آستانه 

تاسیس  حسینى تعیین كرد و بازار بزرگ سر پوشیده اى بین آستانه حسینى و آستانه حضرت عباس علیه السالم
عضدالدوله در ضلع . نمود كه تا عصر حاضر بازار مذكور به صورت وقف در تصرف ذریه وى باقى است 

شرقى صحن شریف براى خود خانه اى بنا كرد كه یك در آن مستقیما در صحن حسینى باز مى شد و در دوم آن در 
در آن منزل سكونت مى گزید و منزل  بازارى كه خود ساخته بود و همه ساله كه به زیارت كربال مشرف مى گشت

مذكور توسط ذریه وى مال محمد كاظم طالقانى وقف گشت ، سپس شیخ محمد جعفر فرزند مال محمد كاظم طالقانى 
 .آن را به مدرسه دینى تبدیل نمود

 
 آتش سوزى در آستانه حسینى 

قمرى شب  407ع االول سال ربی 14دو شمع بزرگ كه همه شب تا صبح در دو طرف قبر مطهر روشن بود، در 
هنگام بر زمین افتاد و حریق بزرگى در گرفت و تمامى دیوارهاى حرم و رواق كه با آیینه و چوب ساج مزین بود 

و فرش هاى حرم و پرده هاى گرانبها آتش گرفت ، ولى چون در ساختمان اصلى آستانه چوب به كار نرفته و 
حسن فرزند مفضل بن  .بود، به كانون عمارت آسیبى نرسید تمامى عمارت از طاق هاى ضربى و گچ و آجر

سهالن رامهرمزى ، و زیر سلطان الدوله بویه خسارات وارده بر اثر آتش سوزى را جبران نمود و حصار محكمى 
قمرى در  588اطراف شهر كربال بنا نمود و این حصار حائر شریف همان حدودى است كه ابن ادریس در سال 

جمعى از مورخان و در راس آنها سید محسن امین در اعیان الشیعه . از السرائر ثبت كرده است كتاب المواریث 
مى گویند كه حسن رامهرمزى وزیر سلطان الدوله تجدید عمارت ششم آستانه حسینى را انجام داد و عمارت هفتم 

ه حسنى ، توسط عضدالدوله ، آستانه حسینى را سلطان اویس ایلخانى تعهد كرد، در صورتى كه عمارت پنجم آستان
قمرى بر اثر آتش سوزى تزیینان آن آتش گرفت ، ولى  407همین عمارت آستانه عصر حاضر است كه در سال 



از . اصل عمارت سالم ماند و وزیر سلطان الدوله ترمیم و اصالح آسیب هاى آستانه را تقبل كرد و از عهده بر آمد
 727است كه به سال ) قمرى  777م (ا وصف مى كنند ابن بطویه اشخاص معدودى كه داخل آستانه حسینى ر

 :قمرى وارد كربال شد، وى در وصف آستانه حسینى چنین اظهار مى دارد
كربال شهر كوچكى است كه نخلستانها . از حله به سوى كربال، مشهد حسین بن على علیه السالم حركت كردیم 

روضه مقدسه امام حسین در داخل شهر واقع شده و . بیارى مى شونداطراف آن را گرفته اند و از رودخانه فرات آ
خدام و حاجبان بر در روضه امام . مدرسه اى بزرگ و زاویه اى دارد كه در آن براى مسافرین طعام مى دهند

. دایستاده اند و ورود به حرم بى اجازه آنان میسر نیست و هنگام ورود عتبه شریفه را كه از نقره است باید بوسی
 روى ضریح مقدس امام قندیل هاى زرین و سیمین گذاشته شده و از درهاى آن پرده هاى حریر آویخته اند

 
 آستانه حسینى در عصر جالیریان 

قمرى ، سلطان اویس فرزند شیخ  740پس از تاسیس دولت جالیریان در ایران به دست شیخ حسین ایلكانى در سال 
نه حسینى را شروع نمود كه عمر وى به اتمام آن وفا نكرد و فرزند او قمرى تعمیرات آستا 767حسن در سال 

قمرى آن را انجام داد و تاریخ تعمیرات مذكور باالى محراب جنب راس شریف معروف  786سلطان احمد در سال 
اس به نخله مریم كه از آثار هنرى ایرانى و حجازى اسالمى قرن پنجم بود ثبت بود تا این كه بى جهت و بر اس

امیرجان مشهور به مرجان ، . قمرى به دستور استاندار وقت كربال، محو شد 1363بغض و كینه با تشیع در سال 
غالم سلطان اویس جالیرى كه والى بغداد بود و بعدا سر به عصیان برداشت ، در ضلع شرقى صحن حسینى 

ر آن بر افراشت كه در بزرگى و شكوه و مسجدى بنا كرد كه تا امروزه باقى است و مناره بسیارى زیبا و عظیم د
 .قمرى حكومت بغداد دستور هدم آن را صادر كرد 1354متاسفانه باز بر اثر كینه ، در سال . هنر نظیر نداشت 

 
 آستانه حسینى در عصر صفوى 

گرفت قمرى شاه اسماعیل صفوى وارد بغداد شد و مورد استقبال شیعیان قرار  914جمادى الثانى سنه  25در روز 
و در روز بعد به سمت كربال رهسپار شد و به زیارت بقعه سید الشهدا علیه السالم مشرف شد و یك شبانه روز در 
حرم مطهر معتكف گشت و دستور تعمیرات الزم را صادر نمود و دوازده قندیل طالى خالص جهت روشنایى حرم 

گرانبهاترین فرش هاى ابریشم ایرانى  مطهر اختصاص داد و همچنین تمامى حرم و رواق هاى شریف را با
 .مفروش ساخت و بین علویان و ساكنان كربال هدایاى نقدى و غیر نقدى تقسیم نمود

عباس العزاوى در تاریخ العراق مى نویسد كه شاه اسماعیل صفوى دستور جلب هنرمندان و مهندسان را از تمامى 
یمیه در نهایت دقت و ابداع ساختند و براى عتبات مقدسه مملكت داد كه شش صندوق منقوش به نقوش خطائیه و اسل

تهیه و . گسیل داشت كه یكى از آنها را به آستانه حسینى و دوم را به آستانه حضرت عباس علیه السالم اهدا نمود
قمرى شاه عباس به زیارت كربال مشرف  1032در سال . قمرى به پایان رسید 932نصب این صندوق ها رد سال 

. ریحى از فوالد بر روى صندوق شاه اسماعیل نهاد و دستور تعمیر گنبد و كاشیكارى آن را صادر نمودگشت و ض
 .قمرى سلطان مراد عثمانى گنبد آستانه را تعمیر كرد 1048در سال 

 
 آستانه حسینى در عصر نادرشاه افشار 

داد و صندوق بسیار زیبا و نفیسى  قمرى همسر نادرشاه تعمیرات وسیعى را در آستانه حسینى انجام 1135در سال 
 .جهت قبر شریف ساخت و حرم و رواق ها را با قالى هاى نفیس فرش نمود و با پرده هاى گرانبها تزیین بخشید

 
 آستانه حسینى در عصر قاجاریه 

 .قمرى گنبد شریف آستانه حسینى توسط آقا محمد خان قاجار پوشش طال شد 1207در سال 
قمرى كه تمامى جوانان و مردان كربال جهت زیارت به نجف اشرف رفته  1216ام سال ذى الحجه الحر 18در 

بودند، سعود بن عبدالعزیز وهابى فرصت را مغتنم شمرده و در راس لشكرى بزرگ به شهر كربال حمله نمود و 



ن و اموال آستانه را هزاران نفر را به خاك و خون كشیده ، كشتار بیرحمانه اى راه انداخت و آستانه حسینى را ویرا
 .غارت كرد و تمام قندیل هاى طال و نقره صفویه و فرش هاى گران قیمت را به تاراج برد

پس از رسیدن خبر حملهت وهابى به كربال فتحعلیشاه قاجار دستور تعمیر خرابى هاى وهابیان را صادر نمود و 
طالهاى آن سیاه شده بود ارسال داشت و ضریح  همچنین مقدارى طال جهت تذهیب گنبد كه قسمتى از آن ویران و یا

 .نقره اى اهدا نمود و صندوق شریف را كه توسط وهابیها قسمتى از آن سوخته بود تعمیر نمود
قمرى ناصر الدین شاه تعمیراتى در آستانه انجام داد و براى سومین بار در عصر قاجاریه به دستور  1273در سال 

قمرى شیخ عبدالحسین طهرانى مشهور به شیخ العراقین  1270در سال . طالكارى شدناصر الدین شاه ، گنبد تجدید 
كه وصى صدر اعظم میرزا محمد تقى خان امیر كبیر بود، از ثلث ما ترك وى هشتاد خانه مجاور صحن شریف 

حسینى را در قسمت غرب و جنوب غربى خریدارى نمود و آنها را به صحن شریف حسینى ملحق كرده و صحن 
 .ریف را توسعه دادش
 

 آستانه حسینى در عصر حاضر 
آستانه حسینى كه یكى از شاهكارهاى معمارى عصر آل بویه است ، در قلب شهر كربال واقع و داراى ده در 

دو در در جنوب صحن به نام درب القبله و درب الرحمه ، در غرب . ورودى به داخل صحن شریف مى باشد
زینبیه و درب راس الحسین و درب السلطانیه ، در قسمت شمال ، درب السدره و صحن ، سه در به نام هاى درب 

درب السالم ، در قسمت شرق صحن شریف ، سه در به نام هاى درب الكرامه درب الشهدا و درب قاضى الحاجات 
ر یك مسجد بزرگ هم د. حجره است كه در مقابل هر یك از حجرات یك ایوان قرار دارد 65همچنین داراى . 

قسمت شرقى صحن بین درب قاضى الحاجات و درب الشهدا و یك حسینیه بین درب الشهدا و درب الكرامه و در 
 . قسمت جنوب صحن تكیه یا خانقاه بكتاشیه احداث شده است

این تكیه در قرن دهم هجرى با اخذ قسمتى از خانه ذریه آل بویه كه یك در این خانه داخل صحن باز مى گشت بنا 
اقى خانه مذكور كه ملك ذریه آل بویه شیخ حسن فرزند میرزا على نقى آل صالحى بود در احداث فلكه شد و ب

در صحن شریف حسینى ، چندین محل جهت انبار فرش هاى آستانه و دیگر . اطراف صحن شریف خراب شد
بر شیخ وسائل آن در قسمت جنوب شرقى صحن مطهر قبر میرزاى دوم شیرازى و در قسمت شمال غرب ، ق

الحسین شیخ العراقین از مشایخ اجازات و وصى امیر كبیر و در اطراف صحن شریف ، جمعى كثیر از علماى 
خود صحن شریف از دو طبقه تشكیل شده كه تمامى دیوارهاى آن با كاشى مزین . امامیه و سالطین شیعه مدفون اند

دارد كه از چهار طرف آن درهاى متعددى در وسط صحن شریف ، آستانه قرار . است و هیات شكوهمندى دارد
در مقابل در آستانه ایواب . جهت ورود به رواق هاى مطهر دارد، ولى در اصلى و بزرگ آن در جنوب حرم است 
قبال ستون هاى این ایوان . بزرگى واقع است كه به ایوان طال شهرت دارد و دو طرف ایوان چهار كفش كن است 

قمرى حاج قنبر رحیمى ، از تجار و معدن داران ایران ، دوازده ستون از سنگ  1387از چوب بود ولى در سال 
قمرى شروع به تعمیر  1389مرمر كه در نهایت زیبایى حجارى گشته بود به آستانه حسینى اهدا نمود و در سال 

را از دور به خود  دو طرف ایوان دو مناره بلند از طال نظر هر بیننده اى. ایوان طال و نصب ستون هاى آن نمودند
ایوان داراى سه در ورودى است كه به رواق جنوبى حرم شریف منتهى مى گردد و در وسط از آن . جلب مى كند

رواق جنوبى حرم را رواق حبیب بن مظاهر اسدى . از طال در اصفهان ساخته شده . دو در دیگر بزرگتر مى باشد
است و بنى اسد او را در مقبره دسته جمعى شهداى كربال دفن مى نامند، چون قبر حبیب شهید كربال در آن واقع 

در داخل حرم صندوق گرانبهایى بر . نكرده قبر جداگانه اى براى وى ساختند، زیرا از بزرگان قبیله بنى اسد بود
. روى قبر مطهر قرار دارد كه بر روى آن ضریح نقره نصب است و باالى ضریح اشعارى با طال حك شده است 

 . دیوارهاى حرم و رواق تا حدود دو متر از بهترین سنگ مرمر ایران استكف و 
تمامى سقف هاى حرم و رواق ها به دست . حرم و رواق هاى را با كاشى كارى آیات قرآنى زینت داده اند

 . هنرمندان ایرانى آیینه كارى شده است
ورا واقع است و قبر حضرت على اكبر در قسمت شرق قبر سیدالشهدا علیه السالم قبر دسته جمعى شهداى عاش



 .علیه السالم جداگانه در ضریح سیدالشهدا مى باشد
از قبور علماى بزرگ امامیه ، در رواق جنوبى قبر میرزا مهدى شهرستانى و در رواق شرقى قبر آقا باقر بهبهانى 

ركبیر و در رواق شمالى و مقبره صدراعظم میرزا محمد تقى خان امی) كه بر روى آن صندوق نفیسى نصب است (
آستانه ، قبر جمعى از سالطین قاجاریه از جمله احمد شاه و قبر سید ابراهیم مجاب كه داراى ضریح خاصى است و 

در رواق غربى جنب پنجره باال سر سید الشهدا علیه السالم قبر مال محمد صالح برغانى و برادر وى مال على 
ق جنوبى محلى است كه به قتلگاه معروف است و این اثر از قدیم باقى است ، برغانى قرار دارد، در منتهى الیه روا

اینجا محلى است كه ابى عبدالحسین علیه السالم از اسب خویش بر زمین افتاد و در این مكان بود كه شمر سر 
 (703) .مبارك حضرت را از بدن شریفش جدا كرد

------------------------------------------ 
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 . دالحسین صالحى شهیدى قزوینىاستفاده شده از مقاله دانشمند محترم عب

 

 سر مطهر امام حسین علیه السالم : فصل هفتم   
 سر مطهر را كجا به خاك سپردند؟ 

 :درباره این كه سر مطهر را كجا به خاك سپردند، نظرهاى گوناگونى ابراز شده كه ذیال به آنها اشاره مى شود
ابیطالب علیه السالم ، در طرف سر آن حضرت  سر امام را در نجف اشرف ، كنار قبر حضرت على بن) الف 

. این نظر را برخى از علماى شیعه با استناد به روایاتى كه در كتاب كافى و تهذیب آمده ، پذیرفته اند. دفن كرده اند
امام صادق علیه السالم به فرزند خود اسماعیل فرمودند كه سر بریده امام پس : در یكى از این روایات مى خوانیم 

این نظریه . بردن به شام ، توسط یكى از دوستداران ما ربودنه و در جوار امیرالمومنین علیه السالم دفن گردید از



از جمله آن كه در زیارت باالى سر امیرالمومنین علیه السالم كه از امامان شیعه . را قرائن دیگرى نیز تایید مى كند
 . السالم نیز وارد شده است به دست ما رسیده ، زیارت حضرت حسین بن على علیه

بنابر آنچه در كتاب گرانقدر بحار االنوار ذكر . سر امام در كنار پیكر پاك حضرتش به خاك سپرده شده است ) ب 
. شده ، این نظر را بیشتر عالمان امامیه پذیرفته و معتقدند كه حضرت على بن الحسین سر را به كربال باز گرداند

سیره . سر مطهر امام به كربال آورده شد و در كنار پیكر گلگون دفن گردیده : فرماید سید بن طاووس در لهوف مى
 .شیعه نیز این نظر را تایید مى كند

ابن نما كه مردى مورد اعتماد و دانشمندى . دانشمند مزبور در كتاب اقبال االعمال نیز به این نظریه متمایل است 
سر امام را در شهرها گرداندند، ولى سرانجام به كربال عودت داده : رمایدمتتبع به شمار مى رود، در این باره مى ف

سبط ابن جوزى . سید مرتضى و شیخ طوسى نیز با این نظریه موافقت كرده اند. شد و همراه جسد مطهر دفن گردید
سپس آن را از مدینه معتقد است كه سر بریده امام علیه السالم همراه با كاروان اسیران از شام به مدینه آورده شد و 

 .به كربال برده ، در كنار جسد مقدس حضرت به خاك سپردند
كلینى در كتاب ارزشمند كافى از امام صادق علیه السالم روایت مى كند كه سر مطهر ساالر شهیدان ، بیرون ) ج 

 . كوفه ، نزدیك مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السالم مدفون است
این مطلب را سبط ابن . نزد مرقد مادرش فاطمه زهرا علیه السالم به خاك سپرده اند سر امام را در مدینه) د 

یزید، سر امام را براى عمرو بن سعید بن عاص ، : جوزى از كتاب الطبقات الكبرى نقل مى كند و مى نویسد
الدین محمد الباغندى ابو البركات شمس . فرماندار مدینه گسیل داشت و او آن را در كنار قبر مادر امام دفن نمود

الشافعى نیز در كتاب جواهر المطالب همین نظر را پذیرفته و آن را نظریه مشهور تاریخ نگاران و سیره نویسان 
 .مى داند

سر مطهر امام حسین علیه : سبط ابن جوزى به نقل از ابن ابى الدنیا مى نویسد. مدفن سر امام در دمشق است )  ه
 .دمشق یافت شد و در باب الفرادیس به خاك سپرده شدالسالم در خزانه یزید در 

در كتاب جواهر المطالب آمده كه سر مقدس . بالذرى و واقدى نیز در كتاب هاى خود همین مطالب را نقل كرده اند
در . امام تا پایان سلطنت یزید در خزانه حكومتى حفاظت مى شد و پس از هالكت وى در باب الفرادیس دفن گردید

یگر آمده كه سلیمان بن عبدالملك اموى این كار را انجام داد و پس از آن كه سر مبارك را با پنج قطعه دیبا روایت د
 .پوشانید و با عده اى بر آن نماز گزارد، آن را به خاك سپرد

وى در زمان عمر بن . عده اى معتقدند كه سلیمان بن عبدالملك اموى سر را در قبرستان مسلمین دفن كرد
: ابن عساكر، بنا نقل جواهر المطالب گوید. زیز از آن جا منتقل گردید كه ظاهرا باید به كربال آورده شده باشدعبدالع

پس از آن كه سر بریده امام را به دمشق آوردند، یزید فرمان داد كه سه روز در برابر دیدگان مردم نصب شود، 
آن گاه سلیمان اموى سر را در گورستان . هالكت رسیدسپس آن را به جایگاه سالح انتقال داد، تا آن كه خود به 

 .مسلمانان به خاك سپرد
از هالكت یزید و گشوده شدن   پس: ابن نما مولف كتاب مثیر االحزان به نقل از منصور بن جمهور مى نویسد

را به خدمتكار  ظرف. خزانه او، به آن جا رفتم و ظرفى قیمتى یافتم و با خود پنداشتم كه در آن گنجى نهفته است 
اما بعد از آن كه به سراغ گنج رفتم با سر مبارك امام روبه رو . خود داده ، سفارش كردم كه از آن مراقبت نماید

 . شدم ، بى درنگ آن را كفن كرده در باب الفرادیس دفن كردم
ام راس الحسین یا صاحب اعیان الشیعه معتقد است ، مركزى كه امروز در دمشق به نام مسجد راس الحسین یا مق

 .مشهد راس الحسین معروف و نزدیك جامع دمشق است ، همان مدفنى است كه تاریخ نگاران بیان كرده اند
سبط ابن جوزى از عبداله بن عمر نقل مى كند كه یزید سر مبارك امام را نزد آل . مسجد رقه در نزدیكى فرات ) و

این عده ، سر را در خانه اى دفن نمودند و این خانه بعدها . دابى معیط فرستاد كه آنان در منطقه رقه مى زیستن
 .گفته اند درختى در كنار مدفن سر مطهر بود كه به بركت آن سر همواره سبز ماند. جزو مسجد جامع شد

خلفاى فاطمى سر را از دمشق به  .مصر، همان جایى كه اكنون مشهد راس الحسین علیه السالم نامیده مى شود) ز
یكى : مورخان مى نویسند. این مطلب را سبط ابن جوزى آورده است . قال داده در قاهره به خاك سپردندمصر انت

فرد مزبور در عسقالن سرى را . از خلفاى فاطمى ، فردى را به عسقالن ، ناحیه اى بین مصر و شام ، روانه كرد
اطمى این سر به مصر منتقل و در مشهد به دستور خلیفه ف. یافت و مدعى شد كه سر اما حسین علیه السالم است 

البته در این مطلب تردیدى نیست كه چنین عمل در زمان خلیفه فاطمى انجام گرفته است ، اما نمى . الراس دفن شد
در هر صورت امروزه مشهد الراس زیارتگاه . توان قاطعانه گفت كه این سر متعلق به امام علیه السالم بوده است 

 .آنان با عالقه بسیار به این مركز رفت و آمد مى كنند عمومى مردم بوده و
در پایان یاد آورى این نكته ضرورى است كه چهار نظریه اخیر را تنها دانشمندان اهل سنت ابراز نموده اند، اما 



 . واهللا اعلم. علماى شیعه امامیه به جز سه نظر نخست ، نظر دیگرى نداشته اند
 

 م آستانه راس الحسین علیه السال
سید محسن . بین مورخان و روات و محققان در مورد محل دفن سر مقدس سیدالشهدا علیه السالم اختالف است 

هفت مورد را ذكر كرده كه مدفن سر مطهر ابى عبداهللا ) 627 - 1/626(امین در كتاب خویش اعیان الشیعه 
 : الحسین علیه السالم است

ضرت سجاد علیه السالم سر مبارك را به كربال باز گردانید و به بدن علماى امامیه بر این اند كه ح: قول اول 
برخى . عالمه مجلسى در بحار و دیگران این معنى را تاكید مى كنند :شریف سیدالشهدا علیه السالم ملحق فرمود

اد و به نیز مى گویند كه یزید سر مطهر را با اسراى كربال به مدینه فرستاد سپس سر مطهر را به كربال عودت د
تصریح دارد كه سر  86در كتاب خود اللهوف فى قتلى الطفوف ص   سید ابن طاووس . بدن مقدس ملحق نمود

 .مبارك را به كربال بازگرداندند و به جسد مطهر ملحق داشتند
بر اساس اخبار و روایت هایى كه از معصومین علیه السالم در كتاب الكافى و التهذیب و دیگر كتب : قول دوم 

شیعه ذكر شده ، جمعى از علماى شیعه بر آنند كه سر مبارك حضرت سیدالشهدا علیه السالم در نجف اشرف جنب 
مرقد حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم مدفون است و مى گویند، حضرت صادق علیه السالم به 

د یكى از شیعیان و موالى اهل بیت علیه فرزند خویش اسماعیل فرمود، هنگامى كه سر مطهر را به شام حمل كردن
در كتب معتبر . السالم سر مبارك را ربود و در كنار امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السالم دفن كرد

زیارتنامه ها نیز استحباب زیارت امام حسین علیه السالم در باالى سر حضرت امیر المومنین علیه السالم در نجف 
 . اشرف آمده است

در كتاب الكافى به سند از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم آمده است كه سر مطهر در حومه كوفه : سوم  قول
 . دفن شده است

جمعى از مورخان گفته اند كه یزید بن معاویه سر مبارك سیدالشهدا علیه السالم را به مدینه براى : قول چهارم 
ر را در بقیع دفن نمود و در آن هنگام مروان بن حكم در عمرو ابن سعید بن عاص ارسال داشت و وى سر مطه

 . به خدا قسم ایام عثمان را به خاطر مى آورم: مدینه بود و سر مطهر را گرفت و گفت 
سید محسن امین در اعیان الشیعه به نقل از سبط ابن الجوزى مى نویسد كه یزید سر مطهر سیدالشهدا : قول پنجم 

سر عثمان به رقه براى آل ابى معیط ارسال داشت و آنها سر مطهر را در خانه هاى علیه السالم را در مقابل 
خویش دفن نمودند و بعد خانه هاى آنان داخل مسجد جامع رقه افتاد كه قبر مطهر سر سیدالشهدا علیه السالم داراى 

 .ضریحى گشت و در كنار آن درخت سدره اى سبز شد
نند كه سر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السالم در انبار اسلحه یزید به جمعى كثیر از مورخان بر آ: قول ششم 

معاویه باقى ماند و پس از به هالكت رسیدن یزید و در عصر سلیمان بن عبدالملك سر شریف را آوردند و كفن 
دمشق دفن  الحسین علیه السالم در شهر  نمودند، سپس بر آن نماز خواندند و در باب الفرادیس ، محل آستانه راس 

نمودند، این آستانه مطهر فعال در ضلع جنوب شرقى مسجد اموى دمشق به نام آستانه راس الحسین و یا مقام راس 
در ورودى به آستانه مباركه از ضلع شرقى مسجد اموى است كه داخل یك رواق . الحسین علیه السالم شهرت دارد

 .وارد رواق دوم آستانه كه به شكل مستطیل است مس گردندمتر مربع قرار دارد و از آن جا  100به مساحت حدود 
در این رواق مقام حضرت سجاد علیه السالم واقع است و بعد داخل حرم مطهر آستانه راس الحسین علیه السالم مى 
گردند كه در كنار دیوار شمال غرب حرم ضریح واقع است و محل دفن سر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السالم 

. حرم آستانه داراى گنبد كوچكى است كه از داخل گنبد گچ برى و با رنگ سبز پوشیده شده است . مى باشد
دیوارهاى حرم مطهر حدود سه متر است و از سنگ مرمر سفید تشكیل مى گردد كه داراى حواشى از سنگ سیاه 

شده و در داخل گنبد احادیثى است و در وسط سنگها نام دوازده امام علیهم السالم به شكل زیبایى حجارى برجسته 
 . در وصف خاندان عصمت و طهارت كتیبه شده است

یكى از باشكوهترین مساجد شهر قاهره آستانه راس الحسین علیه السالم است كه نزد مصرى ها به نام : قول هفتم 
 .مشهد راس الحسین علیه السالم شهرت دارد

به این نكته اشاره كرده  (4/554)وت حموى در معجم البلدان بسیارى از مورخان از جمله مقریزى در الخطط و یاق
و مى گویند یزید دستور داده بود سر مبارك را در بالد اسالمى به عالمت پیروزى و ایجاد رعب و وحشت گردش 

امیر عسقالن سر مطهر ابى . و شهر عسقالن كه بین مصر و شام واقع است پایان این ماجرا و طواف بود. دهند
 الحسین علیه السالم را دفن كرد، سپس زمانى كه فاطمیان در مصر به قدرت رسیدند، پس از تفحص دقیق عبداهللا

آن را از عسقالن طى تشریفات خاصى به قاهره حمل نمودند و در روز یكشنبه هشتم جمادى االخر طى تشریفات 



كه در پیشاپیش آنان امیر مصر خاص و همراه موكب شكوهمند و عظیمى از نظامیان و علما و اعیان و اشراف 
این آستانه همواره . الصالح طالئع بن رزیك بود پابرهنه به سمت كاخ زمرد آوردند و سپس در قبه الدیلم دفن كردند

یكى از زیارتگاه هاى مهم شیعیان جهان بوده و در تمام اوقات حرم آستانه مملو از زائران به ویژه شیعیان مصر و 
وصا در ده روز محرم و روز عاشوراى حسینى موكب عزادارى و روضه خوانى برقرار مخص. قاره آفریقاست 

 . است
مى ) 154 - 5/153(جمال الدین ابوالمحاسن یوسف اتابكى در كتاب خود النجوم الزاهره فى ملوك مصر والقاهره 

 :نویسد
ى و حاشیه خویش به سمت آستانه در روز عاشورا خلیفه از انظار به دور بود و لباس عزا بر تن مى كرد و با قاض

قبل از بناى این آستانه ، عزادارى را در جامع االزهر اقامه مى كردند ولى بعد همگى . حسینى در قاهره مى رفت 
در آستانه حسینى مى نشستند و در كنار آنها امرا و اعیان و تولیت عظمى و وزرا و تمام خدمه آستانه گرد هم مى 

شروع مى گشت و رثا درباره امام حسن و امام حسین علیه السالم مى خواندند و همگى  آمدند، سپس روضه خوانى
 مشغول شیون و گریه و ناله مى شدند

 :قمرى از این آستانه دیدار كرده ، در وصف آن چنین اظهار مى دارد 725ابن بطوطه كه در سال 
سر امام حسین بن على علیه السالم ساخته از مزارات متبركه مصر مشهد عظیم الشان مقدسى است كه در جایگاه 

شده و رباطى وسیع و بسیار عالى دارد كه بر درهاى آن حلقه ها و صفحه هاى نقره كار گذاشته اند و احترام و 
 .تعظیمى را كه سزاوار چنان مقامى است درباره آن مرعى مى دارند

م ترین آثار عصر فاطمیان است و از بزرگ ترین این آستانه كه امروز در نزدیكى خان الخلیل واقع است ، از عظی
در وسط حرم بزرگ و مجلل آستانه ضریح نقره اى بزرگى نصب شده كه از . مساجد شهر قاهره به حساب مى آید

 (704. (سوى طایفه اسماعیلیه نزاریه به این آستانه اهدا گشته است 
 

 سر مطهر شهیدان ، در دمشق : فصل هشتم 
نگارنده  1321بعد از سال . در دمشق ؛مقبره اى است به نام مقبره باب الصغیر: مى نویسد صاحب اعیان الشیعه

 :بر سر در مقبره سنگى وجود داشت كه بر آن این عبارت دیده مى شد. این مقبره را مشاهده نمود
ال بعد هنگام چند س. این جا جایگاه سرهاى مطهر عباس بن على ، على بن الحسین االكبر و حبیب بن مظاهر است 

