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 (((علیھ السالم(ترجمھ ابصار العین فى انصار الحسین ((سلحشوران طّف : نام كتاب
 الشیخ محمد بن طاھر السماوى: مولف
 عباس جاللى: مترجم

 سخن ناشر
َ َعلَْیِھ َفِمْنُھم مَّن َقَضى َنْحَبُھ  لُوا َتْبِدیًال ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا هللاَّ ن َینَتِظُر َو َما َبدَّ  .(1)َو ِمْنُھم مَّ

قت در در تاریخ، واقعھ اى شگفت انگیز، غم افزا و در حقی) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نیم قرن پس از ھجرت پیامبر اكرم 
در این واقعھ مھم و اساسى كھ باید بر آن، جنگ تمام عیار میان حق و باطل و نور و ظلمت . نوع خود بى سابقھ، رخ داد

نام نھاد، در یك سو، تاریك اندیشان خفاش صفتى كھ از نور بعثت مى گریختند و سعى در خاموش نمودن آن داشتند، قرار 
ى كھ چون ابوذر و سلمان، گرد پیامبر رحمت مى گشتند تا نور، ُمھر و نشانھ گرفتھ بودند و در سوى دیگر، حق جویان

 .نبوت را بیابند، وجود داشتند
مسئلھ اى بھ بزرگى . در حادثھ كربال، نقش خواص و عوام و پدید آورندگان آن حادثھ غم انگیز، قابل دقت و مطالعھ است

مھم ترین عامل پیدایش این حادثھ تلخ، انحراف مسئلھ . ءمل قرار گیردقیام خونین كربال، زمینھ ھایى دارد كھ باید مورد تا
رھبرى از مسیر صحیح آن بود تا جایى كھ پس از چند سال، مجددا سنت ھاى جاھلى در جامعھ، مورد توجھ اداره كنندگان 

 - مات فراوانى متحمل شد براى آن ھا زح (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ پیامبر اكرم  -قرار گرفت و ارزش ھاى اسالمى 
خانھ نشین شدند، حق در ) علیھ السالم(در جامعھ كم رنگ شد؛ غیرت دینى، افول نمود، شخصیت ھایى چون امیرالمؤمنین 

قرآن و عترت، در انزوا : حصار بدعت ھا گرفتار آمد، امر بھ معروف و نھى از منكر در جامعھ متروك ماند و در یك كالم
 .قرار گرفت

بھ جھان ھستى نشان داده شد؛ در جبھھ اى،   ل، در حادثھ كربال، قدرت دو تفكر، دو گونھ تربیت، دو نوع گرایشبھ ھر حا
افكار مادى، دنیایى، پست، تربیت ھاى بدون اصول انسانى و مسوولیت شناسى و با نگاه ھاى تمامیت خواه و خودمحور، 

لیھماالسالم، سرسلسلھ آزادمردان بود و خدامحوران در پى فرمان جلوه مى نمود و در یك جبھھ، امامت با حسین بن على ع
 .امام واجب االطاعھ خویش بودند

ساز باشند؟  راستى تاریخ را چھ كسانى مى سازند؟ آیا اشخاصى چون معاویھ، عمر سعد و عبیدهللا زیادھا مى توانند تاریخ 
افرادى این چنین . م بر چھره ھر انسان آزاده اى مى نشاندبھ حق، چھره ھایى چون اینان، ننگ تاریخند كھ نامشان عرق شر

در صفحات متعلق بھ این دیوصفتان، جز تاریكى و جھالت . اھل تخریب و چنگ انداختن بھ چھره انسان، در گذر تاریخند
ھایى چون اگر در طول تاریخ، چھره . تاریخ بھ وجود آمده توسط اینان، جز سیاھى چیزى ندارد .چیز دیگرى وجود ندارد

انبیا، اولیا و ساالر شھیدان حسین بن على علیھماالسالم و یاران با وفایش نبودند، تاریخ چھ سخن صوابى براى گفتن داشت؟ 
بى شك تاریخ آموزنده، انسان ساز و عبرت آمیز از رادمردان و شیرزنانى مى سازند كھ در مدرسھ عشق بھ خدا، تربیت 

 .یافتھ اند
ھھ حق و باطل، در عاشورا رقم خورد و جوھره مردان دو سپاه، دو تفكر، دو نگاه بھ ھستى، رخ اوج رویارویى دو جب

با شأن و عظمت امامت، نور عصمت، طھارت، شجاعت، دلیرى و غیرت دینى در سپاه ) علیھ السالم(نمود؛ امام حسین 
ھستند، با آرامش تمام، خطبھ حمد و ثنا  اٌل َصَدقُواِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرجَ اسالم در حلقھ یاران از جان گذشتھ خویش كھ مصداق 

خواند و یاران نیز از وفا و ایثار گفتند، از عشق بھ خدا و پیامبر خدا سخن راندند، از بذل نمودن جان در ركاب امام حق، 



نھ خود ساختند داد سخن دادند؛ جوانان پرشور ھاشمى و غیر ھاشمى، جھانیان را با فطرت پاك خویش مھمان سخنان عارفا
مردانى محاسن سفید چون . تا جوانان ھر عصر و زمانى بخوانند، بدانند و راه حق را جوانمردانھ و با عزت نفس بپیمایند

سخنان تك تك یاران  .حبیب بن مظاھر و مسلم بن عوسجھ نتیجھ سال ھا عبادت خالصانھ خود را بھ ھمگان عرضھ داشتند
 .یشان كھ بھ خوبى در این اثر جمع آورى شده، قابل مطالعھ و دقت فراوان استاباعبدهللا الحسین، و رجزھاى ا

آرى، آنان ثابت كردند كھ عابدان شب در مكتب علوى، فاطمى و حسینى، ھمان شیران روز در ركاب امام عشق اند؛ 
دت و عبودیت ، پایمردى و شجاعت بى نظیرشان در كنار عبا)علیھ السالم)دیانت، خلوص، پیروى از امام حسین 

 .پروردگار، این رادمردان ھمیشھ تاریخ را از برجستھ ترین شھداى جاى گرفتھ در بھشت قرار داده است
من اصحاب و یارانى بھتر از یاران خود و اھل )) :اصحاب امام، شھداى فضیلتند و امام در حق ایشان چھ زیبا فرمود كھ

 .((بیت خویش، سراغ ندارم بیت و خاندانى با وفاتر و وظیفھ شناس تر از اھل
بسیار است و این واژگان ھستند كھ توان عنوان آن صفات برجستھ و ممتاز را ) علیھ السالم(سخن ناگفتھ درباره یاران امام 

را سرزنش كردن و   خویش . در جبھھ باطل نیز سخنانى رد و بدل شد؛ آن جا سخن از بى وفایى و روَبھ صفتى بود. ندارند
تھم كردن و مورد عتاب قرار دادن كھ مگر تو نامھ ننوشتى؟، مگر تو امضاكننده دعوت نامھ نبودى؟ و باالخره ھمدیگر را م

نظیر شمر و عمر سعد لعنة هللا (این كھ براى رسیدن بھ مطامع دنیوى چون گرگان گرسنھ در كمین یكدیگر مى نشستند 
 .(علیھما

و ھر چھ بر عمر بشر . استقامت ھا، ایثارھا و شجاعت ھاى بى نظیر بھ راستى عاشورا یعنى آینھ تمام نماى ارزش ھا،
حقیقتا پیروز این میدان، كسانى بودند كھ امروز و ھر زمانى، . افزوده مى شود، پیام ھاى عاشورا بیشتر جلوه مى كند

و یارانش بود؛ ) السالم علیھ(فاتح میدان كارزار كربال، تفكر و تربیت توحیدى امام حسین . نامشان با عظمت برده مى شود
آن چھ براى استكبار جھانى و صھیونیزم بین الملل قابل تحمل نیست، ھمان روحیھ شھادت طلبى و عشق بھ شھادت است كھ 

 .است) علیھ السالم(سلسلھ جنبان آن، ساالر شھیدان سیدالشھداء 
كھ امام حسین  -م ادیان و دینداران واقعى پیروان تما! كاش. بشریت امروز، پیام عاشورا را بھ گوش جان مى شنید! كاش

امروز حداقل رسانھ ھاى جھان ! كاش. پیام كربال را بھ جان مى خریدند - از حیثیت ھمھ ایشان دفاع كرد ) علیھ السالم(
ر اسالم، یكدل و یكصدا بھ مردم جھان مى گفتند تنھا راه نجات از سرپنجھ استكبار جھانى و رسیدن بھ آزادى و آزادگى، د

اندیشمندان و فرزانگان بھ مسؤ ولیت مھم خویش، ھمت ! كاش. پیام عاشورا و نھضت عزت بخش حسینى نھفتھ است
 .بیشترى مى گماردند و توان و تالش خویش را در این راه، مصروف مى ساختند

دنیا را، از كربال،  عده اى بھ جاى تكرار سخنان آن سوى مرزھا كھ نھ سعادت آخرت را تاءمین مى كند و نھ حوایج! كاش
آیا پرداخت این ھمھ ھزینھ و تحمل این ھمھ . سعادت، عزت، سربلندى، استقالل، توحید و خدامحورى سخن مى گفتند

علیھ (محرومیت كھ نتیجھ افكار باطل بوده، براى بشریت كافى نیست؟ سخن از كربال و عاشورا و یاران با وفاى امام حسین 
بالیى در ھر عصرى، بزرگترین خدمت بھ بشریت گرفتار آمده در دست ستمگران ھر دوران و و تبلیغ از فكر كر) السالم

 .عصر و مصرى بھ شمار مى آید
بحمدهللا در ھر عصرى، عالمان و دانشوران وظیفھ شناس، رسالت قلم را پاس داشتھ و در راه ترویج فرھنگ اسالمى و 

و یارانش، مطالبى عمیق بھ نگارش در آورده اند از جملھ عالم، ) معلیھ السال(شناسایى بیشتر چھره پرفروغ امام حسین 
معروف بھ  ((مرحوم شیخ محمد بن اھر بن حبیب بن حسین بن محسن بن تركى فضلى))ادیب، اندیشمند و شاعر نكتھ پرداز 

خود بھ یادگار نھاده  كارى بزرگ و ارزشمند از ((ابصار العین فى انصار الحسین علیھ السالم))كھ با نگاشتن  ((سماوى))
 .است

ذوق سلیم نویسنده در جاى . چیره دستى و اطالعات فراوان مؤلف از تاریخ، در این كتاب بھ خوبى نشان داده شده است
بھ حق، او یكى از نثرنویسان برجستھ تلقى مى . تعبیراتش نشان از ژرفاى اندیشھ او دارد. جاى كتاب بھ چشم مى خورد

 .شود
با مطالعھ این كتاب، با ما ھم عقیده خواھند شد كھ نوشتھ این عالم پركار و پژوھنده، در نوع ! ندگان گرامىبى تردید، خوان

 .خود اگر نگوییم بى نظیر، در موضوع خود كم نظیر است
ر پس از این كتاب، چندین با. مى باشد (((علیھ السالم(ابصار العین فى انصار الحسین ))كتابى كھ پیش رو دارید ترجمھ كتاب 

تالیف بھ زبان عربى، در نجف اشرف و ایران بھ چاپ رسیده است، لكن جناب حجة السالم و المسلمین حاج شیخ محمد 
با زحمات فراوان و قابل تقدیر، مبادرت بھ تحقیق این كتاب نموده و منابع و مستندات . ق. ه 1419جعفر طبسى در سال 

م آورده است كھ مجموعھ كتاب و تحقیق ایشان توسط سپاه پاسداران انقالب تاریخى را در پاورقى كتاب با توضیحات الز



 .رسیده است) چاپ اخیر(اسالمى بھ چاپ 
مترجم محترم و پرتالش، . جاللى، صورت گرفتھ است  توسط جناب آقاى عباس  ((سلحشوران طف))ترجمھ حاضر با عنوان 

تحقیق شده نموده است و حقیقتا با دقت فراوان توانستھ  ((ابصار))ھ با توانمندى، اطالعات و شناختى مناسب، اقدام بھ ترجم
ما بیش از این پیرامون كتاب، تحقیق . است حالوت و شیرینى بیان مؤ لف را در قالب زبان فارسى بھ خوانندگان ھدیھ نماید

مقدمھ مؤلف، محقق و و ترجمھ صورت گرفتھ، سخن نمى گوییم؛ زیرا مجموعھ كتاب، بخش ھا و فصل ھاى مختلف آن در 
 .مترجم محترم بھ نحو شایستھ و الزم، معرفى شده است

در راستاى ترویج فرھنگ غنى اسالم  (((سالم هللا علیھا(انتشارات زائر؛ وابستھ بھ آستان مقدسھ حضرت فاطمھ معصومھ ))
نام گرفتھ، با افتخار،  ((خار حسینىسال عزت و افت)) - دام ظلھ العالى - و قرآن، در سالى كھ بھ ابتكار مقام معظم رھبرى 

امید است جامعھ اسالمى ما بھ ویژه نسل جوان و جامعھ جھانى تشنھ . اقدام بھ چاپ این مجموعھ نفیس و ارزشمند مى نماید
معرفت، با بھره گیرى از پیام حیاتبخش عاشورا و الگوبردارى از آن، بتواند روزى بھ آرزوى دیرینھ خود كھ استقالل، 

 .، صلح و عدالت است، دست یابدآزادى
در پایان، براى روح مؤلف گرانقدر اثر حاضر و ھمھ مؤلفان و مروجان علوم الھى و اسالمى، علو درجات و براى محقق 

 .ارجمند و مترجم ساعى كتاب، توفیق بیشتر از درگاه الھى مسئلت داریم
 انتشارات زائر؛ آستانھ مقدسھ

 مقدمھ محقق
مى سزد و صلوات و درود بر بھترین آفریدگان و برجستھ ترین مخلوقاتش حضرت محمد بن عبدهللا حمد و سپاس خدا را 

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم و خاندان معصوم وى بھ ویژه حضرت بقیة هللا االعظم، روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمھ 
 .الفداء كھ حجت ھاى خدا بر بندگانند

و در توصیف مقام و منزلت و جایگاه بلند آنان ) علیھ السالم(نیستند در حق یاران امام حسین ستایش گران و ثناگویان قادر 
فرد غیر معصوم و ضعیف و ناتوان، چگونھ قادر است در مدح و ستایش و توصیف، آنگونھ كھ آنان شایستگى ! سخن گویند

و براى سخن گفتن از جایگاه بلند آنان، جز پناه بنده بھ ضعف و ناتوانى خویش اقرار دارم ! دارند، حقشان را ادا نماید؟
 .در تعریف و توصیف مقام و منزلت آنان، راھى نمى یابم) علیھم السالم(جستن بھ نقل برخى روایات اھل بیت عصمت 

ن این بزرگواران آن جا كھ سخن از ھمیارى است، با وفاترین انسان ھا، و از زمان پیدایش دنیا تا پایان آن، برجستھ تری
 :یاران تلقى مى شوند، مدح و ستایش آنان توسط امام آن گاه كھ برایشان خطابھ ایراد كرد، این حقیقت را پرتوافكن كرد

اُثنى على هللا احسن الثناء، احمده على السراء و الضراء، اللھم اّنى اَءحمُدك على إن اكرمتنا بالنبوة و جعلت لنا اسماعا و 
 .قرآن، و فقّھتنا فى الدین، فاجلنا لك من الشاكرینابصارا و افئدة، و علمتنا ال

فانى ال اءعلم اصحابا اوفى و ال خیرا من اصحابى، و ال اھل بیت اَءبّر و ال اَءوصل من اھل بیتى، فجزاكم هللا : اما بعد
 ....(2)جمیعا عنى خیرا

تو را ستایش مى كنم كھ بر خاندان ما با ! خدایا. خدا را بھ بھترین وجھ و در شداید و آرامش و رنج و رفاه سپاسگزارم))
اما بعد؛ . نبوت كرامت بخشیدى و قرآن را بھ ما آموختى و بھ احكام دین آشنایمان ساختى، ما را از سپاسگزاران قرار بده

نى بھتر از یاران خود و اھل بیت و خاندانى باوفاتر و وظیفھ شناس تر از اھل بیت خویش سراغ ندارم، من اصحاب و یرا
 .((...خداوند از ناحیھ من بھ ھمھ شما پاداش خیر عنایت فرماید

و این موضوع در وصف مقام و !! در عرصھ شھادت نیز شھدایى از اولین و آخرین بھ پایھ شھداى عاشورا نمى رسند
 :بھ بیان آن پرداخت و فرمود) علیھ السالم(وارد شده كھ امام باقر ) علیھ السالم)اه آنان از امیرالمؤمنین جایگ

قُتل : خرَج علّى یسیُر بالناس حتى اذا كان بكربالء على میلین او میل، تقدَم بیَن ایدیھم حتى طاف بمكان ُیقال لھ الِمقدفان، فقال
شھداء و مناُخ ُرّكاب و َمصارُع ُعشاق، شھداء ال یسبقُھم َمن كان قبلھم و ال یلحقُھم ِمن  فیھا مائتا نبى و مائتا سبط كلھم

 .(3)بعِدھم
ك میلى كربال كھ رسید، مقابل یاران خود قرار گرفت با یاران خود رھسپار منطقھ جنگى بود، بھ دو یا ی) علیھ السالم(على ))

در این مكان، دویست پیامبر و دویست پیامبرزاده كھ ھمگى : گردش كرد و سپس فرمود ((مقدفان))و بر گرد محلى بھ نام 
كھ بھ  شھدى بھ شمار مى آمدند، بھ قتل رسیده اند، این جا محل بر زمین افتادن سواران و مكان كشتھ شدن عاشقانى است

 .((فیض شھادت نایل خواھند شد؛ كسى قبل از آنان بر آن ھا پیشى نگرفتھ و پس از آنان نیز بھ پایھ آن ھا نخواھد رسید
البتھ برخى از روایات، شھداى بدر را از حیث رتبھ و مقام بھ شھداى كربال ملحق ساختھ اند، مانند طبرانى كھ بھ سند 

وارد كربال شد، من حضرت را ) علیھ السالم(ھنگامى كھ على : ، روایت كرده گویدمتصل خود بھ شیبان بن مخرم عثمانى



 (4)ُیقَتلُ فى ھذا الَموضع شھداُء لیس مثلُھم شھداء اال شھداء بدر؛ :ھمراھى مى كردم، او فرمود
 .((در این مكان، شھدایى بھ قتل مى رسند كھ نظیر و مانندى جز شھداى بدر ندارند

در : آورده است كھ گفت -كھ وى نیز از ھوادارن عثمان بود  - از میمون بن شیبان مخرم  ((مثیر االحزان))ولى ابن نما در 
 :ى تلى نشست و فرمودرا ھمراھى مى كردیم، حضرت بھ كربال كھ رسید، باال) علیھ السالم(سفر، على 

 .(5)یُقَتل فى ھذا الموضع شھداء االشھداء
 .((در این محل، برترین شھیدان بھ قتل مى رسند))

علیھ (ى كربال وجود ندارد، سخنى كھ امام حسین براى حصول قطع و یقین در این كھ بھ طور كلى شھدایى نظیر شھدا
 :در مدح و ستایش آنان عنوان كرده، كافى است، آن جا كھ فرمود) السالم

 ....ال اءعلم اصحابا اءوفى و ال خیرا من اصحابى ...
 .((...یارانى باوفاتر و برتر از یارانم سراغ ندارم))

قایل شده، شامل برترى بر كسانى كھ قبل و بعد از آنان وجود داشتھ اند فضیلت و برترى كھ امام در سخنان خود براى آنان 
 .نیز مى شود

صلى هللا علیھ و آلھ (شبى رسول خدا ) سالم هللا علیھا(ام سلمھ : پیرامون جایگاه واالى شھداى كربال در روایت آمده است كھ
 .قبور حسین و یارانش فراغت یافتھ است را در خواب دید، پیامبر بھ وى خبر داد كھ ھم اكنون از كندن) و سلم

 :روایت كرده فرمود) علیھ السالم(شیخ طوسى این روایت را بھ سند خود از غیاث بن ابراھیم، از امام صادق 
صلى (لقد قُتل ابنى الحسین اللیلة، و ذلك إننى ما راءیت رسول هللا : ممَّ بكاُؤِك؟ قالت: اصبحت یوما ام سلمة َتبكى، فقیل لھا

ما : قال(6) ؟!ما لى اراَك یا رسول هللا شاحبا كئیبا: قلتُ : منُذ َمضى اال اللیلة، فراءیتھ شاحبا كئیبا، فقالت)  علیھ و آلھ و سلمهللا
 .!اصحابھِزلُت اللیلة اءحفُر القبور للحسین و 

امشب فرزندم حسین بھ شھادت رسیده است؛ : روزى اّمسلمھ گریان بود، سبب گریھ اش را از او جویا شدند، در پاسخ گفت))
جز امشب او را در خواب ندیده بودم، پیامبر را در خواب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زیرا از زمان رحلت رسول خدا 

امشب پیوستھ براى حسین و یارانش : ؟ فرمود!چرا شما را افسرده و غمگین مى بینم :افسرده و غمگین یافتم و عرض كردم
 .((قبر حفر مى كردم

قبور آن ھا را با دستان مبارك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مجد و افتخار و سربلندى برایشان ھمین بس كھ رسول اكرم 
 .خود حفر مى كند

تبھ منحصر بھ فرد آنان، نام آن ھا و پدرانشان در اخبار مربوط بھ حوادث و در خصوص جایگاه واال و مقام برجستھ و ر
 .امور غیبى، وارد شده است

، بھ شدت مورد نكوھش )علیھ السالم(ھنگامى كھ ابن عباس بھ دلیل دست برداشتن از یارى حسین : در روایت آمده است
 ((.(7)شان با نام مى شناختیمیاران حسین را بى كم و كاست قبل از شھادت :))قرار گرفت، گفت

 ((.(8)و نام پدرانشان نزد ما ثبت شده بود) علیھ السالم(نام یاران امام حسین  :))از محمد حنفیھ روایت شده گفت
)] علیھ السالم(یاران امام حسین ])) :نگار، چھ زیبا آنان را توصیف كرده و مى گوید سید محمد بن ابوطالب موسوى؛ تاریخ 

برخوردار بودند، ایمان خود  مردانى بودند كھ بھ عھد و پیمان خویش نیك وفا كردند، از نیتى خالص و چشمھ معنویتى زالل
را با ستم و بیداد نیالوده و انفاق خویش را با شك و تردید نیامیختند، در اطاعت و فرمانبردارى، بذل جان كردند و آن گاه كھ 

خداى سبحان نام آنان را در دیوان خواص خویش ثبت فرمود . بھ یارى حسین برخاستند از خودگذشتگى و ایثار نشان دادند
مجد و عظمت خود، آنان را عزت و سربلندى بخشید و آنھا را در رتبھ بزرگان خود ملحق گرداند و بھ جایگاه و با 

رھبرانشان ارتقا داد، در راه اطاعت از پروردگار خود و مبارزه با دشمنان، از جان خود مایھ گذاشتند و در مسیر ستیز با 
گردید، با اطاعت از دستورات خدا، اراده آھنین شان تقویت شد، در  دشمن شقاوتمند، رنج و دشوارى ھاى فراوانى نصیبشان

سرزنش كنندگان بیم نداشتند، خداوند آنان را پس از رتبھ پیامبران و فرستادگان   راه او مبارزه مى كردند و از نكوھش 
 ...((.(9)الھى، برجستھ ترین بھشتیان و برترین شھداى اولین و آخرین قرار داد

ولى تاریخ در باالترین عدد، یارانى را كھ در كربال در . منابع تاریخى در بیان تعداد یاران حضرت، متفاوت سخن گفتھ اند
 - ن دانستھ است و در تعداد شھدا نیز اختالف دارند كنار امام حسین علیھ السالم حضور داشتھ اند، اندكى بیش از یك صد ت

 .(10)تن دانستھ است 72بنابر مشھور، وى تعداد این شھدا را  -ولى آن گونھ از شیخ مفید نقل شده 
صلى هللا (وى در این كتاب بھ اثبات رسانده، بین این شھدا، پنج تن از اصحاب رسول خدا چنان كھ مرحوم شیخ محمد سما

در كربال ) علیھ السالم(تن از یاران امیرالمؤمنین  24از غیر بنى ھاشم و افزون بر این جمع پنج نفره، ) علیھ و آلھ و سلم



 .حضور داشتھ اند
برجستھ ترین الگو و  - با وجود تعداد اندك خود  -یاران امام حسین . :..مى گوید ((الحسین سماتھ و سیرتھ))صاحب كتاب 

نمونھ وفادارى و از خودگذشتگى را ارائھ دادند و در شجاعت و دالورمردى و بى پروایى، بھ مراتب برتر از سپاه كوفھ 
 .بودند

رمود، عزم و اراده آنھا را مورد ایراد ف ((عاشورا))در سخنان خود و خطابھ ھایى كھ در روز ) علیھ السالم(امام حسین 
و آنان نیز چنین تصمیمى را با بصیرتى نافذ و با آگاھى و علم الیقین بھ سرنوشت خویش، اتخاذ كردند، ... تمجید قرار داد

عین الیقین تاریخ و سرمشق نسل ھاى ) علیھ السالم(ایثار و از جان گذشتگى آن ھا در راه سرور و ساالرشان امام حسین 
 .(11)قرار گرفتبعدى 

 سماوى كیست؟
دانشمند جلیل القدر و  ((سماوى))، معروف بھ ((شیخ محمد بن طاھر بن حبیب بن حسین بن محسن بن تركى فضلى))وى، 

در سماوه دیده بھ جھان گشود و در آن سامان .(12) ق.ه 1292ذیحجھ سال  27 شاعرى معروف و ادیبى سرشناس بود، در
جف در ده سالگى پدرش را از دست داد و جھت كسب علم و دانش بھ ن. زیر نظر والد ماجد خویش، نشو و نما كرد

مھاجرت كرد و نزدیك یك ماه در آن جا اقامت گزید و سپس بیمار شد و پس از بھبودى، بھ سماوه بازگشت، مبانى علوم را 
از محضر اساتید خود كھ معروف ترین آنان شیخ شكر بن احمد بن بغدادى و شیخ عبدالدین معتوق قطیفى بودند، استفاده 

ى آموخت و اصول فقھ را از حضور شیخ على بن شیخ باقر صاحب جواھر كرد و ریاضیات را از شیخ آقا رضاى اصفھان
و شیخ آقا رضا ھمدانى و سید محمد ھندى و شیخ محمدطھ نجف و شیخ حسن مامقانى و شیخ فتح هللا معروف بھ شیخ 

 .الشریعھ اصفھانى و دیگر بزرگان بھره برد
ن صدر، از جملھ دانشمندانى بودند كھ وى موفق بھ اخذ شیخ على بن شیخ باقر صاحب جواھر و سید محمد ھندى و سید حس

در . ق.ه 1330در نجف ماند و بعد از آن بھ وطن خویش بازگشت و تا سال . ق.ه 1322اجازه اجتھاد از آنان شد او تا سال 
ت تعیین آن جا ماندگار شد، آن گاه از بغداد فرا خوانده شد و مدت پنج سال بھ عنوان یكى از اعضاى مجلس خاص والی

در ھمان سال ھا جنگ جھانى اول رخ داد و در دوران اشغال نیروھاى انگلیسى، رھسپار نجف گردید و تا زمانى . گردید
كھ بھ منصف قضاوت برگزیده شد در آن جا اقامت گزید و طى دوران اشغال نیروھاى انگلیسى و دو سال از حكومت ملى، 

یافت و چندین سال در آن جا اقامت كرد، سپس بھ بغداد منتقل شد و ده سال بھ عنوان در آن جا ماند و آن گاه بھ كربال انتقال 
حاكم شرع در آن سامان خدمت كرد و سرانجام بھ درخواست خود، بھ نجف انتقال یافت و یك سال در آن جا اقامت نمود و 

 .ش استعفا داددر اثر سوء تفاھمى كھ بین او و جناب سید محمد صدر بھ وجود آمد، از ِسَمت خوی
سماوى، شخصیتى علمى و ادیبى بى مانند بود كھ جامع بسیارى از اصول فضایل تلقى مى شد و در این راستا بھ برجستھ 

 .(13)ترین اھداف دست یافتھ بود
او فردى اندیشمند بود، درخت فنون وى در بستان فضایل سر برافراشتھ بود و )) :رباره وى مى گویدشیخ جعفر نقدى د

 ((.(14)در كماالت وى جارى بود  جویبارھاى چشمھ فضایلش 
سماوى با شیوه سخن گفتن و نحوه گفتگو و كیفیت لباس پوشیدن و توازن و )) :نامھ الیقظھ گفتھ استعبدالكریم دجیلى در روز

ھرگاه در مجلسى . خردورزى اش، تجسم برجستھ ترین نمونھ یك اندیشمند تربیت یافتھ مدرسھ قدیمى بھ شمار مى آمد
ارى دامنھ دار، دلھاى حاضران را تسخیر مى حضور مى یافت با تیزبینى خاص خود و نكتھ پردازى و قدرت حافظھ و پند

او قادر بود شنونده را از وادى شعر با مضامین بلند بھ بخشى از تاریخ و آداب و رسوم و سپس بھ احادیث و تفاسیر . كرد
د را كم نظیر، منتقل نماید و در كنار آن، حدیث خود را در كمال اتقان با عباراتى دقیق، مستند مى ساخت و مى توانست فر
بھ كتابى كھ حاوى آن حدیث كم نظیر و یا آن نكتھ بود، رھنمون شود و بھ روزنامھ ھایى كھ در آن درج شده و بھ سال 

انتشار آن در صورتى كھ چاپ شده بود و بھ نوبت چاپ آن اگر متعدد بود و حتى تحریف و تغییرات چاپ ھا، راھنمایى 
 .كند

او دوران علم الھدى . ن اندیشمندى از دوران اموى و عباسى گوش فرا مى دھىاگر سخنانش را مى شنیدى، گویى بھ سخنا
را در كتاب مجالسش و قالى را در امالى وى و ُمبّرد را در كامل خود و جاحظ را در بیان و تبیین اش، برایت تداعى مى 

ا مى خواندى، از لبانش برداشتھ تبسمى كھ از آن، ژرفاى اندیشھ و شكوه و جالل دانش و تالش سالیان طوالنى وى ر. كرد
 .نمى شد و در كنار آن ھا، دستى بر تناول خرماى برنوطى مشغول داشت

نگاران،  برخى تاریخ . در نجف، بدرود حیات گفت و در ھمان جا بھ خاك سپرده شد. ق.ه 1370او در چھارم محرم سال 
 ((.(15)ذكر كرده اند -پس از او از دنیا رفت كھ چند روز  -تاریخ وفات او را ضمن تاریخ وفات شیخ جعفر نقدى 



محمد بن طاھر سماوى، فردى ادیب، شاعر و نثرپرداز بود، در سماوه پا بھ عرصھ وجود نھاد و بالنده شد و )) :بھ نقل كحالھ
داد اعزام شد و بھ عنوان یكى از اعضاى مجلس والیت انتخاب گردید و پس از آن بھ نجف بازگشت و در آن سپس بھ بغ

 .سامان، منصب قاضى شرع را پذیرا و بھ عضویت مجمع علمى عراق، برگزیده شد
، ((الم فیما نظم فى المنامظرفة االح))، ((ابصار العین فى انصار الحسین))، ((الطلیعة فى شعراء الشیعة))از آثارى وى مى توان 

 .(16)را نام برد(( شجرة الریاض فى مدح النبى الفیاض))و (( الكواكب السماویھ فى شرح القصیدة الفرزقیة))
ھیچگاه جدایى حاصل نخواھد شد و در بھشت برین در كنار اویند؛ زیرا آنان  )فرزندان او(میان پیامبر و پاره ھاى تنش 

بوده و وعده او نیز توسط آنان تحقق خواھد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وسیلھ سرور و شادى و روشنى چشم رسول خدا 
دار پروردگار خود مھیا سازد بگذرد و جان خود را براى دی  ھر یك از شما حاضر است در راه ما از خون خویش. پذیرفت

 .((با ما ھمراه شود كھ بھ یارى خدا بامداد فردا حركت خواھم نمود

 

 

 

 كتاب حاضر
از عالمھ چیره دست شیخ محمد  (((علیھ السالم(ابصار العین فى انصار الحسین ))كتاب : بھ گفتھ آغاز برگ تھرانى

در  1343ت در نجف اشرف تالیف نمود و در سال بن طاھر سماوى است كھ آن را در آغاز پیدایش منصب قضاو
 ((.(17)نجف چاپ شد و پس از آن، مؤلف، مطالبى را بدان افزود كھ ھنوز بھ زیر طبع آراستھ نشده است

ھمت گمارده؛ چھ كسانى كھ ) علیھ السالم(یكصد و دوازده تن از یاران امام حسین مؤلف، در این كتاب بھ بیان نام 
در ركاب آن حضرت، روز عاشورا در كربال بھ شھادت رسیدند و چھ آنان كھ زخمى شده ولى بھ فیض شھادت 

ھ شھادت رسیدند؛ و یا آن دستھ كھ در یارى آن بزرگوار قبل از عاشورا در بصره ب ((حسن ُمثنى))نایل نشدند؛ مانند 
 ....مانند قیس بن ُمسھّر صیداوى و مسلم بن عقیل و ھانى بن ُعروه و دیگران: سلیمان بن رزین و یا در كوفھ: نظیر

كتاب حاضر، شامل پیش در آمدى است كھ مؤلف محترم در آن بھ بیان گذراى زندگى حضرت اباعبدهللا الحسین 
 .است از والدت تا شھادت پرداختھ) علیھ السالم(

این كتاب، بھ ھفده بخش تقسیم شده كھ مؤلف در ھر یك از آن ھا قبایلى را كھ یك رزمنده و یا بیشتر در ركاب امام 
داشتھ اند، یادآور شده و در پایان كتاب، بھ بیان بیست فراز سودمند كھ ھمھ آن ھا بھ یاران امام حسین ) علیھ السالم(
 .است ارتباط دارند، پرداختھ) علیھ السالم(

 نوبت ھاى چاپ
چنان كھ . ق.ه 1343و در سال . در چاپ خانھ حیدریھ نجف اشرف. ق.ه 1341این كتاب، نخستین بار در سال 

صاحب ذریعھ اشاره كرده، چاپ گردید و در چاپخانھ آداب نجف اشرف، بدون ذكر سال چاپ، بھ زیور چاپ 
و یك بار دیگر نیز توسط ھمین انتشارات . بھ چاپ رساندآراستھ شد و انتشارات بصیرتى در قم آن را بھ نحو افست 

 .بھ نحو افست، توسط انتشارات سید رضى، بھ چاپ سید 1414بدون ذكر سال چاپ، افست شد و در سال 
 شیوه تحقیق

مدت ھا پیش اشتیاق و عالقھ ام مرا بھ تحقیق این كتاب ارزشمند واداشت و زمانى كھ درخواست و استفاده از آن 
ه گسترش مى یافت و نسخھ ھاى آن در بازار نایاب شد، تصمیم بھ تحقیق آن گرفتم تا در چاپى جدید آن را در ھموار

اختیار عالقھ مندان قرار دھم، در این نسخھ بھ تصحیح اشتباھات چاپ ھاى قبلى پرداختم و آن چھ را مؤلف در آن 
 .ھ منبعى كھ از آن نقل شده و مكان آن، اشاره شده استگرد آورده بود، با منابع اصلى مقابلھ نمودم و در ھمان جا ب

مؤلف در نقل مطالب از منابع آن، غالبا بھ نحوه نقل بھ معنا پرداختھ است و ما براى حفظ امانت در آن جا كھ 
 .تفاوت زیادى وجود داشتھ، بھ تفاوت آن ھا با منابع، اشاره كرده ایم

ان نقطھ نظرات خویش، ما را مرھون الطاف خود گردانند تا إن شاء هللا بھ امید كھ برادران محقق و پژوھشگر با بی
 .در چاپ ھاى بعدى از آن ھا بھره مند گردیم

 محمد جعفر طبسى
 قم مقدسھ
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 یادداشت مترجم
نیازمند لیاقتى ، )علیھ السالم(سخن گفتن از تاریخ و حماسھ عاشورا و آموزگار شھادت، حضرت اباعبدهللا الحسین 

در خور و بایستھ است و ھر كسى را توان چنین كارى نیست، زیرا سخن از عظمتى است كھ تمام عظمت ھا از 
شاھدى است كھ طى اعصار و قرون و نسل ھا مى ) علیھ السالم(چھره سرخ حسین . آستانش ھستى بھ خود گرفتھ

 .درخشد و در سیماى تابناك شھید و شھادت، رخ مى نماید
ز عظمت چھره ھاى درخشان پرچمداران كربال كھ خود، از پدید آورندگان آن حماسھ جاویدند، جز ترسیم ا

بیوگرافى ھاى كوتاه و ناقص، چیزى در اختیار نسل معاصر ما نیست، و چھ بسا عظمت این پاكباختگان، بر 
گ در قالب شعر و مدح و ثناست و آن چھ در خاطره ھا مانده، نمایى كم رن. بسیارى از خواص ما نیز پوشیده باشد

بار مسؤ ولیت بیان این واقعیت ھا بھ عھده پژوھشگران تاریخ اسالم است، آن ھم در عصر بازگشت بھ فرھنگ 
علیھ (غنى اسالم كھ نسل سرگردان و حیران ما، سخت نیازمند اسوه یابى است، زیرا ھر چھ داریم از حسین 

 .و عاشورا داریم) السالم
، براى مردم ما یك رخداد اجتماعى است، حادثھ اى كھ در تربیت و خلق و خوى ما داراى تاءثیر حادثھ كربال

فراوان است، آن گاه كھ حسین علیھ السالم پس از شھادت یاران، یكھ و تنھا بھ قلب روبَھ صفتان یزیدى، یورش مى 
ریب و تشنھ و گرسنھ، با آن ھمھ بََرد، سى ھزار جنگجو در سرزمین طف از نبرد تن بھ تن با مردى تنھا و غ

بھ قول حمید بن مسلم كھ خود شاھد صحنھ بوده، چون گریز بزغالھ ھایى از . مصیبت وارده، شكست مى خورند
، )علیھ السالم(چنگ گرگ خشمگین از مقابل آن قھرمان دوران مى گریختند، اینان نھ تنھا در مقابل شمشیر حسین 

 .شكست خوردند بلكھ در مقابل منطق آن بزرگمرد،
تالیف اندیشمند فقیھ، و ادیب فرزانھ مرحوم شیخ محمد سماوى كھ  ((ابصار العین فى انصار الحسین))كتاب شریف 

پیش رو دارید آن جا كھ قلم بھ دست مى گیرد و از سوز دل سخن مى  ((سلحشوران طف))ترجمھ آن را با عنوان 
 .دیدگان انسان، تجسم مى بخشدنگارد، گویى حادثھ جانگداز كربال را در برابر 

مؤلف با شیوه اى مستند و محققانھ و منحصر بھ فرد، بھ بیان حماسھ كربال و چھره ھاى درخشان جان نثاران 
عرصھ شھادت پرداختھ و در مقام بیان نام شھداى سرافراز كربال، از یكصد و دوازده عاشق دلباختھ یاد مى كند كھ 

شھادت نایل نشدند، و یا قبل از   ادت رسیده و برخى مجروح، ولى بھ فیض در ركاب حضرت، در كربال بھ شھ
عاشورا، در بصره و كوفھ، فرشتھ شھادت را در آغوش كشیدند كھ این خود براى نسل معاصر، ترسیمى روشن از 

الصانھ گرد چھره ھاى ناشناختھ این حماسھ، تلقى مى شود، قھرمانانى كھ با عزم و اراده و پایمردى و بى پروا و خ
، جان باختند تا روشنى بخش تاریخ بشر باشند، شخصیت برجستھ و با عظمت )علیھ السالم(شمع وجود حسین 

در آن عرصھ، آن گاه كھ نازنین قامت پاره پاره اكبرش را در آغوش مى كشد و صورت بھ ) علیھ السالم(حسین 
سینھ مى گیرد و گونھ بر گونھ اش مى گذارد، و  صورت فرزند مى نھد و آن جا كھ پیكر مجروح غالم سیاه را بھ

غالم در لحظھ جان دادن از شادى وفاى بھ عھد، بر چھره موالیش تبسمى با معنا دارد، و آن زمان كھ دستور 
سیراب كردن سپاه حر را صادر، و مرد تشنھ كامى را كھ بعد از ھمھ از راه رسیده، با باز كردن َدِر مشك آب، 

آب مى نوشاند، عاشورا و كربال را مفھومى صد چندان مى بخشد و این صحنھ ھا در این كتاب  حسین خود، بھ او
 .چھ زیبا بھ ترسیم آمده است

تحقیق این اثر ارزنده كھ حاصل ده سال تالش بى وقفھ مؤلف اندیشمند و فقیھ آن است، توسط فاضل محقق حجة 
آیت هللا محمدرضا طبسى انجام پذیرفتھ است كھ بھ حق،  فرزند مرحوم ((زید توفیقھ))االسالم محمد جعفر طبسى 

شایستگى آن را حائز بوده و در این راستا تالش طاقت فرسایى مبذول داشتھ و راه را براى دسترسى اھل تحقیق و 
 .مبلغان و خطبا و سخنوران، بھ منابع اصلى و معتبر كتاب، آسان نموده است

ساختن نسل معاصر با فرھنگ حماسھ عاشورا و سرور آزادگان حضرت  بھ امید این كھ این اثر، در جھت آشنا
و یاران وفادارش، گامى مؤثر بھ شمار آید و ارباب قلم با رھنمودھاى بى شائبھ خود، ) علیھ السالم(حسین بن على 

 .و اغماض از كاستى ھا، مترجم را رھین مزید الطاف خویش قرار دھند
 .تقدیم مى كنم... روان پاك برادر شھیدم علىثواب ترجمھ این كتاب شریف را بھ 

 عید سعید فطر
 1380آذر  25
 عباس جاللى -قم 

 مقدمھ مؤلف
خدایى را سپاس گویم كھ بندگان را آزمود و آنان را در معرض امتحان قرار داد تا مشخص شود كدام یك كردارى 

خیانت ورزیده و مأیوس و ناكام ماندند و شایستھ دارند؛ برخى از آنان بھ عھد و پیمان الھى خویش وفا و برخى 



صلوات و درود بر فرستاده اش كھ او را بھ حق، مژده دھنده و بیم آور بھ سوى مردم فرستاد و بر خاندان او كھ 
سرور آفریدگانند و ھر یك در جاه و مقام از جایگاھى برجستھ برخوردارند و درود ویژه بر شھید كربال و یاران 

 .نیك سرشت وى باد
و شرح حال آنان اشتیاق فراوان داشتھ و بدان عشق مى ورزیدم ) علیھ السالم(بھ شناخت یاران برجستھ امام حسین 

تا آن گونھ كھ باید، با این شخصیت ھا آشنا شوم، ھمین امر مرا بر این داشت كھ طى ده سال بسان پرنده اى كھ در 
ا خریدارى و عاریھ، مورد بررسى و مطالعھ قرار دھم و پى دانھ باشد، كتب رجال، مقاتل و جنگ و نبردھا را ب

چون دانھ پرنده اى از ھر كتابى، خوشھ اى برگیرم، تا این كھ بھ شرح حال آن واالتباران، جز اندكى كھ در جایى 
بدان دست نیافتم، ھمت گماردم، نوشتار پیشینم را بازنویسى كردم و در پایان شرح حال ھر یك از این بزرگان، 

ات دشوار موجود در متن آنان را بھ تحریر در آوردم تا اھل ادب، مشكلى پیش رو نداشتھ باشند و آن را كلم
بر آن پیش درآمدى مرتب ساختم و گزیده اى از شرح حال و زندگى . نامیدم ((ابصار العین فى انصار الحسین))

 .ساالر شھیدان را در آن یادآور شدم
علیھ (دم تا در آن ھا یك از قبیلھ ھا را یاد كنم و آن دستھ از یاران حسین در این كتاب، بخشھایى اختصاص دا

را كھ منسوب بھ این قبایل بوده اند، نام ببرم و بحثى پایانى ترتیب دادم تا در آن نام یاران حضرت را بھ ) السالم
 .گونھ الفبایى یادآور شوم و دست یابى بھ شرح حال ھر یك از آنان آسان گردد

ب را بھ حجت خدا در زمین و آسمان و پیشگاه قدس الھى كھ نام حسین از بزرگ نام ھایش برگرفتھ شده، این كتا
گل خوشبوى رسول خدا؛ و نور چشم بتول و میوه دل على و برادر حسن و ھمتاى قرآن و محبوب دل برگزیده 

تقدیم داشتھ و  -وندى نثار او باد كھ صلوات، درود، رضوان، ارج و احترام خدا -ثقلین، حضرت اباعبدهللا الحسین 
 .امید پذیرش دارم 

 ِق بحسن اللقا بطیب الوصول   یا نسیم القبول باǂ بالشو 

 ھُب نحوى فالروض ازھد من 
 

 ُسقیا دموعى و احتاُج َمحض القبول 

یم بَِوز كھ باغ و با اشتیاق و برخورد نیك و رسیدنى روح افزا بھ سو! تو را بھ خدا سوگند! اى نسیم پذیرش: یعنى
 .بستان از سرشك دیدگانم شكوفا گشت و نیازمند پذیرش خالصانھ ام

 از والدت تا شھادت) علیھ السالم(مرورى گذرا بر زندگى حضرت اباعبدهللا الحسین : پیش درآمد
سال چھارم  روز سوم یا پنجم شعبان) علیھم السالم(ابوعبدهللا حسین بن على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن ھاشم 

دخت رسول ) سالم هللا علیھا(مادرش حضرت فاطمھ . دیده بھ جھان گشود) علیھ السالم(ھجرى بعد از امام حسین 
نامید و  ((حسین))وى را نزد پدر بزرگوار خویش برد و آن حضرت وى را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اكرم 

استفاده مى شود، دوران باردارى والده ماجده اش بھ این (18) گوسفندى برایش عقیقھ كرد و آن گونھ كھ از روایات 
ھشت سال با ) علیھ السالم(امام حسین . شش ماه بھ طول انجامیده است) علیھ السالم(نوزاد، بھ سان یحیى بن زكریا 

امام   زرگوار خویش و سى و ھشت سال با پدر بزرگوار و نزدیك بھ چھل و ھشت سالگى در كنار برادرش جد ب
 .بھ سر برد و پس از شھادت او ده سال زندگى كرد) علیھ السالم(حسن 
سال و چھارماه و چند روز  57ھجرى بھ شھادت رسید و عمر شریف آن بزرگوار  61در سال ) علیھ السالم(امام 
 .استبوده 

محبوب دل جد و پدر و مادرش بود و بھ جھت عشق و عالقھ اى كھ پدر بزرگوارش بھ او ) علیھ السالم(امام حسین 
در كلیھ جنگ ھاى جمل، صفین و نھروان حضور داشتند، ) علیھ السالم(حسن   داشت، با این كھ ھمراه با برادرش

 .بھ ھیچ یك از آن دو اجازه پیكار نداد
ثابت شده است آن جا كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ فرموده صریح جدش رسول خدا امامت آن حضرت 

 .(19)الحسن و الحسین امامان قاما اَو قََعدا :فرمود
 .((وت كنند، امام و پیشوایندحسن و حسین دست بھ قیام بزنند یا سك))

نخست بھ جھت حق امامت امام  (علیھ السالم(از حق خویش در زمان امام مجتبى ) علیھ السالم(سكوت امام حسین 
با معاویھ ) علیھ السالم(بر او و ثانیا بھ دلیل وفاى بھ عھد و پیمانى كھ برادر بزرگوارش حسن ) علیھ السالم(حسن 

 .ه ھاى دیگرى كھ خود حضرت از آنان آگاھى داشت، صورت پذیرفتبستھ بود و علل و انگیز
یزید طى نامھ اى بھ ولید بن  .معاویھ در نیمھ رجب سال شصت ُمرد و پسرش یزید را بھ جانشینى خود تعیین كرد

زبیر و ، عبدهللا بن )علیھ السالم(عتبھ پسر ابوسفیان فرمانرواى معاویھ بر مدینھ، از او خواست تا از امام حسین 



از بیعت خوددارى ) علیھ السالم(عبدهللا بن عمر براى او بیعت بگیرد، این دو تن از شھر گریختند و امام حسین 
 .كرد، و این حادثھ در اواخر رجب رخ داد

پس از این ماجرا، مروان حكم ھمواره ولید را براى بیعت گرفتن از امام تحریك مى كرد، تا این كھ حضرت 
ماه رجب بھ اتفاق فرزندان و برادرزادگان و برادران و كلیھ اعضاى خانواده اش  28ب یكشنبھ ناگزیر شد در ش

نى ِمن القوِم الظَّالمینَ جز محمد بن حنفیھ، در حالى كھ آیھ شریفھ  را تالوت (20) فََخرَج منھَا َخائِفا یَتَرقَُّب قال ربِّ نَجِّ
 .مى كرد، مدینھ را بھ قصد مكھ ترك گوید

اگر شما نیز مانند ابن : حضرت، مسیر حركت خویش را در راه اصلى اش برگزید، خانواده اش بدو عرضھ داشتند
ال اُفارقھ ! ال وهللا :فرمود) لسالمعلیھ ا(امام . زبیر تغییر مسیر دھى، دشمن نمى تواند شما را تحت تعقیب قرار دھد

 .حتى یقضى هللا ما ھُو قاض
 .((از راه اصلى جدا نخواھم شد تا آن گونھ كھ خدا خواھد، داورى نماید! بھ بھ خدا سوگند))

ھَ تِلقَآَء َمدیََن قال َعَسى ربِّى اءَ  :روز سوم شعبان در حالى كھ آیھ شریفھ) علیھ السالم(امام  ا تََوجَّ ن یَھِدیَنى َسواَء َو لمَّ
بِیِل، اقامت گزید و مردم مكھ و حاجیانى كھ براى (22) را قرائت مى كرد، وارد مكھ شد و در منطقھ ابطح (21) السَّ

 .انجام عمره در آن جا بھ سر مى بردند، از جملھ ابن زبیر براى دیدار وى، بھ آمد و شد پرداختند
وقتى خبر ھالكت معاویھ بھ مردم رسید، بر یزید شوریدند و بر ماجراى خوددارى امام : بھ گفتھ تاریخ نگاران

از بیعت با یزید و رھسپارى وى بھ مكھ آگاه گردیدند، از این رو، شیعیان در خانھ سلیمان بن ) المعلیھ الس(حسین 
صرد خزاعى گرد آمده و پیرامون آن چھ رخ داده بود، بھ گفتگو پرداختھ و تصمیم گرفتند طى نامھ اى بھ امام 

بدین ترتیب، . این خصوص داد سخن دادندسخنوران آن ھا در . از او درخواست كنند نزد آنان بیاید) علیھ السالم(
(23) عبدهللا بن مسمع))براى حضرت نامھ ھاى فراوانى نوشتھ و آن ھا را توسط 

نزد امام (( بن وال(24) عبدهللا ))و ((
آن دو نیز شتابان حركت نموده و دھم ماه رمضان . فرستادند و بر حركت سریع پیك ھا تاءكید كردند) علیھ السالم(

 .وارد مكھ شدند
عبدالرحمان بن ))و  ((قیس بن مسھر صیداوى))این افراد، دو روز بعد نیز بھ نامھ نگارى پرداختھ و آن ھا را توسط 

(25) ھانى بن ھانى سبیعى))و نامھ ھاى بعدى را پس از دو روز توسط (( عبدهللا ارحبى
(( سعد بن عبدهللا حنفى))و ((

ند بھ گونھ اى كھ تعداد این نامھ ھا بھ دوازده ھزار بالغ گردید و مفاد و مضمون آن ھا اظھار نزد امام ارسال داشت
و عھد و پیمان بذل جان و ) علیھ السالم(شادمانى از ھالكت معاویھ و تحقیر یزید و درخواست شرف حضور امام 

توان حبیب بن مظھر، مسلم بن از جملھ كسانى كھ بدان حضرت نامھ نوشتند مى . مال در راه آن بزرگوار بود
(30) ، حجار بن ابجر،(29)شبث بن ربعى (28) مسیب بن نََجبَھ،(27) رفاعة بن شداد،(26) عوسجھ، سلیمان بن صرد،

و بزرگان دیگرى نظیر آنان (32) عزرة بن قیس، عمرو بن حجاج و محمد بن ابوعمیر(31) یزید بن حارث بن ُرَویم،
 .(33)را نام برد

كھ شیعھ بود  -دختر منقذ عبدى (34) یان آن سامان در خانھ ماریھ خبر ماجراى مردم كوفھ بھ اھل بصره رسید، شیع
گرد آمدند و پیرامون مساءلھ امامت و امور مربوط بھ آن بھ گفتگو پرداختند و برخى تصمیم گرفتند بھ سوى  -

رھسپار گردند و این كار را عملى ساختند و برخى طى نامھ، خواستار شرف حضور آن بزرگوار شدند،  حضرت
وضعیت را این گونھ دید، مسلم بن عقیل را فراخواند و بھ او دستور داد راھى كوفھ  (علیھ السالم(زمانى كھ امام 

 :م كوفھ مرقوم فرمود كھ در آن چنین آمده بودشود و سفارشات الزم را بھ او ابالغ نمود و توسط او نامھ اى بھ مرد
فان ھانیا و سعیدا قَِدما علّى بكتبكم و كانا آخر َمن قَِدَم علىَّ ِمن رسلكم و قد فھمُت ما اقتصصتم ِمن مقالة : اما بعد ...

