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سالمعلیھ ال(جلوه عشق، قصھ ھاى زندگى امام حسین  ) 
 
   محمد حسین مھر آیین 

 
 
 مقدمھ
 
 .انسان بھ طور فطرى از نیكى خشنود و از دیدار نیكوكاران خرسندتر مى شود

رھبران معصوم علیھم السالم تنھا كسانى ھستند كھ جز نیكى و زیبایى از ایشان ، چیزى بھ انجام نرسیده است ؛ از 
دلنواز مى باشداینرو مطالعھ و تحقیق در رفتار و كردار ایشان  . 

قرآن كریم و معصومان علیھم السالم ما را بارھا بھ نیكى ھا و تبلیغ و فتح جانھا با غیر زبان دعوت نموده اند؛ پس 
چھ زیباست كھ بھ رفتار و عملكرد رھبران معصوم علیھم السالم بھ عنوان الگو براى خود و طریقى واال جھت 
 .دعوت غیر، پرداختھ شود

عمل و تقریر معصوم علیھ السالم چون سخنش حجت الھى بر بندگان است ؛ پس ھمانطور كھ بھ جمع  ما معتقدیم كھ
آورى و تبویب سخنان ایشان اھتمام مى ورزیم ، ضرورى است عملكرد و تقریر ایشان را در صحنھ ھاى مختلف 
 . زندگى ، تنظیم و وارد صحنھ استدالل ھاى مختلف علمى كنیم

چھارده معصوم علیھم السالم ، با لطف و عنایت الھى این كار را شروع و بعد از كتاب ھماى ما در راستاى زندگى 
رحمت و بدرقھ یار، قصھ ھاى زندگى امام حسین علیھ السالم را بھ نام جلوه عشق در اختیار ره پویان عزیز قرار 
 . دادیم

ا قرار گیردامید است این سعى و تالش با بضاعت مزجاة مورد قبول درگاه ایزد یكت . 
 محمد حسین مھر آئین

1. (من احب ان ینظر الى احب اھل االءرض الى اھل السماء فلینظر الحسین  ) 
 .ھر كھ دوست دارد بھ محبوبترین شخص روى زمین نزد آسمانیان بنگرد، بھ حسین نگاه كند
 پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

 ( والیت عشق) .1
 

، جامعھ نوپاى اسالمى با والدت امام حسین علیھ السالم بھ وجود یكى از قدسیان الھى )2(در سال چھارم ھجرت 
 . زینت یافت

، پیغمبر اكرم صلى هللا )3(فاطمھ زھرا علیھا السالم نوزاد فروزان را در قنداق زرد رنگى نزد سرور آفرینش 



ه از قنداق سفید، در گوش راست نو علیھ و آلھ و سلم ، آورد و حضرت ضمن رھنمون دخت فروغمندش بھ استفاد
 :رسیده قدسى اذان و گوش چپ اقامھ خواند و جبرییل علیھ السالم فرود آمد و فرمود

از آن جا كھ على براى تو چون ھارون بھ موسى است ، نوزاد را : خداوند متعال ترا سالم رسانده و مى فرماید
4. (مگذارى كن حسین كھ معادل عربى نام شبیر، فرزند ھارون ، است نا ) 

پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم روز ھفتم والدت ، گوسفندى را عقیقھ فرمود و بعد از تراشیدن موى سر 
صدقھ داد) 5(معشوق الھى ، بھ وزن موى او نقره  . 

سول اكرم از آن جا كھ شیر فاطمھ زھرا علیھا السالم بھ جھت بیمارى خشك شده بود، حسین علیھ السالم را نزد ر
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم آورده و آن حضرت بھ مدت چھل روز با گذراندن انگشت مبارك ابھام و گاھى زبان 
مباركش در دھان فرزند دلبندش و مكیدن او، حسین را سیر مى نمود و این سبب شد كھ گوشت و خون حسین علیھ 

از اینرو پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود كھ السالم از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بروید؛ 
6. (حسین از من است و من از حسینم  از بدو تولد، فرشتگان براى عرض تھنیت از یك سو و تسلیت از سوى  (
7. (دیگر بھ محضر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرود مى آمدند ) 

انا r و انا الیھ (یكى از سفرھاى خود، در بین راه ایستاد و آیھ استرجاع  پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در
را تالوت فرمود و اشك ریخت و یاران حضرت از سبب گریھ پرسیدند و حضرت فرمود) راجعون  : 

د و جبرییل مرا از كربال، كنار فرات كھ فرزندم حسین را آنجا مى كشند، خبر داد؛ گویا جایى را كھ بھ زمین مى افت
 . دفن مى شود، مى بینم

رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم پس از برگشت از سفر، باالى منبر رفت و بعد از سخنرانى ، دست راست بر 
 :سر حسن علیھ السالم و دست چپ بر سر حسین علیھ السالم نھاد و سر بھ آسمان بلند كرد و فرمود

؛ این دو پاك ترین و برترین خاندان و ذریھ من ھستند؛ جبرییل براى بى گمان محمد، بنده و پیامبر تست ! بارالھا
شھادت او را مبارك گردان و او را سرور ! پروردگارا. من خبر كشتھ و خوار شدن فرزندم ، حسین ، را بیان كرد

قاتل و خوار كننده او را عاقبت بھ خیر مگردان! و ساالر شھیدان قرار ده ؛ بارالھا  . 
در مسجد نالھ سر دادند و پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود در اینجا مردم : 

8! (آیا براى او گریھ كرده و یاریش نمى كنید ) 
 حدیث والدت عشق
 :رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در این راستا فرمود

فرشتگان ماءمور جھنم آتش ھنگام والدت حسین در شب جمعھ ، جھت بزرگداشت او، خداوند متعال دستور داد تا 
كنند و فرشتگان بھشتى بھشت را بیارایند و حورالعین خود را زینت داده و بھ دیدار ھم   آنرا بر اھل جھنم خاموش 

روند و دیگر فرشتگان تسبیح و حمد و سپاس خداى را در صف ھاى بھم پیوستھ بپا دارند و جبرییل جھت تھنیت و 
كرم در ھزار گروه كھ ھر گروھى یك میلیون فرشتھ است ، فرود آید و بھ محمد شادباش گفتن بھ محضر پیامبر ا

 :صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بگوید
او را شرورترین شخص زمان او، كھ سوار بر بدترین چھارپاست بھ قتل مى رساند؛ . من او را حسین نام نھادم 

من از كشنده حسین بیزار و او نیز از من بیزار  واى بر قاتل حسین و پیشواى او كھ دستور قتل را صادر نمود؛
است ؛ زیرا در روز قیامت جرمى باالتر از قتل حسین نیست كھ با مشركان در آتش جھنم خواھد شد؛ آتش دوزخ 
 . بھ قاتل حسین مشتاق تر از بھشت بھ بھشتیان است

دید و پرسید) 9(جبرییل را ھنگام ھبوط، یكى از فرشتگان الھى  : 
شده ؟ آیا قیامت اھل دنیا بھ پا شده است ؟امشب چھ   

 :جبرییل فرمود
 .براى محمد فرزندى بھ دنیا آمده كھ خداوند متعال مرا جھت اظھار تھنیت بھ محضرش ، فرستاد
 : آن فرشتھ گفت

 قسم بھ آفریننده مان ، وقتى بھ حضور محمد شرفیاب شدى ، اسالم مرا بھ او برسان و از قول من بھ! اى جبرییل 
او بگو كھ بحق كودك نو رسیده ات ، از پروردگارت بخواه تا از من خشنود شده و بالھا و مقام و منزلت مرا در 
 .بین فرشتگان بھ من باز گرداند
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم كھ ضمن دریافت تھنیت و تحیت الھى از جبرییل ، از شھادت حسین علیھ 

فرمود السالم آگاھى یافتھ بود، : 
 . قاتل حسین از امت من نیست ؛ و من و خداوند متعال از ایشان بیزار ھستیم
و بھ دنبال این ، حضرت نزد فاطمھ زھراء علیھا السالم آمد و خبر شھادت ریحانھ خود را بھ دخت گرانقدرش داد 



10. (اى كاش او را بھ دنیا نیاورده بودم  :و زھراء علیھا السالم اشك ریخت و فرمود ) 
 :در اینحال رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود
 .امامان بعد از حسین ، از وى آفریده خواھند شد
 : حضرت نام یك یك ایشان را تا امام زمان ، مھدى عج هللا تالى فرجھ الشریف ، اظھار فرمود و گفت
 .عیسى بن مریم پشت سر او نماز خواھد خواند

ھا السالم را آرامش فرا گرفت و سپس جبرییل تقاضا و درخواست آن فرشتھ را بیان در این لحظھ ، فاطمھ علی
 :فرمود و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم حسین را بھ آغوش گرفت و بھ آسمان اشاره كرد و فرمود

سماعیل و اسحاق و بھ حق این مولود بر تو بلكھ بھ حق تو بر این مولود و بر جدش ، محمد، و ابراھیم و ا! بارالھا
یعقوب ، اگر حسین ، فرزند على و فاطمھ ، را نزد تو قدر و منزلتى است ، از درداییل خشنود شود و بال ھا و مقام 

11. (و منزلتش را براى او برگردان  ) 
 : روایت گھواره

الئكھ جز فطرس آنرا خداوند متعال والیت امیر المؤ منین على علیھ السالم را براى فرشتگان اظھار نمود و ھمھ م
ھنگام والدت امام حسین علیھ السالم ، وقتى جبرییل جھت . پذیرفتند و از اینرو خداوند متعال بال او را شكست 

 : عرض تھنیت و شادباش بھ محضر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مى آمد، فطرس بھ او گفت
عا كندمرا نزد محمد ببر و حاجت مرا بھ او بگو تا برایم د . 

وقتى جبرییل براى رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم حاجت فطرس را اظھار نمود، حضرت ، والیت على 
 :علیھ السالم را بھ او عرضھ كرد و بعد از پذیرفتن او، پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود
 . شاءنك بالمھد فتمسح بھ و تمرغ فیھ

بھ آن بچسبان و او را در بر گیر بر تو یاد آن گھواره ؛ خود را . 
فطرس خود را در حالیكھ رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم براى او دعا مى كرد، بھ گھواره چسباند و خداوند 
 : متعال توبھ اش را پذیرفت و بعد از بھبودیش بھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم گفت

سالم و درود ھر كسى را براى امام حسین علیھ السالم ، بھ وى ابالغ مى در قبال این لطف و مرحمت ، زیارت و 
12. (كنم  ) 
13. (الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا  ) 

 .حسن و حسین در ھمھ احوال امام و پیشوایند؛ چھ بایستند و چھ بنشینند
 پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

 ( مسابقھ خوشنویسى) .2
 

حسن علیھ السالم و امام حسین علیھ السالم در حال خوشنویسى بودند كھ درصدد انتخاب خط برتر بر روزى امام 
آمدند؛ از اینرو نزد مادر بزرگوارشان آمدند و لیكن از آنجا كھ فاطمھ زھراء علیھا السالم نخواست یكى از ایشان 

حضرت على علیھ . م على علیھ السالم آمدنددل آزرده شود، ھر دو را نزد پدر ارجمندشان فرستاد و وقتى نزد اما
السالم نیز بھ ھمان جھت ایشان را نزد رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرستاد و پیامبر اكرم صلى هللا علیھ 
 .داورى با حضرت جبرئیل علیھ السالم خواھد بود :و آلھ و سلم فرمود

واگذار كرد و او از پروردگار متعال خواست تا بین ) 14(سالم حضرت جبرئیل علیھ السالم آنرا بھ اسرافیل علیھ ال
آندو داورى فرماید ولیكن حضرت حق متعال ، آنرا بھ عھده فاطمھ زھراء علیھا السالم نھاد و حضرت زھراء 
 :علیھا السالم بھ دو ریحانھ اش فرمود

ى بیشترى را جمع آورى كند، خط او دانھ ھاى این گردنبند را بین شما پخش مى كنم ؛ ھر كدام از شما دانھ ھا
 . زیباتر است

در اینجا خداوند متعال جھت تكریم و تعظیم حسنین علیھما السالم بھ جبرئیل دستور داد تا دانھ ھا را بطور مساوى 
15. (بین آندو تقسیم كند ) 

ما او بغى علیھما ابغضتھ و من احب الحسن و الحسین احببتھ و من احببتھ احبھ هللا و ادخلھ جنات النعیم و من ابعضھ
16. (من ابغضتھ ابغضھ هللا و ادخلھ جھنم و لھ عذاب مقیم  ) 

من دوستدار حسن و حسین را دوست دارم و كسى را كھ من دوست بدارم ، خداوند او را دوست داشتھ و بھ باغھاى 
كھ من دشمنش دارم ، نعمت در بھشت وارد كند و دشمن كینھ توز و سركش بر آندو را دشمن دارم و كسى را 

 .خداوند او را بھ جھنم داخل كند و براى او عذابى پایدار خواھد بود
 پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم



 ( عیدى خداوند متعال) .3
 
نزدیك عید، امام حسین علیھ السالم و امام حسن علیھ السالم نزد مادر ارجمندشان ، فاطمھ زھراء علیھا السالم ، 

اظھار داشتند آمده و : 
نمى خرید؟  بچھ ھاى مدینھ لباس نو پوشیدند؛ براى ما لباس ! مادر جان   

 :فاطمھ زھراء علیھا السالم فرمود
سپس نزد رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم رفتھ و خواستھ خود را بھ  .ان شاء هللا لباستان آماده مى شود

آلھ و سلم فرمودحضرت گفتند و پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و  : 
اجبر قلبھما و قلب امھما! الھى  . 

دل شكستھ آندو و مادرشان را شاد فرما! بارالھا . 
روز عید، حضرت جبرئیل دو جامھ آراستھ بھ زینت ھاى بھشتى را بھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم تقدیم 
 :كرد و فرمود

گار متعال جھت اجابت فرموده زھراء علیھا السالم این دو وقتى حسن و حسین از فاطمھ لباس نو خواستند، پرورد
 .لباس را اھداء فرمود

پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم لباس ھر كدام را بھ درخواست خودشان بھ رنگ سبز و سرخ یاقوتى آراست 
جبرئیل را اندوه و نالھ فرا  و بھ ایشان داد و ھر دو با شادمانى نزد فاطمھ زھراء علیھا السالم رفتند و لیكن حضرت

 :گرفت و فرمود
رنگ سبز را كھ حسن برگزید، ناشى از سبز شدن تنش از خوردن سم و انتخاب رنگ سرخ حسین ، ! رسول خدا

 .ناشى از آمیختھ شدن تن او با خونش كھ از شھادت و بریده شدن سرش پدید آید، مى باشد
17. (لم محزون گشت و اشك ریخت در اینجا رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و س ) 

18. (یا زین السموات و االرضین ! مرحبا بك یا ابا عبدهللا  ) 
اى زینت آسمان ھا و زمین ھا! آفرین بر تو اى ابا عبدهللا  ! 

 رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
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بود كھ امام حسین علیھ السالم وارد شد و حضرت  روزى ابى بن كعب نزد رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
 :صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود

اى زینت آسمان ھا و زمین ھا! آفرین بر تو اى ابا عبدهللا  ! 
 :ابى بن كعب پرسید
 !آیا غیر از شما كسى زینت آسمان ھا و زمین ھا است ؟
 :پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود

قسم بھ كسى كھ مرا بھ پیامبرى مبعوث فرمود، بى گمان حسین در آسمان واالتر از زمین است ؛ در  !اى ابى 
سمت راست عرش الھى نوشتھ اند كھ او چراغ ھدایت ، كشتى نجات ، پیشواى نیكى ، بركت ، عزت ، علم ، فخر 

داده و دعاھایى بھ او آموختھ كھ بدون شك خداوند متعال در او نطفھ اى پاك و مبارك قرار . و ذخیره الھى است 
  خواننده آن دعا را خداوند متعال با حسین محشور كرده و حسین او را در قیامت شفاعت نموده و از مشكالتش 
برھاند و دین اش را اداء و امورش را آسان راه صحیح را بر او آشكار و بر دشمنان پیروز نماید و عیبش را 
 .پوشانده نگھدارد

است ابى بن كعب ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم آن دعا را بھ او آموخت و فرمودبعد از درخو : 
 :بعد از نماز در حال نشستھ بگو

بطور یقین بھ كلمھ ھا و پیمان گاه ھاى عرش و ساكنان آسمان ھا و انبیاء و رسوالن تو مسئلت دارم كھ ! بارالھا
را گرفتھ و از اینرو از تو مى خواھم كھ بھ محمد و دودمان او درود دعاى مرا اجابت فرمایى ؛ كار مرا دشوارى ف

19. (فرستى و مشكلم را آسان گردانى  ) 
در این صورت بى گمان خداوند متعال كار ترا آسان نموده و ترا شرح صدر عطا كرده و ال الھ اال هللا را ھنگام 

20. (مرگ براى تو تلقین كند ) 
21. (هللا من احب حسینا حسین سبط من االسباط  حسین منى و اءنا من حسین احب ) 



 . حسین از من و من از حسینم ؛ دوستدار حسین محبوب خداست ؛ حسین امتى از امت ھا است
 رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
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از خانھ بیرون آمد و در حال گذر از كنار منزل فاطمھ علیھا السالم ،  روزى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
 :صداى گریھ حسین علیھ السالم را شنید و داخل منزل رفت و بھ زھراء علیھا السالم فرمود

22. (آیا نمى دانى كھ گریھ او مرا آزار مى دھد ) 
مانى مى رفت كھ در بین راه ، امام حسین علیھ و روزى دیگر، پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بھ مجلس میھ

السالم را كھ در اوان كودكى بود، دید و پیش رفت و آغوش باز كرد و فرزند دلبندش را مى خنداند و در حالیكھ 
حسین علیھ السالم از این سو بھ آن سو مى گریخت ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم او را گرفت و یك دست 

دست دیگر را پشت سر ریحانھ خود، حسین علیھ السالم گذارد و بوسید و فرمود زیر چانھ و : 
23. (حسین منى و اءنا من حسین احب هللا من احب حسینا حسین سبط من االسباط  ) 

 . حسین از من و من از حسینم ؛ دوستدار حسین محبوب خداست ؛ حسین امتى از امت ھا است
24. ( یحب المحسنین من اءحسن ، اءحسن هللا الیھ و هللا ) 

 .كسى كھ نیكى كند، خداوند بھ او نیكى مى نماید و نیكوكاران محبوب خداوند ھستند
 امام حسین علیھ السالم
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روزى امام حسین علیھ السالم و امام حسن علیھ السالم مردى را دیدند كھ اشتباه وضوء مى گرفت ؛ از اینرو 

تو وضو را بھ نیكى انجام نمى دھى: موده و ھر یك بھ دیگرى گفت شروع بھ كشمكش ظاھرى ن  . 
 :بدینگونھ توجھ پیرمرد را بھ خود جلب نموده و گفتند

ھر یك از ما وضو مى گیریم و تو داورى كن! اى پیرمرد  . 
 : پس از آنكھ ھر دو وضو گرفتند، پیرمرد كھ متوجھ اشتباه خود شده بود، گفت

كن این پیرمرد نادان تاكنون درست وضو نمى گرفت و اكنون آنرا از شما آموخت و وضوى شما درست است ولی
25. (بھ بركت و دلسوزى شما بر امت جد بزرگوارتان ، از اشتباه خود توبھ كردم  ) 
26. (ان الحسن و الحسین ھما ریحانتاى من الدنیا من احبنى فلیحبھما ) 

ھستند؛ دوستدار من باید بھ آندو مھر ورزدبى گمان حسن و حسین دو گل خوشبوى من از دنیا  . 
 رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
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بعد از اینكھ امام على علیھ السالم فاطمھ زھراء علیھا السالم را غسل و كفن نمود، فرزندان بزرگوارش را صدا زد 
 :و فرمود

الفراق و اللقاء فى الجنھفلموا تزودو امن امكم فھذا   
 بیایید از مادرتان توشعھ سعادت مھیا كنید؛
 .این لحظھ جدایى و دیدار در بھشت خواھد بود

در اینحال امام حسین علیھ السالم و امام حسن علیھ السالم با شیون و زارى ، مادر را بھ آغوش گرفتھ و اظھار 
 :داشتند

ما را برسان و بگو كھ ما در دنیا یتیم شدیمبھ جدمان ، محمد مصطفى ، سالم ! اى مادر  . 
 :در اینحال امام على علیھ السالم فرمود
بھ یقین خداوند متعال را گواه مى گیرم كھ زھراء علیھا السالم با شوق و نال دستش را دراز كرد و ایشان را بھ 

لیھا السالم بردار؛ سوگند بھ آندو را از آغوش زھراء ع! اى ابا الحسن : آغوش گرفت و ناگھان ھاتفى ندا زد
27. (خداوند، ایشان فرشتگان آسمان ھا را بھ گریھ آوردند ) 

من راى سلطانا جائرا مستحال لحرام هللا ناكثا لعھدهللا مخالفا لسنة رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم یعمل فى 
28. (ى هللا ان یدخلھ مدخلھ عبادهللا باالثم و العدوان فلم یعیر علیھ بفعل و ال قول كان حقا عل ) 



كسى كھ حكمران و فرمانرواى ستمگرى را كھ حرام خدا : رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود! اى مردم 
را حالل شمرد و عھد خدا را بشكند و خالف سنت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم رفتار و بھ گناه و ستم در 

نكند، بر خداست كھ او را بھ ھمان   ببیند و او را با كردار و گفتار خویش سرزنش  میان بندگان خدا عمل كند،
 .جایگاه حاكم ستمگر داخل كند
 امام حسین علیھ السالم
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خود را خلیفھ رسول خدا صلى هللا علیھ   روزى عمر بر منبر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در بین سخنانش 
واند و خویشتن را بھ مؤ منان اولى و برتر از خودشان دانست ؛ در اینحال امام حسین علیھ السالم و آلھ و سلم خ

 :نھیب زد
از منبر پدرم ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، فرود آ! اى دروغگو . 