تجدید بناى مقبره ، سنگ مزبور از بین رفت و به جاى آن ضریحى در داخل مقبره قرار دادند كه بر روى آن نام 
اما حقیقت آن است كه این مقبره منسوب به همان سه بزرگوارى است كه . بسیارى از شهیدان كربال نقش شده بود

 . نام بردیم
با توجه به آن كه یزید پس از ایجاد رعب و وحشت در دل مردم ، چاره اى  البته در مورد صحت چنین انتسابى ،

جز دفن سر شهدا نداشت ، بعید به نظر نمى رسد كه این سه سر در مقبره مزبور به خاك سپرده شده و نام آنها 
 .مضبوط مانده باشد

 
 مقام رؤوس الشهدا 

باشد، مقام رووس الشهدا است كه مرقدى در آنجا  از جمله مقامات باب الصغیر، كه نام قبرستانى در دمشق مى
نام شهدایى كه این مقام به آنان منسوب . سر گذاشته شده است  16عالمت بر روى آن به نشانه  16ساخته شده و 

 : است از قرار زیر است
 ابوالفضل العباس بن امیر المومنین علیه السالم .1
 على بن الحسین االكبر .2
 حبیب بن مظاهر .3
 قاسم بن الحسن .4
 عبداهللا بن على .5
 عمر بن على .6
 الحر الریاحى .7
 محمد بن على .8
 عبداهللا بن عوف .9

 على بن ابى بكر .10
 عثمان بن على .11



 جعفر بن على .12
 جعفر بن عقیل .13
 محمد بن مسلم .14
 عبداهللا بن عقیل .15
 حسین بن عبداهللا .16

 آستانه رووس الشهدا 
پس از . طهر كه در باب الصغیر شهر دمشق واقع است ، یكى از زیارتگاه هاى شیعیان جهان مى باشداین آستانه م

ق ، سرهاى مقدس شهداى كربال از كوفه به شام فرستاده شد و جهت ایجاد رعب و فزع  61واقعه كربال، در سال 
 .شد در دل مسلمانان و مخالفان و به عالمت پیروزى ، در كوچه و بازار طواف داده

این آستانه ، . سپس یزید بن معاویه دستور دفن آنها را صادر كرد و سرهاى مبارك را در باب الصغیر دفن نمودند
سرهاى مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ، حضرت على اكبر علیه السالم ، حضرت قاسم علیه السالم 

حر ریاحى ، عمر بن على ، عبداهللا بن على ، محمد ، جعفر ابن عقیل ، جعفر بن على ، حبیب بن مظاهر اسدى ، 
بن على ، عبداهللا ابن عوف ، محمد بن مسلم ، عبداهللا بن عقیل ، حسین بن عبداهللا ، على بن ابى بكر و عثمان بن 

 .على را در بردارد
ولى در تعداد  سید محسن امین ، این آستانه مقدسه را بدون شك و تردید مدفن سرهاى بریده شهداى كربال مى داند

 :سرهاى مطهرى كه مدفون اند تردید دارد و مى نویسد
ق در مقبره مشهور به باب الصغیر دمشق آستانه اى را دیدم كه بر روى آن سنگى بود و بر  1321بعد از سال 

هذا مدفن راس العباس بن على و راس على بن الحسین االكبر و راس حبیب بن : سنگ مذكور چنین ذكر گشته بود
مظاهر آنگاه بعد از چند سال این آستانه را خراب نمودند و تجدید بنا كردند و این سنگ را برداشتند و ضریحى را 
داخل آستانه نصب نمودند و نام جمعى از شهداى كربال را به آن اضافه كردند، ولى در حقیقت این آستانه منسوب 

 . نمودیم به سرهاى شریف سه نفر است كه در باال نام آنها را ذكر
الزم به توضیح است كه بدون شك و تردید تمامى سرهاى شریف شهداى كربال به شام حمل گشت در این آستانه 

ظاهرا بر سنگى كه . دفن شده ، به استثناى سر مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السالم كه خود تاریخچه مفصلى دارد
قط نام مشهورترین شهداى كربال جهت عالمت و حفظ قمرى مشاهده نموده ، ف 1321صاحب اعیان الشیعه در سال 

محل دفن ثبت شده بود و هرگز مقصود این نبوده كه این آستانه فقط به سر مطهر سه نفر تعلق دارد، چه بر یك در 
قدیمى كه ساخت آن به قبل از دیدار سید محسن امین مى رسد و سابقا در قاب چوبى بوده و بر اثر مرور زمان 

ال داراى قاب آهنى است ، نام شانزده نفر از شهداى كربال ذكر شده كه عینا از روى در مذكور نقل و پوسیده و فع
این آستانه فعال داراى صحن وسیعى است كه حرم شریف در وسط آن واقع است و یك . در اول مقاله درج گردید

با نقوش دیگر به شكل بر جسته ثبت  در ورودى به حرم مطهر دارد كه نام شانزده نفر از شهداى كربال بر روى آن
در وسط حرم ضریحى فوالدى و باالى ضریح گنبد گچى قرار دارد و در اطراف گنبد از داخل اسماء دوازه . است 

 (705. (تولیت این آستانه با خاندان آل مرتضى است . امام علیه السالم به چشم مى خورد

 دشمنان اهل بیت : بخش نهم 
 

 اهل بیت علیه السالم حرام زاده اند دشمنان : فصل اول 
دشمنان اهل بیت رسول خداصلى اهللا علیه و آله همه حرام زاده اند چنان كه مرحوم حومانى گفته كه نشاشیبى نسبش 

بیشتر آنهایى كه ؛اعماق قلبشان نصب و عداوت و دشمنى با خاندان رسالت و اهل : به امویان مى رسد، باید گفت 
علیه السالم دیده مى شود و یا بعضى كه از شنیدن شوون والیت و امامت و معجزات و بیت عصمت و طهارت 

كرامات ائمه علیه السالم منزجرند یا با دستگاه عزادارى سیدالشهدا علیه السالم خوشدلى ندارند، انسان اطمینان مى 
اسالفشان اشخاصى وجود داشته كه كند كه آبا و اجدادشان از نواصب و دشمنان اهل بیت علیه السالم بوده و یا در 

 (706) .از طریقه اهل بیت علیه السالم بر كنار بوده اند
 پرتو نیكان نگیرد هر كه بنیادش بد است

 تربیت نا اهل را چون گردكان بر گنبد است
 

 جسارت متوكل به قبر امام حسین علیه السالم 
ز زیارت قبر امام حسین و امیرالمومنین علیه السالم از جمله كارهاى متوكل در ایام خالفت آن بود كه مردم را ا

و همت خود را بر آن گماشت كه نور خدا را خاموش كند و آثار قبر امام حسین علیه السالم را باز بین . منع كرد



دیده بان هایى در راه هاى كربال قرار دارد كه هر كه را . ببرد و زمین آن را شخم و شیار كند و زراعت نماى 
 (707. (د كه به زیارت آن حضرت آمده است او را عقوبت كنند و به قتل برسانندیابن

ابوالفرج از احمد بن الجعد الوشاء روایت كرد است او از كسانى است كه ایام متوكل را درك كرده و این امر را 
كنیزان خود را براى مشاهده نموده كه سبب این كار متوكل آن بود كه قبل از خالفت او یكى از آوازه خوانان ، 

وقتى . متوكل مى فرستاد كه هنگام شراب خوارى براى او تغنى كنند و این بود تا گاى كه آن پلید به خالفت رسید
سفر رفته است و این هنگام ماه شعبان بود و در : نزد آن مغنیه فرستاد كه كنیزان خویش را براى تغنى بفرستد گفتند

 .آن ایام بود كربال رفته بود
متوكل از آن كنیز پرسید كه در این . ون مراجعت كرد یكى از كنیزان خود را براى تغنى به نزد متوكل فرستادچ

در ماه شعبان به حج رفته بودید؟ كنیز : متوكل گفت . با خانم به سفر حج رفته بودیم  :ایام كجا رفته بودید؟ گفت 
ز شنیدن این كالم در غضب شد كه كار قبر حسین علیه متوكل ا. به زیارت قبر حسین مظلوم علیه السالم : گفت 

پس امر كرد تا خانم او را بگرفتند و حبس كردند و اموال او را . السالم به جایى رسیده كه زیارت او را حج گویند
پس یكى از اصحاب خود را كه دیزج نام داشت و مردى یهودى بود و به حسب ظاهر در نزد قبر شریف . بگرفت 
رده بود، براى شخم و شیار و محو آثار قبر امام حسین علیه السالم و عقوبت كردن زوار آن حضرت به اسالم آو

 .كربال روانه كرد
پس دیزج با عمال بسیار سر قبر شریف رفت و هیچ . واقع شده است  236این واقعه در سال : مسعودى مى گوید

گرفت ، حوالى قبر را خراب كرد، آن وقت سایر عمله دیزج بیلى بر دست . كدام جرات نكردند قبر را خراب كنند
 .بر خراب كردن قبر اقدام كردند و بناى قبر مطهر را منهدم ساختند

تا دویست جریب از اطراف قبر را شخم كردند و آب بر آن زمین جارى كردند و در اطراف : نیز ابوالفرج مى گوید
هر كسى به قصد زیارت قبر منور آید او را دستگیر كرده  آن زمین به مساحت هر میل نگهبانى گماشته بودند كه

 (708. (عذاب كنند
 

 تیرهاى غیبى 
 . مرتبه قبر امام حسین علیه السالم را خراب كرد، باز به صورت اول برگشت 17متوكل عباسى 

دند دید كه طبق روایتى ، دیزج ملعون قبر مطهر را بشكافت و بوریاى تازه اى كه بنى اسد هنگام دفن آورده بو
 . قبر را نبش نمودم چیزى نیافتم: اما به متوكل نوشت  . هنوز باقى است و جسد مطهر بر روى آن است

همه اراضى كربال را آب بست و زراعت نمود گاهى آب نرفت و گاهى گاوهایى كه به جهت شخم و شیار بسته 
و گاهى تیرهاى غیبى و بیل داران مى رسید  و گاهى قبر مطهر در آسمان و زمین معلق شد. بودند پیش نمى رفتند

 : و لكن موافق آیه مباركه
 (5سوره قمر، آیه . (حكمه بالغه فما تغن النذر

 (709. (دست از این كار برنداشت و بر بغض و كینه متوكل افزوده مى گشت 
فرو نشست و اثرى از قبر وقتى آب به قبر امام حسین علیه السالم بستند بعد از چهل روز آب : هشام بن محمد گوید

در این هنگام بادیه نشینى از قبیله بنى اسد آمد و از خاك زمین مشت مشت بر مى داشت و مى بویید تا . باقى نماند
پدر و مادرم فداى تو باد، در حال حیات چقدر : شروع كرد به گریه كردن و گفت . به قبر حسین علیه السالم رسید
 :آنگاه گریه كرد و این بیت را سرود. ربتت خوشبو است خوشبو بودى و بعد از مرگت ت

 ارادوا لیخفوا قبره عن عداوه
 وطیب تراب القبر دل على القبر

 (710. (راهنماى مزارش گردید  از دشمنى خواستند كه قبرش را پنهان كنند و حال آن كه بوى خوش تربتش 
 هارون از قبر امام حسین علیه السالم واهمه دارد 

ى از مناقب و كامل التواریخ و ارشاد القلوب و امالى طوسى و كامل الزیاره و اربعین فاضل قمى نقل محدث قم
در ایام خالفت هارون الرشید، زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السالم در میان شیعه و سنى شایع شد : كرده است 

بر پایه روایتى ، كثرت . ریف مى رفتندچنان كه بر اساس نقل كامل الزیاره حتى زنان همیشه به زیارت آن قبر ش
جمعیت سبب ترس هارون الرشید شد كه مبادا مردم به اوالد امیرالمومنین علیه السالم رغبت كنند و خالفت از 

از این رو حكم كرد موسى بن عیسى عباسى را كه والى كوفه بود به خراب كردن . عباسیان به علویان منتقل شود
او هم مردى را مامور این كار كرد  . الم و عمارت اطارف آن و كشیت و زرع در آن زمینقبر سیدالشهدا علیه الس

كه نامش موسى بن عبدالملك بود و تمام عمارت و بنیان قبه شریف را خراب كرد و تمام زمین حائر را شخم زد و 
آن درخت را نیز از  .درخت سدرى نزدیك قبر شریف بود كه عالمت بود. زراعت كرد و مقصود محو اثر قبر بود



چون این خبر به جریر بن عبدالحمید رسید تكبیر گفت . ریشه در آوردند كه بعد از آن هم كسى نتواند قبر را بشناسد
زیرا حدیثى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله معروف بود كه سه مرتبه فرموده بود لعن اهللا قاطع  .و تعجب نمود

 (711. (ث را فهمیدم االن معناى حدی: السدره و گفت 
 

 هم نشینان ظالمان 
از حضرت امام رضا علیه السالم روایت نموده است كه هر كس ترك كند سعى در ) 712(شیخ صدوق قدس سره 

هر كس روز عاشورا را . حوایج خود را در روز عاشورا، پروردگار جهان حوایج دنیا و آخرت او را بر آورد
خداوند روز قیامت خوشحالى و فرح براى او حاصل كند و چشمانش را به براى خود روز مصیبت قرار بدهد، 

روى ما در بهشت روشن گرداند و اما هر كس روز عاشورا را روز خیر و بركت بشمارد و براى خود پس اندازى 
نم قرار دهد، خداوند به پس انداز او بركت ندهد و او را در روز قیامت با یزید و عبیداهللا و عمر سعد در جه

 (713. (محشور مى گرداند
 

 عذاب قاتل امام حسین علیه السالم 
قاتل امام حسین علیه : ابن بابویه از امام رضا علیه السالم روایت مى كند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود

جیر بسته اند و دست ها و پاى او را با زن. السالم در تابوتى از آتش است و بر او نصف عذاب اهل دنیا مقرر است 
سرنگون در قعر جهنم آویخته اند، و جهنمیان از بوى گندیده او استعاذه مى كنند، و آن ملعون با جمع یاوران خود و 
هركه در قتل آن حضرت باو همدست بوده است ، ابدالدهر در جهنم خواهند بود، و اینها اگر هم بسوزند باز خداوند 

پس واى بر ایشان از عذاب خدا  .اید، و لحظه اى عذاب از این ها باز نمى ماندآنها را زنده مى كند و عذاب مى نم
 . به وسیله آتش جهنم

 
 عذاب آنها كه در قتل امام حسین علیه السالم شركت كردند 

من رسول اهللا صلى اهللا علیه : از ابو حصین روایت شده است ، از شیخى كه از قوم او بود، از بنى اسد كه او گفت 
را در واقعه دیدم كه نشسته و طشتى از خون پیش نهاده و مردمان را بر آن حضرت عرض مى كنند و هر  و آله

گفتم بابى انت و امى در لشكر ابن . بردند  چون نوبت به من رسید مرا پیش . یكى را به عقوبتى معاقب مى سازند
سپس با انگشت به سوى من اشاره . اضى بودى زیاد بودم ، اما تیرى نینداختم و نیزه اى نرسانیدم و تكثیر لشكر ر

 (714. (كرد، پس صبح برخاستم ، نابینا بودم و دیگر خوشى ندیدم 
 

 دشمنى با امام حسین علیه السالم 
زنان قبیله اود نذر كردند اگر حسین علیه السالم كشته شود هر یك از آنها ده شتر بكشند و در راه خدا تقسیم كنند و 

 . خود وفا كردن این زنان به نذر
من بنى اود را دیدم فرزندان و خدام خود را به سب على بن : از پدرم شنیدم كه مى گفت : هشام بن سائب كلبى گوید

مردى از آنها به نام عبداهللا بن ادریس بر حجاج بن یوسف داخل شد و با او سخنى گفت كه . ابیطالب تعلیم مى دادند
با ما به درشتى سخن نگو اى امیر، امروز نه در قریش و نه ثقیف كسى به : ت عبداهللا گف. حجاج را به خشم آورد

 . فضیلت ما نمى رسد و هر منقبتى كه آنها دارند ما هم داریم
ما عثمان را هرگز به بدى یاد نكرده ایم و هیچ كس از ما بر علیه بنى امیه : آن منقبت چیست ؟ گفت : حجاج گفت 

ا كسى با ابوتراب همراهى نداشته است مگر یك نفر كه آن هم از نظر ما ساقط است و خارج نشده است و از قبیله م
هر كس از قبیله ما خواستگارى كند و زن بخواهد ما او را درباره ابوتراب . ارزش و اعتبارى در قبیله ما ندارد

. ى كند دختر به او نمى دهیم آزمایش مى كنیم ، اگر مشاهده كنیم ابوتراب را دوست دارد و یا او را به نیكى یاد م
یكى از زنان ما هنگامى كه حسین . در قبیله ما كسى نام على و حسن و حسین و فاطمه بر كودكان خود نمى گذارد

پس از آن كه حسین كشته . به طرف عراق آمده بود نذر كرد اگر حسین كشته شود ده شتر در راه خداى قربانى كند
 (715) .شد او به نذر خود وفا كرد

 
 دادخواهى امام حسین علیه السالم 

چون . امام حسین علیه السالم با بدنى آغشته به خون ، خود و یارانش كه با وى كشته شدند در جلو پیغمبر مى ایستند
حضرت فاطمه زهرا علیه . از گریه او اهل آسمان و زمین گریه مى كنند .پیغمبر او را مى نگرد زار زار مى گرید

از ناله و شیون و گریه و زارى آن حضرت زمین و اهل متزلزل . له جانكاه از دل پر الم بر مى آوردالسالم هم نا



 .مى گردند
سپس امیرالمومنین و امام حسن در سمت راست پیغمبر و فاطمه زهرا علیه السالم در سمت چپ آن حضرت قرار 

دیدگانت . یا حسین ، فدایت گردم : مى گویدپیغمبر صلى اهللا علیه و آله او را در آغوش مى گیرد و . مى گیرند
سپس همراه سید الشهدا علیه السالم عموى پیغمبر در سمت راست آن . روشن باشد و دیدگان من هم روشن باشد

ناگاه خدیجه كبرى و فاطمه دختر . قرار مى گیرد) طیار(حضرت مى ایستد و در سمت چپ جعفر بى ابى طالب 
محسن سقط شده فاطمه علیه السالم این آیه قرآن را مى خواند هذا یومكم الذى كنتم ) مادر على علیه السالم (اسد 

این ) 716(توعدون یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا 
وده كرده خود را خواهد امروز هر كس كار نیكى كرده یا عمل بدى نم .است آن روزى كه بر شما وعده شده بود

 (717) .امروز هر كس آرزو مى كند كه كاش میان او و عمل بدش زمان متمادى فاصله بود . یافت

 اهل بیت علیه السالم در كوفه : بخش دهم 
 

 اهل بیت امام حسین علیه السالم به طرف كوفه مى روند: فصل اول 
ام كلثوم . كوفه كردند مردم جمع شدند و آنان را تماشا كردند هنگامى كه دختران امیرالمومنین علیه السالم را وارد

 .اى مردم ، آیا شرم نمى كنید و از خدا و رسول حیا ندارید كه به دختران و زنان پیغمبر نگاه مى كنید: فریاد زد
ا از كدام شم: یكى از زنان اهل كوفه سر خود را از غرفه اى بیرون كرد و آنان را در آن حال مشاهده كرد و گفت 

 .اسیران هستید
ام . در این هنگام مردم براى آنها خرما و نان مى آوردند. ما اسیران آل محمد صلى اهللا علیه و آله هستیم : گفتند

. صدقه بر ما حرام است و آن نان ها را از بچه ها گرفت و به زمین انداخت . اى مردم كوفه : كلثوم فریاد زد
)718) 

ان رسالت را به سوى عبیداهللا زیاد مى بردند ایستاده بودند و اسیران را تماشا مى كردند از مردم در حالى كه خاند
مى   گوشه اى صداى گریه و زارى شنیده مى شد و از جایى بانگ شیون و ناله بر مى خواست و سخنانى به گوش 

گریه كنندگان . دیده مى شدند زنان كوفه نوحه گر و گریبان چاك. رسید كه نوحه گرى مى كرد و عزادارى مى نمود
زینب تاب نیاورد كه ببیند اهل كوفه . زینب این منظره را كه دید نتوانست تاب بیاورد. براى بانوان گریه مى كردند

گریه مى كنند و هم آنها بودند كه به پدرش على و به برادرش حسن علیه السالم خیانت كردند و پسر عمویش مسلم 
ن دادند و برادرش حسین علیه السالم را به سوى خود خواندند و وعده یارى دادند، ولى بن عقیل را به دست دشم

زینب نتوانست ببیند كه كوفیان بر حسین و جوانانش . وقتى كه به سویشان آمد، شمشیرهاى خود را به یزید فروختند
ول صلى اهللا علیه و آله زارى آنان براى اسیرى دختران رس. با آن كه همگى به دست آنها قربانى شدند. مى گریند

 . مى كنند و كسى جز خود كوفیان هتك حرمت آن خاندان را نكرده است
زینب دیدگان خود . پدرش از اهل كوفه نكوهش مى كرد و از آنان شكایت داشت . سخنان پدرش على را به یاد آورد

  سپس . نش در بیابان افتاده بودندرا به سوى نقطه دورى متوجه گردانید، جایى كه پیكرهاى پاره پاره عزیزا
همه سرها را از خوارى و پشیمانى به . چشمانش به سوى گریه كنندگان بازگشت و اشارت كرد كه خاموش شوید

هرگز اشك هاى شما نایستد و . اى اهل كوفه ، گریه مى كنید: زیر انداختند و تا زینب سخن مى گفت چنین بودند
شما ایمان خود را بازیچه فساد قرار . مثل زنى است كه هر چه رشته است پنبه كندمثل شما . شیونتان آرام نگیرد

شما چنان . آرى به خدا چنین است ، باید بیشتر بگریید و كمتر بخندید. كشیدید  دادید و بدانید كه بارى شوم بر دوش 
رستادگان را چگونه مى توانید ننگ كشتن نواده خاتم پیغمبران و ساالر ف .خود را ننگین كردید كه شستن نتوانید

بدانید كه به نادانى و پلیدى . كسى كه نقطه اتكاى شما و چراغ راهنماى شما و سرور جوانان اهل بهشت بود. بشویید
 .آیا تعجب مى كنید اگر آسمان خود ببارد. جنایتى عظیم مرتكب شدید

براى شما بیاورد و در عذاب الهى براى  نفس پلید شما جنایتكارى را نزد شما خوب جلوه داد تا خشم خداى را
آیا مى دانید چه جگرى پاره پاره كردید و چه خونى ریختید و چه پرده نشینى را پرده دریدید؟ . همیشه گرفتار باشید

جنایتى بزرگ و مرتكب شدید كه از عظمتش نزدیك است آسمان ها بشكافد و زمین از هم بپاشد و كوه ها خورد 
 شود



 :ینب را شنیده بود مى گویدكسى كه خطبه ز
زینب هنوز : گویى از زبان امیرالمومنین على بن ابیطالب سخن مى گفت . به خدا من بانویى سخنورتر از او ندیدم 

گفتارش را تمام نكرده بود كه صداى گریه مردم بلند شد و همگى از هراس این مصیبت بزرگ مات و از خود بى 
 .خود شدند

را از كوفیان برگردانید و به جایى كه خودش و دیگر اسیران آن خاندان كریم را مى بردند آن گاه زینب روى خود 
. در این هنگام در گلوى خود سوزشى احساس كرد. زینب به راه خود ادامه داد تا به دار االماره رسید. متوجه شد

ه پدرش امیرالمومنین با زینب همه جاى این خانه را مى شناخت و این جا روزى خانه زینب بود، روزگارى ك
. اشك در دیدگانش حلقه زد، ولى خوددارى كرد، مبادا گریه خوارش كند. عظمتى بى مانند جهان را پرساخته بود

میدانى كه بیست سال . از میدان بزرگى كه در جلو دارالعماره بود بگذشت . زینب شجاعت خود را به كمك طلبید
ساله راه مى رفت و باز مى كرد و بزرگوارى برادرش حسن و حسین دل  عون در آن دو  پیش فرزند دو ساله اش 

 .و چشم همگان را پر كرده بود
زینب دست راستش را به روى باقى مانده قلبش گذارد مبادا از هم بپاشد، در آن دم كه به اتاق بزرگى رسید و دید 

و   نان پذیرایى مى كرد، و با فرستادگانش عبیداهللا زیاد در جایى نشسته كه پدرش در آن جا مى نشست و از میهما
 ....: سران سپاه و استانداران سخن مى گفت

 .به جاى مه نشیند كژدم كور
امروز دیگر باره زینب به درون این خانه پا مى گذارد، در صورتى كه اسیر شده و یتیم گردیده و داغ دیده و پدر و 

خواست در این هنگام قطره اشكى بفشاند و یا ناله اى كند، . داده را از دست   فرزند و دو برادرش و بقیه خویشانش 
 .شاید اندكى از آالم خود بكاهد، ولى خوش نداشت كه گریان و ذلیل با ابن زیاد روبه رو شود

هیچ وقت زینب مانند امروز احتیاج نداشت كه به عظمت روحى و نیروى معنوى اش اعتماد كند و به ارجمندى 
تبار و اصالت نژادش پناه برد تا آن طور كه شایسته نواده رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و بانوى خاندان و شرافت 

خردمند بنى هاشم است در برابر ابن زیاد بایستد، ولى امروز بزرگ ترین احتیاج را به آن دارد تا بتواند آنچه را 
 ... را از كفش ربوده كه از او شایسته است انجام دهد، پس از آن كه روزگار همه مردانش

را در برداشت و كنیزانش دورش را گرفته بودند با ابهت و جاللى هرچه ) 719(زینب كه پست ترین لباس هایش 
 . تماتم تر قدم پیش نهاد و بدون آن كه به امیر سركش خونخوار اعتنایى كند رفت و به گوشه اى بنشست

مان كربال با جالل و عظمت نشست و بدون آن كه اجازه بگیرد، ابن زیاد بى پدر و بى دین كه دید زینب كبرى قهر
ابن زیاد ولدالزنا پرسش را دوبار یا سه بار تكرار كرد، ولى زینب براى این . توكیستى ؟ زینب جواب نداد: پرسید

این زینب دختر فاطمه زهرا : یكى از كنیزان زینب جواب داد. كه خوردش كند و كوچكش سازد جوابش را نداد
 . لیه السالم استع

و بكشت و . حمد خدا را كه شماها را رسوار كرد: ابن زیاد كه از رفتار زینب به خشم آمده بود چنین گفت 
 . دروغتان را روشن ساخت

مثل ابن زیاد بى پدرها خیلى هستند به لباس . خواننده محترم باید متوجه باشد این بى پدر هم حمد خدا را مى كند
نگ هاى مختلف در منابر و مساجد دم از خدا مى زنند، ولى مزدور و جیره خوار و هابى ها هاى مختلف و به ر

شاید خواننده اى هم پیدا بشود و . خداوند همه آنها را با ابن زیاد محشور بدارد به حق محمد و آله الطاهرین . هستند
آخر اینان دیگر لیاقت ندارند كه . كیل دادچرا چنین گفته شده است و باز باید با آن ها صلح كرد، و حدت تش: بگوید

ولى . براى صالح دید كارشان دم از اسالم و قرآن مى زنند. اینها دشمنان ائمه هدا هستند. آن ها را انسان دعا كند
قرآن كنند حفظ : خود انصاف بدهند كه با اعمالشان مخالفت مى كنند با فرموده ائمه اطهار علیه السالم به قول شاعر

 ه كشند تیغ یاسین كنند حفظ امام مبین كشندبه ط
حمد خداى را كه به واسطه پیغمبرش ما : زیاد طول ندهیم ، زینب كه با نظر حقارت به ابن زیاد مى نگریست گفت 

را عزیز و محترم قرار داد و از پلیدى پاك گردانید، فقط گناهكار رسوا مى شود و تنها فاجر دروغ مى گوید و او 
كار خدا را با خویشانت چطور دیدى ؟ زینب كه هم چنان عظمتش استوار : ابن زیاد پرسید. یر از ماست بحمد اهللا غ



 : بود گفت
سرنوشت آنها كشته شدن و فداكارى بود، همه رفتند و در بسترهاى خود آرمیدند و به همین زودى خداى آنها را با 

ن جا ابن زیاد سركش و پلید كوچك شد و براى آن كه در ای. تو جمع خواهد كرد و در پیش او محاكمه خواهید شد
خویشان تو آسوده گردانید و رنج درونى   خدا مرا از شورش تو و یاغیان سركش : درد خویش را شفا بخشد گفت 

تو پشت و پناه مرا كشتى و خاندان مرا نابود كردى و شاخه : زینب اشك هاى خود را پس زد و گفت . مرا شفا داد
 . یدى و ریشه مرا كندى ، اگر این جنایت ها درد تو را شفا بخشد به یقین كه آسوده گشتى و شفا یافتىهاى مرا بر

 .این سخن پردازى مى كند و پدرش نیز سخن پرداز و شاعر بود: ابن زیاد لعین خشمگین شد و گفت  (720)
ابن ) 721. (خود سرو كار دارم  زن را با سخن پردازى چكار؟ من با درد: زینب نیز با لحن قاطع و محكم گفت 

. على بن الحسین : نام تو چیست ؟ امام جوان پاسخ داد: زیاد ملعون رو كرد به طرف امام سجاد علیه السالم و گفت 
ابن زیاد مى خواست  . ابن زیاد در عجب شد و پرسید مگر على بن الحسین خدا نكشت ؟ جوان چیزى نگفت (722(

برادرى داشتم كه نام او على بود و : چرا سخن نمى گویى ؟ جوان گفت : رد، گفت حضرت را به سخن گفتن وادا
 : ابن زیاد گفت. لشكریان تو او را كشتند