و ابن عمى و ثُقَتى من و انى باعث الیكم اخى . ُجلّكم إنھ لیس علینا امام فاءقبَل لعل هللا یجمعنا بك على الحق و الھُدى
اھل بیتى مسلم بن عقیل، فان كتب الّى إنّھ قد اجتمع راءى َملَئِكم و ذوى الحجى و الفضل ِمنكم على مثل ما قّدمت بھ 

ُرُسلكم و قراءُت فى كتبكم، فانى اقدُم الیكم و شیكا إن شاء هللا فلعمرى ما االمام اال الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط 
 .(35)ن الحق الحابس نفسھ على ذات هللا، و السالمالدائن بدی

آخرین نامھ شما توسط ھانى و سعید بھ دستم رسید و من بھ آن چھ در نامھ ھاى خود تذكر و توضیح داده : اما بعد))
و درخواست شما در بیشتر این نامھ ھا این بود كھ ما امام و پیشوایى نداریم، بھ سوى ما رھسپار شو  بودید پى بردم



من برادر و پسر عمو و فرد مورد اعتماد خویش ! اكنون .تا خداوند بھ وسیلھ شما ما را بھ سوى حق رھنمون گردد
 .را بھ سویش ما گسیل داشتم

ظر افراد آگاه تان ھمان باشد كھ در نامھ ھاى شما منعكس گردیده و بنابراین؛ اگر خواستھ اكثریت مردم و ن
 .فرستادگان شما حضورا بازگو كرده اند، من نیز إن شاء هللا بھ زودى بھ سویتان حركت خواھم كرد

پیشواى راستین و امام بھ حق كسى است كھ بھ كتاب خدا عمل نموده و راه عدل و داد را پیشھ خود ! بھ خدا سوگند
 .((د و از حق پیروى كرده و خویشتن را وقف ذات بارى تعالى كند، و السالمساز
، قیس بن مسھر، عبدالرحمان بن عبدهللا و جمعى از فرستادگان خویش از جملھ عصارة بن )علیھ السالم(امام 

ا بھ عراق عزیمت از مكھ رھسپار مدینھ و از آن ج) علیھ السالم(مسلم بن عقیل . عبدهللا را ھمراه مسلم اعزام نمود
كرد و دو راھنما از قبیلھ قیس با خود ھمراه برد، آنان راه را گم كردند، تشنگى بر آن ھا عارض شد و با اشاره راه 

 .را بھ مسلم نشان دادند و خود از شدت تشنگى جان باختند
) علیھ السالم(بھ امام حسین (36) مسلم این رخداد را بھ فال بد گرفت و ماجرا را طى نامھ اى از منطقھ مضیق 

در پاسخ نامھ مسلم، وى را بھ ) علیھ السالم(گزارش نمود و آن را توسط قیس بن مسھر، نزد حضرت فرستاد، امام 
مھ داد و وارد كوفھ شد و بر مختار بن ابوعبیده ثقفى وارد شد و ادامھ مسیر ترغیب كرد و مسلم بھ راه خود ادا

 .مردم كوفھ نزد وى شتافتند و تعداد ھیجده ھزار تن با او بیعت كردند
گزارش كرد و نامھ را توسط قیس بن مسھر نزد آن بزرگوار ) علیھ السالم(مسلم این موضع را بھ امام حسین 

 .ارسال نمود
منذر بن (39) اءحنف بن قیس،(38) و بزرگان بصره، مالك بن مسمع بكرى،(37) ران اخماس بھ س) علیھ السالم(امام 

نامھ اى بھ این مضمون (43) و عمرو بن عبیدهللا بن معمر،(42) قیس بن ھیثم (41) مسعود بن عمرو،(40) جارود،
 :مرقوم فرمود

على َخلقھ و اكرَمھ بنبوتھ و اختاره لرسالتھ، ثم قبضھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فان هللا اصطفى محمدا : اما بعد
اھلھ و اولیائُھ و اوصیائُھ و ورثتُھ و  و كنا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا الیھ، و قد نصح لعباده و بلغ ما اُرسل بھ 

احق الناس بمقامھ فى الناس، فاستاءثر علینا قومنا بذلك، فاغضینا كراھیة للفُرقة و محبة للعافیة و نحن نعلم إنّا اءحق 
ھ بذلك الحق المستحق علینا ممن تواله و قد بعثت رسولى الیكم بھذا الكتاب و انا ادعوكم الى كتاب هللا و سنة نبی

فان السنة قد اُمتیت و إّن البدعة قد اُحییت، فان تسمعوا قولى و تطیعوا اءمرى اھدكم  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 .(44)سبیل الرشاد، والسالم

را از میان مردم برگزید و با نبوتش بھ وى كرامت بخشید و بھ  (هللا علیھ و آلھ و سلم صلى(خداوند محمد : اما بعد))
رسالت خویش برگزید و آن گاه در حالى كھ وظیفھ پیامبرى خود را بھ خوبى انجام داد و بندگان خدا را ھدایت و 

اولیا و اوصیا و وارثان وى و ما خاندان، ) روحش را قبض نمود(راھنمایى نمود، وى را بھ سوى خویش فراخواند 
و شایستھ ترین افراد نسبت بھ مقام او از میان تمام امت بودیم، ولى گروھى بر ما سبقت جستھ و این حق را از ما 

گرفتند و ما نیز با علم و آگاھى بھ برترى و شایستگى خویش نسبت بھ این افراد، براى جلوگیرى از ھر فتنھ و 
ر میان مسلمانان بر آن چھ پیش آمده بود رضا و رغبت نشان دادیم و اكنون پیك خود اختالف و پراكندگى و نفاق د

را با این نامھ بھ سوى شما فرستادم و شما را بھ كتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت مى كنم؛ زیرا سنت پیامبر از 
، شما را بھ راه سعادت و میان رفتھ و جاى آن را بدعت گرفتھ است، اگر سخنم را بشنوید و دستورم را اطاعت كنید

 .((خوشبختى رھنمون خواھم شد، والسالم
منذر، از نامھ آگاه شد و پیك را نزد ابن زیاد برد، ابن زیاد از ناحیھ یزید فرمانرواى بصره و نعمان بن بشیر 

را وى انصارى بر كوفھ حاكمیت داشت، شیعیان با ورود مسلم بھ كوفھ از ناحیھ نعمان احساس آرامش نمودند؛ زی
تمایل بھ شدت عمل و سخت گیرى نداشت، از این رو، جمعى از ھواداران عثمان ماجرا را براى یزید نوشتند و 

وقتى ابن . را بھ عبیدهللا بن زیاد واگذار كرد) بصره و كوفھ(یزید، نعمان را بركنار نمود و فرمانروایى دو شھر 
وى را بھ شھادت رساند و برادرش عثمان را بر بصره زیاد نامھ حضرت را خواند و پیك او را مشاھده كرد، 

كھ از خراسان (45) گماشت و مردم آن سامان را در صورت نافرمانى از او، تھدید نمود و بھ اتفاق شریك بن اعور



پیك یزید بھ سوى عبیدهللا در مورد حاكمیت (46) آن جا بركنار شده بود و مسلم بن عمرو كاھلى آمده و از ریاست 
شریك در مسیر راه، خود را . كھ دوست مورد اعتماد وى بود، راھى كوفھ شد(47) كوفھ و بصره و حصین بن نمیم 

وارد كوفھ شود، ولى ابن ) علیھ السالم(بیمار نشان داد تا عبیدهللا را از سرعت در حركت باز دارد و امام حسین 
بھ (48) ھ شد و ماموران خویش را بر ساحل نھر از بصره تا قادسیھ زیاد توجھى نكرد و پیشى گرفت و وارد كوف

 .گونھ اى سازمان یافتھ، گمارد
كت نماید، در شب ھشتم رسید، تصمیم گرفت بھ سمت كوفھ حر) علیھ السالم(زمانى نامھ مسلم بھ امام حسین 

 :ذیحجھ یاران خویش را گرد آورد و با آنان سخن گفت و فرمود
الحمدǂ و ما شاء هللا و ال قوة اال باǂ، ُخط الموت على ولِد آدم َمخطّ القالدة على جید الفَتاة و ما اءَولَھنى الى اسالفى 

ى باوصالى تقطُعھا َعَسالن الفَلَوات بین النواویس و اشتیاق یعقوب الى یوسف، و ُخیّر لى َمصرع انَا القیھ، فكإنّ 
كربال، فیمإلّن منّى اكراشا جوفا و اجربة ُسغبا، ال محیص عن یوم ُخطّ بالقلم، رضا هللا رضانا اھل البیت نصبر على 

مجموعة فى  لُحَمتھ و ھى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بالئھ و یُوفّینا اجور الصابرین و لن تَّشَذ عن رسول هللا 
بِھم عینُھُ و یُنجُزبھم َوعُده، فََمن كان باذال فینا ُمھَجتَھُ َمَوطِّنا على لقاء هللا نفَسھُ فلیَرَحل معن ا فانّى حظیرة القُدس، تقرُّ

 .(49)راحل ُمصبِحا إن شاء هللا
سپاس خدا را سزاست آن چھ او بخواھد ھمان خواھد شد و ھیچ قدرتى جز بھ اراده خداوند حكمفرما نیست، مرگ ))

براى انسان الزم افتاده ھمانند اثر گردنبندى كھ الزمھ گردن دختران است، اشتیاق من بھ دیدار نیاى خود مانند 
ى معین گردیده كھ در آن جا فرود خواھم آمد و گویى با چشم خود اشتیاق یعقوب بھ دیدار یوسف است، برایم قتلگاھ

و كربال اعضاى بدنم را قطعھ قطعھ و شكم (50) در سرزمین نواویس ) سپاھیان كوفھ)مى بینم گرگ ھاى بیابان 
رخدادى كھ با قلم قضاى الھى نوشتھ شده، ))از . نھ خود را سیر و انبان ھاى خالى خویش را پر مى كنندھاى گرس

در مقابل بال و امتحان او صبر و . راه گریزى نیست، آن چھ را خدا بدان راضى است ما نیز راضى و خوشنودیم
 .استقامت مى ورزیم و او پاداش شكیبایان را بھ ما عنایت خواھد فرمود

 

 

روانھ شد، ابن عباس و ابن زبیر خواستار انصراف وى شدند، ولى حضرت ) علیھ السالم(سپیده دمان حسین 
، از حضرت درخواست بازگشت نمود، این بار رسید و فرزند عمر كھ در مزارع خود بھ سر مى برد(51) نپذیرفت، بھ تنعیم 

عبدهللا بن جعفر دو تن از . شد و سپس از آن جا بھ حركت خود ادامھ داد(52) نیز حضرت پذیرا نشد و وارد وادى عتیق 
رستاد و طى نامھ اى از او درخواست بازگشت نمود ولى حضرت این پیشنھاد را نپذیرفت و بى آن كھ پسرانش را نزد او ف

آن بزرگوار پیوستند و آن گاه در رسید و جمعى بھ (53) درنگى كند، شتابان بھ حركت خویش ادامھ داد تا بھ ذات ِعرق 
(54) حاجر))

نزد مسلم فرستاد تا مردم كوفھ را از آمدنش آگاه سازد و (( قیس))نامھ اى را توسط  فرود آمد و(55) از بطن الرمھ ((
(56) ثعلبیھ))سپس حركت نمود تا بھ 

و قیس، اطالع حاصل كرد و در آن جا از شھادت مسلم و ھانى . و سپس بھ َزرود رسید((
(57) ُزبالھ))بھ راه خود ادامھ داد تا بھ منطقھ 

در آن سامان در جریان شھادت عبدهللا بن یقُطر قرار گرفت و با یارانش . رسید((
مردم از . دت مسلم و ھانى و قیس و عبدهللا را بھ اطالع آنان رساند و بھ آن ھا اجازه برگشت دادسخن گفت و ماجراى شھا

 .ھر سو، از پیرامون وى پراكنده شدند و جز خاندان او و یاران برگزیده اش كسى با او باقى نماند
(58) عقبھ))سپس بھ حركت خویش ادامھ داد تا بھ پھن دشت 

. فرود آمد و شب را در آن جا بھ سر برد(( شراف))رسید و در ((
(59) ذو حسم))بامدادان وقتى حركت كرد سپاھى از دور نمایان گشت، حضرت بھ ناحیھ 

حر بن یزید ریاحى بھ . پناه گرفت((
) علیھ السالم(فرماندھى یك ھزار سواره نظام از راه رسید تا بھ دستور ُحصین بن تمیم تمیمى از حركت امام حسین 

بھ طرز سازمان یافتھ اى  حصین فرماندھى نیروھایى كھ ابن زیاد آن ھا را از بصره تا قادسیھ. جلوگیرى بھ عمل آورد
گمارده بود بر عھده داشت، سپاھیان، نماز ظھر را بھ امامت حضرت بھ جا آوردند و سپس آن بزرگوار خطاب بھ آن ھا 

 :فرمود
بك على ایھا الناس اِءّنى لِم آتكم حتى إنثى ُكتبكم و قُّدمت علَىَّ رسلُكم إن اءقدم الینا فاّنھ لیس علینا امام لعل هللا إن یجمعنا 

الھدى و الحق فان كنتم على ذلك فاعطونى ما اطمئّن الیھ من عھودكم و مواثیقكم، و إْن لم تفعلوا و كنتم لقُدومى كارھین 



 .(60)انصرفُت عنكم الى المكاُن الَِّذى جئُت منُھ الیُكم
بھ كوفھ بیا ما امام و پیشوایى نداریم، امید است خدا ما را بھ : نامھ ھاى شما و پیك ھایى كھ نزدم فرستادید و گفتید! مردم))

وسیلھ شما بھ حق و ھدایت رھنمون شود، مرا بھ این دیار كشاند، اگر بر سخن خود باقى ھستید با من عھد و پیمانى بندید كھ 
اصل كنم و اگر این كار را انجام نمى دھید از آمدن من ناراحتید، بھ ھمان جایى كھ آمده ام باز خواھم گشت بدان اطمینان ح

 .(((و آنان سكوت كردند(
 :نماز عصر را با آنان بھ جا آورد و آن ھا را مخاطب قرار داد و فرمود) علیھ السالم(سپس امام 

صلى هللا علیھ و آلھ و (حق الءھلھ یكن ارضى r عنكم، و نحن اھل بیت محمد ایھا الناس انكم إْن تتقوا هللا و ترفعوا إن ال
اولى الناس بوالیة ھذا االمر من ھؤ الء المّدعین ما لیس لھم و السائرین فیكم بالجور و العدوان، فإن ابیُتم اّال كراھیة لنا ) سلم

 .ت علىَّ بھ رسلكم انصرفُت عنكمو جھال بحقّنا، و كان راءیكم غیر ما اءَتتنى بھ كتِبُكم و قُّدم
اگر از خدا بترسید و بپذیرید كھ حق در دست اھل آن باشد، بیشتر موجب خشنودى خداوند خواھد گردید و ما اھل ! مردم))

ھستیم كھ بھ ناحق مدعى این مقام بوده و ) بنى امیھ(بیت پیامبر بھ والیت و رھبرى مردم شایستھ تر و سزاوارتر از كسانى 
اگر این واقعیت را نپذیرید و از ما روگردان شوید و حق ما . گرفتھ اند  ه راه ظلم و فساد و دشمنى با خدا را در پیش ھموار

را نشناسید و خواستھ شما غیر از آن باشد كھ در دعوت نامھ ھاى خود بدان پرداختھ شده بود، من از ھمین جا بر مى 
 .((گردم

بھ ُعقبة بن ) علیھ السالم(امام . من در جریان نامھ ھایى كھ مى گویى نیستم! دبھ خدا سوگن: حر بھ حضرت عرضھ داشت
غالم، . بھ پا خیز و خورجین ھاى حاوى نامھ ھاى آنان را حاضر كن: سمعان غالم ھمسرش رباب دختر امرء القیس فرمود

 .آن ھا را آورد و نامھ ھا در برابر حر بیرون ریختھ شد
! امھ نوشتھ اند نیستیم و ماءموریم ھمراھتان باشیم و شما را در كوفھ نزد عبیدهللا بن زیاد ببریمما از افرادى كھ ن: حر گفت

گفتھ او را پذیرا نشد و سخنانى در این خصوص میان آنان رد و بدل شد و پس از موافقت كردند كھ حر  (علیھ السالم(امام 
 .بھ مكھ، از او كسب تكلیف كند) علیھ السالم(مام نامھ اى بھ عبیدهللا بن زیاد بنگارد و در زمینھ بازگشت ا

حضرت این خواستھ را نپذیرفت و بھ . ابن زیاد در پاسخ وى نوشت كھ امام را در تنگنا قرار دھد و او را نزد وى ببرد
ازگردد تصمیم گرفت از مسیرى كھ نھ بھ مكھ ب) علیھ السالم(آن گاه امام . حركت خویش ادامھ داد و حر مانع حركت مى شد

بدین ترتیب حضرت فرود (61) و نھ بھ كوفھ منتھى شود بھ سمت چپ متمایل گردد و در این مسیر، حر از او جدا نمى شد،
 :آمد و بھ یارانش فرمود

ن االمر ما قد َترون، اءال و إن الدنیا قد تغّیرت و تنّكرت و ادبر معروفھا و استمرت حذاء و لم یبق فانھ قد َنَزل بنا م: اما بعد
منھا اال صبابة كصبابة اإلناء و خسیس عیش كالمرعى الوبیل، اءال ترون الى الحق ال ُیعَمل بھ و الى الباطل ال ُیتناھى عنھ؟ 

 .(62)ى الموَت اءّال سعادة و الحیاة مع الظالمین اءّال َبَرمافلیرغب المؤمن فى لقاء ربھ ُمحقّا فانى ال راء
ھا  آن چھ را برایمان پیش آمد، مى بینید، بھ راستى اوضاع، دگرگون شده، زشتى ھا آشكار و نیكى ھا و فضیلت! یاران))

رخت بر بستھ است، و از فضایل انسانى جز بھ اندازه قطرات تھ مانده ظرف آب، و زندگى پستى چون چراگاھى بى حاصل 
باقى نمانده است، آیا نمى بینید كھ بھ حق، عمل نشده و از باطل روگردانى صورت نمى گیرد، شایستھ است فرد با ایمان در 

ش بشتابد، من مرگ را جز سعادت و خوشبختى، و زندگى با این ستم پیشگان چنین شرایطى بھ سوى فیض دیدار پروردگار
 .((را جز رنج و نكبت نمى دانم

آن گاه حضرت سوار شد و . سپس یارانش بھ پا خاستند و بدو پاسخ ھایى دادند كھ حاكى از دیانت و ایمان خالص آنان بود
در این . كاخ بنى مقاتل عبور كرد و بھ حركت خویش ادامھ داد از مسیر ُعَذیب و قادسیھ بھ سمت چپ تغییر مسیر داد و از

روز پنجشنبھ ) علیھ السالم(جا فرمانى از عبیدهللا مبنى بر سخت گیرى در مورد امام بھ حر رسید و بدین سان، امام حسین 
با سیلى خروشان از سواره نظام و پیادگان (63) بھ كربال رسید و در آن جا سراپرده زد، عمر سعد 61دوم محرم الحرام سال 

ھر كس در كوفھ باشد و براى جنگ با حسین بیرون : بھ سمت او روانھ گشت بھ گونھ اى كھ منادى ابن زیاد اعالن كرد
آن جا كھ مرد بیگانھ اى در كوفھ دیده شد، او را نزد ابن زیاد بردند، از عدم  نرود، از امن و امان برخوردار نیست، تا

مردى از اھل شام ھستم كھ جھت دریافت بستانكارى خود از مردى عراقى : حضور وى در جمع سپاھیان جویا شد، او گفت
، ادب شوند و آن مرد در َدم كشتھ او را بكشید تا كسانى كھ براى جنگ حاضر نشده اند: بدین دیار آمده ام، ابن زیاد گفت

 !!شد
بود، از این رو، علت و سبب آمدن حضرت بدان سامان را جویا شد امام ) علیھ السالم(عمر سعد خواستار كنار آمدن با امام 

اطق ماجرا را بھ اطالع وى رساند و از او خواست اجازه دھد یا بھ مكھ باز گردد و یا بھ برخى دره ھا و من) علیھ السالم(



ابن زیاد با پاسخى . عمر سعد در این خصوص طى نامھ اى بھ ابن زیاد از او كسب تكلیف كرد. كوھستانى دوردست برود
در صورتى كھ با حسین نجنگد و یا او را بھ اطاعت از حاكمیت وى وادار نسازد، از : تھدیدآمیز بھ نامھ او، اظھار داشت

 !الجوشن بسپارد كار كناره گیرى و زمام امور را بھ شمر ذى
روز ششم محرم، نامھ عبیدهللا بھ عمر سعد كھ بیست ھزار نیرو در اختیار داشت رسید، از آن لحظھ مذاكرات میان خود و 

را قطع، و بر او سخت گرفت و از رسیدن آب بھ آنان جلوگیرى بھ عمل آورد و از حضرت خواست یا ) علیھ السالم(امام 
در تاریكى شب برخى از ھواداران عمر سعد بھ صورت یك یا دو نفره . یا آماده نبرد باشدبھ اطاعت ابن زیاد در آید و 

مى پیوستند تا این كھ روز دوازدھم كسانى كھ خداوند آن ھا را بھ راه سعادت رھنمون ) علیھ السالم(پنھانى بھ امام حسین 
 .شد و توفیق شھادت بدانان عنایت كرد، بھ سى تن رسید

عباس را با بیست تن سواره و ھمین تعداد   مستولى شد، برادرش ) علیھ السالم(تشنگى بر امام حسین  روز ھشتم محرم،
پیاده براى آوردن آب اعزام نمود، این گروه نگھبانان را از كمین گاه بھ كنارى زده و وارد شریعھ شدند و آب نوشیده و 

 .مشك ھاى خود را پر از آب نموده و باز گشتند
از این رو، . تشویق مى كرد) علیھ السالم)از عبیدهللا بھ عمر سعد رسید كھ وى را بر جنگ و نبرد با امام سپس فرمانى 

روز نھم  .و اھل بیت و یارانش را بھ محاصره در آوردند) علیھ السالم(سپاھیان دشمن سوار بر مركب شده و امام حسین 
 :اق جمعى از یاران خود نزد سپاھیان دشمن فرستاد و بھ او فرمودبرادرش عباس را بھ اتف) علیھ السالم(محرم، امام حسین 

و بدین ترتیب با تبادل سخن و نكوھشى كھ میان آنان بھ وجود آمد، بھ او مھلت  ((اگر توانستى تا فردا از آنان مھلت بگیر))
صداى تالوت قرآن . ود پرداختندبا فرا رسیدن تاریكى شب، این انسان ھاى واال بھ نماز و راز و نیاز و ركوع و سج. دادند

 .آن ھا كھ چون نواى زنبوران عسل طنین انداز بود، بھ گوش سپاھیان دشمن مى رسید
 :حضور یافت و با آنان چنین سخن گفت) علیھ السالم(آن گاه سید و ساالرشان حسین 

على إن اكرمتنا بالنبوة و علّمتنا القرآن و فقّھتنا اُثنى على هللا احسن الثناء، و احمده على السراء و الضراء، اللھم اّنى اَءحمُدك 
فانى ال اءعلم اصحابا اوفى و ال خیرا من ) اما بعد(فى الدین، و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئدة، فاجلنا من الشاكرین 

الءظن إّن لنا یوما من ھؤ  اصحابى، و ال اھل بیت اَءبّر و ال اَءوصل من اھل بیتى، فجزاكم هللا جمیعا عنى خیرا، اءال و إّنى
الء، اءال و إّنى قد اءذنت لكم، فانطلقوا جمیعا فى حّل لیس علیكم مّنى ِذمام و ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه َجَمال و َدعُونى و 

 .(64)یُریدوَن غیرى  ھؤ الء القوم فإّنھم لیس 
تو را مى ستایم كھ بر خاندان ما ! خدایا. مى گویم  خدا را بھ بھترین وجھ ستایشس كرده و او را در شداید و آرامش سپاس ))

با نبوت، كرامت بخشیدى و قرآن را بھ ما آموختى و بھ دین و آیین آشنایمان ساختى و بھ ما گوش حق شنو و چشم حق بین 
 .روشن عنایت كردى، ما را از سپاسگزاران مقرر فرما و قلب

. اما بعد؛ من اصحاب و یارانى بھتر از یاران خویش ندیده ام و اھل بیت و خاندانى باوفاتر از اھل بیت خود سراغ ندارم
یر خواھیم شد، بھ اعتقاد من، ما امروز با دشمن درگ! خداوند از ناحیھ من بھ ھمھ شما پاداش خیر عطا كند، بھ ھوش باشید

اكنون شما آزادید، من بیعتم را از شما برداشتم و بھ شما اجازه مى دھم از تاریكى شب استفاده كرده و ھمگى پراكنده شوید 
 .((و مرا با این گروه تنھا بگذارید؛ زیرا آنان تنھا مرا مى خواھند

ان كردند كھ مورد تقدیر و سپاس آن بزرگوار اھل بیت و یاران او از رفتن خوددارى كرده و در پاسخ حضرت مطالبى عنو
سپس از نزد آنان بیرون رفت و آن ھا را در حاالت خوش عبادتى كھ داشتند تنھا گذاشت تا خود بھ امورش . قرار گرفت

 .بپردازد و سفارش ھاى الزم را بنمایند
ن پیاده بودند، سازمان داد؛ زھیر را بر یاران خویش را كھ سى و دو سواره و چھل ت) علیھ السالم(بامداد روز بعد، امام 

داد و خیمھ ھا ) علیھ السالم(جناح راست سپاه گماشت و سمت چپ آن را بھ حبیب سپرد و پرچم را بھ دست برادرش عباس 
را پشت سر سپاه قرار داد و پشت خیمھ خندقى حفر نمود و آن را پر از نى و ھیزم كرد و سپس بھ آتش كشید تا دشمن از 

 .یمھ ھا حملھ ور نشودپشت خ
عمر سعد نیز سپاه خود را كھ در آن روز تعدادشان بھ سى ھزار تن مى رسید، آراست؛ جناح راست آن را بھ عمرو بن 

را بھ فرماندھى سواره نظام و شبث بن ِربعى را (65) حجاج، و جناح چپ را بھ شمر بن ذى الجوشن سپرد و َعزرة بن قیس 
 .(66)غالم خویش سپرد(( ذوید))یا (( درید))بر پیادگان گمارد و پرچم را بھ 

 :ھ سپاه دشمن نگریست، دست ھایش را بھ دعا برداشت و عرضھ داشتب) علیھ السالم(وقتى امام 
اللھم انت ثقتى فى كّل كرب، و إنت رجائى فى كل شدة، و إنت لى فى كل امر نزل بى ثقة و عّدة، َكم ِمن ھّم یضعف فیھ الفؤ 

غبة مّنى الیك عّمن سواك، ففّرجتھ اد و تقّل فیھ الحیلة، و یخذل فیھ الصدیق، و یشمت فیھ العدو، انزلتھ بك و شكوتھ الیك ر



 .(67)عّنى و كشفتھ، فإنت ولّى كّل نعمة و صاحُب كّل حسنة، و منتھى كّل رغبة
ارى مایھ امید من، و در ھر حادثھ اى سالح و ملجاء من تو در ھر غم و اندوه، پناھگاه و در ھر پیش آمد ناگو! خدایا))

ھستى، انگاه كھ غم ھاى كمرشكن بر من فرو مى ریخت و دل ھا در برابرش آب و راه ھر چاره اى در برابر آن مسدود 
گاه مى گشت، از غم ھاى جانكاھى كھ با دیدن آن ھا، دوستان دورى جستھ و دشمنان، زبان بھ شماتت مى گشودند، بھ پیش

تو شكایت آورده و از دیگران قطع امید نموده ام، تو بودى كھ غم و اندوھم را برطرف ساختھ و از میان بردى، تو صاحب 
 .((ھر نعمت و آخرین مقصد و مقصود من ھستى

 :مركب خویش را خواست و سوار بر آن شد و با صداى بلند فرمود) علیھ السالم(پس از آن امام 
اسمعوا قولى و ال تعجلوا حتى اعظكم بما یحُق لكم على، و حتى اعتذر الیكم من مقدمى ھذا،  - لّھم یسمع و جُ  - یا اھل العراق 

و اعذر فیكم، فان قبلتم عذرى و صدقتم قولى و اعطیتمونى النصف من انفسكم كنتم بذلك اسعد، و إْن لم تقبلوا مّنى العذر و لم 
كاءكم ثم ال یكن امركم علیكم ُغمة ثم اقضوا الّى و ال تنظرون، إّن ولّیى هللا تعطونى النصف من انفسكم فاءجمعوا امركم و شر

 .(68)اَلَِّذى نزّل الكتاب و ھو یتولى الصالحین
سخنم را بشنوید و شتابزده عمل نكنید، تا وظیفھ خود را كھ پند و  - ھمھ صداى حضرت را مى شنیدند  - ! اى عراقیان))

نصیحت شماست، انجام دھم و انگیزه سفر خویش را بھ این دیار بیان كنم، اگر دلیلم را پذیرفتید و سخنم را تصدیق كردید و 
تید و منصفانھ عمل نكردید، ھمھ شما از َدِر انصاف در آمدید، راه سعادت را دریافتھ اید و اگر دلیل مرا نپذیرف) من(با ما 

دست بھ دست ھم دھید و ھر تصمیمى را كھ درباره من دارید بھ اجرا بگذارید و مھلتم ندھید، یار و پشتیبان من خدایى است 
 .((كھ قرآن را فرو فرستاد و او یار و یاور نیك سرشتان است

آورد و آن گونھ كھ شایستھ بود خدا را مورد ستایش  حاضران اندكى سكوت كردند، حضرت حمد و ثناى الھى را بھ جاى
و فرشتگان و پیامبران او بھ بھترین وجھ ممكن درود فرستاد، بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قرار داد و بر پیامبرش محمد 

 :گونھ اى كھ قبل و بعد از او ھیچ سخنورى چنین رسا سخن نگفتھ بود، آن گاه فرمود
من إنا؟ ثم ارجعوا الى انفسكم و عاتبوھا، فانظروا ھل یصلح لكم قتلى و انتھاك حرمتى؟ الست ابن بنت فانسبونى : اما بعد

او ! بما جاء بھ من عند ربھ؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نبیكم و ابن وصیھ و ابن عمھ و اول المؤمنین، المصدق لرسول هللا 
صلى هللا (اءو لیس بلغكم ما قال رسول هللا ! فى الجنة بجناحین عمى؟ اءو لیس جعفر الطیار! لیس حمزة سید الشھداء عمى؟

فان صدقتمونى بما اقول و ھو الحق، فوهللا ما تعمدت الكذب منُذ ! لى و الءخى ھذان سیدا شباب اھل الجنة؟) علیھ و آلھ و سلم
ذلكم اخبركم، سلوا جابر بن عبدهللا االنصارى، و علمُت إن هللا یمقت علیھ اھلھ، و إْن كذبتمونى فاّن فیكم َمن إْن ساءلتموه عن 

و زید بن ارقم، و انس بن مالك یخبروكم إّنھم سمعوا ھذه المقالة من رسول (69) اباسعید الخدرى، و سھل بن سھل الساعدى،
 .!، اما فى ھذا حاجز لكم عن دمى؟)لى هللا علیھ و آلھ و سلمص(هللا 

سپس بھ خود آیید و خویشتن را نكوھش نمایید و ببینید آیا كشتن و در ھم شكستن حریم ! من چھ كسى ھستم؟: بگویید! مردم))
! پیامبر شما نیستم؟ وصى و پسرعموى] على[آیا من فرزند ! آیا من فرزند دخت پیامبر شما نیستم؟! من براى شما رواست؟

آیا ! مگر من فرزند كسى نیستم كھ پیش از ھمھ مسلمانان بھ خدا ایمان آورد و قبل از ھمھ، رسالت پیامبر را تصدیق نمود؟
آیا شما ! آیا جعفر طیار كھ با دو بال در بھشت پرواز مى كند، عموى من نیست؟! حمزه سید الشھداء عموى پدر من نیست؟

 !؟((این دو، سروران جوانان بھشت اند)) :حق من و برادرم نشنیده اید كھ فرمودسخن پیامبر را در 
اگر مرا در گفتارم تصدیق كنید، مواردى كھ یاد آور شدم حقایقى است كھ كوچك ترین خالفى در آن وجود ندارد؛ زیرا من 

د، ھیچگاه دروغ نگفتھ ام و اگر از آن روز كھ دریافتھ ام خداوند، ضرر و زیان دروغ را بھ گوینده آن بر مى گردان
مراتكذیب نمایید، اكنون میان شما افرادى وجود دارند كھ اگر در این زمینھ از آن ھا بپرسید بھ شما پاسخ خواھند داد؛ از 

جابر بن عبدهللا انصارى، ابوسعید خدرى، سھل بن سھل ساعدى، زید بن ارقم و مالك بن انس بپرسید، بھ شما خواھند گفت 
شنیده اند، آیا موارد یاد شده، مانع ریختن خون من نمى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ین سخن را از رسول خدا ا: كھ

 .((!شود؟
امام . شمر، سخن حضرت را قطع كرد و حبیب بن ُمظّھر بھ شمر پاسخ داد كھ در شرح حال حبیب بدان خواھیم پرداخت

 :فرمودرا از سر گرفت و   سخنان خویش ) علیھ السالم(
فوهللا ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبى غیرى فیكم و ال فى ! فان كنتم فى شك من ھذا، افتشكون إنى ابن بنت نبیكم؟

 .((!جراحة؟  اتطلبونى بقتیل فیكم قتلتھ او مال لكم استھلكتھ، او بقصاص  !غیركم، ویحكم
یا در این واقعیت كھ من پسر دختر پیامبر شما ھستم نیز شك اگر در گفتار پیامبر درباره من و برادرم تردید دارید، آ))

آیا ! در ھمھ دنیا و در میان شما و دیگران، پسر دختر پیامبرى جز من وجود ندارد، واى بر شما! ، بھ خدا سوگند!دارید؟



جراحتى بر شما وارد آیا مال كسى را گرفتھ ام و یا ! كسى از شما را كشتھ ام كھ در مقابل خون وى مرا بھ قتل برسانید؟
 .((ساختھ ام تا مرا سزاوار كیفر بدانید؟

 :آن ھا را مخاطب ساخت و فرمود) علیھ السالم(امام . ھیچ یك از آنان بدان حضرت پاسخ نداد
اخضّر  اءلَم تكتبوا الّى إن قد اینعت الثمار و! یا شبث ابن ِربعى و یا حجار بن اَبجر و یا قیس بن االشعث و یا یزید بن الَحرث

 .!الَجناب و انما ُتقّدم على ُجند لك ُمجّندة؟
آیا شما بھ من نامھ ننوشتید كھ میوه ! اى شبث بن ربعى و اى حجار بن ابجر و اى قیس بن اشعث و اى یزید بن حرث))

و آماده در ھایمان رسیده و درختانمان سرسبز و خرم است و در انتظار تو دقیقھ شمارى مى كنیم، در كوفھ لشكریانى مجھز 
 ((اختیار تو است؟

بھ اطاعت پسر عم خود گردن ] اگر از ما مى شنوى[ما نمى دانیم چھ مى گویى؟ ولى : قیس بن اشعث در پاسخ امام گفت
 .بنھ، چرا كھ آنان جز رضایت تو چیزى در نظر ندارند

 :بدو فرمود) علیھ السالم(امام 
 .!لم؟انت اخو اخیك، اءترید إن تطالب باءكثر من دم مس

 .((!ھستى، آیا مى خواھى بیش از خون بھاى مسلم از تو مطالبھ گردد؟) محمد بن اشعث(تو نیز، برادِر برادرت ))
 :سپس فرمود

انى ُعذُت بربى، و ربكم إن ترجمون، اعوذ بربى و ! و هللا ال اعطیكم بیدّى اعطاء الذلیل و ال افّر فرار العبید، یا عباد هللا
 .ال یومن بیوم الحساب رّبكم من كل متكّبر

نھ دست ذلت در دست آنان مى نھم و نھ مانند بردگان از صحنھ جنگ فرار مى كنم، من بھ پروردگار ! بھ خدا سوگند))
خویش و پروردگار شما پناه مى برم كھ گفتارم را دور مى افكنید، از شر ھر انسان متكبرى كھ ایمان بھ روز جزا ندارد، بھ 

 .((وردگار شما پناه مى برمپروردگار خویش و پر
سپس شتر خود را خوابانید و عقبة بن سمعان زانوھاى شتر را بست و جمیعت، پیش روى خود را بھ سمت امام آغاز، و 

و عمامھ و زره و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اسب رسول خدا  ((مرتجز))اسبانشان بھ حركت در آمد، امام علیھ السالم 
را بر تن كرد و سوار بر اسب شد و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(واست و لباس رزم رسول اكرم شمشیر آن حضرت را خ

در برابر سپاھیان قرار گرفت و آنان را بھ سكوت دعوت كرد ولى پذیرا نشدند و سپس بھ سرزنش یكدیگر پرداختند و 
خویش و سخنانى   نان را بھ وجود مقدس خدا را حمد و سپاس گفت و آ. حضرت آنان را مخاطب قرار داد. سكوت نمودند

فرموده بود و بھ اسب، زره، عمامھ و شمشیر آن حضرت سوگند   درباره اش) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ رسول اكرم 
براى : پس چرا كمر قتل مرا بستھ اند؟ در پاسخ گفتند: از آنان پرسید. داد و آنان در پاسخ، ھمھ سخنان وى را تصدیق كردند

بار دوم آنان را مورد خطاب قرار داد ) علیھ السالم(امام . دست بھ این كار مى زنند  اطاعت از فرمان فرمان رواى خویش
 :و فرمود

تبا لكم اءیتھا الجماعة و ترحا، اءحین استصرختمونا والھین، فاءصرخناكم موجفین، سللتم علینا سیفا لنا فى اءیمانكم، و 
ھا على عدونا و عدوكم فاءصبحتم إ لبا العدائكم على اءولیائكم بغیر عدل اءفشوه فیكم، و ال اءمل حششتم علینا نارا اقتدحنا

اءصبح لكم فیھم، فھال لكم الویالت تركتمونا والسیف مشیم، والجاءش طامن والراءى لما یستخف، و لكن اسرعتم الیھا كطیرة 
عبید االمة و شذاذ االحزاب و نبذة الكتاب، و محرفي الكالم و عصبة  الّدباء، و تداعیتم إ لیھا كتھافت الفراش، قسحقا لكم یا

اءجل وهللا، غدر فیكم قدیم و شجت علیھ ! االم، ونفثة الشیطان و مطفئي السنن ویحكم؟ اءھؤ الء تعضدون؟ و عنا تتخاذلون؟
إّن الدعى ابن الدعى قد ركز بین اصولكم و تاءزرت علیھ فروعكم، فكنتم اءخبث ثمرة، شجى للناظر و اءكلة للغاصب اءال و 

اثنتین، بین السلة و الذلھ، ھیھات منا الذلة، یاءبى هللا لنا ذلك و رسولھ والمؤمنون، و حجور طابت و طھرت، و إنوف حمیة، 
و نفوس اءبّیة من إن نؤ ثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، اءال و إ نى زاحف بھذه االسرة على قلة العدد و خذالن 

 .!اصرالن
ننگ و ذلت و حزن و حسرت بر شما باد كھ با اشتیاق فراوان ما را بھ یارى خود خواندید و آن گاه كھ بھ فریاد شما ! مردم))

پاسخ مثبت داده و بھ سرعت بھ سوى شما شتافتیم، شمشیرھاى خود ما را بر ضدمان بھ كار گرفتید و آتش فتنھ اى را كھ 
ھ ما شعلھ ور ساختید و بھ حمایت و پشتیبانى دشمنانتان و بر ضد پیشوایان خود بھ پا دشمن مشترك بر افروختھ بود، علی

 .خاستید بى آن كھ این دشمنان در عدل و داد، گامى بھ سود شما بردارند و یا امید خیرى در آنان داشتھ باشید
ھا در غالف و دل ھا آرام و عقاید  تیغ  كھ روى از ما بر تافتید و از یارى و كمك ما سر باز زدید، آن گاه كھ! واى بر شما

! استوار بود، مانند ملخ از ھر دو طرف بھ سوى ما روى آوردید، ولى چون پروانھ از ھر سو فرو ریختید، رویتان سیاه باد



 اى تھ ماندگان احزاب فاسد كھ قرآن را پشت سر انداختید و كالم خدا را تحریف كردید، در زمره خیانت! اى بردگان زنان
 .كاران در آمده و از شیطان پیروى نمودید، و سنت ھا را بھ خاموشى كشاندید

شما در گذشتھ اھل ! آرى؛ بھ خدا سوگند! پشتیبانى مى كنید و دست از یارى ما بر مى دارید؟) یزیدیان(از آنان ! واى بر شما
شما بھ میوه نامباركى مى مانید كھ در . ستخیانت بودید و اصل و ریشھ شما بر آن استوار و شاخسارتان بدان تقویت گشتھ ا

این انسان فرومایھ، فرزند ! گلوى باغبان رنج دیده اش گیر كند و در كام سارق ستمگرش لذت بخش باشد، بھ ھوش باشید
فرومایھ، مرا بین دو راھى شمشیر و ذلت پذیرى قرار داده است؛ ھیھات كھ ما زیر بار ذلت رویم؛ زیرا خداوند و پیامبرش 

و مؤمنان از ذلت پذیرى ما، ناخرسندند و دامن ھاى پاك مادران و دالور مردان غیرتمند و انسان ھاى واالتبار روا نمى 
 .دانند كھ ما اطاعت فرومایگان پست را بر شھادت در صحنھ كارزار ترجیح دھیم

 .((مبارزه بھ پیش خواھیم رفت من اكنون، با تعداد اندك این خاندان، تنھا و بى یار و یاور، براى! بھ ھوش باشید

 

 :و آن گاه اشعار فروة بن مسیك مرادى را زمزمھ كرد
 فان نھزم فھزامون قدما 

 
 و إْن نھزم فغیر مھّزمینا 

 منایانا و دولة آخرینا   و ما إْن طبنا ُجبن و لكن 

 فقل للشامتین بنابراین افیقوا 
 

 سیُلقى الشامتون كما لقینا 

پیروز گردیم، در گذشتھ نیز پیروزمند بوده ایم و اگر شكست بخوریم، باز شكست از آن ما  اگر بر دشمن: یعنى
بھ شماتت كنندگان ما . ترسى بھ دل راه نمى دھیم، ولى براى ما حوادثى رخ داد و سودى بھ دیگران رسید. نیست

 .بیدار باشید كھ آنان نیز مانند ما با شماتت كنندگان رو بھ رو خواھند شد: بگو
 :سپس فرمود

اءما وهللا ال تلبثون إ ال كریث ما یركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى، و تقلق بكم قلق المحور، عھد عھده الّى 
فاءجمعوا اءمركم و شركاءكم ثم ال یكن اءمركم علیكم غمة ثم اقضوا إ ))اءبى عن جدى صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

((لى و ال تنظرون 
، اني توكلت على هللا ربي و ربكم ما من دابة إ ال ھو آخذ بناصیتھا إ ن ربي على صراط (70)

((مستقیم 
، اللھم احبس عنھم قطر السماء، و ابعث علیھم سنین كسنى یوسف، و سلّط علیھم غالم ثقیف یسقیھم (71)

 .كاءسا مصبِّرة فانھم كّذبونا و خذلونا و انت ربنا علیك توكلنا و الیك المصیر
ید، مگر ھمان پس از این جنگ، بھ شما مھلت داده نمى شود كھ سوار بر مركب مراد خود شو! بھ خدا سوگند))

است تا این كھ آسیاى حوادث، شما را بھ گردش در آورد و مانند محور و   اندازه كھ سواركارى بر اسب خویش
صلى هللا علیھ و (مدار سنگ آسیا مضطربتان ساخت، این عھد و سفارشى است كھ آن را پدرم از جدم رسول خدا 

خود دست بھ ھم دھید و تصمیم باطل خود را پس از آن كھ امر  بنابراین، با ھمفكران. بازگو نموده است) آلھ و سلم
بر شما روشن گردیده، درباره من اجرا كنید و مھلتم ندھید، من بر خدا كھ پروردگار من و شماست توكل مى كنم و 

 .((اختیار ھر جنبده اى در دست قدرت اوست و خداى من بر صراط مستقیم است
 :ان بلند كرد و عرضھ داشتسپس دستان مبارك خویش را بھ آسم

باران رحمتت را از آنان قطع كن و سال ھاى سختى چون سال ھاى قحطى و خشكسالى دوران یوسف بر ! خدایا))
آنان بفرست و جوان ثقفى را بر آنان مسلط گردان تا با جام تلخ ذلت خوارى، سیرابشان سازد؛ زیرا آنان ما را 

 .((تو پروردگار مایى، بر تو توكل كرده ایم و برگشتمان بھ سوى تو است .تكذیب كردند و دست از یارى ما شستند
سالم و یسار وارد میدان شدند و . آن گاه حر بن یزید بھ آن حضرت پیوست و عمر سعد بھ سپاه فرمان جنگ داد

ان مقاومت این ھا مردانى اند كھ تا پاى ج: شمر و عمرو بن حجاج بر سپاھیان بانگ زدند و گفتند. جنگ در گرفت
در پى این سخنان، سپاھیان از ھر سو آنان را در بر گرفتھ و در حلقھ . مى كنند، كسى بھ تنھایى با آنان نجنگند

یاران . و عمرو، بر جناح راست آن یورش بردند) علیھ السالم(شمر، بر جناح چپ سپاه امام . محاصره قرار دادند
ستند و با تیراندازى، آنان را دور ساختند، در این حملھ كھ آن را امام ھم چندان ثابت قدم و استوار بر زانو نش

نمودار شد، از سواره نظام جز اندكى باقى ) علیھ السالم(نخستین یورش دشمن نامیده اند، كمى تعداد سپاه حسین 
 .نمانده بود و از پیاده نظام تعدادى نزدیك بھ پنجاه تن، شربت شھادت نوشیده بودند

نماز ظھر را اول وقت بھ عنوان نماز خوف بھ جا آورد و قبل از نماز و در اثناى آن با افرادى ) المعلیھ الس(امام 
كرده بودند، درگیرى ھایى رخ داد و پس از نماز ظھر نیز ادامھ یافت بھ  (علیھ السالم(خود را سپر حمایت امام 

آنان نیز ھمگى بھ . امبر، وارد كارزار شدنداز این رو، اھل بیت پی. گونھ اى كھ كسى از یاران حسین باقى نماند
كھ از خون رنگین شده و با گذشت  -دست بر محاسن مبارك خود . حضرت، خود بھ میدان آمد. شھادت رسیدند



 :نھاد و فرمود - ساعاتى بھ سیاھى گراییده بود 
الوا المسیح بن هللا، و اشتد اشتد غضب هللا على الیھود اذ قالوا ُعزیر ابن هللا، و اشتد غضبھ على النصارى اذ ق

 .(72)غضبھ على قوم ارادوا لیقتلوا ابن بنت نبیھم
افت كھ مسیح عزیر، فرزند خداست و بر نصارى آن گاه شدت ی: خشم خدا آن گاه بر یھودیان سخت گردید كھ گفتند))

 .((را فرزند خدا دانستند و بر گروھى كھ در پى كشتن فرزند دخت پیامبرشان بر آمدند، شدت گرفت
 :صدا زد) علیھ السالم(سپس امام 

ھل من ذاب یُذب عن حرم رسول هللا؟ ھل من موحد یخاف هللا فینا؟ ھل من مغیث یرجوا الیھ باغاثتنا؟ ھل من معین 
 .!تنا؟یرجو ما عند هللا باغاث

آیا كسى وجود دارد تا از حرم رسول خدا دفاع نماید؟ آیا فریادرسى كھ براى خدا بھ فریاد ما برسد، نیست؟ آیا یار ))
 .((و یاورى كھ بھ امید پاداش الھى ما را یارى نماید وجود دارد؟