 : عمر گفت
موختھ است ؟درست است كھ منبر پدر توست ولیكن این سخنان را پدرت ، على بن ابیطالب ، بھ تو آ  

 :امام حسین علیھ السالم فرمود
بھ جانم قسم ، پدرم ھدایتگر و من پیرو او ھستم ؛ بیعت با او را كھ خداوند متعال توسط جبرییل دستورش را ابالغ 
فرمود، از زمان پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بر عھده ھمھ مردم است و جز بى باوران بھ كتاب الھى ، 

را انكار نمى كند؛ مردم پدرم را بھ دل شناختھ و با زبان انكار نمودند؛ و اى بر كسانى كھ حق ما، اھل بیت كسى آن
، را انكار كنند؛ محمد، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، آنھا را در شدت عذاب ، با خشم و غضب خواھد 
 .دید
 : عمر گفت

باد؛ مردم بھ جاى ما اگر پدرت را بھ امیرى بر مى گزیدند؛ اطاعتش  بر انكار كننده حق پدرت لعنت خدا!اى حسین 
 . مى كردیم
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

قبل از اینكھ ابوبكر را امیر خود قرار دھى تا بدون ھیچ دلیل و حجتى از پیامبر و رضایت خاندان ! اى پسر خطاب 
انروا قرار داد؛ آیا خشنودى شما خشنودى محمد صلى هللا او ترا بر مردم حكمران كند، چھ كسى ترا بر خودش فرم

اگر زبانى استوار در تصدیق و كردارى كھ ایمان ! علیھ و آلھ و سلم و خشنودى خاندانش موجب خشم اوست ؟
داران یاریش رسانند بود، بر آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم چیره نمى شدى كھ بر منبرشان رفتھ و بھ كتابى 

بین ایشان نازل شده و تو غیر از شنیدن آن ، نھ حروفش را شناختھ و نھ معنا و تاءویلش را مى دانى ، حاكم  كھ در
 . بر آنان شوى

بدعت (ھمھ افراد اعم از خوب و بد، نزد تو یكى است ؛ خداوند ترا جزا و پاداشى دھد كھ سزایش ھستى و از آنچھ 
پدید آوردى ، بھ سختى مؤ اخذه ات كند)  . 

مر خشمگین از منبر فرود آمد و با عده اى از طرفدارانش بھ در خانھ على علیھ السالم رفت و بعد از كسب اجازه ع
 : وارد شد و گفت

امروز از فرزندت ، حسین ، چھ كھ ندیدم ؛ با صداى در مسجد رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ! اى اباالحسن 
را بر من مى شوراند با ما سخن گفتھ و اوباش و اھل مدینھ . 

 :در اینحال نخست امام حسن علیھ السالم در پاسخ او فرمود
آیا كسى كھ اجازه حكم از خداوند متعال و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ندارد، بر شخصى چون حسین 

بھ خدا قسم ! ش مى خواند؟علیھ السالم ، فرزند پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، خشم كرده و ھم كیشانش را اوبا
 .جز بھ دست اوباش بھ حكومت نرسیدى ؛ پس خداوند تحریك كننده اوباش را لعنت كند

فرمود  حضرت على علیھ السالم ضمن دعوت امام حسن علیھ السالم بھ آرامش  : 
آشفتھ حاالن در تو  آرام ؛ بھ یقین تو ھرگز زود بھ خشم نیامده و از خاندان پست و فرومایھ نبوده و عرق! ابا محمد

 . نیست ؛ سخنم را بشنو و در سخن گفتن شتاب مكن
 : عمر گفت

آندو بھ چیزى جز بھ خالفت ، نمى اندیشند! اباالحسن  . 
 :امام على علیھ السالم فرمود

ان ایشان بھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم نزدیك تر از آنند كھ در پى آن باشند ولیكن تو آندو را بھ حق ش



 .خشنود نما تا پس از ایندو ھمھ از تو راضى شوند
 :عمر پرسید
 خشنودى شان در چیست ؟
 :امام على علیھ السالم فرمود
 . باز گشت از خطا و توبھ و خوددارى از گناه
 : عمر گفت

فرزندت را ادب نما تا با سالطین كھ فرمانروایان روى زمین اند، كارى نداشتھ باشند! اباالحسن  . 
على علیھ السالم فرمودحضرت  : 

من گنھكاران را بر گناھشان و كسانى را كھ بیم لغزش و نابودى شان دارم ، ادب مى كنم و لیكن كسى كھ پدرش 
رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم شیوه و منش او ادب پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم است ، ادبى بھتر از آن 

ایشان را خشنود نما! رزند خطاب اى ف. نیست تا بھ آن رو كند . 
عمر بیرون آمد و در راه ، عثمان و عبدالرحمن بن عوف او را دیدند و عبدالرحمن از نتیجھ كار پرسید و عمر 
 : گفت
 !آیا قدرت استدالل و بحث با على و فرزندان چون شیرش براى كسى مى تواند باشد؟
 : عثمان گفت

عبد مناف اند و دیگران بى مایھ ایشان فرزندان پرمایھ! فرزند خطاب   . 
 : عمر را این سخن ناخوش آمد و گفت
 . دیگر این سخنان فخرآمیز را از روى حماقت تكرار مكن
 : بھ دنبال این جریان ، عثمان خشمگین شد و جامھ او را گرفتھ و پرتابش كرد و گفت
 !گویا آنچھ را گفتم ، قبول ندارى ؟

29. (دا كرد و مردم پراكنده شدندپس عبدالرحمن آندو را از ھم ج ) 
30. (ان الحسین بن على فى السماء اكبر منھ فى االرض  ) 

 . بطور یقین حسین بن على در آسمان واالتر از زمین است
 رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
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نرو كوفیان نزد على علیھ السالم آمده و از حضرت خواستند كھ از مدتى كوفھ از باران رحمت محروم بود؛ از ای
 .خداوند متعال باران طلب كند
حضرت على علیھ السالم این كار مھم را بر عھده امام حسین علیھ السالم گذارد؛ از اینرو امام حسین علیھ السالم 

 : علیھ و آلھ و سلم فرمودبھ پا خاست و بعد از حمد و ثناى الھى و درود بر پیامبر اكرم صلى هللا
ارسل السماء علینا مدرارا واسقنا غیثا مغزارا واسعا غدقا مجال سحا ! معطى الخیرات و منزل البركات ! اللھم 

آمین رب العالمین. سفوحا فجاجا تنفس بھ الضعف من عبادك و تحیى بھ المیت من بالدك   ! 
باران سرشار بر ما بباران و ما را با بارانى فراگیر، انبوه ،  !اى بخشنده خیرات و فرود آورنده بركات ! بارالھا

پردامنھ ، پیوستھ و مستمر، روان و فرو رونده در زمین عطا فرما كھ ناتوانى را از بندگانت برداشتھ و زمین ھاى 
آمین اى پروردگار ھستى. مرده خود را زنده سازى   ! 
31. (و بارندگى شروع شد دعاى حضرت تمام نشده بود كھ آسمان را ابر گرفت ) 

32. (من تعجل الخیھ خیرا، وجده اذا قدم علیھ غدا  ) 
كھ بر آن وارد مى شود، ) قیامت (كسى كھ در رساندن خیر و نیكى بھ برادرش شتاب ورزد، آن نیكى را فردا 

 . خواھد یافت
 امام حسین علیھ السالم

 (مشایعت ابوذر) .10
 

ستور داد تا كسى او را مشایعت نكرده و با او سخن نگوید و لیكن امام على علیھ بعد از حكم تبعید ابوذر، عثمان د
السالم ، عقیل ، عمار یاسر، امام حسن و حسین علیھ السالم ضمن مشایعت ، سخنانى را بدرقھ راه ابوذر نمودند؛ 
 :در این راستا امام حسین علیھ السالم فرمود



؛ آنان )33(ییر آنچھ را مى بینى دارد؛ باریتعالى ھر روز در كارى است بھ یقین خداوند متعال قدرت تغ! عمو جان 
دنیایشان را از تو و تو دینت را از ایشان بازداشتى ؛ چقدر تو بى نیاز از دنیاى آنان و ایشان محتاج دین تو مى 

ن صبر نشانھ دیندارى و از خداوند متعال صبر و یارى خواه و از آزمندى و بى تابى بھ او پناه ببر؛ بطور یقی! باشند
34. (كرامت افراد است و آزمندى روزى را پیش نیاورده و بى تابى اجلى را بھ تاءخیر نمى اندازد ) 
35. (من عائده ، حرم هللا علیھ رایحة الجنة  ) 

عناد ورزد، خداوند رایحھ بھشت را بر او حرام گرداند) حسین (كسى كھ با او  . 
و سلم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ  

 ( اولین پیروزى) .11
 
در جنگ صفین ابو ایوب اعور، یكى از فرماندھان لشكر معاویھ ، آب را بھ روى لشكر على علیھ السالم بست ؛ از 
اینرو حضرت على علیھ السالم عده اى از سواره نظام را براى گشودن راه آب فرستاد و لیكن ھمھ ایشان با 

ال امام حسین علیھ السالم با كسب اجازه از امیر المؤ منین ، على علیھ السالم ، ناامیدى و شكست برگشتند؛ در اینح
با چند سوار بھ سوى میدان رفت و ابو ایوب و یارانش را شكست داد و خیمھ اى آنجا زد و نزد پدر بزرگوارش ، 

لى علیھ السالم گریھ امام على علیھ السالم ، آمد و خبر پیروزى را بھ اطالع حضرت رساند؛ در اینحال حضرت ع
 :كرد و فرمود
 .این اولین فتح و پیروزى بھ بركت حسین نصیب ما شد
 : و اظھار داشت
 :كشتھ شدن او را در كربال با لب تشنھ بھ یاد آوردم ؛ بگونھ اى كھ اسب او گریزان و شیھھ زنان مى گوید

36. (از دست امتى كھ فرزند دختر پیامبر خود را كشتند! امان و امان  ) 
37. (ان لقتل الحسین حرارة فى قلوب المؤ منین التبرد اءبدا  ) 

 .بى گمان براى شھادت حسین علیھ السالم سوز دلى جاودانھ در دل مؤ منین وجود دارد
 رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

 (خاطره ایى یكتا) .12
 

مد و وقتى نگاھش بھ حضرت افتاد، گریھ كرد و روزى امام حسین علیھ السالم نزد امام حسن مجتبى علیھ السالم آ
 :امام حسن علیھ السالم پرسید

براى چھ گریھ مى كنى ؟! اى ابا عبدهللا   
 :امام حسین علیھ السالم فرمود
 .گریھ ام بخاطر آنچیزى است كھ بر سر تو مى آید
 :امام حسن علیھ السالم فرمود

گ بھ من مى خورانند و با آن كشتھ مى شوم و لیكن ھیچ آنچھ من گرفتارش خواھم شد، زھرى است كھ با نیرن
؛ سى ھزار نفر كھ خود را از امت جدمان ، محمد صلى هللا !تو نیست اى ابا عبدهللا ) شھادت (روزى چون روز 

علیھ و آلھ و سلم ، دانستھ و خود را مسلمان مى نامند، بر تو ھجوم آورده و بھ كشتن و ریختن خون و ھتك حرمت 
بر بنى امیھ ) خدا و فرشتگان (رى خاندان و غارت خیمھ ھاى تو اقدام مى كنند و آن ھنگام نفرین و لعنت و اسی

فرود آید و از آسمان خاكستر و خون ببارد و ھر چیزى حتى حیوانات وحشى در بیابانھا و ماھیان دریاھا براى تو 
38. (بگریند ) 

معروف اسدیناه الیھ ؛ انما احبنا r و رسولھ ، جاء معنا یوم القیامة كھاتین من اءحبنا لم یحبنا لقرابة بیننا و بینھ و ال ل
) .39 ) 

كسى كھ ما را نھ بھ جھت خویشاوندى و نیكى و احسان ما بھ او بلكھ فقط براى خدا و رسول خدا دوست بدارد، 
با ما خواھد بود) دو انگشت سبابھ در كنار ھم (روز قیامت چون این دو  . 

علیھ السالمامام حسین   

 ( ھمنشین بھاران) .13
 
 :بعد از شھادت امام حسن مجتبى علیھ السالم ، عده اى نزد امام حسین علیھ السالم آمده و اظھار داشتند



چند نفر از یاران ما بھ معاویھ پیوستھ و لیكن ما نزد شما آمدیم! اى فرزند رسول خدا  . 
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

ھ شما بیش از بخشش معاویھ بھ آنھا، ھدیھ مى دھمدر اینصورت من ب  . 
 :ایشان گفتند
 . جانمان فداى شما؛ ما براى دین خود اینجا آمدیم
 :امام حسین علیھ السالم پس از سكوتى پر معنا، فرمود

قط آنچھ مى گویم ، قطره اى از دریاست ؛ كسى كھ ما را نھ بھ جھت خویشاوندى و نیكى و احسان ما بھ او بلكھ ف
با . حضرت دو انگشت سبابھ را كنار ھم قرار داد(براى خدا و رسول خدا دوست بدارد، روز قیامت چون این دو 

 (40) .ما خواھد بود
41. (ان الحسین باب من اءبواب الجنة  ) 

 . بى گمان حسین درى از درھاى بھشت است
 رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

 ( احسان و بخشش) .14
 

ادیھ نشینى نزد امام حسین علیھ السالم آمد و گفتروزى ب  : 
حاجات خود را یا از عرب شریف و یا : روزى از جدت ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم شنیدم كھ فرمود

و شما عرب بوده و كرامت سیرت شما و قرآن بین . موالى كریم و یا حامل قرآن و یا شخص گشاده رو بخواھید
است و پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود كھ ھرگاه بخواھیم بھ او نظر كنیم ، بھ حسن و شما نازل شده 

 . حسین بنگریم
در اینحال وقتى امام حسین علیھ السالم از حاجت و مشكلش پرسید، او نیازش را روى زمین نوشت و حضرت 
 :فرمود

نیكى و بخشش بھ افراد، بھ قدر معرفت و شناخت ایشان : رموداز رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم شنیدم كھ ف
از اینرو از تو سھ سؤ ال مى ) 43. (ارزش ھر شخصى احسان و نیكوكارى اوست : و پدرم فرمود) 42. (است 

پرسم ؛ اگر پاسخ دھى ، سھ ھمیان و اگر دو سؤ ال را پاسخ دھى ، دو ھمیان و اگر یكى را جواب دھى ، یك ھمیان 
و زر بھ تو مى دھمنقره   . 

 :آن مرد قبول كرد و حضرت پرسید
 بھترین عمل كدام است ؟
 :او جواب داد
 .ایمان بھ خدا
 :حضرت پرسید
 نجات از ھالكت بھ چھ چیز است ؟
 :او پاسخ داد
 .اطمینان بھ خدا
 :امام حسین علیھ السالم پرسید
 زینت عبد و بنده خدا بھ چیست ؟
 : او اظھار داشت

كھ تواءم با حلم و بردبارى باشد علم و دانشى . 
 :حضرت پرسید
 . اگر آنرا نداشت
 :او پاسخ داد
 . فقر تواءم با صبر و شكیبایى
 :حضرت پرسید
 . اگر آنرا نداشت
 : آن مرد گفت
 .صاعقھ اى از آسمان فرود آید و او را نابود كند

44. (عطا فرمود در اینحال امام حسین علیھ السالم خندید و سھ ھمیان نقره و زر بھ او ) 



45. (من طلب رضى الناس بسخط هللا و كلھ هللا الى الناس  ) 
 .كسى كھ خشنودى مردم را با خشم و غضب الھى فراھم آورد، خداوند او را بھ مردم وا گذارد
 امام حسین علیھ السالم

 (وقتى پیروان معاویھ كشتھ شوند) .15
 

یان ناب امام على علیھ السالم بود، بھ شھادت رساند، بھ مكھ رفت و بعد از اینكھ معاویھ حجر بن عدى را كھ از شیع
 : امام حسین علیھ السالم را آنجا دید و گفت

آیا از آنچھ بر سر حجر بن عدى و یاران و پیروانش و شیعیان پدرت آوردیم ، با خبر شدى ؟! اى ابا عبدهللا   
سید، معاویھ گفتامام حسین علیھ السالم وقتى از وقایع اتفاق افتاده پر  : 

 . ایشان را كشتھ و كفن كرده و نمازشان خواندیم
 :سیدالشھداء علیھ السالم خنده اى نمود و فرمود

اگر ما پیروان ترا بكشیم ، بدون كفن و دفن و نماز، رھایشان مى كنیم ؛ خبر بدگویى ! ایشان دشمن تواند اى معاویھ 
از اینرو در . كینھ توزى ما و عیبجویى تو از بنى ھاشم ، بھ من رسیدتو در   تو درباره على علیھ السالم و تالش 

خود فرو رو و از خویش حق را، گرچھ بھ زیانت باشد، جویا شو؛ بنابراین اگر نفس خویش را معیوبترین نفس ھا 
و ما بھ تو ستم كرده ایم! نیافتى پس عیوب تو چھ ناچیز و بى مقدار خواھد بود  ! 

كمان خویش زه مبند و جز بھ ھدف ھود تیر میانداز و سوى ما از نزدیك تیر میفكن ؛ بھ خدا جز در ! اى معاویھ 
قسم بطور یقین تو درباره ما از كسى پیروى مى كنى كھ در اسالم سابقھ اى نداشتھ و نفاقش تازه نبوده و بھ فكر تو 

46. (نیست ؛ پس بھ خود فكر كن یا ما را رھا نما ) 
47. (ى من ال یرجوه ان اجود الناس من اعط ) 

 .بى گمان بخشنده ترین مردم ، كسى است كھ بھ افرادى عطا كند كھ امید پاداش و تالفى از آنھا ندارد
 امام حسین علیھ السالم

 ( شفاى مریض) .16
 
 :حبابھ از شیعیان سیدالشھداء علیھ السالم بود مى گوید

چرا بھ دیدن ما نمى آیى ؟! اى حبابھ : پرسى بھ من فرمودرفتھ و بعد از سالم و احوال) ع (روزى نزد امام حسین   
 : گفتم
 . بھ خاطر ناراحتى و مرضى است كھ مبتال شده ام

مبتال بود، نشان داد و در اینحال امام   وقتى حضرت از مریضى اش پرسید، حبابھ صورتش را كھ بھ مرض برص 
د و دعایى فرمود و ھماندم كھ آثار برص از چھره او حسین علیھ السالم اندكى از آب مبارك كامش را روى آن نھا

 :محو شد و حضرت فرمود
شكر خداى را بھ جاى آر؛ خداوند آن را از تو دور كرد! اى حبابھ  . 

 :حبابھ بھ سجده شكر رفت و پس از برداشتن سر از سجده ، امام حسین علیھ السالم فرمود
48. (و دیگران از آن بدورندما و شیعیانمان بر فطرت الھى ھستیم ! اى حبابھ  ) 

49. (من جاد ساد و من بخل رذل ! ایھا الناس  ) 
سیادت و بزرگى از آن اھل جود و بخشش و رذالت و پستى براى بخیالن است! اى مردم   . 

 امام حسین علیھ السالم

 ( دو دعوت) .17
 

راك فقیرانھ خود بودند، عبور كرد روزى امام حسین علیھ السالم از كنار فقراء و مساكین كھ در حال خوردن خو
كھ ایشان حضرت را بھ سفره غذاى دعوت كردند و امام حسین علیھ السالم نشست و با ایشان ھم غذا شد و آیھ 

را تالوت فرمود و سپس بھ ایشان فرمود) 50) (ان هللا ال یحب المستكبرین (شریفھ  : 
یدمن دعوت شما را پذیرفتم ؛ پس شما نیز دعوت مرا بپذیر . 

51. (در اینحال فقرا، ھمگى ، بھ منزل حضرت رفتھ و امام علیھ السالم از آنھا پذیرایى بھ عمل آورد ) 
52. (حوایج الناس الیكم من نعم هللا علیكم فال تملوا النعم فتحور نقما  ) 



قمت و نیازھاى مردم بھ شما از نعمت ھاى الھى بر شماست ؛ پس این نعمت را از دست ندھید وگرنھ موجب ن
 .بدبختى مى شوند
 امام حسین علیھ السالم

 ( وصیت مرده) .18
 
 : روزى جوانى گریھ كنان نزد امام حسین علیھ السالم آمد و گفت
 . مادرم بدون وصیت از دنیا رفت و با اینكھ اموالى دارد، مرا دستور داد كھ قبل از اطالع شما دست بھ آن نزنیم

ان نزد مادرش رفت و دعایى نمود تا خداوند متعال او را جھت تعیین در اینحال حضرت بپا خاست و با جو
وصیتش زنده كند؛ ناگھان مادر آن جوان نشست و شھادت خود را بھ زبان آورد و بھ امام حسین علیھ السالم نگاه 
 : كرد و گفت

داخل شو و مرا بھ آنچھ مربوط بھ خودت مى باشد، دستور ده! اى موالى من   . 
لیھ السالم وارد شد و از او خواست تا وصیتش را بیان كند و او گفتامام حسین ع  : 

بھ تو مى دھم تا ھر جا بخواھى بھ مصرف .) اموالش را یك بھ یك شمرد(یك سوم اموالم را ! یا بن رسول هللا 
مخالف شما رسانى و اگر مى دانى كھ فرزندانم از دوستان تو مى باشند، دو سوم بقیھ را بھ ایشان مى دھم و اگر 

 . باشند، ھمھ اموالم را بردار؛ زیرا حقى براى مخالفین شما در اموال مؤ منین نیست
53. (سپس حضرت خواست تا كفن و دفن و نمازش را بھ عھده گیرد و بعد مرد ) 
54. (لو راءیتم المعروف رجال، راءیتموه حسنا جمیال تسر الناظرین  ) 

شخصى زیبا كھ بیننده را شادمان و مبھوت خود مى ساخت ، آشكار اگر خوبى و نیكى مجسم مى شد، بھ صورت 
 .مى شد
 
 امام حسین علیھ السالم

 ( مناقب امام على علیھ السالم از زبان امام حسین علیھ السالم) .19
 
معاویھ در صدد بود كھ ولیعھدى یزید را بین مردم استحكام بخشد؛ از اینرو از ھر فرصتى جھت گرفتن بیعت براى 

ید استفاده مى كردیز . 
وقتى امام حسین علیھ السالم بھ مكھ رفت ، مردان و زنان بنى ھاشم و انصار و حتى با فرستادن نمایندگى ، تمام 
افراد حاضر از صحابھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را در مكھ گرد آورد تا مسائل سیاسى جامعھ اسالمى 

ینرو حضرت بھ پا خاست و فرمودرا بھ مسلمانان گوشزد نماید؛ از ا : 
آنچھ را این سركش عصیانگر نسبت بھ ما و شیعیانمان انجام داده ، مى دانید؛ از شما مى خواھم كھ اگر گرفتارم 
راست باشد، تصدیق و گرنھ ، تكذیبم كنید؛ از شما مى خواھم كھ بخاطر خداى متعال و رسول خدا صلى هللا علیھ و 

ا پیامبرتان ، سخنان مرا گوش داده و نوشتھ و در دیار خود بھ مسلمانان و افراد مورد وثوق آلھ و سلم و قرابت من ب
 .ابالغ كنید

خالفت رسول خدا صلى (ایشان را بھ حق ما كھ مى دانید دعوت كنید؛ بھ یقین من از نابودى و اضمحالل این امر 
ه نور خود است ؛ گر چھ كفار را ناپسند آیدو حق الھى ترسانم ؛ خداوند تمام كنند) هللا علیھ و آلھ و سلم  . 

شما را بھ خدا، آیا مى دانید كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بین خود و على بن ابیطالب پیوند برادرى 
تو برادر من و من برادر تو در دنیا و آخرت ھستیم: بست و فرمود  . 