اهللا : بعد از آن كه ابن زیاد او را وادار كرد سخن بگوید، حضرت فرمود: حضرت چیزى نفرمود. خدا او را كشت 
خدا در وقت مرگ همه را مى میراند و هیچ ) 723(اال باذن اهللا  یتوفى االنفس حین موتها و ما كان لنفس ان تموت

كس نمى میرد مگر به اذن خدا آن لعین بن لعین كه چنین شجاعت و شهامت را از امام سجاد علیه السالم دید، 
در این زمان عمه اش حضرت زینب كبرى علیه السالم دست درگردن امام سجاد . فرمان قتل او را صادر كرد

اى ابن زیاد، هر چه از ما كشتى بس است ، هنوز از خون هاى ما سیراب : گرفت و گفت   و به آغوشش انداخت
نشدى ؟ آیا از ما كسى را باقى گذاردى ؟ زینب او را سوگند داد كه از قتل على بن الحسین علیه السالم در گذرد 

 .زینب را هم با او بكشد) 724(اگر مى خواهد بكشد، 
به . عمه خاموش باش تا من جواب او را بگویم : ن طاووس ره حضرت سجاد علیه السالم فرمودبه روایت سید ب
مرا به كشتن مى ترسانى ، مگر نمى دانى كشته شدن عادت ماست و شهادت كرامت و بزرگوارى : ابن زیاد فرمود

 . ماست
مجلس ابن زیاد سر مطهر را  و نقل شده كه رباب دختر امرو القیس كه همسر امام حسین علیه السالم بود در

 .برداشت و بر آن بوسه داد و ندبه آغاز كرد
 و احسیناه فال نسیت حسینا

 القصدته اسنه االدعیا
 غادروه بكربال صریعا

 (725(السقى اهللا جانبى كربال 
وش واحسینا، من فراموش نخواهم كرد حسین را و فراموش نخواهم كرد كه دشمنان نیزه بر بدن او زدند و فرام

در جمله السقى اهللا جانبى كربال او اشاره . نخواهم كرد كه جنازه او را در كربال روى زمین گذاشتند و دفن نكردند
 .پس از آن ابن زیاد دستور داد سرها را در كوچه هاى كوفه بگردانند. به عطش آن حضرت كرد

 
 ورود اهل بیت علیهم السالم به كوفه و ذكر خبر مسلم جصاص 

را خبر رسید كه اهل بیت علیهم السالم به كوفه نزدیك شده اند، امر كرد سرهاى شهدا را ) ملعون (زیاد چون ابن 
فرستاده بود باز برند و پیش روى اهل بیت سر نیزه ها نصب كنند و از جلو حمل دهند   از پیش ) لعین (كه ابن سعد 

بر مردم ) پلید(دانند تا قهر و غلبه و سلطنت یزید و به اتفاق اهل بیت به شهر در آورند و در كوچه و بازار بگر
معلوم گردد و بر هول و هیبت مردم افزوده شود، و مردم كوفه چون از ورود اهل بیت علیهم السالم آگهى یافتند از 

 .كوفه بیرون شتافتند
 : مرحوم محتشم در این مقام فرموده

 چون بى كسان آل نبى در به در شدند



 نان نوحه گر شدنددر شهر كوفه ناله ك
 سرهاى سروران همه بر نیزه و سنان
 در پیش روى اهل حرم جلوه گر شدند

 از ناله هاى پردگیان ساكنان عرش
 جمع از پى نظاره بهر رهگذر شدند

 بى شرم امتى كه نترسید از خدا
 بر عترت پیمبر خود پرده در شدند

 دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت
 اى دگر شدندهر دم نمك فشان به جف

از مسلم گچكار روایت كرده اند كه گفت عبیداهللا بن زیاد مرا به تعمیر داراالماره گماشته بود هنگامى كه دست در 
كار بودم كه ناگاه صیحه و هیاهویى عظیم از طرف محالت كوفه شنیدم ، پس به آن خادمى كه نزد من بود گفتم كه 

ن ساعت سر مردى خارجى كه بر یزید خروج كرده بود مى آورند و این فتنه و آشوب در كوفه چیست ؟ گفت همی
پرسیدم كه این خارجى كه بوده ، گفت حسین بن على علیه السالم ، . این انقالب و آشوب به جهت نظاره آن است 

چون این شنیدم صبر كردم تا آن خادم از نزد من بیرون رفت آن وقت لطمه سختى بر صورت خود زدم كه بیم آن 
شتم دو چشمم نابینا شود، آنوقت دست و صورت را كه آلوده به گچ بود شستم و از پشت قصر االماره بیرون شدم دا

تا به كناسه رسیدم پس در آن هنگام كه ایستاده بودم و مردم نیز ایستاده منتظر آمدن اسیران و سرهاى بریده بودند 
چهل شتر حمل داده بودند و در میان آنها زنان و حرم  كه ناگاه دیدم قریب به چهل محمل و هودج پیدا شد كه بر

حضرت سید الشهدا علیه السالم و اوالد فاطمه بودند، و ناگاه دیدم كه على بن الحسین علیه السالم را بر شتر برهنه 
 (726. (سوار است و از زحمت زنجیر خون از رگهاى گردنش جارى است 

------------------------------------------ 
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 خطبه حضرت زینب علیه السالم در كوفه 
 

وال كاروانیان حسینى ، زارى مى كردند و گریبانهاى خود را چاك هنگامى كه زنان كوفه با مشاهده اوضاع و اح
مى زدند و مردان كوفى نیز به همراه آنان مى گریستند و بیتابیها مى كردند، حضرت زینب علیهاالسالم بر سر 

 خاموش باشید :مردم نهیب زد كه 
 .ز صدا افتادبا این نهیب ، نه تنها آن جماعت انبوه ساكت شدند، بلكه زنگ شتران نیز ا

آنگاه حضرت زینب علیهاالسالم پس از حمد و ستایش پروردگار و درود بر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خطاب 
 :به آنان فرمود

اما بعد یا اهل الكوفه ، یا اهل الختل و الغدر و الخذل ، اال فال رقات العبره و ال هدات الزفره ، انما مثلكم كمثل التى 
بعد قوه انكاثا تتخذون ایمانكم دخال بینكم ، هل فیكم اال الصلف و العجب و الشنف و الكذب و ملق نقضت غزلها من 

االماء و غمز االعدا، او كمرعى على دمنه او كفضه على ملحوده ، اال بئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط اهللا علیكم 
 . و فى العذاب انتم خالدون

كم احریا بالبكاء فابكوا كثیرا واضحكوا قلیال، فقد بلیتم بعارها و منیتم بشنارها و اتبكون اخى ؟ اجل و اهللا فابكوا فان
لن ترحضوها ابدا و انى ترحضون قتل سلیل خاتم النبوه و معدن الرساله و سید شباب اهل الجنه و مالذ حربكم و 

و مدره حججكم و منار محجتكم ،  معاذ حزبكم و مقر سلمكم و آسى كلمكم و مفزع نازلتكم و المرجع الیه عند مقاتلكم
 . اال ساء ما قدمت لكم انفسكم و ساء ما تزرون لیوم بعثكم

فتعسا تعسا، و نكسا نكسا، لقد خاب السعى و تبت االیدى و خسرت الصفقه و بوتم بغضب من اهللا و ضربت علیكم 
 . الذله و المسكنه

واى عهد نكثتم ؟ و اى كریمه له ابررتم ؟ و اى حرمه له  اتدرون و یلكم اى كبد لمحمد صلى اهللا علیه و آله فرثتم ؟
لقد جئتم . هتكتم ؟ و اى دم له سفكتم ؟ لقد جئتم شیئا ادا تكاد السماوات یتفطرن منه و تنشق االرض و تخرالجبال هدا

الخره اخزى بها شوها صلعاء عنقا سودا فقما خرقا طالع االرض او مل السما افعجبتم ان تمطر السما دما، و لعذاب ا
و هم ال ینصرون ، فال یستخفنكم المهل ، فانه عزوجل ال یحفزه البدار و ال یخشى علیه فوت النار، كال ان ربك لنا و 

 .لهم بالمرصاد
اى جماعت نیرنگ و افسون و بى بهرگان از غیرت و حمیت اشك چشمتان خشك مباد و ناله ! اى مردم كوفه 

آن زنى است كه تار و پود تافته خود را در هم ریزد و رشته هاى آن را از هم هایتان آرام نگیرد، مثل شما مثل 
 .بگسلد، شما سوگندهایتان را دست آویز فساد و نابودى خود قرار دادید

شما چه دارید جز الف و غرور و دشمنى و دروغ ؟ و بسان كنیزان خدمتكار، چاپلوسى و سخن چینى كردن ؟ و یا 
ضوالت حیوانى تغذیه مى كند و بر آن مى روید، و یا چون نقره اى كه روى گورها را بدان همانند سبزه اى كه از ف

خود، چه بد توشه ) آخرت (زینت و آرایش كنند، داراى ظاهرى فریبنده و زیبا، ولى درونى زشت و ناپسند براى 
به نام خود رقم زنید آیا شما  اى اندوخته و از پیش فرستاده اید تا خداى را به خشم آورید و عذاب جاودانه او را

گریه مى كنید؟ بگریید  -حسین  -براى برادرم ) شمایى كه سوگندهایتان را ندیده گرفتید، و پیمانهایتان را گسستید(
گریبانگیر شماست ، و لكه این ) این كشتار بیرحمانه (كه شایسته گریستنید، بسیار بگریید و اندك بخندید كه ننگ 

 . خود نتوانید شست) دامان (مان شما خواهد ماند، آن چنان لكه ننگى كه هرگز از بر دا) ابدى (ننگ 



و چگونه مى خواهید این لكه ننگ را بشویید در حالى كه جگر گوشه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سید جوانان 
و در صلح مایه آرامش كشتید؟ همان كسى كه در جنگ ، سنگر و پناهگاه شما بود ) به افسون و نیرنگ (بهشت را 

 .و التیام شما، و نه به مثابه زخمى كه با دهان خون آلوده به روى شما بخندد
 .در سختیها و دشواریها، امیدتان به او بود و در ناسازگاریها و ستیزه ها، به او روى مى آوردید

ى بود، و بار سنگین گناهى كه تا خود فرستادید، بد توشه ا) آخرت (آگاه باشید كه توشه راهى كه از پیش براى سفر 
 . روز قیامت بر دو شهایتان سنگینى خواهد كرد، گناهى بس بزرگ و ناپسند است

 شما را، آنهم چه سرنگونى) پرچم (و سرنگونى باد !نابودى شما را، آنهم چه نابودى 
) حتى در این بازار دنیا(یتان بریده شد و كاال) براى همیشه (جز ناامیدى ثمر نداد، دستان شما ) بى ثمرتان (تالش 

 .زیان كرد، خشم الهى را به جان خود خریدید و مذلت و سرافكندگى شما حتمى شد
آیا شما مى دانید كه چه جگرى از رسول خدا شكافتید، و چه پیمانى گسستید، و چه سان پردگیان حرم را از پرده 

 ا ریختید؟بیرون كشیدید و چه حرمتى از آنان دریدید و چه خونهایى ر
آسمانها را از هم بپاشد و زمینها از ) این حادثه (كارى بس شگفت كردید آنچنان شگفت كه نزدیك است از هراس 

، مصیبتى بس دشوار و جانفرسا و طاقت سوز و شوم و در هم (چه مصیبتى (هم بشكافد و كوهها از هم فرو ریزد 
 .رگى و عظمت همانند درهم فشردگى زمین و آسمان پیچیده پریشانى كه از آن راه گریزى نیست ، و در بز

 چشم آسمان ، خون ببارد؟) در این مصیبت جانخراش (آیا در شگفت مى شوید اگر 
دیگر از هیچ ) سردمداران حكومت اموى (هیچ كیفرى از كیفر آخرت براى شما خوار كننده تر نیست ، و آنان 

نسازد كه خداوند بزرگ از شتابزدگى در كارها، پاك و منزه سویى یارى نخواهند شد، این مهلت شما را مغرور 
 . و در كمین ما و شماست) كه او انتقام گیرنده است (بهراسد ) بیگناهى ، چرا(است و از پایمال شدن خون 

 :آنگاه زینب كبرى علیه السالم ، این ابیات را خواند
 ماذا تقولون اذ قال النبى لكم
 مماذا صنعتم و انتم آخر االم

 باهل بیتى و اوالدى و تكرمتى
 منهم اسارى و منهم ضرجوا بدم

 ما كان ذاك جزائى اذ نصحت لكم
 ان تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى

 انى الخشى علیكم ان یحل بكم
 مثل العذاب الذى اودى على ارم

ه شما امت آخرین این چه كارى بود كه كردید در حالى ك: آیا چه خواهید گفت هنگامى كه رسول خدا از شما بپرسد
كه گروهى ) نگاه كنید(به پردگیان حریم من و فرزندان من و عزیزان من ) و بر امتهاى پیشین شرف داشتید(بودید 

اسیرند، و گروهى دیگر آغشته به خون خودند، پاداش من نیكخواه شما بودم ، این نبود كه در حق ) در جنگ شما(
كه عذابى بر شما فرود آید همانند عذابى كه قوم ارم را به هالكت و نابودى  افراد خانواده من جفا كنید، بیم آن دارم

 كشید
پس از این خطبه زینب كبرى علیه السالم ، مردم كوفهع را دیدم كه حیرت زده دستان خود را : راوى مى گوید كه 

ست كه محاسن سپیدش از به دندان مى گزند، پیرمرد، سالخورده اى را در كنار خود مشاهده كردم كه چنان مى گری
پدر و مادر به فداى شما باد پیران شما بهترین : اشك ، تر شده بود، و دست به جانب آسمان برداشته و مى گفت 

سالخوردگان ، و زنان شما بهترین زنان ، و كودكان شما بهترین كودكان ، و دودمان شما دودمانى كریم ، و فضل 
 :ین بیت را زمزمه كردو رحمت شما رحمتى بزرگ است آنگاه ا

 كهولكم خیر الكهول و نسلكم اذا عد نسل الیبور و ال یخزى
 .پیران شما بهترین پیران ، و چون تبار و نسل شما شمرده شود هرگز ذلت و خسران ندارد

مانده  آرام بگیرید، آنان كه! عمه جان  :امام زین العابدین علیه السالم رو به زینب كبرى علیه السالم كرد و فرمود



اند باید از رفتگان خود عبرت بگیرند، و تو خداى را سپاس كه عالمه غیر معلمه اى ، و نیاموخته خرمندى ، و 
 .گریه و زارى ما رفتگان را به ما باز نمى گرداند

از  آنگاه ، امام زین العابدین علیه السالم از مركب خود به زیر آمد و خیمه اى برپا كرد و به تنهایى اهل بیت را
 .مركبها فرود آورد و در خیمه جاى داد

 زینب اى شیرازه ام الكتاب
 اى به كام تو، زبان بوتراب

 اى بیانت سر به سر توفان خشم
 نوح مى دوزد به توفان تو، چشم

 در كالمت ، هیبت شیر خدا
 در زبانت ، ذوالفقار مرتضى

 خطبه هایت كرد اى اخت الولى
 راستى را، كار شمشیر على

 نها برده اى از اسكتواجان ز ت
 اى تو روح آیه التقنطوا

 چون شنید، آواى خشمت را جرس
 شد تهى از خویش و، افتاد از نفس

 باز گو اى جان شیرین على
 داستان درد دیرین على

 از همان نخلى كه از پاى او فتاد
 خون پاكش نخل دین را آب داد

 راز دل را با زبان آه گفت
 دردهایش را به گوش چاه گفت

 باز گو كن قصه مسمار را
 ماجراى آن در و دیوار را
 از بهار و از خزان او بگو

 از مزار بى نشان او بگو
 بازگو از مجتبى ، ابن على

 دردهاى آن ولى بن ولى
 از همان طشتى كه پرخون شد ازو

 دامن افالك ، گلگون شد ازو
 اى شمع تمام افروخته! زینب 

 یادگار خیمه هاى سوخته
 ربالى دردهابازگو از ك

 قصه نامردها و، مردها
 بازگو، از نخلهاى سوخته

 نخلیهاى سر به سر افروخته
 بازگو از كام خشك مشكها

 گریه ها و، ناله ها و، اشكها
 از فرات و، بیقراریهاى آب

 رود رود و، اشكباریهاى آب



 بازگو از مجلس شوم یزید
 وان تالوتهاى قرآن مجید

 بازگو از آن سر پر خاك و خون
 الله رنگ و، الله فام و، الله گون

 ماجراى آن گل خونین دهان
 وان لب پر خون ز چوب خیزران
 با دل تنگ تو، این غمها چه كرد

 دردها و، داغ ماتمها چه كرد
 فاطمه گر تو على را همسرى

 و زشرافت ، مصطفى را مادرى
 چون تو، در دامن كه دختر پرورد؟
 (727(كى صدف این گونه گوهر پرورد؟ 

 خطبه ام كلثوم علیه السالم در كوفه 
در همان روز، در حالى كه صداى او به گریه بلند بود، از پشت  - دختر امیر مومنان على علیه السالم  -ام كلثوم 

 :پرده این خطبه رسا را یراد كرد
سبیتم نساءه ، و نكبتوه ؟ فتبا لكم ، مالكم خذلتم حسینا و قتلتموه و انتهبتم امواله وورثتموه ، و ! سوءا! یا اهل الكوفه 

لكم و سحقا ویلكم اتدرون اى دواه دهتكم ؟ و اى وزر على ظهوركم حملتم ؟ واى دما سفكتموها؟ و اى كریمه 
اهتضمتموها؟ و اى صبیه سلبتموها؟ و اى اموال نهبتموها؟ قتلتم خیر رجاالت بعد النبى و نزعت الرحمه من قلوبكم 

 . لبون و حزب الشیطان هم الخاسرون، اال ان حزب اهللا هم الغا
تنها ) در میدان جنگ و در دست دشمن (كه حسین علیه السالم را ! سیمایتان زشت و ناپسند باد! اى كوفیان 

گویى كه آن اموال از طریق ارث ! و اموال او را به یغما بردید) و به این هم بسنده نكردید(گذاشتید و او را كشتید، 
پردگیان حرم او را اسیر كردید و آنان را مورد شكنجه و آزار قرار دادید، نابود گردید، آیا مى  !به شما رسیده است 

پاك و (دانید چه وزر و وبالى را به گردن گرفتید؟ و چه گناه گرانبارى را بر دوش خود نهادید؟ و چه خونهاى 
داغدار كردید؟ و چه  (گوشگان خود در سوگ جگر(ریختید؟ و چه بانوان گرانقدرى را ) مقدسى را بر روى زمین 

 به تاراج بردید؟) از ما خاندان رسالت و امامت (اموالى را 
گویى عاطفه و ! از بهترینها بودند، از دم تیغ گذرانیدید - كه بعد از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  -مردانى را 

) شكست خورده و( یروز، و حزب شیطان آگاه باشید كه حزب خدا پ !احساس مهربانى از دلهاى شما ریشه كن شد
 .زیانكارند

 :آنگاه این ابیات را بر زبان جارى كرد
 قتلتم اخى صبرا فویل المكم

 ستجزون نارا حرها یتوقد
 سفكتم دما حرم اهللا سفكها
 و حرمها القرآن ثم محمد

 اال فابشروا بالنار انكم غدا
 لفى سقر حقا یقینا تخلدوا

 اخى و انى البكى فى حیاتى على
 على خیر من بعد النبى سیولد

 بدمع غزیر مستهل مكفكف
 على الخد منى دائما لیس یجمد

برادر مرا به زارى كشتید، مادرتان به عزایتان بنشیند، كیفر شما آتش شعله ور و بر افروخته دوزخ است ، 



یم و رسول خدا محمد خونهاى پاكى را به زمین ریختید كه خداوند براى آنها حرمت قائل بو، و نیز قرآن كر
مصطفى ، هان كه شما را به آتش دوزخ بشارت مى دهم كه شما فردا بدون تردید در ژرفاى جهنم به عذاب ابدى 

برادرم مى گریم ، بر كسى كه بعد  ( مظلومیت(گرفتار خواهید بود، من ، پیش از مرگ و در زمان حیات خود بر 
بر صفحه صورتم مى غلطد و ) مدام (با قطرات اشك فراوان كه ) ى آنهم گریستن(از رسول خدا از بهترینها بود، 

پس از آن روز، دیگر هیچكس زن و مرد بسیارى را چون آن روز، گریان ندیده : راوى گوید. هرگز خشك نگردد
 (728. (است 

 
 خطبه تاریخى امام سجاد علیه السالم در كوفه 

سراپرده خود بیرون آمد و با اشاره مردم را به سكوت دعوت كرد، در این اثناء امام زین العابدین علیه السالم از 
نفسها در سینه ها ماند و سكوت مطلق همه جا را فرا گرفت ، آنگاه امام سجاد علیه السالم این گونه خطبه تاریخى 

رود فرستاد و پس از حمد و ثناى الهى ، از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله یاد كرد و بر او د: خود را ایراد فرمود
 : خطاب به مردم گفت

ایها الناس من عرفنى فقد عرفنى ، و من لم یعرفنى فانا على بن الحسین المذبوح بشط الفرات من غیر ذحل و 
 .الترات ، انا ابن من انتهك حریمه و سلب نعیمه و انتهب ماله وسبى عیاله ، انا ابن من قتل صبرا، فكفى بذلك فخرا

م باهللا هل تعلمون انكم كتبتم الى ابى وخد عتموه ، و اعطیتموه من انفسكم العهد و المیثاق و البیعه ناشدتك! ایها الناس 
ثم قاتلتموه و خذلتموه ؟ فتبالكم ما قدمتم النفسكم و سوء لرایكم ، بایه عین تنظرون الى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

 .امتى  قتلتم عترتى و اننهكتم حرمتى فلستم من: یقول لكم 
من على فرزند ) بداند كه (هر كس مرا مى شناسد، مى داند كه من كیستم ، و آن كه مرا نمى شناسد ! اى مردم 

بدون هیچ گناهى ، از دم شمشیر گذراندند، من ) با كامى خشكیده و عطشنان (حسین هستم كه او را در كنار فرات 
، و اموال او را به غارت بردند، و افراد خانواده او را به فرزند آن كسى هستم كه پرده حریم حرمت او را دریدند

 . زنجیر اسارت كشیدند، من فرزند آن كسى هستم كه او را به زارى كشتند، و همین افتخار ما را بس است
ولى با او ) و او را دعوت كردید(شما را به خدا سوگند آیا به خاطر دارید كه به پدرم نامه ها نوشتید ! اى مردم 

به هنگام (بیعت كردید، ولى ) نماینده او(با او پیمان وفادارى بستید و با او  ( به خاطر دارید كه(یرنگ باختید؟ ن
چه ! و با او به پیكار برخاستید؟ شما را هالكت و نابودى باد) و به این هم بسنده نكردید(او را تنها گذاردید؟ ) حادثه 

 .راى شما چه زشت و ناپسند بود و! بد توشه اى از پیش براى خود فرستادید
 به من بگوئید كه با كدام چشم مى خواهید به روى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بنگرید

 عترت مرا كشتید، حریم مرا شكستید، پس شما دیگر از امت من به حساب نمى آیید؟: هنگامى كه به شما بگوید
: اعت بیشمار به گریه بلند شد و به همدیگر مى گفتندوقتى سخن امام بدین جا رسید، از هر طرف صداى آن جم

 كه نابود شدید و در نیافتید؟) دیدید(
باد كه پند مرا بپذییرد و سفارش مرا در   رحمت خدا بر آن كس : امام سجاد علیه السالم در دنباله سخنان خود فرمود

رید، چرا كه من به نیكى از رسول خدا صلى رابطه با خدا و رسول صلى اهللا علیه و آله و دودمان او به خاطر بسپا
 . اهللا علیه و آله پیروى مى كنم و رفتار او را در پیش مى گیرم

و پیمان تو را محترم و دلهاى ! ما فرمانبردار فرامین توایم ! اى پسر پیامبر خدا: مردم یكصدا بانگ برداشتند كه 
تو فرمان بده تا ! رحمت خدا بر تو باد! سر مى پروریم و هواى تو را در ! خود را به جانب تو معطوف مى داریم 

از اریكه (و یزید را ! و با هركس تسلیم فرامین تو باشد، از در آشتى در آییم ! با هر آنكه با تو در آمیزد، بستیزیم 
انتقام خون  و از كسانى كه بر شما خاندان ستم روا داشتید، بیزارى جسته و ! اسیر كنیم) قدرت به زیر كشیم و او را

 :امام سجاد علیه السالم فرمود! پاكان شما را از آنان بگیریم 
حیل بینكم و بین شهوات انفسكم ، اتریدون ان تاتوا الى كما اتینم الى آبائى من قبل ، ! ایها الغدره المكره ! هیهات 

معه ، فلم ینسنى ثكل رسول اهللا  كال ورب الرقصات الى منى ، فان الجرح لما یندمل ، قتل ابى باالمس ، و اهل بیته
صلى اهللا علیه و آله و ثكل ابى و بنى و جدى شق لها زمى و مرارته بین حناجرى و حلقى ، و غصصه تجرى فى 



 .فراش صدرى ، و مسالتى ان ال تكونوا لنا و ال علینا
ست ، آیا برآنید كه با من نیز در میان شما و خواسته هاى شما پرده اى كشیده شده ا! اى بیوفایان نیرنگباز! هیهات 

 (مطمئن باشید كه به یاوه هاى شما ترتیب اثر نمى دهم و(به همان گونه كه با پدران من رفتار كردید، عمل كنید؟ 
به سوى منى ) 729(به خداى را قصات ) كه شما مرا به راهى كه مى خواهید سوق دهید(هرگز چنین نخواهد شد 

اصحاپیامبر او در قلب من پدیده (كه دیروز از قتل عام و كشتار پدرم و فرزندان و  سوگند، كه هنوز آن زخم عمیقى
آمده است ، التیام نیافته و هنوز داغ رحلت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را فراموش نكرده بودم كه آالم و 

مزه تلخ آن را در مصیبتهاى پدرم و فرزندان پدر و جد بزرگوارى ، موى سر و صورت مرا سپید كرد و هنوز 
خواسته من از شما این ! گلوگاه خود احساس مى كنم ، و اندوه این آالم جانفرسا هنوز در قفسه سینه من مانده است 

پس امام سجاد ! نه از ما طرفدارى كنید و نه با ما از در جنگ و دشمنى در آیید!) حداقل بى تفاوت باشید(است كه 
 :ابیات پایان داد علیه السالم خطبه خود را با این

 ال غرو ان قتل الحسین شیخه
 قد كان خیرا من حسین و اكرما

 فال تفرحوا یا اهل كوفه بالذى
 اصیب حسین كان ذلك اعظما

 قتیل بشط النهر نفسى فداوه
 جزاء الذى ارداه نار جهنما

شته شد، اى اهل كوفه شگفت آور نیست اگر حسین كشته شد و پدر بزگواریش على ، كه به از حسین بود، او نیز ك
شادمان نباشید به این مصیبت كه بر حسین وارد شد كه این مصیبتى است بزرگ ، جانم فداى آن كه در كنار نهر ! 