ك خویش را از صداى نالھ و فغان زنان بلند شد، حضرت بھ سوى خیمھ ھا رفت تا زنان را ساكت كند و كود
خواھرش زینب گرفت ولى ھدف تیر حرملھ یا عقبھ قرار گرفت و تیر بر گلویش نشست كھ در بیان شرح حال وى 

ھون علّى ما نزل  :حضرت، خون گلوى او را با دست ھایش گرفت و بھ آسمان پاشید و عرضھ داشت. خواھد آمد
 .بى، إنھ بعین هللا

 .((را خدا ناظر بر آن استاین مصیبت نیز بر من آسان است؛ زی))
بنى ))مردى از . سپس شمشیر میان آنان گذاشت و سرھاى دشمن را پرتاب مى كرد و بر اجساد آنان مى انداخت

 .با پرتاب تیرى گلوى مبارك حضرت را نشانھ رفت ((دارم
ھا را بھ آسمان  تیر را كشید و دست ھایش را زیر گلوى خویش گشود پر از خون كھ شدند آن) علیھ السالم(امام 

 :پاشید و عرضھ داشت
 .(73)اللھم انى اشكوا الیك مما یُفعل بابن بنت نبیك

 .((از رفتارى كھ با فرزند دخت پیامبرت صورت مى گیرد، نزدت شكایت مى آورم! خدایا))
آن گاه بھ خیمھ ھا بازگشت و لباسى خواست تا آن را زیر لباس ھایش بر تن كند، پیراھن كوتاھى برایش آوردند، 

 :فرمود
 .ال، ھذا لباس َمن ُضربت علیھ الذلة

 ((.این را نمى پسندم، زیرا این لباس افراد خوار و ذلیل است))
مت ھایى از آن را پاره كرد و زیر لباس خود حضورش آوردند، قس - كھ چشم را خیره مى كرد  -بُردى یمانى 

سپاھیان . پوشید و سپس در حالى كھ از زخم ھاى بدنش خون مى جست، چونان شیر خشمگین بر دشمن تاخت
دشمن بھ سرعت از برابرش مى گریختند و از سمت چپ و راست، میان و و خیمھ گاھش فاصلھ مى انداختند، 

 :حضرت بر آنان بانگ زد و فرمود
إْن لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنیاكم ھذه، وارجعوا الى ! لكم یا شیعة آل ابى سفیانو ی

 .احسابكم إْن كنتم عربا كما تزعمون
اگر دین ندارید و از روز جزا نمى ھراسید، ال اقل در زندگى، آزادمرد باشید و اگر ! اى پیروان خاندان ابوسفیان))

 .((ھ كھ ادعا مى كنید خود را عرب مى پندارید، بھ نیاى خود بیندیشید و شرف انسانى خویش را حفظ كنیدآن گون
 چھ مى گویى؟! فرزند فاطمھ: صدا زد(74) شمر

اتلكم و تُقاتلونى و النساء لیس علیھن جناح فامنعوا ُعتاتكم و ُجھا لكم من التعرض انى اُق :مى گویم: حضرت فرمود
 .لحرمى ما دمُت حیا

من و شما با یكدیگر در نبردیم، گناه زنان چیست؟ تا من زنده ام یاغیان و اراذل و اوباش خود را از تعرض بھ ))
 .((خیام حرمم باز دارید

 ((.این امر بر عھده تو است! زند فاطمھفر)) لك ذلك یابن فاطمھ؛ :شمر گفت
سپس حضرت بر آن ھا حملھ ور شد و آنان نیز یورش بردند، ولى با این وصف، حضرت ھنوز درخواست جرعھ 

در اثر جراحات وارده، ضعف بر آن بزرگوار چیره شد، براى استراحت  .اى آب داشت، ولى بدان دست نیافت
ویش پرتاب شد و بھ پیشانى مباركش اصابت كرد و خون بر چھره اش لحظھ اى ایستاد ولى ناگھان سنگى بھ س

جارى شد، خواست با گوشھ پیراھنش خون از چھره بزداید، كھ تیرى قلب نازنینش را نشانھ رفت، تیر از پشت سر 
كشید، خون مانند ناودان فوران زد، در جاى خود ایستاد و قدرت بر حركت را از دست داد، شمر بن ذى الجوشن 

 چرا منتظرید؟: بر سپاھش بانگ زد و گفت) لعنة هللا علیھ(
بسم هللا و باǂ و على  :صالح بن وھب مزنى، نیزه اى بر تھیگاه آن بزرگوار زد، حضرت در حالى كھ مى فرمود



ى ، بر روى گونھ راست از رو)صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ نام و یاد خدا و بر آیین رسول خدا  ملة رسول هللا؛
ُزرعة بن شریك، شمشیرى بر كتف چپ او زد و دیگرى شمشیرى بر . سپس از جا برخاست. اسب بھ زمین افتاد

پشت او وارد ساخت، حضرت بھ صورت روى زمین قرار گرفت و با كمك گردن، سر مباركش را باال مى گرفت 
آن را بیرون آورد و بر سینھ اش  سنان نیزه اى در استخوان ھاى باالى سینھ اش فرو برد و. و بھ زمین مى خورد

 .زد و نیز ھمین شخص تیرى بھ سویش پرتاب كرد كھ بھ گلوى مباركش اصابت نمود
حضرت بر جاى خود نشست و تیر را از گلو خارج ساخت و دو كف دست را زیر گلو بھ یكدیگر نزدیك ساخت تا 

ھكذا القى ُمخّضبا بدمى مغصوبا علّى  :پر از خون شدند و با آن ھا سر و صورتش را خضاب نمود و مى فرمود
 .حقى

 .((اینگونھ بھ دیدار خدایم مى روم، سر و صورتم بھ خونم خضاب و حقم سلب شده است))
را بھ دست گرفت و با شمشیر بر سر   دشنام داد و محاسن شریفش از راه رسید و امام را (75) مالك بن نسر كندى 

بن یزید اصبحى، خواست سر از بدن او جدا كند، ولى بھ خود لرزید، سنان وارد شد و (76) َخولى . مبارك او كوبید
جدا نمود و ) علیھ السالم(دندان ھاى مباركش شمشیر نواخت و شمر آمد و سر از پیكر مبارك اباعبدهللا الحسین بر 

آن گاه لباس ھاى مبارك او را بھ غارت بردند و سرھاى شھدا را از بدن جدا ساختند و پیكرھاى آنان را زیر سم 
آن جا بودند بھ اسارت در آمدند و سرھاى شھدا را  خیمھ ھا بھ غارت رفت و كسانى كھ در. ستوران لگدكوب كردند

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)ھمراه با اسیران بھ كوفھ و از آن جا بھ شام و سپس بھ مدینھ وطن جدشان رسول خدا 
 .بردند

 شھداى خاندان ابوطالب: بخش نخست
 (علیھ السالم(على بن حسین بن على بن ابیطالب 

بن عفان دیده بھ جھان گشود و طبق تحقیق ابن ادریس در سرائر بھ نقل از تاریخ  وى در اوایل خالفت عثمان
یا آن گونھ كھ حدیث روایت كرده است و ) علیھ السالم(على بن ابى طالب   او از جدش (77) نگاران و نسب شناسان، 

والده ماجده اش لیلى . متولد شده است  آورده، وى دو سال پس از شھادت جد بزرگوارش (78) شیخ مفید در ارشاد
ى میمونھ دختر ابوسفیان بن حرب بن امیھ و مادر او نیز دختر ابو مرة بن عروة بن مسعود ثقفى است كھ مادر لیل

در سخن گفتن و اخالق و شمایل، بھ جدش رسول خدا ) علیھ السالم(على بن حسین . دختر ابوالعاص بن امیھ است
 .بسیار شباھت داشت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 ز ھمھ بھ خالفت كیست؟سزاوارتر ا: ابوالفرج روایت كرده كھ معاویھ از اطرافیانش پرسید
 .شما: گفتند

است كھ جدش رسول ) علیھ السالم(خیر، سزاوارترین مردم بھ خالفت، على بن حسین بن على )) :معاویھ گفت
 .((خداست و شجاعت و دالورى بنى ھاشم، سخاوت بنى امیھ و شكوه و جالل ثقیف در او جمع است

 :شاعر در توصیف او مى گوید
 من محتف یمشى و ِمن ناعل   لھ لم تََر عین نظرت مث

 یُغلى نھى اللحم حتى اذا 
 

 انضج لم یغل على اآلكل 

 كان اذا شبّت لھ ناره 
 

 یوقدھا بالشرف القائل 

 كیما یراھا بائس مرمل 
 

 او فرد حى لیس باآلھل 

 و ال یبیع الحق بالباطل   ال یؤ ثر الدنیا على دینھ 

 اعنى ابن لیلى ذالسدى و الندى 
 

 (79)اعنى ابن بنت الحسب الفاضل 

گوشت نیم پختھ را قبل از . ھیچ دیده اى او را در میان پابرھنگان و كسانى كھ كفش بھ پا دارند، ندیده است: یعنى
ختھ شود و براى خورندگان گلوگیر نباشد و نیز در حضور میھمان بجوشد تا وى بھ حضور میھمان نیك مى پزد تا پ

تا . ھرگاه براى راھنمایى گذركنندگان، آتشى برافروزد، در مرتفع ترین نقاط و آشكارا بر مى افروزد. انتظار نشیند
ر دینش بر نمى گزید و حق را با ھیچگاه دنیا را ب. ھر مستمند بى نوا و یا دور از عشیره و درمانده اى آن را ببیند

 .باطل سودا نمى كرد
مقصود من از ھمھ این سخنان فرزند لیلى آن صاحب جود و بخشش و كرم است، یعنى فرزند زنى پاك نھاد و 

 .گرانمایھ كھ بسیار واالتبار است
آمده است و یا  ((اكبر))است، و در صحیح ترین روایات، لقب او  ((اكبر))و لقب وى  ((ابوالحسن))كنیھ آن بزرگوار 

عبدهللا ))و سھ تن دیگر  ((على))داراى شش پسر بوده كھ نام سھ تن از آنان ) علیھ السالم(بھ این دلیل است كھ حسین 
 .بوده است و بھ گفتھ نسب شناسان، طبق روایتى، او از على سوم بزرگ تر بوده است ((و جعفر و محمد

در كنار كاخ بنى ) علیھ السالم(سحرگاه شبى كھ امام حسین : ه و گفتھ استابومخنف از عقبة بن سمعان روایت كرد



: راوى مى گوید. مقاتل بھ سر برد، بھ ما دستور داد آب بر گیریم و سپس فرمان حركت داد و ما حركت نمودیم
ǂ و انا  انا :شد و سپس در حالى كھ جملھ  ھنگامى كھ از كاخ بنى مقاتل گذشتیم، خواب خفیفى بر حضرت عارض 

. را بر زبان داشت از خواب بیدار شد و آن را دو یا سھ بار تكرار كرد الیھ راجعون، و الحمدǂ رب العالمین
! فدایت شوم! پدر: نزد پدر آمد و عرضھ داشت -در حالى كھ بر اسب خود سوار بود  - فرزندش على بن الحسین 

 !را سپاس گفتى؟ بر زبان آوردى و خدا ...انا ǂچرا كلمھ استرجاع 
 :در پاسخ فرزند فرمود) علیھ السالم(امام 

القوم یسیرون و المنایا تسرى الیھم فعلمت إنھا انفسنا : انى خففت براءسى خفقة فعنَّ لى فارس على فََرس فقال! یا بُنىّ 
 .نُعیت الینا

این كاروان در حركت : گفتاندكى بھ خواب رفتم، در خواب اسب سوارى را دیدم كھ بانگ بر آورد و ! فرزندم))
 .((است، و مرگ در تعقیب آن ھاست، دانستم كھ این ندا، خبر شھادت ماست

 .یا ابت ال اءراك سوءا اَءلَسنا على الحق :عرضھ داشت
 ((خدا حادثھ بدى برایتان پیش نیاورد مگر ما بر حق نیستیم؟! پدر جان))

 .بلى؛ والذى الیھ مرجع العباد :حضرت فرمود
 .((ما بر حقیم! سوگند بھ آن كس كھ بازگشت بندگان بھ سوى اوستآرى، ))

 .یا ابت اذن ال نبالى نموت محقین :عرض كرد
 .((اگر قرار است بمیریم، از مرگ چھ باك! پدر))

 .(80)جزاك هللا من ولد خیر ما جزى ولدا عن والده :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .((خداوند بھ تو بھترین پاداش فرزندى را عنایت كند))

تین فرد از بنى ھاشم بود كھ پس از شھادت یاران نخس) علیھ السالم(على اكبر : و دیگران(81) بھ گفتھ ابوالفجرج 
او زمانى كھ بھ تنھایى پدر نگریست، در حالى كھ سوار بر ذوالجناح بود، . بھ شھادت رسید) علیھ السالم(حسین 

على اكبر از ھمھ مردم زیباتر و از اخالقى برجستھ برخوردار  - نزد پدر شرفیاب شد و از او اجازه میدان خواست 
 :ك از چشمان پدر جارى شد و سكوت كرد و سپس فرموداش - بود 

 .اللھم اشھد إنھ قد بََرز الیھم غالم اشبھ الناس َخلقا و ُخلقا و منطقا برسولك و كنّا اذا اشتقنا الى نبیك نظرنا الیھ
بھ پیامبر تو جوانى بھ نبرد با آنان مى رود كھ از حیث اخالق و شمایل و گفتار، شبیھ ترین فرد ! گواه باش! خدایا))

 .((ما ھرگاه تشنھ دیدار پیامبرت مى شدیم، بھ چھره على اكبر مى نگریستیم. است
قطع هللا رحمك كما قطعك رحمى و لم تحفظنى فى رسول ! یابن سعد :با صداى بلند فرمود) علیھ السالم(سپس امام 

 .هللا
وندى مرا بریدى و حرمت خویشاوندى ام با خدا پیوند خویشاوندى ات را قطع كند كھ پیوند خویشا! اى ابن سعد))

 .((را زیر پا نھادى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 
 :از پدر اجازه میدان گرفت با خواندن این رجز بھ سپاه دشمن تاخت) علیھ السالم(بھ مجرد این كھ على اكبر 

 نحن و بیت هللا اولى بالنبى   انا على بن الحسین بن على 

  یحكم فینا ابن الدعى وهللا ال
  

فرزند فرومایگان ! بھ خدا سوگند. ما و خانھ كعبھ بھ پیامبر خدا سزاوارتریم. من على بن حسین بن على ام: یعنى
 .نباید بر ما حاكمیت یابد

 :نبرد سختى انجام داد و سپس نزد پدر بازگشت و عرضھ داشت) علیھ السالم(على اكبر 
 .ثِقل الحدید قد اجھَدنىالعطش قد قتلنى و ! یا ابت

 .((تشنگى، جانم را بھ لب رسانده و سنگینى اسلحھ مرا بھ زحمت انداختھ است! پدر))
 :در این لحظھ مى گرید و مى فرماید) علیھ السالم(حسین 

) مصلى هللا علیھ و آلھ و سل(إنى لى الماء، قاتل یا بُنى قلیال و اصبر، فما اسرع الملتقى بجدك محمد ! وا غوثاه
 .فیسقیك بكاءسھ االءوفى شربة ال تظمؤ بعدھا اءبدا

اندكى نبرد كن و صبر و شكیبایى نما، لحظاتى دیگر بھ دیدار جدت محمد ! از كدامین سو برایت آب آورم، پسرم))
نایل خواھى شد و كام تو را آن گونھ سیراب خواھد ساخت كھ پس از آن ھرگز تشنھ  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 .((دىنگر
مانند پدر و جد خویش، بر سپاه دشمن یورش برد و مرة بن منقذ عبدى، با پرتاب تیرى ) علیھ السالم(على اكبر 

 .(82)گلوى مبارك وى را ھدف قرار داد
من ایستاده بودم و مرة بن منقذ كنارم قرار داشت و على بن حسین از : بن مسلم ازدى گفتحمید : ابوالفرج مى گوید



گناه عرب بھ گردنم، اگر این جوان : چپ و راست بر سپاه حملھ مى كرد و آن ھا را پراكنده مى ساخت، مرة گفت
 !گذارش بھ من بیفتد، پدرش را بھ عزایش مى نشانم

 .، ھمان كسانى كھ وى را محاصره كرده اند براى این كار كافى استاین كار را انجام نده: بدو گفتم
در حالى كھ گروھى از سپاه را عقب مى راند، بھ ) علیھ السالم(على اكبر . قطعا این كار را خواھم كرد: وى گفت

ا بغل سمت ما آمد، این فرد با نیزه ضربتى بر قامت استوار اكبر زد و على روى زین اسب خم شد و گردن اسب ر
آنان وى را بھ محاصره در آورده و بدن مباركش را با شمشیر . گرفت و اسب بھ اشتباه او را بھ سمت دشمن برد

 .(83)قطعھ قطعھ كردند
مرا سیراب ساخت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اكنون جدم رسول خدا ! سالم بر تو پدر: قبل از جان دادن صدا زد

و امشب در انتظار تو است، حسین علیھ السالم بھ سمت میدان شتافت و كارزار سختى آغاز كرد تا بھ بالین جوانش 
 :با پیكر پاره پاره رسید و فرمود

 .تھاك ُحرمة الرسولفما اجراءھم على هللا و على ان! قتل هللا قوما قتلوك یا بُنى
صلى هللا علیھ و (خدا بكشد مردم ستمگرى كھ تو را كشتند، اینان چقدر بر خدا و ھتك حرمت رسول خدا ! فرزندم))

 ((جرى شده اند؟) آلھ و سلم
 !((.(84)پس از تو اُف بر این دنیا)) على الدنیا بعدك العفا؛ :سپس اشك از چشمان مباركش جارى گشت و فرمود

یابن ! گویى زنى را مى بینم با فریاد یا حبیباه: ابومخنف و ابوالفرج از حمید بن مسلم ازدى روایت كرده اند كھ گفت
 .از خیمھ بیرون آمده است! اى پسر برادرم! اى عزیزم! اخیاه

 ن زن كیست؟آ: پرسیدم
. این زن از راه رسید و خود را بر پیكر على اكبر افكند. است) علیھ السالم(زینب دختر على بن ابى طالب : گفتند

احملوا  :حسین نزد خواھر آمد و دست او را گرفت و بھ خیمھ برد و خود بازگشت و بھ جوانان بنى ھاشم فرمود
 .((برادرتان را بھ خیمھ ببرید)) خاكم؛
 .(85)دن نازنین على اكبر را حمل كرده و مقابل خیمھ اش قرار دادندآنان ب

 .على اكبر در زمان شھادت، داراى فرزند نبود
 هللا نطقا و خلقة و خلیقة   بابى اشبھ الورى برسول 

 داؤ ه بسیوف قطعتھ اع
 

 ھى اولى بھم وفیھم خلیقة 

 جسدا اءم عظام خیر الخلیقة   لیت شعرى ما یحمل الرھط منھ 

دشمنانش او را با شمشیر . پدرم بھ فدایش، در گفتار و اخالق و شمایل، شبیھ ترین مردم بھ رسول خدا بود: یعنى
مى دانستم جمعى كھ جنازه على ! اى كاش. بودندپاره پاره كردند، در صورتى كھ خودشان ذبھ این كار سزاوارتر 

 .را حمل مى كنند، پیكر پاكش را مى برند یا استخوان ھاى بھترین آفریده خدا را حمل مى كنند
 (علیھ السالم(عبدهللا بن حسین بن على بن ابى طالب 

بن عدى، اوس بن جابر  مادرش رباب دختر امرءالقیس. وى در مدینھ و بھ گفتھ اى در كربال دیده بھ جھان گشود
بن كعب بن علیم بن جناب بن كلب و مادر رباب، ھند الھنود دختر ربیع بن مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب یاد 

شده و مادر ھند، میسون دختر عمرو بن ثعلبة بن حصین بن ضمضم و مادر میسون، رباب دختر اوس بن حارثة بن 
 :درباره او مى فرماید) السالم علیھ(الم طایى است كھ اباعبدهللا الحسین 

 تحل بھا سكینة و الرباب   لعمرك اننى الءحب دارا 

 احبھما و ابذل جلَّ مالى 
 

 و لیس لعاتب عندى عتاب 

 .خانھ اى را دوست دارم كھ سكینھ و رباب در آن حضور داشتھ باشند! بھ جانت سوگند: یعنى
را برایشان ھزینھ مى كنم و در این كار، جاى سرزنش ھیچ  آنان مورد عالقھ من ھستند و بیشترین اموال خویش

 .نكوھش گرى وجود ندارد
در ) علیھم السالم(امرء القیس سھ تن از دختران خویش را در مدینھ بھ ازدواج امیرالمؤمنین و حسن و حسین 

فرزندان حضرت از و سكینھ و عبدهللا، ) علیھ السالم(رباب، ھمسر امام حسین . آورده و ماجراى وى معروف است
 .آن بانو مى باشند

از خویشتن مأیوس و نومید گشت بھ ) علیھ السالم(آن گاه كھ حسین : بھ گفتھ مسعودى، اصفھانى، طبرى و دیگران
خواھرش زینب كودك را نزد برادر . سمت خیمھ خود رفت و كودك خردسالش را خواست تا با او خداحافظى كند

اند و در آغوش گرفت و در حالى كھ بھ صورت او مى نگریست ناگھان تیرى بھ حضرت او را از خواھر ست. آورد
 .(86)گلوى او نشست و وى را بھ شھادت رساند

 :را گرفت و بھ آسمان پاشید و عرضھ داشتبا دست خود خون گلوى كودكش ) علیھ السالم(حسین : گفتھ اند



اللھم ال یكن اھون علیك من دم فصیل، اللھم إْن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما ھو خیر لنا، و انتقم لنا 
 .(87)من ھؤ الء الظالمین، فلقد ھّون ما بى إنھ بعینك یا ارحم الراحمین

اگر ! اى مھربان ترین مھربانان! بار خدایا. ارزش خون این كودك كمتر از خون بچھ ناقھ صالح نیست! خدایا))
پیروزى آسمانى ات را از ما برداشتى، در ھر كجا كھ این پیروزى بھ خیر و صالح ماست آن را برایمان مقدر 

این مصیبت نیز بر من آسان است چون تو ناظر بر آن ھستى، اى . قام ما را از این ستم پیشگان بگیرفرما و انت
 .((مھربان ترین مھربانان

 .(88)إنھ تقع من ذلك الدم قطرة الى االرض :روایت شده فرمود) علیھ السالم(آورده اند كھ از امام باقر 
 .((قطره اى از آن خون بھ زمین بازنگشت))

با شمشیر خود كنار خیمھ، حفره كوچكى ایجاد كرد و پیكر كودك خونین بال خویش ) علیھ السالم(سپس امام حسین 
 .(89)را در آن مدفون ساخت و بھ میدان باز گشت

حضرت، كودك را از خواھرش زینب گرفت، خواست بر او بوسھ زند، ناگھان : سید بن طاوس روایت كرده كھ
 .تیرى بھ او اصابت كرد و وى را بھ شھادت رساند

و سپس راوى ماجراى پاشیدن خون  ((ین كودك را بگیرا)) :كودك را بھ خواھرش سپرد و فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(90)بھ آسمان و دعاى امام حسین علیھ السالم را یادآور شده است

اسدى و طبق نقل دیگران، عقبة (91) لة بن كاھن فردى كھ بھ این كودك تیراندازى كرد؛ حرم: بھ روایت ابومخنف
 .روایت شده است) علیھ السالم(فرد اول از امام باقر  بوده كھ نام(92) بن بشر غنوى 

 یا لرضیع اتاه سھم ردى 
 

 حیث ابوه كالقوس من شفقھ 

 قد خضبت جسمھ الدماء فقل 
 

 بدر سماء قد اكتسى شفقھ 

پیكر . كودك شیرخوارى كھ پدرش خم شد تا بر او بوسھ زند، ھدف تیر انسانى فرومایھ قرار گرفت: یعنى
 .رنگین شد، گویى ماه تمام قرصى بود كھ در اثر خون ھا چھره اش بھ سرخ فامى گرایید كوچكش از خون

 

 (علیھ السالم(عباس بن على بن ابى طالب 
مادرش ام البنین دخت حزام بن خالد بن ربیعة بن عامر؛  .ھجرى دیده بھ جھان گشود 26آن حضرت در سال 

ر بن صعصعة است، مادر ام البنین ثمامھ دختر سھیل بن معروف بھ وحید بن كالب بن عامر بن ربیعة بن عام
عامر بن مالك بن جعفر بن كالب و مادر ثمامھ، عمره دختر طفیل دالورمرد قرزل پسر مالك اخزم، بزرگ ھوازن 

پسر جعفر بن كالب و مادر عمره، كبشھ دخت عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كالب و مادر كبشھ، ام الخشف 
ویھ، دالور مرد ھوازن، پسر عبادة بن عقیل بن كالب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة و مادرش فاطمھ دختر ابومعا

دختر جعفر بن كالب و مادر فاطمھ، عاتكھ دختر عبد شمس بن عبد مناف و مادر عاتكھ، آمنھ دختر وھب بن عمیر 
تر حجدر بن ضبیعة االغر بن قیس بن نصر بن قعین بن حارث بن ثعلبة بن ذودان بن اسد بن خزیمھ و مادر او دخ

بن ثعلبة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن ربیعة بن نزار و مادرش دختر مالك بن قیس بن ثعلبھ و مادر او، 
دختر ذوالراءسین خشین بن ابى عاصم بن سمح بن فزارة و مادر او دختر عمرو بن صرمة بن عوف بن سعد بن 

 .تذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان اس
 :داوودى در كتاب خود گفتھ است

 :بھ برادرش عقیل كھ نسب شناس و آشناى بھ تاریخ عرب و دودمان آن ھا بوده فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 
ھمسرى قھرمان زاده از عرب برایم برگزین تا وى را بھ ازدواج خویش در آورم و از او فرزندانى دالور نصیبم ))

 .((شود
نظر شما درباره فاطمھ دختر حزام بن خالد كالبى چیست؟ زیرا میان عرب، دالورتر و : داشتعقیل بدو عرضھ 

 .(93)جنگاورتر از پدران او كسى سراغ ندارد
 :درباره پدران او مى گوید لبید شاعر، براى نعمان بن منذر پادشاه حیره

 نحن بنو ام البنین االربعة 
 

 و نحن خیر عامر بن صعصعة 

 الضاربون الھام وسط المجمعة 
 

 فال ینكر علیھ احد من العرب 

و میان انبوه جمعیت، . ما پسران چھارگانھ ام البنین و برجستھ ترین افراد خاندان عامر بن صعصعة ایم: یعنى
 .ھیچ یك از عرب جایگاه این خاندان را انكار نمى كند  مى نوازیم، پس شمشیر بر فرق دشمن 

ابو براء، نیزه باز معروف كھ در شجاعت و دالورى نظیر او را كسى میان عرب سراغ نداشت و طفیل و پسرش 



ازدواج كرد و با این بانو ) علیھ السالم(عامر، جنگاوران قرزل و مزنوق ھمھ از قبیلھ ام البنین اند، امیرالمؤمنین 
لقب یافت و بھ  ((قمر بنى ھاشم))از او صاحب چھار فرزند شد، نخستین فرزندش عباس، در زمان خویش بھ 

 .متولد شد ((عثمان))و سپس  ((جعفر))و بعد از او  ((عبدهللا))كنیھ گرفت و پس از او  ((ابوالفضل))
پدر سپرى نمود و در برخى از جنگ ھا  چھارده بھار از عمر شریف خود را در خدمت) علیھ السالم(عباس 

حضور یافت، ولى پدر بزرگوارش بھ وى اجازه نبرد نداد و بیست و چھار سال در كنار برادرش حسن و سى و 
چھار سال كھ مدت عمر شریف او بود در جوار برادرش حسین زندگى كرد، آن بزرگوار فردى دالور، شجاع، 

این كھ بر اسبى قوى پیكر سوار مى شد، نوك پاھاى مباركش بھ زمین  جنگاور، خوش سیما و نیرومند بود؛و با
 .كشیده مى شد

كان عّمنا العباس بن على نافذ البصیرة، صلب االیمان، جاھد مع  :روایت شده كھ فرمود) علیھ السالم(از امام صادق 
 .(94)و ابلى بالء حسنا و مضى شھیدا) علیھ السالم(ابى عبدهللا 

جھاد و مبارزه ) علیھ السالم(عموى ما عباس فردى صاحب بصیرت، داراى ایمان استوار بود و در كنار اباعبدهللا ))
 .((نمود و بھ نحوى شایستھ از عھده آزمون بر آمد و سرانجام بھ فیض شھادت نایل آمد

بھ عبیدهللا فرزند عباس بن على   روایت شده كھ آن حضرت روزى چشمش ) علیھ السالم(از امام زین العابدین 
 :جارى شد و سپس فرمود  افتاد، اشك از چشمانش) علیھ السالم(

لب اسد هللا و من یوم احد، قُتل فیھ عّمھ حمزة بن عبدالمط) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ما من یوم اشد على رسول هللا 
ازَدلََف الیھ ) علیھ السالم(اسد رسولھ، و بعده یوم موتة، قُتل فیھ ابن عمھ جعفر بن ابى طالب، و ال یوم كیوم الحسین 

یزعمون إنھم من ھذه االمة، كل یتقرب الى هللا عز و جل بدمھ، و ھو یذكرھم باǂ فال یتّعظون . ثالثون الِف رجل
 .دواناحتى قتلوه بغیا و ظلما و ع

روزى دشوارتر از روز احد وارد نشد كھ در آن عمویش حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر رسول خدا ))
حمزة بن عبدالمطلب شیر خدا و رسول او، بھ شھادت رسید و پس از آن، روز موتھ كھ پسر عمویش جعفر بن ابى 

ین وجود ندارد؛ سى ھزار مرد جنگى كھ طالب، شربت شھادت نوشید و روزى مصیبت بارتر از روز شھادت حس
ادعاى مسلمانى داشتند بر او حملھ ور شدند، ھر یك از آنان با ریختن خون آن حضرت، در پى تقرب بھ خداى عز 

آنان را پند و موعظھ مى كرد ولى پذیرا نمى شدند، تا سرانجام از سر جور و جفا ) علیھ السالم(و جل بود، حسین 
 .ھادت رساندندو دشمنى، وى را بھ ش

رحم هللا العباس فلقد آثر و ابلى، و فدى اخاه بنفسھ حتى قُطعت یداه، فابدلھ هللا  :فرمود) علیھ السالم(سپس امام سجاد 
و إن للعباس ) علیھ السالم)عز و جل منھما جناحین یطیر بھما مع المالئكة فى الجنة كما جعل لجعفر بن ابى طالب 

 .(95)زلة یغبطھ بھا جمیع الشھداء یوم القیامةعند هللا تبارك و تعالى من
را مشمول رحمت خویش گرداند؛ او از خود ایثار و از خودگذشتگى نشان داد و از ) علیھ السالم(خداوند عباس ))

آمد؛ جان خود را فداى برادر نمود تا آن جا كھ دست ھاى مباركش از پیكر جدا شد، خداى عز عھده امتحان الھى بر 
و جل عوض دست ھا بھ او دو بال عنایت فرمود كھ بھ وسیلھ آن ھا بھ ھمراه فرشتگان در بھشت پرواز مى كند، 

گاه خداى تبارك و تعالى از در پیش) علیھ السالم(چنان كھ بھ جعفر بن ابى طالب نیز دو بال عطا فرمود، عباس 
 .((مقام و جایگاھى برخوردار است كھ ھمھ شھدا در روز قیامت بھ مقامش رشك مى برند

و یارانش بستھ شد و ھنوز جنگ در نگرفتھ بود، ) علیھ السالم(وقتى آب بھ روى حسین : ابومخنف روایت كرده
برادرش عباس را فرا خواند و او را ) علیھ السالم(و یاران حضرت چیره شد، امام ) علیھ السالم(تشنگى بر حسین 

بھ اتفاق سى سواره و بیست پیاده، شبانگاه بھ آوردن آب ماءموریت داد، آنان بھ آب نزدیك شدند و پیشاپیش آنان 
از ورد آنھا جلوگیرى بھ عمل آورد ولى ] نگھبان آب[پرچمدارشان نافع بن ھالل در حركت بود، عمرو بن حجاج 

بھ شمشیر برده و وارد شریعھ شدند و مشك ھاى خود را پر از آب نمودند و بھ سمت خیمھ ھا آوردند و آنان دست 
و نافع، در مسیر حركت، دشمن را از آن ھا دور و بر آنان حملھ مى بردند تا این كھ مشك ھاى ) علیھ السالم(عباس 

نامیده ) صاحب مشك آب(سقا و ابوقریھ ) السالم علیھ(رساندند، از این رو ابوالفضل ) علیھ السالم(آب را بھ حسین 
 .شد

بھ ابن زیاد نامھ نوشت و ) علیھ السالم(زمانى كھ عمر سعد براى تعیین تكلیف خود با حسین : بنابھ قول ابومخنف
ابن زیاد در پاسخ وى كھ آن را توسط شمر نزدش فرستاد و از او خواستھ بود با حسین بجنگد و او را بھ اطاعت 

د و یا از مقام خود كناره گیرى كند و زمام امور را بھ شمر بسپارد، عبدهللا بن ابوالمحل بن حزام بن خالد بن وادار
بھ پا خاست و از عبیدهللا بن زیاد براى عباس علیھ السالم و برادرش  -پسر برادر ام البنین  -ربیعة بن عامر وحید

ى نمود، عبیدهللا نامھ اى نوشت و آن را بھ عبدهللا بن امان نامھ اى درخواست كرد و شمر نیز چنین درخواست
. وى نامھ را بھ آن ھا رساند .ابوالمحل سپرد و او نامھ را توسط غالمش ُكزمان نزد عباس و برادرانش فرستاد



امھ ما نیازى بھ امان ن: سالم ما را بھ دایى ما برسان و بدو بگو: وقتى بر مضمون نامھ اطالع یافتند، بھ پیك گفتند
 .شما نداریم، امان الھى برتر از امان پسر سمیھ است و پیك بازگشت

خواھرزادگانم كجایند؟؛ عباس و برادرانش : شمر روز عاشورا در برابر سپاه ایستاد و صدا زد: راوى مى گوید
 كجا ھستند؟

ست ولى بھ او پاسخ ھر چند وى فردى فاسق ا)) :بدان ھا فرمود) علیھ السالم(امام حسین . كسى بدو پاسخ نداد
 چھ مى خواھى؟: از این رو، عباس علیھ السالم بھ سمت او رفت و فرمود .((دھید

 .شما در امان ھستید! خواھرزادگان: شمر گفت
اگر تو دایى ما ھستى، پسر چرا بھ ما امان مى دھى ! لعنت خدا بر تو و امان تو: بدو فرمود) علیھ السالم(عباس 

امان نمى دھى؟ برادران عباس نیز نظیر سخنان آن حضرت را تكرار كردند و ولى فرزند رسول خدا را 
 .(96)بازگشتند

اى لشكریان خدا : زدعمر سعد روز نھم محرم بر سپاه خود فریاد : ھم چنین ابومخنف و دیگران روایت كرده اند كھ
این حادثھ پس از نماز عصر رخ . سپاھیان سوار شده و بھ حركت در آمدند! شما را بھ بھشت مژده باد! سوار شوید

مقابل خیمھ اش با تكیھ بر شمشیر سر زانو نھاده بود، خواب خفیفى بر  (علیھ السالم(داد، در حالى كھ حسین 
نزدیك شد و عرضھ ) علیھ السالم(ى سپاه دشمن را شنید بھ حسین حضرتش عارض گردید، زینب كھ صداى ھیاھیو

 مگر صداى ھیاھوى سپاه دشمن را كھ نزدیك شده نمى شنوى؟! برادر: داشت
سرش را باال گرفت و ماجراى رؤ یایى كھ رسول خدا را در آن دیده و امام را بھ سوى خود ) علیھ السالم(حسین 

 .واى بر من !یا ولیتاه :زینب سیلى بھ صورت خود زد و گفت. نمود فرا خوانده بود، براى خواھرش بازگو
جاى ناراحتى نیست، ساكت باش، خداى رحمان تو را مشمول رحمت خویش ! خواھرم)) :حضرت بھ او فرمود

 .((گرداند
پا  بھ) علیھ السالم(دشمن بھ شما نزدیك مى شود، امام ! برادر: بھ امام عرضھ داشت) علیھ السالم(سپس عباس 

 :خاست و سپس فرمود
 .ما لكم؟ و ما بدا لكم؟ و تساءلھم عما جاء بھم: اركب بنفسى انت، حتى تلقاھم فقتول لھم! یا عباس

سوار بر مركب شو و نزد آنان برو و از آن ھا بپرس چھ مى خواھید؟ چھ تصمیمى دارید؟ ! فدایت شوم عباس))
 .((بپرس بھ چھ انگیزه اى بدین جا آمده اند؟

شما را چھ مى : بھ اتفاق بیست تن سوار از جملھ زھیر و حبیب نزد آنان شتافت و بدانان فرمود) علیھ السالم( عباس
 شود؟ چھ تصمیمى دارید و چھ مى خواھید؟

 .از عبیدهللا فرمان آمده كھ از شما بخواھیم بھ اطاعت وى در آیید و یا با شما بجنگیم: در پاسخ گفتند
. برسانم) علیھ السالم(شتابزده عمل نكنید تا برگردم و پیام شما را بھ اباعبدهللا : نان فرمودبدا) علیھ السالم(عباس 

مى توانى با حسین دیدار كنى و او را در جریان امر قرار دھى و پاسخ وى را بھ اطالع  :آنان توقف كردند و گفتند
رسید و ) علیھ السالم(ورد تا نزد حسین بازگشت و اسب خویش را بھ حركت در آ) علیھ السالم(عباس . ما برسانى

در این فاصلھ با سپاھیان دشمن سخن مى گفتند تا این كھ ) علیھ السالم(  ھمراھان عباس . او را از ماجرا آگاه ساخت
 :سوار بر مركب بھ سرعت از راه رسید و بدان ھا پیوست و فرمود) علیھ السالم(  عباس 

شما درخواست مى كند كھ امشب را بھ جایگاه خود باز گردید تا در این قضیھ  از) علیھ السالم(اباعبدهللا ! مردم
 .بیندیشید؛ زیرا در این زمینھ میان شما و آن حضرت، گفتگویى صورت نگرفتھ است

فردا، بامدادان كھ با یكدیگر دیدار مى كنیم یا بھ خواستھ شما راضى مى شویم و بھ آن تن در مى دھیم و یا تمایل 
 .ده و آن را نمى پذیریمنشان ندا

علیھ (با این سخنان مى خواست آن شب، آنان را از رویارویى با حسین ) علیھ السالم(عباس : راوى مى گوید
بھ ھمین . بازگرداند تا حضرت دستورات الزم را صادر و سفارشات خویش را بھ اھل بیتش توصیھ نماید) السالم

 :مودبھ عباس فر) علیھ السالم(دلیل امام حسین 
فھو . إْن استطعت إن تؤ خرھم ھذه العشیة الى غدوة و تدفعھم عنا لعلنا نُصلى لربنا اللیلة و ندعوه و نستغفره! یا اخى

 .یعلم إنى قد كنت اُحب الصالة لھ و تالوة كتابھ و كثرة الدعاء و االستغفار
گردان تا امشب براى خدا نماز بگذاریم و اگر توانستى امشب را تا فردا از آنان مھلت بگیر و آن ھا را بر! برادر))

او را بخوانیم و بھ درگاھش استغفار نماییم؛ چرا كھ او مى داند من نماز، تالوت قرآن، دعا و استغفار زیاد را 
 ((.دوست دارم

 .آن چھ را امام فرموده بود بھ آنان گوشزد كرد) علیھ السالم(عباس 
 نظرت چیست؟: عمر سعد بھ شمر گفت



 .نظر تو چیست؟ تو فرمانده سپاھى و نظر، نظر تو است :شمر گفت
 نظر شما چیست؟! مردم: و سپس رو بھ مردم كرد و گفت. من تصمیم دارم نظر ندھم: عمر سعد گفت

اگر این افراد اھل دیلم نیز بودند و چنین درخواستى از تو داشتند، ! بھ خدا سوگند !سبحان هللا :عمرو بن حجاج گفت
 .نان پاسخ مثبت دھىسزاوار بود بدا

 .بامداد فردا با تو بھ نبرد بر مى خیزند! خواستھ آنان را نپذیر، بھ جانم سوگند: قیس بن اشعث گفت
اگر میدانستم آنان دست بھ چنین كارى مى زنند، امشب را بھ آنان مھلت نمى دادم و ! بھ خدا سوگند: عمر سعد گفت

: برساند بھ گونھ اى كھ صدایش را بشنود و اعالن كند كھ) ھ السالمعلی(سپس بھ مردى دستور داد خود را بھ حسین 
شما را تا فردا مھلت دادیم، اگر تسلیم شدید شما را نزد ابن زیاد خواھیم برد و اگر سر بر تافتید، دست از شما بر 

 .(97)نخواھیم داشت
اھل بیت و  (علیھ السالم(آن شب، حسین : روایت كرده اند كھ گفت(98) تاریخ نگاران، از ضحاك بن قیس مشرقى 

. تا آخر سخنان حضرت ...فانى ال اعلم اھل بیت: اما بعد :ان فرمودیاران خویش را گرد آورد و طى خطابھ اى بھ آن
براى این كھ پس از شما زنده ! چرا این كار را انجام دھیم؟: بھ پا خاست و عرضھ داشت) علیھ السالم(سپس عباس 

 بمانیم؟
و یاران حضرت نظیر این ) علیھ السالم(بر ما روا ندارد و آن گاه اھل بیت حسین (99) خداوند چنین كارى ھرگز

 .سخنان را بر زبان آوردند كھ بھ بیان آن ھا خواھیم پرداخت
بن زھیر بن سلیم ازدى را بر تیره مدینھ و (100) بامداد روز بعد، ابن سعد، عبدهللا : سیره نویسان آورده اند

یس با اشعث بن قیس را بر تیره ھاى ربیعھ و بن ابى سبره جعفى را بر تیره ھاى مذحج و اسد، ق(101) عبدالرحمان 
جناح راست سپاه را بھ عمرو بن حجاج زبیدى و . كنده و حر بن یزید ریاحى را بر تیره ھاى تمیم و ھمدان گمارد

جناح چپ آن را بھ شمر بن ذى الجوشن ضبابى سپرد و عزرة بن قیس احمسى را بھ فرماندھى سواره نظام و شبث 
 .(102)سپرد(( درید))دگان، امیر قرار داد و پرچم را بھ غالمش بن ربعى را بر پیا

نیز جناح راست سپاه خویش را بھ زھیر، جناح چپ را بھ حبیب و پرچم را بھ دست ) علیھ السالم(امام حسین 
 .(103)اس سپردبرادرش عب

خطابھ اش را سوار بر مركب خویش ایراد ) علیھ السالم(وقتى حسین : ابومخنف از ضحاك بن قیس روایت كرده
بھ سخنم گوش فرا دھید و ! مردم)) قولى و ال تعجلونى؛ایھا الناس اسمعوا  :كرد و در آغاز آن با صداى بلند فرمود

 .، زنان با شنیدن صداى حضرت، نالھ و فریاد بر آوردند و صدایشان بھ گریھ بلند شد((در نبرد با من شتاب نكنید
زنان را )) :برادرش عباس و فرزندش على اكبر را بھ سوى آن ھا فرستاد و بدانان فرمود) علیھ السالم(حسین 
 ((.آنان گریھ ھاى زیادى در پیش دارند! كنید، بھ جانم سوگندساكت 

سخن خود را از سر گرفت، خدا ) علیھ السالم(آن دو بزرگوار، زنان را ساكت نمودند، زمانى كھ ساكت شدند، امام 
بودم قبل و بعد از حسین نشنیده ! بھ خدا سوگند: راوى مى گوید. را حمد و سپاس گفت و بر پیامبرش درود فرستاد

 .(104)سخنورى با این بالغت و رسایى سخن بگوید
آن گاه كھ جنگ بین طرفین در گرفت، عمر بن خالد و غالمش سعید، مجمع بن عبدهللا و : طبرى و ابن اثیر گفتھ اند

ث بھ پیش تاختھ و با شمشیر بر سپاه دشمن یورش بردند، وقتى خود را بھ قلب دشمن زدند، سپاه، آنان جنادة بن حار
را بھ محاصره در آورد و از یارانش جدا كرد، حسین علیھ السالم برادرش عباس را بھ یارى آن ھا فرستاد، عباس 

گذاشت و آن ھا را از اطراف یاران خود  بھ تنھایى بر سپاه دشمن حملھ برد و شمشیر میان آنان) علیھ السالم(
آنان را كھ در آن نبرد ) علیھ السالم(پراكنده ساخت و بدانان دسترسى یافت، آن ھا بھ حضرت سالم كردند و عباس 

آورد، ولى آن ھا پذیرا نشدند كھ حضرت آنان را سالم از ) علیھ السالم(زخم برداشتھ بودند، با خود بھ سمت امام 
از آن ھا حمایت مى كرد تا ) علیھ السالم(  اند، از بین راه دوباره بھ میدان جنگ بازگشتند و عباس چنگ دشمن برھ

علیھ (راى آنان را بھ عرض امام و عباس نزد برادر بازگشت و ماج(105) این كھ ھمھ یك جا بھ فیض شھادت رسیدند
 .رساند) السالم

بر زمین ) علیھ السالم(گاھى پرچم خویش را در برابر امام حسین ) علیھ السالم(عباس : تاریخ نگاران گفتھ اند
لقب یافت و پس از  ((سقا))نصب مى كرد و از یاران خود دفاع مى نمود و یا در پى آب مى رفت، بھ ھمین سبب 

 .، كنیھ گرفت((قربھ؛ صاحب مشك آبابو))شھادت، 
پس از شھادت یاران امام حسین و جمعى از اھل بیت آن بزرگوار، تنھایى ) علیھ السالم(زمانى كھ عباس : گفتھ اند

شما قبل از من بھ میدان بشتابید تا شما را در پیشگاه : آن حضرت را مالحظھ كرد، بھ برادران مادرى خود فرمود
نزد ) علیھ السالم(عباس . شھادت نایل آمدند  م و آنان بھ پیش تاختند و جنگیدند تا بھ فیض خدا ذخیره داشتھ باش

 .((تو پرچمدار من ھستى)) انت حامل لوایى؛ :بدو فرمود) علیھ السالم(امام . برادر آمد و از او اجازه میدان خواست



 ((.سینھ ام تنگ گشتھ و از زندگى سیر شده ام)) :عرضھ داشت
اگر تصمیم دارى بھ میدان روى، مقدارى آب براى )) إْن عزمت فاستسق لنا ماء؛ :بھ او فرمود) یھ السالمعل(حسین 

 .((ما بیاور
مشك خویش را برگرفت و بر دشمن یورش برد و بھ شریعھ رسید و مشك را پر از آب نمود و ) علیھ السالم(عباس 

 :روى آب ریخت و فرمود كفى از آن برگرفت، ولى از تشنگى حسین یاد كرد و آب را
 یا نفس من بعد الحسین ھونى 

 
 و بعده ال كنت إن تكونى 

 و تشربین بارد المعین   ھذا الحسین وارد المنون 

پس از حسین، ذلت و خوارى بر تو باد و پس از او زنده نباشى ھر چند خواھان زندگى باشى، ! اى نفس: یعنى
 .آب سرد و گوارا مى نوشى اكنون حسین وارد میدان كارزار شده و تو

بستھ شد، آن بزرگوار با شمشیر بدانان حملھ برد ) علیھ السالم(در بازگشت، توسط لشكریان، راه بر قمر بنى ھاشم 
 :و مى فرمود

 ال ارھب الموت اذا الموت زقّا 
 

 حتى اوارى فى المصالیت لقى 

 انى انا العباس اغدوا بالسقا 
 

 ى و ال اھاب الموت یوم الملتق

آنگاه كھ صداى مرگ بھ گوشم برسد، تا آن جا كھ بدنم در میدان جنگ و میان شمشیرھا نھان گردد، از مرگ بیم ))
 .((و ھراسى ندارم

 .((منم عباس كھ این مشك را بھ سوى خیمھ مى برم و در این روز نبرد، ترسى از مرگ ندارم))
ضربتى بر دست راست آن حضرت وارد آورد و آن را جدا ساخت، آن (106) ناگھان حكیم بن طفیل طایى سنبسى 

 :بزرگوار پرچم را بھ دست چپ گرفت و مى فرمود
 و هللا إْن قطعتم یمینى 

 
 انى احامى ابدا عن دینى 

 .دست راستم را جدا ساختید، ولى من ھمواره از دین و آیینم دفاع خواھم كردھر چند ! بھ خدا سوگند: یعنى
زید بن ورقاء جھنى ضربت دیگرى بر دست چپ آن حضرت زد و آن را از بدن جدا نمود، آن بزرگوار پرچم را 

این جعفر طیار زمانى كھ در جنگ موتھ دست چپ و راستش را قطع كردند،   بھ سینھ چسباند، چنان كھ عمویش
 .گونھ عمل كرد

 :پرچم را با كمك سینھ نگاه داشت و فرمود) علیھ السالم(عباس 
 اال ترون معشر الفجار 

 
 قد قطعوا ببغیھم یسارى 

 .آیا فاجران را نمى بینید كھ دست چپم را نیز از سر جفا و ستم جدا نمودند: یعنى
گرز، ضربتى بر سر مبارك او فرود آورد و  مردى تمیمى از تبار ابان بن دارم، بر آن حضرت حملھ كرد و با

 :حضرت از اسب بر زمین افتاد و با صداى بلند فریاد زد
 .((مرا دریاب! برادرم))

چون باز شكارى خود را بر بالین عباس رساند، دید دستان عباس از پیكر جدا و پیشانى اش ) علیھ السالم(اباعبدهللا 
خم شد و بر بالین سر برادر نشست و گریست تا روح . رش مجروح استشكافتھ و تیر در چشم او فرو رفتھ و پیك

 .عباس بھ ملكوت اعلى پیوست، سپس بھ دشمن یورش برد، از چپ و راست آنان را طعمھ شمشیر مى ساخت
 :سپاھیان دشمن چون بزغالھ ھایى كھ از چنگ گرگ بگریزند، از مقابل حضرت مى گریختند و امام فریاد مى زد

 ((!شما بازویم را جدا ساختھ اید، كجا فرار مى كنید؟! رم را كشتھ اید، كجا مى گریزید؟شما براد))
 .و سپس تنھا بھ جایگاه خویش بازگشت

جنگید و بھ فیض شھادت نایل آمد و ) علیھ السالم(آخرین پیكارگرى بود كھ با دشمنان حسین ) علیھ السالم(عباس 
كمیت بن زید اسدى درباره . حى در اختیار نداشتند، بھ شھادت رسیدندپس از او نوجوانى از تبار ابوطالب كھ سال