دادھمگى تاءیید كردند و امام حسین علیھ السالم ادامھ  : 
شما را بھ خدا، آیا مى دانید رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم زمینى را خرید و مسجد و ده منزل در آن بنا 
فرمود كھ خانھ على علیھ السالم را بین آنھا قرار داد و تمام درھاى ورودى بھ مسجد، غیر از در خانھ على را بست 

م بلكھ خداوند متعال مرا دستور داد كھ درھاى منازل را بستھ و در من بھ اختیار خود این كار را نكرد: و فرمود
و ھمچنین جز على ھمھ مسلمانان را از خوابیدن در مسجد باز داشت و در مسجد . خانھ على بھ مسجد گشوده باشد

 فرزندانى براى رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم و على علیھ السالم متولد شدند؟
ام حسین علیھ السالم فرمودھمھ پذیرفتھ و ام : 

كھ رو بھ مسجد بود، ایجاد كرد و   شما را بھ خدا، آیا مى دانید كھ عمر بن خطاب رخنھ اى در دیوار خانھ اش 
خداوند مرا دستور داد : رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم او را منع فرمود و سپس در خطبھ ایى اظھار داشت 



د و برادرم و فرزندانش ، كسى آنجا مسكن نگزیند، بنا كنم تا مسجد پاكى كھ غیر از خو  ؟.
 :ھمگى قبول نموده و حضرت سیدالشھداء علیھ السالم فرمود
شما را بھ خدا، آیا مى دانید كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم روز غدیر خم والیت على بن ابیطالب را بھ 

حاضران بھ غایبان اطالع دھند؟آواى بلند ابالغ فرمود و از مردم خواست كھ  . 
 :ھمگى تاءیید نموده و امام حسین علیھ السالم فرمود

براى من بھ ) على (تو : شما را بھ خدا، آیا مى دانید كھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در جنگ تبوك فرمود
 .منزلھ ھارون براى موسى مى باشى و تو ولى ھر مؤ منى بعد از من ھستى ؟

مگى قبول كرده و حضرت سیدالشھداء علیھ السالم فرمودھ : 
شما را بھ خدا، آیا مى دانید كھ پیامبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در مباھلھ جز على و فاطمھ و دو فرزندشان ، 
 .كسى را نیاورد؟
 :ھمگى اعتراف كرده و امام حسین علیھ السالم فرمود

: سول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم پرچم را روز خیبر بھ على داد و فرمودشما را بھ خدا، آیا مى دانید كھ ر
پرچم مسلمانان را بھ شخصى كھ محبوب خدا و رسول خدا بوده و او نیز خدا و رسولش را دوست مى دارد و از 

؟.میدان نبرد فرار نمى كند و خداوند بھ دست او فتح و پیروزى را نصیب ما مى كند، مى دھم   
ى اقرار نموده و حضرت علیھ السالم ادامھ یابدھمگ : 

شما را بھ خدا، آیا مى دانید با ھر سختى كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مواجھ مى شد، بھ جھت اطمینانى 
كھ بھ على داشت ، او را براى حل مشكل روانھ مى ساخت و ھیچ وقت على را بھ نام صدا نزد؛ بلكھ با عنوان 

اب مى نمود؟برادر خط  
 :ھمگى پذیرفتھ و امام حسین علیھ السالم ادامھ داد

دین : آیا مى دانید كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم على را براى ابالغ سوره برائت اعزام فرمود و گفت 
؟.مرا جز خودم و یا شخصى كھ از من باشد، تبلیغ نمى كند  

 :ھمگى قبول كرده و حضرت ادامھ داد
دانید كھ بین على و رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ھر روز و شبى دیدار خصوصى برقرار بود و  آیا مى

 پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مطالبى را بھ او بیان مى فرمود؟
 :ھمگى پذیرفتھ و امام حسین علیھ السالم فرمود

ترا بھ ھمسرى بھترین : لھ و سلم بھ فاطمھ علیھا السالم فرمودآیا مى دانید كھ وقتى پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آ
اھل بیتم ، پیشترین ایشان در اسالم و حلیم ترین و عالم ترین ایشان در آوردم ، على را بھ جعفر و حمزه برترى 
 داد؟
 :ھمگى اقرار كرده و حضرت سیدالشھداء علیھ السالم فرمود

من برترین فرزند آدم و على ، برادرم ، سرور عرب : یھ و آلھ و سلم فرمودآیا مى دانید كھ رسول اكرم صلى هللا عل
 و فاطمھ ، سرور بانوان بھشتى و حسن و حسین ، دو فرزند من ، دو آقاى جوانان اھل بھشتند؟
 :ھمگى اعتراف كرده و امام علیھ السالم ادامھ داد

را دستور داد تا او را غسل دھد و فرمود كھ جبرئیل او  آیا مى دانید كھ پیغمبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم على
 را در این كار یارى مى كند؟
 : ھمگى تاءیید كرده و امام حسین علیھ السالم اظھار داشت

بطور یقین بین شما دو چیز گرانبھا، كتاب : آیا رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در آخرین خطبھ خود نفرمود
ا قرار دادم ؛ پسخدا و اھل بیتم ، ر  بھ این دو تمسك كنید تا ھرگز گمراه نشوید؟  

 :ھمگى تاءیید كرده و حضرت سیدالشھداء علیھ السالم فرمود
اظھار دوستى با من بدون حب على در دل : شما را بھ خدا، مگر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم نفرمود

چطور مى شود اى رسول خدا : شخصى پرسید. نیست دروغ است ؛ كسى كھ على را دشمن دارد، دوست من 
زیرا على از من است و من از اویم ؛ ھر كھ او را دوست بدارد، مرا دوست داشتھ و ھر كھ مرا : حضرت فرمود

كسى كھ با على دشمنى كند، مرا دشمن داشتھ و ھر كھ مرا دشمن دارد، با خدا . دوست بدارد، خدا را دوست دارد
؟.دشمن است   

قبول كرده و گفتندھمھ  : 
 . آرى ؛ بھ خدا، تمام اینھا را از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم شنیدیم

55. (و سپس آرام آرام پراكنده شدند ) 



56. (على االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید  ) 
 .نابودى اسالم وقتى است كھ امت اسالم بھ فرمانروایى چون یزید گرفتار شود
 امام حسین علیھ السالم
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بعد از بھ ھالكت رسیدن معاویھ ، ضحاك بن قیس كفن او را برداشت و بر منبر او خواند و دفنش كرد و پیام 
تسلیتى بھ یزید كھ در حوران خوشگذرانى مى كرد، فرستاد و از او خواست تا ھر چھ سریع تر بھ شام آید و از 
 .مردم بیعت دوباره گیرد
یزید با دریافت نامھ ، بھ راه افتاد و بعد از سھ روز از دفن معاویھ بھ دمشق رسید و ضحاك بن قیس بھ استقبالش 
 : رفت و با ھم بر سر قبر معاویھ رفتھ و نمازى آنجا خواند و سپس یزید با ایراد خطبھ اى بھ مردم گفت

بزودى بین من و . یشھ خیر و صالح در بین شما بودھم! ما یاران حق و دین ھستیم ؛ بر شما مژده باد اى اھل شام 
اھل عراق جنگ بزرگى رخ خواھد داد؛ زیرا سھ شب قبل خوابى دیدم كھ بین من و اھل عراق نھر خونى بھ تندى 

57. (جارى است و ھر چھ خواستم از آن عبور كرد ) 
 :مردم شام ندا سر دادند

اق آنھا را در صفین دیدند، با تستما را ھر جا خواستى ببر؛ شمشیرھایمان كھ اھل عر  . 
یزید بھ كارگزاران خود در مناطق مختلف ، طى نامھ اى خبر مرگ معاویھ را اعالم كرد و بھ ولید بن عتیبھ ، 
 : والى مدینھ ، نوشت
معاویھ طى عھد و پیمانى با من ، مرا از خاندان ابو تراب برحذر نمود؛ خداوند یاور عثمان مظلوم از خاندان 

وقتى نامھ اى بھ دستت رسید، از اھل مدینھ بیعت . وسفیان كھ ھمھ از یاران حق و خواھان عدل مى باشند، است اب
 .بگیر
 : سپس در كاغذ كوچكى نوشت

از حسین ، عبدهللا بن عمر، عبدالرحمن بن ابى بكر و عبدهللا بن زبیر بیعت محكمى بگیر و ھر كسى از ایشان 
بھ من بفرستخوددارى كرد، سرش را بزن و   . (58) 

پس از رسیدن نامھ ، ولید با مروان مشورت كرد و عبدهللا بن عمرو را سوى امام حسین علیھ السالم و آن سھ 
 .فرستاد تا بھ داراالماره آیند
 : بعد از اینكھ فرستاده ولید رفت و پیام را ابالغ كرد، عبدهللا بن زبیر بھ امام حسین علیھ السالم گفت

یدار با ولید نیست ، با این وصف ، خیر و صالحى در این كار نمى بینم ؛ شما فكر مى كنید در این اكنون وقت د
 ساعت براى چھ ما را خواستھ است ؟
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

از آنجا كھ دیشب در عالم رؤ یا، آتش سوزى در خانھ معاویھ و منبرش را واژگون دیدم ، معاویھ مرده است ؛ از 
و قبل از پخش خبر بین مردم ، ما را جھت بیعت با یزید احضار كرده انداینر . 

سپس حضرت بھ منزل رفت و بعد از دو ركعت نماز و دعا و نیایش بھ درگاه الھى ، عده اى از یاران جوان خود 
 :را گرد آورد و فرمود

من آمده و پشت در بایستید؛ اگر صدایم ولید مرا خواستھ و مى خواھد تكلیفى بر گردنم نھد كھ اجابتش نمى كنم ؛ با 
را بلند كرده و شما را خواستم ، شمشیركشان داخل شده و شتاب مكنید؛ ھر كسى را كھ دیدید مى خواھد مرا بكشد، 
 .بھ قتل رسانید

د، امام حسین علیھ السالم با یارانش بھ راه افتاد و خود داخل داراالماره شد و بعد از مشاھده مروان در كنار ولی
 :فرمود
آیا از معاویھ خبرى رسیده است ؛ او  .صلھ ارحام بھتر از قطع رابطھ است ؛ خداوند بین شما دو نفر را اصالح كند
 مریض بود؛ حالش چطور است ؟
 : ولید آھى كشید و خبر مرگ معاویھ را داد و گفت
 .ترا جھت بیعت با یزید اینجا خواندم ؛ مردم با او بیعت كرده اند

ن علیھ السالم فرمودامام حسی : 
بطور یقین بیعت شخصى چون من نباید در خفا و پنھانى انجام گیرد؛ گمان نمى كنم شما بھ بیعت نھانى من اكتفا 

59. (كنید؛ فردا ما را در كنار مردم بھ بیعت فرا خوان  ) 
 : در اینحال مروان گفت



دیگر توان دسترسى بھ او را نخواھى داشت و  قسم بھ خدا، در این لحظھ اگر حسین بیعت نكرده از اینجا برود،
 . بینمان كشتار رخ خواھد داد؛ او را بھ زندان افكن تا بیعت كند و یا سر از تنش جدا كن
 :امام حسین علیھ السالم برآشفت و فرمود

م ؛ مى اگر كسى بخواھد چنین كارى كند، زمین را با خونش آبیارى مى كن! تو مرا مى كشى یا او؟! اى پسر زرقاء
 . خواھى ، آزمایش كن
 :سپس حضرت علیھ السالم رو بھ ولید فرمود

ما خاندان نبوت ، معدن رسالت ، محل رفت و آمد فرشتگان و رحمت الھى ھستیم ؛ خداوند رحمتش را بھ ! اى امیر
دستورات الھى  یزید مردى فاسق ، شرابخوار، قاتل افراد بى گناه و زیر پا نھنده. واسطھ ما آغاز و پایان مى دھد

است ؛ از اینرو شخصى چون من با او بیعت نمى كند؛ منتظر مى شویم تا ببینیم كدام یك از ما سزاوار خالفت در 
بھ یقین از جدم ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، شنیدم كھ مى فرمود. بیعت است  : 

كھ پیغمبر خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بر ایشان پس چگونھ با خاندانى . خالفت بر فرزندان ابوسفیان حرام است 
60(اینگونھ فرمود، بیعت كنم ؟  ) 

در اینحال كھ صداى حضرت بلند شده بود، جوانان ھمراه امام علیھ السالم خواستند با شمشیرھاى آختھ داخل شوند 
ولید گفتو مروان بھ ) 61(خارج شد و ھمگى بھ منازل خود رفتھ   كھ ناگھان حضرت از مجلس   : 

 .حرف مرا گوش نكردى ؛ دیگر چنین فرصتى بھ تو دست نخواھد داد
 : : ولید گفت

از من مى خواھى از كشتن او دین و دنیایم را از دست بدھم ؛ قسم بخدا، دوست ندارم دنیا را صاحب ! واى بر تو
ز بھ خفت و سبكى میزان شوم و حسین بن على را بكشم ؛ بھ خدا سوگند، گمان نمى كنم كسى با كشتن حسین ج

اعمالش خدا را دیدار كند؛ خداوند بھ او نظر رحمت ننموده و او را از پلیدى پاك نكرده و براى او عذاب دردناكى 
 .خواھد بود
 : مروان گفت

62. (اگر عقیده ات این است ، پس درست عمل كردى  ) 
لیھ و آلھ و سلم رفت و نورى از قبر درخشید شب ھمانروز امام حسین علیھ السالم بر مزار رسول خدا صلى هللا ع

 :و حضرت سیدالشھداء فرمود
من حسین ، فرزند فاطمھ ، در دانھ تو و فرزند عزیزت ، نوه تو كھ مرا بین امتت ! سالم بر تو اى رسول خدا

ماست تا بھ بطور یقین ایشان مرا خوار نمودند؛ این شكوه من بھ ش !جانشین قرار دادى ؛ گواه باش اى پیامبر خدا
63. (دیدارتان نائل شوم  ) 

امام حسین علیھ السالم فرداى روزى كھ بھ دار االماره ولید رفت ، جھت شنیدن اخبار از منزل بیرون آمده بود كھ 
 : مروان حضرت را دید و گفت

براى دین و با امیر المؤ منین ، یزید، بیعت كن ؛ بطور یقین آن . نصیحتى مى كنمت ، گوش ده تا بھ صالح آیى 
 . دنیاى تو بھتر است
 :امام حسین علیھ السالم فرمود
 . انا r و انا الیھ راجعون و على االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید
 .بھ یقین ما از آن خدائیم و بھ سوى او مى رویم ، اگر امت مبتال بھ امیرى چون یزید گردد، اسالم نابود مى شود

لیھ السالم ادامھ دادو سپس حضرت ع : 
تو ! آیا مرا بھ بیعت با مردى فاسق چون یزید دستور مى دھى ؛ سخنى بیھوده گفتى اى گمراه بزرگ ! واى بر تو

را سرزنش نمى كنم ؛ زیرا تو ملعونى ھستى كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در صلب پدرت ، حكم بن 
یقین نفرین شده رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم نمى تواند جز بھ بیعت  بھ. ابى العاص ، ترا لعن و نفرین نمود

از من دور شو؛ بطور یقین ما اھل بیت روسل خداییم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ! اى دشمن خدا. با یزید دعوت كند
ھ و سلم شنیدم كھ مى ؛ حق در خاندان ماست و زبان ما جز بھ حق سخن نگوید؛ از رسول خدا صلى هللا علیھ و آل

خالفت بر آل سفیان و بر كسانى كھ بھ اكراه اسالم آورده و فرزندانشان ، حرام است ؛ ھر گاه معاویھ را بر : فرمود
قسم بخدا، اھل مدینھ او را بر منبر جدم دیدند و دستور را بھ انجام نرساندند و اكنون . منبرم دیدید، دلش را بشكافید

واى بر ! رزندش ، یزید، كھ خداوند در آتش جھنم عذابش را زیاد كند، مبتال نمود؛ اى مروان خداوند ایشان را بھ ف
از من دور شو؛ بھ یقین تو رجس و پلیدى و ما خاندان پاكى و طھارتیم كھ خداوند متعال آیھ انما یرید هللا لیذھب ! تو

ترا بھ ! اى پسر زرقاء: مبرش نازل فرمودعنكم الرجس اءھل البیت و یطھركم تطھیرا را در رابطھ با ما بھ پیغ
64. (آنچھ روز قیامت جدم ، درباره حق من و یزید از تو مى پرسد، مژده مى دھم  ) 



65. (ان هللا فى الجنة درجات لن تنالھا اال بالشھادة  ) 
ى شوىدرجاتى است كھ جز بھ شھادت بھ آن نائل نم) امام حسین علیھ السالم (بطور یقین در بھشت براى تو   . 

 رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
 ( بر مزار رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم) .21
 

ولید عصر فرداى آن واقعھ در داراالماره ، عده اى را سوى امام حسین علیھ السالم جھت بیعت فرستاد و حضرت 
 :فرمود
علیھ السالم بر مزار رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و شب شد و امام حسین  .تا فردا صبر كنید تا ببینم چھ مى شود
 :سلم رفت و پس از دو ركعت نماز با خداى خویش راز و نیاز كرد و فرمود

این قبر پیغمبرت ، محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، است و من فرزند دختر محمدم صلى هللا علیھ و آلھ و ! بارالھا
بھ یقین من امور نیك و پسندیده را دوست داشتھ و امور ناپسند ! ه مى دانى ؛ خدایاسلم و تو آنچھ را بر من پیش آمد

بھ حق این مزار و آنكس كھ در آنست ، آنچھ را براى ! و زشت را ناروا مى شمارم ؛ اى صاحب جالل و كرامت 
 . من برگزینى ، خشنودم

رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و  سپس حضرت شروع بھ گریھ كرد و نزدیكى صبح لحظھ اى بھ خواب رفت و
 :سلم را در میان فرشتگان دید كھ او را بھ سینھ مباركش چسباند و بین دو چشمش را بوسید و فرمود

بزودى ترا در كربال كشتھ و سر بریده با لب تشنھ خواھم دید؛ خداوند شفاعت مرا شامل ! اى حسین ! فرزندم 
پدر و مادرت و ! اى حسین ! گار متعال نخواھند داشت ؛ اى محبوب من ایشان نكرده و راه گریزى از دست پرورد

برادرت نزد من آمده و اكنون مشتاق دیدار تواند؛ بطور یقین در بھشت درجاتى براى تو است كھ جز با شھادت بھ 
66. (آن نائل نمى شوى  ) 
67. (ایھا الناس نافسوا فى المكارم و سارعوا فى المغانم  ) 

فراگیرى صفات نیكو و پسندیده و ثمرات با ارزش معنوى و الھى از یكدیگر پیشى گیریددر ! اى مردم  . 
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 : وقتى عدم سازش امام حسین علیھ السالم با یزید قطعى شد، محمد حنفیھ خدمت حضرت رسید و گفت

ى و اطاعت از تو بر من واجب است ؛ زیرا خداوند ترا تو محبوب ترین و عزیزترین مردم نزد من ھست! برادرم 
بھ خدا سوگند آنچھ را خیر و صالح كسى تشخیص دھم ، نھان نمى . و از بزرگان بھشت گرداند. بر من برترى داد

كنم ؛ از آنجا كھ تو آمیختھ اصل و نفس و روح و ھستى من مى باشى ، ترا سزاوارتر از ھمھ در این راستا مى دانم 
اینرو تا آنجا كھ ممكن است در شھرى اقامت مكن و با فرستادن نمایندگانى بھ سوى مردم ، آنان را بھ بیعت با  از. 

با ورود بھ شھرى . خود دعوت نما؛ اگر با تو بیعت كنند، خدا را سپاس نموده و گرنھ ، باز بھ تو آسیبى نمى رسد
نى كرده و گروه دیگر علیھ تو بپا خیزند و كار بھ مى ترسم بین مردم اختالف افتاده و گروھى از تو پشتیبا

 .خونریزى كشیده و ھدف تیر و بال قرار گیرى و خون بھترین فرد این امت ضایع و خانواده اش ذلیل شود
 :امام حسین علیھ السالم پرسید
 بھ عقیده تو بھ كجا روم ؟
 : محمد حنفیھ گفت

آنجا نیز براى شما امنیت نبود، بھ بیابان و كوھھا و از دیارى  فكر مى كنم بھتر است كھ وارد شھر مكھ شوى و اگر
بھ دیار دیگر روى تا ببینیم كار مردم بھ كجا مى انجامد؛ امیدوارم با درك صحیح و اراده آھنین خود، مشكالت پیش 

68. (روى را با موفقیت تمام ، یكى پس از دیگرى ، برطرف كنى  ) 
اگر در دنیا ھیچ ماءوى و پناھى نباشد، با یزید بیعت نخواھم كرد؛ بخدا ! درم برا :امام حسین علیھ السالم فرمود

) گریھ محمد حنفیھ . (سوگند، اگر در صخره ھاى كوھستان و یا النھ حیوانات بیابان روم ، مرا یافتھ و خواھند كشند
ان و فرزندان ایشان و خداوند ترا پاداش خیر دھد كھ خیر خواھى نمودى و لیكن من تصمیم گرفتھ ام كھ برادر

شیعیانم كھ بینش و منش شان با من یكى است ، بھ سوى مكھ حركت كنم و اما تو در مدینھ بمان و اوضاع و احوال 
69. (اینجا را دقیق زیر نظر بگیر و بھ من گزارش كن  مرحبا بالقتل فى سبیل هللا و لكنكم ال تقدرون على ھدم  (

70. (ابالى من القتل مجدى و محو عزتى و شرفى فاذا ال  ) 
چھ زیباست كشتھ شدن در راه خدا و لیكن شما مجد و عظمت و عزت و شرف مرا نمى توانید نابود كنید؛ در 



 . اینصورت من از مرگ واھمھ اى ندارم
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دینھ بسوى مكھ وصیت نامھ ذیل را نوشت و با انگشترى خویش حضرت سیدالشھداء علیھ السالم ھنگام حركت از م
 .مھر كرد و بھ برادرش ، محمد حنفیھ داد
 بھ نام خداوند بخشنده مھربان
بطور یقین حسین گواھى مى دھد كھ خدایى جز هللا نیست و شریكى براى او وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده 

رداوست كھ آیین حق را از نزد حق تعالى آو . 
او گواھى مى دھد كھ بھشت و جھنم حق است و روز قیامت بى گمان بھ وقوع مى پیوندد و خداوند متعال انسانھا را 
 .از قبرھا بر مى انگیزد

بى شك من برا تفریح و خوشگذرانى و اظھار كبر و فساد و ظلم از مدینھ خارج نشدم بلكھ جز این نیست كھ براى 
از كرده و مى خواھم امر بھ نیكى و نھى از زشتى كرده و بھ سیرت جدم و پدرم ، صالح در امت جدم ، سفر را آغ

على بن ابیطالب ، رفتار كنم ؛ ھر كس این حقیقت را از من بپذیرد و از من پیروى كند، راه خدا را برگزیده و گرنھ 
ران است، صبر مى كنم تا خداوند متعال بین من و این قوم بھ حق داورى كند و او بھترین داو  . 