 (730. (فرات شهید شد، و كیفر آن كس كه او را كشت آتش جهنم است 
 

 شهادت عبداهللا بن عفیف ازدى رحمه اهللا تعالى 
از مجلس خود برخاست و به مسجد رفت و بر منبر بر آمد و گفت ) لعین (ابن زیاد  پس: شخ مفید رحمه اهللا فرموده 

حمد و سپاس خداوندى را كه ظاهر ساخت حق و اهل حق را و نصرت داد امیرالمومنین یزید بن معاویه 
 بن عفیف علیهمااللعنه و گروه او را و كشت دروغگوى نعوذباهللا پسر دروغگو را و اتباع او را، این وقت عبداهللا

ازدى كه از بزرگان شیعیان امیرالمومین علیه السالم و از زهاد و عباد بود و چشم چپش در جنگ جمل و چشم 
دیگرش در صفین نابینا شده بود و پیوسته مالزمت مسجد اعظم مى نمود و اوقات را به صوم و صاله بسر مى 

نگ بر او زد كه اى دشمن خدا دروغگو تویى و پدر تو را شنید با) لعین (برد، چون این كلمات كفرآمیز ابن زیاد 
اوالد پیغمبر را مى ! است كه تو را امارت داده و پدر اوست اى پسر مرجانه ) پلید(زیاد بن ابیه است و دیگر یزید 

 كشى و بر فراز منبر مقام صد یقین مى نشینى و از این سخنان مى گویى ؟
مرد را بگیرید و نزد من آرید، مالزمان ابن زیاد برجستند و او را این : ابن زیاد در غضب شد بانگ زد كه 

گرفتند، عبداهللا طایفه ازد را ندا در داد كه مرا دریابید، هفتصد نفر از طایفه ازد جمع شدند و ابن عفیف را از دست 
د آنگاه فرمان داد تا ابن زیاد را چون نیروى مبارزت ایشان نبود صبر كرد تا شب در آم. مالزمان ابن زیاد بگرفتند

عبداله را از خانه بیرون كشیدند و گردن زدند، امر كرد جسدش را در سبخه بدار زدند، و چون عبیداهللا این شب را 
به پایان برد روز دیگر شد امر كرد كه سر مبارك امام علیه السالم را در تمامى كوچه هاى كوفه بگردانند و در 

 .میان قبایل طواف دهند
بن ارقم روایت شده كه گاهى كه آن سر مقدس را عبود مى دادند من در غرفه خویش جاى داشتم و آن سر از زید 

ام حسبت ان اصحاب الكهف و : را بر نیزه كرده بودند چون برابر من رسید شنیدم كه این آیه را تالوت مى فرمود
 (731(الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا 

من برخاست و ندا در دادم كه یابن رسول اهللا امر سر مقدس تو واهللا از قصه كهف سوگند با خداى كه موى بر اندام 
روایت شده كه به شكرانه قتل امام حسین علیه السالم چهار مسجد در كوفه بنیان . و رقیم اعجب و عجیبتر است 



ن ربعى لعنهم اهللا نخستین را مسجد اشعث خوانند، دوم مسجد جریر، سیم مسجد سماك ، چهارم مسجد شبث ب .كردند
 (732. (، و بدین بنیانها شادمان بودند

 
 همراه با كاروان اسرا، از كوفه تا شام : فصل دوم 

پس از قضایاى دلخراش كربال، بنى امیه جنایتكار اسراى اهل بیت علیهم السالم را به عجله تمام به طرف كوفه 
 .حركت دادند

به یزید و صدور فرمان وى مبنى بر حركت دادن اسرا به سوى شام  پس از توقف اسرا در كوفه و گزارش ابن زیاد
 .، اسباب سفر شام را تهیه دیدند و اهل بیت سیدالشهدا علیه السالم را راه موصل به طرف شام حركت دادند

 ابن زیاد زجر بن قیس ، محض بن ابى ثعلبه و شمر بن ذى الجوشن را مامور نمود كه همراه پنج هزار سوار، اسرا
روز اول ماه صفر و زنجیر به شتر بستند و كودكان را با خفت و خوارى روى كجاوه هاى . و سرها را به شام برند

چون مقدارى راه رفتند كنار شط فرات . بى روپوش زنان نشانده و سرهاى بریده را بر نیزه ها كرده حركت نمودند
در این بین دیدند . قمار و لهو و لعب و شرب خمر نشستندمنزل كردند و سرها را پاى دیوار خرابه اى گذاشتند و به 

 : دستى از باالى سر مبارك سید الشهدا ظاهر شد و با قلم خونین بر دیوار نوشت
 اترجو امه قتلت حسینا

 شفاعه جده یوم الحساب ؟
 ؟آیا مردمى كه دست به خون حسین آلوده اند، توقع دارند جد وى در روز قیامت از آنان شفاعت كند

دیگر باره آن دست ظاهر شد . باز نشستند و مشغول قمار شدند. آنها برخاستند كه آن دست را بگیرند كسى را نیافتند
 : و این شعر را به رنگ خون نوشت

 فال و اهللا لیس لهم شفیع
 و هم یوم القیامه فى العذاب

 .ار عذاب خواهند شدنه به خدا قسم ، آنان شفیعى در درگاه الهى نداشته و در روز قیامت گرفت
 :باز به عیش خود مشغول شدند كه باز این ابیات را از هاتفى شنیدند. دویدند دست را بگیرند كه ناپدید شد

 ماذا تقولون اذقال النبى لكم
 ماذا فعلتم و انتم آخر االمم

 بعترتى و باهلى عند مفتقدى
 منهم اسارى و منهم ضرجوا بدمى

ر را شما بپرسد كه اى آخرین امتها، این چه كارى بود كه پس از رحلت من با اهل چه خواهید گفت زمانى كه پیامب
 بیتم انجام دادید، برخى را اسیر كردید و برخى را به شهادت رساندید؟

در نزدیكى انى منزل چند نفر را به شهر فرستادند تا به مردم خبر دهند كه از . منزل دوم تكریت بود: تكریت  .2
جمعى از نصارى در آن شهر بودند، گفتند چه . اهل شهر تكریت به استقبال اسراى كربال آمدند. نندآنها استقبال ك

پرسیدند كدام حسین ؟ گفتند . خبر است و اینها چه كسانى هستند؟ گفتند سر حسین علیه السالم را با اسرا مى آورند
نصارى گفتند اف بر شما مردم باد كه پسر پیغمبر . پسر فاطمه ، دختر زاده پیغمبر آخر الزمان صلى اهللا علیه و آله 

و سپس به كنایس خود برگشتند و ناقوس زدند و به گریه پرداختند و عرض كردند ما از این عمل بیزاریم ! را كشتید
 .، و آنها را سرزنش كردند

ى را شنیدند كه در آنجا صداى ضجه و نوحه بسیار. از تكریت كوچ كرده به وادى نخله رسیدند: وادى نخله  .3
 : اصحابش را نمى دیدند و یكى مى گفت
 مسح النبى جبینه و لو یریق فى الخدود
 ابواه من علیا قریش وجده خیر الجدود

 : و دیگرى مى گفت
 اال یا عین جودى فوق جدى



 فمن یبكى على الشهدا بعدى
 على رهط تقودهم المنایا
 الى متجبر بالملك عبدى

زنان و مردان آن شهر به استقبال آمدند و با دیدن قافله اسیران صداى . ه مرشاد رسیدنداز وادى نخله ب: مرشاد .4
 .ضجه و ناله آنها بلند شد و بیم آن رفت كه بر قاتالن سید الشهدا علیه السالم حمله كنند

وى . ار داشت در باالى بلندى منزل یك یهودى به نام یحیى حزائى قر. قاقله اسرا به نزدیكى حران رسید: حران  .5
دید لبهاى . به استقبال ایشان آمد و به تماشاى سرها پرداخت كه چشمش به سر مبارك سیدالشهدا علیه السالم افتاد

 (733(و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون : پیش رفته گوش فرا داد، این كالم را شنید. مباركش مى جنبد
پرسید این سر از آن كیست ؟ گفتند سر حسین بن على علیه السالم  یحیى از مشاهده این حال به شگفتى فرو رفته

یهودى گفت اگر دین او بر حق . پرسید مادرش كیست ؟ گفتند فاطمه دختر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله . است 
 یحیى اسالم آورد و عمامه دق مصرى كه در سر داشت از سر خود برداشت. نبود این كرامت از او ظاهر نمى شد

و آن را قطعه قطعه كرد و به خواتین حرم محترم داد و جامه خزى كه پوشیده بود به خدمت امام زین العابدین علیه 
 .السالم فرستاد، همراه هزار درهم كه صرف ما یحتاج نمایند

كسانى كه موكل بر سرها بودند بر او بانگ زدند كه مغضوبین خلیفه را اعانت و حمایت مى كنى ؟ دور شو و 
جنگ در گرفت و پنج تن از آنها را كشت و كشته . یحیى با شمشیر از خود دفاع كرد! گرنه تو را خواهیم كشت 

 . مقبره یحیى در دروازه حران به مقبره یحیى شهید معروف بوده ، و محل استجابت دعاست. شد
هر را خبر كنند و شهر را زینت چون قافله به نصیبین رسید، شمر یك نفر را فرستاد تا بگوید امیر ش: نصیبین  .6

 .كرده مهیاى پذیرایى اسراى آل عصمت نمایند
زمانى كه به استقبال قافله رفتند و لشكر كوفه و شام وارد شهر شدند، ناگهان . امیر شهر، منصور بن الیاس بود

میر قافله شرمگین ا. برقى بجست و نیمى از شهر را سوزاند و كلیه مردمى كه در آن قسمت برق زده بودند سوختند
 .و بیمناك از غضب خدا شد و قافله داران بیدرنگ حركت كردند

رئیس . بر ما معلوم نیست بردند  قافله اسرا را به شهر دیگرى كه نامش: حوزه فرماندارى سلیمان یا موصل  .7
علیه السالم كشته یكى در جنگ صفین به دست امیرالمومنین  :این شهر سلیمان بن یوسف بود كه دو برادر داشت 

. سلیمان دستور داد سرهاى بریده را از دروازه فرمانفرمایى او وارد كنند. شده بود و دیگرى متعلق به برادرش بود
در نتیجه فتنه و غوغاى . همین امر سبب نزاع دو برادر شده جنگ در گرفت و سلیمان در آن جنگ گشته شد

 .دید و در اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتندعجیبى رخ داد كه موجب توحش شمر و رفقایش گر
در نزدیكى حلب كوهى است كه در دامنه آن قریه اى بود كه ساكنان آن یهودى بودند و در قلعه و : حلب  .8

شغل آنها حریر بافى بود و مصنوع آنها و لباس آنها در حجاز و عراق و شام به . حصارى محكم زندگى مى كردند
قافله را در دامن . در دامن كوه كوتوالى بود كه عزیز بن هارون نام داشت و رئیس یهود بود . لطافت شهرت داشت

 .كوه كه آب و علف فراوان داشت فرود آوردند
 

 شیرین ، آزاد كرده امام حسین علیه السالم 
سابق خدمتگزار چون شب در آمد، كنیزكى كه نامش شیرین بود نزدیك اسرا آمد و یكى از خانمهاى اسیر را كه در 

 .برخى نوشته اند وى شهربانو بود ولى ظاهرا اشتباه است و شاید رباب بوده باشد. او بود شناخت 
سبب گریه او را كه . كنیز كه چشمش بر خانم افتاد و لباسهاى مندرس و كهنه او را دید شروع به گریستن كرد

ه السالم در صورت شیرین نگریست و به طور فراموش نمى كنم كه روزى حضرت امام حسین علی: پرسیدند گفت 
شهربانو به گمان آن كه امام در شیرین میلى كرده . شیرین عجب روى افروخته اى دارد: مطایبه به شهر بانو فرمود

شهر بانو خلعت . من او را در راه خدا آزاد كردم : امام فرمود. یابن رسول اهللا من او را به تو بخشیدم : عرض كرد
تو كنیزان بسیار آزاد كرده : امام حسین علیه السالم فرمودند. یس به كنیزك پوشانید و او را مرخص كردبسیار نف

كرد آنها آزاد كرده من بودند و این آزاد كرده شماست ، باید فرقى بین   عرض . اى و هیچیك را خلعت نداده اى 



و را دعا فرمود و شیرین هم در خدمت شهربانو بود امام علیه السالم شهر بان. آزاد كرده من و آزاد كرده شما باشد
آن شب كه وى لباسهاى كهنه خانمهاى اسیر را دید، پریشان خاطر شد، اجازه گرفته داخل ده شد . تا هنگام رحلت 

دق الباب . چون به حصار رسید در بسته بود. تا از آنچه اندوخته بود لباس خوب تهیه كرده و براى خانمها بیاورد
 پرسید نام مرا از كجا دانستى ؟. آرى : زیز، رئیس قبیله ، پرسید آیا شیرین هستى ؟ گفت ع. كرد

. من در خواب موسى و هارون را دیدم كه سر و پاى برهنه با دیده هاى گریان مصیبت زده بودند: عزیز گفت 
لسالم پسر دختر پیغمبر را سالم كردم و پرسیدم شما را چه شده كه چنین پریشان هستید؟ گفتند امام حسین علیه ا

 .كشته اند و سر او را با اهل بیتش به شام مى برند و امشب در دامن كوه منزل كرده اند
: از موسى پرسیدم مگر شما به حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله و پیغمبریش عقیده دارید؟ گفت : عزیز گفت 

ثاق گرفته و ما همه به او ایمان داریم و هركس از او آرى او پیغمبر بحق است و خداوند از همه ما درباره او می
فرمود اكنون برو پشت در قلعه ، كنیزكى به . من گفتم نشانى به من بنما كه یقین كنم . اعراض كند ما از او بیزاریم 

  قدس نام شیرین وارد مى شود، او آزاد كرده حسین علیه السالم است ، از او پذیرایى كن و به اتفاق او نزد سر م
آمدم پشت . این بگفت و از نظر ما غایب شد. حسین علیه السالم برو و سالم ما را به او برسان و اسالم اختیار كن 

 ! در، كه تو در زدى
شیرین لباس و خوارك و عطریات برداشت و عزیز هم هزار درهم به موكالن اسرا داد كه مانع پذیرایى شیرین 

عزیز خود نیز دو هزار دینار خدمت سید الساجدین علیه السالم برد و به دست . ندنشوند تا خدمتى به اهل بیت نمای
: آن حضرت به شرف اسالم مشرف گردید و از آنجا به نزد سر مقدس حضرت سیدالشهدا علیه السالم آمد و گفت 

ت موسى به شما السالم علیك یا بن رسول اهللا ، گواهى مى دهم كه جد تو رسول خدا و خاتم پیغمبران بود و حضر
 !سر مقدس حضرت حسین علیه السالم با كمال صراحت لهجه آواز داد كه سالم خدا بر ایشان باد. سالم رسانیده اند

اى آقاى بزرگ شهید، مى خواهم مرا شفاعت كنى و نزد جدت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله : عزیز عرض كرد
ى خدا و رسول از تو خوشنود شدند و چون در حق اهل بیت كه چون مسلمان شد: پاسخ شنید. از من راضى باشى 

من نیكى كردى جد و پدرم و مادرم از تو راضى گردیدند و چون سالم آن دو پیغمبر را به ما رسانیدى من نیز از 
آنگاه حضرت سید الساجدین علیه السالم عقد شیرین را به عزیز بست و تمام اهل قلعه مسلمان . تو خوشنود شدم 

 .شدند
ابو سعید شامى با فرماندهان قافله رفیق . قافله از آنجا حركت كرد و به طرف دیر پیش رفت : دیر نصرانى  .9
او روایت مى كند كه روزى در سفر شام به شمر خبر دادند كه مصر حزامى لشكرى فراهم كرده مى خواهد . بود

پس از . روساى لشكر اضطرابى عظیم رخ داددر میان . نصف شب بر آنها شبیخون زند و سرهاى بریده را بگیرد
شمر و یارانش نزدیك دیر آمدند، كشیش بزرگ بر فراز دیوار آمد و . تبادل افكار قرار شد شب را به دیر پناه ببرند

كشیش پرسید براى چه كار . گفت چه مى خواهید؟ شمر گفت ما از لشگر ابن زیادیم و از عراق به شام مى رویم 
شخصى بر یزید خروج كرده بود، یزید لشگرى جرار فرستاد كه او را كشتند و اینك سرهاى : ت مى روید؟ شمر گف

نیزه دارها سرها را از نزدیك . كشیش گفت سرها را ببینم . او و اصحاب او را با اسراى حرمش نزد یزید مى بریم 
ساطع بوده و روشنى مخصوصى از  چشم كشیش بر سر مبارك سیدالشهدا افتاد، دید نورى از آن. دیوار بلند كردند

از پرتو انوار آن ، هیبتى بر دل كشیش افتاد، گفت این دیر گنجایش شما را ندارد، سرها و اسیران . آن المع است 
را داخل دیر نمایید و خودتان پشت دیوار بمانید و كشیك بكشید كه مبادا دشمن بر شما حمله كند و اگر حمله كردند 

سرها را در صندوق نهاده قفل . شمر این نظریه را پسندید. فاع كنید و نگران اسرا و سرها نباشیدبتوانید با فراغت د
 .كردند و سر حسین را در صندوق مخصوصى همراه اسرا و امام بیمار داخل دیر كردند و خود بیرون ماندند

ام شب كه به آن سركشى هنگ .كشیش بزرگ اسرا را در محل مناسبى جا داد و سرها را در اطاق مخصوصى نهاد
سپس ناگهان دید . مى كرد دید نورى از سر مبارك سید الشهدا علیه السالم پرتو افكن است و به آسمان باال مى رود

سقف اطاق شكافته شد و تختى از نور فرود آمد كه یك خانم محترم در وسط آن تخت نشسته و شخصى فریاد مى 
 .راه دهید و سر خود را پایین افكنید: كشد طرقوا طرقوا رووسكم و ال تنظروا

چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر آدمیان ، هاجر زن ابراهیم و مادر اسماعیل ، راحیل مادر یوسف و نیز : گوید



مادر موسى ، و آسیه زن فرعون ، و مریم دختر عمران و مادر عیسى ، و زنان پیغمبر آخرالزمان از آن فرود 
بیرون آورده در برگرفته به سینه چسبانیدند و دائم مى بوسیدند و مى گریستند و  آمدند و سرها را از صندوق

 .زیارت مى كردند و به جاى خود مى گذاشتند
من بر . گفتند همه چشم بر نهید كه شفیعه محشر مى آید. ناگاه دیدم غلغله و شورشى بر پا شد و تختى نوارنى آمد

سالم بر : دم ، اما مى شنیدم كه در میان غوغا و خروش یكى مى گویدكسى را نمى دی. خود لرزیدم و بیهوش شدم 
تو اى مظلوم مادر، اى شهید مادر، اى غریب مارد، اى نور دیده من ، اى سرور سینه من ، مادر به فدایت ، غم 

 . پس از آنكه به هوش آمدم كسى را ندیدم. مخور كه داد تو را از كشندگانت خواهم گرفت 
را تطهیر كرده و معطر نمود، سپس داخل اطاق شده قفل صندوق را شكست و سر حسین علیه پیر راهب خود 

السالم را بیرون آورده و با كافور و مشك و زعفران شست و در كمال احترام او را به طرف قبله اى كه عبادت مى 
 :كرد گذارد و با كمال ادب در مقابل او ایستاد و عرض كرد

مهتر بهترین اوالد آدم ، همین قدر مى دانم تو از آن جماعتى هستى كه خداوند در تورات اى سر سروران عالم واى 
و انجیل آنان را وصف كرده است ولى به حق خداوندى كه ترا چنان قدر و منزلتى داده كه محرمان انجمن قدس 

 ربوبى به زیارت تو مى آیند، با من تكلم كن و به زبان خود بگو كیستى ؟
انا المظلوم و انا المغموم و انا المهموم ، انا المقتول بسیف : الشهدا علیه السالم به سخن آمد و فرمود سر مقدس سید

الجفا، انا المذبوح من القفا پیر راهب گفت اى سر جانم به فدایت ، از این روشنتر بیان كن ، حسب و نسب خود را 
 :سر بریده با كمال فصاحت به صداى بلند فرمود. بگو
پدر روحانى . بن محمد المصطفى انا ابن على المرتضى انا ابن فاطمه الزهرا انا الحسین الشهید المظلوم بكربال انا ا

كرد صورت   سالخورده كلیسا فریاد و فغان سر داده سر را برداشت و بوسید و بر صورت خود گذاشت و عرض 
 .بوداز صورت تو برندارم تا بفرمایى كه فرداى قیامت شفیع تو خواهم 

اشهد ان ال اله اال اهللا واشهد ان  : بدین اسالم در آى تا تو را شفاعت كنم راهب گفت: از سر صدایى شنید كه فرمود
آنگاه پیر روحعانى ، شاگردان مكتب كلیسا را جمع كرد و داستان و ماجراى خود از سر شب تا . محمدا رسول اهللا 

آن هفتاد نفر همه به اسالم گرویده و در مصیبت . این خانواده است  صبح را با آنان در میان نهاد و گفت سعادت در
ناقوسها را شكستند و زنارها . حسین علیه السالم گریستند و با لباس عزا خدمت امام زین العابدین علیه السالم رفتند

شند و با آنها جنگ را كنار گذاشتند و همه به دست آن حضرت مسلمان شدند و اجازه خواستند كه آن قوم قتال را بك
 .حضرت سجاد علیه السالم اجازه نداد و فرمود خداوند جبار منتقم است و خود از آنها انتقام خواهد كشید. كنند

شمر و رفقایش شب در پاى دیوار خفتند و صبح سرها و اسرا را گرفته به طرف عسقالن كوچ : عسقالن  .10
جنگ كربال حاضر شده و به پاداش این جنایت ، امارت این شهر امیر آن شهر یعقوب عسقالنى بود كه در . كردند

وى دستور داد شهر را آذین بستند و اسباب لهو و طرب به بیرون شهر فرستاد تا بزنند و  .را به دست آورده بود
اعیان همكار او در غرفه هاى مخصوص نشسته سر مست باده و جام و ساغر و ساقى بودند، كه سرهاى . برقصند

 .ه را وارد كردند و آنان به هم مبارك باد گفتندبرید
دید مردم به هم مبارك باد مى گویند و مسرور و . تصادفا تاجرى به نام زریر خزاعى در بازار ایستاده بود

گفت چه خبر است كه بازار را آذین بسته اید؟ گفتند شخصى در عراق بر یزید خروج كرده بود ابن زیاد . شادمانند
زریر . فرستاد او را كشتند و سرهاى او را با اسرایش امروز وارد این شهر مى كنند كه به شام برندلشگرى جرار 

پرسید سبب خروجش چه بود؟ گفتند . خزاعى پرسید وى مسلمان بود یا كافر؟ گفتند از بزرگان اهل اسالم است 
پرسید پدر و مادرش كه بود؟ . شم مدعى بود كه من فرزند رسول خدا هستم و از یزید به خالفت سزاوارتر مى با

گفتند نامش حسین علیه السالم ، برادرش حسن علیه السالم ، مادرش فاطمه علیه السالم پدرش على علیه السالم و 
زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید، و دنیا در چشمش به  .جدش محمد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است 

امام سجاد علیه السالم فرمود اى مرد چچرا . م افتاد سخت با صداى بلند به گریه افتادعلى بن الحسین علیه السال
گریه مى كنى ، مگر نمى بینى اهل این شهر همه در شادى هستند؟ زریر گفت اى موالى من ، من تاجرى غریب 

شما را بدین حال نمى  كاش قدمهاى من خشك شده و دیدگان من كور گشته بود و. هستم ، امروز به این شهر رسیدم 



عرض كرد مرا خدمتى فرما كه انجام دهم و به قدر . آنگاه امام فرمود مثل اینكه بوى محبت ما از تو مى آید. دیدم 
 . قوه خود جانفشانى كنم

امام چهارم فرمود اگر مى توانى نزد آن شخصى كه سر پدرم را بر نیزه در دست دارد برو و او را تطمیع كن كه 
از میان اسرا بیرون ببرد تا مردم متوجه سرها شده به زنان آل محمد صلى اهللا علیه و آله كمتر نظر  سرها را

آن بد كیش پول را گرفته و . زریر نزدیك آن نیزه دار رفت و پنجاه اشرفى بدو داد كه سر را پیش قافله ببرد. افكنند
امام سجاد علیه السالم . كرد خدمتى دیگر فرما سر را بیرون برد زریر باز حضور سجاد علیه السالم آمد و عرض

زریر شتابان رفت لباس . اگر لباس و پارچه اى دارى بیاور كه بر این زنان و ودكان برهنه بپوشانم : فرمود
فراوانى آورد و براى هر یك از اسرا لباسى مخصوص تقدیم كرد و براى امام علیه السالم نیز عمامه اى آورد 

یى برخاست ، معلوم شد شمر صدا به هلهله و شادى بلند كرده و مردم آن شهر هم با او ناگهان صداى غوغا
زریر نزدیك شمر رفت و آب دهان به صورتش انداخت و گفت از خدا شرم نمى كنى كه سر  .همكارى مى كنند

مى كنى ؟ سخت او را پسر پیغمبر صلى اهللا علیه و آله را به نیزه زده اى و حرم او را اسیر كرده اى و چنین شادى 
به گمان آنكه مرده . زریر را دستگیر كرده آن قدر زدند كه بیهوش افتاد. شمر گفت او را بگیرید و بكشید. دشنام داد

نیمه شب زریر به هوش آمد و برخاست خود را به مسجدى كه مشهد سلیمان پیغمبر است . است از بالین او رفتند
 .ل محمد صلى اهللا علیه و آله را دید كه سرها را برهنه كرده عزادارى مى كنندرسانید و آنجا جماعتى از دوستان آ

چون شمر، بنا به رسم معهود، قبل از ورود قافله . قافله اسرا از عسقالن به طرف بعلبك پیش رفتند: بعلبك  .11
آنان . قبال بیرون آمدندبه است -طبل زنان و شادى كنان  -مردم را آگاه ساخته بود، پیر و جوان با ساز و نقاره 

پرچمها را بلند كرده در سایعه آن مى رقصیدند و اسیران خاندان رسالت علیهم السالم را تماشا مى كردند، بدینگونه 
حضرت ام كلثوم علیهاالسالم چون جمعیت و شادى ایشان را بدین میزان دید . شش فرسخ از قافله استقبال كردند

ند جمعیت شما را به تفرقه اندازد و كسى را بر شما مسلط كند كه همه شما را به قتل خداو: دلش به درد آمد و فرمود
 (734. (برساند

 :مى نویسد) 292، ص 2ج (عمادالدین طبرى در كامل بهائى 
مال عینى كه سر امام حسین علیه السالم را از كوفه بیرون آوردند از قبایل عرب خائف بودند كه مبادا غوغا كنند و 

چون به نزدیك قبیله اى رسیدند، . پس راهى كه به عراق است ترك كردند و بیراهه رفتند. ان باز ستاننداز ایش
 .بدین منوال مى رفتند تا به بعلبك رسیدند. علوفه طلب كردند و گفتند سرهاى خارجى همراه داریم 

ناى و چنگ و طبل سر امام حسین  شهر را آذین بستند و با چند هزار دف و: قاسم بن ربیع كه والى آنجا بود گفت 
چون مردم را معلوم شد كه سر امام حسین علیه السالم است ، یك نیمه شهر خروج . علیه السالم را به شهر بردند

 .كردند و اكثر آذینها بسوختند و چند روز فتنه ها پدید آمد
تند و به مرزین رسیدند و آن اول شهرى آن مالعین كه با سر امام حسین علیه السالم بودند پنهان از آنجا بیرون رف

نصربن عتبه لعین از طرف یزید حاكم آنجا بود، شادیها كرد و شهر را آذین بست و همه . است از شهرهاى شام 
 . شب به رقص مشغول بودند، ابرى و برقى پیدا شدو آذینها جمله بسوخت

------------------------------------------ 
 : پاورقى ها
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 اهل بیت علیهم السالم در شام : بخش یازدهم 
 

 ورود اهل بیت علیهم السالم به شام : فصل اول 
 ام كلثوم علیهاالسالم به شمر لعین توصیه 

چون كاروان اسراى اهل بیت علیهم السالم نزدیك دروازه شام رسیدند، ام كلثوم : سید بن طاووس در لهوف گوید
اینك شهر : حاجتت چیست ؟ فرمود: گفت . مرا با تو حاجتى است : شمر بن ذى الجوشن را طلب كرد و فرمود

داخل كن كه مردمان در آن كمتر انجمن باشند و بگو سرهاى شهدا را از میان  دمشق است ، ما را از دروازه اى
شمر، كه . محملها دور كنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله ننگرند
و فرمان داد  خمیر مایه شرارت بود، چون مقصود آن مخدره بدانست یكباره بر خالف مقصود آن مخدره كمر بست

تا سرهاى شهدا را در خالل محملها جاى دهند و ایشان را از دروازه ساعات ، كه مجمع رعیت و رعات بود، به 
 .شهر در آوردند تا مردم بیشتر بر آنها نظاره كنند

ح انا صاحب رم: در آن حال ، شمر سر حضرت امام حسین علیه السالم بود و پیوسته گفت : و سپهر در ناسخ گوید
 طویل ، انا قاتل الدین االصیل ، انا قتلت ابن سید الوصیین و اتیت براسه الى یزید امیرالمومنین

من صاحب نیزه بلند و كشنده  :ام كلثوم علیه السالم چون بشنید كه شمر به عمل خویش افتخار كرده و مى گوید
م ، یكباره آتش خشمش زبانه زدن گرفت و فرزند ارجمند سید اوصیا و قتال كننده با دین اصیل بلند پایه مى باش

و فیك الكثكث یا لعین بن اللعین ، اال لعنه اهللا على الظالمین یا ویلك اتفتخر على یزید الملعون بن الملعون : فرمود
بقتل من ناغاه فى المهد جبرئیل و من اسمه مكتوب على سرادق عرش الجلیل و من ختم اهللا بجده المرسلین و قمع 

مشركین فاین مثل جدى محمد المصطفى و ابى المرتضى و امى فاطمه الزهرا صلوات اهللا و سالمه علیهم بابیه ال
 اجمعین

آیا فخر مى كنى بر یزید ملعون ! واى بر تو! لعنت خداوند بر ستمكاران باد! خاك بر دهانت باد اى ملعون : یعنى 
كر خواب مى گفت و نام گرامیش در سرادق عرش كه به قتل رسانیدى كسى را كه جبرئیل در گهواره براى او ذ

. جلیل پروردگار، مكتوب است ؟ كشتى كسى را كه خداوند متعال پیامبرى را به جدى وى ، رسول خدا، خاتمه داد
آیا افتخار تو این است كه به قتل رسانیدى كسى را كه پدرش نابود كننده مشركین بود؟ كجا جدى و پدرى و مادرى 

تاءبین : مادر من پیدا خواهد شد؟ خولى اصبحى كه نگران این بیانات بود، به ام كلثوم گفت  مثل جد و پدر و
 ! تو هرگز از شجاعت سر بر نتابى ، همانا تو دختر مرد شجاعى هستى: الشجاعه و انت بنت الشجاع ، یعنى 

 
 كاروان اسیران به شام مى رود 

و سر هفتد تن از خویشان و یارانش و كودكانى كه اسیر بند و كاروان عبارت بود از سر امام حسین علیه السالم 
آنگاه زیر نظر گماشتگان سنگدل . زنجیر بودند و بانوان اسیر آن خاندان كریم كه بر روى بارها جایشان داده بودند

ى على بن الحسین در طول راه سخنى نگفت و عمه اش زینب دختر زهرا نیز سخن. ابن زیاد سفر شام آغاز گردید
پسر امام حسین علیه السالم به خودش مى پیچید كه بندهاى گرانبار . مصیبت ناگوار زبن هر دو را بسته بود. نگفت 

 .را مى نگریست و با سكوتى بهت آمیز به سرهاى شهیدان نگاه مى كرد
زنان از خانه هاشان وقتى به شام رسیدند آنان را یكسره به بارگاه یزید ظالم فاسق بى دین بردند، ولى ناله و شیون 

یزید بزرگان شام را دعوت كرده بود، سر امام علیه السالم را در پیش خود نهاده . بلند بود و فضا را پر كرده بود
 . بود و از قدرت خود سخن مى گفت

چون امیات ، . در شام فاطیمات بر امویات وارد شدند در حالى كه آنها لباس هاى فاخر و حلى وحلل داشتند