 :او مى گوید
 شفاء النفوس فى االسقام   و ابوالفضل إّن ذكرھم الحلو 

 قتل االدعیاء اذ قتلوه 
 

 اكرم الشاربین صوب الغمام 

. آن كھ فرومایگان را كشت ابوالفضل یكى از جوانمردانى بود كھ یاد شیرین آنان شفاى ھر دردمندى است،: یعنى
 .آن گاه كھ او را بھ شھادت رساندند، وى بزرگوارترین كسى بود كھ آب باران آشامید

 :و نواده اش، فضل بن محمد بن فضل بن حسن بن عبیدهللا بن عباس، درباره اش چنین سروده است
 بكربالء و ھام القوم تختطف   انى الذكر للعباس موقفھ 

 و ال یولى و ال یثنى فیختلف   میھ على ظماء یحمى الحسین و یح



 مع الحسین علیھ الفضل و الشرف   و ال ارى مشھدا یوما كمشھده 
 اكرم بھ مشھدا بانت فضیلتھ 

 
 و ما اضاع لھ افعالھ خلف 

نبرد عباس را در كربال یاد آور مى شویم كھ بر دشمن حملھ مى برد و سرھاى آنان را آسمان پرتاب مى : یعنى
در ھمھ حاالت از جملھ تشنگى باز حسین حمایت كرد، نھ پشت بھ دشمن كرد و نھ خستھ شد و ھمواره نبرد . كرد

ھیچگاه رزمگاھى را چون رزمگاه او در كنار حسین كھ صاحب فضیلت و بزرگوارى است، نخواھم . مى نمود
 .ى كنندچھ رزمگاھى كھ فضیلتش پدیدار شد و بازماندگانش نیز بھ او اقتدا م. دید

 :مؤلف در این خصوص مى گوید
 و قد قطعت منھ یمنى و یسرى   امسند ذلك اللواء صدره 

 لثنّیت جعفر فى فعلھ 
 

 غداة استضم اللوا منھ صدرا 

 و ابقیت ذكرك فى العالمین 
 

 یتلونھ فى المحاریب ذكرا 

 و اوقفت فوقك شمس الھدى 
 

 یدیر بعینیھ یمنى و یسرى 

 بقتلك قد كسروا منھ ظھرا   لعدى لئن ظل منحنیا فا

 و القوا لواه فلّف اللواء 
 

 و من ذاترى بعد یسطیع نشرا 

 الى الحشر یدلج فیھ و یسرى   ناءى الشخص منك و ابقى ثناك 

او كارى را كھ جعفر . آیا در حالى كھ دست راست و چپش قطع شده بود، آن پرچم را بھ سینھ اش فشار داد: یعنى
یاد خویش را میان جھانیان . داد، تكرار كرد، آن روز كھ در میدان نبرد پرچم را با سینھ بر گرفتطیار انجام 

را باالى سرت نگاه داشتى كھ بر بالینت ) حسین(خورشید ھدایت . جوادان نھاد كھ در محراب و منبر از آن یاد كنند
. منان با كشتن تو، كمرش را شكستندخمیده شد بدین جھت بود كھ دش  اگر كمرش. چپ و راست را مى نگریست

پرچم را پیچید، چھ كسى بعد از تو مى تواند آن را بھ اھتزار ) علیھ السالم(پرچم را از دست عباس افكندند و حسین 
 در آورد؟

 .جسم پاكت از دیده ھا پنھان گردید ولى مدح و ستایشت شب و روز تا قیامت پایدار ماند
مالحظھ مى كنم،  -كھ ابوالحسن اخفشس آن را در شرح كامل خویش آورده . البنین من ھرگاه نوحھ سرایى فاطمھ ام

فرزند قمر بنى ھاشم بھ بقیع مى رفت  ((عبدهللا))ام البنین ھر روز بھ اتفاق : وى مى گوید. فوق العاده متاثر مى شوم
نوحھ سرایى آن بانو، گرد و براى آن حضرت نوحھ سرایى مى كرد، مردم مدینھ از جملھ مروان حكم براى شنیدن 

 :مى آمدند و از سوز و گداز آن نوحھ سرایى مى گریستند، آن جا كھ مى فرمود
 یا من راءى العباس كر 

 
 على جماھیر النقد 

 كل لیث ذى لبد   و وراه من ابناء حیدر 

 براءسھ مقطوع ید   انبئت إن ابنى اصیب 

 ویلى على شبلى اما 
 

 َل براءسھ ضرب العمد 

 لو كان سیفك فى ید 
 

 احد ] منك[یك لما دنا 

و پشت سرش فرزندان حیدر ھر یك بھ سان . اى كسانى كھ عباس را دیده اید بر گلھ گوسفندان حملھ مى برد: یعنى
دل  .بھ من خبر دادند كھ گرز آھنین بر سر فرزندم زده اند و دست ھایش از بدن جدا شده بود. شیرى شجاع بودند

 .چھ ام بسوزد كھ عمود بر سرش نواختندھا براى شیرب
 .اگر شمشیر در دست داشتى، كسى جراءت نزدیك شدن بھ تو را نداشت! عباسم

 :و نیز مى فرمود
 ال تدعّونى ویك ام البنین 

 
 تذكرینى بلیوث العرین 

 كانت بنون لى ادعى بھم 
 

 و الیوم اصبحت و ال من بنین 

 لموت بقطع الوتین قد واصلوا ا  اربعة مثل نسور الربى 

 تنازع الخرصان اشالئھم 
 

 فكلھم امسى صریعا طعین 

 یا لیت شعرى اكما اخبروا 
 

 بإن عباسا قطیع الیمین 

تا وقتى چھار پسر داشتم ام  .دیگر مرا ام البنین نخوانید كھ من را بھ یاد شیربچھ ھایم مى افكنید: یعنى
چھار پسر داشتم كھ چون ستاره مى درخشیدند بر . مرا ام البنین گویند البنین بودم، ولى امروز دیگر پسرى ندارم كھ

سر جنازه ھایشان نیزه ھا با یكدیگر در افتادند و ھمھ آن ھا از ضربت نیزه بر زمین افتادند و ھمھ با قطع رگ ھاى 
دست راست عباسم مى دانستم ھمان گونھ كھ خبر دادند، آیا درست است كھ   اى كاش  .گردنشان بھ شھادت پیوستند

 .از بدن جدا شده است



با مردى سیاه چھره از قبیلھ ابان بن دارم مواجھ شدم : عده اى از قاسم بن اصبغ بن نباتھ روایت كرده اند كھ گفت
تو را : كھ قبال او را با چھره اى سفید و زیبا مى شناختم، درباره تغییر رنگ چھره اش از او پرسیدم و بدو گفتم

آثار سجده وجود داشت، در كربال   من مردى نیرومند و زیبا را كھ بر پیشانى اش : مرد گفت. ودمچنین ندیده ب
كشتم، از آن زمان كھ وى را بھ قتل رسانده ام تا كنون ھر شب او را در خواب مى بینم كھ گریبانم را گرفتھ و مرا 

مھ مردم محلھ ام صداى فریاد مرا مى بھ سمت جھنم مى برد و داخل آن مى افكند و ھمواره فریاد مى زنم و ھ
 .شنوند

ما پیوستھ صداى داد و فریاد او را مى : این خبر انتشار یافت، یكى از زنان ھمسایھ این مرد گفت: راوى مى گوید
شنویم كھ خواب را از چشم ما ربوده است، من بھ پا خاستم و با تعدادى از جوانان محل نزد ھمسر آن مرد رفتیم و 

اكنون كھ خود ماجراى خویش را برایتان بازگو كرده، خداوند او را از : وى گفت. از او جویا شدیمماجرا را 
فردى كھ بھ دست این مرد در : بھ شما راست گفتھ، راوى گفت] ماجراى كربال را[رحمت خویش دور سازد، وى 

 .(107)بوده است) علیھ السالم(كربال بھ شھادت رسیده، عباس بن على 

 

 (علیھ السالم(عبدهللا بن على بن ابى طالب 
. مادر مكرمھ اش فاطمھ ام البنین بود. وى نزدیك ھشت سال پس از برادر خود عباس، قدم بھ عرصھ وجود گذاشت

حسین   سال عمر شریف خود را در كنار برادرش  25ل با برادرش حسن و عبدهللا شش سال با پدر و شانزده سا
 .قرار داشت) علیھ السالم(

و گروھى از خاندان آن بزرگوار بھ شھادت رسیدند، ) علیھ السالم(آن گاه كھ یاران امام حسین : بھ گفتھ مورخان
بھ میدان كارزار : دستور داد و گفت برادران خویش را بھ ترتیب سن فرا خواند و بدان ھا) علیھ السالم(عباس 

بھ میدان نبرد بشتاب، تا تو را كشتھ ببینم و ! برادر :بشتابید، نخست برادر تنى خود عبدهللا را خواست و بدو فرمود
) علیھ السالم(عبدهللا در برابر عباس . از آن جا كھ داراى فرزند نیستى، در پیشگاه خداوند تو را ذخیره داشتھ باشم

 :ان شتافت و با شمشیر خود كارزار مى كرد و میان دشمن بھ جوالن مى پرداخت و مى گفتبھ مید
 انا ابن ذى النجدة و االفضال 

 
 ذاك علّى الخیر فى االفعال 

 سیف رسول هللا ذوالنكال 
 

 فى كل یوم ظاھر االھوال 

صلى هللا (شمشیر رسول خدا . تمن فرزند آن دالورمرد بخشنده ام، او على نیكو خصال و نیك كردرا اس: یعنى
 .درد آور است و ھر روز ترس و بیم ایجاد مى كند) علیھ و آلھ و سلم

 .(108)ھانى بن ثبیت حضرمى بر او حملھ ور شد و ضربتى بر سر او وارد ساخت و وى را بھ شھادت رساند
 (علیھ السالم(عثمان بن على بن ابى طالب 

عثمان قریب چھار سال در كنار . مادرش فاطمھ ام البنین است. او، نزدیك دو سال پس از برادرش عبدهللا متولد شد
علیھ (سالھ اش را در كنار برادر خود حسین  23پدر و نزدیك چھارده سال با برادرش حسن و تمام مدت عمر 

 .قرار داشت) السالم
او را بھ نام برادرم عثمان .(109) ))انما سمیتھ عثمان، بعثمان بن مظعون اخى :از امیرمؤمنان روایت شده كھ فرمود

 .((بن مظعون نام گذارى كردم
برادر دیگرش عثمان را ) علیھ السالم)  زمانى كھ عبدهللا بن على بھ شھادت رسید، عباس: آورده اندسیره نویسان 

او نیز رھسپار میدان شد و . بھ میدان برو! برادر: فرا خواند و ھمانگونھ كھ با عبدهللا سخن گفتھ بود، بدو فرمود
 :شمشیر مى زد و مى گفت

 و الفعال الطاھر شیخى على ذ  انى انا عثمان ذوالمفاخر 

 .منم عثمان صاحب افتخارات، آقایم على، ھمان فرد نیكوكار و پاكیزه است: یعنى
خولى بن یزید اصبحى تیرى بھ سوى او پرتاب و او را از پاى در آورد بھ گونھ اى كھ با پھلو بھ زمین افتاد و 

 .(110)سر مباركش را از تن جدا ساخت مردى از قبیلھ ابان بن دارم، از راه رسید و او را بھ شھادت رساند و
 (علیھ السالم(جعفر بن على بن ابى طالب 

دو سال در جعفر نزدیك بھ . وى دو سال بعد از برادرش عثمان، دیده بھ جھان گشود، مادرش فاطمھ ام البنین است
سال عمر شریف خود را با برادرش حسین  21جوار پدر و قریب دوازده سال در كنار برادرش حسن و حدود 

 .(111)زیست) علیھ السالم(



بھ جھت عشق و عالقھ اى كھ بھ او داشت، وى را بھ نام برادر خود، ) معلیھ السال(امیرالمؤمنین : روایت شده كھ
 .(112)نامید(( جعفر))

جعفر را ] برادر دیگرش[وقتى عبدهللا و عثمان برادران تنى عباس بھ شھادت رسیدند، وى : بھ گفتھ سیره نگاران
بھ میدان جنگ بشتاب تا تو را مانند دو برادرت كشتھ ببینم و از آن جایى كھ صاحب فرزند : خواست و بدو فرمود

اجر و پاداش من در مصیبت شما در پیشگاه خدا فزونى ] و نسل امیرالمؤمنین از ناحیھ شما قطع مى شود[نیستند 
 :یورش برد و شمشیر میان آن ھا گذاشت و مى گفت مى یابد، او بھ پیش تاخت و بر دشمن

 انى انا جعفر ذو المعالى 
 

 (113)ابن على الخیر ذى االفضال 

 .من جعفرم و صاحب افتخارات، فرزند على نیك كردار و بخشنده: یعنى
 .(114)خولى بن یزید اصبحى بر او حملھ كرد و او را بھ شھادت رساند: بھ گفتھ ابوالفرج

 .(115)بلكھ ھانى بن ثبیت كھ برادرش را كشت، وى را بھ شھادت رساند: ابومخنف مى گوید
 (علیھ السالم(ابوبكر بن على بن ابى طالب 

بن جندل بن (116) و مادرش لیلى دختر مسعود بن خالد بن مالك بن ربعى بن سلمى (( محمد اصغر یا عبدهللا))نام او 
نھشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زید مناة بن تمیم و مادر لیلى عمیره دختر قیس بن عاصم بن سنان بن خالد بن 

م بن سنان بن خالد بن است، مادر عمیره، عناق دختر عصا  منقر سید اھل الوبر بن عبید بن حارث، بھ نام مقاعس 
منقر و مادر عناق، دختر اعبد بن اسعد بن منقر و مادرش دختر سفیان بن خالد بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن 

 .كعب بن سعد بن مناة بن تمیم است
 :شاعر درباره جدش سلمى گفتھ است

 یسّود اقوام و لیسوا بسادة 
 

 (117)بل السید المیمون سلمى بن جندل 

قومى بھ حاكمیت مى رسند و سیادت مى كنند با آن كھ شایستھ این كار نیستند، تنھا مرد بزرگ منش و با : یعنى
 .میمنت، سلمى بن جندل است

مردى از ھمدان او را بھ شھادت رسانده : و طبق نقل بعضىزجر بن بدر نخعى و بھ گفتھ برخى، عقبة : گفتھ شده
 .(118)كشتھ اى در نھرین یافت شد ولى مشخص نشد چھ كسى او را بھ قتل رسانده است: و گفتھ شده. است

 .او در حالى كھ این رجز را مى خواند بھ میدان نبرد رفت و بھ مبارزه پرداخت: بھ نقل برخى راویان
 شیخى على ذوالفخار االطول 

 
 (119)من ھاشم و ھاشم لم تعدل 

 .ن از نسل ھاشم است و كسى بھ پایھ ھاشم نمى رسدآقایم على صاحب افتخارات فراوا: یعنى
 .وى ھم چنان مى جنگید تا این كھ گروھى از جملھ عقبة غنوى در كشتن او ھمدست شدند

حضور داشتند و ) علیھ السالم(بودند كھ در كنار امام حسین ) علیھ السالم(افراد یاد شده، شش تن از فرزندان على 
خن گفتھ شده و سخن سلیمان بن قتھ، در مصیبت آن ھا نیز حاكى از ھمین معناست، در غیر این تعداد بھ اختالف س

 :آن جا كھ گفت
 ستة كلھم لصلب على 

 
 قد اصیبوا و سبعة لعقیل 

 .شش تنى كھ از فرزندان على و ھفت تن دیگرى كھ از فرزندان عقیل بودند، ھمگى بھ شھادت رسیدند: یعنى
 (علیھ السالم(لب ابوبكر بن حسن بن على بن ابى طا

قاتل : عبدهللا بن عقبھ غنوى وى را بھ شھادت رساند و نقل شده كھ: مادر ابوبكر كنیز بود، ابوالفرج روایت كرده كھ
 .وى عقبھ غنوى بوده و منظور سلیمان بن قتھ در این اشعار ھمین شخص مى باشد

 و عند غنى قطرة من دمائنا 
 

 سنجزیھم یوما بھا حیث حلت 

 (120)و تقتلنا قیس اذا النعل زلت   قرت قیس جبرنا فقیرھا اذا افت

 .در طایفھ غنى، قطره اى از خون ما وجود دارد و روزى مناسب از آنان انتقام خواھیم گرفت: یعنى
تى افتادند، فقر و تھیدستى آنان را جبران كردیم، ولى آن گاه كھ ورق برگشت، قیس دست بھ ھرگاه قیس بھ تھیدس

 .كشتار ما زدند
 (علیھ السالم(قاسم بن حسن بن على بن ابى طالب 

 .بوده است ((رملھ))نام مادرش : گفتھ مى شود. وى با ابوبكر از مادر شریك بود
نوجوانى چون پاره ماه بھ سمت ما آمد و شمشیرى در دست و : فتابوالفرج از حمید بن مسلم روایت كرده كھ گ

پاره شد   پیراھن و ردایى بر تن و كفش بھ پا داشت، خواست با شمشیر بر دشمن حملھ برد كھ بند یكى از كفشھایش 
بن (121) و فراموش نمى كنم كھ بند كفش چپ او بود، این نوجوان درنگى كرد تا بند كفش خود را ببندد كھ عمر

سبحان  :من بھ او گفتم: بر او حملھ ور خواھم شد، حمید بن مسلم مى گوید! بھ خدا سوگند: سعید بن نفیل ازدى گفت
ابن نفیل . ه در آورده اند براى كشتنش كافى اندافرادى كھ از ھر سو وى را بھ محاصر! مى خواھى چھ كنى؟ !هللا



در پاسخ، سخن خود را تكرار كرد، وقتى آن نوجوان سرش را برگرداند، با شمشیر بر سر او نواخت و از روى 
 .مرا دریاب! عموجان !یا عماه :اسب بھ صورت روى زمین افتاد و فریاد زد

ون باز شكارى، خود را بالین آن نوجوان رساند و آن گاه بھ چ) علیھ السالم(حسین ! بھ خدا سوگند: راوى مى گوید
  سان شیرى خشمگین بر دشمن تاخت و با یك ضربت، دست عمر بن سعد نفیل را از مرفق جدا ساخت كھ صدایش 

بر ) علیھ السالم(در میدان طنین افكند و از امام فاصلھ گرفت، سپاه عمر سعد براى نجات وى از دست امام حسین 
وقتى گرد و غبار . رت یورش بردند و جنگ بھ شدت در گرفت و قاسم نوجوان زیر سم ستوران جان دادآن حض

مى ) علیھ السالم(میدان فرو نشست، دیدم حسین بر بالین وى قرار داد و او پاھایش را بھ زمین مى ساید و حسین 
 :گوید

 .(علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(بعدا لقوم قتلوك، و خصمھم فیك یوم القیامة رسول هللا 
روز قیامت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از رحمت خدا، دور باد گروھى كھ تو را بھ شھادت رساندند، رسول خدا ))

 .((با آنان دشمنى كند
 .على عمك إن تدعوه فال یجیبك، او یجیبك فال تنفعك اجابتھ، یوم كثر واتره و قل ناصره) وهللا(عز  :سپس فرمود

بر عمویت بسیار دشوار است كھ او را بھ یارى خود بخوانى ولى نتواند بھ تو پاسخ دھد و یا آن گاه ! سوگندبھ خدا ))
زیاد و یاورانش   كھ پاسخ دھد، سودى بھ حالت نداشتھ باشد، كمك خواھى ات مانند كسى است كھ كشتھ گان قومش 

 .((اندك باشند
گویى مى بینم كھ : راوى مى گوید .گرفت و رھسپار خیمھ ھا شدآن نوجوان را بھ سینھ ) علیھ السالم(سپس حسین 

آن نوجوان : پاھاى آن نوجوان بھ زمین كشیده مى شد، پیكر او را نار جنازه فرزندش على اكبر قرار داد، پرسیدم
 .قاسم بن حسن بن على بن ابى طالب است:(122) كیست؟ گفتند

وقتى قاسم تنھایى و بى كسى عمویش را دید، از او اجازه نبرد خواست، حضرت بھ دلیل كم سنى : برخى گفتھ اند
وى، بھ او اجازه میدان نداد، ولى او ھمواره بر خواستھ اش پافشارى مى كرد تا حضرت بدو رخصت داد، آن 

 .(123)پاره ماه بھ میدان شتافت، راوى ماجرا را آن گونھ كھ گذشت ادامھ دادنوجوان بھ سان 
 بین العدى كیال یرؤ ه بمحتفى   اتراه حین اقام یصلح نعلھ 

 غلبت علیھ شآمة خسنیة 
 

 اء لیس بمحتفى ام كان باالعد

 .آیا او را نظاره گرى آن گاه كھ خواست میان دشمنان، بند كفشش را ببندد تا او را پاى برھنھ نبینند: یعنى
 .یا شھامت حسنى بر او چیره شد و یا بھ دشمنان اھمیت نمى داد: یعنى

 (علیھ السالم(عبدهللا بن حسن بن على بن ابى طالب 
صلى هللا علیھ و آلھ و (بجلى برادر جریر بن عبدهللا بود كھ این دو برادر رسول خدا مادر وى دخت شلیل بن عبدهللا 

وقتى مالك بن نسر كندى با شمشیر ضربتى بر سر مبارك حسین : شیخ مفید مى گوید. را درك كرده بودند) سلم
را انداخت و قطعھ اى پارچھ و كالھى دیگر (124) كاله خود) علیھ السالم(امام ! فرود آورد و او را ناسزا گفت

خواست و سر مبارك را با آن پارچھ بست و كاله را پوشید و بر آن عمامھ نھاد، شمر و ھمراھانش بھ جاى خود 
شت و اطراف حضرت حلقھ زدند، عبدهللا بن حسن كھ بھ سن پس از اندكى درنگ با ھمراھان خود بازگ. بازگشتند

 .بلوغ نرسیده بود از زنان حرم جدا شد و بھ سرعت خود را بھ عمو رساند و كنار حضرت ایستاد
علیھ (امام . خود را بھ او رساند تا از رفتن وى جلوگیرى كند، ولى نوجوان نپذیرفت) علیھ السالم(زینب كبرى 

، ولى عبدهللا بھ ((عبدهللا را با خود ببر و نگاه دار! خواھرم)) احسبیھ یا اخیة؛ :ینب فرمودبھ خواھرش ز) السالم
 .از عمویم جدا نخواھم شد! بھ خدا سوگند: شدت از این درخواست امتناع كرد و گفت

اى فرزند زن : حملھ ور شد، عبدهللا نوجوان بر او بانگ زد) علیھ السالم(با شمشیر بر حسین (125) بحر بن كعب 
مى خواھى عمویم را بكشى؟ بحر، شمشیر را بر حسین فرود آورد و عبدهللا دست خود را سپر كرد و دست ! ناپاك

 :، او را در آغوش كشید و فرمود)علیھ السالم( در كجایى؟ حسین !یا اماه :مباركش بھ پوست آویزان شد، صدا زد
 .یابن اخى اصبر على ما نزل بك و احتسب فى ذلك الخیر، فان هللا یلحقك بآبائك الصالحین

در آن چھ برایت رخ داده صبر و شكیبایى كن و در انتظار پاداش نیك باش، خداوند تو را بھ ! برادرزاده عزیزم))
 .((ودنیاى شایستھ ات ملحق خواھد نم

 :دست ھاى مباركش را بھ آسمان بلند كرد و عرضھ داشت) علیھ السالم(آن گاه حسین 
اللھم اءمسك علیھم قطر السماء و امنعھم بركات االرض، اللھم فان متّعھم الى حین ففّرقھم بددا، و اجعلھم طرائق 

 ((.(126)فقتلوناقددا، و ال ترض الُوالة عنھم اءبدا، فانھم دعونا لینصرونا ثم عدوا علینا 
این مردم را از باران رحمت و بركات زمین محروم گردان و اگر بھ آنان عمر طبیعى داده اى، بھ بالى ! خدایا))

فرمانروایان را از آنان خشنود نگردان، آنان ما را بھ وعده تفرقھ و پراكندگى مبتالیشان نما و ھیچگاه حكام و 



 ((.نُصرت و یاى بھ این دیار دعوت كردند، ولى سپس بھ جنگ با ما برخاستھ و ما را قتل عام كردند
 .اسدى بوده است(127) قاتل عبدهللا، حرملة بن كاھن : ابوالفرج روایت كرده كھ

 (علیھ السالم(عون بن عبدهللا بن جعفر بن ابى طالب 
و مادر زینب، ) علیھ السالم(دخت امیرالمؤمنین ) سالم هللا علیھا(مادر عون، عقیلھ بنى ھاشم حضرت زینب كبرى 

 .است)  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(دختر رسول خدا  (سالم هللا علیھا(فاطمھ زھرا 
از مكھ خارج گردید، عبدهللا بن جعفر طى نامھ اى بھ آن حضرت ) علیھ السالم(وقتى حسین : سیره نگاران گفتھ اند

علیھ (نزد حسین  ((عون و محمد))از او درخواست نمود از تصمیم خود منصرف شود و نامھ را توسط پسرانش 
. ق قبل از این كھ حسین بھ نواحى مدینھ برسد، خدمت حضرت شرفیاب شدندآن دو در وادى عتی. فرستاد) السالم

علیھ (سپس عبدهللا بن جعفر نزد عمرو بن سعید بن عاص فرمانرواى مدینھ رفت و از او امان نامھ اى براى حسین 
عبدهللا بھ  وى امان نامھ اى نوشت و توسط برادرش یحیى نزد عبدهللا بن جعفر فرستاد و. درخواست نمود) السالم

عبدهللا نامھ را . دیدار كردند) علیھ السالم(با حسین (128) اتفاق یحیى از شھر بیرون رفتھ و در منطقھ ذات عرق 
انى راءیت رسول هللا  :امان نامھ از آن دو نشد و فرمودخواند، ولى حضرت پذیراى  (علیھ السالم(براى امام 

 .فى منامى فاءمرنى بالمسیر و انى ُمنتة الى ما اءمرنى بھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
را در خواب دیدم كھ بھ من فرمان ادامھ مسیر داد و ھمانگونھ كھ آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا ))

 .((ده، عمل خواھم كردحضرت بھ من دستور دا
پاسخ نامھ عمرو بن سعید را مرقوم فرمود و جعفر و یحیى از آن حضرت جدا شده و بھ مدینھ ) علیھ السالم(امام 

جدا نشوند و خود، از عدم حضور در كنار ) علیھ السالم(نمود كھ از حسین   عبدهللا بھ پسرانش سفارش . بازگشتند
 .(129)وى پوزش طلبید
و عون و جعفر بھ مدینھ رسید، عبدهللا بن جعفر ) علیھ السالم(زمانى كھ خبر شھادت امام حسین : بھ گفتھ مورخان

این مصیبت از : گفت(130) غالم او ابوسالس . در خانھ خود نشست و مردم براى عرض تسلیت نزد وى مى آمدند
فرزند لخناء، تو بھ : عبدهللا لنگ كفش خود را بھ سوى او پرتاب كرد و گفت!! ناحیھ حسین بر ما وارد شده است

گر در خدمت آن بزرگوار بودم ھرگز از او جدا نمى شدم تا كشتھ ا! بھ خدا سوگند! حسین چنین نسبت مى دھى؟
من از زندگى فرزندانم در راه حسین گذشتم، آن چھ مصیبت آن ھا را برایم آسان مى كند این !بھ خدا سوگند. شوم

است كھ فرزندان من ھمراه برادر و پسر عمویم بھ شھادت رسیدند و آنان را یارى كرده و صبر و شكیبایى 
سپاس خداى را كھ مرا با شھادت حسین سربلند ساخت، اگر : یدند و آن گاه رو بھ حاضران كرد و گفتورز

 .(131)خویشتن نتوانستم حسین را یارى كنم، با تقدیم فرزندانم او را یارى رساندم
 :عون بن عبدهللا جعفر بھ میدان نبرد با دشمن شتافت و این رجز را مى خواند: سروى مى گوید

 شھید صدق فى الجنان ازھر   إْن تنكرونى فانا ابن جعفر 

 یطیر فیھا بجناح اخضر 
 

 كفى بھذا شرفا فى المحشر 

و با . ره درخشان در بھشت جاى دارداگر مرا نمى شناسید من فرزند جعفر طیارم، شھید راستینى كھ با چھ: یعنى
 .بال ھاى سبز در آن جا بھ پرواز در مى آید و روز قیامت ھمین افتخار و سربلندى مرا كافى است

عون، شمشیر میان دشمن گذاشت و سى سوار و ھیجده تن پیاده از آنان را بھ ھالكت رساند، آن گاه عبدهللا بن قطنھ 
 .(133)بر او ضربتى وارد ساخت و وى را بھ شھادت رساند(132) طایى نبھانى 

 .سروده از عون چنین یاد مى كند) علیھ السالم(تیمى در اشعارى كھ در مصیبت امام حسین (134) سلیمان بن قتة 
 .سروده از عون چنین یاد مى كند) علیھ السالم(تیمى در اشعارى كھ در مصیبت امام حسین 

 و اندبى إْن بكیت آل الرسول   و عویل عینى جودى بعبرة 
 ستة كلھم لصلب على 

 
 قد اصیبوا و سبعة لعقیل 

 واندبى إْن عونا اخاھم 
 

 لیس فیما ینوبھم بخذول 

 فلعمرى لقد اصیب ذو والقر 
 

 بى فبكى على المصاب الطویل 

شش تنشان از نسل على و . سرایى كنكرم نما و سرشكى با نالھ بیفشان و بر خاندان پیامبر نوحھ ! اى دیده: یعنى
در مصیبت برادرشان عون، آه و فغان نما كھ در صحنھ كارزار دست از . ھفت تن از تبار عقیل بھ شھادت رسیدند

 .صدمھ وارد شد  از این مصیبت بھ ذوالقربى بس ! بھ جانم سوگند. یارى آن ھا برنداشت
 (معلیھ السال(محمد بن عبدهللا بن جعفر بن ابى طالب 

مادر وى خوصاء دخت حفصة بن ثقیف بن ربیعة بن عائذ بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل 
بن مخزوم بن سنان بن مولة بن عامر بن مالك بن تیم الالت (136) و مادر خوصاء، ھند دختر سالم بن عبدالعزیز(135) 

بن ثعلبھ و مادر ھند، میمونھ دختر بشر بن عمرو بن حارث بن ذھل بن شیبان بن ثعلبة بن حصین بن عكابة بن 



 .است(137) صعب بن على 
محمد، قبل از عون بھ میدان نبرد رفت و در برابر دشمن قرار گرفت و این رجز را زمزمھ مى : سروى مى گوید

 :كرد
 اشكو الى هللا من العدوان 

 
 فعال قوم فى الردى عمیان 

 (138)و محكم التنزیل و التبیان   لم القرآن قد بدلوا معا

آن ھا دستورات قرآن را . از دشمنان بھ خدا شكایت مى كنم، جنگ با مردمى كھ كوركورانھ در گمراھى اند: یعنى
 .و آیات محكم آن را بھ فراموشى سپردند رھا كردند و نشانھ ھا

وى ده تن از سپاھیان دشمن را بھ ھالكت رساند، آن گاه لشكریان، وى را بھ محاصره در آورده و عامر بن نشھل 
 .تمیمى وى را بھ شھادت رساند

 :سلیمان بن قتھ در اشعار گذشتھ درباره او مى گوید
 و سمى النبى غودر فیھم 

 
 ول قدر علوه بصارم مصق

 فاذا ما بكیت عینى فجودى 
 

 بدموع تسیل كل مسیل 

چون ! پس اى دیده من. آمدند  ھمنام پیامبر میان آنان تنھا ماند و آن ھا با شمشیر آبدیده بھ سراغش: یعنى
 .خواستى گریھ كنى، سیالب اشكت را بر آنان فرو ریز

 

 (علیھ السالم(مسلم بن عقیل بن ابى طالب 
(139) علیھ))كنیزى بھ نام مادر آن بزرگوار 

 .بود كھ عقیل وى را از شام خریدارى كرد((
تا آیا خواستھ اى ندارى : روزى معاویة بن ابوسفیان بھ عقیل بن ابى طالب گفت: مدائنى روایت كرده و گفتھ است

 آن را برآورده سازم؟
. دارم، كنیزكى بر من عرضھ گردیده ولى صاحبانش آن را كمتر از چھل ھزار درھم نمى فروشند: عقیل گفت

تو كھ نابینایى، كنیزك چھل ھزار درھمى را براى چھ مى خواھى، : معاویھ دوست داشت با عقیل مزاح كند لذا گفت
 !بھ كنیزك چھل درھمى اكتفا كن

مى خواھم او را بھ ازدواج خویش در آورم و فرزندى از او برایم متولد شود كھ ھرگاه او را : سخ گفتعقیل در پا
 .خشمگین ساختى تو را با شمشیر گردن بزند

با تو مزاح كردیم، بدین ترتیب، معاویھ فرمان داد كنیزكى را كھ مسلم از او متولد ! ابویزید: معاویھ خندید و گفت
: ى كردند، پس از درگذشت پدر، چند سالى كھ از عمر شریف مسلم گذشت بھ معاویھ گفتشد براى عقیل خریدار

من در فالن منطقھ مدینھ زمینى دارم و آن را بھ صدھزار درھم خریدارى كرده ام، دوست دارم آن را بھ تو 
این . بھ وى پرداختمعاویھ فرمان داد زمین را از او گرفتند و بھاى آن را . بفروشم و بھایش را بھ من بپردازى

 :رسید، طى نامھ اى بھ معاویھ نوشت) علیھ السالم(خبر بھ امام حسین 
فانك غررت یوما من بنى ھاشم، فابتعت منھ ارضا ال یملكھا، فاقبض منھ ما دفعتھ الیھ، واردد الینا :... اما بعد
 .ارضنا

وى مالك آن نبوده از او خریدارى كرده اى،  تو نوجوانى از بنى ھاشم را فریب داده و زمینى را كھ:... اما بعد))
 .((اكنون آن چھ را بھ او دادھاى باز پس بگیر و زمین ما را بھ ما برگردان

پولھاى ما را برگردان و : را برایش خواند و بھ او گفت) علیھ السالم(معاویھ، مسلم را خواست و نامھ حسین 
 .فروختھ اىزمینت را بگیر، تو چیزى را كھ مالك آن نبوده اى 

معاویھ از خنده پشتك مى زد و پاھایش را بھ زمین مى كوبید و بھ . جز گردن زدن تو چاره اى نیست: مسلم گفت
این ھمان سخنى است كھ پدرت وقتى مادر تو را برایش خریدارى كردم بھ ! بھ خدا سوگند! پسرم: مسلم مى گفت

من زمین شما را باز پس دادم و پولى كھ : نوشت (السالمعلیھ (سپس معاویھ طى نامھ اى بھ امام حسین : من گفت
 .(140)مسلم گرفتھ بود بھ خودش واگذار كردم

، )علیھ السالم(مھ نوشتند، امام نا (علیھ السالم(ابومخنف و دیگران روایت كرده اند، وقتى مردم كوفھ بھ حسین 
مسلم را خواست و او را بھ اتفاق قیس بن مسھر و عبدالرحمان بن عبدهللا و جمعى از فرستادگان مردم آن سامان، 

بھ كوفھ اعزام كرد و بھ وى دستور داد تقواى الھى را رعایت نماید و برنامھ كارى خویش را نھان دارد و نسبت بھ 
ھد، اگر اتحاد و یكپارچگى مردم را مالحظھ نمود، بھ سرعت حضرت را در جریان قرار مردم مھربانى نشان د

 :در نامھ اى خطاب بھ مردم چنین مرقوم فرمود) علیھ السالم(امام . دھد



فقد ارسلت الیكم اخى و ابن عمى و ثقتى من اھل بیتى مسلم بن عقیل و اءمرتھ إن یكتب لى إن رآكم : اما بعد
 .(141)ما االمام اال َمن قام بالحق مجتمعین، فلعمرى

برادر و پسر عمو و فرد مورد اعتماد خاندانم؛ مسلم بن عقیل را بھ سوى شما فرستادم و بھ او فرمان دادم : اما بعد))
پیشوا كسى است كھ بھ حق و عدالت ! ارچھ یافت، برایم نامھ بفرستد، بھ جان خودم سوگنداگر شما را متحد و یكپ

 .و نظیر این سخنان ((رفتار نماید
در اواخر ماه مبارك رمضان، مكھ را بھ قصد مدینھ ترك گفت و وارد مدینھ كھ شد در ) علیھ السالم(حضرت مسلم 

از بھ جا آورد و با خانواده خویش خداحافظى كرد و دو راھنما از نم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مسجد رسول خدا 
 .قبیلھ قیس، اجیر نمود كھ ھر دو، راه را گم كردند و دیرى نپایید كھ از شدت تشنگى جان باختند

 ((مضیق))مسلم و ھمراھانش ادامھ مسیر داده تا بھ آب رسیدند، آن دو راھنما راه را بدو نشان دادند، مسلم از منطقھ 
(142) خبت))در حومھ 

من : اما بعد :))نوشت) علیھ السالم(نامھ اى بدین مضمون توسط قیس بن مسھر بھ امام حسین ((
م كرده و تشنگى بر آن ھا چیره شد و طولى نكشید بھ اتفاق دو تن راھنما از مدینھ خارج شدم، راھنمایان راه را گ

در اثر تشنگى جان سپردند، در طى مسیر بھ آبى رسیدیم، ولى نفسمان بھ شماره افتاده بود و من این قضیھ را بھ 
 .((فال بد گرفتم
ما تذكر، فقد خشیُت إن یكون حملُك على ھذا غیر : اما بعد :در پاسخ وى مرقوم فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

 .(143)فامض لوجھك اَلَِّذى وّجھتك لھ، والسالم 
من بیم آن دارم آن چھ تو را بھ این امر واداشتھ چیزى غیر از این باشد كھ بیان مى كنى، اكنون سفر خود را براى ))

 .((جام ماموریتى كھ بھ تو سپرده ام ادامھ بده، والسالم آن
مسیر خویش را ادامھ داد تا بھ منطقھ چاه ھاى آب متعلق بھ قبیلھ طى ء، رسید در آن جا فرود ) علیھ السالم(مسلم 

ر ناگھان چشمش بھ مردى شكارچى افتاد كھ آھویى شكار كرده و آن را از پا د. آمد و سپس از آن جا حركت نمود
 .إن شاء هللا دشمن ما بھ ھالكت خواھد رسید: آورده است، مسلم با خود گفت

شیعیان بھ حضور او . آن بزرگوار ھم چنان راه مى پیمود تا وارد كوفھ شد و در خانھ مختار بن ابوعبیده فرود آمد
در پاسخ نامھ كوفیان ) لسالمعلیھ ا(نامھ اى را كھ امام حسین ) علیھ السالم(بار یافتھ و گرد ھم آمدند، حضرت مسلم 

عابس شاكرى و حبیب ))مرقوم فرموده بود، برایشان قرائت كرد، مردم بھ گریھ افتادند و سخنوران آنان از جملھ 
رسید،  -فرمانرواى یزید در كوفھ  - این خبر بھ نعمان بن بشیر انصارى. ، در حضور وى سخنرانى كردند((اسدى

 .م سخن گفت و آنان را تھدید كردوى با لحنى مالیمت آمیز با مرد
عبدهللا بن مسلم بن سعید حضرمى، ھم پیمان بنى امیھ بھ پا خاست و نعمان را مورد نكوھش قرار داد و بیرون رفت 

و بھ اتفاق عمارة بن عقبھ، طى نامھ اى بھ یزید، ماجراى نعمان را بھ اطالع وى رساندند و او را در اداره امور، 
 .كسى كھ خود را بھ ضعف و ناتوانى مى زند، معرفى كردندفردى ناتوان و یا 

مسلم این ماجرا را طى . مردم بھ بیعت با مسلم پرداختند تا آن جا كھ نام بالغ بر ھیجده ھزار تن در دفتر ثبت شد
 گزارش داد و از او درخواست كرد بھ) علیھ السالم(بھ امام حسین  ((عابس بن ابى شبیب شاكرى))نامھ اى توسط 

 .جھت اشتیاق مردم، شتابان رھسپار آن سامان گردید
غالم  ((سرجون)) .زمانى كھ این خبر بھ یزید رسید با نزدیكانش پیرامون فرمانروایى كوفھ بھ مشورت نشست

معاویھ، عبیدهللا بن زیاد را براى این كار پیشنھاد كرد و سفارش معاویھ را درباره او بھ یزید گوشزد نمود و یزید، 
را بھ وى واگذار نمود و آن ) كوفھ و بصره(هللا را ِسَمِت فرمانروایى داد و طى فرمانى، فرمانروایى دو شھر عبید

 .نزد او فرستاد و مسلم روانھ بصره شد و بدان شھر رسید ((مسلم بن عمرو باھلى))را توسط 
رقوم فرموده بود كھ عبیدهللا او را نیز نامھ اى توسط غالم خود، سلیمان بھ مردم بصره م) علیھ السالم(امام حسین 

شریك بن ))بھ دار آویخت و مردم را تھدید كرد و برادرش عثمان را بر بصره گمارد و خود، راھى كوفھ گردید و 
شریك كھ خود را . و گروھى از درباریانش وى را ھمراھى كرده و بھ راه خود ادامھ دادند ((اعور و مسلم بن عمرو

ر بین راه، خود را بھ زمین مى انداخت تا عبیدهللا بھ واسطھ او درنگ و توقف كند، شاید امام بھ بیمارى زده بود، د
جلوتر از آن ھا بھ كوفھ برسد و بتواند مردم را بھ اطاعت خود در آورد، ولى آن گونھ كھ ) علیھ السالم(حسین 

ز مكھ خارج نشده بود و ھرچھ شریك، خود ا) علیھ السالم(شریك اندیشیده بود، اتفاق نیافتاد زیرا ھنوز امام حسین 
مردم گمان كردند، وى، امام . وارد كوفھ شد  را بھ زمین انداخت، عبیدهللا توجھى بھ وى نكرد، و قبل از ھمراھانش 

نعمان . حسین است؛ زیرا عبیدهللا با لباسى شبیھ لباس آن حضرت بھ تن و چھره خود را پوشانده بود، وارد كاخ شد
 .خوش آمدى و در پى او راه افتادند! فرزند رسول خدا :است و مردم بدو مى گفتند) علیھ السالم(سین تصور كرد ح

نعمان صداى او را شناخت و در را گشود و مردم . در را باز كن: نعمان، در كاخ را بست، عبیدهللا بر او بانگ زد
 .با شناختن صداى عبیدهللا بازگشتھ و پراكنده شدند



روز بعد، شریك وارد كوفھ و بھ خانھ ھانى بن عروه وارد . ا مردمى كھ اطرافش بودند، سپرى كردمسلم، شب را ب
 .شد، مسلم بھ دیدار او رفتھ و از وى عیادت نمود

فرداى . آرى و نزد ھانى ماند: اگر عبیدهللا بھ عیادت من آید حاضرى او را بكشى؟ مسلم گفت: شریك بھ مسلم گفت
. ز ھواداران خود را بھ عنوان جاسوس براى اطالع یافتن از وضعیت مسلم اعزام كردآن روز عبیدهللا یكى ا

عبیدهللا بھ عیادت شریك بن اعور رفت ولى مسلم از كشتن او خوددارى كرد، تا این كھ عبیدهللا از اشارات شریك 
بھ   جاسوس. را وداع گفت دیرى نپایید كھ شریك دنیا. پى برد كھ نقشھ اى در كار است، از این رو، از جا برخاست

عبیدهللا خبر داد كھ مسلم در خانھ ھانى بھ سر مى برد، از این رو، كسى را نزد ھانى فرستاد و او را آورده و بھ 
با  :مسلم یاران خود را گرد آورد، پرچم قبیلھ كنده و ربیعھ را بھ عمرو بن عزیز كندى سپرد و فرمود. زندان افكند

ن در حركت باش و مسلم بن عوسجھ را با پرچمى، بر تیره مذحج و اسد مسؤ ولیت داد و سواره نظام پیشاپیش م
بھ ھمراه پیاده نظام حركت كن و پرچم تیره تمیم و ھمدان را بھ ابوثمامھ صائدى داد و عباس بن جعده جدلى : فرمود

ن را محاصره كردند بھ گونھ را با پرچمى بر تیره مدینھ گماشت و سپس بھ سمت داراالماره بھ حركت در آمد و آ
بزرگان كوفھ از بام داراالماره مردم را با تشویق و تھدید از . اى كھ عبیدهللا دستور داد در داراالماره را ببندند

اطراف مسلم پراكنده مى ساختند، بھ نحوى كھ شبانگاه، ھمھ آن جمعیت از پیرامون مسلم متفرق شدند شبث بن 
بن شور ذھلى، حجار بن ابجر عجلى و شمر بن ذى الجوشن كالبى، مردم را بھ دست برداشتن (144) ربعى، قعقاع 

م بھ راه از مسلم وا مى داشتند و كثیر بن شھاب بن حصین حارثى بھ ھمراه گروھى، براى دستگیرى ھواداران مسل
 .افتاد و جمعى از آنان را دستگیر نمود و عبیدهللا آن ھا را بھ زندان افكند

 ((طوعھ))بھ در خانھ پیره زنى بھ نام ! سپس مسلم بھ تنھایى از مسجد بیرون رفت و نمى دانست بھ كدام سو برود
در آورده   بن قیس بود و پس از او اُسید حضرمى وى را بھ ازدواج خویش (145) گذارش افتاد كھ قبال ھمسر اشعث 

مسلم از آن پیره زن درخواست آب نمود، وى . داشت و اسید نیز از دنیا رفتھ بود ((بالل))بود و از او فرزندى بھ نام 
براى چھ ایستاده اى؟ مسلم از او خواست : پیره زن از او پرسید. س ھمان جا ایستادبھ مسلم آب داد و نوشید و سپ

 .وى را بھ میھمانى بپذیرد و زن نیز پذیرفت و او را شناخت و در اتاقى از منزل خویش مخفى ساخت
 .ھ وى اطالع ندادبالل از رفت و آمد فراوان مادر بھ آن اتاق، بھ تردید افتاد، ماجرا را از مادر جویا شد، مادرش ب

بالل بامدادان راھى داراالماره شد، دید ابن زیاد و . او را سوگند داد و مادر ناگزیر قضیھ را برایش بازگو كرد
ابن زیاد از محمد . جمعى از سران قوم در اندیشھ جستجوى مسلم اند، وى قضیھ را آرام بھ محمد بن اشعث خبر داد

عبیدهللا با چوب دستى كھ در كنار او بود بھ محمد  .را در جریان قرار داد محمد وى: بھ تو چھ گفت: اشعث پرسید
 .بھ پا خیز و ھم اكنون مسلم را نزد من بیاور :اشاره اى كرد و بدو گفت

محمد بن اشعث بھ اتفاق عمرو بن عبیدهللا بن عباس سلمى، با گروھى از قبیلھ قیس، حركت كردند تا بدان خانھ 
وى . سم اسبان را كھ شنید، شمشیر كشید و از خانھ بیرون آمد و با آنان بھ شدت درگیر شدمسلم، صداى . رسیدند

سپاھیان مقادیر زیادى نى . دالور مردى بود كھ مى توانست مردى را از زمین برگیرد و بھ پشت بام پرتاب كند
ا آماج سنگ قرار مى دادند، خشك بھ آتش كشیده و آن ھا را بھ سوى مسلم پرتاب مى كردند و وى را از پشت بام ھ

 :ولى او ھمچنان میان آن جمعیت شمشیر گذاشتھ بود و در حین نبرد با اشعارى حماسى چنین مى گفت
 اقسمت ال اقتل اال حرا 

 
 و إْن راءیت الموت شیئا نكرا 

 كل امرى ء یوما مالق شرا 
 

 او یخلط البارد سخنا مرا 

 رد شعاع النفس فاستقرا 
 

 اءو اغّرا  اخاف إن اكذب

ھر فردى ناگزیر، بھ ناگوارى . سوگند خورده ام آزادانھ كشتھ شوم، ھر چند مرگ در نظرم چیز ناپسندى آید: یعنى
آسوده   اكنون كھ افكار پریشان نفس. ھاى زندگى برخورد مى كند و یا چیزى سرد یا گرم و تلخ آمیختھ مى شود

 .فریبم دھند گشت، بیم آن دارم كھ بھ من دروغ گویند و یا
آن گاه مسلم، با بكیر بن حمران احمرى در آویخت و ھر یك بر دیگرى ضرباتى وارد ساختند، بكیر شمشیر را بر 

دھان مسلم فرود آورد و لب باالى آن بزرگوار را شكافت و بھ لب پایین رسید و دندان ھاى پیشین وى شكست و 
ر كتفش فرود آورد كھ چیزى نمانده بود آن را شكافتھ و مسلم ضربت محكمى بر سر او نواخت و ضربت دوم را ب

 .بھ بدن فرو رود كھ ھمراھانش او را از دست مسلم نجات دادند و مسلم اشعار خود را تكرار مى كرد
تو در امانى خود را بھ كشتن مده، بھ تو دروغ گفتھ نمى شود و از در ! اى جوان: محمد بن اشعث بھ مسلم گفت

 .تو در نمى آیند، اینان عموزاده ھاى تواند نھ قاتالن و ضاربان توحیلھ و نیرنگ با 
زده و بر سر او ریختھ اند و صدمھ   وقتى مسلم احساس كرد در اثر باران سنگ از پا در آمده و آن ھمھ نى را آتش

 .زیادى بدو رسانده اند، بھ دیوار آن خانھ تكیھ زد
 .رضھ مى كرد و بھ وى نزدیك مى شدمحمد بن اشعث، پیوستھ امان نامھ را بر او ع



 آیا واقعا من در امانم؟: مسلم فرمود
من بھ ھیچ یك : آرى و مردم نیز فریاد زدند تو در امانى؛ جز عمرو بن عبیدهللا بن عباس سلمى كھ گفت: محمد گفت

 .از طرفین كارى ندارم، لذا از آن جمع فاصلھ گرفت
دست در دست شما نمى نھادم و سپس استرى آوردند و حضرت را بر آن  اگر بھ من امان نداده بودید،: مسلم فرمود

از زندگى ) علیھ السالم(گویى مسلم . سوار كرده و پیرامونش حلقھ زدند و شمشیرش را از گردنش باز كردند
 .((این آغاز خیانت ورزى است)) :نومید گشتھ بود، اشك از چشمانش جارى شد و فرمود  خویش

 .میدوارم نگران نباشىا: محمد اشعث گفت
 .((و گریست إنّا ǂ و إنّا الیھ راجعوناین تنھا یك آرزوست، پس امانتان چھ شد؟ )) :مسلم فرمود

كسى كھ در پى خواستھ اى چون خواستھ تو است، ھرگاه مشكلى نظیر مشكل تو برایش پیش : عمرو سلمى بدو گفت
 .آید، نباید گریھ كند