. این وصیت من بھ تو است و توفیق من جز از خدا نیست و بھ خدا توكل كرده و بازگشتم بھ سوى اوست ! برادرم 
)71 ) 

72. (بالحسین تسعدون و بھ تشقون  ) 
 . تنھا ره سعادت و خوشبختى و یا شقاوت و بدبختى شما بھ واسطھ حسین است
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كوفیان شنیدند كھ حسین علیھ السالم از بیعت با یزید امتناع ورزیده و بھ مكھ رھسپار شده است ؛ از اینرو شیعیان 
 : در خانھ سلیمان بن صرد خزاعى گرد آمدند و سلیمان بھ ایشان گفت

مھ او را آگاه سازید و اگر در یاریش اگر مى دانید كھ او را یارى كرده و علیھ دشمنش جھاد مى كنید، با فرستادن نا
 .سستى مى كنید، او را قریب ندھید
 :ھمھ اظھار یارى نموده و در نامھ اى نوشتند
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 . از سلیمان بن صرد و مسیب نجبھ و رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاھر و شیعیان از اھل كوفھ
 سالم علیك

میراند و نابود ساخت ؛ كسى كھ غاصبانھ اموال امت اسالمى را بھ دست  سپاس خداى را كھ دشمن ستمگر ترا
گرفت و بدون رضایت ایشان ، بر آنھا فرمانروایى كرد؛ نیكان ایشان را بكشت و اشرار را باقى گذاشت و مال خدا 
 .را بھ دست ستمگران و مترفان خوشگذران روزگار داد؛ پس او چون قوم ثمود، از رحمت خدا دور باد

اكنون نعمان بن . ما را امام و پیشوایى نیست ؛ از اینرو سوى ما بیا؛ امید الھى است كھ ما را بر كنار حق گرد آورد
اگر بفھمیم كھ سوى ما مى آیى ، . بشیر در قصر امارت است و لیكن ما در نماز جمعھ و عید او شركت نمى كنیم 

نشاءهللا. او را بیرون رانده و سوى شام روانھ اش مى كنیم   . 
این نامھ را با عبدهللا بن مسمع ھمدانى و عبدهللا بن وال تیمى براى امام حسین علیھ السالم فرستادند كھ دوم ماه 
مبارك رمضان بھ مكھ رسیدند و پس از دو روز ھمراه قیس بن مسھر صیداوى و عبدالرحمن بن عبدهللا بن شداد 

امھ دیگر بھ حضرت فرستادند و پس از دو روز نامھ اى چنین ن 150ارحبى و عمارة بن عبدهللا سلولى حدود 
 : نگاشتھ
 بسم هللا الرحمن الرحیم

حسین بن على علیھما السالم: بھ   
شیعیانش: از  

عجلھ كن ؛ عجلھ كن ؛ عجلھ كن ؛ . اما بعد؛ بشتاب كھ مردم چشم بھ راه تو دارند و غیر از تو كسى را نمى خواھند
 . عجلھ كن



 والسالم
ھانى بن ھانى سبیعى و سعید بن عبدهللا بھ حضرت فرستادندو با  . 

و بھ دنبال این ، شبث بن ربعى و حجار بن ابجر و یزید بن الحارث و عروة بن قیس احمسى و عمرو بن حجاج 
 :زبیدى و محمد بن عمیر تمیمى كھ از اشراف كوفھ بود، نوشتند

ھرگاه بخواھى ، بر لشكرى آماده فرمان ، فرود آطراوت و سرسبزى ما را فرا گرفت و میوه ھا رسیده و  . 
در این حال امام حسین علیھ السالم دو ركعت نماز بین ركن و مقام بپا داشت و از خداوند متعال خیر خواست و 
 : نامھ اى چنین نوشت
 بسم هللا الرحمن الرحیم

حسین بن على: از  
مسلمانان و مؤ منان: بھ   

اى شما را كھ آخرین مكاتبھ شما بود، آوردند؛ خواستھ ھمھ شما این بود كھ امامى اما بعد، ھانى و سعید نامھ ھ
من مسلم بن عقیل ، برادر و پسر عم خود را كھ . ندارید و من سوى شما بیایم تا شاید خداوند شما را ھدایت كند

ل شما را آنطور كھ اگر او راءى و ھمت خردمندان و افراد فاض. مورد اطمینان من است ، سوى شما مى فرستم 
قسم بھ جانم ، امام نیست جز كسى . در نامھ ھایتان نوشتھ بودید، تاءیید كرد، بھ زودى نزد شما خواھم آمد؛ انشاءهللا 

كھ بھ كتاب خدا حكم و عدل و داد را برپا كند و دین حق را مطیع باشد و خویشتن را بدور از ھواھاى نفسانى ، فقط 
دھد در اختیار ذات الھى قرار . 

 والسالم
بھ كوفھ فرستاد) 73(و با مسلم بن عقیل  . 

74. (الن یرضى عنى اءحب الى من اءن یكون لى حمر النعم  ) 
 .خشنودى حسین از من براى من بھتر از این است كھ براى من شتران سرخ موى باشد
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اجراى فرامین امام حسین علیھ السالم در نیمھ ماه مبارك رمضان از مكھ سوى كوفھ حركت مسلم بن عقیل جھت 
كند و لیكن نخست بھ مدینھ آمد و در مسجد النبى صلى هللا علیھ و آلھ و سلم نماز گزارد و با خانواده خود وداع كرد 

كھ راه را گم كرده اندو با دو راھنما بھ راه افتاد و پس از پیمودن مسافت چند روزه ، فھمیدند  . 
گم كردن راه از یك سو و تشنگى شدید از سوى دیگر مانع بزرگى بر ادامھ راه بود كھ مسلم بن عقیل را واداشت تا 
 : بھ امام حسین علیھ السالم نامھ اى چنین نوشت

یكن ما توانستیم خود را در اما بعد؛ از مدینھ با دو راھنما بھ راه افتاده و راه را گم كردیم و آن دو جان سپردند و ل
مكانى بھ نام مضیق بھ آب برسانیم ؛ بدین جھت این سفر بدین جھت این سفر را بھ فال بد گرفتم ؛ اگر نظر شما نیز 
 .این چنین باشد، مرا معاف داشتھ و دیگرى را بفرستید
 والسالم
 .و با قیس بن مسھر بھ امام حسین علیھ السالم فرستاد

سالم در پاسخ نامھ ، نوشتامام حسین علیھ ال  : 
 . اما بعد؛ خوف آن دارم كھ ترس تو موجب تغییر تصمیمت شده باشد؛ بھ راھت ادامھ بده
 والسالم
وقتى نامھ بھ دست مسلم رسید، بھ راه افتاد و پنجم شوال در كوفھ بھ خانھ مختار بن ابى عبیده وارد شد و شیعیان 

شان خواند و آنھا بگریستند؛ در اینحال عابس بن شبیب شاكرى برخاست نزد وى آمده و مسلم نامھ حضرت را بھ ای
 : و بعد از حمد و سپاس الھى گفت

بھ خدا . من از طرف مردم چیزى نمى گویم ؛ زیرا نمى دانم در دل ایشان چیست و تو را بھ آنھا فریب نمى دھم 
ر ركاب شما با این شمشیر بر آنھا تاختھ تا قسم ، دعوت شما را اجابت كرده و با دشمن شما بھ جھاد برخاستھ و د

 . خدا را مالقات كنم و این را جز براى ثواب الھى انجام نمى دھم
 : در این میان ، حبیب بن مظاھر بپا خاست و گفت



 . بھ خدایى كھ جز او معبودى نیست ، من با او ھم عقیده ام
و مسلم ، اینرا طى نامھ اى بھ حضرت نوشت و امام با مسلم بن عقیل بیعت كرده ) 75(سرانجام ھیجده ھزار نفر 

در آن روى سكھ ، نعمان بن بشیر، فرماندار و والى كوفھ ، باالى  .علیھ السالم را براى آمدن بھ كوفھ ترغیب نمود
 : منبر رفت و بعد از حمد و سپاى الھى گفت

مكنید كھ در آن مردان ھالك شده و خونھا از خدا بترسید و بھ سوى فتنھ و تفرقھ شتاب ! اما بعد؛ اى بندگان خدا
ریختھ و اموال بھ تاراج مى رود؛ كسى كھ بھ جنگ من نیاید، بھ جنگ او نمى روم ؛ شما را از خواب بیدار نمى 

و شما را بھ جان یكدیگر نمى اندازم و بھ تھمت و گمان بد كسى را دستگیر ) آرامش تان را بھ ھم نمى زنم (كنم 
ر بیعت خود را شكستھ و با پیشواى خود بھ مخالفت برخیزید، شما را از دم شمشیرم خواھم نمى كنم و لكن اگ

امیدوارم كھ بین شما و حق شناس بیشتر از پیروان باطل كھ ھالك مى شوند، . گذراند؛ گرچھ یاورى نداشتھ باشم 
 .باشد

ت عمل فرا خواند و سپس بھ یزید در نامھ عبدهللا بن مسلم كھ با بنى امیھ ھم پیمان بود، برخاست و نعمان را بھ شد
 : اى نوشت

مسلم بن عقیل بھ كوفھ آمده و شیعیان بھ نام حسین بن على با او بیعت مى كنند؛ اگر كوفھ را مى خواھى ، مردى 
قاطع ، چون خودت ، را بھ كوفھ بفرست ؛ زیرا نعمان بن بشیر شخصى ضعیف و یا اینكھ خود را بھ سستى زده 
 . است

ة بن عقبھ و عمر بن سعد بن ابى وقاص نیز شبیھ این نامھ را بھ یزید نوشتند و یزید وقتى این نامھ ھا را دید، عمار
، را فرا خواند و از او نظر خواھى كرد و سرجون گفت)76(سرجون   : 

 اگر معاویھ زنده شود، راءى او را مى پذیرى ؟
بن زیاد را بر كوفھ و بصره كھ معاویھ ھنگام مرگ دستور وقتى یزید جواب مثبت داد، او فرمان والیت عبیدهللا 

نوشتنش را داده بود، بھ یزید نشان داد و با اینكھ یزید میانھ خوبى با عبیدهللا بن زیاد نداشت ، او را بھ ھمان منصب 
افتاد، نصب كرد؛ وقتى حكم یزید بھ عبیدهللا ابالغ شد، او با حدود پانصد نفر، بى درنگ بھ سوى كوفھ راه  . 

مردم كوفھ در انتظار ورود امام حسین علیھ السالم آماده بودند؛ وقتى عبیدهللا بن زیاد با عمامھ سیاه و چھره پوشیده 
ولیكن  .وارد كوفھ شد، مردم گمان كردند كھ حضرت است و از اینرو ھمھ بر او سالم كرده و خوشآمد مى گفتند

است پس از مدتى فھمیدند كھ او عبیدهللا بن زیاد  . 
عبیدهللا با شگرد خاصى خود را بھ در قصر امارت رساند و لیكن از آنجا كھ نعمان نیز گمان مى كرد او حسین بن 
 :على علیھ السالم است ، از باالى قصر ندا زد
 ! امانتى را كھ بھ من سپرده اند، بھ تو نمى دھم ؛ یا بن رسول هللا
 : در اینحال ابن زیاد گفت

خیر نبینى ؛ شبت دراز شددر را باز كن ؛  . 
قسم بھ خدا، او ابن زیاد است! مردى او را شناخت و فریاد زد كھ اى مردم   . 

مردم شروع بھ پرتاب سنگریزه و غیره بر ابن زیاد نمودند و نعمان بھ سرعت در قصر را باز كرد و او وارد شد 
ا زد و مردم در مسجد جمع شدند و ابن زیاد بر و پس از مدتى بھ ناچار مردم پراكنده شدند و صبح فردا، منادى ند

 : منبر رفت و در سخنرانى خود گفت
امیرالمؤ منین ، والیت شما و شھرتان را بھ من عطا كرد و مرا دستور داد تا ستمدیده تان را داد دھم و بھ 
ر مى رود؛ بنابراین ھر شمشیر و تازیانھ من بر نافرمانتان بھ كا . محرومان رسیدگى و بھ فرمانبر شما احسان كنم
 .كسى باید مراقب خود باشد؛ تا بھ گفتھ ام عمل نكنم براى شما فایده اى ندارد

پس از اینكھ از منبر فرود آمد، دستور داد تا نام بزرگان كوفھ در محلھ ھاى مختلف شھر را براى او نوشتھ و ایشان 
و گرنھ ھر فتنھ جویى و عمل خالف مصلحت در اسامى پیروان یزید و خوارج و مخالفان دربار را مشخص كنند 

حوزه استحفاظى آنان ، بر عھده ایشان خواھد بود و ھیچ تعھدى براى آنان بر گردن ابن زیاد نبوده و خون و مال 
شان براى او حالل خواھد بود و ھر محلھ اى كھ یاغى و سركش در آن یافت شود كھ اسمش را بھ او نداده باشند، 



محلھ را بر در خانھ اش بھ دار آویختھ و اھالى آن محلھ از عطا و بخشش او بھ دور خواھند بود رئیس و بزرگ آن . 
وقتى مسلم بن عقیل سخنان عبیدهللا را شنید، شبانھ از خانھ مختار بیرون آمد و سوى منزل ھانى رفت و شیعیان 
بود و ھمراه عبیدهللا بھ كوفھ آمد، در  شریك بم اعور كھ از شیعیان .بطور مخفیانھ نزد او رفت و آمد مى نمودند

خانھ ھانى سكنى گزیده بود و از قضاى روزگار مریض شد و ابن زیاد كسى را فرستاد تا اطالع دھد كھ شب جھت 
 : عیادت بھ منزل ھانى خواھد آمد؛ از اینرو شریك بھ مسلم گفت

ایست و وقتى ابن زیاد نشست ، بیرون آى و ھمھ ما خواھان ھالكت ابن زیاد ھستیم ؛ پس در صندوق خانھ و پستو ب
 . او را بكش
در اینحال پس از چند لحظھ ، ابن زیاد آمد و نشست و لیكن شریك ھر چھ منتظر شد، دید مسلم بیرون نیامد و از 

ولیكن بدون ھیچ ) 77(اینرو با خواندن برخى اشعار و اظھار سخنانى خاص ، مسلم را بھ انجام مقصود فرا خواند 
امى ، ابن زیاد مجلس را ترك گفت و شریك از مسلم علت بیرون نیامدن را پرسید و او گفتاقد  : 

بھ دو علت او را نكشتم ؛ یكى اینكھ على علیھ السالم از رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم روایت فرمود كھ 
مرا قسم داد كھ در خانھ شان اقدام  اسالم ، كشتن ناگھانى را منع مى كند و دوم اینكھ زن ھانى ضمن گریھ و زارى

 . بھ این كار نكنم
 : در اینحال ھانى گفت

مرا و خودش را بھ قتلگاه برد و در آنچھ از او مى گریخت ، افتاد) زنش ! (واى بر او . 
 : در آنسوى سكھ ، ابن زیاد براى یافتن مسلم مبلغ زیادى را بھ یكى از غالمانش ، معقل ، داد و گفت

بگیر و با آن مسلم بن عقیل و یارانش را شناسایى كن این پول را  . 
معقل در خالل جستجوى خود فھمید كھ مسلم بن عوسجھ در مسجدى كھ مسلم بن عقیل نماز بپا مى دارد، براى امام 
 : حسین علیھ السالم بیعت مى گیرد؛ از اینرو نماز را در مسجد خواند و نزد مسلم بن عوسجھ آمد و گفت

من از اھل شام ھستم ؛ خداوند بھ دوستى اھل بیت بر من منت نھاده و این سھ ھزار درھم را مى ! ااى بنده خد
خواھم بھ كسى دھم كھ شنیده ام تازه بھ كوفھ آمده و براى فرزند دختر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بیعت 

مى شناسى ؛ از اینرو نزد تو آمدم تا این پول را مى گیرد؛ از چند نفر پرسیدم و ترا نشانم دادند كھ آن خانواده را 
او برى و اگر خواستى ، قبل از رفتن ، از من بیعت بگیر  بگیرى و مرا جھت بیعت پیش  . 

 : مسلم بن عوسجھ گفت
از دیدار تو خوشحالم كھ خداوند با تو اھل بیت پیغمبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را یارى مى كند و لیكن صالح 

نم كھ قبل از تمام شدن كار، مردم از این مسئلھ آگاه شوندنمى دا . 
از چند روز، او را نزد مسلم بن عقیل   سرانجام مسلم بن عوسجھ از او بیعت تواءم با پیمان ھاى محكم گرفت و پس 

 .برد و ضمن بیعت با مسلم بن عقیل پول را بھ او داد
آمده را بھ ابن زیاد داد و از اینرو او بھ راه افتاد و نزد ھانى آمد بھ دنبال این ، معقل این اخبار و اطالعات بھ دست 

 : و گفت
 مسلم بن عقیل را بھ خانھ ات آورده و سالح براى او جمع آورى مى كنى ؟
 : وقتى ھانى این گفتھ ھا را انكار كرد، ابن زیاد معقل را خواند و ھانى راز مسئلھ را فھمید و گفت

تا بھ آن دست بیابى. (زیر پایم باشد، پایم را بر نمى دارم ) مسلم بن عقیل (اگر او   . 
 .در اینحال با چوبدستى بھ صورت ھانى چند ضربھ اى زد و با چھره اى خون آلود، او را بازداشت نمود

78(وقتى مسلم بن عقیل از آنچھ بر سر ھانى آمد، با خبر شد، تصمیم بھ قیام  گرفت و بھ عبدهللا بن حازم گفت كھ  (
بین یارانش ندا سر دھد و ایشان را جمع كند؛ بھ دنبال این ، حدود چھار ھزار نفر با شعار یا منصور امت آماده و 
سوى قصر ابن زیاد روانھ شده و قصر را بھ محاصره خود در آوردند و ابن زیاد كھ خود را در وضعیت بحرانى 

بھ قبایل مختلف رفتھ و مردم را با دادن وعده وعید از  دید، اطرافیان خود از جملھ شھاب بن كثیر را دستور داد تا
یارى مسلم بن عقیل باز دارند و از طرف دیگر از اعیان و اشرافى كھ معموال در كنار افرادى چون ابن زیادھا 
جمع مى شوند، خواست تا باالى قصر رفتھ و مردم را با دادن وعده فریفتھ و سركشان را از عاقبت كارشان 



از اینرو ھمھ ایشان بھ كارى كھ ابن زیاد بر عھده شان گذارده بود، پرداختھ و وقتى مردم سخنان آنان را  بترسانند؛
 : شنیدند، كم كم پراكنده شدند؛ زن نزد پسر و برادر و شوھر خود مى آمد و با التماس و زارى مى گفت
 .برگرد؛ دیگران ھستند و كفایت مى كنند
 .مردان نیز نزد برادر و پسر و دیگر منسوبان خود رفتھ و ایشان را بھ خانھ مى بردند

سرانجام وقتى مسلم بن عقیل براى نماز مغرب و عشاء بھ مسجد آمد، سى تن با او بود و بعد از نماز چون بھ سوى 
در كوچھ ھاى كوفھ بھ راه افتاد تا محلھ كنده رفت ، ده نفر و وقتى از آن بیرون آمد، تنھا و سرگردان ماند و آواره 

اینكھ بھ در سراى زنى بھ نام غوطھ كھ كنار در خانھ منتظر آمدن سرش بود، رسید و سالم كرد و از او آب 
خواست و او آب آورد و مسلم بن عقیل آب را نوشید و كنار دیوار نشست و زن از مسلم خواست كھ نزد خانواده 

كت مانده بود كھ زن براى سومین بار گفتاش رود و لیكن مسلم خاموش و سا  : 
برخیز و نزد خانواده ات برو؛ خدا ترا عافیت دھد؛ خوب نیست بر در خانھ من نشینى! سبحان هللا ، اى بنده خدا  . 

 : مسلم ایستاد و گفت
 مرا در این شھر منازل و خانواده اى نیست ؛ آیا مى توانى كار نیكى كنى و اجر و پاداشى ببرى ؟

ى زن از مقصود مسلم پرسید، او گفتوقت  : 
 .من مسلم بن عقیل ھستم ؛ این مردم بھ من دروغ گفتھ و مرا فریب دادند
 :زن با شگفتى پرسید
 !آیا تو مسلم ھستى ؟
 .وقتى جواب مثبت شنید، مسلم را بھ داخل خانھ خویش برد و از او پذیرایى كرد؛ ولى مسلم شام نخورد

ناگھان پسر آمد و دید مادرش بھ آن اتاق بیش از حد رفت و آمد مى كند و از اینرو لحظات بھ سرعت مى گذشت و 
ضمن سوگند دادن فرزندش براى كتمان مسئلھ ، گفت  بعد از اصرار فراوان پسر، مادرش   : 

این راز را پوشیده دار؛ او مسلم بن عقیل است! فرزندم   . 
قیل را بھ عبدالرحمن بن اشعث كھ ماءمورى از ماءموران پسر شب خوابید و صبح رفت و محل اختفاء مسلم بن ع

ابن زیاد بود، گزارش داد و او نیز بھ پدرش كھ نزد ابن زیاد بود، گفت و پس از آشكار شدن خبر، ابن زیاد بھ او 
 .دستور داد تا رفتھ و مسلم بن عقیل را بیاورد

گیرى مسلم روانھ منزل شدند و وقتى مسلم صداى محمد بن اشعث ، پدر عبدالرحمن ، با حدود ھفتاد نفر براى دست
 : شم و شیھھ اسبان را بعد از نماز صبح شنید، دعایى را كھ مى خواند، تمام كرد و زره پوشید و بھ طوعھ گفت
آنچھ از نیكى و احسان بر عھده تو بود، بجاى آوردى و از شفاعت رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بھره مند 

تو فردا با ما خواھى بود: عمویم ، امیر المؤ منین علیھ السالم ، را در خواب دیدم كھ گفت  شدى ؛ دیشب . 
مسلم با شمشیر آختھ بیرون آمد و نبرد آغاز شد و پس از مدتى نبرد حدود چھل تن از آنان را بھ ھالكت رساند و 
 : در اینحال محمد بن اشعث نیروى كمكى خواست و ابن زیاد گفت

براى یك نفر فرستادیم ؛ اگر با چندین نفر رو در رو مى شدید چھ در انتظارمان بود؟ما تو را  ! 
 :محمد بن اشعث جواب داد

گمان مى كنى مرا بھ سوى بقالى در كوفھ فرستادى ؛ آیا نمى دانى او شیرى سھمگین و شمشیرى بران و ! اى امیر
 . دالورى سترگ است
 : عبیدهللا بن زیاد گفت

؛ جز از اینطریق نمى توان بھ او دست یافت او را امان ده  . 
 : محمد بن اشعث او را فرمان داد و مسلم بن عقیل گفت
 !امان خیانت كاران را چھ اعتبارى است ؟
 :و رجز خواند
 اقسم الاقتل اال حرا
 وان راءیت الموت شیئا مرا



 كل امرى یوما مالق شرا
 اخاف اءن اكذب او اغرا

اد مردى و سرافرازى نمیرم ؛ گرچھ مرگ را امرى تلخ و ناخوشایند بدانمقسم مى خورم كھ جز بھ آز  . 
در اینحال دشمن یاغى بر بام منازل رفتھ و باران سنگ و شعلھ ھاى آتش بر نى ، روى مسلم باریدن گرفت و از 
 : اینرو مسلم با پیكر خستھ و مجروح بر دیوارى تكیھ داد و گفت