 .ات را دیدند لباس هاى فاخر و زینت را از خود كنده لباس هاى سیاه پوشیدند و اقامه عزا و سوگوارى نمودندفاطمی
ماندن در شام یا : كدام یك از براى شما بهتر است : یزید لعین به مخدرات و حضرت سیدالشهدا علیه السالم گفت 

از دست داده اند مى خواهند براى كشته شدگان خود  رفتن به مدینه ؟ بازماندگان حسین علیه السالم كه جوانانى
: یزید پلید گفت . ما دوست داریم بر حسین علیه السالم نوحه و عزادارى كنیم : عزادارى كنند، از این رو گفتند

در شام منزلى براى مخدرات تهیه كردند و باقى نماند هاشمیه و نه قرشیه مگر آن كه لباس .آنچه مى خواهید بكنید 
 (735. (اه پوشیده و یك هفته عزادارى كردندسی

 پس از تو جان برادر چه رنج ها كه كشیدم
 چه شهرها كه نرفتم چه كوچه ها كه ندیدم

 هنوز بر كف پایم نشان آبله پیداست
 به روى خار مغیالن ز بس پیاده دویدم

 شدم چه وارد بزم یزید بازوى بسته
 هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم

 در شام  اسیران
زمانى كه یزید عده اى از زعما و امراى شام صالح مى نمود كه با این اسیران چه نحوه رفتار نمایم ، آنها به كشتن 

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در : اما نعمان بن بشیر گفت . اهل بیت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله راى دادند
در این اثنا مرد شامى از جا . ار مى نمود، تو هم آن طور رفتار بكن زمان فتح و پیروزى با اسیران چگونه رفت

یا امیرالمومنین هب لى هذه : برخاست و به جانب حضرت فاطمه دختر امام حسین علیه السالم نگریست و گفت 
ینب دختر داغ دیده امام حسین ، فاطمه علیه السالم به عمه خود ز! الجاریه یعنى این كنیز را بر من هبه كن 

زینب آن یگانه ملكه نابغه كه دنیا ! عمه جان ، بعد از یتیم شدنم مرا كنیز هم مى خوانند: علیهاالسالم عرض كرد
نه : چنین زنى بعد از او تا حال و بعد از این تا روز قیامت تحویل جامعه نداده ، با كمال قدرت وتوانایى فرمود

این دخترك كیست ؟ یزید : مرد شامى از یزید پرسید. انجام بدهددخترم این فاسق هیچ وقت نمى تواند این كار را 
مرد شامى به یزید رو كرد و  ! فاطمه دختر حسین است و آن زن هم زینب دختر على بن ابى طالب است: گفت 
سم خدا تو را لعنت كند، آیا تو فرزندان پیامبر خود را مى كشى و اهل و عیالش را اسیر مى نمایى ؟ به خدا ق: گفت 

! به خدا سوگند تو را هم به آنها ملحق مى كنم : زید گفت . من گمان مى كردم كه آنها از اسیران روم هستند! 
 (736) .دستور صادر شد، مرد شامى را به قتل رسانیدند

 
 همت مردانه 

 كیست زینب آن كه عالم واله و حیران اوست
 نور عصمت جلوه گر از چهره تابان اوست

 ز پستان عصمت خورده شیرگوهر پاكى كه ا
 جان به قربانش كه جان عالمى قربان اوست

 زهره اى كاندر سپهر عزت جاه و جالل
 روشنى بخش كواكب شمسه ایوان اوست
 بانوئى كاندر حریم عفت و شرم و وقار

 مریم پاكیزه دامن حاجب و دربان اوست
 رونقى رضوان ز انفاس نسیم گلشنش

 اوستنكهت جنت ز گیسوى عبیر افشان 
 سیل نطق آتشینش كند كاخ كفر را

 كاخ ایمان متكى بر پایه ایمان اوست
 كیست این آشفته كز او عالمى آشفته است



 كیست این سرگشته كاینسان چرخ سرگردان اوست
 میوه بستان زهرا پاره قلب على

 آنكه عالم خوشه چین خرمن احسان اوست
 آفتاب برج عصمت آنكه اهل فضل را

 روغ دانش و عرفان اوستدیده روشن از ف
 جلوه حق كرد روشن كوفه تاریك را

 گرمى بازار شام از خطبه سوزان اوست
 داستانى كاتش اندر دامن هستى فكند

 داستان محنت و اندوه بى پایان اوست
 همت مردانه او نگسلد زنجیر عهد

 خوشتر از پیوند هستى رشته پیمان اوست
 اى رسا بر ماتم او تا قیامت رستخیز

 مان را گریه ها بر دیده گریان اوستآس
 اهل بیت كاخ یزید را سیاه پوش كردند : فصل دوم 

اهل بیت عصمت و طهارت هر چند داغدار و سوگوار بودند، امام با خاطر فارغ آسوده و با اطمینان كامل به 
 .پیروزى خویش و بیچارگى دشمن رهسپار مدینه شدند

 .هاى بیچارگى یزید به چشم مى خورد هنوز اهل بیت در شام بودند كه نشانه
اهل بیت از اسیرى بیرون آمدند و به دستور خلیفه غاصب به دار الخالفه منتقل شدند و آن جا مورد احترام و تكریم 

زنان خاندان معاویه بدون استثنا براى تسلیت نزد بانوان : اهالى دمشق قرار گرفتند، و چنان كه طبرى مى نویسد
و بر امام علیه السالم سوگوار و عزادار شدند و سه روز در كاخ خلیفه براى شهیدان بنى هاشم بنى هاشم آمدند 

در یكى . مجلس سوگوارى برقرار بود و یزید نهار و شام را جز با حضور امام چهارم علیه السالم صرف نمى كرد
م همراه امام چهارم حاضر شده از همین روزها بود كه یكى از پسران صغیر امام حسن یا امام حسین علیه السال

نه مگر آن كه كاردى به من دهى  : با پسر من خالد كشتى مى گیرى ؟ گفت: بود، و یزید ضمن صحبت به او گفت 
 . و كاردى به او دهى و آن گاه با هم جنگ مى كنیم

است بسیار خوش یزید را این شجاعت و صراحت لهجه آن هم از پسرى كوچك كه آن همه پیش آمدهاى ناگوار دیده 
شیر را بچه همى ماند بود نعمان : كشید سخنى گفت كه معناى آن به فارسى این است   آمد و او را سخت در آغوش 

بن بشیر دستور یافت كه وسایل بازگشت اهل بیت را فراهم سازد و مردى امین و درست كار با ایشان همراه كند و 
 .خدمت ایشان برود خود نیز در) رحمه اهللا (به گفته شیخ مفید 

به روایت اخبار الدول ، نعمان بن بشیر با سى نفر همراه اهل بیت از شام به مدینه رفتند، و در طول راه به خدمت 
ایستاده بودند و نعمان به اندازه اى با ادب رفتار كرد كه پس از ورود بهمدینه فاطمه دختر امیرالمومنین علیه السالم 

این مرد به ما بسیار محبت كرد و شایسته است جایزه اى به : ود به خواهرش زینب گفت كه یكى از بانوان اسیر ب
من اگر خدمتى كرده ام براى خدا و براى خویشاوندى : اما نعمان جایزه بانوان را نپذیرفت و گفت . وى داده شود

دا صلى اهللا علیه و آله این نعمان بن بشیر خود و پدرش هر دواز اصحاب رسول خ. شما با رسول خدا بوده است 
 (737. (هستند

به علت این كه حجم كتاب زیاد نشود، از دختر عزیز امام . جریان شام و ستم ظالمان را به اختصار نقل كردیم 
 . حسین علیه السالم تنها یك معجزه نقل مى كنیم

امام سجاد . خواهید به مدینه برویداگر مایل هستید در شام نزد ما بمانید و اگر نمى : یزید به اهل بیت پیامبر گفت 
 (738) .مى خواهیم به مدینه باز گردیم : فرمود

خذوا هذا المال : بعد از تصمیم حضرت ، پسر معاویه مقدارى مال و منال تهیه كرده به اهل بیت عرض مى كند
 . عوض ما اصابكم این اموال را بگیرید در برابر آن مصیبت هایى كه به شما رسیده است



چقدر بى حیا و بى شرمى ، اهل بیت ما را و برادران مرا مى كشى و در عوض ! اى یزید: كلثوم در پاسخ فرمودام 
 (739. (آن به ما مال مى دهى ؟ ما اموال غارت شده خود را مى خواهیم 

 
 حاجات اهل بیت علیهم السالم 

، حسین آیا حاجت و مقصدى دارى تا تمام اى خواهر: امام سجاد علیه السالم حاجات خود را بیان كرد، یزید گفت 
 را برآورم ؟

عمامه جدم و مقنعه مادرم و پیراهن برادرم ، تمام اینها بر یزید : اى پسر آزاد شدگان ، سه چیز خواهم : فرمود
حجت است كه به او مى فهماند تو دختر پیغمبر و دختر زهرا و خواهر امام را اسیر كرده اى و مى خواهى به او 

اما عمامه و مقنعه را گرفتم و براى تیمن و تبرك در خزانه ام نهادم ، اما پیراهن را : یزید لعین گفت . بدهى  چیزى
 تاكنون ندیده ام و ندانم نزد كیست ؟

 .كه عمامه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را براى تبرك به خزینه مى گذارد ولى پسرش را شهید مى كند! شگفتا
 

 ج حضرت زهرا سالم اهللا علیها پیراهن با دسترن
اى یزید، آگاه باش در اوان طفولیت روزى خدمت فاطمه زهرا علیه السالم بودم ، نخ این پیراهن را مى : فرمود

دخترم ، جبرئیل از خداى جلیل خبر شهادت برادرت حسین را به  :ریسید و گریه مى كرد، سبب پرسیدم ؟ فرمود
این نخلها را مى ریسم كه . ده كه در زمین كربال با بدن چاك چاك برهنه خواهند ماندپیغمبر صلى اهللا علیه و آله آور

 .براى نور چشمم پیرهنى ترتیب دهم بلكه اندام پر جراحتش در بیابان عریان نماند
سم شمر آن را غارت كرد باید آن را به من باز دهند تا ببو. روز عاشورا برادرم این پیراهن را بر تن كرد! اى یزید

 .شفا یابد) از دسترنج مادر و بوى برادرم (و ببویم وسینه ام 
 .یزید حكم موكد كرد تا آن غارت شده ها را بیاورند

قیامت آن وقتى شد كه چشم بانوان داغدیده به لباس جوانان و برادران افتاد هر یك ناله جان سوز از دل كشیدند 
خدا . راخ شده سرور عالمیان امام حسین علیه السالم افتادخصوصا آن وقتى كه چشمشان به پیراهن خون آلود سو

 (740. (مى داند چه شورشى برپا شد
 .زینب كبرى ماموریتى را كه داشت با خطبه هاى آتشین اداى وظیفه كرد

 
 همسر یزید 

ولى چنین . دیزید بزمى آراسته بود تا پیروزى را جشن بگیرد، تا كامیابى خود را نشان دهد، تا خاندان وحى را بكوب
پیروزى او به شكست تبدیل گردید و شهد . نشد، مجلس بزمش دادگاه محاكمه اش گردید و حكم علیه او صادر شد

حق در همه جا پیروز است ، ناله مظلوم . كوبیده شد  در كامش شرنگ شد، به جاى كوبیدن خاندان وحى ، خودش 
 . از قدرت ظالم قوى تر است
هند ناظر جریان هاى . حاكمه جهانى علیه یزید صادر گردید، از سوى همسرش هند بودنخستین حكمى كه در این م

ناگهان خود را درون مجلس انداخت و از شوهر . مجلس بود، آنچه رخ داده بود دیده و آنچه گفته شده بود شنیده 
 این سر حسین پسر فاطمه دخت رسول خداست ؟: پرسید

این هم شاهكارى . هند گریه كنان از مجلس بزم شوهر بیرون رفت . بپوش آرى برو شیون كن و سیاه : یزید گفت 
یكى از اصحاب پیامبر صلى اهللا علیه و آله كه در مجلس بزم شركت داشت رو به . از شاهكارى زینب علیهاالسالم 

دا شفیع تو روز رستخیز خواهى آمد و ابن زیاد شفیع تو است و این سر خواهد آمد و رسول خ : یزید كرده گفت
 . اوست

قضات دیگرى كه حكم علیه ! پدرش معاویه ، جدش ابوسفیان ، و دگران . یزید جز ابن زیاد شفیعان دیگر نیز دارد
این . یزید صادر كردند، مسلمانان آن روز، مردم شام كه همگى مسلمان نبودند، آیندگان بشرى ، فرشتگان آسمان ها

در آینده بود كه زینب علیهاالسالم از آن خبر داد، در دادگاهى كه  محاكمه فورى یزید است و محاكمه بزرگ او



قاضى آن خدا و خصم یزید، رسول خدا و گواهان اعضا و جوارح یزید و فرشتگان باشند، فرشتگانى كه از سوى 
. خدا ناظر رفتار و كردار بندگان هستند و پرونده اى تشكیل مى دهند كه محال است چیزى در آن فراموش شود

 .گواه باالتر از همه خود خداست كه هر چه كرده و شده در حضورش بوده و خواهد بود
زندان آنها جز ویرانه اى نبود، خرابه اى كه . یزید دستور داد كه اسیران را از كاخ بیرون بردند و زندانى كردند

ه هاى اسیران تركید، و دیرى نپایید كه پوست چهر. ساكنانش را از گزند سرما و سوز گرما محفوظ نمى داشت 
این پذیرایى یزید از مهمانان اسیر بود و آن پذیرایى كوفیان از میهمانان ! بیرون بر آتش درون افزوده شد  سوزش

هر دو گروه میهمان بودند و هر دو گروه پذیرایى شدند و چگونه پذیرایى شدند؟ اسارت حضرت زینب . شهید
م رابطه مستقیم دارند و اسارت شهادت را شناسا مى سازد و نمى گذارد علیهاالسالم و شهادت حسین علیهاالسال

 (741. (شهید ناشناخته بماند
 

 زینب علیهاالسالم یزید را رسوا كرد 
خون چنان در زینب نقش . زینب خواهرى با وفا بود كه برنامه انقالب برادر شهید را به سر حد تكامل رسانید

ا در مقابل بروز حوادث و معصیت ها فراموش كرد، بلكه چون مردان به او آفرین بود كه نه تنها رسم زنان ر
شجاعت و شهامت بخشید، او برنامه اش را تا این جا خوب ایفا كرده و حال نیز باید همان برنامه اى كه در كوفه و 

 .ى خوردشام پیاده شد در مدینه هم اجرا شود، زیرا همان بى اطالعى و نا آگاهى در مدینه هم به چشم م
زینب چنان افكار عمومى را روشن كرده بود كه زنان آل ابى سفیان با دیده هاى گریان ، در حالى كه ضجه و 

شیون مى كردند به استقبال خاندان رسول خدا آمده و بر دست هاى آنان بوسه مى زدند، این روش سه روز ادامه 
را در مجلس یزید وادار به شورش علیه یزید كرد و او زینب رهبر انقالبى است كه تمامى زنان بنى امیه . داشت 

 (742. (را رسوا ساخت 
برنامه انقالبى زینب چنان اثر بخشید كه یزید موقعیت خود را در مخاطره دید و در هر جا و هر وقت مى توانست 

 . زیاد مى افكنددر مورد شهادت حسین علیه السالم و یارانش خود را تبرئه مى كرد و گناه را به گردن عبیداهللا
خدا لعنت كند پسر مرجانه را، به خدا سوگند، اگر من با حسین رو به رو مى شدم هر چه از من مى : یزید مى گفت 

. خواست ، از او دریغ نمى كردم و جلو مرگ او را مى گرفتم ، اگر چه به قیمت یكى از فرزندانم تمام مى شد
ته بود و او اعمال مادرش را به خاطر داشت كه چطور و چگونه سخنرانى هاى آتشین زینب كه از كودكى آموخ

او نیز چون مادر جوان خود فریاد برآورد، و تمامى آنهایى را كه یزید . خلیفه كودتایى را رسواى خاص و عام نمود
ه دیده مى رسیده باید تمام آن نقشه ها را دنبال كند و برنامه اى دقیق تر داشته باشد، زیرا هنوز عده اى در مدین

شوند كه از حقایق اطالعى ندارند و عمال كثیف یزید به دنبال دستورهاى ننگین ، مرگز حقایق را تحریف نموده ، 
من نباید در مدینه سكوت : به خورد مردم مى دهند، ولى حضرت زینب پیوسته در افكارش با خود سخن مى گفت 

 . ى كوفه و شام نمى دانمرا اختیار كنم ، زیرا مردم را بى اطالع تر از اهال
زیرا او به خیال خودش ما را از سر خود باز . من حتما باید در مدینه برنامه اى براى رسوا كردن یزید داشته باشم 

 . كرده و به مدینه فرستاد و ما در این جا آرام خواهیم گرفت
مى توانم آن روش كوفه و شام را من نباید بگذارم آب خوش از گلوى قاتالن برادرم پایین رود، ولى از سویى ن

 . برنامه اى تازه طرح مى كنم كه مسوولیتم را فراموش نكرده باشم. داشته باشم 
من نباید فكر كنم چون مدینه مركز اسالمى است و مردم با ما آشنایى دارند سكوت كنم و عمال كثیف یزید كه ثمره 

 .خالفت كودتایى عمر بن خطاب است سم پاشى كنند
من نباید به برادرزاده ام نگاه كنم ، زیرا . ید حتما در مدینه هم برنامه اى داشته باشم ، ولى خیلى دقیق است من با

فقط فكر مى كنم اگر افكار زنان را روشن سازم براى هر خانواده اى آن زن كفایت مى . او مسوولیت دیگرى دارد
 .كند كه حقایق را بازگو كند ویزید را رسوا سازد

 
 خطبه هاى آتشین اسراى اهل بیت علیهم السالم: وم فصل س



 خطبه زینب كبرى علیهاالسالم
حضرت زینب عقیله بنى هاشم علیهاالسالم چون جسارت و بى حیائى یزید را تا این حد دید، و از طرف دیگر جو 

 :و فضاى مجلس را بسیار مناسب دید بپا خاست و فرمود
ثم كان عاقبه الذین اساوا السوى (ى رسوله و آله اجمعین ، صدق اهللا كذلك یقول الحمد هللا رب العالمین و صلى اهللا عل

 (743) (ان كذبوا بایات اهللا و كانوا بها یستهزوون 
اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار االرض و آفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق االسارى ان بنا على اهللا هو 

لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك و نظرت فى عطفك جذالن مسرورا حیث رایت انا و بك علیه كرامه و ان ذلك 
و ال (الدنیا لك مستوثقه و االمور متسقه و حین صفا لك ملكنا و سلطاننا، فمهال مهال انسیت قول اهللا عز و جل 

امن العدل ) 744) (یحسبن الذین كفروا انما نملى لهم خیرا النفسهم انما نملى لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین 
تخدیرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله سبایا قد هتكت ستور هن  (745(یابن الطلقاء 

و ابدیت و جوههن ، تحدو بهن االعدا من بلد الى بلد یستشرفهن اهل المناهل و المناقل و یتصفح و جوههن القریب و 
س معهن من رجالهن ولى و ال من حماتهن حمى ، و كیف یرتجى مراقبه من لفظ فوه البعید و الدنى و الشریف ، لی

 (746(اكباد 
االزكیاء و نبت لحمه من دما الشهداء، و كیف ال یستبطا فى بغضنا اهل البیت من نظر الینا بالشنف و الشنان و اال 

 : حن و اال ضغان ثم تقول غیر متاثم و ال مستعظم
 االهلوا و استهلوا فرح

 ثم قالوا یا یزید ال تشل
منتحیا على ثنایا ابى عبداهللا سید شباب اهل الجنه تنكتها بمحضرتك و كیف ال تقول ذلك وقد نكات القرحه و 

استاصلت الشافه باراقتك دماء ذریه محمد صلى اهللا علیه و آله و نجوم االرض من آل عبد المطلب ، و تهتف 
. و شیكا موردهم و لتودن انك شللت و بكمت ، و لم تكن قلت و فعلت ما فعلت باشیاخك زعمت انك تنادیهم ، فلتردن 

اللهم خذ بحقنا و انتقم من ظالمنا و احلل غضبك بمن سفك دماءنا و قتل حماتنا، فواهللا ما فریت اال جلدك و ال حززت 
عترته و لحمته حیث یجمع  اال لحمك و لتردن على رسول اهللا بما تحملت منسفك دماء ذریته و انتهكت من حرمته فى

) 747) (و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون (اهللا شملهم ویلم شعثهم و یاخذ بحقهم 
و كفى باهللا حاكما و بمحمد صلى اهللا علیه و آله خصیما و بجبرئیل ظهیرا و سیعلم من سوى لك و مكنك من رقاب 

و لئن جرت على الدواهى مخاطبتك انى ) 748) (المین بدال و ایكم شر مكانا و اضعف جندابئس للظ(المسلمین ، 
الستصغر قدرك و استعظم تقریعك و استكثر توبیخك ، لكن العیون عبرى و الصدور حرى ، اال فالعجب كل العجب 

واه تتحلب من لحومنا و تلك لقتل حزب اهللا النجباء بحزب الشیطان الطلقاء، فهذه االیدى تنطف من دمائنا و اال ف
 : الجثث الطواهر الزاوكى تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل

و الى اهللا ) 749) (و ما ربك بظالم للعبید(و لئن اتخذتنا مغنما لتجد بنا و شیكا مغرما حین ال تجد اال ما قدمت یداك 
اهللا ال تمحو ذكرنا و ال تمیت و حینا و ال تدرك المشتكى و علیه المعول فكد كیدك واسع سعیك و ناصب جهدك فو 

اال لعنه : (امدنا و ال ترحض عنك عارها، و هل رایك اال فند و ایامك اال عدد، و جمعك اال بدد؟ یوم ینادى المنادى 
حمه ، و نسال و الحمدهللا رب العالمین الذى ختم الولنا بالسعاده و المغفره و الخرنا بالشهاده و الر). اهللا على الظالمین 

 (750. (اهللا ان یكمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخالفه انه رحیم و دود، حسبنا اهللا و نعم الوكیل 
 

 ترجمه خطبه شریفه زینب كبرى علیهاالسالم 
لى راست سپاس خدایى را كه سزد كه پروردگار جهانیان است و درود خدا بر پیامبر و خاندان او بادا خداى تعا

اى . عاقبت آنان كه كار زشت كردند، این بود كه آیات خدا را تكذیب نموده و آن را به سخره گرفتند: گفت كه فرمود
یزید، اكنون كه به گمان خویش بر ما سخت گرفته اى و راه اقطار زمین و آفاق آسمان و راه چاره را به روى ما 

آوردى ، مى پندارى كه خدا تو را عزیز و ما را خوار و ذلیل ساخته  بسته اى ، و ما را همانند اسیران به گردش در
است ؟ و این پیروزى به خاطر آبروى تو در نزد خداست ؟ پس از روى كبر مى خرامى و با نظر عجب و تكبر 



به مى نگرى و به خود مى بالى خرم و شادان كه دنیا به تو روى آورده ، و كارهاى تو را آراسته و حكومت ما را 
 . تو اختصاص داده است

گمان نكنند آنان كه به راه كفر رفتند مهلتى : آیا كالم خداى تعالى را فراموش كرده اى كه فرمود! اندكى آهسته تر
كه به آنان دهیم به حال آنان بهتر خواهد بود، بلكه مهلت براى امتحان مى دهیم تا بر سركشى بیفزایند و آنان را 

 كننده عذابى است خوار و ذلیل
آیا از عدل است كه تو زنان و كنیزان خود را در پرده بنشانى و پردگیان رسول خدا ! اى پسر آزد شده جد بزرگ ما

صلى اهللا علیه و آله را اسیر كرده و از شهرى به شهر دیگر ببرى ؟ پرده آبروى آنها را بدرى و صورت آنان را 
ر و فرومایه و شریف ، چهره آنها را بنگرند، از مردان آنان بگشایى كه مردم چشم بدانها دوزند، و نزدیك و دو

چگونه مى توان امید بست به دلسوزى و . كسى به همراهشان نیست ، نه یاور و نه نگهدارنده و نه مددكارى 
غمگسارى كسى كه مادرش جگر پاكان را جویده و گوشتش از خون شهیدان روییده ؟ واین رفتار از آن كس كه 

دشمنى به ما دوخته است بعید نباشد، و این گناه بزرگ را چیزى نشمارى ، و خود را بر این كردار  پیوسته چشم
ناپسند و زشت بزهكار نپندارى ، و به اجداد كافر خویش مباهات وتمناى حضورشان را كنى تا كشتار بى رحمانه 

و ! بى عبداهللا سید جوانان بهشت مى زنى و با چوب بر لب و دندان ا! تو را ببینند و شاد شوند و از تو تشكر كنند
چرا چنین نكنى و نگویى كه این جراحت را ناسور كردى و ریشه اش را ریشه كن ساختى و سوختى و خون 

ریختى و اكنون  -فرزندان پیامبر صلى اهللا علیه و آله را كه از آل عبدالمطلب و ستارگان روى زمین بودند 
 . گذشتگان خویش را مى خوانى

بایى باید كرد كه دیرى نگذرد كه تو هم به آنان ملحق شوى و آرزو كنى كه اى كاش دستت خشك شده بود و شكی
 ! زبانت الل و آن سخت را بر زبان نمى آوردى و آن كار زشت را انجام نمى دادى

ند چشم و عذاب خود حق ما را بستان و انتقام ما را از اینان بگیر و بر این ستمكاران كه خون ما ریخته ا! بار الها
 . را فرو فرست

كه پوست خود را شكافتى و گوشت بدن خود را پاره پاره كردى ، و رسول خدا را مالقات ! به خدا سوگند اى یزید
خواهى كرد با آن بار سنگینى كه بر دوش دارى ، خون دودمان آن حضرت را ریختى و پرده حرمت او را دریدى 

ى ، در جایى كه خداوند پریشانى آنان را به جمعیت مبدل كرده و داد آنها را بستاند، و فرزندان او را به اسیرى برد
و مپندار آنان كه در راه خدا كشته شده اند مرده اند بلكه زنده و نزد خدا روزى مى خورند همین بس كه خداوند 

راه را براى تو هموار  حاكم و محمد صلى اهللا علیه و آله خصم اوست و جبرئیل پشتیبان اوست و همان كس كه
ساخت و تو را بر مسلمین مسلط كرد بزودى خواهد یافت كه پاداش ستمكاران چه بد پاداشى است ، و خواهد دانست 

اگر مصائب روزگار با من چنین كرد كه با تو سخن گویم ، . كه كدام یك از شما بدتر و سپاه كدام یك ناتوانتر است 
نش تو را بزرگ مى دانم و تو را بسیار نكوهش مى كنم ، چه كنم ؟ دیده ها اما من ارزش تو را ناچیز و سرز

گریان و دلها سوزان است ، بسى جاى شگفتى است كه حزب خدا به دست حزب شیطان كشته شوند، و خون ما از 
اى پنجه هاى شما بچكد، پاره هاى گوشت بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد و آن بدنهاى پاك و مطهر را گرگه

 !وحشى بیابان دریابند و گذرگاه دام و ددان قرار گیرند
فرستاده اى ، خواهى یافت ، خدا بر   آنچه امروز غنیمت مى دانى فردا براى تو غرامت است ، و آنچه را از پیش

ى كه بندگان ستم روا ندارد، به او شكوه مى كنم و بر او اعتماد مى جویم ، پس هر نیرنگى كه دارى بكن و هر تالش
مى توانى بنما و هر كوششى كه دارى به كار گیر، به خدا سوگند یاد ما را از دلها و وحى ما را محو نتوانى كرد، و 

به جالل ما هرگز نخواهى رسید و لكه ننگ این ستم را از دامن خود نتوانى شست ، راى ونظر تو بى اعتبار و 
اال لعنه اهللا : نى خواهد كشید، در آن روز كه هاتفى فریاد زندناپیدار و زمان دولت تو اندك و جمعیت تو به پریشا

على القوم الظالمین و الحمداهللا رب العالمین سپاس خداى را كه اول ما را به سعادت و آمرزش و آخر ما را به 
د او بر شهادت و رحمت رقم زد و از خدا مى خواهم كه آنان را اجز جزیل عنایت كند و بر پاداش آنان بیفزایید، خو

 . ما نیكو خلیفه اى است ، و او مهربان ترین مهربانان است و فقط بر او توكل مى كنیم
 نظر شما درباره این اسیران چیست ؟ ایشان را از دم شمشیر بگذرانیم ؟: آنگاه یزید رو به شامیان كرد و گفت 



ین اگر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بب: گفت ) 751(نعمان بن بشیر . ایشان را بكش : یكى از مالزمان او گفت 
 (752. (بود با آنان چه مى كرد، همان كن 

 تفسیر قرآن كرد و رفت 
 زینب آمد شام را یكباره ویران كرد و رفت

 اهل عالم را ز كار خویش حیران كرد و رفت
 از زمین كربال تا كوفه و شام بال

 هر كجا بنهاد پا فتح نمایان كرد و رفت
 ى از ماجراى نینوابا لسان مرتض

 خطبه اى جانسوز اندر كوفه عنوان كرد و رفت
 با كالم جانفزا اثبات دین حق نمود

 عالمى را دوستدار اهل ایمان كرد و رفت
 فاش مى گویم كه آن بانوى عظماى دلیر

 از بیان خویش دشمن را هراسان كرد و رفت
 بر فراز چو آن قرآن ناطق را بدید

 ر قرآن كرد و رفتبا عمل آن بى قرین تفسی
 در دیار شام بر پا كرد از نو انقالب

 سنگر استمگران را سست بنیان كرد و رفت
 خطبه اى غرا بیان فرمود در كاخ یزید

 كاخ استبداد را از ریشه ویران كرد و رفت
 زین خطب اتمام حجت كرد بر كافر دالن

 غاصبین را مستحق نار نیران كرد و رفت
 یقت آشكاراز كالم حق پسندش شد حق

 اهل حق را شامل الطاف یزدان كرد و رفت
 شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود

 وقت رفتن شام را شام غریبان كرد و رفت
 دخت شه را بعد مردم در خرابه جاى داد

 گنج را در گوشه ویرانه پنهان كرد و رفت
 ز آتش دل بر مزار دختر سلطان دین

 رفت در وداع آخرین شمعى فروزان كرد و
 با غم دل چون كه مى شد وارد بیت الحزن

 سروى دلخسته را محزون و ناالن كرد و رفت
 

 خطبه حضرت سجاد علیه السالم 
حضرت على بن الحسین علیه السالم از یزید در خواست نمود كه در روز جمعه به او اجازه دهد در مسجد خطبه 

یكى از خطباى مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور  بخواند، یزید رخصت داد، چون روز جمعه فرا رسید یزید
داد هر چه تواند به على و حسین علیهماالسالم اهانت نماید و در ستایش شیخین و یزید سخن براند، و آن خطیب 

 .چنین كرد
ید از امام سجاد علیه السالم از یزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او رخصت دهد تا خطبه بخواند، یز

خطبه این : معاویه پسر یزید لعین به پدرش گفت . وعده اى كه به امام علیه السالم داده بود پشیمان شد و قبول نكرد
 .مرد چه تاثیرى دارد؟ بگذار تا هر چه مى خواهد بگوید



رند، از آن مى شما قابلیتهاى این خاندان را نمى دانید، آنان علم و فصاحت را از هم به ارث مى ب: یزید لعین گفت 
 (753. (ترسم كه خطبه او در شهر فتنه بر انگیزد و وبال آن گریبانگیر ما گردد

به همین جهت یزید لعین از قبول این پیشنهاد سرباز زد و مردم از یزید لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد علیه 
نخواهد آمد مگر اینكه من و خاندان ابوسفیان اگر او به منبر رود، فرود  : یزید لعین گفت. السالم نیز به منبر رود

 این نوجوان چه تواند كرد؟: به یزید لعین گفته شد! را رسوا كرده باشد
باالخره در اثر پافشارى شامیان ، . او از خاندانى است كه در كودكى كامشان را با علم برداشته اند: یزید لعین گفت 

اه حضرت سجاد علیه السالم به منبر رفته و پس از حمد و ثناى الهى آنگ. یزید موافقت كرد كه امام به منبر رود
 :فرمود. خطبه اى ایراد كرد كه همه مردم گریستند و بى قرار شدند

اعطینا العلم و الحلم و السماحه و الفصاحه و الشجاعه و المحبه فى قلوب : اعطینا ستا و فضلنا بسبع ! ایها الناس 
. النبى المختار محمدا و منا الصدیق و منا اسد اهللا و اسد رسوله و منا سبطا هذه االمه  المومنین ، و فضلنا بان منا

انا ابن مكه و منى ، انا ابن زمزم و ! ایها الناس . من عرفنى فقد عرفنى و من لم یعرفنى انباته بحسبى و نسبى 
دى ، انا ابن خیر من انتعل و اختفى ، انا الصفا، انا ابن من حمل الركن باطراف الردا، انا ابن خیر من ائتزر و ارت

ابن خیر من طاف و سعى ، انا ابن خیر من حج ولبى ، انا ابن خیر من حمل على البراق فى الهواء انا بن من اسرى 
به من المسجد الحرام الى المسجد االقصى ، انا ابن من بلغ به جبرئیل الى سدره المنتهى ، انا ابن من دنا فتدلى فكان 

قوسین او ادنى انا ابن من صلى بمالئكه السما انا ابن من اوحى الیه الجلیل ما اوحى ، انا ابن محمد المصطفى ،  قاب
 . الاله االاهللا: انا ابن على المرتضى ، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا

ع البیعتین و قاتل ببدر و حنین انا ابن من ضرب بین یدى رسول اهللا بسیفین و طعن برمحین و هاجر الهجرتین و بای
و لم یكفر باهللا طرفه عین ، انا ابن صالح المومنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و یعسوب المسلمین و نور 

المجاهدین و زین العابدین و تاج البكائین و اصبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین ، انا 
انا ابن المحامى عن حرم المسلمین و قاتل المارقین و الناكثین و القاسطین  .یل ، المنصور بمیكائیل ابن الموید بجبرئ

و المجاهد اعداءه الناصبین ، و افخر من مشى من قریش اجمعین ، و اول من اجاب و استجاب هللا و لرسوله من 
سهم من مرامى اهللا على المنافقین ، و لسان المومنین ، و اول السابقین ، و قاصم المعتدین و مبید المشركین ، و 

حكمه العابدین و ناصر دین اهللا و ولى امر اهللا و بستان حكمه اهللا و عیبه علمه سمح ، سخى ، بهى ، بهلول ، زكى ، 
ابطحى ، رضى ، مقدام ، همام ، صابر، صوام ، مهذب ، قوام ، قاطع االصالب و مفرق االحزاب ، اربطهم عنانا و 

جنانا، و امضاهم عزیمه و اشدهم شكیمه ، اسد باسل ، یطحنهم فى الحروب اذا ازدلفت اال سنه و قربت االعنه اثبتهم 
طحن الرحى ، و یذروهم فیها ذرو الریح الهشیم ، لیث الحجاز و كبش العراق ، مكى مدنى خیفى عقبى بدرى احدى 

 . شجرى مهاجرى
الحسن و الحسین ، ذاك جدى على بن ابى : عرین و ابو السبطین من العرب سیدها، و من الوغى لیثها، وارث المش

 انا ابن فاطمه الزهراء انا ابن سیده النساء: ثم قال . طالب 
انا انا، حتى ضج الناس بالبكاء و النحیب ، و خشى یزید ان یكون فتنه فامر الموذن فقطع الكالم ، فلما : فلم یزل یقول 

 : على: بر، قال اهللا اكبر اهللا اك: قال الموذن 
شهد بها شعرى و بشرى و لحمى : اشهد ان ال اله اال اهللا ، قال على بن الحسین : الشى اكبر من اهللا ، فلما قال الموذن 

محمد هذا جدى ام جدك یا : اشهد ان محمدا رسول اهللا ، التفت من فوق المنبر الى یزید فقال : و دمى فلما قال الموذن 
 دك فقد كذبت و كفرت و ان زعمت انه جدى فلم قتلت عترته ؟یزید؟ فان زعمت انه ج

 
 ترجمه خطبه شریفه امام سجاد علیه السالم 

خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ویژگى بر دیگران فضیلت بخشیده است ، به ما ! اى مردم 
مومنین را، و ما را بر دیگران ارزانى داشت علم ، بردبارى ، سخاوت فصاحت ، شجاعت و محبت در قلوب 

، جعفر طیار، شیر خدا و شیر )امیر المومنین على علیه السالم (برترى داد به اینكه پیامبر بزرگ اسالم ، صدیق 
، و امام حسین و امم حسین علیه السالم دو فرزند بزرگوار رسول اكرم )حمزه (رسول خدا صلى اهللا علیه و آله 



 (754. (ز ما قرار دادصلى اهللا علیه و آله را ا
هر كس مرا شناخت كه شناخت ، و براى آنان كه مرا نشناختند با معرفى پدران و خاندانم ) با این معرفى كوتاه )

من فرزند مكه و منایم ، من فرزند زمزم و صفایم ، من فرزند كسى هستم  ! اى مردم. خود را به آنان مى شناسام 
ل و در جاى خود نصب فرمود، من فرزند بهترین طواف و سعى كنندگانم ، من كه حجر االسود را با رداى خود حم

فرزند بهترین حج كنندگان و تلبیه گویان هستم ، من فرزند آنم كه بر براق سوار شد، من فرزند پیامبرى هستم كه 
لمنتهى برد و به من فرزند آنم كه جبرئیل او را به سدره ا. در یك شب از مسجد الحرام به مسجد االقصى سیر كرد

مقام ربوبى و نزدیكترین جایگاه مقام بارى تعالى رسید، من فرزندآنم كه با مالئكه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن 
پیامبرم كه پروردگار بزرگ به او وحى كرد، من فرزند محمد مصطفى و على مرتضایم ، من فرزند كسى هستم كه 

 .كلمه توحید اقرار كردندبینى گردنكشان را به خاك مالید تا به 
من پسر آن كسى هستم كه برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه مى رزمید، و دو بار هجرت و دو بار بیعت كرد، 

و در بدر و حنین با كافران جنگید، و به اندازه چشم بر هم زدنى به خدا كفر نورزید، من فرزند صالح مومنان و 
شركان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادت كنندگان و افتخار گریه وارث انبیا و از بین برنده م

كنندگانم ، من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم ، من پسر آنم كه جبرئیل 
ود و با مارقین و ناكثین و او را تایید و میكائیل او را یارى كرد، من فرزند آنم كه از حرم مسلمانان حمایت فرم

قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه كرد، من فرزند بهترین قریشم ، من پسر اولین كسى هستم از مومنین كه 
دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت ، من پسر اول سبقت گیرنده اى در ایمان و شكننده كمر متجاوزان و از میان برنده 

ثابه تیرى از تیرهاى خدا براى منافقان و زبان حكمت عباد خداوند و یارى كننده مشركانم ، من فرزند آنم كه به م
 .دین خدا و ولى امر او و بوستان حكمت خدا و حامل علم الهى بود

او جوانمرد، سخاوتمند، نیكوچهره ، جامع خیرها، سید، بزرگوار، ابطحى ، راضى به خواست خدا، پیشگام در 
 .دار، پاكیزه از هر آلودگى و بسیار نماز گزار بود مشكالت ، شكیبا، دائما روزه

 .او رشته اصالب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب كفر را از هم پاشید
او داراى قلبى ثابت و قوى و اراده محكم و استوار و عزمى راسخ بود و همانند شیرى شجاع كه وقتى نیزه ها در 

 . مانند آسیا خرد و نرم و بستان باد آنها را پراكنده مى ساختجنگ به هم در مى آمیخت آنها را ه
او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است كه مكى و مدنى و خیفى و عقبى و بدرى و احدى و شجرى و مهاجرى 

او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر . است ، كه در همه این صحنه ها حضور داشت ) 755(
كه این صفات و ویژگیهاى ارزنده مختص (آرى او، همان او . حسن و حسین علیهم السالم : دو فرزندو پدر ) 756(

و آنقدر . من فرزند فاطمه زهرا بانوى بانوان جهانم : آنگاه گفت . جدم على بن ابیطالب علیه السالم است ) اوست 
یزید بیمناك شد وبراى آنكه مبادا انقالبى ! به این حماسه مفاخره آمیز ادامه داد كه شیون مردم به گریه بلند شد

 صورت پذیرد به موذتن دستور داد تا اذان گوید تا بلكه امام سجاد علیه السالم را به این نیرنگ ساكت كند
چیزى بزرگتر از : اهللا اكبر، امام سجاد علیه السالم فرمود: موذن برخاست و اذان را آغاز كرد، همین كه گفت 

موى و پوست و گوشت و خونم : اشهد ان ال اله اال اهللا ، امام علیه السالم فرمود: و چون گفت . ردخداوند وجود ندا
اشهد ان محمدا رسول اهللا ، امام علیه السالم به جانب یزید روى : و هنگامى كه گفت . به یكتائى خدا گواهى مى دهد

دروغ گفتى   تو؟ اگر ادعا كنى كه جد توست پس این محمد كه نامش برده شد، آیا جد من است یا جد : كرد و فرمود
 و كافر شدى ، و اگر جد من است چرا خاندان او را كشتى و آنان را از دم شمشیر گذراندى ؟

چون : در نقل دیگرى آمده است كه ) 757. (سپس موذن بقیه اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظهر را گزارد
تو : هللا ، امام سجاد علیه السالم عمامه خویش از سر برگرفت و به موذن گفت اشهد ان محمدا رسول ا: موذن گفت 

این پیغمبر صلى اهللا علیه و ! اى یزید: را بحق این محمد كه لحظه اى درنگ كن ، آنگاه روى به یزید كرد و گفت 
ن است پس چرا پدر آله ، جد من است و یا جد تو؟ اگر گویى جد من است ، همه مى دانند كه دروغ ، و اگر جد م

مرا از روى ستم كشتى و مال او را تاراج كردى و اهل بیت او را به اسارت گرفتى ؟ این جمالت را گفت و دست 
بخدا سوگند اگر در جهان كسى باشد كه جدش رسول خداست ، آن منم ، : برد و گریبان چاك زد و گریست و گفت 



این جنایت را مرتكب ! اى یزید: ومیان اسیر كرد؟ آنگاه فرمودپس چرا این مرد، پدرم را كشت و ما را مانند ر
در روز ! محمد صلى اهللا علیه و آله رسول خداست ؟ و روى به قبله مى ایستى ؟ واى بر تو: شدى و باز مى گویى 

ویى در میان مردم هیاه! پس یزید فریاد زد كه موذن اقامه بگوید. قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند
 (758. (برخاست ، بعضى نماز گزاردند و گروهى نماز نخوانده پراكنده شدند

 :و در نقل دیگر آمده است كه امام سجاد علیه السالم فرمود
انا ابن الحسین القتیل بكربال، انا ابن على المرتضى ، انا ابن محمد المصطفى ، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن خدیجه 

دره المنتهى ، انا ابن شجره طوبى انا ابن المرمل بالدما، انا ابن من بكى علیه الجن فى الظلماء، انا الكبرى ، انا ابن س
 (759(ابن من ناح علیه الطیور فى الهواء 

من فرزند حسین شهید كربالیم ، من فرزند على مرتضى و فرزند محمد مصطفى و پسر فاطمه زهرایم ، و فرزند 
دره المنتهى و شجره طوبایم ، من فرزند آنم كه در خون آغشته شد، و پسر آنم كه پریان خدیجه كبرایم ، من فرزند س

 (760(در ماتم او گریستند، و من فرزند آنم كه پرندگان در ماتم او شیون 
پس از خطبه غراى عقیله بنى هاشم حضرت زینب كبرى علیهاالسالم و خطبه حضرت سید الساجدین امام . كردند

یزید . علیه السالم ، مردم ماهیت یزید كافر ستمكار را شناختند و شروع كردند به لعن و طعن یزیدزین العابدین 
خود را بیچاره دید و فهمید كه منفور جامعه است ، با كمال بى شرمى و ندامت تمام این جنایات را به گردن امراى 

 .نبودلشگر انداخت تا خود را تبرئه كند ولى این ننگ تا قیامت پاك شدنى 
 

 عجیب تر از قصه اصحاب كهف 
به خدا سوگند كه در دمشق دیدم سر مبارك : از منهال بن عمرو روایت كرده است كه گفت ) 761(قطب راوندى 

چون به . امام حسین علیه السالم را بر سر نیزه كرده بودند و در پیش روى آن حضرت كسى سوره كهف مى خواند
 :این آیه رسید

به قدرت خدا سر مقدس سید الشهدا علیه السالم به ) 762(ب الكهف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا ام حسبت ان اصحا
و این اشاره است به رجعت آن . امر من از قصه اصحاب كهف عجب تر است : سخن آمد و به زبان فصیح گفت 

ید پیغمبران را در مسجد مزدوران و جیره خواران یزید كافر، اهل حرم و اوالد س. جناب براى طلب خون خود
الحمداهللا : در این وقت پیر مردى از اهل شام به نزد اسرا آمد و گفت . جامع دمشق كه جاى اسیران بود بازداشتند

 .كه خدا شما را كشت و شهرها را از مردان شما آسوده نمود و یزید را بر شما مسلط گردانید
بلى ، : اى پیرمرد آقا قرآن خوانده اى ؟ گفت : الم به او فرمودعلى بن الحسین امام سجاد زین العابدین علیه الس

بگو اى پیغمبر من براى رسالت ) 763(این آیه را خوانده اى ؟ قل ال اسئلكم علیه اجرا اال الموده فى القربى : فرمود
ن ماییم كه خویشاوندا: مزدى از شما نمى خواهم به جز دوستى خویشاوندانم على بن الحسین علیه السالم فرمود

این آیه را : امام علیه السالم باز فرمود. خداوند دوستى ما را مزد رسالت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله گردانیده 
 خوانده اى ؟

مائیم آنها كه خداوند بزرگ پیغمبر خود را : امام علیه السالم فرمود. بلى : عرض كرد) 764(و آت ذاالقربى حقه 
آیا این آیه را خوانده اى و اعلموا انما غنمتم : امام علیه السالم باز فرمود .به ما عطا كندامر كرده است كه حق را 

بدانید هر چه سود برید پنج یك آن مخصوص خداست و ) 765(من شى فان هللا خمسه و للرسول و لذى القربى 
 آیا این آیه را خوانده اى. ماییم خویشاوندان پیغمبر: فرمود . رسول و خویشاوندان رسول صلى اهللا علیه و آله

امام . این آیه را خوانده ام : پیر مرد گفت ) 766(انما یرید اهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهر كم تطهیرا 
: راوى مى گوید. ماییم آن خاندانى كه خداوند آیه تطهیر را مخصوص آنها نازل فرموده است : علیه السالم فرمود

: گفته هاى خود پشیمان گردید و عمامه خود را از سر انداخت و رو به آسمان كرد و گفت پیرمرد ساكت شد و از 
آیا : كرد  خداوندا، بیزارى مى جویم به سوى تو از دشمنان آل محمد صلى اهللا علیه و آله سپس به حضرت عرض 

ه تو را مى پذیرد و تو با ما آرى اگر تو به كنى خداوند تو ب: راه تو به براى من هست ؟ امام علیه السالم فرمود
 .گزارش رفتار این پیر مرد به یزید رسید. من تو به كارم : عرض كرد. خواهى بود
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 بازگشت كاروان اسرا به مدینه منوره : خش دوازدهم ب
 

 خبر شهادت امام حسین علیه السالم و یاران آن حضرت به وسیله بشیر: فصل اول 
. همه اهل بیت رسول اهللا ناله و زارى مى كردند. كاروان اسیران آرام آرام به شهر مقدس مدینه نزدیك مى شد

تر از گریه ،  ظرشان مى آمد، به زندگى شان لبخند مى زدند، لبخند تلخ خاطراتى كه برایشان بود در مدینه به ن
 : شاعر چه زیبا گفته

 خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است
 كارم از گریه گذشته است بر آن مى خندم

ى آسایش خاندان وحى را غارتگران آرامش و وحشیان دستگاه حكومتى یزید بن معاویه به یغما بردند، به مدینه م
 .رسیدند، به كانون آرامش كه در آن دین خدا را ترویج مى كردند

آنان از خبر وحشتبار واقعه كربال اطالع چندانى نداشتند و جنایت ها و كشتارهاى عمال كثیف دستگاه حكومتى كه 
به مدینه باز هم اكنون كه كاروان اسیران . نسبت به پاك ترین مردان اسالم انجام شده بود از نظر آنها پوشیده بود

مى گردد مردم باید مصیبت جانسوز كربال را از زبان صاحبان آن شنیده و انزجارى شدید از یزید و عمال 
 .حكومتش در دل بپرورانند

كاروان نزدیك مى شد كه امام سجاد علیه السالم به منظور آن كه در شهر مدینه یك جنبش و انقالب فكرى تولید كند 
اى : بن على علیه السالم بهره بردارى شود، بشیر بن جذلم را به حضور طلبید و فرمودتا از نهضت امام حسین 

 بشیر، خدا پدرت را رحمت كند، او مردى شاعر بود، آیا تو هم مى توانى شعر بگویى ؟
به شهر برو و مردم را از شهادت پدرم : فرمود. بلى یابن رسول اهللا ، من هم چون پدرم شاعرم : عرضه داشت 

بر اسب خود سوار شدم ، به سوى مدینه رفتم تا مردم را از قتل : بشیر مى گوید. م حسین علیه السالم آگاه گردان اما
 :بشیر ندا كرد. امام حسین علیه السالم آگا كنم 

 یا اهل یثرب ال مقام لكم بها
 قتل الحسین فادمعى مدرار
 الجسم منه بكربال مضرج

 (768(و الراس منه على القناه یدار 
. به این سبب سیالب اشك از دیدگان من جارس است . دیگر در مدینه نمانید، زیرا حسین شهید شد! اى اهل مدینه 

 .بدن شریفش در كربال در میان خاك و خون افتاده و سر مقدسش بر سر نیزه ها در شهرها مى گردانند
كنار شهر مدینه هستند من فرستاده او هستم اینك على بن الحسین با عمه ها و خواهرانش : و آن وقت فریاد مى زند

 . كه خبر آمدن مسافران را به شما بگویم
 

 مراجعت ام كلثوم علیه السالم از شام به مدینه و مرثیه سرایى او
و غیر آن مروى است كه چون یزید خواست عیال اهللا را روانه مدینه نماید ) طبع كمپانى (در جلد عاشر بحار 
آنگاه روى به مدینه نهادند، چون دیوارهاى مدینه : تا آنجا كه گوید...ایا را بر زبر هم نهاداموال و اثقال و عط

نمودار گردید، ام كلثوم با دلى پر از اندوه سیالب اشك از دیده جارى ساخته به قرائت این مرثیه پرداخت و زمین و 
 : آسمان را منقلب ساخت



 مدینه جدنا ال تقبلینا
 ن جئنافبا لحسرات و االحزا

 اال اخبر رسول اهللا عنا
 بانا قد فجعنا فى اخینا

این شعر منسوب به ام كلثوم سالم اهللا علیها در كتب مقاتل مفصل آمده ، براى تیمن و تبرك دو بیت از آن را زینت 
شور  آنگاه بر سر قبر مادرش ، فاطمه زهرا علیهاالسالم آمد و از بانگ ناله و عویل ،. بخش این مجموعه نمودیم 

در آن . مردم گریباننها چاك زدند، صورتها خراشیدند، و ناله و احسیناه به چرخ برین رسانیدند. محشر برپا كرد
وقت ام كلثوم علیهاالسالم ، با چشم پر آب و قلب كباب ، بر سر قبر مادر این مرثیه را بگفت كه سنگ را آب و آب 

 :را كباب نمود
 افاطم لو نظرت الى السبایا

 فى البالد مشتتینا بناتك
 افاطم لو نظرت الى الحبارى

 و لو ابصرت زین العابدینا
 افاطم لو رایت بتنا سهارى
 و من سهر المیالى قد عیینا

 افاطم ما لقیت من عداك
 فال قیرات مما قد لقینا

 فلو دامت حیاتك لم تزالى
 الى یوم القیامه تندبینا

 خبر شوم تا به دامنه كوه احد رسید 
دت مدینه در خاموشى بهت آمیزى فرو رفته بود و پیوسته متر صد بود كه بداند بر سر امام حسین ، سبط در این م

: ناگهان منادى ندا داد. رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله چه آمده ؟ حسینى كه در پى دعوت شیعیانش به كوفه رفته بود
ین كجاست ؟ پس عموها و برادران كجایند؟ پسر على بن الحسین با عمه ها و خواهرانش آمده اند، پس امام حس

عموها چه شدند؟ ستارگان زمین كه فرزندان زهرا و از دودمان عبدالمطلب بودند كجا رفتند و بر سر آنها چه آمده 
 و كجا؟...و كجا؟

جا به مسجد تا به دامنه كوه احد رسید و از آن جا به بقیع رفت و از آن . انعكاس این خبر شوم همه جا را فراگرفت 
قبا، خبرى بود آرام ولى جانگداز و جگر خراش و دیرى نپایید كه این خبر در میان ناله هاى گریه كنندگان و شیون 

هاى ضجه زنندگان نابود شد، در مدینه بانویى پرده نشین نماند، مگر آن كه از پرده بیرون آمد و به نوحه گرى و 
ابى طالب ، خواهر مسلم بن عقیل از خانه بیرون شتافت و خود را در  زینب دختر عقیل بن. ناله و زارى پرداخت 

زینب دختر عقیل بن ابى طالب ، خواهر مسلم بن عقیل از . پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و كنیزكانش بودند
الید و مى گفت زینب مى ن. خانه بیرون شتافت و خود را در پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و كنیزكانش بودند

چه جواب مى دهید اگر پیغمبر از شما بپرسد كه بعد از من با فرزندان و اهل بیت من چه كردید؟ دسته اى را : 
. آیا پاداش خیر خواهى من این بود كه با بستگان من این گونه رفتار كنید. اسیر كردید و دسته اى را آغشته به خون 

اى كسانى كه حسین را از روى نادانى ، كشتید، مژده باد شما را : مى گفت  صدایى از دور شنیده مى شد كه با ناله
همه آسمانیان ، پیغمبران و فرشتگان و فرمانبران حق به شما نفرین . كه عذاب و شكنجه الهى در انتظار شماست 

ات مردمى كه شما بر زبان سلیمان و موسى و عیس لعنت شده اید؟ كاروان مصیبت كشیده در میان دستج. مى كنند
مدینه پیغمبر صلى اهللا علیه و آله منظره اى دردناك تر از آن روز ندیده بود و . به استقبال آمده بودند قرار داشت 

مدینه شبى را به یاد مى آورد كه این كاروان به سوى . تا آن روز به این اندازه مرد و زن اشك ریز و گریان نبودند
ماه رجب بود كه كاروانى مجلل از مدینه بیرون رفته ، و قافله ساالرش زینب آن شب از شب هاى . مكه روانه شد

جوانان اهل بهشت در میان خرمنى از ستارگان درخشان قرار داشت كاروانیان مى رفتند تا یزید پسر معاویه را كه 



كه كاروان از سفر اكنون بیش از چند ماه نگذشت . از تخت سرنگون سازند. نمى دانستند  براى خالفت شایسته اش
آنان را با شتاب به سوى قتلگاه ببرد، هنگامى كه به دره ! خود باز مى گردد، پناه بر خدا كه روزگار با آنها چه كرد

مرگ رسیدند، دره اى كه آن را دره آرزو مى پنداشتند، داس اجل یكایكشان را درو كرد و جز این باقى مانده محنت 
یتیم و زنانى داغدیده كسى نماند و از مردان بزرگ و جوانان رشید كاروان هیچ كشیده كه عبارتند از كودكانى 

مدینه رسول شب ها و روزها شاهد مجالس ماتم و سوگوارى بود و به نوحه هاى جانسوز . مسافرى بازنگشت 
فر در این وقت عبداهللا جع. نوحه گران گوش مى داد و زمین پاكش سرشك گریه كنندگان را در بر مى گرفت 

شوهر زینب كبرى علیهاالسالم را مى بینم كه در خانه مى نشیند و تسلیت دهندگان به حضورش مى روند و او را 
براى شهادت عون و اكبر و محمد، و پسر عمویش حسین علیه السالم و دیگر شهیدان از فرزندان جعفر و 

. این مصیبت را از حسین داریم : ى گویدو مى شنویم غالمى از غالمانش احمقانه م. عبدالمطلب تسلیت مى گویند
اى پسر زن گنده تن ، آیا درباره حسین : عبداهللا خشمگین شده و كفش خود را به سوى غالمش پرتاب كرده مى گوید

علیه السالم این سخن را مى گویى ؟ به خدا اگر در خدمتش مى بودم دوست مى داشتم كه از او جدا نشوم تا با او 
ا آرزو داشتم كه خود به جاى فرزندانم در راه حسین جانبازى كنم ، چیزى كه مصیبت مرا به خد! كشته شوم 

درباره این دو پسر تخفیف مى دهد آن است كه آنها در راه برادرم و پسر عمویم كشته شدند و تا آخرین نفس یارى 
ار سخت و ناگوار است ، مصیبت حسین علیه السالم بر من بسی: سپس به مجلسیان رو كرده مى گوید. اش كردند

 .هر چند دو دستم او را یارى نكردند ولى دو فرزندم یارى اش كردند
مجالس ماتم و سوگوارى پایان مى پذیرد، ولى سوز دل زنان بیوه شده و داغ دیده پایان ندارد و مى سوزند و مى 

ه اند مى نالند و نوحه سرایى مى سازند و هر روز بر سر قبرستان مى روند و براى عزیزانى كه در كربال شهید شد
 . طنین ناله و شیو نشان به مدینه مى آمد و دوست و دشمن بر آنها مى گریست. كنند
 

 مالقات ام البنین علیهاالسالم با بشیر 
در زمین كربال شهید شدند و نسل ام البنین علیهاالسالم از طریق عبیداهللا بن قمر بنى  -همگى  -فرزندان ام البنین 

چون بشیر به فرمان امام زین العابدین علیه السالم وارد مدینه شد تا مردم را از ماجراى . م بسیار مى باشندهاش
اى بشیر، از : كربال و بازگشت اسراى آل اهللا با خبر سازد، در راه ام البنین علیهاالسالم او را مالقات كرد و فرمود

اى ام البنین ، خداى تعالى ترا صبر دهد كه عباس تو كشته  :امام حسین علیه السالم چه خبر دارى ؟ بشیر گفت 
 .گردید

بدینگونه ، بشیر خبر قتل یك یك فرزندانش را به او . از حسین علیه السالم مرا خبر ده : ام البنین علیهاالسالم فرمود
رزندان من و آنچه در زیر ف: داد، اما ام البنین علیهاالسالم پیاپى از امام حسین علیه السالم خبر مى گرفت وى گفت 

اى بشیر، : و چون بشیر خبر قتل آن حضرت را به او داد صیحه اى كشید و گفت ! آسمان است ، فداى حسینم باد
این شدت عالقه ، كاشف از بلندى مرتبه او : مامقانى گوید. و صدا به ناله و شیون بلند كرد! رگ قلبم را پاره كردى 