من براى خودم گریھ نمى كنم و براى كشتھ شدنم نوحھ سرایى نمى نمایم ھر چند  !بھ خدا سوگند)) :مسلم فرمود
لحظھ اى عالقھ مند بھ نابودى آن نباشم، ولى براى خاندانم كھ بھ سوى من مى آیند، گریانم، براى حسین و خاندانش 

 .((گریھ مى كنم
و از امان دادن من عاجز و ناتوان خواھى من بر این اعتقادم كھ ت! اى بنده خدا)) :سپس بھ محمد بن اشعث فرمود

شد، آیا قادر ھستى یك كار نیك و پسندیده انجام دھى؟ آیا مى توانى فردى از ناحیھ خود اعزام كنى تا از زبان من، 
را در جریان امر قرار دھد، چرا كھ مى دانم آن حضرت امروز یا فردا بھ ھمراه خانواده اش ) علیھ السالم(حسین 

 .حركت خواھد كرد، تو مى دانى كھ براى این قضیھ تا چھ پایھ ناراحتم بھ سوى شما
مسلم كھ خود در دست سپاه دشمن اسیر است و مشخص نیست تا شب زنده بماند، مرا نزد : پیك تو بھ حسین بگوید

بودند كھ آرزو  با خانواده ات برگرد و مردم كوفھ تو را نفریبند، اینان ھمان یاران پدر تو: شما فرستاده و مى گوید
مى كرد با مردن، یا كشتھ شدن، از شر آن ھا رھایى یابد، بھ راستى مردم كوفھ بھ من و تو دروغ گفتند و انسان 

 ((.دروغگو استقالل راءى ندارد
 .این كار را انجام مى دھم و بھ ابن زیاد اعالن خواھم كرد كھ تو را امان داده ام! بھ خدا سوگند: محمد گفت
محمد اشعث، ایاس بن عتل طایى را از قبیلھ مالك بن عمرو بن ثمامھ، با زاد و : ذیفھ طایى مى گویدجعفر بن ح

اعزام نمود و او در بیست و ششم ذیحجھ در منطقھ ) علیھ السالم(توشھ راه و تاءمین خانواده او، خدمت امام حسین 
عبیدهللا بن زیاد فرمانده گارد خود حصین بن تمیم تمیمى را با دو ھزار سواره . بھ آن حضرت رسید(146) زبالھ 

نظام اعزام داشت و منطقھ طف را بھ محاصره در آوردند و دیده بان ھا را سازمان دھى كرد و از ورود و خروج 
 .د و ھمھ را بھ یك خط كرد و این تنھا فرصت براى خروج ایاس تلقى مى شدافراد جلوگیرى بھ عمل آور

سپس محمد بن اشعث، مسلم را بھ در ورودى داراالماره آورد، اجازه ورود خواست، بدو اجازه : ابومخنف مى گوید
بكیر از : گفتوى . داده شد و عبیدهللا را در جریان كار مسلم و ضربتى كھ توسط ابن بكیر خورده بود، قرار داد

 .آن گاه ابن اشعث بھ وى اطالع داد كھ مسلم را امان داده است. رحمت خدا دور باد
محمد ساكت . ما تو را نفرستاده بودیم او را امان دھى، بلكھ اعزام كرده بودیم وى را نزد ما بیاورى: عبیدهللا گفت

عمارة بن عقبة بن ابى معیط، عمرو بن حریث، مسلم با كامى تشنھ بھ در داراالماره رسید، عده اى از جملھ . شد
مسلم بن عمرو باھلى و كثیر بن شھاب، در داراالماره در انتظار اجازه ورود بودند و مسلم آن گاه كھ كوزه كوچك 

 .آبى كنار در مشاھده كرد، تقاضاى آب نمود
آن نخواھى نوشید تا از آب داغ  حتى یك قطره از! نھ بھ خدا سوگند! مى بینى چھ آب خنكى است؟: مسلم باھلى گفت

 .((تو كیستى؟! واى بر تو)) :مسلم بدو فرمود! دوزخ بنوشى
من كسى ھستم كھ وقتى تو بھ انكار حق پرداختى، من آن را شناختم، و آن گاه كھ در حق پیشوایت خیانت : گفت

رمان بردم، من مسلم بن عمرو كردى، من سخنان او را پذیرفتم و زمانى كھ تو از او نافرمانى كردى، من از او ف
 .باھلى ام

پسر ! چھ اندازه جفاكار و بد سرشت و سنگدل و خشنى؟! مادرت بھ عزایت بنشیند)) :فرمود) علیھ السالم(مسلم 
 .، سپس بھ دیوار تكیھ داد و نشست((تو بھ آب داغ دوزخ و ماندگارى در آتش جھنم از من سزاوارترى! باھلھ

سلیمان را فرستاد و برایش كوزه آبى آورد، عماره نیز چنین كرد و غالمش قیس،  عمرو بن حریث، غالم خویش
كوزه اى را كھ با دستمالى سر آن بستھ شده بود حاضر نمود و براى مسلم آب در جامى ریخت و مسلم آن را گرفت 

اى مبارك پیشین و ھر بار خواست از آن بنوشد، جام از خون دھان حضرت رنگین شد تا این كھ بار سوم دندان ھ
آن گاه مسلم  .((خدا را سپاس مى گویم؛ اگر این آب نصیب من بود، آن را نوشیده بودم)) :وى در جام ریخت و فرمود

وى بھ عبیدهللا بھ عنوان امیرالمؤمنین سالم نكرد، یكى از ماءموران بھ وى اعتراض . را وارد داراالماره كردند



 .نمود
 .اگذار، وى كشتھ خواھد شداو را بھ خود و: عبیدهللا گفت

 .((آیا چنین است؟)) :مسلم بھ عبیدهللا پاسخ داد
 !آرى: گفت

 .((پس بھ من فرصت ده تا بھ برخى از خویشانم وصیت نمایم)) :مسلم فرمود
میان من و ! اى عمر: افتاد و بدو فرمود ((عمر سعد))آن گاه نگاھى بھ اطرافیان عبیدهللا كرد، میان آن ھا چشمش بھ 

عمر سعد بھ . و خویشاوندى وجود دارد و از تو درخواستى دارم و بر تو الزم است خواستھ پنھانى مرا بر آورىت
اتفاق مسلم بھ پا خاست و در جایى نشست كھ ابن زیاد او را مى دید و بھ سخنان مسلم گوش فرا داد؛ مسلم بدو 

 :سفارش كرد و گفت
درھم قرض گرفتھ ام، لذا زره مرا بفروش و بدھى ام را بپرداز و پیكر از آن زمان كھ وارد كوفھ شده ام، ھفتصد ))

اعزام نما كھ او را از آمدن ) علیھ السالم(بى جانم را از ابن زیاد بستان و بھ خاك بسپار و كسى را نزد حسین 
ھسپار این منصرف سازد؛ زیرا من طى نامھ اى بدان حضرت نوشتھ ام كھ مردم با او ھستند و بھ اعتقاد من وى ر

 ((.دیار شده است
 .آیا مى دانى بھ من چھ گفت؟ چنین و چنان سفارش كرد: عمر سعد بھ ابن زیاد گفت

اى ابن [شخص امانت دار ھیچگاه بھ تو خیانت نمى كند، ولى تو خائنى را امین قرار دادى : ابن زیاد بھ مسلم گفت
نجام بده و ھرگاه ما او را كشتیم در مورد جنازه اش اموال مسلم، مربوط بھ خودت با آن ھر چھ خواستى ا [!اشعث

وساطت تو را در مورد جنازه وى نمى پذیریم؛ زیرا او از : ھر كارى انجام دھند براى ما تفاوتى ندارد و یا گفت
نظر ما شایستھ این كار نیست؛ چون با ما مبارزه كرد و قصد براندازى ما را داشتھ است و حسین اگر بھ ما كارى 

شتھ باشد، با او كارى نداریم و اگر با ما سر ستیز داشتھ باشد، دست از او برنخواھیم داشت و سپس بھ مسلم ندا
 :گفت

مردم، متحد و یكپارچھ بودند چرا بھ سوى آنان آمدى تا آن ھا را پراكنده سازى و میان برخى با ! اى پسر عقیل
 بعضى دیگر دشمنى ایجاد كنى؟

راى چنین كارى بدین جا نیامده ام، ولى مردم این شھر مدعى شدند كھ پدرت، ب! من ھرگز)) :مسلم فرمود
برگزیدگان و خوبان آنان را كشتھ و خونشان را بھ زمین ریختھ و با آنان چون كسرى و قیصر رفتار كرده است و 

 .((فرا بخوانیمما نزدشان آمدیم تا مردم را بھ عدالت فرمان داده و آنان را جھت عمل بھ دستورات كتاب الھى، 
تو را چھ كار بھ این كارھا؟ آن زمان كھ تو در مدینھ شراب مى نوشیدى، ! فاسق: عبیدهللا با عتاب بھ مسلم گفت

 !مگر ما میان این مردم بھ عدل و انصاف عمل نمى كردیم؟
م و آگاھى سخن خدا آگاه است كھ تو دروغ مى بافى و بدون عل! بھ خدا سوگند! من شراب مى نوشم؟)) :مسلم فرمود

  بر زبانى مى رانى، من آن گونھ كھ تو مى گویى نیستم، سزاوارتر از من بھ نوشیدن شراب كسى است كھ دستش
بھ خون مسلمانان آغشتھ است و انسانى ھایى را كھ خداوند كشتن آن ھا را حرام دانستھ، بدون ھیچ جرمى بھ قتل 

و از سر خشم و عداوت و بدگمانى، مردم را از دم تیغ مى  مى رساند و خون ھاى محترم را بر زمین مى ریزد
 .((گذراند و خود بھ لھو و لعب مشغول است و گویى كارى انجام نداده است

 .در دل داشتى كھ خداوند تو را بدان نرساند و شایستھ آن ندانست] خالفت[تو آرزوى ! فاسق: ابن زیاد بھ او گفت
 .((چھ كسى شایستھ آن است؟! ابن زیاد)) :مسلم در پاسخ وى گفت

 .!!امیرالمؤمنین یزید: عبیدهللا گفت
 .((ما بھ داورى خدا بین خود و شما راضى ھستیم! خدا را سپاس)) :مسلم فرمود
 حقى دارید؟] خالفت[گویى بھ گمانت شما در آن : عبیدهللا گفت

 .((گمان نیست، بلكھ یقین داریم)) :مسلم پاسخ داد
 !را بھ گونھ اى كھ در اسالم بى سابقھ باشد نكشم، خدا مرا بكشداگر تو : عبیدهللا گفت
تو از ھمھ بھ بدعت گذارى در دین سزاوارترى و از كشتار دردناك و از انجام عمل زشت مثلھ و )) :مسلم فرمود

 .((بدرفتارى و نكوھش مردم در صورت غلبھ بر آن ھا، بر ھمھ پیشى دارى
پرداخت و مسلم از او رو گرداند و ) علیھم السالم(لم، على، حسین و عقیل ابن زیاد بھ اھانت و ناسزاگویى مس

 .سكوت كرد
او را باالى داراالماره ببرید و بكیر بن حمران احمرى را كھ توسط مسلم زخمى شده فرا خوانید و : ابن زیاد گفت

و بدنش را از باالى  بكیر را حاضر كردند و بھ او دستور داد مسلم را گردن بزن و سر. باالى قصر ببرید
 .داراالماره بھ زمین افكنید



بھ پا خیز و با شمشیرت از من دفاع كن، تو بھ عھد خود وفا نكردى، )) :مسلم بر محمد بن اشعث بانگ زد و فرمود
 .((اگر امان تو نبود، من تسلیم اینان نمى شدم! بھ خدا سوگند

پرداخت و او را تقدیس مى نمود و تكبیر مى گفت و استغفار محمد از او رو برگرداند و مسلم بھ تسبیح و ذكر خدا 
اللھم احكم بیننا و بین قوم غّرونا  :مى نمود و بھ پیامبران الھى و فرشتگان او درود مى فرستاد و عرضھ مى داشت

 .و كذبوا و اءذلّونا
 .((راضى شدند، داورى فرما میان ما و مردمى كھ ما را فریب داده و تكذیب كردند و بھ خوارى و ذلت ما! خدایا))

تمام كسانى كھ باالى داراالماره وجود داشتند، نظاره گر وى بودند، مسلم گردن زده شد و سر و پیكرش را بھ زمین 
 .افكندند و بكیر پایین آمد

 مسلم ھنگام كشتھ شدن چھ مى گفت؟: ابن زیاد بھ او گفت
خدا را سپاس كھ انتقام مرا از تو : ھ او نزدیك شدم گفتممسلم ذكر مى گفت و استغفار مى نمود، وقتى ب: وى گفت

 .ستاند و بر او ضربتى زدم كھ كارگر نیفتاد
 .((!خونت بھ شمار مى آید؟  آیا خراشى كھ بر بدن من وارد ساختى، عوض ! اى برده)) :مسلم بھ من گفت

 !ھنگام كشتھ شدن و گردن فرازى؟: ابن زیاد با شگفتى گفت
 ھ كردى؟بعد چ: سپس پرسید

 .با ضربت دوم او را بھ قتل رساندم: گفت
آن گاه ابن زیاد بھ قتل و كشتن ھانى و گروھى از زندانیان، فرمان داد و پیكر مسلم و ھانى را بھ دو ریسمان بستند 

 .(147)و میان بازارھا كشیدند
از مكھ، بھ شھادت ) علیھ السالم(روز ھشتم ذیحجھ مصادف با روز حركت امام حسین ) علیھ السالم(حضرت مسلم 

 .رسید
آن گاه كھ مراسم حج خود : عبدهللا بن سلیم و مذرى بن مشمعل اسدى، روایت كرده و گفتھ اند: ابومخنف مى گوید

برسانیم تا ببینیم ) علیھ السالم(نحو ممكن خود را در مسیر راه بھ حسین  را بھ جا آوردیم و سعى داشتیم بھ ھر
(148) زرود))سرنوشت او بھ كجا مى انجامد، با دو شتر بھ سرعت حركت كردیم تا در منطقھ 

یم، بھ حضرت رسید((
تغییر ) علیھ السالم(زمانى كھ بھ آن بزرگوار نزدیك شدیم، مردى را دیدیم از كوفھ مى آید، وى با دیدن امام حسین 

امام توقفى نمود، گویى مى خواست از آن مرد چیزى بپرسد، ولى منصرف شد و : مسیر داد، این دو تن مى گویند
حركت كردیم و بھ . و درباره اوضاع كوفھ از او پرسشى نماییمبھ نزد آن مرد برویم : دوستم بھ من گفت .راه افتاد

اوضاع كوفھ را از او . دیدیم وى بكیر بن مثعب اسدى است. او رسیده و سالم كردیم و خویش را معرفى نمودیم
 .جویا شدیم

در بازار مى وقتى من از كوفھ خارج شدم دیدم ھانى و مسلم را بھ شھادت رسانده اند و جنازه ھاى آن دو را : گفت
رسیدیم، بر آن حضرت سالم كرده و با او ھمراه شدیم، ) علیھ السالم(از او جدا شدیم و خدمت امام حسین . كشاندند

خداوند شما را مشمول : تا این كھ شبانگاه بھ ثعلبیھ رسیدیم و وارد آن منطقھ شدیم و بھ حضرت عرضھ داشتیم
مایل باشید شما را آشكارا در جریان قرار دھیم وگرنھ پنھانى بھ رحمت خویش قرار دھد، حامل خبرى بودیم، اگر 

 .عرض تان خواھیم رساند
 .((من چیزى از اینان نھان ندارم)) :حضرت نگاھى بھ یارانش انداخت و فرمود

 سوارى كھ دیروز بھ شما برخورد، بھ یاد دارید؟ :عرض كردیم
 .((قصد داشتم از او مطلبى بپرسم! آرى)) :فرمود

خبرى را كھ او داشت برایتان آورده ایم، ما عوض شما اوضاع را از او جویا شدیم، وى مردى از : كردیمعرض 
قبیلھ اسد و از ماست، انسانى صاحب نظر و راستگو و داراى فضل و خرد است، او اوضاع كوفھ را چنین و چنان 

 .توصیف كرد
خداوند آن دو را )) :جارى ساخت و چند بار فرمود بر زبان [انا ǂ و انا الیھ راجعون ] حضرت كلمھ استرجاع
 .((گرداند  مشمول رحمت خویش 

شما را بھ خدا سوگند مى دھیم بھ خاطر خود و خاندانت از این سفر منصرف شوید؛ زیرا شما در : عرض كردیم
 .كوفھ، یار و یاورى ندارید، بلكھ از آن بیم داریم كھ بر ضد شما بشورند

ما تا انتقام خود را از دشمن نگیریم دست بر : ام را ھمراھى مى كردند با اعتراض گفتندفرزندان عقیل كھ ام
 .نخواھیم داشت

 ((.پس از اینان زندگى ارزشى ندارد)) ال خیر فى عیش بعد ھؤ الء؛ :رو بھ ما كرد و فرمود) علیھ السالم(حسین 
آن . اوند خیر را بھ ارمغانتان آوردخد: بدو عرضھ داشتیم.پى بردیم كھ حضرت مصمم بھ ادامھ مسیر است



شما با مسلم تفاوت دارى، اگر ! بھ خدا سوگند: بزرگوار در حق ما دعا كرد و یارانش بھ حضرت عرض كردند
 .(149)وارد كوفھ شوى، مردم زودتر بھ تو خواھند پیوست

(150) زبالھ))وارد منطقھ ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین : سیره نویسان آورده اند
شد، نامھ اى را كھ از ((

 :رج ساخت و بھ یاران خود فرمودھواداران خود در كوفھ بھ دست وى رسیده بود، خا
فقد اءتانا خبر فظیع انھ قُتل مسلم و ھانى و عبدهللا بن یُقطر و قد خذلنا شیعتُنا، فمن اءحب منكم االنصراف، : اما بعد

 .(151)فلینصرف لیس علیھ منّا ذمام، فتفرق الناس عنھ یمینا و شماال اال صفوتھ
ھم اكنون خبر دردناكى دریافت نمودیم كھ مسلم و ھانى و عبدهللا یقطر بھ شھادت رسیده اند و شیعیانمان : اما بعد))

. شتھ ایمدست از یارى ما برداشتھ اند، ھر یك از شما دوست دارد مى تواند برگردد و ما بیعت خود را از آنان بردا
 .((ھمھ مردم بھ جز یاران خاص آن حضرت، بھ این سو و آن سو، پراكنده شدند

از جا برخاست و بھ بود، (152) در منطقھ ثعلبیھ ) علیھ السالم(زمانى كھ امام حسین : برخى مورخان نقل كرده اند
سمت زنان رفت و دختر خردسال مسلم را مورد نوازش قرار داد و دست مبارك خویش را بر سر او مى كشید، 

 .این ھمان كارى است كھ پدرم انجام مى داد: گویى دخترك احساسى در دل داشت، عرض كرد
فرمود و اشك چشمانش جارى شد و زنان ، این را ((من بھ جاى پدرت! دختركم)) :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

 .نیز بھ گریھ افتادند
آنھا را ھمراه ھانى بن ابى حیھ و   ابن زیاد پس از شھادت مسلم و ھانى، سرھاى مقدس: سیره نگاران گفتھ اند

 .(153)ادعى و زبیر بن اروح تمیمى بھ دربار یزید فرستاد
و مردم جنازه ھاى آن بزرگواران را گرفتھ و در كنار داراالماره جایى كھ امروزه زیارتگاه مردم است، بھ خاك 

 .سپردند و قبر ھر كدام جداى از دیگرى است
 :پسندم كھ در آن آمده من شعرى را كھ سید باقر بن سید محمد ھندى درباره آن حضرت سروده، بسیار مى

 َمدامع شیعتك السافحة   َسقَتك دما یابن عم الحسین 

 و ال برحت ھاطالت الدموع 
 

 تحییك غادیة رائحة 

 إلنك لم ترو من شربة 
 

 ثنایاك فیھا غدت طائحة 

 فھل سلمت فیك من جارجة   رموك من القصر اذ اءو ثقوك 

 تجّر باءسواقھم فى الحبال 
 

 البارحة الست امیرھم 

 اتقضى و لم تبكك الباكیات 
 

 اما لك فى المصر من نائحة 

 علیك العشیة من صائحة   لئن تقض نحبا فكم فى زرود 

اشك ھاى . اشك ھاى خونین شیعیانت كھ در حال ریختن است، تو را سیراب ساخت! اى پسر عموى حسین: یعنى
را كھ تو سیراب نگشتى و دندان ھایت در ظرف آب قرار چ. فراوانى كھ جارى است، قبرھایتان را تحیت مى گوید

با ریسمان، . آن گاه كھ تو را دست بستھ از بلندى كاخ بھ زیر افكندند، آیا عضوى از اعضایت سالم باقى ماند. گرفت
 تو را در بازارھایشان بھ زمین كشیدند، آیا تو تا دیروز ساالرشان بھ شمار نمى آمدى؟ آیا زمانى كھ بھ شھادت

رسیدى زنان بر تو گریھ و زارى نكردند؟ در آن شھر فردى كھ برایت نوحھ سرایى كند وجود نداشت؟ اگر بھ فیض 
 .چھ اندازه برایت گریھ كردند] ھمراه با حسین] ((زرود))شھادت نایل شدى، در منطقھ 

 :و خود در این باره سروده ام كھ
 نزفت دموعى ثم اسلمنى الجوى 

 
 بمسلم  لقارعة ما كان فیھا

 بنو مضر الحمراء عن نصر مسلم   اجیل وجوه الفكر كیف تخاذلت 
 شخص بمومن (154) اما كان فى االرباع 

 
 و ما كان فى االحیاء حتى بمسلم 

. ن و اندوه مرا تسلیم حادثھ اى نمود كھ در آن مسلمانى وجود نداشتاشكم جارى شد و سپس حز: یعنى
آیا در قبایل چھارگانھ . چھره ھاى صاحب اندیشھ را مى نگرم كھ چگونھ قریشیان از یارى مسلم دست برداشتند

 .كوفھ فردى با ایمان وجود نداشت و یا میان زندگان یك تن مسلمان زنده نبود

 

 بن ابى طالب رضوان هللا علیھم عبدهللا بن مسلم بن عقیل
و مادر رقیھ صھباء ام حبیب دخت عباد بن ربیعة بن یحیى العبد بن ) علیھ السالم(مادر وى رقیھ دختر امیرالمؤمنین 

براى (156) از اسراى عین التمر: و بھ گفتھ اى(155) صھباء از اسیران یمامھ : گفتھ شده. علقمة بن تغلبى بوده است
 ((اطرف و رقیھعمر ))حضرت از صھباء داراى دو فرزند بھ نام ھاى . خریدارى شده) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 



 .گردید
 :عبدهللا بن مسلم بھ میدان رفت و بر سپاه دشمن حملھ ور شد و این رجز را زمزمھ مى كرد: سروى گفتھ است

 الیوم القى مسلما و ھو اءبى 
 

 و عصبة بادوا على دین النبى 

 .خواھم كرد امروز، با پدرم مسلم و گروھى كھ در راه دین پیامبر بھ شھادت رسیده اند، دیدار: یعنى
تن از سپاه دشمن را طى سھ حملھ بھ ھالكت رساند و سپس عمرو بن صبیح صدایى  98وى ھمچنان مبارزه كرد تا 

 .وى را بھ شھادت رساند(157) با پرتاب تیرى 
عمرو، با پرتاب تیرى، عبدهللا را كھ بھ سمت او مى آمد، ھدف قرار داد، خواست پیشانى : گفتھ استحمید بن مسلم 

او را نشانھ رود، عبدهللا دست خود را بر پیشانى نھاد تا از اصابت تیر بھ پیشانى خویش جلوگیرى نماید ولى تیر 
ى بھ سوى او پرتاب كرد و قلب مبارك دستش را با پیشانى دوخت، خواست آن را حركت دھد نتوانست، تیر دیگر

 .(158)وى را شكافت و عبدهللا نقش بر زمین شد
شھادت عبدهللا بعد از شھادت على (159) بر خالف گفتھ دیگران،: آن گونھ كھ ابومخنف و مداینى و ابوالفرج گفتھ اند

 .رخ داده است) علیھ السالم(اكبر 
 (علیھ السالم(محمد بن مسلم بن عقیل بن ابى طالب 

ابوطالب، دستھ جمعى بر دشمن یورش  پس از شھادت عبدهللا، فرزندان: بھ گفتھ ابوجعفر. مادرش كنیز بوده است
 .((در مسیر شھادت، صبر و شكیبایى كنید! عموزاده ھا)) :بر آن ھا بانگ زد و فرمود (علیھ السالم(بردند و حسین 

 .(160)محمد بن مسلم در جمع آنان توسط ابومرھم ازدى و لقیط بن ایاس جھنى بھ شھادت رسید
 (علیھ السالم(محمد بن ابوسعید بن عقیل بن ابى طالب 

علیھ (ھنگامى كھ حسین : سیره نگاران از حمید بن مسلم ازدى نقل كرده اند كھ گفت. مادر محمد نیز كنیز بود
، از خیمھ بیرون دوید و این سو و آن سو مى از اسب روى زمین قرار گرفت، نوجوانى وحشت زده) السالم

 :پرسیدم آن نوجوان كیست؟ گفتھ شد. نگریست، سوارى از دشمن بر او حملھ ور شد و وى را بھ شھادت رساند
 .((محمد بن ابوسعید))

 .(161)بوده است(( لقیط بن ایاس جھنى))وى : ھویت سوار را جویا شد، گفتند
علیھ (من از ناظران شھادت حسین : ھانى بن ثبیت حضرمى روایت كرده و گفتھ است: ھشام كلبى گفتھ است

كھ من نفر دھم بودم كھ ایستاده بودم و ھمھ بر اسب ھا سوار شده بودند، شاھد بودم ! بھ خدا سوگند. بودم) السالم
اسب ھا جوالن دادند ولى پیش نرفتند، ناگھان جوانى از خاندان حسین كھ عمود خیمھ اى در دست داشت و ردا و 
پیراھنى بر تن كرده بود، وحشت زده از خیمھ بیرون آمد و بھ این سو و آن سو نگاه مى كرد، گویى اكنون میبینم 

ركت در مى آیند، ناگھان مردى از سپاه دشمن بھ كھ ھرگاه بھ اطراف مى نگرد، گوشواره ھاى مرواریدش بھ ح
سرعت از راه رسید و بھ او نزدیك شد و از روى اسب خم شد و آھنگ آن نوجوان نمود و با شمشیر او را قطعھ 

 .قطعھ كرد
این نوجوان را بھ شھادت رساند، ولى بھ جھت شرم و حیا و بیم و  ((ھانى بن ثبیت حضرمى)) :ھشام كلبى آورده

 .(162)ویش را پنھان ساخت ترس، خ
 (علیھ السالم(عبدالرحمن بن عقیل بن ابى طالب 

دستھ  در ھجوم) علیھ السالم(عبدالرحمان پس از یاران حسین : ابن شھر آشوب نقل كرده. مادر وى كنیز بوده است
 .جمعى خاندان ابو طالب در حالى كھ این رجز را مى خواند، بر دشمن تاخت

 من ھاشم و ھاشم اخوانى   ابى عقیل فاعرفوا مكانى 

 .پدرم عقیل است، بنابراین، جایگاه مرا بدانید، من از ھاشمم و ھاشمیان برادران من ھستند: یعنى
عثمان ))او را بھ محاصره در آوردند و   بھ ھالكت رساند و سپس وى بھ نبرد پرداخت و ھفده تن از سپاه دشمن را 

 .(163)كھ از تیره آنان بود، وى را بھ شھادت رساندند(( بن خالد بن اشیم جھنى و بشر بن حوط ھمدانى قابضى
 (علیھ السالم(ن عقیل بن ابى طالب جعفر ب

مادر وى حوصاء دختر عمرو، معروف بھ ثغر بن عامر بن ھصان بن كعب بن عبد بن ابوبكر بن كالب عامرى 
و مادر حوصاء، اوده دختر حنظلة بن خالد بن كعب بن عبد بن ابوبكر یاد شده و مادر اوده، ریطھ دختر عبد . است

ام البنین دخت معاویة بن خالد بن ربیعة بن عامر بن صعصعھ و مادر ام البنین، بن ابوبكر مذكور و مادر ریطھ، 
 .(164)حمیده دختر عتبة بن سمرة بن عتبة بن عامر است

 :الورانھ میان آن ھا شمشیر گذاشت و این رجز را مى خواندوى بھ میدان كارزار شتافت، د: بھ گفتھ سروى
 من معشر فى ھاشم من غالب   انا الغالم البطحى الطالبى 

 و نحن حقا سادة الذوائب 
  



من آن جوانى ام كھ زاده مكھ و ابوطالبم، از زمره فرزندان ھاشم و غالبیم، بھ راستى ما از بزرگانیم و در : یعنى
 .جنگیم حمایت از حسین مى

جعفر، پانزده تن از لشكریان دشمن را بھ ھالكت رساند و سپس بھ دست بشر بن حوط قاتل برادرش عبدالرحمان، 
 .(165)بھ شھادت رسید

 عبدهللا بن یقطر حمیرى
تلقى مى ) علیھ السالم(دایھ امام حسین   بھ شمار مى آمد، چنان كھ مادر قیس) علیھ السالم(م حسین مادر او دایھ اما

نگاه ) علیھ السالم(از این بانو شیر نخورده بود ولى بدین سبب كھ مادر عبدهللا از حسین ) علیھ السالم(شد، حسین 
 .دارى كرده بود، ھمشیر آن حضرت خوانده مى شد

. را شیر نداده است) علیھ السالم(بوده، او نیز حسین ) علیھ السالم(فضل بن عباس، مربى امام حسین  اما لبابھ مادر
 :آن چھ صحیح بھ نظر مى رسد و در اخبار وارد شده این است كھ

صلى (و گاھى از انگشت مبارك رسول خدا ) سالم هللا علیھا(جز از مادرش فاطمھ زھرا ) علیھ السالم(امام حسین 
 .و بعضا از آب دھان آن حضرت، شیر ننوشیده است ((166) علیھ و آلھ و سلمهللا 

ار مى بوده، صحابى بھ شم) علیھ السالم(عبدهللا، بھ دلیل این كھ ھمزاد حسین : مى گوید ((اصابھ))ابن حجر در 
 .(167)آید

از مكھ خارج شد، در پاسخ نامھ مسلم كھ در آن ) علیھ السالم(پس از آن كھ امام حسین : بنابھ قول سیره نویسان
حاد مردم را بھ اطالع آن حضرت رسانده بود، امام نامھ اى بھ خواستار تشریف فرمایى امام علیھ السالم شده و ات

 .وسیلھ عبدهللا، نزد مسلم فرستاد
دستگیر شد، وى او را نزد عبیدهللا فرستاد، عبیدهللا ماجراى او (169) بن تمیم در قادسیھ (168) عبدهللا، توسط حصین 

باالى داراالماره برو و دروغگو فرزند : را جویا شد، ولى او اطالعاتى در اختیار وى قرار نداد، از این رو، گفت
پایین بیا، تا درباره ات بیندیشم، وى باالى   را لعنت نما و سپس ] بود) علیھ السالم(منظورش امام حسین [دروغگو 

صلى هللا (من فرستاده حسین پسر فاطمھ دخت رسول خدا ! مردم: داراالماره رفت، وقتى مشرف بر مردم شد، گفت
انھ و پسر سمیھ، فرومایھ بھ سوى شما ھستم، بیایید و او را یارى كنید و در برابر پسر مرج) علیھ و آلھ و سلم

عبیدهللا فرمان داد او را از باالى داراالماره بھ زمین افكندند و . فرزند فرومایھ، از حسین حمایت و پشتیبانى نمایید
قاضى و فقیھ (استخوان ھایش را در ھم شكستند و اندك رمقى در بدنش باقى مانده بود، كھ عبدالملك بن عمیر لخمى 

من : كارى سر از بدن او جدا ساخت و زمانى كھ او را بر این كار نكوھش قرار دادند، گفت وارد شد و با (كوفھ
 .!!(170)خواستم او را راحت كنم

رسید، حضرت این ) علیھ السالم(بھ امام حسین (171) بالھ وقتى خبر شھادت وى و مسلم و ھانى در منزل زُ : گفتھ اند
 :خبر ناگوار را بھ اطالع یاران خود رساند و فرمود

را دریافت نمودیم و شیعیانمان (172)  بن یقطراما بعد، خبر ناگوار شھادت مسلم بن عقیل و ھانى بن عروه و عبدهللا))
 .كھ قبال یاد آور شدیم(173) تا آخر مطالبى (( از یارى ما دست برداشتند

توسط او نامھ اى بھ مسلم ) علیھ السالم(ابن قتیبھ و ابن مسكویھ گفتھ اند آن گونھ كھ خواھد آمد كسى كھ امام 
قبل از این ) علیھ السالم(فرستاد، قیس بن مسھر بوده و حضرت، عبدهللا بن یقطر را ھمراه مسلم اعزام نمود، مسلم 

علیھ (ایى براى وى رخ دھد، وقتى مالحظھ كرد، مردم او را تنھا گذاشتھ اند، عبدهللا را نزد امام حسین كھ ماجر
 اعزام كرد تا قضیھ اى) السالم

را كھ اتفاق افتاده بود، بھ عرض آن حضرت برساند و در مسیر، توسط حصین بن تمیم دستگیر شد و بھ سرنوشتى 
 .كھ یاد آور شدیم، دچار گشت

 (علیھ السالم(بن رزین، غالم حسین بن على بن ابى طالب  سلیمان
بود، زمانى كھ حضرت در مكھ حضور داشت توسط وى نامھ ) علیھ السالم(سلیمان، یكى از غالمان امام حسین 

 .ھایى بھ سران تیره ھاى پنجگانھ بصره فرستاد
ان قبایل پنجگانھ بصره و بزرگانى چون نامھ ھایى بھ یك مضمون بھ سر) علیھ السالم(امام حسین : طبرى مى گوید

تمیمى، منذر بن جارود عبدى، مسعود بن عمرو ازدى، قیس بن ھیثم و عمرو   مالك بن مسمع بكرى، احنف بن قیس 
 :ستاد كھ در آن ھا آمده بودعبیدهللا بن معمر، فر(174) بن 

على خلقھ و اكرمھ بنبوتھ و اختاره لرسالتھ، ثم قبضھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فان هللا اصطفى محمدا : اما بعد
و كنا اھلھ و اولیائھ و اوصیائھ و ورثتھ و احق الناس بمقامھ فى الناس، . هللا الیھ و قد نصح لبعاده، و بلغ ما ارسل فیھ

ر علینا قومنا بذلك، فرضینا و كرھنا الفرقة، و احببنا لكم العافیة، و نحن نعلم إنا احق بذلك الحق المستحق فاستاءث
علینا ممن تواله، و قد بعثت الیكم رسولى بھذا الكتاب و انا ادعوكم الى كتاب هللا و سنة نبیھ فان السنة قد امیتت، و إّن 



 .(175)وا امرى اھدكم سبیل الرشادالبدعة قد احییت، فان تسمعوا قولى و تطیع
را بر آفریدگانش برگزید و بھ تشرف نبوت نایل گرداند و او را براى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خداوند محمد ))

از آن كھ بندگان خدا را پند و موعظھ كرد، دستوراتى را كھ برایش فرستاده شده رسالت خویش گزینش نمود و پس 
ما خاندان و اوصیا و وارثان آن حضرت و سزاوارترین مردم بھ . بود بھ مردم رساند، روح مقدس او را قبض نمود

د ولى بھ جھت پرھیز جانشینى آن بزرگوار میان مردم بھ شمار مى آمدیم، ولى مردم، دیگران را بر ما ترجیح دادن
از تفرقھ و پراكندگى و عافیت شما، بدان تن در دادیم و بھ خوبى مى دانیم كھ ما از ھمھ مردم بھ حقى كھ متعلق بھ 

ماست، سزاوارتریم؛ فرستاده ام را با این نامھ بھ سوى شما فرستادم و شما را بھ كتاب خدا و سنت رسولش فرا مى 
راییده و بدعت، پایدار گشتھ است، اگر سخنم را بپذیرید و اطاعتم نمایید شما را بھ خوانم؛ زیرا سنت، بھ نابودى گ
 ((.راه راست رھنمون خواھم شد

برخى، این ماجرا را پوشیده نگاه داشتھ و عذرتراشى نمودند و یا قول اطاعت و فرمانبردارى دادند، منذر بن 
ت؛ زیرا عبیدهللا داماد منذر و شوھر بحریھ دختر او بھ جارود تصور كرد توطئھ اى از ناحیھ عبیدهللا در كار اس

از این رو، در ھمان شبى كھ عبیدهللا تصمیم داشت بامدادان راھى كوفھ شود، نامھ و پیك را تسلیم . شمار مى آمد
زد و را حاضر كرده و او را گردن ) علیھ السالم(عبیدهللا نمود، وقتى عبیدهللا نامھ را خواند، سلیمان، پیك امام 

صبح ھمان روز بر فراز منبر رفت و مردم را تھدید نمود و سپس بصره را بھ قصد كوفھ ترك كرد تا در ورود بھ 
 .آن شھر، بر حسین علیھ السالم پیشى گیرد

 (علیھ السالم(اسلم بن عمرو، غالم حسین بن على 
 .ژاد ترك بودو كاتب دیوان و پدرش از ن) علیھ السالم(وى، یكى از غالمان حسین بن على 

 .او در حالى كھ این رجز را مى خواند بھ میدان نبرد شتافت: بھ گفتھ برخى سیره نویسان و ارباب مقاتل
 سرور فؤ اد البشیر النذیر   امیرى حسین و نعم االمیر 

 .او شادى و سرور دل پیامبر بشیر و نذیر است! رھبرم حسین است و چھ نیك رھبرى: یعنى
بر بالین او ) علیھ السالم(وقتى روى زمین قرار گرفتھ بود، حسین . تا بھ فیض شھادت نایل آمد وى، آن قدر جنگید

سر او را در آغوش گرفت و گونھ ) علیھ السالم(آمد دید ھنوز رمقى در بدن دارد و بھ حضرت اشاره مى كند، امام 
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا من كجا و فرزند رسول : بھ گونھ اش گذاشت، اسلم تبسمى كرد و عرضھ داشت

 .(رضوان هللا علیھ(كجا كھ صورت بھ صورتم گذاشتھ است و سپس روحش بھ آسمان ھا پر كشید 
 (علیھ السالم(قارب بن عبدهللا دئلى غالم حسین بن على 

از او متولد  بود كھ عبدهللا دئلى وى را بھ ازدواج خویش در آورد و قارب) علیھ السالم(مادرش كنیز امام حسین 
تلقى مى شد، ھمراه آن حضرت از مدینھ بھ مكھ و سپس بھ كربال آمد و در ) علیھ السالم(شد، او غالم امام حسین 

 .نخستین حملھ اى كھ ساعتى قبل از ظھر صورت گرفت، بھ فیض شھادت نایل شد
 (علیھ السالم(منجح بن سھم غالم حسن بن على 

كھ امام حسین را ) علیھ السالم(بود، از مدینھ در كنار فرزندان امام حسن ) سالمعلیھ ال(وى از غالمان امام حسین 
آن گاه كھ دو سپاه در كربال با . ھمراھى مى كردند، قرار داشت و سعادت، یار او شد و بھ درجھ شھادت نایل آمد

 .ھم درگیر شدند، وى قھرمانانھ بھ نبرد پرداخت
جنگ، حسان بن بكر حنظلى، بھ او یورش برد و وى را بھ شھادت  در آغاز: صاحب حدیقة الوردیة مى گوید

 .(176)رساند
 (علیھ السالم(سعد بن حارث غالم على بن ابى طالب 

علیھ (و پس از او پذیراى غالمى حسین ) علیھ السالم(ن بود و سپس بھ غالمى حس) علیھ السالم(او، غالم على 
ھنگامى كھ امام حسین علیھ السالم از مدینھ بھ مكھ و از آن جا رھسپار كربال شد، سعد، آن حضرت را . شد) السالم

ھمراھى مى كرد و در نخستین حملھ بھ فیض شھادت نایل گشت و ابن شھر آشوب و دیگر تاریخ نگاران از او یاد 
 .(177)ه اندكرد

 (علیھ السالم(نصر بن ابونیزر، غالم على بن ابى طالب 
مبرد در كتاب خود كامل، وى را از فرزندان نجاشى . ابونیزر، از شاھزادگان غیر عرب و یا نوادگان نجاشى بود

آوردند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(او در كودكى بھ اسالم تمایل نشان داد، وى را خدمت رسول خدا . انستھ استد
صلى هللا علیھ و (و اسالم را پذیرفت و حضرت بھ تربیت و پرورش او ھمت گماشت و پس از رحلت رسول اكرم 

 .آنان بھ سر مى برد(178) با فاطمھ و فرزندان ) آلھ و سلم
اھدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(برخى، وى را از شاھزادگان غیر عرب دانستھ اند كھ بھ رسم ھدیھ بھ رسول خدا 

 .ن ھاى حضرت بھ كار اشتغال داشتبھ سر مى برد و در نخلستا) علیھ السالم(شد و سپس با امیرالمؤمنین 



در استخراج چشمھ آب و وقف و ) علیھ السالم(بھ گفتھ مبرد در كامل، حدیث معروفى كھ از امیرالمؤمنین 
 .نگاھدارى آن رسیده، از ابونیزر نقل شده است
م كھ على من در مزرعھ ھاى ابونیزر و بغیبغھ، مشغول كار بود: خالصھ روایت از زبان ابونیزر؛ وى مى گوید

غذایى دارم كھ امیرالمؤمنین آن : چیزى براى خوردن دارى؟ عرض كردم: نزدم آمد و بھ من فرمود) علیھ السالم(
ھمان را برایم  :را نمى پسندد، از كدوھاى مزرعھ، غذایى تھیھ كرده و آن را با روغنى معمولى پختھ ام، فرمود

 .بیاور
جا بود، رفت و دستان مباركش را شستشو داد و از آن غذا تناول  حضرت بھ پا خاست بھ سمت جوى آبى كھ در آن

فرمود و مجددا بھ سوى جوى آب رفت و دستانش را با ماسھ شست تا آن ھا را تمیز كرد و سپس دستش را بر شكم 
كسى كھ بھ واسطھ سیر كردن شكمش وارد دوزخ شود خدا او : خود روى لباس مالید و آن را خشك كرد و فرمود

ز رحمت خویش دور مى سازد و سپس كلنگ را بھ دست گرفت و داخل قنات رفت و مشغول حفر آن شد و آب را ا
بھ كندى خارج مى شد، حضرت از كانال قنات بیرون آمد و عرق پیشانى اش را با انگشتان مباركش پاك مى كرد و 

ان یافت، حضرت فورا بیرون آمد و دوباره نفس زنان بھ حفر قنات پرداخت، این بار، آب بھ سان گردن شتر، جری
 :خدا را گواه مى گیرم كھ این قنات، صدقھ بھ شمار مى آید و سپس نوشت: فرمود

ھذا ما تصّدق بھ عبدهللا على امیرالمؤمنین، تصّدق بالضیغتین على فقراء المدینة، اءّال إن یحتاج الیھما الحسنان، فھما 
 .(179)طلق لھما دون غیر ھما

این ھا صدقھ بنده خدا، على امیرالمؤمنین است كھ ھر دو مزرعھ را وقف مستمندان مدینھ نمود، مگر این كھ ))
دیگران در آن حقى  حسن و حسین بدان ھا نیازمند شوند كھ در این صورت، ملك خالص آنان است و] فرزندانم[

 .((ندارند
 .آن چھ بیان شد، خالصھ ماجرا بود

پیوست و ) علیھ السالم(نصر یاد شده، فرزند ابو نیزر، پس از شھادت على و حسن علیھماالسالم، بھ امام حسین 
ر سپس در كنار آن حضرت از مدینھ بھ مكھ و از آن جا راھى كربال گردید و در آن سرزمین، فرشتھ شھادت را د

در نخستین حملھ بھ شھادت   كشید، وى فردى دالور و شجاع بود، نخست اسب او را پى كردند و سپس   آغوش 
 .رضوان هللا علیھ. رسید

 حارث بن نبھان، غالم حمزة بن عبدالمطلب علیھماالسالم
الوردیة مى  صاحب كتاب حدیقة .و فردى شجاع و جنگاور بود) علیھ السالم(نبھان، غالم آزادشده حضرت حمزه 

علیھ (، بھ امام حسین )علیھ السالم(حارث پسر نبھان، پس از خدمتگزارى على بن ابى طالب و امام حسن : گوید
 .(180)پیوست و با آن بزرگوار بھ كربال آمد و در نخستین حملھ، بھ درجھ رفیع شھادت رسید) السالم

و كودك شیرخوار حضرت بھ ) علیھ السالم(شھدایى را كھ نام بردیم، نوزده تن از خاندان ابوطالب؛ یعنى حسین 
اضافھ ھفده تن دیگر و ھشت تن از غالمان آزاد شده؛ یعنى عبدهللا بن یقطر، بھ اضافھ ھفت تن دیگر كھ در كربال، 

شھادت رسیدند و شھادت آن ھا مورد تایید این جانب است، جمعى از تاریخ نگاران، افراد دیگرى كوفھ و بصره بھ 
را نیز یادآور شده اند، كھ من بھ صحت شھادت آنان اعتقاد ندارم، البتھ گروھى دیگر از این غالمان وجود داشتھ 

 .ننموده اند اند كھ كسى بھ نام آن ھا اشاره نكرده و تعدادشان را مشخص 
 شھداى بنى اسد و بردگان: بخش دوم

 انس بن حارث بن نبیھ بن كاھل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزیمھ
را دیده و سخنان حضرت را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وى از صحابھ بزرگى بھ شمار مى آمد كھ رسول اكرم 

ر شنیده و روایت كرده، بھ نقل از او آورده جمع زیادى از علماى شیعھ و سنى، حدیثى را كھ وى از پیامب. شنیده بود
كھ حسین بن على را در آغوش داشت، شنیدم مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از رسول اكرم : اند كھ مى گوید

 :فرمود
 .إّن ابنى ھذا یُقتُل باءرض من اءرض العراق اءال فََمن شھَده فَلیَنصره

ھر كس او را ! ھ اى از سرزمین عراق بھ شھادت مى رسد، آگاه باشیددر منطق)] علیھ السالم(حسین [این فرزندم ))
 .((درك كند، باید بھ یاریش بشتابد

(181) اسد الغابة))این روایت را جزرى در 
(182) اصابھ))و ابن حجر در ((

نیز آن را یاد آور (183) نقل كرده و دیگران ((
 .شده اند

را در كربال مشاھده كرد، بھ یارى او شتافت و در كنار آن بزرگوار، پیكار ) یھ السالمعل(انس، زمانى كھ حسین 
 .نمود و در ركاب وى بھ شھادت رسید

جزرى، وى را در شمار كوفیان دانستھ است، او ھنگام فرود آمدن حضرت در سرزمین كربال بھ اتفاق جمعى كھ 



 .(184)دیدار كرد) المعلیھ الس(سعادت نصیبشان گشتھ بود، شبانھ با امام 
رخصت نبرد خواست، حضرت ) علیھ السالم(آن گاه كھ نوبت بھ انس رسید، از امام حسین : سیره نویسان گفتھ اند

 :ن رجز را مى خواند در برابر دشمن قرار گرفتبدو اجازه داد، آن پیر سالخورده در حالى كھ ای
 1)(86 و دودان (185) قد علمت كاھلھا

 
 و الخندفیون و قیس عیالن 

بإن قومى آفة لالءقران    
تیره ھاى كاھل و دودان و فرزندان خندف و قیس و عیالن، آگاھى دارند كھ قوم من بھ ھنگام نبرد، دشمن : یعنى

 .جان پھلوانانند
 .رضوان هللا علیھ. سپس بھ مبارزه پرداخت، تا بھ فیض شھادت نایل شد

 :او و حبیب گفتھ استكمیت اسدى درباره 
 سوى عصبة فیھم حبیب معفر 

 
 (187)قضى نحبھ و الكاھل مرّمل 

بھ بھ جز گروھى كھ حبیب میان آنان بھ خاك و خون غلتید، كاھلى كھ آغشتھ بھ خون خویش بود : یعنى
 .شھادت رسید

 

 

 حبیب بن مظھر
او، حبیب بن مظھر بن رئاب بن اشتر بن جخوان بن فقعس بن طریف بن عمرو بن قیس بن حارث بن ثعلبة بن 

 .دودان بن اسد، ابوالقاسم اسدى، فقعسى است
ن كلبى این را مشاھده كرده و اب) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وى یكى از صحابھ بھ شمار مى آید و پیامبر اكرم 

است كھ شاعرى (( ابوثور))حبیب پسر عموى ربیعة بن حوط بن رئاب، با كنیھ .(188) موضوع را یادآور شده است
 .دالور بوده است

بھ مبارزه ) علیھ السالم(اقامت گزید و در كلیھ جنگ ھا در كنار على حبیب در كوفھ رحل : سیره نویسان گفتھ اند
 .پرداخت و از یاران خاص و از حامالن علم و دانش آن حضرت تلقى مى شد

میثم تمار بر اسب خود سوار و در حركت بود كھ حبیب بن : ه كھ گفتروایت كرد(189) كّشى از فضیل بن زبیر
مظاھر اسدى در محل اجتماع بنى اسد بھ او برخورد، ھر دو با یكدیگر بھ گفتگو پرداختند بھ گونھ اى كھ اسبانشان 

 .ھم گردن شده بودند
دار الرزق، خربزه مى فروشد و  گویى پیرمردى را با سر كم مو و شكمى بر آمده مى بینم كھ در منطقھ: حبیب گفت

منظورش میثم تمار [بھ جرم دوستى اھل بیت پیامبرش بھ دار آویختھ شده و بر چوبھ آن شكمش شكافتھ مى شود 
 .[بود

من نیز مردى را سرخ فام با دو گیسوى بافتھ شده مشاھده مى كنم كھ براى یارى فرزند : سپس میثم اظھار داشت
پس از این گفتگو از یكدیگر جدا . و بھ شھادت مى رسد و سرش را در كوفھ مى گرداننددختر پیامبرش قیام مى كند 

 .شدند
ھنوز اجتماع بھ ھم : ما دروغگوتر از این دو ندیده بودیم، فضیل بن زبیر گوید: مردم حاضر در اجتماع گفتند

بودند و لحظھ اى پیش از  آنان ھمین جا: نخورده بود كھ رشید ھجرى وارد شد، آن دو را خواست، بھ او گفتند
خداوند میثم را مشمول رحمت خویش : رشید گفت. یكدیگر جدا شدند و ما شنیدیم آن دو چنین و چنان مى گفتند