نكھ از خاندان پیغمبران ابرار ھستم ، چون كفار سنگ مى زنید؟ چرا حق رسول شما را چھ شده است كھ مرا با ای
 !خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را درباره خاندان او رعایت نمى كنید؟
 : محمد بن اشعث گفت
 . خود را بھ كشتن مده ؛ تو در پناه من ھستى
 : مسلم بن عقیل گفت

گردم ؛ بھ خدا قسم ، اینچنین نخواھد شدآیا با وجود توانایى در بدنم ، اسیر شما  . 
 : و بر او حملھ كرد و محمد بن اشعث گریخت و مسلم گفت

تشنگى مرا مى كشد! بارالھا . 
در اینحال از ھر سو بھ او حملھ كردند و بكر بن حمران لب باالى مسلم را ضربتى زد و مسلم با فرود ضربتى او 

مسلم زدند و بھ زمین افتاد و اسیرش كردند و بھ سوى قصر ابن زیاد  را زخمى كرد و ناگھان نیزه اى از پشت بر
 :مى بردند كھ مسلم فرمود
 پس امان شما كجا رفت ؛ انا r و انا الیھ راجعون ؛
 : و گریھ مى كرد كھ عبیدهللا بن عباس سلمى گفت

نباید گریھ كنداگر كسى جویاى چیزى كھ تو بھ دنبالش ھستى باشد و این مشكالت بر او فرود آید،  . 
 : مسلم گفت
 .بخدا سوگند كھ براى خود گریھ نمى كنم ؛ گریھ ام براى حسین و خاندان اوست كھ بھ این سو مى آیند
 : سپس مسلم بھ محمد اشعث گفت

فكر مى كنم كھ از عھده امانى كھ داده اى فرو خواھى ماند؛ آیا مى توانى كار خیرى انجام داده و شخصى را بھ 
روانھ كنى تا از طرف من بھ حضرت بگوید كھ مسلم در دست شما اسیر است و امید دیدن شب را  سوى حسین

اینھا ھمان كسانى ھستند كھ . ندارد و بھ شما مى گوید كھ پدر و مادرم فدایتان ؛ فریب كوفیان را مخور و برگرد
 .پدرت براى رھایى از دست آنھا آرزوى مرگ نمود
 : او گفت

انجام مى دھم و بھ ابن زیاد مى گویم كھ ترا امان داده ام بخدا قسم ، اینرو  . 
محمد بن اشعث مسلم بن عقیل را بھ قصر آورد و بعد از كسب اجازه ، نزد ابن زیاد وارد شد و امان خود بھ مسلم 
 : را یاد آور شد و ابن زیاد گفت

بھ تو گفتھ بودیم كھ او را اینجا بیاورىآیا ما ترا براى امان دادن فرستاده بودیم ؟ ! ترا بھ امان دادن چكار  . 
 : از آنجا كھ مسلم بھ شدت تشنھ بود، مقدارى آب خواست و لیكن مسلم بن عمرو باھلى بھ او گفت
 . آن آب گوارا را مى بینى ؟ قسم بھ خدا، قطره اى از آن نخواھى چشید تا اینكھ از حمیم دوزخ بنوشى
 : مسلم بن عقیل گفت
 تو كیستى ؟

تاو گف  : 
من كسى ھستم كھ حق را شناختھ و شما انكارش كردید؛ خیرخواه امامم بودم و شما بھ او نیرنگ زدید؛ من اطاعتش 
 . كردم و شما عصیان ورزیدند؛ من مسلم بن عمرو باھلى ھستم
 : مسلم بن عقیل گفت

م سزاوارتر از من مى تو بھ حمیم و جاودانگى در جھن! مادرت بھ سوگ تو نشیند؛ چقدر سنگدل و بدخوى ھستى 



 . باشى
سرانجام عمرو بن حریث بھ غالمش گفت تا بھ مسلم آب دھد؛ مسلم تا قدح آب را بر دھان نھاد، قدح پر از خون شد 

كردند و بار سوم دندان ثنایاى مسلم بن عقیل در قدح افتاد و گفت  و سھ بار آب قدح را عوض   : 
ى نوشیدماگر این آب روزى من بود، قسمتم مى شد و م  . 

وقتى مسلم فھمید كھ او را خواھند كشت از ابن زیاد خواست تا اجازه وصیت اش بھ یكى از خویشانش را دھد و ابن 
 : زیاد رخصت داد و مسلم رو بھ عمرو بن سعد كرد و گفت
 . بین ما قرابت و خویشى است ؛ حاجتى دارم كھ مى خواھم در پنھانى بگویم

زیاد گفت عمر بن سعد نپذیرفت و ابن  : 
 . از حاجت پسر عمویت روى بر مگردان
 : در اینحال او برخاست و با مسلم در جایى نشست كھ ابن زیاد آنھا را مى دید و مسلم گفت
این مدتى كھ در كوفھ بودم ، ھفتصد درھم قرض كردم ؛ آنرا از مالى كھ در مدینھ دارم ادا كن و پیكر مرا از ابن 

و آنرا بھ خاك سپار و كسى را سوى حسین علیھ السالم فرست تا او را از واقعھ خبر كند و  زیاد بخواه تا بھ تو دھد
 .باز گرداند
 :تمام این مطلب را عمر بن سعد بھ ابن زیاد گفت و ابن زیاد اظھار كرد
صرف  اما مالش را ھر جا خواھد .ھرگز شخص امین خیانت نمى كند و لیكن گاھى دغل و خیانتكار را امین پندارند

را ھر چھ كنند براى ما اھمیتى ندارد و اما حسین ، اگر او با ما كارى نداشتھ   كند و بعد از كشتھ شدن ، پیكرش 
 . باشد، ما با او كارى نداریم
 : سپس رو بھ مسلم بن عقیل كرد و گفت
 . اتحاد و یكدلى مردم را بھ اختالف و تفرقھ تبدیل كردى
 : مسلم بن عقیل گفت

نگونھ نیست ، اھل این شھر گویند كھ پدرت نیكانشان را كشتھ و چون كسر و قیصر با آنان رفتار مى نھ خیر؛ ای
 . كرد؛ ما آمدیم تا ایشان را بھ عدل و داد و حكم خداوند متعال فرا خوانیم
 : ابن زیاد گفت

و در مدینھ شراب مى مگر بھ كتاب و سنت در بین مردم عمل نمى شد وقتى ت! ترا بھ این كارھا چكار؟ اى فاسق 
 !خوردى ؟
 : مسلم بن عقیل گفت

بھ خدا سوگند كھ خداوند مى داند كھ تو دانستھ دروغ مى گویى ؛ كسى بھ خوردن ! آیا من شراب مى خوردم ؟
شراب سزاوار است كھ بھ خون مسلمانان سیراب شده و مردمى را كھ خداوند كشتنشان را حرام نموده ، كشتھ و از 

شود كھ گویا كارى نكرده استآن شادمان مى   . 
 : ابن زیاد گفت
 .بھ خدا قسم ترا بگونھ اى بكشم كھ تاكنون در اسالم كسى را آنطور نكشتھ اند
 : مسلم بن عقیل گفت
كشتار بھ طرز فجیع و مثلھ  . ترا ھمان مناسب است كھ در اسالم بدعتى آورى كھ پیش از تو در آن نبوده است

تى را بھ خود اختصاص دادىكردن و ناپاكى و پست فطر  . 
در اینحال ابن زیاد او و امام حسین علیھ السالم و على علیھ السالم و عقیل را دشنام داد و دستور داد مسلم را باالى 
قصر ببرند و بھ بكر بن حمران احمرى كھ مسلم بر او ضربتى زده بود، گفت كھ باید مسلم را در قبال ضربتى كھ 
 . بھ تو زده بود، بكشى

مسلم بن عقیل در حال رفتن بھ باالى قصر ضمن گفتن تكبیر و استغفار از خداوند متعال و درود بر رسول خدا 
 : صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مى گفت

بین ما و گروھى كھ ما را فریفتھ و دروغ گفتند، داورى فرما! بارالھا . 



ند و پس از افتادن سر مباركش روى زمین ، پیكر مسلم را بر باالى قصر كھ بھ بازار كفاشان مشرف بود سر زد
 .پاكش را نیز بھ زمین انداختھ و بھ دار آویختند
 .پیكر پاك مسلم اولین بدنى است از بنى ھاشم كھ بھ دار آویختھ شد و اولین سر از ایشان بود كھ بھ دمشق فرستادند

قیل بھ على علیھ السالم فرموده بودپیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم درباره شھادت مسلم بن ع : 
فرزند عقیل در راه محبت فرزندت ، حسین ، شھید شده و چشمان مؤ منان بر او اشك ریختھ و فرشتگان مقرب 

79. (درگاه الھى براى او درود مى فرستند ) 
جام طبق دستور، پس از كشتھ شدن مسلم ، محمد بن اشعث نزد ابن زیاد آمد تا درباره ھانى تصمیم بگیرند و سران

او را نیز بھ بازار برده و سر زدند و سر او را نیز ابن زیاد براى یزید فرستاد و یزید با نامھ اى از او سپاسگزارى 
 : كرد و گفت

طبق اخبار رسیده ، حسین بھ سوى عراق مى آید؛ از اینرو با گماشتن نگھبانان بطور كامل اوضاع را زیر نظر 
ان شدى ، دستگیرش كن و ھر كسى را تھمتى وارد كنند، بكش و ھر خبر تازه اى را بھ بگیر و بھ ھر كسى بد گم

80. (من گزارش ده  ) 
كسى كھ جانش را در راه ما بذل كرده و آماده ) 81. (من كان باذال فینا مھجتھ و موطنا على لقاء هللا فلیر حل معنا 

م حسین علیھ السالم اما .دیدار خداوند متعال است ، باید با ما سفر آغاز كند  
-------------------------------------------- 
 :پاورقى ھا
1- 4/73و مناقب ابن شھر آشوب  43/297بحار االنوار  . 
در رابطھ با تاریخ والدت امام حسین علیھ السالم بیش از ھشت قول وجود دارد؛ برخى چون شیخ طوسى رحمھ -2

دروس و كلینى رحمھ هللا در اصول كافى سال سوم ، آخر ربیع االول و بعضى هللا در تھذیب و شھید رحمھ هللا در 
چون مفید رحمھ هللا در ارشاد و سید بن طاووس رحمھ هللا در لھوف و ابن صباغ مالكى در الفصول المھمھ سال 

ر كتاب الصحیح چھارم ، سوم شعبان مى دانند؛ كسانى كھ خواستار تحقیق در این زمینھ ھستند بھ مصادر این آراء د
مراجعھ كنند 5/60عاملى  برخى روایات دارد كھ اسماء، حسین علیھ السالم را نزد پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و -3 .

43/238آلھ و سلم آورد؛ بحار االنوار  . 
4- 238و  43/241بحار االنوار  . 
5- و كشف الغمھ  260 - 11/264احقاق الحق . در برخى روایات طال نقل شده است  المھموم   و نفس  2/171

43/243و بحار االنوار  21/و چاپ ذوى القربى  6/شعرانى رحمھ هللا  . 
6- ذیل ھمان آیھ 4/172سوره احقاف و تفسیر البرھان  16و تفسیر الصافى ذیل آیھ  4/50مناقب ابن شھر آشوب   . 
7- 17لھوف سید بن طاووس ص  . 
8- 18/اللھوف  . 
9- درداییل نقل كرده اند 43/248و بحار االنوار  11/286ق الحق نام این فرشتھ بنابر نقل احقا . 
10- سوره احقاف در این باره است كھ مى فرماید 15آیھ شریفھ  : 
 . ...و وصینا االنسان بوالدیھ احسانا حملتھ امھ كرھا و وضعتھ كرھا و حملھ و فصالھ ثالثون شھرا
11- 245 - 43/248و بحار االنوار  284 - 11/286احقاق الحق  . 
12- 101/367بحار االنوار  . 
13- 44/2و  43/291بحار االنوار  . 
 . فرشتھ دمیدن در صور و برانگیختن مردگان بھ روز قیامت و اولین ایشان در سجده بھ آدم است-14
15- 43/309بحار االنوار  . 
16- 11، سطر 12/121كنز العمال  . 
17- 44/245بحار االنوار  . 
18- 5/86و مستدرك الوسائل  36/204بحار االنوار و  1/60عیون اخبار الرضا  . 



اللھم انى اسئلك بكلماتك و معاقد عرشك و سكان سمواتك و انبیائك و رسلك ان تستجیب لى فقد رھقنى من  -19
 . امرى عسرا فاسئلك ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تجعل لى من امرى یسرا
20- 1/60عیون اخبار الرضا  . 
21- و فضائل  171/الفصول المھمة  7/107و  6/221و كنزالعمال  2/307و سنن ترمذى  124/ذخائر العقبى 

262 - 3/264الخمسة  . 
22- 3/258و فضائل الخمسة  11/311و احقاق الحق  114/و نور االبصار  143/ذخائر العقبى  . 
23- 45/314و  43/261و  37/74و بحار االنوار  3775حدیث  5/617سنن ترمذى  . 
24- 78/121و بحار االنوار  2/205مھ كشف الغ . 
25- 3/168، مناقب ابن شھر آشوب 43/319بحار االنوار  . 
26- 37/74و بحار االنوار  171و الفصول المھمھ  5/615سنن ترمذى  . 
27- 43/179بحار االنوار  . 
28- 44/382و بحار االنوار  11/609احقاق الحق  . 
29- 1/292احتجاج طبرسى  . 
30- 36/204و بحار االنوار  1/60عیون اخبار الرضا  . 
31- 44/187بحار االنوار  . 
32- 78/121و بحار االنوار  2/29كشف الغمھ  . 
33- 29/الرحمن . كل یوم ھو فى شاءن  . 
34- 22/412بحار االنوار  . 
35- 9/202و احقاق الحق  35/405بحار االنوار  . 
36- 332/و مقتل المقرم  2/300و المنتحب للطریحى  44/266بحار االنوار  . 
37- 2/217مستدرك الوسائل  . 
38- 242/و مقتل المقرم  45/218و بحار االنوار  3حدیث  101/امالى صدوقى  . 
39- 460/و اعالم الدین  27/127بحار االنوار  . 
40- 27/127بحار االنوار  . 
41- 9/202احقاق الحق  . 
 . المعروف بقدر المعرفة-42
43- ز این كالم نورانى است كھ مقام ، گنجایش بحث از آن را نداردترجمھ دیگرى نیز ا. قیمة كل امرى ما یحسنھ  . 
44- 44/196و بحار االنوار  3/270و فضائل الخمسة من الصحاح الستھ  440 - 11/444احقاق الحق  . 
45- 225/و اختصاص شیخ مفید  71/208بحار االنوار  . 
46- 44/129بحار االنوار  و 4/227و المحجة البیضاء  2/30و كشف الغمھ  2/297احتجاج طبرسى  . 
47- 2/205كشف الغمھ  . 
48- 44/180بحار االنوار  . 
49- 2/205كشف الغمھ  . 
50- انھ ال یحب المستكبرین 22سوره نحل   . 
51- 189، ص 44بحار االنوار ج  . 
52- 2/208كشف الغمھ  . 
53- 44/181بحار االنوار  . 
54- 78/121و بحار االنوار  2/29كشف الغمھ  . 
55- 182 -  33/186و بحار االنوار  206/یس كتاب سلیم بن ق . 
56- 44/326بحار االنوار  . 



57- 3/300و الكامل مبرد  2/109بھ نقل از البیان و التبیین جاحظ  139/مقتل المقرم  . 
58- 178 -  1/180بھ نقل از مقتل خوارزمى  140/مقتل المقرم  . 
59- 182/و الفصول المھمھ  2/33ارشاد مفید  . 
60- 142 - 144/و مقتل المقرم  44/312و بحار االنوار  130/امالى صدوق  . 
61- چون بانگ برخاست ، نوزده تن از یاران حضرت داخل شده و آماده : ابن شھر آشوب در مناقب مى گوید
 .كارزار شدند و لیكن حضرت با ایشان از مجلس خارج شد
62- 22 - 24/و اللھوف  140 - 144/و مقتل المقرم  33 -  2/34ارشاد مفید  . 
63- 10/172و بحار االنوار  145/مقتل المقرم  . 
64- 146/مقتل المقرم  . 
65- 44/313بحار االنوار  . 
66- 147/و مقتل المقرم  44/328بحار االنوار  . 
67- 2/29كشف الغمھ  . 
68- 78/121و بحار االنوار  2/29كشف الغمھ  . 
69- 150/مقتل المقرم  . 
70- 11/601ملحقات احقاق الحق  . 
71- 44/329ار بحار االنو . 
72- 9/202احقاق الحق  . 
بنا بر نقل مفید رحمھ هللا در ارشاد این نامھ را با ھانى بن ھانى و سعید بن عبدهللا بھ كوفھ فرستاد و بنا بر نقل -73

وهللا اعلم. سید بن طاووس رحمھ هللا در لھوف با مسلم بن عقیل ؛ و لیكن ظاھرا نقل لھوف بھ قرائن نزدیك تر است   
. 
74- مجمع البحرین. / حمر النعم ، كنایھ از دنیاست . 3/268ضائل الخمسھ ف  . 
 .كمترین تعداد بیعت كنندگان نقل شده ، ھمان است و بیست و پنج ھزار و چھل ھزار نفر نیز نقل كرده اند-75
 .مشاور ادارى مالى معاویھ ، از مسیحیان دمشق بود-76
77- این رابطھ نقل كرده اند؛ یكى اینكھ او بھ مسلم گفتھ بود كھ وقتى در كتب تاریخى دو عكس العمل از شریك در 

بیرون آى و گردن او را بزن. مرا آب دھید: گفتم   . 
دوم اینكھ شریك اشعار ذیل را خواند كھ با مضامین آن اشعار، او را بھ انجام ھر چھ سریعتر مقصود فرا مى 
 خواند؛
 ما االنتظار بسلمى التحیوھا

وا من یحییھاحیوا سلیمى وحی  
مسلم روز سھ شنبھ ، ھشتم ذى الحجة ، یوم الترویة ، كھ مصادف با حركت امام حسین علیھ السالم از مكھ بھ سوى 

44/288بحار االنوار -79. عراق بود، قیامش را آغاز نمود . 
80- 37 - 60/و اللھوف  70 - 4/72مزوج الذھب . 165 -  192/، مقتل المقرم 39 -  2/66ارشاد مفید  . 
81- الن : یزید در صدد كشتن امام علیھ السالم در مكھ بود؛ از اینرو حضرت بھ ابن زبیر فرمود-82. 61/اللھوف 

اگر در فالن مكان كشتھ شوم ، براى من بھتر از این دست . اقتل بمكان كذا و كذا احب الى من اءن یستحل بى مكة 
 .كھ حرمت مكھ شكستھ شود
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از یك سو ) 82(حسین علیھ السالم در ھشتم ذى الحجة ، روز ترویھ ، بھ جھت حفظ جان خویش و حریم كعبھ  امام
و بھ انجام رساندن رسالت خود از سوى دیگر، با تبدیل حج خود بھ عمره بھ سوى كوفھ حركت كرده و ضمن 

لھ و سلم فرمودخطبھ اى بعد از حمد و سپاس الھى و درود بر رسول اكرم صلى هللا علیھ و آ : 
مرگ را بر انسان ھمچو گردنبند بر گردن دختران مقدر نموده اند؛ چقدر مشتاق دیدار اجداد خود، چون شوق 

براى من شھادتگاھى را برگزیده اند؛ گویا گرگ ھاى دشت نواویس و كربال را مى ! یعقوب بھ دیدار یوسف ھستم 
شكمبھ ھاى خالى خود را از آن انباشتھ مى كنندبینم كھ بند بند پیكرم را جدا كرده و مشك ھا و  . 

از تقدیر الھى گریزى نیست ؛ خشنودى خدا، خرسندى ما خاندان پیامبر است ؛ بر بالى او شكیباییم كھ خداوند 
ذریھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم از او جدا نخواھد شد؛ . پاداش صبر پیشگان را براى ما عطا مى كند

حریم قدس الھى ، بھ دیدارشان روشن شده و وعده خویش را در حقشان وفا مى نماید چشم حضرت در كسى كھ  .
جانش را در راه ما بذل كرده و آماده دیدار خداوند متعال است ، باید با ما سفر آغاز كند، بھ امید خداوند، صبح 

83. (رھسپارم  ) 
بھ دست و مؤ منین از اجنھ بھ محضر حضرت آمده و  پس از بھ راه افتادن ، فرشتگان با صف ھاى آراستھ و سالح

 :جھت از بین بردن دشمن یاغى كسب اجازه نموده و امام حسین علیھ السالم فرمود
اگر در خانھ ھایتان بودید، آنانكھ كشتھ شدن برایشان مقدر شده : آیا كتاب خداوند متعال را نخوانده اید كھ مى فرماید

84(. ، در بسترشان كشتھ مى شدند عالوه بر این ، اگر در شھر و وطن خود بمانم ، این مردم نگونسار بھ چھ  (
چیزى آزمایش شوند و چھ كسى در قبر من كھ خداوند از بدو آفرینش زمین ، آنرا براى من برگزید، خواھد آرمید؛ 

تھ و دعایشان مستجاب گشتھ خداوند آنجا را پناھگاه شیعیان و دوستان ما قرار داد تا اعمال و نمازشان را آنجا پذیرف
در حضور شما در ساعات پایانى روز عاشورا كھ مصادف . و آنجا سكونت كنند تا در دنیا و آخرت در امان باشند

مرا مى كشند و بعد از من دنبال ریختن خون كسى از خانواده من ) در برخى روایات شنبھ (با روز جمعھ است 
یھ لعنھما هللا خواھند بردنخواھند بد و سر مرا بھ یزید بن معاو . 

 :در اینحال اجنھ گفتند
اگر مخالفت دستور تو براى ما جایز بود، تمام دشمنان ترا ! بھ خدا سوگند، اى حبیب خدا و فرزند حبیب پروردگار

 . قبل از دسترسى بھ تو، مى كشتیم
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

ستیم و لكن بناى الھى بر این است كھ نابودى ھالك شدگان و زندگى بھ خدا قسم ، ما بر ایشان توانمندتر از شما ھ
85. (جاوید یافتگان ، با تمام شدن حجت و دلیل الھى انجام پذیرد ) 

سپس حضرت سیدالشھداء علیھ السالم رھسپار كوفھ از راه مدینھ شد و در مدینھ بر سر مقبره رسول خدا صلى هللا 
د دل و گریستن ، ریحانھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بھ خواب رفت و علیھ و آلھ و سلم آمد و بعد از در

 :در خواب پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را دید كھ مى فرماید
بشتاب كھ پدر و مادر و برادر و جده ات ، خدیجھ كبرى ، ھمھ مشتاق تواند؛ بھ سوى ما ! عجلھ كن ! فرزندم 

 . بشتاب
لیھ السالم با شوق دیدار رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم گریان و اندوھگین از خواب بیدار شد و امام حسین ع

 : نزد برادرش ، محمد حنفیھ ، كھ در بستر بیمارى بود، آمد و محمد حنفیھ بھ امام حسین علیھ السالم گفت
د خود بیرون مرو كھ در اینجا یاران فراوان ترا بھ حق جدت ، محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، سوگند، از حرم ج

 . دارى
 :امام علیھ السالم فرمود
 . از رفتن بھ عراق ناگزیرم
 : محمد حنفیھ گفت
بھ خدا قسم ، فراق تو اندوھگینم مى سازد؛ اگر مبتال بھ این بیمارى سخت نبودم ، با تو ھمراه مى شدم ؛ بخدا، توان 

؛ پس از تو مرا شادى نیستگرفتن قبضھ شمشیر و نیزه را ندارم   . 
 : محمد حنفیھ سخت گریست و بیھوش شد و پس از بھ ھوش آمدن گفت

ترا بھ خدا مى سپارم ؛ اى شھید مظلوم! برادر جان   ! 