مقام امامت است كه شهادت چهار جوان خود را كه نظیر ندارند در راه دفاع از امام در ایمان و قوت معرفت او به 
ام البنین علیهاالسالم همه روزه ه بقیع مى : به نوشته عالمه سماوى در ابصار العین . زمان خویش سهل مى شمارد

البنین علیهاالسالم به گریه مى از ناله و گریه ام  -با آن قساوت قلب  -رفت و مرثیه مى خواند، به نوعى كه مروان 
نیز هنگامى كه زنها او را با عنوان ام البنین خطاب كرده و به وى . افتاد و اشكهاى خود را با دستمال پاك مى كرد

 :تسلیت مى داده اند، این ابیات را سرود
 التدعونى ویك ام البنین
 تذكرینى بلیوث العرین

 كانت بنون لى ادعى بهم
 ال من بنینو الیوم اصبحت و 

 اربعه مثل نسور الربى
 قد و اصلوا الموت بقطع الوتین



 تنازع الخرصان اشالئهم
 فكلهم امسوا صریعا طعین
 یا لیت شعرى اكما اخبروا

 بان عباسا مقطوع الیدین
نها ام یعنى اى زنان مدینه ، دیگر مرا ام البنین نخوانید و مادر شیران شكارى ندانید، مرا فرزندانى بود كه به سبب آ

آرى ، من چهار باز شكارى . البنینم مى گفتند، ولى اكنون دیگر براى من فرزندى نمانده و همه را از دست داده ام 
داشتم كه آنها را هدف تیر قرار دادند و رگ گردن آنها را قطع نمودند و دشمنان با نیزه هاى خود ابدان طیبه آنها را 

اى  .پایان بردند كه همه آنها با جسد چاك چاك بر روى خاك افتاده بودند از متالشى كردند و در حالى روز را به
 كاش مى دانستم آیا این خبر درست است كه دستهاى فرزندم قمر بنى هاشم علیه السالم را از تن جدا كردند؟

 مخوان جانا دگر ام البنینم
 كه من با محنت دنیا قرینم

 مرا ام البنین گفتند، چونمن
 آن شاه دینم پسرها داشتم ز

 جوانان هر یكى چون ماه تابان
 بدندى از یسار و از یمینم

 ولى امروز بى بال و پرستم
 نه فرزندان ، نه سلطان مبینم

 مرا ام البنین هر كس كه خواند
 كنم یاد از بین نازنینم

 به خاطر آورم آن مه جبینان
 زنم سیلى رخسار و جبینم

 به نام عبداهللا و عثمان و جعفر
 اس آن در ثمینمدگر عب

 یا من راى العباس كر
 على جماهیر النقد

 و وراه من ابنا حیدر
 كل لیث ذى لبد

 نبئت ان ابنى اصیب
 براسه مقطوع ید

 ویلى على شبلى و مال
 براسه ضرب العمد

 لو كان سیفك فى
 یدیك لما دنى منك احد

اس ، را دیده اى كه با دشمن در قتال هان اى كسى كه فرزند عزیزم ، عب: حاصل مضمون این ابیات جانسوز آنكه 
است و آن فرزند حیدر كرار، پدر وار حمله مى كند و فرزندان دیگر على مرتضى ، كه هر یك نظیر شیر شكارى 
هستند، در پیرامون وى رزم مى كنند، آه كه به من خبر داده اند كه بر سر فرزندم عباس عمود آهن زدند در حالیكه 

چه بر سرم آمد و چه مصیبتى بر فرزندانم رسید؟ اگر فرزندم عباس ! اى واى بر من . ت دست در بدن نداشته اس
 دست در تن داشت ، كالم كس را جرات بود كه به وى نزدیك شود؟

فضل بن محمد بن فضل بن حسن بن عبیداهللا بن عباس بن امیرالمومنین علیه السالم نیز، كه از تبار قمر بنى هاشم 
 : ا در سوگ جد خود سروده استاست ، مرثیه ذیل ر



 انى ال زكر للعباس موقفه
 بكربال و هام القوم یختطف

 یحمى الحسین و یحمیه على ظما
 و ال یولى و ال یثنى فیختلف

 و ال ارى مشهدا یوما كمشهده
 مع الحسین علیه الفضل و الشرف

 اكرم به مشهد ابانت فضیلته
 (769(و ما اضاع له افعاله خلف 

وده است شاعر بزرگ اهل بیت علیهم السالم مرحوم سید جعفر حلى ره در مدح حضرت ابوالفضل و چه زیبا سر
 : العباس علیه السالم

 وقع العذاب على جیوش امیه
 من باسل هو فى الوقایع معلم

 ما راعهم اال تقحم ضیغم
 غیر ان یعجم لفظه و یدمدم

 عبست وجوه القوم خوف الموت
 و العباس فیهم ضاحك متبسم

 ب الیمین على الشمال و غاص فىقل
 االوساط یحصد للرووس و یحطم

 بطل تورث من ابیه شجاعه
 فیها انوف بنى الضالله ترغم
 حامى الظعینه این منه ربیعه

 ام این من علیا ابیه مكدم
 فى كفه الیسرى السقا یقله

 و بكفه الیمنى الحسام المخذم
 حسمت یدیه المرهقات و انه

 مو حسامه من حدهن الحس
 فغدا یهم بان یصول فلم یطق

 كاللیث اذا اظفاره تتقلم
 امن الردى من كان یحذر بطشه

 امن البغات اذا اصیب القشعم
 و هوى بجنب العلقمى فلینه

 (770(للشاربین به یدان العلقم 
 : كمیت شاعر چه خوش سروده است

 و ابوالفضل ان ذكر هم الحلو
 شفاء النفوس من اسقام

 وهقتل االدعیاء اذقتل
 (771(اكرم الشاربین صوب الغمام 

 . كه یاد شیرین آنها شفاى درد هر دردمندى است) یكى از جوانمردان بود(و ابوالفضل : یعنى 
شاعرى . آن كه زنازادگان را كشت در آن هنگامى كه او را كشتند، و بزرگوارترین كسى كه از آب باران آشامید

 : ین سروده استدیگر درباره عباس بن على علیه السالم چن



 احق الناس ان یبكى علیه
 فتى ابكى الحسین بكربال

 اخوه و ابن والده على
 ابوالفضل المضرج بالدماء

 و من واساه ال یثنیه شى
 و جادله على عطش بماء

حسین علیه السالم را ) شهادتش )شایسته ترین كسى كه سزاوار است مردم بر او بگریند آن جوانى است كه : یعنى 
یعنى برادر و فرزند پدرش على علیه السالم كه همان ابوالفضل بود و به خون آغشته . بال به گریه انداخت در كر
گردد، و با اینكه خود تشنه ) در این مواسات (و كسى كه با او مواسات كرد و چیزى نتوانست جلوگیر او . گشت 

 .به آن حضرت كرم كرد) آب نخورد و(آب بود، 
 تشنه برگشتبه دریا پا نهاد و 

 ام البنین مضطر نالد چو مرغ بى پر
 گوید به دیده تر، دیگر پسر ندارم

 مرا نگویید ام البنین از این پس! زنها
 من ام بى بنینم ، دیگر پسر ندارم

 مرا ام البنین دیگر مخوانید
 به آه وناله ام یارى نمایید

 بنالم بهر عباسم شب و روز
 شده آهم به جانم آتش افروز

 كربال آن مه جبینم به دشت
 شنیدم بود سقاى حسینم

 به دریا پا نهاد و تشنه برگشت
 حسینش تشنه بود، از آب لب بست

 گذشت از آب و كسب آبرو كرد
 به سوى خیمه ها با آب رو كرد
 ز نخلستان چو بر سوى خیم شد

 (772. (به دست اشقیا دستش قم شد
 

 رباب همسر امام حسین علیه السالم 
. نزد عمر بن الخطاب بودم كه مردى پیش او آمد و سالم كرد: عوف بن خارجه نقل كرده است كه ابوالفرج از 

 عمر، نام او را پرسید
 مردى نصرانى هستم و نام من امرء القیس است ، آمده ام تا اسالم اختیار كنم و آداب را بدانم: گفت 

به او پیشنهاد كردند،  - كه در شام بودند  -را  اسالم را بر او عرضه كردند و مسلمان شد و امارت قبیله قضاعه
 . پذیرفت

چون او از نزد عمر بیرون آمد حضرت امیرالمومنین علیه السالم او را مالقات كرد و حسن و حسین علیه السالم 
من على بن ابى طالب پسر عموى رسول خدا و داماد اویم ، و اینان : حضرت به او فرمود. همراه پدر بودند

 . منند كه مادرشان فاطمه دختر رسول خداست ، ما را به پیوند با تو رغبت است فرزندان
دخترى دارم به نام محیاه او را به عقد تو در آوردم ، و دختر دیگرم سلمى را به ! یا على : امرء القیس گفت 

 . فرزندت حسن و سومین دخترم را به نام رباب به حسین دادم
روز به شب نرسید كه امیرالمومنین علیه السالم رباب دختر امرء القیس را براى  آن: صاحب كتاب اغانى مى گوید



هشام بن سائب . رباب از حسین علیه السالم دو فرزند آورد به نامهاى عبداهللا و سكینه . فرزندش حسین عقد فرمود
ده هاى بزرگ عرب بشمار رباب از زنان برگزیده بود و پدر او امرء القیس از اشراف و خانوا: كلبى مى گوید كه 

مى رفت و رباب در نزد امام حسین علیه السالم منزلتى بسزا داشت و همواره نظر عنایت امام حسین علیه السالم 
 :به او معطوف بود، و این اشعار را امام حسین علیه السالم درباره او و فرزندش سكینه انشاء فرمود

 لعمرك اننى الحب دارا
 بابتكون بها سكینه و الر

 احبهما و ابذل جل مالى
 و لیس لعاتب عندى عتاب

به جان تو سوگند كه من دوست دارم خانه اى را كه در آن سكینه و رباب باشد، آن دو را دوست مى دارم و مالم را 
 بذل مى كنم ، و عتاب كننده را نزد من حق عتاب نیست

 . رباب تا زنده بود، پیوسته مى نالید و مى گریستبعد از شهادت امام حسین علیه السالم ، : روایت شده است كه 
رباب هم با قافله اسیران به شام رفت و چون به مدینه بازگشت اشراف قریش او را به همسرى : ابن اثیر مى گوید

از رسول خدا كه همسر فرزندش بودم ، همسر فرزند دیگرى نخواهم شد، و   من هرگز پس : طلبیدند، رباب گفت 
 !مچنان مى گریست و از زیر آسمان به پناه هیچ سقفى نرفت تا از فرط اندوه ، جان سپردتا یك سال ه

حضرت رباب یك سال در كنار قبر امام حسین علیه السالم ماند، آنگاه به مدینه مراجعت نمود و : و بعضى گفته اند
 :ه بودو این اشعار را در مرثیه امام حسین علیه السالم سرود. از شدت اندوه در گذشت 

 ان الذى كان نورا یستضاءبه
 بكربال قتیل غیر مدفون

 سبط النبى جزاك اهللا صالحه
 عنا و جنبت خسران الموازین
 قد كنت لى جبال صعبا الوذ به
 و كنت تصحبنا بالرحم و الدین

 من للیتامى و من للسائلین و من
 یعنى و یاوى الیه كل مسكین

 و اهللا ال ابتغى صهرا بصهركم
 (773(بین الرمل و الطین حتى اغیب 

 
 ورود علیا مخدره زینب علیهاالسالم به مدینه طیبه 

چون اهل بیت علیهم السالم در بازگشت از شام ، به مدینه نزدیك شدند و سواد شهر : به گفته مولف طراز المذهب 
ید كه اینك ، روضه منور اى خواهران ، از محملها پیاده گرد: نمایان گردید، علیا مخدره زینب علیهاالسالم فرمود

اى یاران ، این محملها را دور، و این شتران را به : سپس فرمود. جدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نمایان گردید
در آن وقت ، چنان آهى بركشید كه مى خواست روح مباركش از . یك سوى برید كه ما را تاب دیدن نمانده است 

ود آمدند و لواى غم و مصیبت بر افراشته و خروش محشر نمایان ساختند و پس همگى فر .قالب تن بیرون تازد
اسبابى كه از شهداى كربال با خود داشتند بگستردند و خیمه حضرت سید الشهدا علیه السالم را كه در هیچ منزلى 

ه این بدید، چنان چون علیا مخدر. بر سر پا نكرده بودند در بیرون مدینه بر پا كردند و مسند آن حضرت را گستردند
وافرقتاه این الكماه : چون به هوش آمد با ناله جگر شكاف فریاد بركشید. ناله بركشید كه بیهوش به روى زمین افتاد

 ؟ این الحماه ؟ و الهفتاه
 فما لى ال اوارى الحمام المهجته
 و كنت یحى نور عین و عزتى

ء اقربائك و موالیك ینتظرون قدومك یا نور عینى قد یا اخى یا حسین ، هوالء جدك و امك و اخوك الحسن و هوال



 .قضیت نحبك و اورثتنى حزنا طویال مطوال لیتنى مت و كنت نسیا منسیا
اى مدینه جدى فاین یومنا الذى قد خرجنا منك : پس از آن روى به مدینه آورد و آن شهر را مخاطب ساخته فرمود

الیك باالحزان و االالم من حوادث الزمان فقدنا الرجال و البنین و بالفرح و مسره و الجمع و الجماعه و لكن رجعنا 
چون به روضه رسید هر دو طرف درب مسجد را . روان گردید  تفرقت شملنا آنگاه به سوى روضه منور جدش 

السالم : سپس رسول خدا را سالم داد و گفت . گرفت و چنان ناله از جگر بر آورد كه مسجد را متزلزل گردانید
در این وقت ، ناله اى بلند از قبر مطهر : یك یا جداه ، یا رسول اهللا ، این ناعیه الیك اخى الحسین ابو مخنف گویدعل

كاش مرا به خویش وا مى گذاشتید : برخاست و مردمان از شدت بكا و نحیب به لرزه در آمدند، و آن مخدره فرمود
تر مى كردم ، زیرا چگونه داخل مدینه شوم و سوال و  تا سر به صحرا گذاشته خاك بیابانها را با سرشگ دیده

در آن وقت ، زنان مدینه و هاشمیات به استقبال زینب شتافته و آن مخدره را در بدو حال نشناختند، . جواب نمایم 
زنان مهاجر و انصار و قریشیان چون آن حالت . چون حوادث روزگار چهره آن مخدره را دیگر گون كرده بود

ود را بر خاك و خاره بینداختند، گریبانها چاك كردند، صورتها بخراشیدند و چون دیوانگان گریستند، به بدیدند، خ
گونه اى كه سنگ را آب و آب را كباب مى ساختند، و تماما مبهوت و متحیر بودند، چون شخص صاعقه زده یا 

را فرا گرفتند تا او را به خانه برند  پس زنان اطراف آن مخدره. امواتى كه در عرصه عرصات از قبور بیرون آیند
چگونه به خانه بروم و به كدام خانه داخل بشوم كه صاحب ندارد و مردان : فرمود. و پیوسته او را تسلیت مى دادند

 (774. (آن همه كشته و در خون آغشته مى باشند؟ و كلماتى فرمود كه دلهاى حاضران را از تن آواراه ساخت 
 

 با زینب كبرى علیهاالسالم مالقات ام البنین 
وقتى كه اهل بیت علیهم السالم وارد مدینه شدند، ام البنین علیه السالم كه كنار قبر پیامبر صلى اهللا علیه : آورده اند

 اى دختر امیرالمومنین ، از پسرانم چه خبر؟: و آله با زینب كبرى علیه السالم مالقات كرد و به وى گفت 
جان همه به فداى حسین علیه السالم ، بگو از : ام البنین عرض كرد. همگى كشته شدند: دزینب علیه السالم فرمو

ام البنین علیه السالم تا این سخن . حسین علیه السالم را با لب تشنه كشتند: حسین علیه السالم چه خبر؟ زینب فرمود
: زینب علیه السالم فرمود !احسیناه و: را شنید، دستهاى خود را بر سر كوفت و با صداى بلند و حال گریان گفت 

 آن یادگار چیست ؟: ام البنین گفت . اى ام البنین ، از پسرت عباس یك یادگارى آورده ام 
زینبت علیه السالم سپر خونین حضرت عباس علیه السالم را از زیر چادر بیرون آورد، و ام البنین علیه السالم تا 

 (775. (ست تحمل كند و بیهوش به زمین افتادآن را دید، آنچنان دلش سوخت كه نتوان
 

 طبیب دردمندان
 صدا در سینه ها سكت كه اینك یار مى آید

 ز راه شام و كوفه عابد بیمار مى آید
 غبار راه بس بنشسته بر رخسار چون ماهش

 به چشم آیینه ایزد نمایى تار مى آید
 اال اى دردمندان مدینه با دو صد حسرت

 تبدار مى آید طبیب دردمندان با دل
 اال اى بانوان اهل یثرب پیشواز آیید

 كه زینب بى برادر بادل غمخوار مى آید
 بیا ام البنین با دیده گریان تماشا كن

 كه اردوى حسینى بى سپهساالر مى آید
 

 زینب علیهاالسالم كنار قبر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله
به گمان . عبداهللا جعفر براى دو فرزندش بر پا كرده نمى بینیم  بانوى بانوان زینب را در مجالس عزا سوگوارى كه



. ما مى رسد كه بیدار خوابى و رنج مصیبت و فرسودگى بر او فشار آورده و در اثر ناتوانى به خواب رفته است 
جو ولى چیزى نمى گذرد كه او را مى بینیم از اشك خود دارى كرده و در پى انجام كارى شده و چیزى را جست و 

 .مى كند
 . امروز براى زینب به جز گریه و زارى وظیفه دیگرى است

 (776. (این خون پاك نباید به هدر رود و به خدا این شهیدان بزرگوار سزاوار نیست كه از صفحه گیتى محو شوند
د اهل مردم دسته دسته به خارج شهر، آن جا كه جاده خاكى به كربال منتهى مى شد پیش مى رفتند، از خبر ورو

بیت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بین مردم همهمه اى شد، مدینه یك پارچه عزا و ماتم بود، شیعیان على مرتضى 
علیه السالم چون مردان جوان مرده اشك مى ریختند و زنان ضجه و شیون مى كردند، مقابل مسجد رسول خدا 

با دیدن زینب صداى . زینب وارد مدینه مى شود .ندصلى اهللا علیه و آله جمعیت انبوه ترى ضجه و شیون مى كرد
شتر آن بانوى شجاع كه از مبارزه بیدادگرانه مردم خواب رفته و شام و كوفه باز مى گشت . ضجه و شیون بلند شد

ولى ناگهان به جاى ضجه و شیون سكوت همه جا . ، در مقابل مسجد توقف نمود، بانوان بر گرد وجودش حلقه زدند
 . را فراگرفت

حضرت زینب علیه السالم به كمك آنان كه افتخار خدمتگزارى اش را داشتند از كجاوه پیاده شد و به در مسجد تكیه 
 .داده و به سكوت مردم خیره خیره نگاه مى كرد

 :ناگهان دختر على مرتضى سكوت را در هم شكست ، خطاب به تربت مطهر جد بزرگوارش چنین فرمود
 (777(شهادت برادر عزیزم حسین را برایت آورده ام من خبر ! اى جد بزرگوار

كمى سكوت كرد، ولى مردم همچنان ضجه . به دنبال این سخن كوتاه چنان ضجه كشید كه مردم با او همصدا شدند
ولى باز زینب به اطراف نگاهى . مى زدند و بر قاتالن زاده رسول خدا صلى اهللا علیه و آله لعن نفرین مى فرستادند

با ناله سوزان و مالیمى كه از اعماق قلب مى كشید، همهمه اى دیگر به وجود آورد و آنگاه دوباره چنین افكنده 
اى حسین ، برادرم ، این قبر جد و مادر و برادر تو است ، اینها همه قوم و خویشان و دوستان : آغاز سخن فرمود

 .تو هستند كه منتظر قدوم تو هستند
تو رفتى آیا مرا به غم و اندوه همیشگى مبتال ساختى و اى كاش من مرده بودم و ! اى برادر، اى نور چشم من 

اى مدینه رسول خدا صلى اهللا : و آنگاه خطاب به مردم مدینه چنین فرمود! چنین روز تلخى را به خود نمى دیدم 
وز در اثر حوادث علیه و آله ، چه شد آن روز كه ما دسته جمعى با شادى و خوشحالى خارج مى شدیم ، ولى امر

 زمان ، مردان و فرزندان خود را از دست داده ایم و با غم و اندوه وارد مى شویم ؟
 

 مجالس عزادارى در مدینه : فصل دوم 
پس از این آگاهى دردناك و رنج آفرین كه مدینه را در ضجه و شیون فرو برده بود هر جا را كه نظرى افكندند 

ه با اهل مدینه در میان مى نهادند جز اشك و آه و حسرت چیزى نمى شنیدند، سیاه پوش شده و پاسخ هر سخنى ك
مجالس عزادارى برقرار شد تا یادى از شهیدان راه خدا نموده باشند، در آن مجالس سخن از شهادت حسین بن على 

آمد، یكى از  علیه السالم جگر گوشه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و جنایت هاى یزید و عمال او به میان مى
افرادى كه مجلس عزادارى منعقد نموده بود عبداله بن جعفر طیار بود كه براى سوگوارى عموزاده اش حضرت 

 .حسین بن على علیه السالم و دیگر شهیدان به ویژه دو فرزندش مجلسى تشكیل داده بود
كثیف یزید تحریف شده بود به  مردم دسته دسته براى عرض تسلیت و جویا شدن از حقایقى كه به وسیله ماموران

آن مجلس مى آمدند، هر كس وارد مى شد سراغ زینب دختر رشید على مرتضى علیه السالم را مى گرفت ، ولى 
 .همه مى گفتند كه او در مجلس حضور ندارد

اب كشیده زینب در این سفر بى نهایت رنج و عذ: عده اى مى گفتند. البته در این هنگام دو پاسخ به گوشها مى رسید
ولى در پاسخ این نوع ) 778(و چنان فرسوده و ناتوان گشته كه از شركت در مجلس عزا او را منع كرده اند 

سخنان مى توان گفت كه مقام استقامت زینب از این باالتر است ، بلكه اگر حضرت هم شركت نكرده علتش پایه 
 .گذارى یك انقالبى است كه در مدینه باید پیاده مى شد



  !نه نباید خاموش شودمدی
این فكر پى در پى زینب علیهاالسالم بود، هر جا كمى تنها مى نشست و به آینده و مسوولیتى كه به عهده او گذاشته 

مدینه نباید خاموش شود اهالى مدینه باید روح انقالبى : اند مى اندیشید بى نهایت رنج مى برد و پیش خود مى فرمود
 .دارك نهضت علیه یزید باشندداشته باشند و همیشه در ت

 . این آگاهى و شورش علیه ظالمان انجام شدنى نیست مگر این كه من برنامه اى دقیق داشته باشم
ولى چگونه باید شروع كرد؟ در شام و كوفه زمینه براى سخنرانى هاى انقالبى علیه یزید بن معاویه آماده بود، ولى 

ین جلسات یك انقالب فكرى در همه طبقات حتى مزدوران یزید به وجود در این جا چه كنم ؟ با شركت نكردن در ا
آوردم و باید از آن بهره بردارى كنم و نگذارم مردم به زودى جنایات این دزدان انسانیت را فراموش كنند، باید به 

 .هر نحوى شده برنامه اى را طرح و پیاده كنم 
نموده و زنان مدینه را به حضور   را انتخاب كرد كه جلوس تا این كه پس از ساعت ها اندیشیدن ، بهترین راه

این بهترین راهى بود كه مى توانست با . پذیرفته فجایع و ستم ها و شكنجه ماموران دژخیم بنى امیه را بازگو كند
 خوب تشخیص داده بود، پس از چندى كه. وضع خفقان مدینه كه ماموران یزید به وجود آورده بودند انتخاب كند
 (779. (این برنامه را اجرا كرد، قبایل و عشایر در فكر خونخواهى بر آمدند

 
 نامه فرماندار مدینه 

جاسوسان و ماموران مخفى فرماندارى كه در مجالس سوگوارى شركت داشتند و این بار با دست زنان كه در 
سالم پرونده سازى كرده و مجلس زینب علیهاالسالم حضور مى یافتند براى زینب دختر فاطمه زهرا علیهاال

فرماندار را آگاه كردند كه اگر به این صورت پیش برود در آینده نزدیك نه تنها زنان قیام مى كنند بلكه شوهران 
 .خود را به شورش علیه یزید دعوت خواهند نمود

ه نامه اى به یزید خبرهاى پى در پى ماموران مخفى فرماندار، عمر بن سعید االشراق فرماندار مدینه را واداشت ك
 .نوشته و وقایع را پیش از این كه حادثه اى رخ دهد شرح داده ، كسب تكلیف كند

 
 دستور تبعید حضرت زینب كبرى علیهاالسالم : فصل سوم 

به دنبال گزارش هاى تكان دهنده عمرو بن سعید االشراق فرماندار مدینه كه موجب ناراحتى بى نهایت یزید شده 
اى پى در پى با اطرافیان بى خبر از خدا دستور داد تا فرماندار مدینه زینب را به هر جا كه تمایل بود با مشورت ه

 (780. (دارد تبعید كند، تا از شورشى كه پیش بینى مى شد جلوگیرى نمایند
كه از فرماندار كه انتظار دریافت دستور یزید دقیقه شمارى مى كرد، با رسیدن دستور یزید بى نهایت خوشحال شد 

ولى پس از لحظاتى كه . شورش داخلى جلوگیرى به عمل خواهد آورد و چند روز دیگر پست و مقامش محفوظ ماند
در این دستور فكر كرد، در این اندیشه فرو رفت كه چه كسى مامور ابالغ باشد و آیا حضرت زینب به همین 

از او چه خواهد شد؟ مردم آرام مى گیرند یا  از طرفى پس. سادگى مدینه را ترك مى كند یا استقامت خواهد نمود
 .علیه یزید قیام مى كنند؟ فكرها كرد تا این كه تصمیم گرفت شخصا به زینب ابالغ نماید

  !اگر ما را آتش بزنند
ولى با انقالب . فرماندار مدینه به حضور زینب شرفیاب شده دستور یزید بن معاویه را به عرض حضرت رسانید

كرده ایم ؟   تو خیال مى كنى ما آنچه كه یزید مرتكب شده است را فراموش : زینب فرمود. ه شدروحى زینب مواج
 شما فكر كرده اید شكنجه هاى روحى و جسمى یزید را از یاد برده ایم ؟

 .هنوز خون هایى كه بنا حق ریخته شده است در مقابل چشم ما مى جوشد و نمى دانید كه چقدر سوزش دارد
 . اگر ما را آتش بزنند از سر قبر جدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بیرون نخواهم رفت به خدا قسم ،

شما راست مى گویى ولى : زینب دختر عقیل و دیگر دختر عموها بر گرد وجود نازنین او حلقه زده ، عرض كردند
ید زندگى كنید و به زودى خدا خلف وعده نفرموده و زمین را به میراث به شما داده تا هر كجا میل داشته باش

 .پس بهتر است كه شهر امنى را انتخاب كنى . خداوند از تبه كاران و ستمگران انتقام خواهد كشید



 كجا را انتخاب كنم ؟ 
حال كه من را به تبعید تهدید كرده اند كجا بروم ؟ فرستاده فرماندار زینب را به تبعید و ترك مدینه تهدید كرد و به 

 كجا بروم ؟: از این سرزمین بیرون بروى ولى زینب فرمود باید: او گفت 
 به هر كجا كه مى خواهى برو، شام یا كوفه: گفتند

هرگز از شام و كوفه دل خوشى ندارم و پیش خود مى اندیشید آنجا را روشن كرده هنوز طنین سخنانش ... نه ...نه 
كند بهتر است جایى را انتخاب كند كه مردم آن نیاز به  در شام و كوفه پیچیده است ، حاال كه بنا شده مدینه را ترك

ولى عمال كثیف این حكومت چنان حقایق را واژگون كرده اند كه هر كجا روى آسمان همان . بیدارى داشته باشند
 . رنگ است

و ...رانى باید به نقاط دور دست بروى ، تو مردم را علیه یزید مى شو...زینب ، باید از اجتماع مسلمین دور باشى 
 . در هر صورت جایگاه خود را انتخاب كن. این جرم تو است 

 تبعید به سوى مصر 
 ...مصر آماده شو

زنى به سوى تو مى آید كه در سنگینى و وقار ...آماده شو...آماده شو تا قهرمانى را كه به سوى تو مى آید بپذیرى 
 .... چون كوه هاى استوار بر زمین سایه انداخته است

اكنون . مهمانى كه یك عمر از میزبانان روى ترش دیده است ...تا مقدم مهمان عزیزت را گرامى بدارى ...شو آماه
تو او را گرامى بدار، گرامى بدار، چون خدا و رسول ، على مرتضى و فاطمه زهرا علیهاالسالم او را گرامى 

رایش براى یك بار هم كه شده است آسوده گرامى بدار، تا براى اولین بار شاید در زندگى پر ماج .داشته اند
 ...بخوابد

مهمانى كه بیان قاطع او انقالب حسین بن على . ها را به هم ریخت  مهمانى كه هیبت نامش كاخ ...مهمانى گرانقدر
. مهمانى عالى قدر كه فریادش یزید را لرزاند و مجلس شاهانه او را درهم كوبید. علیهاالسالم را به تكامل رسانید

همانى بت شكن كه چون اجداد گرامى اش بت هاى ساختگى را درهم شكست و بر دل هایى كه شادى و سرور مى م
 .كردند و آنها را خارجى مى دانستند پرچم ضد یزید را نصب كرد

ها كه زرق و برق ها را نادیده گرفت ، چنان اوضاع و احوال كاخ نشین ها را پریشان  مهمانى خراب كننده كاخ 
 . مهمانى مدافع محرومان ، مهمانى حامى رنجبران و زحمتكشان .ها بر سرشان كوبیده شد ه گویى كاخ كرد ك