گرداند، فراموش كرد این جملھ را درباره حبیب بگوید بھ جایزه كسى كھ سر او را بیاورد، یكصد درھم افزوده مى 
 .شود و سپس بازگشت

 .این یكى از آن دو، دروغگوتر است! بھ خدا سوگند: گفتندمردم بھ یكدیگر 
دیرى نگذشت كھ دیدیم میثم تمار در كنار خانھ عمرو بن حریث بھ دار آویختھ شد و سر حبیب را : فضیل مى گوید

، بھ شھادت رسیده بود بھ كوفھ آوردند و بدین ترتیب، ھر چھ را آن دو گفتھ بودند (علیھ السالم(كھ در ركاب حسین 
 .و با چشم خود دیدیم(190) مشاھده كرده 

 .(191)نامھ نوشتھ بودند) علیھ السالم(حبیب از جملھ افرادى بود كھ بھ حسین : سیره نویسان آورده اند
(192) وقتى مسلم بن عقیل بھ كوفھ رسید و بھ خانھ مختار وارد شد و شیعیان نزد وى آمد و شد داشتند،: گفتھ اند

میان آن ھا بھ پا خاستھ و بھ ایراد سخن پرداخت و حبیب او را  ((عابس شاكرى))گروھى از سخنوران و قبل از ھمھ 



خداوند تو را مشمول رحمت خویش قرار دھد، آن : ستود و بھ پا خاست و سخن عابس كھ پایان یافت بھ وى گفت
 .كھ معبودى جز او نیست، من نیز با تو ھم عقیده امچھ را در دل داشتى با سخنانى كوتاه عنوان كردى، بھ خدایى 

بیعت مى گرفتند تا این كھ عبیدهللا  (علیھ السالم(حبیب و مسلم بن عوسجھ در كوفھ براى امام حسین : نقل كرده اند
بن زیاد وارد كوفھ شد و مردم آن سامان را از اطراف مسلم پراكنده ساخت و یاران مسلم گریختند، حبیب و مسلم 

وارد كربال شد بھ طور نھانى از  (علیھ السالم(وسط قبایل خود، مخفیانھ در جایى نگاھدارى شدند و زمانى كھ امام ت
 (علیھ السالم(كوفھ بیرون رفتند، شب ھا حركت مى كردند و روزھا پنھان مى شدند تا خود را بھ امام حسین 

 .رساندند
رسید و یاران اندك او و دشمنان فراوان ) علیھ السالم(حسین  ھنگامى كھ حبیب بھ امام: بھ روایت ابن ابى طالب

در این نزدیكى قبیلھ از بنى اسد وجود دارد، اگر اجازه : عرضھ داشت (علیھ السالم(وى را مشاھده كرد، بھ امام 
د و بھ فرمایى نزد آنان بروم و آن ھا را بھ یارى شما فرا خوانم، شاید خداوند آنان را بھ راه راست رھنمون شو

 .واسطھ آنان، دشمن را از شما دفع نماید
در محل اجتماع آنان حضور یافت و . حبیب نزد آنان رھسپار شد تا بھ آن ھا رسید. بدو اجازه داد) علیھ السالم(امام 

بھترین ارمغانى را كھ ! اى بنى اسد: نشست و آن ھا را پند و موعظھ نمود و در سخنان خویش اظھار داشت
ى بھ مردم عطا مى كند نزدتان آورده ام، اكنون حسین بن على امیرالمؤمنین و پسر فاطمھ دخت رسول پیشواى قوم

دشمنانش وى را در محاصره . با جمعى از مؤمنین در نزدیك شما فرود آمده است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 
صلى هللا (ت و پشتیبانى كنید و حرمت رسول خدا نزد شما آمده ام تا از او حمای. قرار داده تا او را بھ قتل برسانند

اگر او را یارى كنید، خداوند سربلندى دنیا و آخرت را بھ شما ! را حفظ نمایید، بھ خدا سوگند) علیھ و آلھ و سلم
عنایت خواھد كرد و از آن جا كھ شما قبیلھ من و برادرانم و نزدیكترین افراد من بھ شمار مى آیید، خواستم این 

 .ار نصیب شما بشودافتخ
! خداوند بھ تو پاداش خیر عنایت فرماید، بھ خدا سوگند! اى ابوالقاسم: عبدهللا بن بشیر اسدى بھ پا خاست و گفت

ارمغانى را كھ تو برایمان آورده اى بر ھر چیز دوست داشتنى، ترجیح مى دھیم و من نخستین كسى ھستم كھ بھ 
ز مانند عبدهللا بن بشیر پاسخ داده و بھ پا خاستند و بھ اتفاق حبیب بھ راه جمع دیگرى نی. ندایت پاسخ مثبت مى دھم

 .افتادند
وى ازرق را بھ فرماندھى . یكى از جمع آنان، نھانى خود را بھ ابن سعد رساند و او را در جریان امر قرار داد

جلوگیرى كرد، ولى آنان پانصد سوار بھ سوى آنان گسیل داشت كھ شب ھنگام بھ آنان رسید و از حركت آن ھا 
اعتنایى نكردند، با سپاه دشمن بھ نبرد پرداختند ولى چون توان مقاومت در برابر آن ھا را در خود ندیدند، در 

بازگشت و ماجرا را بھ عرض وى ) علیھ السالم(تاریكى شب بھ منازل خویش باز گشتند و حبیب نزد حسین 
 .رساند

ھر چھ را خدا بخواھد، انجام پذیرفتنى است، نھ آن چھ آنان (193) ))یشاء هللا؛ و ما تشاؤ ون اءّال إن :حضرت فرمود
(194)و ال حول و ال قوة اال باǂبخواھند 

)). 
اعزام كرد، ابوثمامھ ) علیھ السالم(وقتى عمر سعد، كثیر بن عبدهللا شعبى را بھ سوى حسین : طبرى آورده است

دید ) علیھ السالم(را فرستاد، زمانى كھ امام (195) صائدى او را شناخت و برگرداند، پس از او قرة بن قیس حنظلى 
این شخص مردى تمیمى از ! آرى: كرد  آیا این شخص را مى شناسید؟ حبیب عرض : وى بھ پیش مى آید، فرمود

دم او را در این گیر و دار تیره حنظلھ و پسر خواھر ماست، من او را فردى با تدبیر مى شناختم و تصور نمى كر
 .مشاھده كنم

علیھ (امام . سالم كرد و نامھ عمر سعد را بھ وى رساند) علیھ السالم(او وارد شد و بر حسین : راوى مى گوید
كجا باز مى گردى؟ بھ سوى ! واى بر تو اى قرة: حبیب بھ او گفت: بھ گفتھ راوى.پاسخ آن را مرقوم فرمود) السالم

یارى این مرد بشتاب كھ خداوند بھ واسطھ پدران بزرگوارش ما و شما را عزت و سربلندى ستم پیشگان؟ بھ 
 .بخشیده است

 .(196)پاسخ نام را نزد فرستنده آن مى برم و سپس تصمیم مى گیرم: قرة بھ او گفت
علیھ (بھ حركت در آمد، عباس ) علیھ السالم(ھنگامى كھ سپاه دشمن براى نبرد با حسین : ھم چنین طبرى نقل كرده

 نزد آنان برو و بپرس چھ تصمیم دارند؟: فرمود. دشمن بھ شما نزدیك مى شود! برادر: بھ امام عرض كرد) السالم
مظھر و زھیر بن قین سوار بر مركب شده و نزد آن ھا  و جمعى از یارانش از جملھ حبیب بن) علیھ السالم(عباس 
از امیر فرمان رسیده كھ : مطلبى را كھ امام فرموده بود از آنان پرسید، در پاسخ گفتند) علیھ السالم(عباس . شتافتند

علیھ ( شتاب نكنید تا اباعبدهللا: بدانان فرمود) علیھ السالم(عباس . یا بھ اطاعتش در آیید و یا مھیاى جنگ باشید
 .عباس خدمت برادر رسید و یارانش ھمان جا توقف كردند. را در جریان قرار داده و نزد شما برگردم) السالم



روز قیامت بدترین مردم نزد خدا، كسانى اند كھ بھ ! بھ خدا سوگند! مردم: حبیب خطاب بھ سپاھیان دشمن گفت
بیت پیامبر خود و نیایش گران این شھر و شب زنده  پیشگاه او وارد شوند در حالى كھ فرزندان و عترت و اھل
 .دارانى كھ خدا را فراوان یاد مى كنند بھ شھادت رسانده اند

و پاسخى كھ زھیر بن عزره داد خواھد )(197 تو ھر چھ توانستى خود را پیراستى : عزرة بن قیس بھ او پاسخ داد
 .آمد

اما  :با ایراد خطبھ، مردم را موعظھ مى كرد و مى فرمود) علیھ السالم(ھنگامى كھ حسین : ابومخنف روایت كرده
اگر او بداند چھ مى : شمر بن ذى الجوشن سخن حضرت را قطع كرد و گفت ،...فانسبونى من إنا و انظروا: بعد

 .بر یك حرف پرستش كنیدگوید، خدا را 
گواھى مى دھم كھ تو خدا را بھ ھفتاد حرف مى پرستى و سخنان امام را درك نمى كنى، : حبیب در پاسخ وى گفت

 .(198)خطبھ اش را از سر گرفت) علیھ السالم)امام   خداوند بر دلت مھر زده و سپس 
و زھیر، جناح راست آن را بر  (علیھ السالم(طبرى و دیگران نقل كرده اند كھ حبیب، جناح چپ سپاه امام حسین 

عھده داشت و بھ دعوت مبارزطلبان، بھ سرعت پاسخ مثبت مى داد، سالم برده زیاد و یسار برده فرزندش عبیدهللا، 
علیھ (ار جلوتر از سالم در حركت بود، حبیب و بریر، بھ سوى او شتافتند، امام حسین دو مبارز خواستند و یس

بدانان دستور نشستن داد و عبدهللا بن عمیر كلبى بھ پا خاست و حضرت بدو رخصت داد كھ بھ بیان ) السالم
 .ماجراى آن خواھیم پرداخت

 .بھ اتفاق حبیب، بر بالین او آمدند) لیھ السالمع(وقتى مسلم بن عوسجھ روى زمین افتاد، امام حسین : گفتھ اند
مسلم با صدایى آرام در پاسخ  .شھادت تو بر من دشوار است، تو را بھ شھادت مژده مى دھم! مسلم: حبیب گفت
 .خداوند تو را مژده خیر دھد: حبیب گفت

تو ملحق خواھم شد، دوست اگر نمى دانستم كھ در پى تو خواھم آمد و ساعتى دیگر بھ : حبیب در پاسخ مسلم گفت
داشتم بھ كلیھ وصیت ھایت در امورى كھ مربوط بھ دین و خویشاوندان، برایت ارزش و اھمیت دارد، آن گونھ كھ 

 .در شأن تو است، عمل نمایم
دست برندارى و ] كرد) علیھ السالم(و اشاره بھ امام حسین [بھ تو سفارش مى كنم از این مرد : مسلم بھ حبیب گفت

 .ابش جان نثارى كنىدر رك
 .(199)ھمین گونھ عمل خواھم كرد! بھ خداى كعبھ سوگند: حبیب گفت

بھ آن حضرت  براى اداى نماز ظھر از آنان مھلت خواست، حصین بن تمیم) علیھ السالم(وقتى حسین : گفتھ اند
صلى هللا علیھ و آلھ و (خیال كردى نماز خاندان رسول خدا : حبیب در پاسخ او گفت! نمازت پذیرفتھ نیست: گفت
حصین بر او حملھ كرد و حبیب نیز بر او حملھ ور شد، حبیب با ! پذیرفتھ نیست و از تو االغ پذیرفتھ است (سلم

بلند شد و او بر زمین افتاد، یارانش حملھ كرده و او را از  شمشیر بھ صورت اسب حصین كوبید و اسب بر سر سم
 .(200)چنگ حبیب نجات دادند

 او شطركم ولّیتم اكتادا   اقسم لو كنا لكم اعدادا 

 
یا شر قوم حسبا و اءدا 

 
سوگند مى خورم اگر تعداد ما بھ اندازه شما و یا نیمى از شما بود، پا بھ فرار ! اى بدترین و پست ترین مردم :یعنى

 .مى گذاشتید
 :سپس با سپاه دشمن بھ نبرد پرداخت و با شمشیر بر آن ھا حملھ مى برد و مى گفت
 فارس ھیجاء و حرب تُسعر   إنا حبیب و ابى مظھر 

  انتم اءعّد عدة و اكثر
 

 و نحن اءوفى منكم و اءصبر 

 و نحن اءعلى حجة و اظھر 
 

 حقا و اءتقى منكم و اءعذر 

تعداد شما بیشتر و باالتر است،  .من حبیبم و پدرم مظھر است، جنگاور میدان كارزار و آتش شعلھ ور نبردم: یعنى
ست، در حقیقت از شما باتقواتر و حجت مان برتر و آشكارتر ا. ولى ما در راه حق از شما وفادارتر و بردبارتریم

 .پذیرفتھ تریم
 .ھمواره این اشعار را زمزمھ مى كرد تا تعداد زیادى از دشمن را بھ ھالكت رساند

شمشیر بر او ضربتى وارد ساخت و فرد دیگرى از تیره بنى تمیم با  با(201) ،((بدیل بن صریم عقفانى))در این اثنا 
شمشیرى بر سر او فرود آورد،  ((حصین بن تمیم))نیزه بر او زد، از اسب بھ زیر افتاد، خواست بھ پا خیزد كھ 

او  من در كشتن: تمیمى بالین او آمد و سر مقدسش را از بدن جدا ساخت، حصین بدو گفت. حبیب نقش بر زمین شد
 .غیر از من كسى او را نكشت! بھ خدا سوگند: با تو شریك بودم، دیگرى گفت

سر حبیب را بھ من بده تا آن را بر گردن اسبم بیاویزم و مردم آن را ببینند و بدانند من در كشتن وى : حصین گفت



عوض كشتن او بھ تو مى دھد با تو شریك بوده ام و سپس آن را بگیر و نزد عبیدهللا ببر، من نیازى بھ جایزه اى كھ 
مرد تمیمى نپذیرفت، طرفداران تو طرف، میان آن دو سازش ایجاد كردند و مرد تمیمى سر حبیب را بھ ! ندارم

حصین داد، وى سر را بھ گردن اسب خود آویخت و در اردوگاه گرداند و سپس آن را بھ مرد تمیمى داد، او سر را 
 .د و سپس آن را بھ داراالماره نزد ابن زیاد بردگرفت و بھ سینھ اسب خویش آویزان نمو

چشمش بھ سر پدر افتاد، ھمراه سوار بھ راه افتاد و لحظھ اى از او  -كھ نوجوانى تازه بالغ بود  - قاسم فرزند حبیب 
مرد تمیمى بھ . جدا نشد، ھرگاه وارد داراالماره مى شد و ھر زمان بیرون مى رفت وى نیز با او بیرون مى رفت

 مرا تعقیب مى كنى؟! پسركم: مشكوك شد و گفتاو 
 .خیر: گفت
 آرى، تعقیبم مى كنى، بگو ببینم چرا در تعقیب من ھستى؟: گفت
 این سر پدر من است، آیا آن را بھ من مى دھى تا دفن كنم؟: گفت
او دریافت  امیر بھ دفن آن رضایت نمى دھد و من مى خواھم در برابر كشتن پدرت، پاداش مناسبى از!پسركم: گفت
 .كنم

ولى خداوند بدترین پاداش را بر این كار نصیب تو خواھد ساخت؛ چرا كھ تو فردى بھتر از خودت را : قاسم گفت
 .بھ قتل رساندى و سپس گریست و از او جدا شد

قاسم صبر كرد تا بھ سن كمال رسید و تصمیمى جز جستن رد پاى قاتل پدرش نداشت تا از او نشانى بیابد و عوض 
 .پدر، او را بكشد

(202) باجمیرا))وى در دوران فرمانروایى مصعب بن زبیر كھ بھ 
لشكر كشید، بھ سپاھیان او پیوست، قاتل پدرش ((

تن نشانى از او بود، در خیمھ اش بر او وارد شد و وى را در خیمھ مخصوص خود آرمیده و قاسم در پى او و یاف
 .(203)در خواب قیلولھ یافت، با شمشیر ضربتى بر او نواخت و وى را بھ ھالكت رساند و دلش آرام گرفت

عند هللا  :را درھم شكست و فرمود) علیھ السالم(شھادت حبیب بن مظھر، امام حسین : ابومخنف روایت كرده
 .(204)اءحتسب نفسى و ُحماة اءصحابى

 ((.خود و یاران مدافع خویش را نزد خدا ذخیره مى نھم))
 :ود در این باره سروده اى دارمخ

 فلقد ھّد قتلھ كل ركن   إْن یھّد الحسین قتل حبیب 

 من حدید فردھا كالعھن   بطل قد لقى جبال االعادى 

 فھو ینصب كانصباب المزن   ال یبالى بالجمع حیث توّخى 

 اخذ الثاءر قبل إن یقتلوه 
 

 سلفا من منیة دون مّن 

 قتلوا منھ للحسین حبیبا 
 

 جامعا فى فعالھ كل حسن 

 .اگر شھادت حبیب، حسین را درھم شكست، در حقیقت ھمھ اركان را در ھم شكست: یعنى
 .دالور مردى كھ در برابر كوه ھاى آھنینى از دشمن قرار گرفت و آن ھا را مانند پشم زده شده، متالشى كرد

قبل از این كھ  .نند باران بر سرشان فرود مى آمدھرگاه اراده مى كرد، از رویارویى با جمعیت پروایى نداشت و ما
 .بھ شھادت برسد، انتقام خویش را گرفت و بى منت بھ آرزویش دست یافت

 .با كشتن حبیب، دوستى از دوستان حسین را كھ داراى ھمھ خوبى ھا بود، بھ شھادت رساندند
 (205)مسلم بن عوسجھ اسدى 

وى، ابوحجل، مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزیمھ و شخصیتى بزرگوار، برجستھ، 
 .نیایش گر و زاھد بوده است

 :(206)ابن سعد در طبقات خود آورده است
را مشاھده نموده و شعبى از او ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مسلم بن عوسجھ از جملھ اصحابى بوده كھ رسول خدا 

 .روایت نقل كرده است
بث در این وى دالورمردى شجاع بھ شمار مى آمده كھ در نبردھا و فتوحات اسالمى از او یاد شده است و سخن ش

 .زمینھ خواھد آمد
نامھ نوشت و بدان وفا كرد ) علیھ السالم(مسلم بن عوسجھ از جملھ افرادى بود كھ بھ حسین : بھ گفتھ سیره نگاران

 .از مردم بیعت گرفت) علیھ السالم(و آن گاه كھ مسلم بن عقیل وارد كوفھ شد، براى اباعبدهللا 
ن زیاد وارد كوفھ شد و مسلم بن عقیل از جریان اطالع حاصل كرد، مھیاى ھنگامى كھ عبیدهللا ب: مورخان گفتھ اند

بست و او را بر تیره ھاى مذحج و اسد و  ((مسلم بن عوسجھ))جنگ با عبیدهللا شد، از این رو، پرچمى را براى 
عباس ))نده و ربیعھ و را بر تیره ھاى ك ((عبدهللا بن عمرو عزیز كندى))را بر تیره ھاى تمیم و ھمدان و  ((ابوثمامھ ))



را بر تیره مدینھ گماشت و بھ سوى عبیدهللا زیاد بھ حركت در آمده و او را در داراالماره بھ  ((بن جعده جدلى
عبیدهللا دست بھ پراكنده كردن مردم زد تا از یارى مسلم دست بردارند، مسلم از خانھ مختار . محاصره در آوردند

ھمانگونھ كھ قبال یاد آور شدیم بھ خانھ ھانى بن عروه كھ شریك بن اعور در آن كھ در آن اقامت داشت خارج شد و 
 .حضور داشت، رفت

عبیدهللا سعى داشت از محل اقامت مسلم اطالع حاصل كند، از این رو، معقل غالم خویش را با سھ ھزار درھم 
شد و نزد مسلم بن عوسجھ رفت، دید  ماءموریت داد تا بھ وسیلھ آن ھا محل اقامت مسلم را بیابد، معقل وارد مسجد

بر او سالم كرد و سپس . فراغت یافت  در گوشھ اى از مسجد مشغول نماز است، منتظر ماند تا وى از نمازش 
اھل بیت [من مردى شامى و از غالمان ذى كالع ھستم و خداوند با محبت و دوستى این خانواده ! اى بنده خدا: گفت

ندى بھ دوستان آن ھا بر من منت نھاده است، اكنون این سھ ھزار درھم را در اختیار و عالقھ م)] علیھم السالم(
صلى هللا علیھ و آلھ (درام و مى خواھم با مردى از این خانواده كھ شنیده ام وارد كوفھ شده تا براى پسر رسول خدا 

س مرا بھ محل اقامت وى راھنمایى بیعت بگیرد، دیدار كرده و این پول ھا را بھ وى تقدیم كنم، ولى ھیچ ك) و سلم
این مرد از وضعیت این خانواده اطالع : نكرده، لحظاتى قبل در مسجد نشستھ بودم كھ از چند تن شنیدم مى گویند

دارد، از این رو، خدمت شما رسیدم تا این پول ھا را از من بستانى و مرا بھ آقاى خود راھنمایى كنى تا با او بیعت 
 .شتھ باشى مى توانى قبل از دیدار با او از من برایش بیعت بگیرىكنم و اگر دوست دا

خدا را بر دیدار شما با خود سپاس مى گویم و این دیدار مرا شادمان ساخت كھ تو بھ آن چھ : مسلم بن عوسجھ گفت
انتشار  ولى از این كھ قبل از. دوست دارى، دست یابى و خداوند بھ واسطھ تو اھل بیت پیامبرش را یارى فرماید

این خبر بھ ارتباط من با این قضیھ پى بردى، بھ جھت بیم از این ستمكار و قدرتش، برایم نگران كننده است و آن 
گاه قبل از جدا شدن وى، از او بیعت گرفت و بدو سوگندھاى بزرگى داد كھ خیرخواھانھ عمل كند و ماجرا را 

چند روزى نزد من آمد و شد : بھ آن مرد گفت  ئھ كند و سپس پوشیده نگاه دارد تا آن چھ را دوست دارد بھ وى ارا
نما، تا برایت اجازه ورود بگیرم، مرد نیز چنین كرد و مسلم بن عوسجھ برایش وقت مالقات گرفت و داخل شد و 

رخ  ((شریك بن اعور))بدین گونھ، عبیدهللا را بھ محل اقامت مسلم بن عقیل راھنمایى كرد و این حادثھ پس از رحلت 
 .(207)داد

پس از آن كھ مسلم بن عقیل و ھانى دستگیر شده و بھ شھادت رسیدند، مسلم بن عوسجھ مدتى در : نقل كرده اند
) علیھ السالم(رد و در كربال خود را بھ امام حسین پنھان بھ سر مى برد و سپس با خانواده اش از كوفھ فرار ك

 .رساند و جان خویش را نثار مقدمش كرد
براى یاران خویش بھ ایراد سخن ) علیھ السالم(حسین : ابومخنف از ضحاك بن عبدهللا ھمدانى مشرقى روایت كرده

 :پرداخت و در خطابھ خود فرمود
لب غیرى و ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جمال ثم لیاءخذ كل رجل منكم إّن القوم یطلبوننى و لو اصابونى لذھلوا عن ط

 .بید رجل من اھل بیتى
دشمن در پى من است و اگر بھ من دست یابد، بھ دیگران كارى ندارد و اكنون تاریكى شب شما را فرا گرفتھ، از ))

 .((بازگردد  رد و بھ دیار خویش سیاھى شب استفاده كنید و ھر یك از مردان شما دست مردى از خاندان مرا بگی
چرا چنین كارى كنیم؟ براى این  :سخن گفت و عرضھ داشت) علیھ السالم(اھل بیت او و قبل از ھمھ قمر بنى ھاشم 

 .ھرگز، خداوند چنین روزى را نصیب ما نگرداند! كھ بعد از شما زنده بمانیم؟
ارى تو برداریم و در اداى حقى كھ بر ما دارى در آیا دست از ی: سپس مسلم بن عوسجھ بھ پا خاست و عرضھ كرد

از تو دور نخواھم شد تا نیزه ام را در سینھ دشمن بشكنم و تا ! نھ بھ خدا سوگند! پیشگاه خدا عذرى نداشتھ باشیم؟
قبضھ شمشیر در دستم باقى است بر سر آن ھا بكوبم و از تو جدا نگردم و اگر سالحى در دست نداشتھ باشم در راه 

سایر یاران آن حضرت نیز بھ ھمین شیوه . اع از تو آن ھا را آماج سنگ قرار خواھم داد، تا در راھت جان دھمدف
 .(208)سخن گفتند

نى ھاى خشك داخل خندقى را كھ پشت خیمھ ھا حفر نموده ) علیھ السالم(زمانى كھ امام حسین : شیخ مفید مى گوید
حسین از قبل از قیامت، براى ورود بھ آتش شتاب : بود، بھ آتش كشید، شمر بر آن جا عبور كرد و صدا زد

 !كردى؟
 .انت اولى بھا صلیا! یابن راعیة المعزى :در پاسخ او فرمود) علیھ السالم(امام 

 .((ى سوختن آتش سزاوارترىتو برا! اى فرزند زن بزچران))
. او را از این كار باز داشت (علیھ السالم(مسلم بن عوسجھ خواست او را ھدف تیر قرار دھد، ولى امام حسین 

این فاسق، از دشمنان خدا و ستم پیشگان بھ نام است و خدا او را در تیررس ما قرار : مسلم بھ حضرت عرض كرد
 .[بزنم اجازه دھید او را با تیر]داده است 



 .(209)ال تَرِمھ فاؤ نى اءكره اءبداءھم فى القتال :فرمود) علیھ السالم(امام 
 ((.بھ او تیراندازى مكن؛ زیرا من دوست ندارم در جنگ با آنان پیشدستى كنم))

آن گاه كھ جنگ در گرفت، جناح راست سپاه ابن سعد بھ فرماندھى عمرو بن حجاج زبیدى، بر : ومخنفبھ گفتھ اب
جناح چپ لشكریان امام بھ فرماندھى زھیر بن قین یورش برد، حملھ آنان از ناحیھ فرات صورت گرفت و ساعتى 

 .درگیر بودند
جانانھ جنگید كھ كسى مانندش را سراغ مسلم بن عوسجھ كھ در سمت چپ سپاه امام حضور داشت بھ گونھ اى 

 :نداشت، وى در حالى كھ شمشیر خود را بھ دست داشت بر دشمن یورش مى برد و این رجز را مى خواند
 إْن تساءلوا عنى فانى ذو لبد 

 
 و إّن بیتى فى ُذرى بنى اسد 

 و كافر بدین جبار صمد   فمن بغانى حائد عن الرشد 

كسى كھ بر من ستم روا . ھ كاره ام، داراى شجاعت شیرم و در نسب از قبیلھ بنى اسدماگر از من بپرسید چ: یعنى
 .دارد، از حق، منصرف و بھ خداى بى نیاز، كفر ورزیده است

وى ھمچنان شمشیر میان آن ھا گذاشتھ بود تا این كھ مسلم بن عبدهللا ضبابى و عبدالرحمان بن ابوخشكاره بجلى، 
در كشتن او با یكدیگر ھمدست شدند، در اثر درگیرى شدید، گرد و غبار غلیظى ایجاد وى را در میان گرفتند و 

بھ سمت او ) علیھ السالم(امام حسین . شد، پس از فرو نشستن غبار میدان، مسلم بن عوسجھ نقش بر زمین شده است
 :رفت، ھنوز رمقى در بدن داشت، حضرت بدو فرمود

لُوا تَبِدیالفَِمنھُم َمن قَ  :))رحمك هللا یا مسلم ن یَنتَِظُر َو َما بَدَّ  ((.(210)َضى نَحبَھُ َو ِمنھُم مَّ
انتظار  شھادت نایل آمدند و بعضى در  برخى از آنان بھ فیض : خداوند تو را مشمول رحمت خویش گردند! مسلم))

 .((آنند و در عھد و پیمان خود تغییر و تبدیلى ندادند
 .سپس نزدیك مسلم آمد و آن گاه حبیب با او سخن گفت كھ قبال در حاالت وى بدان اشاره كردیم

 !یابن عوسجتاه! وا سیداه :دیرى نپایید كھ روح مسلم بھ آسمان ھا پر كشید، صداى كنیزكى از او بھ: راوى مى گوید
 .بلند شد و ھواداران عمر سعد، از این ماجرا شادمانى مى كردند! واى ابن عوسجھ ام! رمواى سرو

مادرانتان بھ عزایتان بنشیند، كسان خود را با دست خویش مى كشید و خود را : شبث بن ربعى خطاب بھ آنان گفت
ھادت رسانده اید؟ بھ خدایى كھ در برابر دیگران خوار و ذلیل مى سازید، آیا شادمانید كھ مسلم بن عوسجھ را بھ ش

تسلیم دستورات او گشتھ ام، من چھ فداكارى ھاى ارزنده اى از این مرد میان مسلمانان مشاھده كرده ام، وى در 
مان یافتن نیروى سواره نظام مسلمانان، شش تن از مشركان را بھ ھالكت قبل از ساز(211) پھن دشت آذربایجان 

 !(212)رساند، آیا چنین شخصیتى از شما كشتھ مى شود و شما شادى مى كنید؟
 .شھیدى است كھ بھ خاك و خون افتاده است) مسلم(ابوحجل : عوسجھ مى گوید كمیت بن زید اسدى درباره مسلم بن

 :و خود این اشعار را درباره اش سروده ام
 إن امرءا یمشى لمصرعھ 

 
 سبط النبى لفاقد الترب 

 اوصى حبیبا إن یجود لھ 
 

 بالنفس من مقة و من حب 

 من إن تفارق ساحة الحرب   اعزز علینا یابن عوسجة 

 بیضھم و سمرھم  عانقت
 

 و رجعت بعد معانق التّرب 

 ابكى علیك و ما یفید بكا 
 

 عینى و قد اكل االءسى قلبى 

پیاده بھ محل شھادتش مى رود فردى بى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مردى كھ فرزند رسول خدا : یعنى
 .نظیر است

 .جانفشانى كند) یھ السالمعل(بھ حبیب سفارش كرد بھ جھت شدت عشق و عالقھ، در راه حسین 
 .چقدر بر ما دشوار است كھ تو در صحنھ كارزار نباشى! اى فرزند عوسجھ: حبیب گفت

 .با شمشیر و نیزه ھایشان دست بھ گریبان شدى و سپس نقش بر زمین گشتى
 .بر تو مى گریم ولى از آن جا كھ قلبم را غم و اندوه فرا گرفتھ، گریھ ام سودى ندارد

 

 ر صیداوىقیس بن مسھ
وى، قیس بن مسھر بن خالد بن جندب بن منقذ بن عمرو بن قعین بن حارث بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزیمھ 

قیس میان تیره صیدا شخصیتى بزرگوار، انسانى دلیر و . تیره اى از بنى اسد است ((صیدا))اسدى صیداوى است كھ 



 .زیدخالصانھ عشق مى ور) علیھم السالم(نسبت بھ اھل بیت 
شیعیان پس از مرگ معاویھ، در منزل سلیمان بن صرد خزاعى گرد آمده و نامھ ھایى بھ حسین : بھ گفتھ ابومخنف

نوشتند و در آن ھا خواستار بیعت با آن بزرگوار شدند و این نامھ ھا را توسط عبدهللا بن ُسبع ) علیھ السالم(بن على 
سط قیس بن مسھر صیداوى و عبدالرحمان بن عبدهللا ارحبى و پس از و عبدهللا بن وال و دو روز بعد، نامھ ھایى تو

 (علیھ السالم(دو روز دیگر، نامھ ھایى بھ وسیلھ سعید بن عبدهللا و ھانى بن ھانى، بدین مضمون خدمت اباعبدهللا 
 :فرستادند

ظرونك، ال راءى لھم فى فحیھّال، فان الناس ینت: للحسین بن على علیھماالسالم، من شیعة امیرالمؤمنین، اما بعد
 .غیرك، فالعجل، العجل، و السالم

بھ سوى ما بشتاب؛ زیرا مردم در انتظار مقدم : از شیعیان امیرالمؤمنین بھ حسین بن على علیھماالسالم، اما بعد))
 .((مبارك شما بوده و كسى غیر تو را پذیرا نیستند، شتاب نما، و السالم

عقیل را خواست و وى را بھ اتفاق قیس بن مسھر و عبدالرحمان ارحبى بھ كوفھ  مسلم بن) علیھ السالم(امام حسین 
رسیدند، راھنمایان آن ھا  ((بطن خبت))در  ((مضیق))اعزام نمود و ھمانگونھ كھ یاد آور شدیم، زمانى كھ بھ منطقھ 

نامھ اى را توسط قیس بھ  )علیھ السالم(راه را گم كردند و تشنگى بر آن ھا چیره شد و بین راه جان دادند، مسلم 
شرفیاب شد،  (علیھ السالم(فرستاد و ماجرا را بھ عرض وى رساند، وقتى قیس خدمت امام  (علیھ السالم(امام 

 .حضرت، پاسخ نامھ را توسط قیس بھ مسلم مرقوم فرمود و قیس نامھ را بھ كوفھ برد
یكپارچھ اند، طى نامھ اى ) علیھ السالم(حسین  زمانى كھ مسلم دید مردم كوفھ براى بیعت با امام: راوى مى گوید

شاكرى و غالمشان شوذب وى را ھمراھى مى كردند، خدمت امام فرستاد، آنان   قضیھ را كتبا توسط قیس كھ عابس
 .(213)نامھ را در مكھ تقدیم امام نمودند و بھ اتفاق آن حضرت راھى كوفھ گردیدند

در بطن الرمھ رسید، نامھ اى بھ مسلم  ((حاجر))بھ منطقھ ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین : ابومخنف مى گوید
ین ا. قیس توسط حصین بن تمیم دستگیر شد. و شیعیان كوفھ مرقوم فرمود و آن را توسط قیس، بدان سامان فرستاد

 .رخ داد) علیھ السالم(حادثھ پس از شھادت حضرت مسلم 
(214) خفّان))عبیدهللا نیروھاى سواره نظام خویش را حد فاصل 

(215) قطقطانھ))تا قادسیھ و ((
، مستقر كرد و ((لعلع))و ((

 .حصین را بھ فرماندھى آن ھا گمارده بود
 :مضمون نامھ امام بدین شرح بود

 الھ اال ھو، اما فانى احمد الیكم هللا اَلَِّذى ال! من الحسین بن على الى اخوانھ من المؤمنین و المسلمین، سالم علیكم
فان كتاب مسلم جإنى یُخبرنى فیھ بحسن راءیكم، و اجتماع ملئُكم على نصرنا و الطلب بحقنا، فساءلت هللا إن : بعد

یحسن لنا الصنع و إن یثیبكم على ذلك احسن االءجر، و قد شخصت الیكم من مكة یوم الثُالثاء لثَمان مضیّن من ذى 
فانى قادم علیكم فى ایامى ھذه إن شاء هللا، و . سولى علیكم فانكمشوا فى امركم وجدواالحجة یوم الترویة، فاذا قدم ر

 .السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ
نامھ مسلم كھ حاكى از ھماھنگى شما : اما بعد. خدایى را كھ جز او معبودى نیست، در مورد شما سپاس مى گویم))

ما بود، بھ دستم رسید، از خدا مى خواھم كھ آینده ھمگى را بھ خیر  در راه نصرت و یارى ما خاندان و مطالبھ حق
من نیز روز سھ شنبھ ھشتم ذیحجھ روز ترویھ . و شما را بر این اتحاد و ھمبستگى، اجر و پاداش بزرگ عنایت كند

خواھد بھ سوى شما حركت كردم با رسیدن پیك من، شما كارھاى خود را بھ سرعت سر و سامان دھید كھ اگر خدا ب
 .((خود، چند روز آینده نزدتان خواھم آمد، سالم و درود خدا بر شما مردم

وقتى حصین، قیس را دستگیر كرد، وى را نزد عبیدهللا فرستاد، عبیدهللا ماجراى نامھ را از وى : بھ گفتھ راوى
 .جویا شد

 .آن را پاره كرده ام: قیس گفت
 چرا؟: عبیدهللا گفت

 .بر مضمون آن آگاه نشوىبراى این كھ تو : قیس گفت
 نامھ براى كى بود؟: عبیدهللا گفت

 .بھ كسانى كھ نام آن ھا را نمى دانم: قیس گفت
منظورش امام [اگر حاضر نیستى آن ھا را نام ببرى، بر فراز منبر برو و دروغگو و فرزند دروغگو : عبیدهللا گفت

 !را ناسزا بگو] بود) علیھ السالم(حسین 
حسین بن على برجستھ ترین آفریده خدا و پسر فاطمھ دخت رسول ! مردم: رفت و اظھار داشتقیس بر فراز منبر 

، از آن بزرگوار جدا ((حاجر))در منطقھ . است و من فرستاده او نزد شما ھستم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 
 .((شوم، بھ نداى او پاسخ دھید



 .درود فرستاد) علیھ السالم(امیرالمؤمنین  سپس عبیدهللا بن زیاد و پدرش را لعنت كرد و بر
ابن زیاد فرمان داد او را باالى داراالماره برده و بھ زیر افكندند، پیكر مقدسش قطعھ قطعھ شد و بھ شھادت 

 .(216)رسید
عذیب ))در اثر جلوگیرى حر از حركت آن حضرت، بھ منزل ) علیھ السالم(زمانى كھ امام حسین : طبرى مى گوید

(217) الھجانات
فع مرادى را ھمراه داشتند، رسید، چھار تن بھ اتفاق راھنماى آنان طرماح بن عدى طایى كھ اسب نا((

آن ھا . وضعیت مردم كوفھ و فرستاده خویش را از آنان جویا شد) علیھ السالم(امام . نزد حضرت شرفیاب شدند
 .قیس: وضعیت مردم را بھ اطالع حضرت رساندند و پرسیدند فرستاده شما چھ كسى بود؟ فرمود

ابن زیاد فرستاد و او بھ قیس فرمان داد تا شما و پدر حصین، او را دستگیر نمود و نزد : مجمع عائذى عرض كرد
بزرگوارتان را ناسزا گوید، ولى قیس، شما و پدرتان را مورد ستایش قرار داد و بھ ابن زیاد و پدرش لعنت فرستاد 

داى دار و ما را بھ یارى شما فراخواند و تشریف فرمایى شما را بھ اطالع ما رساند، ابن زیاد فرمان داد او را از بلن
 .رضوان هللا علیھ. االماره بھ زیر افكندند و بھ شھادت رسید

بھشت را ! خدایا(218) ))فَِمْنھُم مَّن قََضى نَْحبَھُ َو ِمْنھُم مَّن یَنتَِظرُ  :پر از اشك شد و فرمود) علیھ السالم(چشمان امام 
 .((جایگاه ما و آنان قرار ده و در پایگاه رحمت خویش و بھ مرغوب ترین ثواب ھاى ذخیره شده ات، نایل گردان

 :كمیت اسدى درباره قیس مى گوید
 .و شیخ بنى الصیداء قد فاظَ قبلھم

 .((بزرگ قبیلھ صیدا، قبل از آنان بھ شھادت رسید))
 لد اسدى صیداوىابوخالد، عمرو بن خا

ابوخالد . بھ شمار مى آمد) علیھم السالم(وى، یكى از شخصیت ھاى برجستھ كوفھ و از ارادتمندان خالص اھل بیت 
زمانى كھ از . در كنار مسلم دست بھ قیام زد تا آن كھ كوفیان بدو خیانت ورزیدند و چاره اى جز مخفى شدن ندید

، بھ ((حاجر))در منطقھ ) علیھ السالم(برد كھ وى اعالن نموده حسین اطالع یافت و پى  ((قیس بن مسھر))شھادت 
سعد و مجمع عائذى و پسرش و جنادة بن حارث سلمانى، بھ سوى حضرت حركت   سر مى برد، بھ اتفاق غالمش 

و  در پى آنان راه افتاد و آن را یدك مى كشیدند ((كامل))كرد و پسرى نوجوان از نافع بجلى با اسب خود بھ نام 
بن عدى طایى را كھ براى خرید لوازم خانواده اش بھ آن جا آمده بود، بھ عنوان راھنماى خود انتخاب (219) طرماح 

 .كردند
مى دانستند راه ھا بستھ است، بھ سرعت ھرچھ تمام تر طى طرماح آنان را از بیرانھ حركت داد و بھ دلیل این كھ 

رسیدند، طرماح بن عدى، عوض آواى شتران، برایشان ) علیھ السالم(مسیر نمودند تا بھ نزدیكى اباعبدهللا الحسین 
 :این اشعار را مى خواند

 و شمرى قبل طلوع الفجر   یا ناقتى ال تذعرى من زجرى 

 بخیر ركبان و خیر سفر 
 

 تحلى بكریم النجر  حتى

 الماجد الحر رحیب الصدر 
 

 اءتى بھ هللا لخیر اءمر 

 ثمة ابقاه بقاء الدھر 
  

با بھترین سواران . از زجر ضربھ ھایم ناراحت مباش، مرا قبل از سپیده صبح بھ مقصد برسان! اى شتر من: یعنى
او سرور و آزاد مرد . سرشت و نژاد اوست و در بھترین سفرھا، تا مرا بھ مردى برسانى كھ بزرگى و كرامت، در

خدایا، تا آخر دنیا . و داراى سعھ صدر است كھ خداوند او را براى انجام بھترین امور بدین جا رسانده است
 .نگاھدارش باش
رسیدند، بر او سالم كرده و این اشعار را در حضورش ) علیھ السالم(خدمت امام  ((عذیب الھجانات))آنان در منطقھ 

 .ائت كردندقر
 .اءم و هللا انى الءرجو إن یكون خیرا ما اءراد هللا بنابراین، قُتلنا او ظُفرنا :امام فرمود

 .((بھ خدا سوگند، امیدوارم اراده و خواست خدا درباره ما خیر باشد، خواه كشتھ شویم و یا پیروز گردیم))
 :عرض كرد) علیھ السالم(ن وقتى چشم حر بھ این عده افتاد، بھ امام حسی: ابومخنف مى گوید

این چند تن كوفى اند و از افرادى كھ با تو آمده اند بھ شمار نمى آیند، من آن ھا را نگاه خواھم داشت و یا بر مى 
الءمنعنّھم مما امنع منھ نفسى انما ھؤ الء انصارى و اعوانى و قد كنت  :بھ حر فرمود) علیھ السالم(امام . گردانم

 .ض لى بشى ء حتى یاءتیك كتاب ابن زیاداعطیتنى إن ال تعرّ 
من ھمان گونھ كھ از جان خویش دفاع مى كنم، از آنان نیز دفاع خواھم كرد، اینان یاران و حامیان من ھستند، تو ))

 .((بھ من قول دادى تا نامھ ابن زیاد بھ تو رسیده، بھ ھیچ وجھ متعرض من نشوى
 .با تو نیامده اندصحیح است، ولى این عده ھمراه ! آرى: حر گفت



ھُم اصحابى، و ھُم بمنزلة َمن جاء معى، فإن تّممَت علىَّ ما كان بینى و بینك و اال  :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .ناجزتُك

 .((آنان یاران من و بھ منزلھ كسانى ھستند كھ با من آمده اند و اگر بھ قولى كھ داده اى وفا نكنى با تو خواھم جنگید))
 .(220)حر از آن ھا دست برداشت و بدین سان،

كھ از [و كوفیان جنگ در گرفت، این چند تن ) علیھ السالم(ھنگامى كھ میان امام حسین : ھمچنین بھ گفتھ ابومخنف
ر دشمن حملھ ور شدند، وقتى بھ قلب دشمن نفوذ كردند، لشكریان، آن ھا را دور در آغاز جنگ، ب] راه رسیده بودند

زده و بھ محاصره در آوردند و از یارانشان جدا كردند، امام حسین علیھ السالم با مشاھده این صحنھ برادرش 
رش برد و شمشیر عباس را بھ یارى آنان فرستاد، قمر بنى ھاشم بھ سمت آنان حركت كرد و بھ تنھایى بر دشمن یو

میان آن ھا گذاشت تا بھ یاران خود رسید و آنان را از چنگ دشمن رھا ساخت و با بدن ھایى مجروح بھ راه 
آن ھا را ھمراھى مى كرد، مالحظھ كردند دشمن بدان ھا نزدیك مى ) علیھ السالم)  افتادند، در بین راه كھ عباس

جدا شده و با وجود جراحاتى كھ در بدن داشتند با شمشیر حملھ ) سالمعلیھ ال(شود تا راه آنان را ببندد، از عباس 
(221) سختى را بر دشمن آغاز كردند و آن قدر مبارزه كردند تا ھمگى در یك مكان بھ فیض شھادت نایل آمدند،

بازگشت و ماجراى آنان را بھ اطالع آن ) علیھ السالم(س جنازه ھاى آن ھا را گذاشت و خدمت امام حسین عبا
 .مكرر براى آن ھا طلب آمرزش نمود) علیھ السالم)بزرگوار رساند، امام 

 سعد غالم عمرو بن خالد اسدى صیداوى
وى از موالى خود، عمرو بن خالد بھ سوى وى بھ پیر. این غالم، مردى شرافتمند و از ھمتى واال برخوردار بود

ما بھ (222) حركت كرد و در ركاب آن حضرت جنگید تا بھ درجھ رفیع شھادت نایل گشت،) علیھ السالم(حسین 
بیان داشتیم كھ چگونھ با وى آمد و چگونھ بھ شھادت رسید، از این رو، تازگى ماجراى وى را ھمراه موالیش 

 .نیازى بھ بیان مجدد آن نمى بینیم
 ابوموسى، موقع بن ثمامھ اسدى صیداوى

 .رسید) علیھ السالم(وى، از جملھ كسانى بود كھ بھ ھمراه عده اى شبانھ در سرزمین طف خدمت اباعبدهللا الحسین 
ع، در میدان نبرد از مركب بھ زیر افتاد و نقش بر زمین شد، قبیلھ وى او را از چنگ موقّ : ابومخنف مى گوید

دشمن نجات دادند و بھ كوفھ برده وى را مخفى ساختند، ماجراى وى بھ اطالع ابن زیاد رسید، شخصى را ماءمور 
بھ غل و زنجیر افكند كشتن او كرد، ولى با وساطت گروھى از بنى اسد، از كشتن وى صرف نظر كرد، اما او را 

 .تبعید كرد ((زراره))و بھ منطقھ 
موقّع در اثر جراحات وارده در بستر بیمارى بود، یك سال در تبعید باقى ماند، سپس در حال بیمارى و غل و 

 :كمیت اسدى در باره او مى گوید. زنجیر بھ گردن، بھ شھادت رسید
 .و إّن اباموسى اسیر ُمكبّل

 .((بھ اسارت در آمده و غل و زنجیر بھ گردن داشت] عیعنى موقّ [ابوموسى ))
 شھداى ھمدانى و بردگان آنان: بخش سوم

 (223)ابوثمامھ، عمرو صائدى 
ل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حیزون بن وى، عمرو بن عبدهللا بن كعب، صائد بن شرحبیل بن شراحی

از تابعین و رزم آوران عرب و بزرگان شیعھ و از یاران  ((ابوثمامھ ھمدانى صائدى))عوف بن ھمدان، 
علیھ (پس از امیرالمؤمنین  .بھ شمار مى آمد و در جنگ ھاى حضرت، شركت داشت ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

زمانى كھ معاویھ بھ ھالكت رسید، . قرار داشت و در كوفھ ماندگار شد) علیھ السالم(ین در كنار امام حس) السالم
نامھ نوشت و آن گاه كھ مسلم بن عقیل وارد كوفھ گردید، بھ یارى او شتافت و بھ دستور ) علیھ السالم)وى بھ امام 

كرد و در این خصوص داراى مسلم، كمك ھاى مالى شیعیان را دریافت مى كرد و با آن ھا اسلحھ خریدارى مى 
 .مھارت بود

ھنگامى كھ عبیدهللا زیاد وارد كوفھ شد و شیعیان بر او شوریدند، مسلم او را با عده اى اعزام نمود و چنان كھ یاد 
آور شدیم وى را بر نیروھاى قبایل تمیم و ھمدان، فرماندھى داد و عبیدهللا را در داراالماره بھ محاصره در آوردند 

او بھ . ه كھ مردم دست از یارى مسلم برداشتند، ابوثمامھ مخفى شد و جستجوى ابن زیاد از وى شدت یافتو آن گا
حركت نمود و در بین راه بھ آن حضرت رسیده و با او ) علیھ السالم(اتفاق نافع بن ھالل جملى بھ سوى حسین 

 .(224)ھمراه شدند
در كربال فرود آمد، عمر بن سعد نیز وارد آن سامان شد و كثیر بن ) علیھ السالم(وقتى امام حسین : طبرى مى گوید

  بھ سوى حسین برو و از او بپرس: نزد امام اعزام كرد و بھ او گفت -كھ انسانى خون آشام بود  - عبدهللا شعبى را 
 ھ چھ انگیزه اى بھ این دیار آمده است؟ب



 .این مطلب را از او مى پرسم و اگر بخواھى او را مى كشم: وى در پاسخ عبیدهللا گفت
علیھ (آن مرد بھ سمت امام . نمى خواھم او را بكشى ولى مى خواھم تنھا این موضوع را از او بپرسى: عبیدهللا گفت

خداوند شما را بھ ! اى اباعبدهللا: ى او را مشاھده كرد بھ امام عرضھ داشتوقتى ابوثمامھ صائد. راه افتاد) السالم
 .بدنھادترین انسان و بى پرواترین و خون آشام ترین فرد روى زمین بھ سمت شما مى آید! سالمت بدارد

 .شمشیرت را زمین بگذار: ابوثمامھ بھ سوى او رفت و گفت
كارى از بزرگوارى بھ دور است، من پیكى ھستم، اگر سخنانم را  زمین نمیگذارم و چنین! نھ بھ خدا سوگند: گفت

 .شنیدید پیام خود را بھ شما رسانده ام وگرنھ باز مى گردم
 .من قبضھ شمشیرت را مى گیرم و شما خواستھ ات را بگو: ابوثمامھ گفت

 .نمى گذارم آن را لمس كنى! نھ بھ خدا سوگند: گفت
چھ بدین جا آمده اى؟ و من از ناحیھ تو آن را خدمت امام عرض خواھم كرد و پس بگو براى : ابوثمامھ بھ او گفت

 .نمى گذارم بھ آن حضرت نزدیك شوى؛ زیرا تو فاجرى
عمر سعد . آن دو یكدیگر را ناسزا گفتند و سپس كثیر بازگشت و ماجرا را بھ عمر سعد اطالع داد: راوى مى گوید