و بعد از مصادره اموال  (86)امام حسین علیھ السالم از برادرش خداحافظى كرد و از مدینھ رھسپار كوفھ شد 
تنعیم كھ براى یزید ھدایاى والى یمن را مى برد، بھ منطقھ اى بھ نام صفاح رسید و كاروانى در محلى بھ نام 

 : فرزدق را دید و درباره مردم كوفھ سؤ ال كرد و فرزدق گفت
 . دل ھایشان با شما و شمشیرھایشان با بنى امیھ است

فرستاد و سپس در محل حاجر جواب نامھ مسلم بن عقیل را نوشتھ و با قیس بن مسھر بھ كوفھ : 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

حسین بن على: از  
برادران مؤ من و مسلمانش: بھ   

 !سالم بر شما
اما بعد؛ نامھ مسلم بن عقیل بھ دستم رسید و خبر از اجتماع و عزم شما . خدا سپاس كھ معبود حقى جز او نیست 

براى ھمھ ما مرحمت فرموده و شما را  براى یارى و حق خواھى ما مى داد؛ از خداوند مسئلت دارم كھ احسانش را
من روز سھ شنبھ ، ھشتم ذى الحجة ، از مكھ بھ سوى كوفھ . بر این ھمت واال برترین پاداش را عطا فرماید

ورود فرستاده ام بر شما، در امور خود شتاب كنید؛ بھ امید الھى ، ھمین روزھا بر شما   رھسپار شدم و بھ محض 
 . وارد مى شوم

بھ خیمھ اى افراشتھ كھ از آن زھیر   مسیر را ادامھ داد و بھ منطقھ اى بھ نام زرود رسید و نگاھش سپس حضرت 
  بن قین بود، افتاد و شخصى را فرستاد و زھیر را بھ نزد خود دعوت فرمود و لیكن زھیر نپذیرفت و ھمسرش 
 : گفت

خواھد و تو پاسخ نمى دھى ؟فرزند رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ترا مى ! سبحان هللا  ! 
از اینرو زھیر برخاست و خدمت امام حسین علیھ السالم شرفیاب شد و چندى نگذشت و با چھره اى شاد و 

گفت  برافروختھ برگشت و دستور داد تا خیمھ اش را كنار خیمھ ھاى حسین علیھ السالم بپا كنند و بھ ھمراھانش   : 
رزند رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم است ، بھ ما بپیونددھر كس از شما خواھان نصرت و یارى ف . 

خبر شھادت مسلم و ھانى بھ حضرت رسید و ضمن طلب رحمت براى آندو، گریھ فرمود ) 87) (زرود(در ھمینجا 
 .و اھل كاروان ، مخصوصا زنان شیون و زارى نمودند

ت قیس بن مسھر نیز در این منزل بھ حضرت رسید و كاروان در ادامھ مسیرش بھ منزلگاه زبالھ رسید و خبر شھاد
امام حسین علیھ السالم در اینجا و فرصت ھاى دیگر بھ دست آمده ، ھمراھانش را آگاه مى ساخت كھ این سفر 

. شھادت است تا كسانى كھ بخاطر دنیا و پست و مقام و غیره با آنھا ھمسفرند، حساب خود را از ایشان جدا كنند
طقھ اى بھ نام شراف رسیدند و حضرت از جوانان خواست تا آب زیادى بردارند و از این محل دور سرانجام بھ من

 : نشده بودند كھ ناگھان یكى از ھمراھان بانگ تكبیر برآورد و گفت
 . نخل ھایى از دور مى بینم
 :ھمسفران گفتند

مى آیند در این وادى نخلى نیست ؛ آنھا سر نیزه ھا و سرھاى اسبان است كھ سوى ما . 
پس از چند لحظھ ، حر بن یزید ریاحى با ھزار سوار كھ آثار تشنگى در چھره ھمھ نمایان بود، رسید و حضرت 
دستور داد تا حر و افرادش و حتى اسبان آنھا را آب دھند و امام حسین علیھ السالم پس از محبت بسیار بھ آنان در 
 :خطبھ اى پس از حمد و سپاس الھى فرمود

اسخ بھ دعوت شما، خویش را نزد خداوند متعال و شما معذور دانستم ؛ مرا با نوشتن نامھ و فرستادن من با پ
حال اگر . نمایندگانتان بھ نزد خود خواندید و گفتید كھ ما امامى نداریم و شاید بھ سبب شما خداوند ما را ھدایت نماید

وگرنھ از ھمین جاى بدانجا كھ آمدم باز مى گردم بر ھمان عھد و پیمان ھستید، با بیعت مجدد مرا مطمئن كنید  . 
ھیچیك سخنى نگفتید و وقت نماز شد؛ پس از گفتن اذان ، حر و افرادش بھ امام حسین علیھ السالم اقتداء كردند و 
بعد از نماز حضرت رو بھ ایشان كرد و بعد از حمد و ثناى الھى و درود بر محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 
 :فرمود

بطور یقین اگر تقواى الھى را پیشھ كرده و حق را از آن صاحبانش! اى مردم  بدانید، نزد خداوند پسندیده تر است   
؛ ما خاندان پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بھ والیت مسلمانان سزاوارتر از این مدعیان دروغین ھستیم كھ 

را نمى خواھید و بھ حق ما نادانید و خواستھ شما غیر از آن است كھ  اگر ما. با جور و ستم و تجاوز رفتار مى كنند
 . در نامھ ھایتان نوشتید، بر مى گردم
 : حر گفت
 . سخن از نامھ ھایى گفتى كھ من قصھ آنھا را نمى دانم



حر . دھد امام حسین علیھ السالم بھ عقبة بن سمعان فرمود تا نامھ ھا را كھ در دو خورجین پر بود، بھ ایشان نشان
 : پس از دیدن نامھ ھا گفت

نیستم ؛ مرا دستور داده اند كھ از تو دور نشوم تا ترا نزد ابن زیاد ببرم: من از این كسانى كھ براى شما نامھ نوشتند  
. 
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

مرگ تو زودتر از آن رخ خواھد داد! اى حر . 
ه افتند و لیكن حر راه را برایشان بست و امام علیھ السالم فرمودو حضرت یارانش را گفت تا سوار شده و بھ را : 

 مادرت بھ عزایت نشیند؛ از ما چھ مى خواھى ؟
 : حر گفت
اگر غیر از تو كسى نام مادرم را مى برد، پاسخش را مى دادم و لیكن مرا توان یاد نمودن مادرت جز بھ نیكى 
 . نیست

از كوفھ و مدینھ راھى دیگر انتخاب كند؛ از اینرو بھ سوى كربال  سرانجام حر موافقت كرد كھ حضرت بھ غیر
 :حركت فرمود و در بیضھ براى یاران خود و حر طى سخنرانى فرمود

ھر كسى فرمانرواى ستمگرى بیند كھ حرام خدا را حالل : رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم فرمود! اى مردم 
و روش سیره رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم مخالفت كرده و با شمارد و پیمان خدا مى شكند و با سنت 

بندگان خداوند متعال با گناه و تجاوز رفتار مى كند و با كردار و گفتارش بر او قیام نكند، بر خداوند متعال است كھ 
عصیان ورز خداى  بدانید و آگاه باشید كھ ایشان پیرو محض شیطان و. او را در جایگاه و ھمشاءن او قرار دھد

رحمان ھستند؛ فساد و تباھى را آشكار كرده و حدود الھى را وا گذاشتھ اند؛ بیت المال را در انحصار خود قرار 
من از ھر كس دیگرى سزاوارترم كھ در برابر ایشان . داده و حرام خود را حالل و حالل او را حرام كرده اند

 . بایستم
ایندگانتان نزدم آمدند كھ گویاى بیعت شما با من بودند؛ اگر بھ بیعت خود بمانید، نامھ ھاى شما بھ دستم رسیده و نم

بھ رشد و كمال مى رسید؛ من حسین بن على ، فرزند دختر رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، خود و خاندانم 
 . با شما و خاندانتان بوده و من اسوه و الگوى شما ھستم

نید، بھ جانم قسم كھ این پدیده جدیدى از شما نیست ؛ زیرا قبال با پدر و برادر و پسر اگر اكنون بیعت شكنى مى ك
عمویم ، مسلم بن عقیل ، نیز اینگونھ رفتار كردید؛ فریفتھ كسى است كھ فریب شما را بخورد؛ شما ایمان و سعادت 

؛ خداوند از شما بى نیاز و خوشبختى خودتان را از دست دادید و عاقبت پیمان شكن بر ضرر خودش خواھد بود
 . است
حضرت در ادامھ مسیر، در منطقھ اى بھ نام رھیمھ مردى از كوفیان را دید و در جواب سؤ الش كھ علت خروج 
 :از مدینھ را پرسید، فرمود
، بنى امیھ دشنامم دادند، صبر كردم ؛ مالم را گرفتند، صبر كردم ؛ خواستند خونم را بریزند؛ گریختم ؛ قسم بھ خدا

مرا خواھند كشت و بھ دنبال این ، خداوند ذلت و كشتار را بر ایشان مسلط كند و كسانى بر آنان سیطره پیدا كنند كھ 
 .خوار و ذلیلشان سازند
 : سپس در منزلگاه عذیب ، چھار سوار از كوفھ نزد امام علیھ السالم مى آمدند كھ حر بھ حضرت گفت

یانند؛ از اینرو ایشان را بازداشت كرده و بھ كوفھ بر مى گردانماین چھار نفر با شما نبودند و از كوف  . 
 :امام حسین علیھ السالم فرمود
من از ایشان ھمچون خودم حمایت مى كنم ؛ ایشان یاران من ھستند؛ تو با من پیمان بستى كھ قبل از رسیدن نامھ اى 
 . از ابن زیاد، متعرض من نشوى
 : حر گفت

ا نبودندآرى ؛ ولیكن آنان با شم . 
 :امام علیھ السالم فرمود
 . ایشان از یاران من بوده و بھ منزلھ كسانى اند كھ با من آمده اند؛ اگر بھ پیمان خود پایدار نمانى ، با تو مى جنگم
 :حر از آنان دست برداشت و سپس حضرت از آن چھار تن درباره مردم كوفھ پرسید و گفتند

خریدند و دل دیگران با تو و شمشیرشان بر توست اشراف و ثروتمندان كوفھ را با پول  . 
 :وقتى امام علیھ السالم از فرستاده خود، قیس بن مسھر، پرسید، گفتند

حصین بن تمیم او را دستگیر كرده و نزد عبیدهللا بن زیاد فرستاد و ابن زیاد بھ او دستور داد تا شما و پدر 
براى شما و پدرتان درود فرستاد و ابن زیاد و پدرش را لعن كرد  بزرگوارتان را ناسزا گوید و لیكن قیس بن مسھر



 .و مردم را بھ یارى شما فرا خواند و ابن زیاد نیز دستور داد تا او را از باالى قصر بھ زمین افكنند
 :در اینحال اشك در چشمان ، حضرت حلقھ زد و فرمود

یده و راه خود راھرگز عق(برخى بھ شھادت نائل آمدند و برخى در انتظارند و  بھشت ! ؛ بارالھا)88(تغییر ندادند  (
 .را جایگاه ما و آنان قرار ده و ما و ایشان را در رحمتكده و ذخیره گاه پاداشت ، گرد ھم آر

پس از آنجا، بھ قصر بنى مقاتل رسیدند و حضرت خیمھ اى افراشتھ و نیزه اى كوبیده و شمشیرى آویزان و اسبى 
ددر اسطبل دید و پرسی : 

 این خیمھ كیست ؟
 :گفتند
 . عبیدهللا بن حر جعفى
 :حضرت ، حجاج بن مسروق را نزد او فرستاد و ابن حر از او پرسید
 ھمراھانت كیستند؟
 : ابن مسروق گفت

خدا با من است ؛ بھ خدا قسم ، اگر دعوتش را بپذیرى ، خداوند كرامتى را بھ تو ھدیھ كرده است ؛ او ! اى پسر حر
علیھما السالم است كھ ترا بھ یارى خود فرا مى خواند؛ اگر در ركاب او بھ نبرد بپردازى ، اجر و  حسین بن على

 . پاداش الھى نصیب شده و اگر بھ شھادت نائل شوى بھ فوز عظیم واصل مى شوى
 : او گفت

را آماده جنگ با  بھ خدا سوگند، از كوفھ بیرون نیامدم مگر بھ خاطر آنچھ در كوفھ دیدم ؛ بیشتر مردم آنجا خود
حضرت كرده اند؛ از اینرو فھمیدم كھ امام علیھ السالم كشتھ خواھد شد و مرا توان نصرت و یارى او نیست و 
 . اكنون دوست ندارم كھ او مرا و من او را ببینم

لسالم ابن مسروق نزد امام حسین علیھ السالم آمد و ماجرا را بھ استحضار حضرت رساند؛ در اینحال امام علیھ ا
برخاست و با عده اى از یارانش نزد ابن حر رفت و بھ محض ورود، سالم داد و ابن حر ضمن جواب سالم ، 
 :حضرت را بھ باالى مجلس نشاند و امام علیھ السالم فرمود

ھمشھریان شما بھ من نامھ نوشتند و گفتند كھ بر یارى من آماده اند و مرا نزد خود دعوت كردند؛ و ! اى پسر حر
بى گمان ترا گناھان زیادى است ؛ آیا مى خواھى با . یكن من ایشان را در گفتارشان راسخ و پا بر جا نمى بینم ل

 توبھ اى آنھا را محو و از بین ببرى ؟
 :ابن حر پرسید
 . آن چھ توبھ اى است
 :حضرت علیھ السالم فرمود
 .فرزند دخت پیامبرت را یارى كن و در ركاب او بھ نبرد بپرداز

ن حر گفتاب  : 
بھ خدا سوگند، من مى دانم كھ پیرو شما در آخرت خوشبخت و سعادتمند است و لیكن در كوفھ یار و یاورى ندارى 

ترا بخدا، ھمراھى مرا با خود مخواه . ؛ اگر ترا در كوفھ یارانى بود، من پایدارترین ایشان در برابر دشمنانت بودم 
یم ؛ این اسب من است كھ بخدا سوگند، با آن بر كسى نتاختم مگر اینكھ ؛ ھر چھ بتوانم شما را كمك مالى مى نما

مرگ را بر او چشاندم و ھیچ سوارى نتوانست مرا بر آن اسب دریابد؛ آن اسب مال تو باشد؛ شمشیرم نیز از آن 
 .شما باشد كھ بر ھر چھ زدم ، دو نیمش كرد
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

ن شدى ، ما را بھ اسب و خودت و اموالت نیازى نیست ؛ من گمراھان را یاور خویش اكنون كھ از ما روى گردا
نمى گیرم ؛ نصیحتى مى كنمت ؛ تا آنجا كھ مى توانى از ما دور شو تا فریاد دادخواھى ما را نشنوى و كشتار ما را 

وند متعال او را در آتش دوزخ نبینى ؛ بھ خدا سوگند، فریاد استغاثھ ما را ھر كسى بشنود و ما را یارى نكند، خدا
 .افكند
 :امام علیھ السالم برگشت و عمرو بن قیس و پسر عموى او را دید و فرمود
 آیا براى یارى ما آمده اید؟
 :پاسخ دادند
 . ما عیالمندیم و اموال مردم بھ دست ماست ؛ صالح نمى دانیم امانت را ضایع و تباه سازیم
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

از ما دور شوید تا فریاد خواھى ما را نشنوید و اثرى از ما نبینید؛ زیرا ھر كسى استمداد ما را شنیده و اثرى  پس



89. (از ما را ببیند و بھ یارى ما نیاید، خدا راست كھ او را بھ رو در آتش جھنم افكند ) 
افتادندسرانجام سرور جوانان بھشت با یارانش بھ سوى مزار عاشقان ، كربال بھ راه  . 
90. (یا اءیتھا النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضیة مرضیة  ) 

بھ سوى پروردگارت كھ تو از او خشنودى و او از تو خرسند، باز گرد! اى روح آرامش یافتھ  . 
 قرآن مجید
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) 91(رت از نام آنجا پرسید كاروان عاشقان بھ مسیرش ادامھ مى داد كھ ناگھان اسب امام علیھ السالم ایستاد و حض
 :و گفتند
 .بھ این سرزمین غاضریھ ، طف ، نینوا و یا كربال گویند
 :اشك از چشمان مبارك امام حسین علیھ السالم سرازیر شد و فرمود

مزار . اینجا شھادتگاه مردان و تنھایى و غربت زنان و خاندان ماست . بھ خدا سوگند، اینجا دشت اندوه و بالست 
دنیا و حشر ما در آخرت اینجاست ؛ جدم ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، این خبر را بھ من فرمودما در  . 

 :امام علیھ السالم برادران و خانواده خود را جمع كرد و با نگاھى معنادار تواءم با اشك فرمود
و حرمان جدمان رانده شدیم و بنى امیھ بھ یقین ما عترت پیغمبرت ، محمد، ھستیم كھ از خانھ و دیارمان ! بارالھا

حق ما را بستان و ما را بر ستمگران یارى نما! خدایا  حق و حدود ما را پایمال كردند؛ پس . 
 :و رو بھ اصحابش فرمود

مردم بندگان دنیایند و دین آویزه زبانشان است و دین را براى دنیایشان مى خواھند؛ از اینرو وقت بال و امتحان ، 
كار ما بدینجا رسیده كھ مى بینید؛ چھره دنیا دگرگون و زشت شده و زیبایى و نیكى اش بھ شتاب . ان كم باشنددیندار

 . روى گردانده و رخت بر بستھ و ھمچون آب دور ریز تھ مانده كاسھ و یا چراگاه بى آب و علفى شده است
ن داران مشتاق دیدار خداوند مى شوند؛ از اینرو آیا نمى بینید كھ بھ حق عمل نكرده و از باطل نھى نمى كنند و ایما

92. (من مرگ را جز خوشبختى و سعادت و زندگى با ستمگران را جز درد و رنج نمى دانم  ) 
 : در اینجا زھیر بن قین بپا خاست و گفت

 r یماگر زندگى دنیا جاودانھ بود، قیام و نھضت با تو را بر زندگى دنیوى ترجیح مى داد! یا بن رسول  . 
 : و بریر بن خضیر گفت

خداوند بھ واسطھ شما بر ما منت نھاد كھ در ركابتان بجنگیم و اعضاى بدنمان قطعھ قطعھ شده و ! یا بن رسول هللا 
 .جدتان روز قیامت ما را شفاعت كند
 : و ھالل بن نافع گفت

وانست بھ دین خدا جذب كند؛ عده اى تو مى دانى كھ جدت ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، ھمھ مردم را نت
با نفاق و نیرنگ با او برخورد كردند و در زمان پدرتان ، على ، نیز بر ضد او قیام كردند و با ناكثین و قاسطین و 
مارقین بھ جنگ حضرت رفتند؛ امروز تو چون جدت و پدرت بوده و پیمان شكنان جز بر خودشان بھ كسى ضرر 

ن بى نیاز است ؛ ما را ھر جا مى خواھى ، مشرق و مغرب عالم ، ببرنمى زنند؛ خداوند از آنا . 
بھ خدا قسم ، ما عاشق دیدار پروردگارمان بوده و از روى بصیرت و آگاھى با دوستان شما دوست و با دشمنانتان 
 . دشمن ھستیم

ینوا شرط بست كھ بھ شصت ھزار درھم خرید و با اھل ن) 93(سپس امام حسین علیھ السالم زمینھاى آنجا را 
 .راھنماى زائرینش باشند و تا سھ روز آنھا را مھمان كنند
 بعد از استقرار حضرت سیدالشھداء علیھ السالم و یارانش در كربال، ابن زیاد لعنھ هللا در نامھ اى بھ حضرت گفت
: 

گذاشتھ و نان كامل نخورم تا خبر ورودت بھ كربال را شنیدم و یزید، امیر المؤ منین ، بھ من نوشتھ كھ سر بھ بالش ن
 . ترا بھ خداوند لطیف و خبیر ملحق سازم و یا اینكھ بھ حكم من و یزید بن معاویھ سر اطاعت فرود آرى ؛ والسالم



 :وقتى امام حسین علیھ السالم نامھ را خواند، آنرا بھ زمین انداخت و فرمود
ند، رستگار نمى باشندكسانى كھ خشنودى آفریده را بھ خشم و غضب آفریدگار برگزید . 