زینب پیكار جوى دلیر، اندیشورى شجاع مصر، آماده شو، این كاروان حركت مى ...زینب قهرمان موسس اسالم 
 .كند
 

 حركت كاروان به تبعیدگاه 
ون محاكمه و بدون پرونده یا با پرونده جعلى عازم تبعید شد، مدینه را سرانجام زینب بى گناه به جرم پاكدامنى بد

در نظر فاطمه و على علیه . براى فرماندار آلوده و مزدوران بى غیرت و زن پرست و دنیا خوار وى گذاشت 
هاى  كاخ  السالم تبعید بهتر از كاخ آلوده بود و زندگى در تبعید با پاكى نیكوتر و شرافتمندانه تر از زندگى در

فرزند على مرتضى ، مدینه را براى مدت نامعلومى وداع كرد و رهسپار تبعید شد و دور از . شهرى با ناپاكى بود
 . برادر زاده دلسوخته اش بدون گناه در ردیف جنایتكاران قرار گرفت
پاكان و نیكان به زندان و ها به سر مى برند و  زینب خبر دارد كه در دستگاه یزید، جنایت كاران با اقتدار در كاخ 

 .تبعید مى روند
تعیین سرنوشت مردم مسلمان بسته به هوس زنان قصر نشینى است و به میل هوس خود عذاب : زینب مى داند كه 

زینب مى داند او نیز از همان كسانى . مى نمایند و احسان مى كنند و به زندان و تبعید مى فرستند و آزاد مى كنند
نسان آلوده و بى ایمان او را به جرم بى گناهى و روشن كردن افكار به خواب رفته به تبعید است كه هوس یك ا

زینب بالكش فقط صبر و شكیبایى را اختیار كرده و به وعده الهى امیدوار است ، به انتظار آینده سعادتمند . فرستاد
 .براى انسان ها روزگار مى گذراند



 
 ورود به مصر 

م با سكینه و فاطمه دختران برادر عزیزش حسین بن على علیه السالم و چند تن از زنان حضرت زینب علیهاالسال
مسلمه بن مخلد انصارى فرماندار مصر با جماعتى به استقبال آمده بودند و آن حضرت . بنى هاشم وارد مصر شدند

 .را در دار الحمراء كه قصر خود او بود، منزل دادند
برادرش حسین علیه السالم دیگر در یك شهر نماند، بلكه از این شهر به آن شهر  زینب علیهاالسالم پس از شهادت

منتقل مى شد و داستان كربال را همه جا باز گو مى كرد و در راه جق و هدایت را براى اجتماع از راه باطل و 
 (781. (مى نمود گمراهى مشخص مى نمود و سرانجام بدین وسیله مردم را با حقیقت و فلسفه شهادت برادرش آشنا

زینب با خاطرى افسرده به آینده در تبعید ماوا گزید و از فضاى وسیع و آزادى و از عمل و اراده آزاد محروم گشته 
خدایا، آیا باید این روزگار دون پرور، كاخ نشینان مجرم را در ناز و نعمت : ، قهرا با خود حدیث نفس ها دارد

برادران و عزیزانم را شهید سازند؟ مرا سال ها از كنار مهر و محبت بپروارند كه طغیان و سركشى كنند و 
خانوادگى جدا كند و به غم فراق بگدازد و برادر زاده ستمدیده ام را كه هیچ خبرى از احوال عمه اش در مصر 

ست گناهكاران آیا با سه فرزند بى گناه فاطمه و على علیهم السالم به د! ندارد به غصه جدایى من بسوزاند؟ بار الها
به تبعید بیفتد و چون دیگر تبعیدیان صبح و شام دقیقه و ساعتى كه از او مى گذرد با ماموران خشن و تند خوى 

 .دستگاه دژخیمانه یزید بر خورد داشته باشد
 آیا باید سرانجام گناه بر بى گناهى و ناپاكى بر پاكى چیره شود؟ در این كار چه مصلحتى است ؟ تو! پروردگارا

زینب ، دختر على مرتضى علیه السالم و فاطمه زهرا علیهاالسالم با این قبیل حدیث نفس ها . خود بهتر مى دانى 
 .به انتظار آینده سعادتمندى كه مالقات برادران و جدش و پدر و مادرش است به سر مى برد

 
 سوز دل 

پس از بردار : اعث غم و اندوه او این بودبیشتر ب. پس از واقعه جانگداز كربال رنج مى برد و خون دل مى خورد
 .ناظر باشد كه عمال كثیف دستگاه یزید با احكام اسالمى بازى كنند

تو گویى حسین عزیز زینب با همان قیافه ملكوتى و معصومش شب و روز در پیش چشمش مجسم بود و این دختر 
داشت و زمزمه ها مى كرد، ناله هاى مى  عزیز كرده فاطمه زهرا علیهاالسالم با صورت خیالى برادر سر و سرى

تو آرام دل بى قرار خواهر بودى ، پس چه شد دل آرام من كه از نظرم پنهان ! حسینم  . زد و اشك ها مى ریخت
 شدى ، دل بیقرارم را بیقرار كردى ؟

تاریك مرا بلكه خانه  حسین عزیزتر از جانم ، تو كه پیوسته در كلبه احزانم طلوع مى كردى و نه تنها كلبه! ماه من 
دل افسرده ام را روشن مى كردى و از صفاى روح معصوم و كودكانه ات قلب و روح مرا صفا مى بخشیدى ، 
دیدى چگونه عمال كثیف یزید كلبه خرابه من و دل افسرده من و روح ناتوان و قلب مجروح مرا از آن صفا و 

 .سرور و از آن نور و فروغ محروم كرد
تو همواره در افق كاشانه من طلوع و غروب مى نمودى و باطلوع خود كاشانه ویرانه ! نم اى مهر درخشا

خدا لعنت كند آنهایى . خواهرت و نهان خانه دل غمدیده مرا بعد از شهادت مادر و پدر و برادرم روشن مى كردى 
 .را كه روشنى بخش كلبه و دلم را خاموش كردند

ه و قلب شكسته من خبر دارى ، حتما مى دانى كه دور از تو آفاق عالم در حتما از دل غمزد! عزیزم ، برادرم 
 . نظرم تیره و تار گشته و قیافه زندگى در چشم من چون قیافه غول سیاه و مهیب شده است

حسین عزیزتر از جانم ، مى دانم آگاهى خواهر بالكش تو كه شب و روز در كنارش به سر مى بردى ، محبت و 
این خواهر در فراق تو چه . اق قلب و ریشه جانش نفوذ كرده و سراپاى وجودش را تصرف كرده عشق تو تا اعم

تلخى كشنده و تحمل ناپذیرى را در كام جان خود احساس مى كند و به صورت قطرات اشك از چشمان منتظر و 
 .مشتاقش جارى مى سازد

 .مى سوزند و مى گذارند و اشك مى ریزند نور دیده ام ، فرزندان تو مثل خواهر دل خسته ات پس از شهادتت



حسین عزیزم ، در خرابه شام شب كه مى شد دلبندان و خواهران تو غریبانه سر به بالش خاك مى نهادند و آن را 
 .از آب چشم خود گل مى كردند

ى غصه غربت و بى كسى و فراق ، گلوى آنان را مى فشرد، و چشمان جذاب و معصومانه آن ها را م! عزیزم 
 .آزارد و خونابه دل را از دیده فرو مى ریزند
------------------------------------------ 
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 سرباز گمنام
به جاى یك تن سرباز گمنام هفتاد و دو تن شهید با نام و به جاى قهرمانان افسانه اى یكصد تن از مردان حقیقت در 

فداكارى هر كار بزرگ را مى توانند به عهده  دیار ما وجود دارد، فداكارانى كه به جهان فهماندند عده اندك با
ولى عده افزون با داشتن هر گونه وسایل و تمكن از هر پایه ، با علم و ثروت ، بى روح فداكارى نمى . بگیرند

با فداكارى خود پیام دادند كه شما آیندگان كه با یك جهان وسایل هم آغوش ، و . توانند كار رشید و شایسته اى بكنند
جهان ضامن است سرباز فداكار را نگذارد . ما عقب هستید براى این است كه از فداكارى كسرى داریدلى از 

 . این نام از سایر نام هاى جهان كافى است. فراموش شود، هر چند گمنام 
ان پس با وجود این چنین سربازان خوش نام و شهیدان نیك نام و نیز سربازان گمنام چه درنگى داریم كه به كوى آن

 . گذرى كنیم
گم اند اما در فضائل و مكارم كه خود را باخته و نام و اثرى در . آرى این شهیدان خوشنام ماهم گم اند و هم كم مانند

 .در آن وادى كه اینانند دیگران گم اند. كوى آنان از خود آن ها نمى بینى و سر تا پا فضایل به چشم مى نگرى 
 

 وظیفه ما
دى عشق بورزیم جا دارد، چه از این زندگان تا ابد شعاع حیات به سان سرچشمه آب حیات اگر به این زندگان اب

اگر روش اقدام و كردار و . اگر نام آنان را تجدید كنیم روان خود را از رنج و فشار نجات داده ایم . روان است 
اگر با جنبه خدا پرستى آنان  .روحیه آنان را تجدید كنیم به روح سلحشورى و وظیفه نظامى گرى خدمت كرده ایم 

ما اگر همه فضایل را بخواهیم در یك جا بیابیم در . آیین را تقویت كنیم سزد كه نام آنان را ذكر خدا خواهیم یافت 
 . قبه و بارگاه جان و روان اینان خواهیم یافت

. ذخیره اى براى مربیان است  اگر وظیفه شناس باشیم ، یاد آورى كردار و رفتار و گفتار آنان بر عهده ما و انبار
اگر امیران لشكر براى تهیه روح نظام و سلحشورى پیام . اگر عالمان اخالق ما، اخالق را در پیراهن اینان ببینند

 .آنان را بشنوند به سپاه صالح و سالح خود ذخیره فنا ناپدیر رسانده اند



قدم بر دارند شیوه گشودن درهاى آمد و شد را به اگر عارفان تن در دهند كه از ادعا به وادى حقیقت و عمل یك 
جهان ملكوت یاد خواهند گرفت ، مردانى را خواهند دید كه شوق پیاپى آنان را چنان كشانده كه چون دیدند بقا با لقا 

ت حجت خداى بر خالیق اگر اینان باشند كار ما به رسوایى اس. سازگار نیست لباس بقا را كندند و در لقا را كوبیدند
 (782. (، معلوم مى شود عارف عذرى ندارد كه سلحشور نیست 

 سخنى چند با عزاداران امام مظلوم علیه السالم و گویندگان مذهبى: فصل چهارم 
 

سید مظلومان هنگامى كه شمشیرهاى دشمن از هر طرف از غالف كشیده . امام حسین روز عاشورا نماز خواند
هدف قرار داده بود نماز را در اول وقت ترك نكرد و با جماعت ادا فرمود  شده و تیرها چون قطرات باران او را

 .چنان كه در اسالم حتى در جنگ نیز باید با جماعت بخوانند
عموم عالقه مندان و عزاداران بر سیدالشهدا علیه السالم كه در مواكب حسینى و مجالس نوحه خوانى و در محافل 

 :ائمه تشكیل مى دهند و خودشان را عالقه مند به دین مى دانند شایسته است بدانندسیار كه هر هفته و در ایام وفیات 
سیدالشهدا علیه السالم روز عاشورا در آن موقع گرماى هوا و تشنه لب و هجوم دشمن كه لشكر كفر و ضاللت 

نماز (با جماعت براى از بین بردن آن حضرت و یاران با وفایش جمع شده بودند نماز را فراموش نكرد و آن را 
نماز را به یاد من آورى : به جاى آورد و به كسى كه عرض كرد یابن رسول اهللا وقت نماز است ، فرمود)خوف 

پس مقام نمازگزاران واقعى مقامى . خدا تو را از شهیدان قرار دهد: نفرمود. خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد
شخص را كه از شهداى كربالست خداوند او را از نماز گزاران قرار  است كه امام علیه السالم دعا مى كند كه آن

پس آنان كه خودشان را از عالقه مندان سیدالشهدا . دهد و از فرمایش امام ، عظمت و اهمیت نماز نمایان است 
رت علیه السالم مى دانند و مجالس سوگوارى و محافل سیار تشكیل مى دهند و نوحه سرایى مى كنند و از آن حض

قدردانى مى نمایند، ولى به نماز اهمیت نمى دهند و اهانت كرده و آن را كوچك مى شمارند و از وقت آن به تاخیر 
مى اندازند و ضایع مى كنند، چنان كه در اخبار وارد شده كه در آخر الزمان مردم نماز را ضایع مى كنند، یعنى از 

رت مى شوند، مشغول نوحه سرایى و ندبه گرى مى شوند یا اول وقت به تاخیر مى اندازند و مشغول كسب و تجا
سید مظلومان ! واى به حال آنان . در وقت نماز كه از اهم واجبات است اعتنایى ننموده مشغول سینه زنى مى شوند

 .و شاه شهیدان خون پاك خود را در راه اقامه نماز برپا نگاه داشتن آن اهدا كرد
عالقه مند به سید . درگاه خداوندى قبول نشود اعمال دیگر هم قبول نخواهد شددر روایت است كه اگر نماز در 

 .الشهدا كسى است كه به نماز اهمیت بدهد و از هدف و منویات حضرت سر مشق بگیرد
آیا . واى به حال كسانى كه ستون دین را كه نماز باشد عمال منهدم كنند ولى از سیدالشهدا علیه السالم قدردانى نمایند

آنان مى خواستند نماز را ضایع و اسالم را از . ین قبیل اشخاص اطالع ندارند كه عمال با بنى امیه موافقت دارندا
اگر آن طور نبود دیكتاتور بنى امیه چرا نماز جمعه را به بهانه اى در روز . مسیر صحیح خود منحرف سازند

 (783(چهارشنبه خواند؟ 
خواندند، مسجد هم مى ساختند، به شكرانه قتل امام حسین علیه السالم چهار  دستگاه دیكتاتورى بنى امیه نماز مى

مسجد در كوفه بنا كردند، اول مسجد اشعث ، دوم مسجد جریر، سوم مسجد سماك ، چهارم مسجد شبث بن ربعى 
 (784)لعنهم اهللا جمیعا 

 
 سخنى با گویندگان مذهبى 

ى كنیم ، بلكه به عنوان تذكر است و یاد آورى ، كه این طبقه باید ما براى مبلغان و واعظان محترم وظیفه تعیین نم
 .از جمیع رذایل منزه باشند چون رهبرى مردم را به عهده دارند

سوره بقره  44در آیه . چنین نباشد كه خود به گفته هاى خود عمل نكنند و مردم را به تقوا و پرهیزكارى بخوانند
 : آمده است

 تنسون انفسكم و اتم تتلون الكتاب افال تعقلوناتامرون الناس بالبر و 
 آیا مردم را به نیكى دعوت مى كنید و خود را فراموش دارید با این كه مى خوانید، آیا نمى فهمید؟



یكى از وظایف خطیر اجتماعى و مذهبى امر به معروف و نهى از منكر و آشنا ساختن مردم به معارف اسالمى و 
 . و تبلیغ استوظایف مذهبى از طریق وعظ 

كسانى مى توانند این وظیفه بسیار مهم و مقدس را عهده دار شوند كه از نظر علمى و اخالقى و اعتقادى بر دیگران 
برترى داشته و با بیان شیوا و قدرت ایمان خود بتوانند مردم را از گرداب شكوك و شبهات نجات بخشیده ، آنان را 

ناالیق با نداشتن توان علمى و بضاعت اخالقى و آشنا   و اگر اشخاص . ندبراى شهود حق و درك حقایق آماده ساز
نبودن به حقایق دینى این كار حساس را تصدى كنند، نه تنها به حكم فرموده على علیه السالم ما هلك امرء عرف 

قصور و كوتاهى یا خود را هالك كرده اند، و اجتماع از گفتار آنها بهره بردارى نبرده ، بلكه از روى  (785(قدره 
تقصیر و غرض ورزى مردم را از حقایق مقدس اسالم دور ساخته و راه یافتن حق را بر آنها تاریك تر خواهند 

 . ساخت
دانشمندان بزرگوار دینى براى واعظ و مبلغ شرایطى ذكر كرده اند، كه هر یك به جاى خود در تاثیر سخن و نتیجه 

براى نمونه چند شرط را . است و با نبودن آن به جاى فایده زیان خواهیم بردگرفتن از مجالس مذهبى الزم و موثر 
 :تا مطلب روشن شود .ذكر مى كنیم 

مبلغ به آنچه در باب معارف و اصول دین مى گوید، خود از روى دلیل و برهان معتقد باشد تا مانند موذن شهر  - 1
اب وعظ و امر به معروف و نهى از منكر، خود اهل اهل حمص یشهدون ان محمدا رسول اهللا و در ب: حمص نگوید

 :نكند كه فرمود  معروف و از ارتكاب منكرات بر كنار باشد و گفته على ع را فراموش 
 (786(لعن اهللا االمرین بالمعروف التاركین له ، و الناهین عن المنكر العاملین به 

 .و چراغى نباشد كه مردم را روشن كند و خود را بسوزاند
واعظ و مبلغ باید عادل باشد تا مردم بتوانند سخن او را بشنوند و بر گفته اش اعتماد كنند، چه این كه بر گفته  - 2

فاسق نمى توان اعتماد كرد و سخن او حجت نیست و نمى تواند در میان خدا و بندگانش واسطه باشد، چنان كه قرآن 
 :كریم مى فرماید

 (787(بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین  یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق
این آیه درباره ولید بن عقبه بن ابى معیط نازل شد، آنگاه كه براى گرفتن صدقات به قبیله بنى المصطلق مامور شد 

بدگمان شده ، نزد رسول خدا ولید كه با آنها در جاهلیت سابقه دشمنى داشت . و اهل قبیله به استقبال او بیرون شدند
 . بنى مصطلق از دادن زكات امتناع ورزیدند و دروغ مى گفت: صلى اهللا علیه و آله گشت و گفت 

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خواست به جنگ آنها برود كه این آیه نازل شد و براى همیشه اعتماد و حجت را از 
 .فاسق اعتماد نكند و آن را حجت نشناسدگفتار فاسق برداشت تا هرگز مسلمان بر گفته 

مواظب باشند از هر . خالصه مبلغ باید مواظب باشد كه اگر با كسى غرض و دشمنى دارد، چون ولید سخن نگوید
جنگ و دفترى نقل حدیث و روایت و تاریخ نكنند و به جاى ترویج دین كارش ترویج دروغ و خیانت به خدا و 

 .ه تفاسیر مهم رجوع كند، كتب معتبر شیعه را گذاشته از كتب اباطیل نقل حدیث نكننددر تفسیر قرآن ب. رسول نباشد
عده اى از منبرهاى زمان ما آیات را غلط مى خوانند، چون به خود زحمت نمى دهند به قرآن رجوع كنند یامسایل 

ایى به جیب بزنند و به نان و از آن باالتر بعضى از بى خردان و ناالیقان براى این كه پول ه. را اشتباه مى گویند
اینان خود را شیعه مى . آشى برسند، در منبرها یا نزد افراد بى خرد مى نشینند و از مراجع تقلید بد گویى مى كنند

دانند یا خائنان به دین و قرآن و مراجع هستند؟ اگر كسى به مراجع شیعه اهانت كند والیتش از خدا و رسول صلى 
به بزرگان . باطل را ترویج نكنند و فاسق و فاجر را مورد مدح و ستایش قرار ندهند. مى شوداهللا علیه و آله قطع 

 .دین اهانت نورزد، چیزى نگوید كه فسادى بار آورد یا فتنه اى پدید آرد و آرامش مردم را به هم زند
. قدرت ظالم قرار ندهدبه یارى ستمگران برنخیزد و منبر را كه جاى ترویج عدل و نهى از بیداد وسیله شوكت و 

گنهكاران را مغرور نكند و مردم را به هدف مقدس امام حسین علیه السالم آشنا سازد تا بدانند كه حسین بن على 
علیه السالم گناه قیام كرد و هرگز با مردم گنهكار بیدادگر سازش نكرد و شهادت او براى این نبود كه مردمى به 

. را پامال كنند و با آنچه از حق مردم بیچاره بوده اند او را از خود راضى كننداطمینان شفاعت او عمرى حق مردم 
براى كسب شهرت و راضى كردن مستمع و بانى ، روایات و اخبار اهل بیت را از معانى صحیح آنها منصرف 



 .نكرده و تصرفات بیجا را در آن ها روا ندارد
دن نگشاید و هرگاه مساله اى مى گوید یا حكمى از او سوال شد اگر مقام علمى او اجازه نمى دهد زبان به فتوا دا

 (788. (اگر نمى داند صریحا بگوید نمى دانم و فتواى مجتهد را به نام او نقل كند
مقصود از خطابه آن . خود را موظف بداند تهاسخنانش خطابه نباشد، بلكه گاهى هم مسائل شرعى مردم را بگوید

او كى خطابه مى فهمد یا . اله غسل و تیمم و نمازش را بلد نیست و سواد هم ندارداست كه فالن دهاتى هنوز مس
براى مردم عوام الناس چه فایده . بعضى مسائل روزمره خود را هم نمى دانند، از آپولو و كره ماه حرف مى زنند

 .دارد
و بیچاره بود پس كاخ یزید را اگر ا. نسبت به زینب كبرى علیهاالسالم زبان به جسارت نگشاید كه او بیچاره بود

 .سوگوارى و ماتم به پا نمود، و حتى دشمن را هم به گریه در آورد  چطور سیاه پوش كرد و در كاخ مجلس 
در مورد هر یك از اسیران و شهیدان كربال یا اهل بیت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مواظب باشد كه روضه یا 

امیدواریم . ا نوحه مصیبتى جداگانه براى اهل بیت و ائمه علیهم السالم است نوحه دروغ نخواند، دروغ در روضه ی
انشاء اهللا تعالى خداوند بر همه گویندگان مذهبى و ذاكران اهل بیت عصمت و طهارت توفیق عمل كرامت فرماید و 

 .همه را از شرور فتنه هاى آخر الزمان حفظ فرماید
 

 حسین علیه السالم  كلمات قصار و آموزنده امام: فصل پنجم 
مردى با حسین بن على علیه السالم برخورد در اولین كالم از حضرت احوال پرسى كرد و از خداوند براى آن 

: بعد فرمود. آن حضرت در جواب فرمود سالم قبل از سخن گفتن است ، خدایت عافیت دهد. جناب عافیت خواست 
 (789. (به كسى اجازه سخن ندهید تا سالم كند

اى بنى ایاك و الظلم من الیجد علیك ناصرا اال اهللا : م حسین علیه السالم به پسرش در ضمن وصیت مى فرمایداما
 (790(جل و عز 

مبادا بر كسى كه جز خداى عزوجل در برابر تو یاورى ندارد ! پسرم : به فرزندش امام سجاد علیه السالم فرمود
 . ستم كنى

 ونه ظلم كن به كسى نه به زیر ظلم بر
 كه این مرام حسین است و منطق دین است

چنین نیست ، : آن حضرت فرمود. احسان به نا اهل ضایع خواهد شد: مردى به امام حسین علیه السالم عرض كرد
 (791) .احسان مانند باران تند است ، به نیك و بد مى رسد

از غیبت بردار كه نان خورش  دست! اى فالنى : به مردى كه در برابر او به دیگرى بد گفت ، حضرت فرمود
 (792. (سگ هاى دوزخ است 

مبادا كارى كنى كه بعد متوجه بشوى كه بد شده است و عذر خواهى بكنى ، زیرا مومن نه بد مى كند و نه عذر مى 
 (793. (و منافق هر روز بد مى كند و عذر مى خواهد. طلبد

 (794. (ه و یكى از آن جواب گو است سالم كردن هفتاد حسنه دارد، شصت و نه از آن سالم كنند
 (795. (بخیل كسى است كه به سالم كردن بخل ورزد

 :عبادت كنندگان به خدا سه دسته هستند
گروهى خداوند را به انگیزه نیل به پاداش و دست یافتن به نعمت هاى نامحدودش بندگى مى كنند، این نوع  - 1

 . عبادت ، شایسته سوداگران سودجو است
 . ضى خداوند را از ترس عذاب عظیمش مى پرستند، این عبادت نیز در خور بردگان زر خرید استبع - 2
كسانى كه خداوند را به منظور شكر گزارى و اداى یك وظیفه انسانى عبادت مى كنند، این عبادت احرار و  - 3

 (796. (آزادگان است و چنین عبادتى افضل و برتر از تمام عبادات است 
 انما انت ایام كلما مضى یوم ذهب بعضكیابن آدم 

 (797. (این انسان ، تو مجموعه روزها هستى ، هر روزى كه مى گذرد قسمتى از وجود تو رفته است 



چرا شما بنى هاشم كم اوالد هستید و ما بیشتر اوالد : عمروعاص روزى به امام حسین علیه السالم عرض كرد
 :داریم ؟ حضرت در جواب فرمود

 یر اكثرها فراخابغاث الط
 (798(و ام الصقر مقاله نزور 

چرا سبیل هاى ما زودتر از سبیل : عرض كرد. مرغ هاى بى هنر اوالد زیاد دارند ولى باز شكارى كم اوالد است 
 هاى شما سفید مى شود؟

 .زنان شما دهان بدبو دارند و سبیل شما را سفید مى كنند: فرمود
 :و ریش هاى ما كم پشت ؟ فرمود چرا ریش هاى شما پر است: عرض كرد

 (799(و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذى خبث الیخرج االنكدا 
معاویه كه در آن مجلس بود، عمرو عاص را قسم . زمین شوره زار كم حاصل است ، اما زمین پاكیزه پرحاصل 

اى پسر رسول : لیه السالم عرض كردمردى به امام حسین ع . داد كه ساكت باش ، این پسر على بن ابیطالب است
. خدا صلى اهللا علیه و آله من مردى گناهكارم و توانایى آن را ندارم كه دست از معصیت بكشم ، مرا موعظه كن 

اول آن كه روزى خدا را مخور و هر چه مى خواهى : پنج كار بكن و هر چه مى خواهى گناه كن : حضرت فرمود
سوم این كه جایى مسكن . ت و مملكت خدا بیرون برو و هر چه مى خواهى گناه كن دوم این كه از والی. گناه كن 

 . گزین كه خداوند تو را نبیند، سپس هر چه مى خواهى گناه كن
این كه چون ملك الموت مى خواهد روح تو را از بدنت جدا كند، او را از خویش بران و هر چه مى : چهارم 

 . خواهى گناه بكن
مى كه مالك دوزخ تو را به سوى آتش مى برد مى توانى از گفته اش سرپیچى كن ، هر چه مى اگر هنگا: پنجم 

 (800. (خواهى گناه كن 
از من صادر ) در مبارزه با این جمعیت ستمگر(خداوندا، تو مى دانى آنچه : امام حسین علیه السالم عرض مى كرد

م بود، و نه براى بهره گیرى از مال و ثروت دنیا، بلكه شد نه به خاطر عالقه به حكومت و دستیابى به قدرت و مقا
براى این بود كه نشانه هاى آیین تو را در همه جا ببینم ، و اصالح را در تمامى شهرها مشاهده كنم ، و بندگان 

جرا ستمدیده تو از بند ستم رهایى یابند و در امن و امان زندگى كنند، و واجبات و احكام و دستورهاى تو همه جا ا
 (801. (گردد

مرد عربى وارد شد كه صورت خود را بسته . من در خدمت امام حسین علیه السالم بودم : یحیى بن نعمان مى گوید
عرض كرد میان ایمان . بگو: فرمود. اى پسر پیغمبر، سوالى دارم : عرب گفت . حضرت پاسخ داد. سالم كرد. بود

ایمان آن است كه مى شنویم و یقین : یعنى چه ؟ فرمود: رض كردع. چهار انگشت : و یقین چه قدر است ؟ فرمود
 . آن است كه مى بینیم و میان چشم و گوش چهار انگشت است

عزت مرد در : به قدر یك روز آفتاب عرض كرد: فاصله مشرق و مغرب چه مقدار است ؟ فرمود: عرض كرد
 :كرد  عرض . بى نیازى از مردم : چیست ؟ فرمود
فسق از پیر و تندى و بى حوصلگى از پادشاه و دروغ از شخص بزرگ و نظر : ها چیست ؟ فرمودقبیح ترین كار

 (802. (تنگى و بخل از ثروتمند و حرص دنیا از عالم 
على علیه السالم . این بخش را با یكى از فرمایش هاى گرانمایه امیرالمومنین على علیه السالم خاتمه مى دهیم 

 : فرموده است
و بفقیر الیبیع ) خ ل  -دین اهللا (بعالم ناطق مستعمل لعلمه ، و بغنى الیبخل بفضله على اهل الدین : باربعه  قوام الدین

 (803(آخرته بدنیاه ، و بجاهل ال یتكبر عن طلب العلم 
ثروتمندى كه مازاد دارایى را از  .دانشمندان سخنورى كه به علم خود عمل كند: پایدارى دین به چهار كس است 

دنیا به قهقرا بر . را به دنیا نفروشد، نادانى كه از تحصیل علم تكبر نورزد  فقیرى كه آخرتش . ل دین دریغ نكنداه
یا على ، : عرض شد. در این حال بسیارى مساجد و كثرت افرادى كه در آنها رفت و آمد كنند شما را نفریبد .گردد

در باطن ...) یعنى با افراد بى دین و(ا مردم معاشرت كنید در ظاهر ب: در این وقت چگونه باید زندگى كرد؟ فرمود



حفظ فرماید، و ما را به دوستى على و آل   خداوند انشاء اهللا همه مسلمین را از خطا و لغزش . از آنها كنار باشید
ا و نبینا خاتم الحمدهللا اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا، و صلى اهللا على سیدن. على علیه السالم زنده بدارد و بمیراند
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