 .(225)سخن گفت) علیھ السالم(ھ جاى او فرستاد و وى با حسین را ب(( قرة بن قیس تمیمى حنظلى))این بار 
روز عاشورا وقتى ابوثمامھ مالحظھ كرد خورشید بھ وسط آسمان رسیده و جنگ ھمچنان : ابومخنف روایت كرده

 :عرضھ داشت (علیھ السالم(بھ امام حسین ادامھ دارد، 
اگر خدا بخواھد، دوست دارم ! مشاھده مى كنم كھ دشمن بھ تو نزدیك شده، بھ خدا سوگند! جانم فدایت! اى اباعبدهللا

پیش مرگت شوم و عالقھ دارم زمانى بھ دیدار خداى خویش نایل شوم نمازى را كھ وقت آن فرارسیده با تو خوانده 
 .باشم
ذكرَت الصالة َجعلَك هللا من الُمصلّین الذاكرین،  :سرش را باال گرفت و سپس بھ او فرمود) علیھ السالم(حسین امام 
 .ھذا اول وقتِھا! نعم

اكنون اول وقت نماز ! نماز را بھ یاد ما آوردى، خداوند تو را از نمازگزاران و تسبیح كنندگان قرار دھد، آرى))
 .((است

 .یكفّوا عنّا حتى نُصلّىسلوھُم إن  :سپس فرمود
 .((از دشمن درخواست كنید بھ ما مھلت دھند تا نماز بگزاریم))

نماز شما پذیرفتھ نیست و حبیب بھ او پاسخى داد كھ در : حصین بن تمیم گفت. از دشمن درخواست مھلت كردند
 .(226)بیان حاالت وى سخنانش را یادآور شدیم

تصمیم گرفتھ ام ! اى اباعبدهللا: عرضھ داشت) علیھ السالم(ابوثمامھ پس از اقامھ نماز، بھ حسین : راوى مى گوید
 .ا را ببینمبھ یارانم بپیوندم و برایم ناخوشایند است كھ پس از شما زنده بمانم و تنھایى و بى كسى و كشتھ شدن شم

 .تَقّدم فإنّا الحقون بك عن ساعة :بھ او فرمود) علیھ السالم(امام 
 .((مى توانى بھ میدان بروى، لحظاتى دیگر ما نیز بھ تو خواھیم پیوست))

ابوثمامھ بھ میدان تاخت و مبارزه كرد تا در اثر جراحات زیاد، بدنش بھ ضعف گرایید و قیس بن عبدهللا صائدى؛ 
 .با وى دشمنى داشت، او را بھ شھادت رساند، این حادثھ پس از شھادت حر اتفاق افتاد پسرعمویش كھ

 بریر بن ُخضیر ھمدانى مشرقى
و ) علیھ السالم(وى، مردى از تابعین و انسانى زاھد و پارسا و قارى قرآن و استاد قاریان و از یاران امیرالمؤمنین 

 .(227)دانى سبعى بھ شمار مى آمداز بزرگان ھمدانیان كوفھ و دایى ابواسحاق ھم
اطالع حاصل كرد، از كوفھ  (علیھ السالم(وقتى بریر از ماجراى حركت امام حسین : سیره نگاران مى گویند

بھ كربال آمد و در آن جا بھ ) علیھ السالم(و از مكھ بھ ھمراھى امام رھسپار مكھ گردید تا بدان حضرت بپیوندد 
 .شھادت رسید

را در تنگنا قرار داد، حضرت یاران خویش را گرد ) علیھ السالم(زمانى كھ حر امام حسین : سروى گفتھ است
 ....(228)فاّن الدنیا قد تَغیّرت: اما بعد :آورد و براى آنان خطابھ اى ایراد كرد كھ در آن فرمود

اى : سپس بریر بھ پا خاست و عرضھ داشت. مسلم و نافع بھ پا خاستھ و سخنانى گفتند كھ در شرح حال آنان گذشت
ما منت نھاده كھ در ركاب شما بجنگى و در راه دفاع از ، خداوند بر )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزند رسول خدا 

مردمى كھ فرزند دختر پیامبرشان را . تو اعضاى بدنمان قطعھ قطعھ شود، تا جدت روز قیامت ما را شفاعت نماید
آن ! چگونھ خدا را مالقات خواھند كرد، اُف بر آنان! بھ قتل رسانند، روى رستگارى نخواھند دید، واى بر آن ھا

 .كھ با غم و اندوه و آه و فغان بھ سوى آتش جھنم فراخوانده مى شوند روز
دستور داد برایش خیمھ اى سرپا كردند، سپس ظرفى ) علیھ السالم(روز نھم محرم، امام حسین : ابومخنف مى گوید



ھ بر در بزرگ از نوره آمیختھ بھ مشك براى نظافت درخواست نمود، عبدالرحمان بن عبدربھ و بریر شانھ بھ شان
نوبت آن ھا فرا رسد، بریر با عبدالرحمان مزاح مى  (علیھ السالم(خیمھ ایستاده و منتظر بودند پس از امام حسین 

 .دست از سر ما بردار بھ خدا حاال وقت بیھوده گویى نیست: كرد و او را مى خنداند، عبدالرحمان گفت
ر جوانى و نھ در پیرى، ھیچگونھ بیھوده نگفتھ ام، ولى بھ اطرافیان من مى دانند من نھ د! بھ خدا سوگند: بریر گفت
فاصلھ میان ما و حورالعین این است كھ بر ! بھ خدا. از آن چھ بھ دیدار آن خواھم شتافت، شادمانم! خدا سوگند

ھم اكنون چنین چیزى اتفاق مى ! دشمنان حملھ كنیم و آنان با شمشیرھاى خود بر ما یورش برند، اى كاش
 .(229)افتاد

بیعت كرد مشروط ) علیھ السالم)ھمان كسى كھ با امام حسین  - ضحاك بن قیس مشرفى : ھمچنین بھ گفتھ ابومخنف
كنند، وى نیز از امام حمایت نماید وگرنھ بیعت بھ این كھ تا زمانى یاران امام علیھ السالم از آن حضرت پشتیبانى 

و یارانش تمام شب را ) علیھ السالم(شب عاشورا خوابیدیم، امام حسین : روایت كرده است كھ - از او برداشتھ شود 
چند سوار از نگھبانان كھ مراقب ما . بیدار مانده، بھ نماز و استغفار و دعا پرداختند و تضرع و زارى مى كردند

 :این آیات را تالوت مى كرد) علیھ السالم(از كنارمان گذشتند و امام بودند 
ِھیٌن َو الَ یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن َكفَُرواْ اَءنََّما نُْملِي لَھُْم َخْیٌر ِالَ◌نفُِسِھْم إِنََّما نُْملِي لَھُْم لِیَْزَداُدوْا إِ  ا َكاَن ّهللاُ # ْثًما َو لَْھُم َعَذاٌب مُّ مَّ

 .(230)ُمْؤِمنِیَن َعلَى َمآ اَءنتُْم َعلَْیِھ َحتََّى یَِمیَز اْلَخبِیَث ِمَن الطَّیِّبِ لِیََذَر الْ 
، بلكھ آنھا را مھلت مى دھیم تا بر آنان كھ كفر ورزیده اند تصور نكنند اگر بھ آنھا مھلت مى دھیم، بھ سود آنان است

چنین نبود كھ خداوند، مؤمنان را بھ ھمان . گناھان شان افزوده شود و عذاب دردناكى در انتظارشان خواھد بود
 ((.گونھ كھ شما ھستید، وانھد مگر آنكھ ناپاك را از پاك جدا سازد

ضحاك بن . پاكان ماییم و از شما جدا شده ایم! بھ خداى كعبھ سوگند: آیھ را شنید و گفت(231) یكى از آن سواران،
 این مرد را مى شناسى؟: او را شناختم و بھ بریر گفتم: قیس مى گوید

 .خیر: گفت
عبدهللا بن شھر سبیعى؛ فردى بذلھ گو و بیھوده سراست، سعید بن قیس ھمدانى در ارتباط با (232) ابوحریث : گفتم

تو كیستى، خداوند : او گفتبریر او را شناخت و بھ . جنایتى كھ وى مرتكب شده بود، او را بھ زندان افكنده بود
 !ھرگز تو را در جمع پاكان بھ شمار نیاورد؟

 تو كیستى؟: مرد بھ بریر گفت
 .من بریرم: گفت
 .تو بھ ھالكت رسیده اى! گفتن این سخن بر من دشوار است، بھ خدا سوگند! پناه بر خدا اى بریر: گفت

پاكان ماییم و پلیدان ! بھ خدا! درگاه خدا توبھ كنى؟آیا تو با این گناھان بزرگت نمى خواھى بھ : بریر بھ او گفت
 .شما

 .من نیز با تو در این سخن گواھم! بھ خدا سوگند: آن مرد گفت
 !آیا شناخت تو سودى بھ حالت ندارد؟! واى بر تو: بریر گفت
 چھ كسى یزید بن عذره عنزى را كھ اكنون با من است منصرف مى كند؟! فدایت شوم: مرد گفت
 .خدا عقلت را از دستت بگیرد، ھرچھ كنى باز ھم نادانى: بریر گفت

 .سپس از پیش ما رفت: راوى مى گوید
بھ اوج خود رسید، بریر از آن  (علیھ السالم(زمانى كھ تشنگى اباعبدهللا الحسین : بھ نقل برخى تاریخ نگاران

سپاه دشمن آمد و فریاد  بریر نزدیك. حضرت اجازه خواست با مردم سخن بگوید، حضرت بھ او رخصت فرمود
را بھ حق مژده دھنده و بیم آور برانگیخت كھ با اذن خدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خداوند، محمد ! اى مردم: زد

مردم را بھ سوى حق فرا خواند و مشعلى فروزان فرا راه آنان بود، اكنون آب فرات را مالحظھ كنید كھ سگ و 
بستھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)كنند ولى ھمین آب را بھ روى فرزند رسول خدا خوك بیابان از آن استفاده مى 

 اید، آیا پاداش محمد ھمین است؟
حسین نیز مانند كسى كھ قبل از او وجود ! بریر زیاد سخن مى گویى، بس است، بھ خدا سوگند: در پاسخ گفتند

 .ھمچنان تشنھ خواھد ماند] منظورشان عثمان بود[داشتھ 
و سپس خود با تكیھ بھ شمشیر بر سوى آنان شتافت و خطابھ . با اینان سخن مگو: بھ بریر فرمود) علیھ السالم(م اما

، برایشان ایراد ((آیا مرا نمى شناسید! شما را بھ خدا سوگند)) ؛...اُنشدكم هللا ھل تعرفونى :اى ایراد و در آن فرمود
 .كرد

یزید بن معقل از تیره بنى عمیرة بن ربیعھ، از : وایت كرده كھ گفتابومخنف از عفیف بن زھیر بن ابواالخنص ر
 رفتار خدا را با خویشتن چگونھ ارزیابى مى كنى؟! اى بریر بن خضیر: سپاه خارج شد و گفت



 .او ھمواره براى من خیر و براى تو شر بھ ارمغان آورده است! بھ خدا سوگند: گفت
با تو قدم مى زدم و تو (233) ، آیا بھ یاد دارى من در محلھ بنى دودان دروغ مى گویى و قبال دروغگو نبودى: گفت

بھ عثمان چنین و چنان است و معاویھ گمراه و گمراه گر است و على بن ابى طالب پیشواى حق و ھدایت : مى گفتى
 شمار مى آید؟

 .گواھى مى دھم كھ اعتقاد و گفتھ ام ھمین است: بریر گفت
 .گواھى مى دھم كھ تو گمراھى: یزید بن معقل گفت
دروغگو را لعنت نماید و آن كسى كھ   آیا حاضرى با تو مباھلھ كنم و از خدا بخواھیم شخص : بریر در پاسخ گفت

 پس براى مبارزه با تو بھ میدان آیم؟بر حق است فرد غیر حق را بھ قتل برساند و س
ھر دو از سپاه خارج شده و براى مباھلھ بھ پیشگاه خدا دست بھ دعا برداشتند و از او خواستند : راوى مى گوید

دروغگو را لعنت كند و كسى كھ بر حق است، فرد غیر حق را بھ قتل برساند، و آن گاه ھر یك براى مبارزه با 
شدند، دو ضربت میان آنان رد و بدل شد، یزید ضربت خفیفى بر بریر وارد ساخت بى دیگرى از لشكرگاه خارج 

آن كھ بدو زیانى برساند و بریر چنان ضربھ اى بر او نواخت كھ كاله خود وى را شكافت و بھ مغز او رسید و نقش 
: ر داشت، راوى مى گویدبر زمین شد، گویى از بلنداى كوھى بر زمین افتاد و شمشیر بریر ھمچنان در سر او قرا  

 :گویى مى بینم كھ بریر شمشیر را حركت مى داد تا آن را از سر یزید خارج سازد و مى گفت
 و كل خیر فلھ بریر   انا بریر و ابى خضیر 

سپس بریر در برابر سپاه قرار گرفت و رضى بن منقذ عبدى بر بریر حملھ ور و با او دست بھ گریبان شد و 
ر درگیر بودند، بریر او را بھ زمین افكند و بر سینھ اش نشست، رضى بن منقذ بر یاران خود لحظاتى با یكدیگ
 رزمجویان و مدافعان كجایند؟: بانگ زد و گفت

این شخص، ھمان بریر بن خضیر قارى قرآن است كھ : بھ كعب گفتم. كعب بن جابر عمرو ازدى بر بریر حملھ برد
با نیزه بھ او حملھ كرد و آن را بر پشت او فرود برد، بریر با احساس ولى او ! در مسجد ما قرآن مى آموخت

نیزه در پشتش، خود را روى رى انداخت و بینى او را بھ شدت گاز گرفت و قطعھ اى از آن را جدا كرد،  سوزش 
نارى كعب، نیزه را بر پشت بریر فرو برد و نوك نیزه در پشت بریر پنھان شد و وى را از روى بدن رضى بھ ك

انداخت و سپس با شمشیر بر او ضربھ اى وارد ساخت تا این كھ بھ فیض شھادت نایل گردید، گویى مى نگرم كھ 
اى برادر : رضى بھ پا خاست و خاك ھا را از بدن خود پاك كرد و دستش را بر بینى خود گذاشتھ بود مى گفت

 .نعمتى بھ من دادى كھ ھرگز آن را فراموش نخواھم كرد! ازدى
 :دختر جابر بھ او گفت(( نوار(234) ))انى كھ كعب از میدان بازگشت، خواھرش زم

 ھرگز! دشمن را بر ضد پسر فاطمھ یارى كردى و بزرگ قاریان را كشتى و جنایت بزرگى مرتكب شدى، بھ خدا
 :كعب در این زمینھ در پاسخ خواھرش گفت. با تو سخن نخواھم گفت

 سلى تخبرى عنى و انت ذمیمة 
 

 غداة حسین و الرماح شوارع 

 الم آت اقصى ما كرھت و لم یخل 
 

 علّى غداة الروع ما انا صانع 

 و ابیض مخشوب الغرارین قاطع   معى یَزنى و لم تخنھ كعوبھ 

 م فجردتھ فى عصبة لیس دینھ
 

 بدینى و انى بابن حرب لقانع 

 و لم تر عینى مثلھم فى زمانھم 
 

 و ال قبلھم فى الناس اذ انا یافع 

 اشد قراعا بالسیوف لدى الوغا 
 

 اءال كل من یحمى الذمار مقارع 

 و قد صبروا للطعن و الضرب حّسرا 
 

 و قد نازلوا لو إن ذلك نافع 

 مطیع للخلیفة سامع  بإنّى  فابلغ عبیدهللا اءّما لقیتَھ 
 قتلت بریرا ثم حملت نعمة 

 
 ابا منقذ لما دعا َمن یماصع؟ 

از این امر بپرس و بخواه كھ آگاه و خبردار شوى، با سرزنشى كھ دارى، آن بامداد ناگوار حسین كھ ! خواھر: یعنى
پیوست؟ تصور نمى شد كھ در  نیزه ھا برافراشتھ شده بود، آیا كارى را كھ سرانجام، از آن كراھت داشتم بھ وقوع

ولى نیزه اى كھ بندبندش سخت و محكم بود، با خود ھمراه داشتم و خطا . صبحگاه جنگ پروحشت، این كاره باشم
من نیز آن را برھنھ كردم بھ جان . نمى رفت و از شمشیرى با تیغھ درخشان و صیقلى و دم برنده برخوردار بودم

چشمم مانند آنان را میان مردم ندیده بود، نھ در . غیر دین و آیین من بود آن دستھ از غیرتمندانى كھ دین شان
از آن زمان كھ جوان بودم تاكنون، بھ ھنگام نبرد، شدیدترین مردان جنگى بودند، . زمانشان و نھ در روزگار گذشتھ

شیرزن خواھد ھر كس حامى و پناھگاه شد، شم! در شمشیر زدن با قدرت ھر چھ بیشتر، شمشیرى مى زدند، آرى
بھ راستى در برابر سر نیزه و شمشیر برھنھ، پایدارى كرد و حقا در بھ خاك انداختن سواره و پیاده كوشید، . شد

اگر چھ سودى نداشت، اگر عبیدهللا را مالقات كردید، پیام مرا بھ او برسان كھ من براى خلیفھ مردى مطیع و شنوا 



 .حمایت كنندگان كجایند، نعمتى از او دریافت كردم :ومنقذ فریاد مى زدبریر را كشتم و در آن ھیاھو كھ اب. بودم
 :خبر اشعار كعب، بھ رضى بن منقذ رسید و او در پاسخ وى گفت: راوى مى گوید

 فلو شاء ربى ما شھدت قتالھم 
 

 و ال جعل النعماء عند ابن جابر 

 تعیره االبناء بعد المعاشر   لقد كان ذاك الیوم عارا و سبة 

 فیالیت انى كنت من قبل قتلھ 
 

 (235)و یوم حسین كنت فى رمس قابر 

اگر پروردگارم خواستھ بود، من حاضر بھ جنگ با آنان نمى شدم، آن نعمت، نزد ابن جابر بھ یادگار نمى : یعنى
بھ راستى، آن روز، لكھ ننگى بود و ناسزا در پى داشت و فرزندان و نوادگان در دوران ھاى بعد، آن را . اندم

من پیش از كشتن بریر و قبل از آن روز ناگوار حسین، زیر خاك قبر ! اى كاش. مورد نكوھش قرار مى دھند
 .پوسیده بودم

  :و خود درباره بریر گفتھ ام
 باھال جزى هللا رب العالمین م

 
 عن الدین كیما ینھج الحق طالبھ 

 و ازھر من ھمدان یلقى بنفسھ 
 

 على الجمع حیث الجمع تخشى مواكبھ 

 مناھجھ مسدودة و مذاھبھ   ابّر على الصید الُكماة بموقف 

 الى إن قضى فى هللا یعلم رمحھ 
 

 بصدق توّخیھ و یشھد قاضیھ 

 فقل لصریع قام من غیر مارن 
 

 للیث تدمى مخالبھ عذرتك إّن ا

اى پروردگار جھان، آن شخص مباھلھ كننده در راه دین را پاداش خیر دھد كھ حق جویانھ عمل : یعنى
بر قھرمانان . چھره درخشانى از ھمدان، خود را بھ قلب لشكر زد، لشكر انبوھى كھ ھولناك بھ نظر مى رسید. كرد

 .راه خدا بھ شھادت رسیدحملھ برد و راه ھا را بر آن ھا بست تا این كھ در 
اگر : بگو] كعب بن جابر[بھ آن كسى كھ روى زمین افتاد . نیزه و شمشیر او گواھند كھ وى حق ھر دو را ادا كرد

 .بدون بینى بلند شدى معذورى چرا كھ بریر بھ سان شیر، پنجھ ھایش خونین بود

 

 (236)عابس بن ابوشبیب شاكرى 
وى، عابس بن ابوشبیب بن شاكر بن ربیعة بن مالك بن صعب بن معاویة بن كثیر بن مالك بن جشم بن حاشد ھمدانى 

 عابس از شخصیت ھاى شیعھ، بزرگ قبیلھ خویش و انسانى. بنى شاكر، تیره اى از ھمدانیان بودند. شاكرى است
 .دلیر، سخنور، پارسا و شب زنده دار بوده است

 .بھ شمار مى آمدند) علیھ السالم(تیره بنى شاكر از ارادتمندان خالص والیت امیرالمؤمنین 
 .لو تّمت عّدتھم الفا لعبد هللا حق عبادتھ :آن حضرت در روز صفین در حق آنان مى فرمود

 ((.گونھ كھ شایستھ است پرستیده مى شداگر عداد آنان بھ ھزار تن مى رسید، خداوند آن ))
آنان در منطقھ . لقب گرفتھ بودند فتیان الصباحمردم این قبیلھ از دالورمردان و جنگاوران عرب تلقى مى شدند و 

 ((شاكرى و وادعى))و بھ عابس،  فتیان الصباححضور تیره وادعھ از ھمدانیان مى زیستند، از این رو، بھ این قبیلھ 
 .گفتھ شده است

مسلم بن عقیل كھ وارد كوفھ شد، شیعیان در خانھ مختار پیرامونش گرد آمدند، وى نامھ : ابوجعفر طبرى مى گوید
را براى مردم قرائت كرد، آنان بھ گریھ افتادند، عابس بن ابوشبیب بھ پا خاست و حمد و ) علیھ السالم(امام حسین 

من از مردم برایت نمى گویم؛ زیرا نمى دانم چھ ] اى مسلم: [اما بعد: ثناى خدا را بھ جا آورد و سپس اظھار داشت
از آمادگى خودم برایت عرضھ مى ! در دل آن ھا مى گذرد و قصد چھ نیرنگى درباره ات دارند، ولى بھ خدا سوگند

مشیر اگر مرا فرابخوانید، دعوت شما را اجابت مى كنم و در كنار شما با دشمنانتان مى جنگم و با ش! بھ خدا: دارم
 .(237)در راه تان مبارزه مى كنم تا بھ دیدار خداى خود بشتابم و جز پاداش الھى، چشم داشتى ندارم

ھمچنین . ل وى آوردیم، عنوان نمودحبیب بھ پا خاست و در پاسخ عابس، مطالبى را كھ قبال در بیان شرح حا
بیعت كردند و او از خانھ مختار بن خانھ ھانى بن ) علیھ السالم(وقتى مردم با حضرت مسلم : طبرى آورده است

پیشرو كاروان ھیچگاه : اما بعد)) :فرستاد) علیھ السالم(عروه منتقل گردید، نامھ اى بدین مضمون خدمت امام حسین 
گوید، ھجده ھزار تن از مردم كوفھ با من بیعت كرده اند، ھرگاه نامھ ام خدمت شما رسید، بھ اھل خود دروغ نمى 

و آن را توسط (238) شتابان رھسپار این دیار شوید؛ زیرا ھمھ مردم با شما ھستند و بھ خاندان معاویھ تمایلى ندارند
 .عابس نزد حضرت فرستادند كھ غالمش شوذب نیز وى را در این سفر ھمراھى مى كرد



بھ شھادت ) علیھ السالم(روز عاشورا، آن گاه كھ جنگ در گیر شد و برخى از یاران حسین : ابومخنف روایت كرده
 چھ تصمیم گرفتى؟! شوذب: وذب گفترسیدند، عابس شاكرى بھ اتفاق شوذب در آن جا حضور یافت و بھ ش

مى جنگم تا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در كنار شما در راه فرزند رسول خدا ] معلوم است! [چھ تصمیمى؟: گفت
 .كشتھ شوم

بھ میدان بشتاب تا ھمان ) علیھ السالم)غیر از این از تو انتظارى نداشتم، اكنون در مقابل اباعبدهللا : عابس گفت
دیگر یارانش را نزد خدا ذخیره نھاده، تو را نیز ذخیره قرار دھد و من نیز تو را نزد خدا ذخیره نھم، اگر  گونھ كھ

ھم اكنون یاورى داشتم كھ نسبت بھ او سزاوارتر از تو بودم و در برابر من بھ میدان مى رفت تا او را نزد خدا 
در آن باید بھ ھر نحو ممكن در پى اجر و پاداش  ذخیره بنھم، مرا شادمان مى ساخت؛ زیرا امروز روزى است كھ

 .(239)باشیم، چرا كھ از امروز بھ بعد عملى در كار نیست، بلكھ روز حسابرسى است
بھ پیش بروید؛ چون : ر آن روز بھ برادران خویش گفت و فرمودمانند این سخن را عباس بن على د: بھ گفتھ مؤلف

فرزندى ندارید، شما را نزد خدا ذخیره مى نھم؛ یعنى با شھادت تان نسل شما قطع مى شود و من در پیشگاه خدا 
 .مصیبتم بیشتر و پاداشم افزون تر است

: با این سخن خواست بگوید) علیھ السالم(ابوالفضل : برخى تاریخ نگاران از این سخن چنین برداشت كرده اند كھ
علیھ (  اختصاص خواھم داد كھ این برداشتى غلط بوده و مقام و منزلت عباس   میراث شما را بھ فرزندان خویش 

 .فراتر از این گونھ مسائل بوده است) السالم
علیھ (ام حسین عابس پس از سخنى كھ بھ شوذب گفت، حضور ام: ھمچنین ابومخنف روایت كرده و گفتھ است

روى زمین ھیچ یك از خویشان دور و نزدیكم نزد ! اى اباعبدهللا: شرفیاب شد و سالم كرد و اظھار داشت) السالم
من عزیزتر و محبوب تر از شما نیست و اگر قادر بودم جفا و ستم و كشتھ شدن را با چیزى عزیزتر از جان و 

گواھى مى دھم ! ا انجام مى دادم، سالم و درود بر تو اى اباعبدهللاخونم، از وجود مباركت دور كنم، قطعا این كار ر
كھ راه ھدایت شما و پدر بزرگوارت را مى پویم و سپس با شمشیر برھنھ بھ سمت دشمن رفت و با وجود ضربتى 

 .(240)كھ بر پیشانى اش وارد شده بود، مبارز مى طلبید
ھنگامى كھ دیدم عابس بھ سمت من مى آید، او را شناختم و : ابومخنف از ربیع بن تمیم ھمدانى روایت كرده گفت

این مرد، شیر ! مردم: فریاد زدم. قبال در جنگ و نبردھا وى را دیده بودم، او دالورترین مردم بھ شمار مى آمد
آیا ھماوردى : پسر ابوشبیب است، ھیچ یك از شما براى مبارزه با او بیرون نروید و عابس صدا مى زدشیران و 

 .نیست، آیا ھماوردى نیست؟ ھیچ كس بھ سمت او نیامد
. او را سنگباران كنید و بدین سان سنگ ھا از ھر سو بر بدنش باریدن گرفت! واى بر شما: عمر سعد فریاد زد

بھ . را دید، زره و كاله خود خویش را پشت سر افكند و سپس بر سپاه دشمن حملھ ور شد وقتى عابس این وضعیت
دیدم كھ وى بیش از دویست تن از سپاه دشمن را دنبال مى كرد تا آن كھ از اطراف، وى را بھ ! خدا سوگند

دیدم كھ ھر یك  سر او را در دست چند تن. محاصره در آوردند و بھ شھادت رساندند و سر از بدنش جدا كردند
با ھم مشاجره نكنید، یك تن او را نكشتھ ھمھ شما : وى گفت. ھمگى نزد عمر سعد آمدند. ادعاى كشتن وى را داشتند

 .(241)در كشتن او سھیم بوده اید و با این سخن، آنان را پراكنده ساخت
 شوذب بن عبدهللا ھمدانى شاكرى

وى، از شخصیت ھا و بزرگان شیعھ و از معدود دلیران جنگاور بھ شمار مى آمد و حافظ و حامل احادیث 
 .بود) السالم علیھ(242) )امیرالمؤمنین 

شوذب براى پاسخ بھ پرسش ھاى شیعیان در مسجد، جلوس مى كرد و آنان براى : صاحب حدائق الوردیھ میگوید
 .(243)دریافت حدیث، نزد وى مى آمدند و میان آنان شخصیتى بزرگ تلقى مى شد

شوذب پس از ورود مسلم بھ كوفھ براى رساندن نامھ مسلم و دعوت نامھ ھاى مردم كوفھ بھ : ابومخنف مى گوید
ماند تا بھ كربال ) علیھ السالم(موالى خود عابس را از كوفھ تا مكھ ھمراھى كرد و با امام ) علیھ السالم(امام حسین 

نبرد پرداخت و سپس عابس او را خواست و تصمیمش را جویا شد و او  آمد و زمانى كھ جنگ در گرفت، ابتدا بھ
. ھمان گونھ كھ یاد آور شدیم، حقیقت را بازگو كرد و بھ میدان شتافت و قھرمانانھ جنگید و بھ فیض شھادت رسید

 .(244)رضوان هللا علیھ
 (245)حنظلة بن اسعد شبامى 

بنى شبام، تیره اى از قبیلھ . او حنظلة بن اسعد بن شبام بن عبدهللا بن اسعد بن حاشد بن ھمدان ھمدانى شبامى است
 .كیل مى داده استھمدان را تش

حنظلة بن اسعد شبامى یكى از شخصیت ھاى بزرگ شیعھ، سخنورى توانا، فردى دالور و قارى قرآن بھ شمار مى 
 .داشت كھ در تاریخ از او یاد شده است ((على ))وى پسرى بھ نام . آمد



آن بزرگوار رسید و امام وارد سرزمین كربال شد، حنظلھ خدمت ) علیھ السالم(زمانى كھ حسین : بھ گفتھ ابومخنف
 .قبل از درگیرى، نامھ اى را توسط وى بھ عمر سعد فرستاد

 :روز دھم حضور امام شرفیاب شد و از او اجازه میدان خواست، در مقابل حضرت بھ میدان نبرد رفت و فریاد زد
ْثَل یَْوِم اْالَ◌ْحَزاِب  ُ یُِریُد  ِمْثَل َداْءبِ # یَا قَْوِم إِنِّي اَءَخاُف َعلَْیُكم مِّ قَْوِم نُوٍح َو َعاٍد َو ثَُموَد َو الَِّذیَن ِمن بَْعِدِھْم َو َما هللاَّ

ُ # َو یَا قَْوِم إِنِّي اَءَخاُف َعلَْیُكْم یَْوَم التَّنَاِد  # ظُْلًما لِّْلِعبَادِ  ِ ِمْن َعاِصٍم َو َمن یُْضِلِل هللاَّ َن هللاَّ  فََما یَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِریَن َما لَُكم مِّ
 .(246)لَھُ ِمْن ھَادٍ 

من بر شما از سرنوشت اقوام پیشین، بیمناكم و از عادتى مانند عادت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كھ ! مردم))
من بر شما از روزى كھ مردم ! مردم. خداوند جور و ستمى بر بندگانش نمى خواھدبعد از آنان آمدند، مى ترسم و 

یكدیگر را صدا مى زنند بیمناكم، روزى كھ روى مى گردانید و گریزانید، ولى ھیچ پناھگاھى در برابر عذاب خدا 
 ((.براى شما وجود ندارد و خداوند ھر كس را گمراه سازد، از ھدایت كننده اى برخوردار نیست

 .فیسحتكم بعذاب و قد خاب من افترى :حسین را نكشید كھ! مردم
 ((.دروغ و افترا ببندد، مأیوس و نومید خواھد شد) بھ خدا(خداوند شما را با عذابى نابود مى سازد و ھر كس ))

 :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
من الحق، و نھضوا الیك لیستبیحوك و اصحابك، یابن اسعد انھم قد استوجبونا العذاب حین ردوا علیك ما دعوتھم الیھ 

 .فكیف بھم اآلن و قد قتلوا اخوانك الصالحین
آن گاه كھ این مردم را دعوت بھ حق كردى و سخنت را پذیرا نشدند، در حقیقت مستوجب عذاب ! اى پسر سعد))

یستھ شما را بھ شھادت رسانده الھى گشتند و كمر قتل تو و یارانت را بستھ اند، تا چھ رسد بھ این كھ برادران شا
 .((اند

آیا اكنون وقت آن نرسیده بھ دیدار پروردگار خویش بشتابم ! آن چھ فرمودید صحیح است. فدایت شوم: عرض كرد
 بپیوندم؟  و بھ برادران خویش 

 .ُرح الى خیٍر من الدنیا و ما فیھا و الى ُملٍك ال یُبلى :حضرت فرمود
 .((ر آن است و ملك جاودان، رھسپار شوبھ سوى خیر دنیا و آن چھ د))

صلوات و درود خدا بر تو و خاندانت، خداوند میان ما و شما در ! درود بر تو اى اباعبدهللا: حنظلھ عرضھ داشت
 .بھشت آشنایى حاصل فرماید

ا بھ و سپس حنظلھ شمشیر كشید و بر دشمن پیش تاخت، تا این كھ وى ر آمین، آمین :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .(247)محاصره در آورده و در میدان كارزار بھ شھادت رساندند، رضوان هللا علیھ

 عبدالرحمن ارحبى
صعب بن رومان بن بكیر ھمدانى  وى، عبدالرحمان بن عبدهللا بن كدن بن ارحب بن دعام بن مالك بن معاویة بن

بنى ارحب تیره اى از قبیلھ ھمدانیان اند، عبدالرحمان، شخصیتى بارز، دلیر و بى باك بوده و یكى از . ارحبى است
 .تابعین بھ شمار مى آمده است

اعزام ) المعلیھ الس(كوفیان، عبدالرحمان را بھ اتفاق قیس بن مسھر بھ مكھ نزد امام حسین : سیره نویسان گفتھ اند
نامھ با خود داشتند كھ ھر نامھ متعلق بھ گروھى بود و دومین پیكھاى (248) این دو تن نزدیك بھ پنجاه و سھ . كردند

ُسبع و عبدهللا بن وال در مرحلھ نخست واعزام قیس و  اعزامى بھ شمار مى آمدند؛ زیرا اعزام عبدهللا بن
عبدالرحمان، مرحلھ دوم و اعزام سعید بن عبدهللا حنفى و ھانى بن ھانى ُسبعى، سومین گروه اعزامى بھ شمار مى 

 .رفت
 .عبدالرحمان شب دوازدھم رمضان وارد مكھ شد و در آن جا با سایر فرستادگان، دیدار نمود: راوى مى گوید

مسلم را خواست و او را قبل از خود بھ كوفھ اعزام نمود، ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین : نقل ابومخنفبھ 
اخت، بدین ترتیب، عبدالرحمان در زمره سلولى را نیز با وى ھمراه س(249) قیس و عبدالرحمان و عمارة بن عبید

بازگشت و در شمار یاران آن حضرت در ) علیھ السالم(یكى از نیروھاى اعزامى قرار داشت كھ بعدا خدمت امام 
اجازه میدان خواست، ) علیھ السالم(آمد، تا روز دھم محرم فرا رسید، عبدالرحمان با مشاھده آن صحنھ از امام 

 .در حالى كھ این رجز را مى خواند، شمشیر میان سپاه دشمن گذاشت حضرت بدو رخصت داد، وى
 صبرا على االءسیاف و االءسنة 

 
 صبرا علیھا لدخول الجنة 

 .در برابر شمشیرھا و نیزه ھا صبر و شكیبایى خواھم كرد، صبرى در مقابل آن ھا براى ورود بھ بھشت: یعنى
 .یل آمد، رضوان هللا علیھسپس ھمواره مبارزه مى كرد تا بھ فیض شھادت نا

 سیف بن حارث بن سریع بن جابر ھمدانى جابرى و پسر عمویش مالك بن عبدهللا
. سیف و مالك جابرى پسر عمو و برادران مادرى یكدیگر بوده اند. بنى جابر، تیره اى از ھمدانیان تشكیل مى دادند



رسیده بھ سپاه حضرت وارد و بھ او ) السالمعلیھ (این دو بزرگوار بھ اتفاق شبیب غالمشان خدمت امام حسین 
 .پیوستند
را دیدند، گریھ كنان ) علیھ السالم)این دو در روز دھم محرم زمانى كھ بى كسى و تنھایى امام حسین : گفتھ اند

ا اءى ابنى اءخوّى ما یبكیكما؟ فو هللا انى الءرجو إن تكون :بھ آن ھا فرمود (علیھ السالم(امام . حضور وى رسیدند
 .بعد ساعة قریرى العین

 ((.آرزومندم لحظاتى دیگر چشم تان روشن گردد! چرا گریھ مى كنید؟ بھ خدا سوگند! اى پسران برادرم))
ما براى خود گریھ نمى كنیم، گریھ ما بدین جھت ! نھ، بھ خدا سوگند! خداوند جانمان را فدایت كند: عرض كردند

 .و بیش از جان خود چیزى براى دفاع از شما در دست نداریماست كھ شما را در محاصره دشمن مى بینیم 
 .(250)جزاكما هللا یا ابنى اخوّى عن وجدكما من ذلك و مواستكما ایاى احسن جزاء المتقین :حضرت فرمود

خداوند در مورد اظھار عالقھ و ھمراھى شما با من، بھترین پاداش پرھیزگاران را بھ شما عنایت  !برادرزادگانم))
 .((فرماید

در گفتگو بودند كھ حنظلة بن اسعد پیش تاخت و بھ پند و موعظھ ) علیھ السالم(این دو، با امام : ابومخنف مى گوید
ش برد و با ھمان كیفیتى كھ قبال یاد آور شدیم، بھ او پس از پند و موعظھ بر دشمن یور. سپاھیان دشمن پرداخت

علیھ (سپس سیف بن مالك براى رفتن بھ میدان بر یكدیگر پیشى مى گرفتند، متوجھ اباعبدهللا . درجھ شھادت رسید
 و علیكما السالم و رحمة هللا :فرمود) علیھ السالم(و امام  !السالم علیك یابن رسول هللا :شده و عرضھ داشتند) السالم

سپس آن دو بھ اتفاق یكدیگر بھ نبرد پرداختند و یكى از آن ھا از پشت سر، دیگرى را حمایت مى كرد تا  .و بركاتھ
 .(251)سرانجام بھ فیض شھادت نایل آمدند

 سریع ھمدانى جابرى شبیب، غالم حارث بن
ابن شھر آشوب مى . این بزرگوار دالور، مردى شجاع بود و بھ اتفاق سیف و مالك؛ فرزندان ُسریع بھ كربال آمد

صورت گرفت و جمعى از یاران اباعبدهللا (252) شبیب در نخستین حملھ اى كھ قبل از ظھر روز دھم محرم : گوید
 .در آن بھ شھادت رسیدند، شربت شھادت نوشید) علیھ السالم(

 عمار داالنى
وى، ابوسالمھ ھمدانى داالنى؛ عمار بن ابوسالمة بن عبدهللا بن عمران بن راءس بن داالنبود و بنى داالن تیره اى 

 .از ھمدانیان را تشكیل مى دادند
را دیده بود، بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ابوسالمھ، عمار از صحابھ اى كھ رسول خدا : بھ گفتھ كلبى و ابن حجر

 .شمار مى آمده است
جمل، ]و از مبارزانى بوده كھ در جنگ ھاى ) علیھ السالم(عمار داالنى، از یاران على : ابوجعفر طبرى مى گوید

علیھ (او ھمان كسى است كھ در زمان حركت امیرالمؤمنین . نگیده استدر ركاب حضرت ج] صفین و نھروان
ھرگاه با دشمن رویارو شدى با آن ھا چگونھ ! اى امیرالمؤمنین: از ذى قار بھ بصره، از آن حضرت پرسید) السالم

 رفتار خواھى كرد؟
 .((، با آنان خواھم جنگیدآنان را بھ پرستش خدا و اطاعت او فرا مى خوانم، اگر پذیرا نشدند)) :حضرت فرمود

 .بنابراین آن كس كھ مردم را بھ پرستش خدا فرا میخواند شكست نخواھد خورد: ابوسالمھ عرضھ داشت
شرفیاب شد و در ) علیھ السالم(عمار، در سرزمین كربال خدمت امام حسین : گفتھ است ((اصابھ))ابن حجر در 

 .(253)ركاب آن حضرت بھ درجھ شھادت رسید
در نخستین حملھ اى كھ جمعى از یاران امام حسین ) عمار(وى : نقل كرده اند(255) و سروى (254) صاحب حدائق 

 .در آن بھ شھادت رسیدند، بھ فیض شھادت نایل گشت) علیھ السالم(
 حبشى بن قیس نَھمى

مى است و بنى نَھم، تیره اى از قبیلھ وى، حبشى بن قیس بن سلمة بن طریف بن ابان بن سلمة بن حارثة ھمدانى نھ
 .ھمدانیان را تشكیل مى دادند

بھ شمار مى آمده و پسرش قیس اندكى، پیامبر را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سلمھ، جد حبشى از یاران رسول خدا 
در زمان  درك و مشاھده كرده بود و حبشى پسر قیس از جملھ افرادى بوده كھ در سرزمین كربال حضور یافتھ و

حبشى در ركاب امام : بھ گفتھ ابن حجر. شرفیاب شده است) علیھ السالم(آرامش قبل از جنگ، خدمت امام حسین 
 .بھ شھادت رسید) علیھ السالم(حسین 

 ابوعمره، زیاد ھمدانى صائدى
ل بن شراحیل وى، ابو عمره ھمدانى صائدى زیاد بن عریب بن حنظلة بن دارم بن عبدهللا بن كعب، صائد بن شرحبی

 .بن عمرو بن جشم بن حاشد بن خیرون بن عوف ھمدانى است



 .بنى صائد تیره اى از ھمدانیان بوده اند
و فرزندش ابوعمره نیز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عریب پدر زیاد از یاران رسول خدا : بھ گفتھ طبقات نویسان

صاحب . در عبادت و نیایش، شھره بوده استاندكى حضرت را درك كرده بوده، وى دالورمردى پارسا، و 
 .(256)بھ شھادت رسید) علیھ السالم(ابوعمره در كربال حضور یافت و در ركاب امام حسین : مى گوید(( اصابھ))

در كربال حضور ) علیھ السالم)من ھمره امام حسین : م آنان روایت كرده كھ گفتابن نما، از مھران كاھلى غال
داشتم، مردى را دیدم كھ بھ شدت مبارزه مى كرد و ھرگاه بر عده اى یورش مى برد، ھمھ را پراكنده مى ساخت و 

 :باز مى گشت و بدان حضرت عرضھ مى داشت) علیھ السالم(سپس نزد امام حسین 
 شد یابن احمدا ابشر ھُدیت الرُ 

 
 فى جنة الفردوس تَعلوا َصعدا 

تو را مژده باد كھ ھمھ را بھ ھدایت رھنمون گشتى و در بھشت برین در ! اى فرزند رسول خدا: یعنى
 .بھترین جایگاه قرار دادى

عامر بن نھشل مردى از تیره . معرفى كردند(257) این فرد كیست؟ او را ابوعمره حنظلى : پرسیدم: راوى مى گوید
 :بھ گفتھ ابن نما. سر او را از تن جدا ساختثعلبھ، با او درگیر شد و وى را بھ شھادت رساند و (258) تیم الالت بن 

 .(259)ابوعمره، اھل نیایش و شب زنده دارى بوده است

 

 (260)سوار بن منعم بن حابس بن ابوعمیر بن نَھم ھمدانى نھدى 
شرفیاب شد و در نخستین حملھ، بھ  (علیھ السالم(او، از جملھ كسانى بوده كھ قبل از آغاز نبرد، حضور امام حسین 

 .مبارزه پرداخت و زخمى شد و از اسب بھ زمین افتاد
سّوار بن منعم، تا زمانى كھ از اسب بھ زیر افتاد، مبارزه نمود، او را اسیر كرده نزد : در حدائق الوردیة مى گوید

وى خواست او را بھ قتل برساند، قبیلھ اش واسطھ شدند، با ھمان جراحات نزد آنان باقى ماند و . عمر سعد بردند
 .(261)ماه بعد بھ شھادت رسید  شش 

وى در اسارت ماند تا بھ شھادت نایل شد و وساطت نزدیكان او صرفا براى رھایى او : بھ گفتھ برخى تاریخ نگاران
از كشتن صورت گرفت و عبارتى كھ از حضرت در زیارت ناحیھ مقدسھ آمده، حاكى از ھمین معناست؛ آن جا كھ 

 :فرمود
كھ مى توان این عبارت را بر اسارت وى در ھمان آغاز  السالم على الجریح الماءسور، سّوار بن ابى عمیر النَھمى

 .نبرد، حمل نمود
 عمرو بن عبدهللا ھمدانى جندعى

عمرو جنادعى از جملھ افرادى بود كھ قبل از آغاز جنگ در كربال . بنى جنُدع از ھمدانیان بھ شمار مى آمدند
 .شرفیاب شد و در كنار آن حضرت ماند) علیھ السالم(حسین  خدمت امام

مبارزه كرد و در اثر زخم كارى كھ از ناحیھ سر بر او ) علیھ السالم(وى در ركاب اباعبدهللا : در حدائق گفتھ است
وارد شده بود، از اسب بھ زمین افتاد و ھنوز رمقى در بدن داشت كھ مردان قبیلھ اش وى را از صحنھ بیرون 

 .(262)بردند و در اثر آن ضربت، یك سال تمام در بستر قرار داشت و سرانجام بھ شھادت رسید
سالم على الَجریح الُمرتَث ال :و عبارتى كھ در زیارت ناحیھ مقدسھ ذكر شده گواه بر ھمین معناست، آن جا كھ فرمود

 .َعمرو الجنُدعى
 شھداى مذحجى: بخش چھارم

 ھانى بن عروه مرادى
وى، ابو یحیى مذحجى مرادى غطیفى، ھانى بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد یغوث بن مخدش بن 

یكى از یاران رسول  حصر بن غنم بن مالك بن عوف بن منبھ بن غطیف بن مراد بن مذحج و مانند پدر خود عروه،
. او و پدرش از شخصیت ھاى بھ نام شیعھ تلقى مى شدند. و پیرى سالخورده بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 

در ركاب آن حضرت حضور ) جمل، صفین و نھران) (علیھ السالم)ھانى در جنگ ھاى سھ گانھ امیرالمؤمنین 
 :داشت و در روز جمل، این رجز را زمزمھ مى كرد

 یا لك حربا حثُّھا ِجمالُھا 
 

 یقودھا لنقصھا ُضّاللھا 

 
ھذا على حولُھ اقیالُھا 

 
آتش آن را دامن مى زدند، و گمراھان، آن را ھدایت مى كردند و اكنون این ] عایشھ[جنگى كھ سواران جمل : یعنى

 .على است كھ قھرمانان جنگاور، پیرامونش را گرفتھ اند



روزى كھ ھانى بھ شھادت رسید، نود و چند سال از عمر شریف او مى گذشت و : یدابن سعد در طبقات مى گو
بود  او با كمك عصایى نوك فلزى راه مى رفت و این ھمان عصایى. ذكر كرده اند(263) سال  83برخى سن او را 

 .كھ ابن زیاد وى را با آن كتك زد
آن بھ شمار مى آمد و ھرگاه سوار بر   ھانى، بزرگ قبیلھ مراد و رئیس : مسعودى در مروج الذھب روایت كرده كھ

مركب مى شد، چھار ھزار تن سواره نظام زره پوش و ھشت ھزار تن پیاده در ركابش حاضر بودند و اگر ھم 
 .(264)مى رسید  بھ او مى پیوستند، تعدادشان بھ سى ھزار سواره نظام زره پوش پیمانان وى از قبیلھ كنده 

كشتن او عروه، بھ اتفاق حجر بن عدى كھ معاویھ در صدد : مبرد در كامل و دیگران در كتب دیگر آورده اند كھ
بود، از شھر خارج شد و زیاد بن ابیھ او را نزد معاویھ وساطت كرد ھانى بھ كثیر بن شھاب مذحجى كھ در آمد 

معاویھ بھ جستجوى وى پرداخت و او نزد ھانى . خراسان را حیف و میل كرده و از آن سامان گریختھ بود، پناه داد
 .را بھ قتل برساند مخفى شد، از ھمین رو، معاویھ با خود عھد كرد ھانى

روزى ھانى وارد مجلس معاویھ شد، معاویھ او را نمى شناخت، زمانى كھ مردم برخاستند، ھانى از جاى خود 
معاویھ . من ھانى بن عروه ھستم كھ در كنار تو قرار دارم: حركت نكرد، معاویھ سبب قضیھ را جویا شد، وى گفت

 :ین اشعار را زمزمھ مى كردامروز، روزى نیست كھ پدرت در آن، ا: بدو گفت
 و تحمى ُشكتى افق كمیت   ارجل ُجمتى و اجر ذیلى 

 فى سراة بنى غطیف (265) امشى 
 

 اذا ما سامنى ضیم ابیت 

س بلندم را بر زمین مى كشم و اگر كسى در مورد من قصد سویى داشتھ موھاى سرم را شانھ مى زنم و لبا: یعنى
میان جنگاوران سرتا پا مسلح غطیف، گام بر مى دارم و اگر جور و ستمى . باشد، افقى خونین مرا حمایت مى كند
 .متوجھ ام شود، زیر بار نخواھم رفت

 .من اكنون از آن روز قدرتمندترم: ھانى در پاسخ معاویھ گفت
 چگونھ؟: یھ گفتمعاو

 .بھ واسطھ اسالم: ھانى گفت
 كثیر كجاست؟: معاویھ گفت

 .نزد من در اردوگاھت: گفت
 .برخى از آن چھ را حیف و میل كرده از او بستان و بخشى را بھ او ببخش: گفت

 وقتى َمعقل جاسوس ابن زیاد ماجراى شریك بن اعور و حضور مسلم را نزد ھانى بھ عبیدهللا: طبرى گفتھ است
ھانى نزد وى آمد و تصور نمى كرد عبیدهللا او را بھ قتل مى رساند، بر . گزارش داد، ابن زیاد در پى ھانى فرستاد

 :بدو گفت] با یادآورى این ضرب المثل[او وارد شد و ابن زیاد 
 .((این احمق، با پاى خود بھ استقبال مرگ آمده است))

 ؟منظورت از این سخن چیست! اى امیر: ھانى گفت
عبیدهللا از ماجراھایى كھ در خانھ وى رخ داده بود، جویا شد و او ھمھ را انكار مى كرد، معقل را نزدش حاضر 

كرد، تا چشم ھانى بھ معقل افتاد، او را شناخت و دانست كھ وى جاسوس عبیدهللا بوده است، از این رو، بھ آن 
 من وارد شده، آیا او را از خانھ ام بیرون كنم؟فرد مسلمانى بر : ماجراھا اعتراف كرد و بھ ابن زیاد گفت

آیا در ارتباط با خدمتى كھ پدرم زیاد، در حق پدرت انجام داد و او را از شر معاویھ حفظ كرد من بر : ابن زیاد گفت
 تو حقى ندارم؟

من عھده چھ مى شود تو نیز بر من حقى داشتھ باشى و از میھمانى كھ بر من وارد شده در گذرى؟ و : ھانى گفت
دار مى شوم او را از شھر بیرون كنم، ابن زیاد با تازیانھ اش استخوان بینى ھانى را شكست و فرمان داد او را بھ 