 :و فرستاده ابن زیاد جواب نامھ را خواست و حضرت فرمود
 . آنرا جوابى نیست ؛ زیرا عذاب الھى بر آن ثابت است

وقتى ابن زیاد این جواب را شنید، آشفتھ شد و بھ عمر بن سعد دستور داد تا با چھار ھزار نیروى رزمى بھ سوى 
ین مقام والیت رى از یك سو و خشم و غضب ابن زیاد و از دست دادن فرمانروایى كربال راه افتد و او كھ خود را ب

رى مى دید، سرانجام با اینكھ خانواده اش او را از مقابلھ با امام حسین علیھ السالم بھ شدت برحذر داشتند، پست و 
 .مقام دنیوى را انتخاب كرد و دین را زیر پا نھاد و بھ سوى كربال راه افتاد

بال عمر بن سعد، شمر با چھار ھزار و یزید بن ركاب با دو ھزار و حصین بن نمیر تمیمى با چھار ھزار و بھ دن
ھر یك از شبث بن ربعى و حجار بن ابجر با ھزار با ھزار و كعب بن طلحھ با سھ ھزار و ابن رھینھ مازنى با سھ 

یست ھزار نفر در نینوا براى جنگ با ھزار و نصر بن حرشھ با دو ھزار نفر و رویھمرفتھ روز ششم محرم ب
 .حضرت سیدالشھداء گرد آمدند
روز ھفتم حلقھ محاصره را تنگ تر نمودند و مانع ورود افراد بھ حوزه استحفاظى امام حسین علیھ السالم مى شدند 

علیھ   اس و از آنجا كھ آب براى نوشیدن در خیمھ ھاى امام حسین علیھ السالم نبود، امام علیھ السالم حضرت عب
 .السالم را با بیست نفر شبانھ جھت آوردن آب از فرات فرستاد و با موفقیت مشك ھا را بھ خیمھ ھا رساندند
امام علیھ السالم یكى از یاران خود را نزد ابن سعد فرستاد تا شبانھ بھ دیدارش بیاید؛ از اینرو عمر بن سعد شب با 

رد و حضرت نیز ھمچون او بھ پیش رفت و پس از دیدار ھم ، امام بیست سوار بھ سوى امام علیھ السالم حركت ك
علیھ السالم بھ ھمراھان خود بجز حضرت عباس و على اكبر فرمود تا دورتر بایستند و عمر بن سعد نیز بجز 
 .فرزندش ، خفص و غالمش ، الحق ، را دور كرد
 :در اینحال امام حسین علیھ السالم بھ عمر بن سعد فرمود

آیا از خدایى كھ بازگشت بھ سوى اوست ، نمى ترسى ؟ یا اینكھ مرا مى شناسى ، بھ جنگ من مى آیى ؟! ابن سعد  
 .آیا نمى خواھى در كنار من باشى و ایشان را رھا كنى ؟ این ترا بھ خدا نزدیك كند
 : عمر بن سعد گفت
 .مى ترسم خانھ ام را ویران كنند
 :حضرت فرمود
 . من آنرا براى تو بنا مى كنم
 : او گفت
 .مى ترسم اموالم را مصادره كنند
 :امام علیھ السالم فرمود
 . من از اموال خود در حجاز، بھتر از آنرا بھ تو مى دھم
 : او گفت
 . بر اھل و عیالم از دست ابن زیاد مى ترسم
 :حضرت فرمود
 . من سالمت ایشان را تضمین مى كنم

ھ السالم از ھدایت او ماءیوس شد، فرمودعمر بن سعد ساكت ماند و وقتى امام حسین علی : 
خدا ترا بزودى بر بسترت نابود نموده و در روز حشرت ترا نیامرزد؛ بھ خدا سوگند، امیدوارم ! ترا چھ شده است 

 . از گندم عراق جز اندكى نخورى
 : عمر بن سعد بھ استھزاء گفت

94. (بجاى گندم جو مى خورم  ) 
 بن ابى المحل بھ میدان آمده و امان نامھ اى را كھ از ابن زیاد براى فرزندان سپس شمر بن ذى الجوشن و عبدهللا



 : خواھر خود، عباس و عبدهللا و جعفر و عثمان ، گرفتھ بودند، آورده و شمر با صداى بلند گفت
د، اطاعت و شما در امان ھستید؛ خودتان را با حسین بھ كشتن ندھید و از امیر المؤ منین یزی! اى فرزندان خواھرم 

 .پیروى نمایید
 :عباس فرمود

آیا بھ ما دستور مى ! لعنت خدا بر تو و امان تو باد؛ آیا ما را امان مى دھى و فرزند رسول خدا را امانى نیست ؟
95. (دھى كھ بھ اطاعت لعنت شدگان و اوالدشان در آییم  ) 

ھاى حسینى حركت كردند و در آن سو، روز نھم ، عمر بن سعد دستور پیشروى بھ لشكرش داد و بھ سوى خیمھ 
امام حسین علیھ السالم بیرون خیمھ اش ، در حالى كھ سر مبارك بر زانو و دستھ شمشیر بھ دستش بود، اندكى 
 :خوابش برد و در خواب رسول اكرم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را دید كھ فرمود
 .بى گمان ، بھ ھمین زودى تو نزد ما خواھى بود

ھا السالم صداى لشكریان دشمن را شنید و رو بھ امام حسین علیھ السالم آورد و خبر نزدیك شدن دشمن زینب علی
فرمود  را داد و حضرت بھ عباس  : 

 .خودت برو و ببین چھ مى خواھند
 :حضرت عباس علیھ السالم با بیست سوار رفت و آنھا گفتند

با شما جنگ كنیمامیر فرمان داده است كھ یا بھ اطاعت او درآیید و یا   . 
حضرت ابوالفضل العباس علیھ السالم نزد امام حسین علیھ السالم آمد و پیام عمر بن سعد را رساند و امام علیھ 
 :السالم فرمود

نزد ایشان برو و امشب را مھلت بگیر تا امشب را مشغول نماز و راز و نیاز با پروردگارمان شده و از او استغفار 
  داوند متعال مى داند كھ من نماز و تالوت قرآن و مناجات و نیایش و استغفار و آمرزش و آمرزش خواھیم ؛ خ

 . خواھى را دوست دارم
الھى فرمود  حضرت ابوالفضل علیھ السالم یارانش را جمع كرد و بعد از حمد و سپاس  : 

و ما را در دین دانا نمودى و ترا سپاس گویم كھ با نبوت ما را كرامت بخشیدى و قرآن را بھ ما آموختى ! بارالھا
و دلى ) شنوا(و گوش ) بینا(براى ما چشم  ( عطا فرمودى و ما را از شرك ورزان قرار ندادى) بیدار  . 

اما بعد؛ بطور یقین من یارانى بھتر از یارانم و خاندانى نیكوكارتر و با وفاتر و بھ صلھ ارحام پاى بندتر از خاندانم 
زیب عطا فرماید  مھ پاداش ، سراغ ندارم ؛ خداوند بھ ھ . 

بطور یقین جدم ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، مرا خبر داده بود كھ من بھ عراق خوانده شده و بر محلى 
 . بھ نام عمورا و كربال فرود آمده و بھ شھادت نائل خواھد شد و اینك وقت آن نزدیك شده است

واھد كرد و اكنون شما آزاد ھستید و من بیعت خود را از شما برداشتم ؛ بھ اعتقاد من ، دشمن فردا جنگ را آغاز خ
بھ ھمھ شما اجازه مى دھم كھ در تاریكى شب ، ھر یك از شما دست یكى از خانواده ام را گرفتھ و بھ شھر و آبادى 
بھ ھمھ شما پاداش خداوند  .خویش حركت كنید؛ اینھا فقط بھ دنبال من بوده و بعد از من ، با دیگران كارى ندارند
 .خیر عطا فرماید
 :در اینحال ھمھ افراد خانواده اش از آن جملھ عباس علیھ السالم گفتند
 . خداوند آنروز را نیاورد كھ بعد از تو زنده باشیم ؛ ھرگز از تو جدا نمى شویم
 :امام حسین علیھ السالم رو بھ فرزندان مسلم بن عقیل فرمود

شما بروید شھادت مسلم شما را بس است ؛ . 
 :فرزندان عقیل گفتند

در آن حال مردم بھ ما چھ گویند و ما براى ایشان چھ گوییم ؛ آیا بھ ایشان بگوییم كھ سرور و آقایمان و فرزندان 
عمویمان كھ بھترین عموست ، رھا كردیم و تیرى در یاریش رھا نكرده و شمشیر و نیزه اى نزدیم و ندانیم كھ بر 
 .سرش چھ آمد

خدا، ترا رھا نكنیم ؛ جان و مال و خانواده مان را فداى تو مى كنیم و تا آخرین قطره خون در راه تو بھ نبرد  قسم بھ



 .مى پردازیم ؛ خداوند زندگى پس از تو را نصیب ما نگرداند
 : مسلم بن عوسجھ بپا خاست و گفت

ى شوم تا آنھا را تا آخرین لحظھ حیاتم با نیزه قسم بھ خدا، از تو جدا نم! جواب خدا را چھ دھیم ؟! آیا ترا رھا كنیم ؟
 . و شمشیرم و اگر سالحى نداشتھ باشم ، با سنگ زنم
 : سعید بن عبدهللا حنفى گفت

بھ خدا سوگند، ترا رھا نمى كنیم تا خداوند بداند كھ پس از رسولش حدود و حریم شما را حفظ كردیم ؛ قسم بھ خدا، 
و پیكرم را سوزانده و بھ باد دھند؛ از تو جدا نمى شوم ؛ چگونھ روم و حال آنكھ  اگر بدانم كھ ھفتاد بار كشتھ شده

 . پس از شھادت ، كرامت ابدى در انتظار ماست
 : زھیر بن قین گفت
 . بھ خدا قسم ، دوست دارم كھ ھزار بار كشتھ شده و زنده شوم و از تو و خاندانت دفاع كنم

ادگى نمودند و امام علیھ السالم براى ھمھ ایشان از خداوند متعال پاداش و دیگر یاران حضرت نیز اینچنین اعالم آم
96. (سزاى خیر طلبید ) 

 :وقتى ھمھ یاران عشق ، اخالص و صدق نیت خود را ثابت كردند، امام حسین علیھ السالم فرمود
 .بى گمان فردا جز على ، فرزندم ، ھمھ ما حتى قاسم و طفل شیرخوار كشتھ خواھیم شد

را یاران گفتند ھمھ : 
خدا را سپاس كھ ما را بھ یاریت كرامت بخشید و با شھادت در كنارتان شرافت عطا فرما؛ آیا بھ اینكھ با تو خواھیم 
 ! بود، خشنود نباشیم یا بن رسول هللا

بھشتى در اینحال امام حسین علیھ السالم براى ھمھ آنھا دعا فرموده و با كرامت خود، مقام و منزلت و نعمت ھاى 
 :ھر كدام را بھ ایشان نشان داد و فرمود

كھ ) عج (بھشت بر شما بشارت باد؛ بھ خدا قسم ، پس از شھادتمان ، خداوند متعال بعد از ظھور قائم آل محمد 
را در غل و زنجیر و ) دشمن (انتقام از ستمگران مى گیرد، ھمھ ما و شما را بھ دنیا باز خواھد گرداند و ھمھ اینھا 

97. (و شكنجھ ھاى مختلف خواھیم دیدعذاب  ) 
 :شب عاشورا حضرت شمشیرش را آماده مى كرد و چند بار اشعار ذیل را زمزمھ لب فرمود
 یا دھر اف لك من خلیل
 كم لك باالشراق و االصیل
 من صاحب او طالب قتیل
 والدھر ال یقنع بالبدیل
 وانما االمر الى الجلیل
 و كل حى سالك سبیلى

بر تو از دوستى ات ؛ چھ بسیار در بامداد و شامگاه یار و عاشق  اف! اى روزگار ( را كشتھ اى ؛ روزگار ) حق 
ھمسان و بدیل را نمى پذیرد؛ جز این نیست كھ تمام امور بھ سوى خداست و عاقبت ھر شخص زنده ھمین است كھ 
 . من مى روم

از اینرو سراسیمھ نزد امام حسین علیھ السالم  زینب علیھا السالم این ابیات را شنید و نتوانست خود را نگھدارد؛
 :آمد و فرمود

امروز روزى است كھ پدر و مادرم ، على و فاطمھ ، و برادرم . اى كاش مرگم فرا مى رسید! واى از این مصیبت 
98. (، حسن ، از دنیا مى رود؛ اى یادگار و جانشین رفتگان و پناه بازماندگان  ) 

السالم بھ خواھرش نگریست و فرموددر اینحال امام حسین علیھ  : 
شیطان بردباریت را نبرد! خواھرم  . 

 :زینب پرسید
 آیا ترا بھ ستم مى گیرند و این دل آزرده ام ، داغدارتر خواھد شد؟



امام حسین علیھ السالم آب بھ روى خواھرش . و سیلى بر چھره خود نواخت و گریبان چاك كرد و بیھوش افتاد
 :ریخت و بھ او فرمود

تقواى الھى پیشھ كن و با صبر و شكیبایى الھى ، تسلى جوى ؛ بدانكھ ھمھ اھل زمین و آسمانھا مى میرند ! خواھرم 
و بى گمان ھر چیزى غیر از وجھ الھى فانى مى شود؛ ھمان خدایى كھ آفریده را بھ قدرتش آفرید و معبوثشان مى 

از من بودند؛ من و ھر مسلمانى باید بھ رسول خدا صلى هللا كند؛ او یگانھ بى ھمتاست ؛ پدر و مادر و برادرم بھتر 
 . علیھ و آلھ و سلم اقتدا و تاءسى نماییم

تو را سوگند مى دھم ؛ پس بر این سوگند استوار باش و گریبان چاك مكن و روى مخراش و فریاد و ! خواھرم 
 . شیون و زارى براى من بلند مكن

خى مى كرد و مى گفتدر آنسوى خیمھ ھا بریر با دیگران شو  : 
بخاطر دیدارى كھ خواھیم داشت ، خوشحالم ؛ بھ خدا قسم ، بین ما و حور العین فاصلھ اى جز شمشیر اینان بر ما 
 .نیست ؛ قسم مى خورم كھ دارم االن بر ما بتازند
 : و حبیب بن مظاھر خنده كنان بیرون آمد و ابن حصین بھ او گفت
 . اكنون وقت خنده نیست

ب داداو جوا : 
99. (كجا براى شادى بھتر از اینجاست ؛ پس از شھادت با حور العین ھمنشین خواھیم بود ) 

خیمھ ھاى شیرمردان میدان نبرد، از یك سو تبدیل بھ عبادتگاه آنان شده بود و از سوى دیگر مكانى براى آماده 
آخرین لحظات زندگى خویش در  كردن ادوات جنگى ؛ یاران عاشق در مناجات و سجده و ركوع ، با معبود خود

 .این دنیا را سپرى مى كردند
امام حسین علیھ السالم صبح روز عاشوراء كھ مصادف با جمعھ بود، بعد از نماز صبح ، پس از سخنان كوتاھى بھ 

 و) میمنة (یارانش ، ایشان را براى نبرد در میدان ، آرایش نظامى داد و زھیر بن قین را براى سمت راست میدان 
گذارد و خود حضرت با اھل بیتش در قلب میدان صف كشیدند و ) میسرة (حبیب بن مظاھر را براى سمت چپ 

ندارند  پرچم را بھ دست با كفایت حضرت عباس علیھ السالم داد و بھ موسى بن عمیر فرمود كھ بین یارانش  : 
رد و براى پرداخت آن نیندیشیده باشد، در ھر كسى بدھكار است ، نباید با من بھ پیكار آید، ھر شخصى با بدھى بمی

100. (آتش خواھد بود ) 
بھ میدان آمد كھ میمنة را بھ عمرو بن حجاج و میسرة را بھ شمر ) 101(عمر بن سعد نیز با لشكر سى ھزار نفرى 

 .بن ذى الجوشن داده بود
ھا كنده بودند، مشاھده كرده و وقتى نزدیك آمدند، شعلھ ھاى آتش را در خندقى كھ بھ دستور حضرت در دور خیمھ 

 : شمر با صداى بلند گفت
بھ سوى آتش قبل از قیامت پیشى گرفتى! حسین   . 

 :در اینحال مسلم بن عوسجھ خواست تیرى بھ سوى آنان بیاندازد ولیكن حضرت او را از اینكار منع كرد و فرمود
 . نمى خواھم شروع كننده جنگ باشم
 :و بھ شمر پاسخ داد

قیامت سزاوارتر از من ھستى تو بھ آتش  . 
 :و سپس حضرت بھ دشمن فرمود
آیا شما شك دارید كھ من فرزند دخت پیامبرتان ھستم ؛ بھ خدا قسم ، در مشرق و مغرب ، فرزند دخت پیغمبرى 
غیر از من نیست ؛ آیا كسى از شما را كشتم یا مالى از شما را تلف كردم و یا كسى را مجروح ساختم و شما مى 

ھید قصاصم كنید؟خوا ! 
 :ھیچ كس پاسخ نداد و حضرت فرمود

آیا شما بھ من ننوشتید كھ میوه ھا رسیده و باغ ! زید بن حارث ! قیس بن اشعث ! حجار بن ابجر! شبث بن ربعى 
 . ھا سرسبز و چاھھا پر آب و تو را سپاھى آماده و آراستھ است ؛ پس بھ ما رو كن



 :آنھا انكار كردند و حضرت فرمود
اگر مرا نمى خواھید، بگذارید بھ جاى دیگرى پناه برم!اى مردم . بحان هللا ؛ بھ خدا سوگند، شما نوشتیدس  . 

 : قیس بن اشعث گفت
 .چرا بھ فرمان عمو زادگانت در نمى آیى ؟ ایشان ھرگز جز نیكى بھ تو، كارى نكنند
 :امام حسین علیھ السالم فرمود

قسم بھ . آیا مى خواھى بنى ھاشم بیش از خون مسلم طالبت باشند. ھستى  برادر) محمد بن اشعث (تو با برادرت 
من از اینكھ مرا سنگسار كنید و از ھر ! بندگان خدا. خدا، دست ذلت بھ ایشان ندھم و چون بردگان فرار نكنم 

 . متكبرى كھ بھ روز حساب ایمان ندارد بھ پروردگارمان پناه مى برم
و عقبة بن سمعان را فرمود تا زانوى شتر را ببندد و دشمن آھنگ حملھ كرد و و سپس حضرت از شتر فرود آمد 

 :عبدهللا بن حوزه فریاد زد
ترا آتش جھنم بشارت باد! آیا حسین در بین شماست ؟ اى حسین  . 

 :امام حسین علیھ السالم فرمود
تو كیستى ؟. وم دروغ گفتى ؛ من بھ پیشگاه پروردگارى آمرزنده و كریم و مطاع و شفیع وارد مى ش  

وقتى او خودش را معرفى كرد حضرت نفرینش كرد و ھماندم اسبش رم كرد و او افتاد و پایش كھ بھ ركاب اسب 
آویزان شده بود قطع شد و اسبش او را بھ سنگ ھاى آنجا زد و سرانجام مرد و مسروق بن وائل وقتى این صحنھ 

بود تا سر حسین علیھ السالم را بھ نزد ابن زیاد ببرد، منصرف  را دید، از آنجا كھ خود را در اول صف آماده كرده
102. (شد و برگشت  ) 

در این حال زھیر بن قین و بریر، یكى پس از دیگرى براى لشكر عمر بن سعد سخنرانى كردند و آنان را بھ شیوه 
دازى پاسخ دادند و حضرت ھاى مختلف بھ یارى حضرت سیدالشھداء علیھ السالم فرا خواندند و لیكن آنھا با تیران

 :در حالى كھ قرآن را بر سر گرفتھ بود سخنرانى دیگرى براى آنان ایراد كرد و فرمود
شما را بھ خدا، آیا . بین ما كتاب خدا و سنت جدم ، رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ، موجود است ! اى مردم 

ختر محمد مصطفى ، و پدرم على بن ابیطالب و مادر مى دانید كھ جدم رسول خداست و مادرم فاطمھ زھراء، د
بزرگم خدیجھ ، اولین زن مسلمان و حمزه ، سیدالشھداء، عموى پدرم و جعفر طیار عمویم و این شمشیر و عمامھ 
رسول خداست و على اولین مسلمان این امت و داناترین و بردبارترین ایشان است و او سرور ھر مرد و زن مؤ 
 من است ؟

تاءیید كردند و حضرت فرمودھمگى  : 
 .پس چرا مى خواھید خونم را بریزید
 :گفتند
 . اینھا را مى دانیم و دست از تو بر نداریم تا از تشنگى بمیرى
 :در اینحال امام حسین علیھ السالم فرمود

ا شمشیرى را كھ ھالك و اندوه بر شما باد؛ ما را براى فریادرسى خودتان خواندید و ما شتابان آمدیم شم! اى مردم 
چرا آنگاه كھ شمشیرھا در نیام و دل ھا آرام بود، ! واى بر شما... براى ما بر عھده شما بود، علیھ ما بھ كار گرفتید

بھ خدا قسم ، این نیرنگى است كھ از دیر زمان در شماست... ما را رھا نكردید  . 
و ذلت و خوارى قرار داده است و ھیھات كھ ما  ھان ؛ این زنازاده فرزند مرا بر سر دو راھى ، شمشیر و مبارزه

و مردم غیرتمند .) كھ ما را پرورانده است (تن بھ ذلت دھیم ؛ خدا و رسولش و مردم با ایمان و دامان پاك و پاكیزه 
 ... و بھ دور از ذلت ، ھرگز بھ ما اجازه نمى دھند كھ فرمانبرى فرومایگان را بر كشتھ شدن شرافتمندانھ برگزینیم
 :و سرانجام دست رو بھ آسمان نمود و فرمود

باران آسمان را از آنان فرو بند و مانند سال ھاى قحطى و خشكسالى یوسف را بر آنان بفرست و آن جوان !بارالھا
را بر ایشان بگمار تا ساغرھاى تلخ و ناگوار مرگ را بھ ایشان بچشاند كھ ما را ) حجاج بن یوسف ثقفى (ثقیف 

104. (تو پروردگار مایى و توكل ما فقط بھ توست و بھ تو روى مى آوریم . و خوار نمودند (103)دروغ گفتھ  ) 



پس از ایراد خطبھ و سخنرانى ، حضرت اسب رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را كھ مرتجز نام داشت ، 
فتخواست و سوارش شد و صف یاران را مرتب مى فرمود كھ عمر بن سعد تیرى بیافكند و گ  : 

 . نزد امیر گواه باشید كھ اولین تیر را من بھ سوى آنان رھا كردم
 .و بھ دنبال این ، تیر از ناحیھ دشمن چون بارش باران ، بر یاران عشق فرود مى آمد
 :در اینحال حضرت بھ اصحابش فرمود

رستاده این مردم بھ رحمت خداى شما را در بر گیرد؛ آماده مرگ شوید كھ چاره اى جز آن نیست ؛ این تیرھا ف
 . سوى شماست

در اینحال خداوند متعال امام حسین علیھ السالم را با فرستادن امداد غیبى بین پیروزى بر دشمن و دیدار خود 
 :و سپس فرمود (105)متخیر نمود و حضرت لقاء الھى را انتخاب كرد 
 اما من مغیث یغیثنا لوجھ هللا اما من ذاب یذب عن حرم رسول هللا ؟
 آیا فریاد رسى نیست كھ بخاطر خدا بھ فریاد ما رسد؟
 آیا كسى نیست كھ از حرم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم دفاع كند؟
 : در اینحال حر بن یزید ریاحى نزد عمر بن سعد رفت و گفت
 آیا براستى مى خواھى با او بجنگى ؟
 :او پاسخ داد

بریدن دست ھا در آن آسان ترین كارھا باشد بھ خدا قسم ، جنگى كنم كھ افتادن سرھا و . 
 : حر آمد و سوار اسبى شد و مھاجر بن اوس بھ او گفت
 مى خواھى حملھ كنى ؟
 :حر جوابى نداد و لرزه بھ اندامش افتاد و او را گفتند

ختیماگر از دلیرترین افراد كوفھ مى پرسیدند، ترا از قلم نمى اندا! این چھ حالتى است در تو مى بینیم ؟  . 
 :حر پاسخ داد
 . خود را بین بھشت و جھنم مى بینم ؛ بھ خدا قسم ، گر چھ مرا بسوزانند، بھشت را بر مى گزینم
 : در اینحال با اسب بھ سوى امام حسین علیھ السالم تاخت و دست بر سر نھاد و مى گفت

یامبرت را ترساندمبھ سوى تو آمدم ؛ توبھ مرا بپذیر؛ من دل و اولیاى تو و فرزندان پ! خدایا  . 
 : در حالى كھ از شرم و حیاء سر بھ زیر افكنده بود، بھ امام حسین علیھ السالم گفت

آیا توبھ من پذیرفتھ است ؟! اى ابا عبدهللا   
 : وقتى حضرت سیدالشھداء جواب مثبت داد، حر گفت

درگاه تو باشم تا شاید در قیامت دست  از آنجا كھ اولین نفرى بودم كھ بھ جنگ تو آمدم ، اجازه ده تا نخستین كشتھ
106. (در دست جدت گذارم  ) 

حر وارد میدان نبرد شد و پس از كشتن عده اى از دشمن نابكار بر اثر اصابت ضربات ھولناكى بر پیكر مباركش 
، بھ زمین افتاد و حضرت بھ بالین وى آمد و سر مطھرش را كھ از آن خون جارى مى شد، با دستمالى بستھ و 
 :چھره غبار آلود او را پاك مى كرد و مى فرمود
 . ھمچنان كھ مادرت ترا حر نامید، در دنیا و آخرت آزاد مردى

وارد میدان نبرد شد و پس از چندى   در آنسو بین یاران حضرت جوانى بھ نام وھب در حضور مادر و ھمسرش 
 : برگشت و بھ مادر گفت

آیا از من راضى ھستى ؟! مادرم   
 : مادر گفت
 . آنگاه از تو راضى مى شوم كھ در محضر حسین علیھ السالم بھ شھادت رسى
 : ھمسرش اظھار داشت

ترا بخدا، مرا بھ فراق و دورى ات مبتال مگردان! وھب   . 



 : مادر گفت
پسرم بھ حرف ھمسرت گوش مده ؛ بھ میدان برگرد و پیش روى فرزند دخت پیغمبرت نبرد كن تا روز قیامت 

املت شودشفاعت جدش ش . 
برخى نقل (و مادرش ) 107(وھب بھ میدان برگشت و مبارزه را دوباره آغاز كرد و عاقبت دستانش را قطع كردند 

عمود خیمھ را برداشت و بھ میدان آمد و امام حسین فرمود) ھا، ھمسرش  : 
108. (خداوند بھ شما براى یارى خاندانم پاداش نیكو عطا فرماید؛ بھ نزد زنان برگرد ) 

س عمرو بن جناده كھ یازدھمین بھار خود را تازه پشت سر گذاشتھ بود، بعد از شھادت پدر بزرگوارش ، نزد امام پ
 :علیھ السالم آمد تا اجازه ورود بھ میدان رزم را بگیرد؛ از اینرو حضرت فرمود
 .از آنجا كھ پدرت شھید شد، شاید مادرت راضى نباشد
 : نوجوان دالور گفت

یدان روممادرم گفت كھ م  . 
از اینرو حضرت اجازه داد و او بھ سرعت وارد مبارزه شد و چندى نگذشت كھ بھ فیض شھادت نائل آمد و سرش 

109. (را از تن جدا كرده و بھ سوى امام علیھ السالم پرتاب كردند ) 
رساند و وقتى  سپس مسلم بن عوسجھ وارد میدان شد و با سن باالیى كھ داشت ، چندین نفر از دشمن را بھ ھالكت

 : بھ شھادت رسید، امام حسین علیھ السالم و حبیب بن مظاھر بھ بالینش آمدند و مسلم بن حبیب گفت
110. (ترا وصیت مى كنم كھ در پاى ركاب ابا عبدهللا بھ مبارزه پرداختھ و كشتھ شوى  ) 

ھره او پاك مى كرد و در حالى در آنسو ھمسر عبدهللا بن عمیر كلبى بر سر بالین شوھرش ، گرد و غبار را از چ
كھ ورود بھ بھشت را براى او تبریك مى گفت ، بھ دستور شمر بن ذى الجوشن گرز آھنینى بر سرش فرود آوردند 
 .و در ھمان لحظھ بھ شھادت رسیدند
 : در اینحال ابو ثمامھ صائدى بھ آسمان نگاه كرد و بھ حضرت گفت

شھادت رسم و این نمازى كھ وقتش رسیده بھ پا دارم جانم فدایتان ؛ دوست دارم قبل از شما بھ  . 
 :امام حسین علیھ السالم بھ آسمان نگاه كرد و فرمود
 .نماز را یاد كردى ؛ خدا ترا از نمازگزاران قرار دھد؛ از دشمن بخواھید كھ بھ ما مھلت نماز خواندن دھد+
 : در اینحال حصین گفت
 . نماز شما قبول نیست

تحبیب بن مظاھر گف  : 
آیا گمان مى كنى كھ نماز خاندان رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم قبول نیست ولى نماز تو قبول است ؛ اى 
 !حمار
حصین و بھ دنبالش ، دیگر افراد دشمن بھ حبیب بن مظاھر حملھ كرده و بعد از كشتھ شدن عده زیادى از آنان ، 

111. (حبیب بن مظاھر بھ شھادت رسید ) 
غالم ابوذر غفارى ، براى كسب اجازه نبرد، نزد امام علیھ السالم آمد ولیكن حضرت فرمود سپس جون ، : 

 .تو براى در امان بودن از آسیب ھا نزد ما بودى ، اكنون تو آزادى ؛ برو
 : در اینحال جون بھ پاى امام علیھ السالم افتاد و گفت

بھ خدا مى دانم كھ سیاه چھره و بدبو و از خاندان ! رم ؟در خوشى ھا با شما بودم و اكنون دست یارى از شما بر دا
 .متعالى و صاحب شرافت و بزرگى نیستم ؛ بھ خدا قسم ، از شما جدا نگردم تا خون سیاھم با خون شما آمیختھ گردد

نفر را بھ ھالكت رساند و سرانجام بھ شھادت رسید و  25حضرت اجازه نبرد داد و جون وارد میدان شد و حدود و 
 :امام علیھ السالم بر بالینش آمد و فرمود

112. (او را رو سفید گردان و خوشبو؛ با محمد و آل محمد آشنا و ھمراھش گردان ! بارالھا ) 
پس از شھادت یاران ، امام حسین و خاندانش تنھا ماندند؛ از اینرو على اكبر كھ بیست و ھفتمین بھار عمرش را 

زه نبرد بھ خدمت پدر ارجمندش آمد و حضرت اجازه داد؛ على اكبر بھ سوى تازه سپرى كرده بود، جھت كسب اجا



 :میدان قدم بر مى داشت و حضرت بھ او نگاه مى كرد و گریھ كنان فرمود
شاھد باش كھ شبیھ ترین مردم از حیث سیرت و صورت بھ رسول و فرستاده ات ، بھ میدان كارزار مى ! بارالھا

را مى نمود، بھ او مى نگریستم رود؛ وقتى دلمان ھواى پیغمبرت  . 
 : على اكبر وارد میدان رزم شد و عده زیادى از دشمن را بھ ھالكت رساند و نزد پدر برگشت و گفت

تشنگى مرا مى كشد! پدر جان  . 
 :در اینحال امام حسین علیھ السالم گریھ كرد و فرمود

اه نداردبھ زودى بھ دست جدت سیراب مى شوى كھ تشنگى در آن ر! فرزندم  . 
على اكبر بھ میدان بازگشت و پس از مبارزه شجاعانھ ، ناگھان تیرى بھ سینھ و ضربھ شمشیرى بھ سر مباركش 
 :فرود آمد و ندا زد

خداحافظ؛ این جدم است كھ مرا سیراب مى نماید! یا ابا عبدهللا  . 
د و فرمودبھ سرعت امام علیھ السالم بھ بالینش آمد و چھره مباركش بر رخسار او گذار : 

خداوند مردم ستمگرى را كھ ترا كشتند، نابود سازد، اینان چقدر بر خدا و رسولش گستاخند؛ پس از تو اف بر این 
 .دنیا
. و آنگاه از خون پاك فرزند دلبندش برداشت و بھ آسمان پرتاب كرد و لیكن قطره اى از آن بھ زمین بر نگشت 

)113 ) 
دهللا ، وارد میدان شد و بعد از مبارزه شجاعانھ ، بھ شھادت رسیدپس از او فرزند مسلم بن عقیل ، عب . 

سپس قاسم كھ بھ سن بلوغ نرسیده بود، نزد عمویش آمد و امام حسین علیھ السالم او را بھ آغوش گرفت و اشك 
 روى زمین كشیده مى شد، شمشیر بھ كمر بست و وارد میدان شد و چندى  ریخت و در حالى كھ شمشیر بر كمرش 

نگذشت كھ ناگھان عمرو بن سعد ضربت شمشیر بر او فرود آورد و سرش را شكافت و قاسم بھ خون غلطید و ندا 
 :زد

بھ دادم برس! عمو جان   . 
امام حسین علیھ السالم بھ سرعت خود را بھ بالین قاسم رساند و ضربتى بر عمرو بن سعد نواخت كھ دستش قطع 

اتش بھ میدان تاختند؛ سرانجام زیر سم اسبان ھالك شد و حضرت فرمودشد و او فریاد زد و كوفیان براى نج : 
. بھ خدا قسم ، بر عمویت سخت است كھ او را بھ یارى بخوانى و جوابت ندھد و یا یاریش سودى بحالت نبخشد

)114 ) 
ندهو اما در اطراف خیمھ ھا تشنگى فریاد كودكان را بھ گوش مى رساند و حضرت سیدالشھداء از آنان شرم  ! 

 : در این حال ، حضرت ابوالفضل نزد امام علیھ السالم آمد و گفت
دلم از دست این منافقان بھ تنگ آمده و مى خواھم از ایشان خونخواھى كنم! موالى من   . 

 :امام حسین علیھ السالم فرمود
 .پس براى كودكان آبى بیاور

د؛ با اینكھ حدود چھار ھزار نفر از دشمن راه حضرت ابوالفضل العباس با مشك سوار اسب شد و آھنگ فرات كر
را بر او بستھ بودند، با كشتن حدود ھشتاد نفر، آنھا را متفرق ساخت و وارد فرات شد و خواست با آوردن آب 
نزدیكان لبان تشنھ اش ، جرعھ آبى بنوشد و لیكن بھ یاد تشنگى امام حسین علیھ السالم و اھل بیتش افتاد و آن را بھ 

فكند و با خود گفتفرات ا  : 
 ! اینك حسین وارد میدان جنگ شده است و تو آب گوارا مى نوشى

سپس مشك را پر كرد و بھ دوش راست گرفت و سوى خیمھ ھا مى آمد كھ دشمن او را محاصره كرده و بعد از 
علیھ  مبارزه سخت ، زید بن رقاد بھ كمك حكیم بن طفیل ضربتى بھ دست راست حضرت ابوالفضل زد و عباس

 :السالم فرمود
 و هللا ان قطعتم یمینى
 انى احامى اءبدا عن دینى



 و عن امام صادق الیقین
 نجل النبى الطاھر االمین
بھ خدا سوگند، اگر دست راستم را قطع كنید، بى گمان از دین خود و امام و پیشوایم كھ در ایمان خود صادق و 

كنم فرزند پیامبر پاك و امین است ، پیوستھ دفاع مى  . 
آنگاه مشك بھ دست چپ گرفت و حكیم بن طفیل ضربتى بھ این دست عباس علیھ السالم فرود آورد و حضرت 
مشك بھ دندان گرفت و تیرى بھ مشك اصابت كرد و سرانجام تیرى بھ سینھ مباركش خورد و با گرزى آھنین بر 

زد و حضرت بھ سرعت خود را بھ بالین سقاى  سرش زدند و از اسب بھ زمین افتاد و امام حسین علیھ السالم را ندا
 :كربال رساند و سر مباركش بھ دامن گرفت و فرمود

115. (اكنون كمرم شكست و چاره اندیشى ام فرو نشست  ) 
و پیكر پاك علمدارش را بھ خیمھ آورد و صداى گریھ و نالھ زنان و كودكان در خیمھ ھا بلند شده بود كھ امام حسین 

اشك بر چشم بھ آواى بلند ندا زدعلیھ السالم با  : 
آیا كسى ھست كھ از حرم رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم دفاع كند؟ آیا یكتاپرستى ھست كھ درباره ما از خدا 
 بترسد؟ آیا فریادرسى ھست كھ در راه خدا بھ فریاد ما رسد؟

اصغر، را بھ آغوش گرفت و بوسھ كنان  در اینحال امام علیھ السالم بھ در خیمھ آمد و فرزند شیرخوارش ، على
 :فرمود

116. (بدا بھ حال این مردم ؛ آنگاه كھ جدت با آنھا مخاصمھ كند ) 
زد و حضرت خون گلوى او را بھ كف دست گرفت ) 117(در اینحال حرملھ بن كاھل تیرى بھ گلوى مبارك كودك 

 .و بھ آسمان انداخت و قطره اى از آن بھ زمین باز نگشت 
رت تنھا و بى یاور وارد میدان نبرد شد و پیوستھ بھ دشمن مى تاخت و مى فرمودسپس حض : 

 الموت خیر من ركوب العار
 و العار اءولى من دخول النار
 اءنا الحسین بن على
 آلیت اءن ال اءنثنى
 اءحمى عیاالت اءبى
 امضى على دین النبى
 . مرگ برتر از پذیرش ننگ و ذلت و ذلت بھتر از آتش جھنم است
 . من حسین بن على ھستم ؛ قسم خوردم كھ سر ذلت فرود نیاورم
 . از خانواده پدرم حمایت كرده و در راه آیین پیامبر كشتھ مى شوم

دشمن كھ خود را ناتوان در مقابل حضرت مى دید، جھت استیالء بر حضرت ، بین خیمھ ھا و امام علیھ السالم 
یھ و آلھ و سلم فرمودموضع گرفت و ریحانھ رسول خدا صلى هللا عل : 

اگر دین ندارید و از روز قیامت نمى ھراسید، پس در این دنیا آزاد مرد ! اى پیروان خاندان ابوسفیان ! واى بر شما
من و شما با ھم مى جنگیم و این زنان گناھى ندارند؛ تا . باشید؛ اگر عرب ھستید، بھ شئون نژادى خود توجھ كنید

كنند  انانتان را نگذارید بر اھل بیت من تعرض من زنده ام ، یاغیان و ناد . 
 : شمر لعنھ هللا گفت
 . پیشنھادت را مى پذیرم

و آھنگ حملھ بر سرور جوانان بھشت را شدیدتر كردند و از ھر سو تیرى بھ پیكر مبارك امام علیھ السالم مى 
لحظھ اى بیاساید كھ ناگھان  انداختند؛ بر اثر زخم تیر و شمشیرھا، حضرت خود را بھ طرفى كشاند و خواست

سنگى بر پیشانى مباركش اصابت كرد و وقتى خون را از چھره پاك مى نمود، تیرى سھ شاخھ و زھر آلود بر سینھ 
 :حضرت فرو رفت و فرمود
 . بسم هللا و باr و على ملة رسول هللا



 .بھ نام خدا و بیارى خدا و بر آیین رسول خدا
مردى را كھ روى زمین ، فرزند دخت پیغمبرى غیر از او نیست ، مى كشند تو مى دانى كھ ایشان! خدایا . 

حضرت تیر را بیرون آورد و دست را از خون پر كرد و بھ آسمان پاشید و آسمان سرخگون شد و قطره اى از 
 . خون بھ زمین باز نگشت
 :در اینحال فرشتگان درگاه الھى گریھ سر دادند و گفتند

، برگزیده تو و فرزند دخت پیغمبرت تستاین حسین ! پروردگارا  . 
را بھ ایشان نمایاند و فرمود) عج (حق متعال حضرت قائم آل محمد  : 

118. (بھ دست این ، انتقام خواھم گرفت  ) 
اینك بر كسانى كھ آرزوى حضور در ركاب حضرت سیدالشھداء، سرور آزادگان را دارند، داشتن ارتباط عاشقانھ 

ر صدق و راستى در ادعاستپیوستھ ، تنھا نشانگ  . 
 :امام صادق علیھ السالم بھ حنان بن سدیر فرمود
 آیا ابا عبدهللا علیھ السالم را ھر ماه زیارت مى كنى ؟
 :او جواب منفى داد و حضرت فرمود
 ھر دو ماه یكبار زیارت مى كنى ؟
 :او جواب منفى داد و حضرت صادق علیھ السالم فرمود
 ھر سال چطور؟

از جواب منفى داد، امام صادق علیھ السالم فرمودوقتى او ب : 
 !چقدر بھ موالیتان جفا مى كنید؟
 : حنان بن سدیر گفت

راه دور است و تھیھ زاد و توشھ راحلھ بھ اندازه كافى در توانم نیست! یا بن رسول هللا   . 
 :امام صادق علیھ السالم فرمود

ترین مكان منزل و یا رفتن بھ صحرا، رو بھ مقبره حضرت ضمن غسل و پوشیدن پاك ترین لباست و رفتن بھ باال
 :ابا عبدهللا علیھ السالم این زیارتنامھ را بخوان 
السالم علیك یا موالى و ابن موالى و سیدى و ابن سیدى ؛ السالم علیك یا موالى یا قتیل بن قتیل الشھید السالم علیك 

بقلبى و لسانى و جوارحى و ان لم ازرك بنفسى و المشاھدة و رحمة هللا و بركاتھ اءنا زائرك یابن رسول هللا فعلیك  . 
السالم یا وارث آدم صفوة هللا و وارث موسى كلیم هللا و وارث عیسى روح هللا و كلمتھ و وارث محمد حبیب هللا و 

ه الساعة و فى نبیھ و رسولھ و وارث الحسن بن على وصى امیر المؤ منین لعن هللا قاتلك وجدد علیھم العذاب فى ھذ
 . كل ساعة
انا یا سیدى متقرب الى هللا جل و عز و الى جدك رسول هللا و الى ابیك امیر المؤ منین و الى اخیك الحسن و الیك یا 
موالى فعلیك سالم هللا و رحمتھ بزیارتى لك بقلبى و لسانى و جمیع جوارحى فكن یا سیدى شفیعى لقبول ذلك منى و 

ك و اللعنة و علیھم اتقرب الى هللا و الیكم اجمعینانا بالبرائة من اعدائ  . فعلیك صلوات هللا و رضوانھ و رحمتھ . 
سپس بر على بن الحسین كھ در كنار پاى امام حسین علیھ السالم مدفون است سالم داده و حاجات خود را بیان مى 
 : كنى و نماز زیارت بپا داشتھ و مى گویى

ى و سیدى و ابن سیدى و مودعك یا سیدى وابن سیدى یا على بن الحسین و مودعكم انا مودعك یا موالى و ابن موال
119. (یا سادتى یا معشر الشھداء فعلیكم سالم هللا و رحمتھ و رضوانھ  ) 

در این فراز از كتاب ، احادیثى درباره فضیلت زیارت و اثر ذكر مصائب و گریھ بر امام حسین علیھ السالم را در 
ذكر كرده و امید است خداوند متعال سعادت و توفیق بھ نیل بھ این كماالت را بھ ھمھ ما عطا فرمایددنیا و آخرت ،  . 

 : قال رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم
120. (كل عین باكیة یوم القیمة اال عین بكت على مصاب الحسین فانھا ضاحكة مستبسرة بنعیم الجنة ! یا فاطمة  ) 

اى روز قیامت گریان است مگر چشمى كھ بر مصیبت حسین بگرید؛ بطور یقین آن چشم  ھر دیده! اى فاطمھ 



 . خندان و مسرور است
 : قال على بن الحسین علیھما السالم

121. (من قطرت عیناه فینا قطرة و دمعت عیناه فینا دمعة بواءه هللا بھا فى الجنة حقبا  ) 
، خداوند او را بھ واسطھ آن قطره ، سالیان سال در بھشت كسى كھ قطره اشكى براى ما از چشمانش ریزان شود

 .سكنى مى دھد
 : قال االمام الصادق علیھ السالم

122. (نفس المھموم لظلمنا تسبیح و ھمھ لنا عبادة  ) 
 . آه اندوھگین براى مظلومیت ما، تسبیح و سعى و تالشش براى ما عبادت بزرگى است
 : قال االمام الرضا علیھ السالم

سمى یوم عاشوراء یوم بركة وادخر فیھ لمنزلھ شیئا لم یبارك لھ فیما ادخر و حشر یوم القیمة مع یزید و عبیدهللا من 
123. (بن زیاد و عمر بن سعد لعنھم هللا الى اءسفل درك من النار  ) 
براى او كسى كھ عاشورا را روز بركت بنامد و در آنروز براى منزلش چیزى تھیھ و ذخیره كند، آن اندوختھ 

مبارك نخواھد بود و روز قیامت با یزید و عبیدهللا و عمر بن سعد كھ لعنت خدا بر آنھا باد، محشور شده و در قعر 
 .جھنم خواھد بود

اینجا مناسب است قصھ اى را در این باره كھ در زمان مرحوم مجلسى ، اتفاق افتاده بود، براى خوانندگان محترم 
 : نقل كنیم

ز علم و دانش در مجلسى كھ با حضور عالمھ مجلسى رحمھ هللا تشكیل یافتھ بود، ادعاى فضل شخصى بى بھره ا
نموده و روایات مربوط بھ ثواب و فضیلت گریھ بر امام حسین علیھ السالم را بھ شدت تكذیب و انكار مى نمود؛ 

محشور شده و میزان ھمان شب وقتى بھ خواب رفت ، در خواب دید كھ مردم روز قیامت در دستھ ھاى منظم 
آماده شده و بر اثر شدت تشنگى بھ دنبال آب مى گردد و ... جھنم و باغ ھاى بھشتى و  اعمال ، پل صراط، آتش 

 :ناگھان حرص بزرگى را دید و با خود گفت 
 .این ھمان حوض كوثر است كھ خنك و شیرین تر از عسل مى باشد

ھل محشر را فرا گرفتھ بود، با لباس سیاه بر تن ، گریھ كنان كنار حوض ، دو مرد و یك زن كھ درخشش نورشان ا
 و غمگین ایستاده بودند؛ پرسیدم كھ اینھا كیستند؟
 :جواب دادند

این مصطفى صلى هللا علیھ و آلھ و سلم و او على مرتضى علیھ السالم و این بانو، طاھره ، فاطمھ زھراء علیھا 
 . السالم است

اه بر تن پرسیدم ، جواب دادندوقتى از علت پوشیدن لباس سی : 
 . مگر امروز روز عاشوراء؛ روز شھادت حسین علیھ السالم ، نیست

نزدیك فاطمھ زھراء علیھا السالم رفتھ و شدت تشنگى ام را بھ حضرت اظھار كردم و در اینحال نگاھى تند بھ من 
 :كرد و فرمود

زندم ، خون دلم ، روشنایى نور دیدگانم ، شھید آیا تو ھمان كسى ھستى كھ ثواب و فضیلت گریھ بر مصیبت فر
نفرین و لعنت خدا بر كشندگان و ستمگران و منع كنندگان ! كشتھ شده بھ ظلم و ستم ، حسینم ، را انكار مى كنى ؟

 .آب بر او باد
ھایم توبھ سرانجام از خواب بیدار شده و با ترس و واھمھ ، از درگاه پروردگار متعال آمرزش مى طلبیدم و از گفتھ 

. بھ بحث پرداختھ بودم ، رفتھ و ضمن بیان خوابم ، نزدشان توبھ كردم   كرده و نزد كسانى كھ با آنھا در مجلس
)124 ) 
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