 .(266)زندان بیفكنند
قل ماجراى ھانى را بھ ابن زیاد اطالع داد، وى محمد بن اشعث و اسماء بن زمانى كھ مع: ابومخنف روایت كرده

 .ھانى را با آرامش خاطر نزد وى حاضر كنند :خارجھ را نزد ھانى فرستاد و بدانان گفت 
 مگر كارى انجام داده؟: گفتند
 .و بر ابن زیاد وارد شد خیر، این دو تن، روز جمعھ، ھانى را در حالى كھ گیسوانش را شانھ زده بود، آورده: گفت

آیا نمى دانى كھ پدرم ھمھ شیعیان را بھ جز پدر تو، از دم تیغ گذراند و با تو نیك : عبیدهللا رو بھ ھانى كرد و گفت
رفتار كرد و كتبا سفارش تو را بھ فرمانرواى كوفھ نمود؟ آیا پاداش من این است كھ دشمن جانم را در خانھ خود 

یب، آن چھ را شریك بن اعور از مسلم درخواست كرده و مسلم نپذیرفتھ بود، بھ ھانى اطالع و بدین ترت! مخفى كنم؟
 .داد

وقتى ھانى او را دید، ماجرا برایش . ابن زیاد، جاسوس خود را حاضر كرد. من چنین كارى نكرده ام: ھانى گفت



ھ بر من دارى ضایع نمى سازم، حقى را ك. قضیھ ھمانگونھ است كھ بھ تو رسیده است! اى امیر: روشن شد و گفت
عبیدهللا روى زانو نشست و . ما بھ تو و خانواده ات كارى نداریم و شما در امان ھستید، ھر كجا دوست دارى برو

 .مھران باالى سر ھانى ایستاده بود، عصایى با نوك فلزى در دست ھانى قرار داشت كھ بر آن تكیھ زده بود
 !بھ تو و خانواده ات امان مى دھد؟) ھانى(و خوارى؟ آیا این شخص چھ ذلت : مھران بھ عبیدهللا گفت

عبیدهللا با عصا بر . مھران گیسوان دو طرف سر او را گرفت و سرش را پایین كشید. او را بگیر: عبیدهللا گفت
صورت ھانى كوبید، نوك فلزى عصا خارج شد و بھ دیوان برخورد و ابن زیاد ھمچنان عصا را بر صورت ھانى 

مذحجیان داراالماره را بھ . مردم صداى داد و فریاد آن ھا را شنیدند. ى زد تا بینى و پیشانى او را شكستم
حادثھ اى براى ھانى رخ نداده، امیر او را بھ زندان : شریح قاضى نزد مردم رفت و گفت. محاصره در آوردند

 .افكنده و وى زنده است
در این ھنگام ھواداران مسلم بن عقیل از راه رسیده و . مھم نیست اگر او را زندانى كرده باشد،: مردم گفتند

 .(267)داراالماره را محاصره كردند، ولى ھمان گونھ كھ گذشت، عوامل عبیدهللا، آن ھا را پراكنده ساختند
ا تا زمان دستگیرى مسلم، نزد عبیدهللا نگاه داشتند، سپس عبیدهللا ھر دو را بھ شھادت رساند و فرمان داد ھانى ر

 .جنازه ھاى آنان را در بازارھا روى زمین بكشند
 :عبیدهللا بن زبیر اسدى در این باره مى گوید

 الى ھانى بالسوق و ابن عقیل   اذا كنت ال تدرین ما الموت فانظرى 
 طل قد ھشم السیف وجھھ الى ب

 
 و آخر یھوى من طمار قتیل 

 ترى جسدا قد غیر الموت لونھ 
 

 و نضح دم قد سال كل مسیل 

 ایركب اسماء الھمالیج آمنا 
 

 و قد طلبتھ مذحج بذحول 

 على رقبة من سائل و مسول   تطیف حوالیھ مراد و كلھم 

بھ پھلوانى كھ شمشیر، . بن عقیل در میان بازارھا بنگراگر نمى دانى مرگ چیست، بھ جسد ھانى و مسلم : یعنى
 .چھره اش را در ھم شكست و بھ آن دیگرى كھ پیكرش از فراز قصر فرو افتاد

پیكر بى سرى را خواھى دید كھ مرگ، رنگ رخسارش را دگرگون ساختھ و خون ھایى كھ از بدنش چون سیل 
آزادانھ بر زین اسب ھا سوار شود با این كھ قبیلھ مذحج،  آیا اسماء پسر خارجھ آسوده خاطر و. روان گشتھ است

 .خونھایى را از او خواھانند
قبیلھ مراد، بھ دور اسماء گردش كردند و مراقب و چشم بھ راه اویند، و از یكدیگر پرسش مى كنند و در جستجوى 

 .او ھستند
گونھ كھ بیان شد، مسلم توسط بكیر بن ھمراه با مسلم بن عقیل بھ شھادت رسید و آن  60ھانى، روز ترویھ سال 

و ھانى را دست بستھ بھ بازار . حمران شربت شھادت نوشید و پیكر او را از بلنداى داراالماره بھ زیر افكند
مذحجیان ! امروز از مذحجیان یار و یاورى ندارم :سر مى داد و مى گفت! گوسفندفروشان بردند كھ فریاد وامذحجا

: ھنگامى كھ دید كسى او را یارى نمى كند، دست خود را محكم كشید و آن را گشود و گفت كجایند بھ دادم برسند؟
ماءموران از ھر طرف بر سرش ریختند و . آیا یك عصا و كارد و سنگى نیز وجود ندارد تا انسان از خود دفاع كند

 .گردنت را دراز كن: دست ھاى او را محكم بستند، آن گاه بدو گفتھ شد
رشید ترك . در این خصوص اھل سخاوت نیستم و شما را بر كشتن خود یارى نخواھم كرد: خ گفتھانى در پاس

بازگشتگاه ھمھ ما نزد خداست، : ھانى گفت. غالم عبیدهللا، ضربھ اى بر ھانى وارد ساخت، ولى كارگر نیفتاد
ت رساند و چنان كھ یاد غالم با ضربتى دیگر وى را بھ شھاد. بھ سوى رحمت و رضوان تو روانھ ام! پروردگارا

آور شدیم، سپس عبیدهللا فرمان داد سرھاى آن دو بزرگوار را توسط ھانى وادعى و زبیر تمیمى، بھ دربار یزید 
 .ببرند

رسید، حضرت مكرر مى ) علیھ السالم(زمانى كھ خبر شھادت ھانى و مسلم بھ امام حسین : بھ گفتھ سیره نویسان
 .اشك از دیدگان مباركش جارى شد و سپس رحمة هللا علیھما :فرمود

(268) خازر))روز نبرد : طبرى گفتھ است
(( رشید ترك))كھ فرارسید، عبدالرحمان بن حصین مرادى، نگاھى بھ ((

لذا با نیزه بر  !بھ او برسد و او را بھ قتل نرسانم و یا در این راه كشتھ شوم خدا مرا بكشد اگر دستم: انداخت و گفت
 .26)(9او حملھ ور شد و ضربھ اى كارى بر او نواخت و او را بھ ھالكت رساند و بھ جایگاه خود بازگشت

 (271)كوفى (270) جنادة بن حارث مذحجى مرادى سلمانى 
بھ شمار مى آمد و نخست ھمراه مسلم ) علیھ السالم(عروف شیعھ و از یاران امیرالمؤمنین وى، از شخصیت ھاى م

دست بھ قیام زد ولى زمانى كھ پراكنده شدن مردم را مالحظھ كرد، بھ اتفاق عمرو بن خالد صیداوى و جمعى 
جلوگیرى بھ ) علیھ السالم(م رھسپار گردید، اما حر از پیوستن آنان بھ اما) علیھ السالم(دیگر، بھ سوى امام حسین 



با فرا رسیدن روز عاشورا، این افراد بھ میدان . آنان را بھ سوى خود آورد) علیھ السالم(عمل آورد و سپس امام 
امام . جنگ شتافتند و تا قلب سپاھیان كوفھ پیش رفتند بھ گونھ اى كھ سپاه دشمن آنان را بھ محاصره در آوردند

را بھ یارى آنان فرستاد، آن بزرگوار بدان ھا رسید و آنان را از ) علیھ السالم)ش عباس برادر) علیھ السالم(حسین 
از این رو، بسان . چنگ دشمن رھانید ولى حاضر نشدند سالم از میدان برگردند و نظاره گر حملھ دشمن باشند

 .دت نایل آمدندشیرانى خشمگین با دشمن بھ مبارزه پرداختند تا این كھ ھمگى در یك مكان بھ فیض شھا
 (272)واضح ترك؛ غالم حارث مذحجى سلمانى 

(273) آن گونھ كھ صاحب حدائق . وى، برده اى از نژاد ترك و فردى دلیر و قارى قرآن و غالم حارث سلمانى بود

شرفیاب شد، بھ گمانم واضح ھمان ) علیھ السالم(او بھ اتفاق جنادة بن حارث حضور امام حسین : الوردیة گفتھ است
مشیر بھ دست و پیاده بھ جنگ با فردى است كھ بھ گفتھ مقاتل، روز عاشورا در حالى كھ این رجز را مى خواند، ش

 :دشمن پرداخت
 البحر من ضربى و طعنى یصطلى 

 
 و الجو من عثیر نقعى یمتلى 

 ینشق قلب الحاسد المبّجلى   اذا حسامى فى یمینى ینجلى 

آن گاه كھ دست و شمشیرم بھ . دریا از ضربات شمشیر و نیزه ام متالطم و فضا از تیر و پیكانم پر مى شود: یعنى
 .حركت در آید، قلب حسود از بیم مى شكافد

خود را بھ ) علیھ السالم(امام حسین . واضح كھ در آستانھ شھادت قرار گرفت، یارى و كمك خواست: گفتھ اند
سرعت بالین وى رساند و در آخرین لحظات، او را در آغوش گرفت، واضح عرضھ داشت من كجا و فرزند 

روحش بھ آسمان ھا پر كشید،   كجا كھ صورت بھ صورتم بنھدو سپس ) سلمصلى هللا علیھ و آلھ و (رسول خدا 
 .(274)رضوان هللا علیھ

 (275)مجّمع بن عبدهللا عائذى 
 .وى، مجمع بن عبدهللا بن مجمع بن مالك بن ایاس بن عبد مناد بن عبیدهللا بن سعد العشیرة مذحجى عائذى است

بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عبدهللا بن مجمع عائذى، از یاران رسول خدا : بھ گفتھ نسب شناسان و طبقھ دانان
 .تلقى مى شد) علیھ السالم(آمد و فرزندش مجمع از تابعین و یاران امیرالمؤمنین شمار مى 

شرفیاب شدند و حر ) علیھ السالم(مجمع و فرزند یادشده اش بھ اتفاق عمرو بن خالد صیداوى، حضور امام حسین 
آنان را بھ سوى ) سالمعلیھ ال(از پیوستن آنان بھ حضرت جلوگیرى كرد و ھمان گونھ كھ قبال یاد آور شدیم، امام 

 .خود آورد
زمانى كھ حر از ورود مجمع و فرزندش و عمرو و جناده جلوگیرى بھ عمل آورد، امام حسین : بنابھ نقل ابومخنف

آنان را از دست حر، رھا و بھ سوى خود آورد و از آنان حمایت نمود و وضعیت مردم كوفھ را از ) علیھ السالم(
 :آنان جویا شد و فرمود

 .((از مردم دیار خود چھ خبر دارید؟)) ونى خبر الناس ورائكم؟؛اخبر
بزرگان و سران قبایل كوفھ بھ عالى ترین و سنگین ترین رشوه ھا از سوى ابن : مجمع بن عبدهللا عرضھ داشت

زیاد نایل گردیده و انبان ھاى خود را پر كرده اند و بر ضد شما یكدستند، ولى افراد دیگر دلشان با شما و 
 .مشیرشان بر ضد شماستش

 .((آیا از فرستاده ام بھ سویتان اطالعى ندارى؟)) اخبرنى فھل لك علمبرسولى الیكم؟؛ :پرسید) علیھ السالم(امام 
(276) آرى، اطالع دارم؛ حصین بن تمیم : عرضھ داشت(( قیس بن مسھر :))فرستاده شما كیست؟ فرمود: عرض كرد

 .او را دستگیر كرد تا آخر ماجرایى كھ در شرح حال قیس بیان شد
مجمع بھ ھمراه عمرو بن خالد و یاران شان ھمانگونھ كھ قبال در حاالت : سیره نگاران و مقتل نویسان آورده اند

یك جا بھ فیض شھادت نایل آمدند و در شرح حال عائذ نیز، بدان عمرو و جناده گذشت، در روز دھم محرم، 
 .خواھیم پرداخت

 عائذ بن مجمع بن عبدهللا مذحجى عائذى
حركت كردند، بین راه بھ آن حضرت برخوردند، ) علیھ السالم(عائذ بن مجمع، بھ اتفاق پدرش بھ سوى امام حسین 

شد و ھمانگونھ كھ گذشت، حضرت با حمایت از آنان، آن ھا را  )علیھ السالم(ولى حر، مانع پیوستن آن ھا بھ امام 
 .از دست حر رھا ساخت

عمرو بن خالد، جناده، مجمع و پسرش و واضح ترك؛ غالم حارث : سیره نویسان، این افراد را چھار تن بھ نام ھاى
ھنماى آنان را بھ شمار و سعد، غالم عمرو بن خالد دانستھ اند، اما گویى واضح و سعد و نیز طرماح بن عدى، را

 .نیاورده اند
 .(277)عائذ در نخستین حملھ، بھ شھادت رسید: صاحب حدائق الوردیة گفتھ است



كھ گذشت ولى آن گونھ كھ قبال یاد آور شدیم،  وى ھمراه پدرش، یك جا بھ شھادت رسیدند، چنان: دیگران گفتھ اند
 .این حادثھ قبل از حملھ نخست، در آغاز جنگ، رخ داده است

 (278)نافع بن ھالل جملى 
ذحج مذحجى جملى و شخصیتى بھ نام، بزرگوار، محترم، دلیر، وى، نافع بن ھالل بن جمل بن سعد العشیرة بن م

بھ شمار مى رفت و در جنگ ) علیھ السالم(قارى قرآن و از كاتبان و حامالن روایت و از یاران امیرالمؤمنین 
 .جمل، صفین و نھروان در ركاب آن بزرگوار، حضور داشت

این رویداد پیش از شھادت . ن راه با حضرت دیدار كردرھسپار گردید و بی) علیھ السالم(نافع بھ سوى امام حسین 
نامیده مى شد، در پى او بیاورند و این كار توسط  ((كامل))نافع سفارش كرد اسب او را كھ . حضرت مسلم اتفاق افتاد

 .عمرو بن خالد و یارانش كھ از آنان نام بردیم، صورت گرفت
را در تنگنا قرار داد، حضرت، یاران خود را با این ) السالمعلیھ (زمانى كھ حر حسین : ابن شھر آشوب گفتھ است

 :سخنان مخاطب ساخت
 .فقد نزل من االمر ما قد ترون، و إن الدنیا قد تنّكرت و ادبرت: اما بعد

 .((...پیشآمد ما ھمین است كھ مى بینید، بھ راستى اوضاع زمان دگرگون شده و: اما بعد))
 ....پیامت را شنیدیم! ھدایت یافتھ الھى اى: زھیر بھ پا خاست و عرضھ داشت

صلى هللا (شما بھ خوبى آگاھید كھ رسول اكرم ! اى فرزند رسول خدا: و آن گاه نافع بھ پا خاست و عرضھ داشت
نتوانست دل ھاى مردم را از محبت خویش آمیختھ گرداند و آن گونھ كھ حضرت دوست داشت، ) علیھ و آلھ و سلم

مى دادند، منافقانى میان آنان وجود داشت كھ بھ او وعده ھمكارى مى دادند ولى در نھان، بھ دستورات وى تن در ن
تر  بھ وى خیانت مى ورزیدند، با گفتارى شیرین تر از عسل با او دیدار مى كردند، ولى در غیاب، بھ گونھ اى تلخ 

علیھ (د و پدر بزرگوارت على از حنظل عمل مى كردند تا این كھ خداوند روح پاك او را بھ سوى خود باال بر
نیز سرنوشتى این چنین داشت؛ گروھى بھ یارى او ھمداستان شدند و ناكثین، قاسطین و مارقین با او بھ ) السالم

نبرد برخاستند و جمعى با آن حضرت بھ مخالفت پرداختند تا این كھ بھ فیض شھادت نایل آمد و در جوار رحمت و 
ا نیز داراى ھمان موقعیت ھستند؛ ھر كس پیمان شكنى كند و در نیت خود امروز شم. رضوان حق قرار گرفت

تغییرى ایجاد كند، جز بھ زبان خود، كارى انجام نداده است، خداوند از او بى نیاز است، اكنون ما را بھ ھر كجا كھ 
د بیم راه نمى ما از قضا و قدر الھى لحظھ اى بھ خو! مى خواھى، بھ شرق و غرب، رھسپار نما، بھ خدا سوگند

دھیم و از دیدار با پروردگار خویش ناخرسند نیستیم، ما بر تصمیم خود آگاھانھ باقى ھستیم، دوستداران شما را 
 .(279)دوست و با دشمنانتان سر دشمنى داریم

 .ر بھ پا خاست و سخن گفت كھ در بیان شرح حال وى، بدان ھا پرداختیمسپس بری
بستند و تشنگى بر او و یارانش چیره شد، ) علیھ السالم(در كربال، آب را بھ روى امام حسین : طبرى مى گوید

ى آوردن برادرش عباس را خواست و او را بھ اتفاق سى سواره و بیست پیاده كھ بیست مشك آب با خود داشتند، برا
 .آب ماءموریت داد

عمرو . آنان حركت كرده تا شبانگاه بھ آب نزدیك شدند و پرچمدار آنان نافع بن ھالل پیشاپیش آن ھا در حركت بود
 كیستید؟: متوجھ آنان شد و صدا زد -نگھبان آب  -بن حجاج زبیدى 

 .عموزاده ھایت: نافع گفت
 تو كیستى؟: عمرو گفت

 .نافع بن ھالل: گفت
 براى چھ بدینجا آمده اى؟: گفت

 .آمده ایم از آبى كھ ما را از آن محروم ساختھ اید، بنوشیم: پاسخ داد
 !گوارایت باد: عمرو گفت

تا حسین تشنھ باشد قطره اى از آن نمى آشامم و اینان را كھ مى بینى از یاران او ! نھ، بھ خدا سوگند: نافع گفت
نباید آب بر گیرند، ما را در این جا گمارده اند كھ از بردن آب جلوگیرى اینان : تا عمرو آن ھا را دید گفت. ھستند

 .كنیم
آنان پیاده شده و مشك ھاى خود را پر . مشك ھاى خود را پر از آب، كنید: نافع بھ یاران خود كھ نزدیك شدند گفت

ع بن ھالل جملى بھ آن ھا و ناف) علیھ السالم(عباس بن على . عمرو و نیروھایش بھ حركت در آمدند. از آب نمودند
حملھ ور شدند و آنان را پراكنده ساختند و یارانشان را نجات دادند و بھ خیمھ ھا بازگشتند و تعدادى از دشمن را بھ 

 .(280)ھالكت رساندند
زمانى كھ عمرو بن قرظھ انصارى كشتھ شد، برادرش على كھ در جمع سپاه عمر سعد : مى گوید ابوجعفر طبرى



نافع بن ھالل  -چنان كھ در شرح حال عمرو خواھد آمد  -بود، بھ خونخواھى برادر آمد و بر امام حسین بانگ زد 
مداوا شد و (281) دند و بعدھابر او حملھ كرد و با شمشیر بر او ضربتى وارد ساخت، ولى یارانش او را نجات دا

 .بھبودى یافت
سپس سوارانى كھ از على حمایت مى كردند، جوالن داده و بھ حركت در آمدند، ولى نافع آن ھا را از یاران خویش 

 .دور ساخت
پس از نافع، على بن قرظھ را مجروح ساخت، سواران بھ جوالن : مى گوید(282) بن عروه مرادى  یحیى بن ھانى

 .آنان گذاشتپرداختند و نافع در حالى كھ این رجز را مى خواند، بر آن ھا یورش برد و شمشیر میان 
 إْن تنكرونى فانا ابن الجملى 

 
 دینى على دین حسین بن على 

 .اگر مرا نمى شناسید، من فرزند جملى ام، دین و آیینم ھمان دین حسین بن على است: یعنى
تو بر آیین شیطانى و سپس با : نافع در پاسخ گفت. من بر دین و آیین فالنى ھستم: مزاحم بن حریث بن نافع گفت

عمرو بن . مزاحم قصد فرار داشت ولى شمشیر نافع او را دریافت و بھ ھالكت رسید. ر بر او حملھ كردشمشی
ھیچ یك از شما بھ ھماوردى آنان بیرون ! آیا مى دانید با چھ كسانى مبارزه مى كنید؟: حجاج بر سپاه خود فریاد زد

 .نرود
مسمومش نوشتھ بود و آن ھا را بھ سمت دشمن شلیك مى نافع، نام خود را بر نوك پیكان تیرھاى : بھ گفتھ ابومخنف
 :كرد و مى گفت

 ارمى بھا معلمة افواقھا 
 

 مسمومة تجرى بھا اخفاقھا 

 لیمإلن ارضھا رشاقھا 
 

 و النفس ال ینفعھا اشفاقھا 

خواھد  این تیرھاى سخت، زمین را پر. تیرھایى را پرتاب مى كنم كھ نشانھ دار است و زھرآگین و شتابان: یعنى
 .كرد و نفس از ترسیدن سود نمى برد

وى دوازده تن از سپاه عمر سعد را بھ غیر از زخمى ھا بھ ھالكت رساند و با تمام شدن تیرھایش، شمشیر كشید و 
 :بر آن ھا حملھ كرد و این رجز را مى خواند

 انا الھزبر الجملى 
 

 انا َعلى دین علّى 

 .ین على ھستممن شیر جملى ام و بر دین و آی: یعنى
دشمن از ھر سو بھ طرف او یورش برده و او را احاطھ كردند و چنان زیر باران سنگ و سرنیزه گرفتند كھ 

 .بازوانش را در ھم شكستند و وى را بھ اسارت گرفتند
 .شمر بن ذى الجوشن او را گرفت و ھوادارنش وى را نزد عمر سعد آوردند

 چھ چیز تو را واداشت كھ خود را بھ چنین بالیى گرفتار سازى؟ !واى بر تو! نافع: عمر سعد بھ او گفت
نمى بینى چھ : خدا از قصدم آگاه است و در حالى كھ خون از محاسن نافع جارى بود، مردى بھ او گفت: پاسخ داد

 بھ روزت آمده؟
ا بھ ھالكت رسانده غیر از افرادى كھ زخمى كرده ام، دوازده تن از شما ر! بھ خدا سوگند: نافع در پاسخ وى گفت

نمى كنم، اگر بازو و دستى برایم باقى مانده بود، نمى توانستید مرا بھ اسارت در   ام و خود را بر این كار نكوھش
 .او را بكش! خدا سالمتت بدارد: شمر بھ ابن سعد گفت. آورید

نافع شمشیر كشید، نافع  شمر بھ قصد كشتن. تو او را آورده اى اگر مى خواھى خودت او را بكش: عمر سعد گفت
اگر مسلمان بودى برایت دشوار بود با دست ھاى آغشتھ بھ خون ما، خداى خود را  !بھ خدا سوگند: بھ او گفت

مالقات كنى، سپس خدایى را كھ شھادت ما را بھ دست بدنھادترین آفریدگانش قرار داده و سپس شمر او را بھ 
 .رضوان هللا علیھ و لعنة هللا علیھ قاتلیھ(283) شھادت رساند،

 اءال رب رام یكتب السھم نافعا 
 

 ویعني بھ نفعا ال ل محمد 

 إ ذا ما اءرنت قوسھ فاز سھمھا 
 

 بقلب عدو اءو جناجن معتد 

 فلو ناضلوه ما اءطافوا بغابھ 
 

 ولكن رموه بالحجار المحدد 

 فاءضحى خضیب الشیب من دم راءسھ 
 

 كسیر ید ینقاد لال سر عن ید 

 و لكن بسیما ذي براثن ملبد   و ما وجدوه واھنا بعد اءسره 
 فإ ن قتلوه بعدما ارتث صابرا 

 
 فال فخر في قتل الھزبر المخضد 

 و لو بقیت منھ ید لم یقد لھم 
 

 مھند و لم یقتلوه لو نضا ل

از آن، سود رساندن بھ   چھ بسا تیراندازى كھ بر تیر، نام نافع را بنگارد و مقصودش ! آگاه باشید: یعنى
اگر با . آنگاه كھ زه كمانش را بكشد، تیر او بر قلب دشمن و یا پھلوى تجاوزگران وارد گردد. خاندان محمد باشد



محاسن او از خون سرش . زدیك شوند، ولى سنگبارانش كردندشمشیر با او جنگیده بود قادر نبودند بھ جایگاه او ن
پس از اسارت نیز سستى بھ خود راه نداد و نھراسید، ولى . رنگین شد و دستش شكست و وى را مانند اسیران كشتند

اگر پس از زخمى شدنش او را بھ شھادت رساندند، نمى توان آن را افتخار . چھره اش چون شیر ترس آور بود
اگر برایش دستى در بدن مانده بود و شمشیر كشیده بود، . یرا كشتن شیرى در حال اسارت، ھنر نیستدانست؛ ز

 .قادر بر كشتن او نبودند

 

 بن سعد العشیره مذحجى جعفى(285) بن جعف (284) حجاج بن مسروق 
علیھ (در كوفھ بھ شمار مى رفت، زمانى كھ امام حسین ) علیھ السالم(حجاج، شیعھ و از یاران امیرالمؤمنین 

رت از كوفھ راھى مكھ شد و در آن جا مالزم از مدینھ رھسپار مكھ گردید، وى براى دیدار با آن حض) السالم
 .بود) علیھ السالم(ركاب آن بزرگوار و در اوقات برگزارى نماز، مؤ ذن امام 

بھ كاخ بنى مقاتل رسید، خیمھ اى را ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین : صاحب خزانة االدب كبرى گفتھ است
 .از عبیدهللا بن حر جعفى: سراپا دید، پرسید این سراپرده از كیست؟ گفتھ شد

 .جعفى را نزد وى فرستاد(286) ، حجاج بن مسروق جعفى و یزید بن مغفل )علیھ السالم(امام 
بھ : عبیدهللا بدان ھا گفت. شما را مى خواھد (علیھ السالم(ن اباعبدهللا الحسی: آن دو نزد عبیدهللا بن حر آمده و گفتند

امام ابالغ كنید من آن گاه كھ شنیدم شما آھنگ كوفھ دارید، براى این كھ دستم بھ خون شما و خاندانت آغشتھ نشود، 
بسیار گران  اگر با حسین بستیزم، بر من: كوفھ را ترك كردم تا دشمن را بر ضد تو یارى نكرده باشم، با خود گفتم

بزرگ است و اگر در كنارش بجنگم ولى در ركابش كشتھ نشوم، او را تباه ساختھ   و در پیشگاه خداوند كارى بس 
علیھ (ام و اگر بھ نبرد بپردازم، مغرورتر از آنم كھ بھ دشمنم فرصت دھم تا مرا بھ آسانى بكشند، از سویى حسین 

 .خوردار نیست كھ در كنار او بجنگددر كوفھ از یار و یاور و پیروى بر) السالم
رساندند و بر حضرت گران آمد و كفشھایش را ) علیھ السالم(حجاج و ھمراھانش سخنان عبیدهللا را بھ امام 

عبیدهللا در صدر مجلس براى حضرت جا . خواست و پیاده راه افتاد تا در سراپرده عبیدهللا بن حر، بر او وارد شد
 .ى استقبال نمود و حضرت را ھمراھى كرد تا در جاى خود نشاندباز كرد و با احترام از و

بر من وارد شد و محاسن ) علیھ السالم(حسین : عبیدهللا بن حر برایم نقل كرد و گفت: یزید بن مرة مى گوید
 من زیباتر و چشم پُركن تر از چھره وى ندیده بودم و زمانى دیدم پیاده راه مى! مباركش چون پر كالغ سیاه بود

 .رود و كودكانش دور او را گرفتھ اند، بر ھیچ كس مانند او دلم نسوخت
 !براى پیوستن بھ من چھ مانعى بر سر راه تو است؟! فرزند حر: فرمود) علیھ السالم(حسین 

اگر قرار بود من با یكى از دو طرف باشم، قطعا با شما بودم و از سرسخت ترین یارانت بر : عبیدهللا عرضھ داشت
ن تو، محسوب میشدم، دوست دارم مرا از ھمراھى خود معاف دارى، ولى اسبانى آماده و راھنمایانى از ضد دشم

من ھرگاه ! را در اختیارتان قرار مى دھم، بھ خدا سوگند) ملحقھ(یارانم در اختیار شماست و اسب تیزتك خویش 
دشمنى در تعقیب من بھ غبار اسبم نرسیده سوار بر این اسب، دشمن را تعقیب كرده ام، بھ او دست یافتھ ام و ھیچ 

است، اكنون بر آن سوار شو و بھ جایگاه امنى برو و من متعھد مى شوم خانواده ات را بھ تو برسانم یا خود و 
یارانم ھمھ در راه دفاع از آنان كشتھ شویم و ھمانگونھ كھ آگاھید ھرگاه من دست بھ كارى بزنم كسى نمى تواند مرا 

 .رداز آن باز دا
 .اءفھذه نصیحة لنا منك یا بن الحر :فرمود) علیھ السالم(امام 

 ((آیا با این سخنان ما را نصیحت مى كنى؟! فرزند حر))
 !بھ خدایى كھ برتر از او چیزى نیست، آرى: عرض كرد

یتنا إ ني سإنصح لك كما نصحت لي إ ن استطعت إن ال تسمع صراخنا و ال تشھد واع :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .فافعل، فوهللا ال یسمع واعیتنا اءحد ثم ال ینصرنا إ ال اءكبھ هللا في نار جھنم

ھمانگونھ كھ مرا نصیحت كردى، من نیز تو را نصیحت مى كنم؛ تا مى توانى خود را بھ جاى دوردستى برسان تا ))
  یارى خواھى ما بھ گوش  اگر صداى! صداى یارى خواھى ما را نشنوى و جنگ ما را نبینى؛ زیرا بھ خدا سوگند

 .((كسى برسد و بھ یارى ما نشتابد، خداوند او را بھ صورت، در آتش جھنم خواھد افكند
بر تن و كالھى سرخ بر سر داشت بھ اتفاق ) حریر(در حالى كھ ردا و عبایى از خّز ) علیھ السالم(سپس حسین 

 .او خارج شد(287) از نزدیارانش حجاج و یزید و كودكانش كھ دور او را گرفتھ بودند، 
: نگاھى كردم و عرضھ داشتم  حضرت را بدرقھ كردم و یك بار دیگر بھ محاسن شریفش : عبیدهللا مى گوید



 محاسنتان سیاه است یا آن را خضاب فرموده اید؟
، دانستم حضرت خضاب ((پیرى من زودرس است! فرزند حر)) عجل علّى الشیب؛! یابن الحر :ت فرمودحضر

 .(288)كرده و از آن بزرگوار، خداحافظى كردم
دھم محرم كھ فرا رسید و جنگ در گرفت، حجاج بن مسروق جعفى روز : ابن شھر آشوب و دیگران گفتھ اند

شرفیاب شد و از او اجازه میدان خواست و حضرت بدو رخصت داد و بھ میدان ) علیھ السالم(خدمت امام حسین 
 :شتافت و جنگید و با تنى آغشتھ بھ خون از میدان خدمت امام برگشت و در حق حضرت این اشعار را خواند

 ادیا مھدیا فدتك نفسي ھ
 

 الیوم اءلقى جدك النبیا 

 ذاك الذي نعرفھ الوصیا   ثم اءباك ذا الندى علیا 

سپس پدرت . امروز بھ دیدار جدت پیامبر خواھم شتافت: جانم بھ قربانت كھ ھدایت كننده و ھدایت شده اى: یعنى
 .على؛ آن انسان بزرگوارى كھ او را وصى پیامبر مى دانم، مالقات مى كنم

من نیز بعد از تو بھ دیدار آنان خواھم ! آرى)) و إنا اءلقاھما على اءثرك؛! نعم :فرمود) علیھ السالم(ام حسین ام
 .((شتافت

 .(289)حجاج بھ میدان بازگشت و مبارزه كرد تا بھ فیض شھادت نایل آمد، رضوان هللا علیھ
 بن جعف بن سعد العشیرة مذحجى جعفى(290)یزید بن مغفل 

مار مى آمد كھ در جنگ بھ ش) علیھ السالم(وى، یكى از دالورمردان شیعھ و شعراى نامى و از یاران امیرالمؤمنین 
 .صفین در ركاب آن حضرت جنگید

زمانى كھ معقل بن قیس، (291) بھ گفتھ طبرى، . یكى از سران خوارج اعزام نمود(( خریت))حضرت، او را بھ نبرد 
 .شد، یزید بن مغفل، در جناح راست سپاه وى حضور داشت ((خریت))موفق بھ كشتن 

صلى هللا علیھ و (یزید بن معقل خود، از تابعین و پدرش از یاران رسول خدا : مرزبانى در معجم الشعراء گفتھ است
حضرت از مكھ، ) علیھ السالم(وى در مسیر آمدن امام حسین  :صاحب خزانھ نقل كرده است. بوده است) آلھ و سلم

فرستاد كھ در بیان (292) او را بھ اتفاق حجاج جعفى نزد عبیدهللا بن حر) علیھ السالم(را ھمراھى میكرد و امام 
 .حاالت حجاج بدان پرداختیم

روز دھم محرم كھ جنگ درگیر شد، یزید بن مغفل براى مبارزه با دشمن : یسانبھ نقل مقاتل نگاران و سیره نو
وى در . حضرت بھ او اجازه فرمود. شرفیاب شد و از او اجازه میدان خواست) علیھ السالم(خدمت امام حسین 

 :حالى كھ این رجز را مى خواند بھ پیش تاخت
 إنا یزید وإنا ابن مغفل 

 
 و في یمیني نصل سیف منجل 

 عن الحسین الماجد المفضل   اءعلو بھ الھامات وسط القسطل 

در میان این گرد و غبار سرھا را پرتاب . منم یزید فرزند مغفل كھ تیغھ شمشیرى براق در كف راست دارم: یعنى
 .مى كنم و دشمن را از حسین واالتبار، دور مى سازم

خود رسید، یزید بن مغفل در حالى كھ این رجز را  زمانى كھ جنگ بھ اوج: مرزبانى در معجم خویش آورده است
 .مى خواند بھ میدان شتافت

 إ ن تنكروني فإنا ابن مغفل 
 

 شاك لدى الھیجاء غیر اءعزل 

 و في یمیني نصل سیف منصل 
 

 اءعلو بھ الفارس وسط القسطل 

در كف راستم . ت بستھ نیستماگر مرا نمى شناسید، من پسر مغفلم و در ھنگامھ نبرد، غرق در سالحم و دس: یعنى
 .قبضھ شمشیرى است با تیغھ اى كھ میان این گرد و غبار آن را بر سر سواران فرود مى آورم

یزید، نبردى بى نظیر انجام داد و عده اى را بھ ھالكت رساند و سپس بھ شھادت رسید، رضوان : راوى مى گوید
 .هللا علیھ

 شھداى انصارى: بخش پنجم
 صارىعمرو بن قرظھ ان

وى، عمرو بن قرظة بن كعب بن عمرو بن عائذ بن زید مناة بن ثعلبة بن كعب بن خزرج انصارى خزرجى كوفى و 
. بود و در كوفھ اقامت گزید) علیھ السالم(ین او از یاران امیرالمؤمن. و راویان حدیث تلقى مى شد(293) از صحابھ 

او را بھ فرمانروایى فارس ) علیھ السالم(امیرالمؤ منین . در جنگ ھاى آن حضرت در كنار آن بزرگوار جنگید
 .ھجرى بھ دیدار معبود شتافت 51گماشت و در سال 

از خود بھ یادگار نھاد كھ  وى، نخستین كسى بود كھ در كوفھ برایش نوحھ سرایى انجام گرفت، فرزندانى پس
پیش از ) علیھ السالم(عمرو قبل از مانع تراشى دشمن براى امام حسین . معروف ترین آنان عمرو و على بودند

قبل از این كھ شمر ) علیھ السالم(شرفیاب شد، امام  (علیھ السالم(آغاز جنگ، در كربال حضور اباعبدهللا الحسین 



شود، عمرو را براى گفتگویى كھ میان خود و عمر سعد صورت مى گرفت، نزد  بن ذى الجوشن، بھ كربال اعزام
 .ابن سعد مى فرستاد و او پاسخ عمر را نزد امام مى آورد كھ با ورود شمر، این ارتباط قطع شد

براى جنگ با دشمن اجازه میدان خواست و پس ) علیھ السالم(با فرا رسیدن روز دھم محرم، عمرو از امام حسین 
 :اجازه در حالى كھ این رجز را مى خواند، با دشمن روبھ رو شداز 

 قد علمت كتائب اال نصار 
 

 إني ساءحمي حوزة الذمار 

 (294)دون حسن مھجتي ودارى   فعل غالم غیر نكس شار 

ضربھ جوانى كھ سربلند و . سپاه انصار بھ خوبى مى دانند كھ من از این حریم دفاع خواھم كرد: یعنى
 .(295)پیشاھنگ است، جان و مال و زندگى ام فداى حسین باد

، بھ عمر سعد كنایھ و طعنھ زد؛ ((جان و مال و زندگى ام فداى حسین باد))این سخن كھ عمرو با : ابن نما مى گوید
نگران : چون زمانى كھ حسین علیھ السالم از عمر سعد خواھان ھمراھى شد، عمر سعد در پاسخ امام گفتھ بود

 .خانواده خود ھستم
 .((و خواھم دادمن عوض آن را بھ ت)) إنا اءعّوضك عنھا؛ :فرمود) علیھ السالم(امام 

 .من نگران اموال خویشم: عمر گفت
، عمر ((من از اموال خود در حجاز، عوض مالت را خواھم داد)) إنا اءعّوضك عنھ من مالي بالحجاز؛ :امام فرمود

 .(296)سعد اظھار بى میلى كرد
بازگشت و پیشاپیش وى ایستاد  (علیھ السالم(سپس عمرو بن قرظھ، لحظاتى بھ جنگ پرداخت و خدمت امام حسین 

 .تا وجود شریف او را از گزند دشمن، مراقبت نماید
 )علیھ السالم(تیرھاى دشمن بھ پیشانى عمرو اصابت مى كرد و آسیبى بھ وجود مقدس امام حسین : بھ گفتھ ابن نما

: كرد و عرضھ داشت) علیھ السالم(نرسید، تا این كھ عمرو در اثر جراحات زیاد از پاى در آمد، رو بھ امام حسین 
 آیا بھ عھد و پیمان خود وفا كردم؟! اى فرزند رسول خدا

ني في السالم و اءعلمھ إ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(إنت اءمامي في الجنة، فاقراء رسول هللا ! نعم :حضرت فرمود
 .اال ثر

صلى هللا علیھ و آلھ و (بھ عھد خود وفا كردى و در بھشت پیشاپیش من جاى دارى، سالم مرا بھ رسول خدا ! آرى))
 .((برسان و بگو من نیز در پى تو خواھم آمد) سلم

 .(297)سپس بر زمین افتاد و بھ فیض شھادت نایل آمد، رضوان هللا علیھ
در اردوگاه عمر سعد قرار گرفت، وقتى برادرش عمرو كشتھ شد، از صف لشكریان بیرون ] برادر عمرو[على 

 برادرم را فریفتى و بھ كشتن دادى؟ !اى دروغگو! حسین: آمد و فریاد زد
 :بدو فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

 .إ ني لم اءغر اءخاك و لكن ھداه هللا و اءضلك
 .((من برادرت را فریب ندادم، بلكھ خداوند او را ھدایت و تو را گمراه ساخت))

. خدا مرا زنده نگذارد اگر تو را نكشم و یا در این راه كشتھ شوم، سپس بھ امام حملھ برد: على در پاسخ امام گفت
ا نیزه ضربتى بر او زد و وى را از اسب بھ زیر انداخت، طرفدارانش با حملھ نافع بن ھالل راه را بر او بست و ب

شرح ] اھل سنت[در كتب مخالفان .(298) بھ سمت وى او را نجات دادند و بھ مداوا پرداخت و بعدھا بھبودى یافت
 .حال على بیان شده و با نقل روایت از او، وى را مدح و ستایش نموده اند ولى از برادر شھیدش نامى نبرده اند

 (299)عبدالرحمان بن عبد رب انصارى خزرجى 
شرح زندگى او بیان و از وى روایت نقل شده و از یاران خالص امیرالمؤمنین . ر مى آمدوى، صحابى بھ شما

 .محسوب مى شد) علیھ السالم(
محمد بن اسماعیل بن اسحاق راشدى، از محمد بن جعفر نمیرى، از على بن حسین عبدى، از : ابن عقده گفتھ است

 :اصبغ بن نباتھ روایت كرده كھ گفت
صلى (ھركس در روز غدیر خم سخنان رسول خدا )) :سوگند داد و فرمود ((رحبھ))ردم را در م) علیھ السالم(على 

را شنیده است، بھ پا خیزد و جز كسانى كھ آن سخنان را با گوش خود شنیده اند، كسى بھ پا ) هللا علیھ و آلھ و سلم



 .((نخیزد
وعمرة بن عمرو بن محصن، ابو زینب، سھل ابوایوب انصارى، اب: تعدادى بیش از ده تن از جملھ: راوى مى گوید

بن حنیف، خزیمة بن ثابت، عبدهللا بن ثابت، حبشى بن جناده سلولى، عبید بن عازب، نعمان بن عجالن انصارى، 
ما از رسول : ثابت بن ودیعھ انصارى، ابو فضالھ انصارى، عبدالرحمان بن عبد رب انصارى بھ پا خاستند و گفتند

 :شنیدیم كھ مى فرمود) و آلھ و سلمصلى هللا علیھ (خدا 
اءال إ ن هللا عز وجل ولیي و إنا ولي المؤمنین، اءال فمن كنت مواله فعلي مواله، اللھم وال من وااله و عاد من عاداه 

 .و اءحب من اءحبھ و ابغض من اءبغضھ و اءعن من اءعانھ
كسانى كھ من موال و سرپرست آنانم، ! ه باشیدآگا. خداى عز و جل ولّى من است و من ولّى مؤمنانم! آگاه باشید))

دوستدارانش را دوست و دشمنانش را دشمن دار، آنان را كھ بھ او محبت مى ورزند،  !خدایا. على موالى آنان است
مورد محبت خویش و كسانى كھ بغض و كینھ اش را بھ دل دارند، مورد خشم خود قرار ده و آنان كھ على را یارى 

 ((.نما كرده اند، یارى
بھ پا خاستند، (( رحبھ))یاد آور شده و آن را در بیان حاالت صحابھ اى كھ در (300) این موضوع را در اسد الغابة 

 .تكرار كرده است
 .(301)بھ عبدالرحمان، قرآن آموخت و او را تربیت نمود) علیھ السالم(على بن ابى طالب : در حدائق گفتھ است

ھ، در با آن بزرگوار از مكھ بھ كربال آمد و در نخستین حمل) علیھ السالم(عبدالرحمان در جمع ھمراھان امام حسین 
 .ركاب آن حضرت بھ شھادت رسید

 .(302)عبدالرحمان بھ مبارزه پرداخت و سپس بھ درجھ رفیع شھادت نایل آمد، رضوان هللا علیھ: بھ گفتھ سروى
 (303)نعیم بن عجالن انصارى خزرجى 

از (304) بھ شمار آمده و در جنگ صفین ) علیھ السالم(نضر و نعمان و نعیم، سھ برادر و از یاران امیرالمؤمنین 
این سھ برادر، افرادى شجاع و از قریحھ شاعرى . خود رشادت ھا نشان دادند كھ در خور ذكر و معروف است

وارد ) علیھ السالم(زمانى كھ امام حسین . نضر و نعمان از دنیا رفتند و نعیم در كوفھ باقى ماند. برخوردار بودند
حضرت شد و مالزم ركابش گردید و در روز دھم محرم بھ میدان جنگ شتافت و در عراق شد، رھسپار كوى آن 

 .نخستین حملھ، بھ خیل شھیدان پیوست
 ُجنادة بن كعب بن حارث انصارى خزرجى

را از مكھ ھمراھى مى كرد و با آن ) علیھ السالم(جناده از جملھ كسانى بود كھ با خانواده خود، امام حسین 
 .(305)مد، روز عاشورا بھ صحنھ كارزار شتافت و در نخستین حملھ بھ شھادت رسیدبزرگوار بھ كربال آ

 عمر بن جناده بن كعب بن حارث انصارى خزرجى
آمد، پس از شھادت پدر بزرگوارش بھ سفارش مادر خود، عمر، نوجوانى بود كھ بھ اتفاق پدر و مادرش بھ كربال 

شرفیاب شد، و از او اجازه میدان خواست، امام بھ او رخصت نداد، مجددا از آن  (علیھ السالم(خدمت امام حسین 
 .حضرت كسب اجازه نمود

 .عل اءمھ تكره ذلكإ ن ھذا غالم قتل اءبوه في المعركة و ل :فرمود) علیھ السالم(امام حسین : ابومخنف مى گوید
 .((او نوجوانى است كھ پدرش در میدان كارزار بھ شھادت رسیده، شاید مادرش از میدان رفتن او ناراضى باشد))

حضرت بدو رخصت داد و او . اتفاقا مادرم مرا بھ این كار فرمان داده است: نوجوان در پاسخ امام عرضھ داشت
 .سر او را از تن جدا كرده و بھ سمت امام پرتاب كرد دشمن. بھ میدان جنگ شتافت و بھ شھادت رسید

عمودى . مادرش سر را گرفت و آن را بر یكى از سپاه دشمن زد و او را بھ ھالكت رساند و سپس بھ خیمھ بازگشت
 .(306)او را باز گرداند) علیھ السالم(بر گرفت تا با آنان بجنگد ولى، امام حسین 

 سعد بن حارث انصارى عجالنى و برادرش ابوالحتوف
. از كوفھ بیرون رفتند) علیھ السالم)بھ ھمراه عمر سعد بھ جنگ با حسین . این دو برادر از محلھ محكمھ كوفھ بودند

بھ شھادت رسیدند و امام ) علیھ السالم(رم كھ یاران امام حسین با فرا رسیدن روز دھم مح: صاحب حدائق مى گوید
و زنان و كودكان  ((آیا كسى نیست ما را یارى كند؟)) اءال ناصر فینصرنا؟؛ :با صداى بلند مى فرمود) علیھ السالم(



یھ عل(سعد و برادرش ابوالحتوف نیز صداى حسین . آن حضرت با شنیدن این سخن، بھ شیون و زارى پرداختند
بر دشمنان حضرت یورش ) علیھ السالم(و شیون و زارى زنان و كودكان را شنیدند، بھ طرفدارى از امام ) السالم

بردند و چنان جانانھ مبارزه كردند كھ گروھى را كشتھ و جمعى را زخمى نمودند و سپس با ھم بھ فیض شھادت 
 .(307)نایل آمدند

 

 

 شھداى بجلى و خثعمى: بخشش ششم
 زھیر بن قین بن قیس انصارى بجلى

رشادت ھاى او در جنگ ھا . زھیر، میان قبیلھ خویش شخصیتى مورد احترام بود و در كوفھ میان آنان مى زیست
ھجرى با خانواده اش حج بھ  60در سال . ان عثمان بھ شمار مى آمدو نبردھا مشھور و زبانزد و در ابتدا از ھوادار

 .ھمراه شد و با ھدایت الھى، بھ علویان پیوست) علیھ السالم(جا آورد و سپس در مسیر بازگشت خود، با حسین 
ات در بازگشت از سفر مكھ با زھیر ھمراه بودیم و بھ مواز: ابومخنف از برخى فزاریان روایت كرده و گفتھ است

حركت مى كردیم، فوق العاده ناخرسند بودیم كھ با آن حضرت در یك منزل  (علیھ السالم(مسیر كاروان امام حسین 
حركت مى كرد، زھیر كاروان خود را عقب مى كشید و ھرگاه آن حضرت ) علیھ السالم(ھرگاه حسین . فرود آمدیم

یر در منزلى با ھم فرود آمدیم؛ حسین در یك سو و تا این كھ ناگز .در منزلى فرود مى آمد، زھیر پیشى مى گرفت
از راه ) علیھ السالم(ھنگامى كھ مشغول غذا خوردن بودیم، ناگھان پیك حسین . ما در سویى دیگر منزل نمودیم

اباعبدهللا حسین بن على علیھماالسالم مرا نزدت فرستاده كھ ! اى زھیر بن قین: رسید و سالم كرد و وارد شد و گفت
ما ھر یك از ناراحتى، لقمھ اى را كھ در دست داشتیم بھ سویى افكندیم و سكوت : راوى مى گوید. و برسىخدمت ا

 .(308)مرگبارى بر ما حاكم شد
چگونھ رواست كھ : من بھ زھیر گفتم: ھیر برایم نقل كرد و گفتَدلھَم دخت عمرو، ھمسر ز: ابومخنف آورده است

چھ  !سبحان هللاتو را بخواند ولى تو از رفتن نزد او سر باز زنى؟ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزند رسول خدا 
 .مى شود، نزدش بروى و سخنش را بشنوى و برگردى

ایید كھ با چھره اى شاداب و پرنشاط بازگشت و دستور داد زھیر خدمت امام شرفیاب شد و دیرى نپ: َدلھَم مى گوید
تو را  :انتقال دھند و سپس بھ من گفت) علیھ السالم(سراپرده و اثاثیھ و كاالیش را بھ نزدیكى خیمھ ھاى امام حسین 

یبى طالق دادم، مى توانى نزد خانواده ات برگردى؛ زیرا من دوست ندارم جز خیر و نیكى از ناحیھ من بھ تو آس
ھر كدام عالقھ مندید مى توانید با من بمانید، در غیر این صورت این : برسد و آن گاه بھ ھمراھان خود اظھار داشت

آخرین دیدار ماست و فرصتى است كھ سرگذشتى را با شما در میان بگذارم، ما براى جنگ رھسپار منطقھ 
(309) لنجر))

 .شدیم، خداوند در آن جنگ پیروزى را نصیب ما كرد و بھ غنایمى دست یافتیم((
 سلمان باھلى بھ ما گفت آیا از پیروزى كھ خداوند نصیبتان ساختھ و غنایمى كھ بھ دست آورده اید، بسیار شادمانید؟

 !آرى: گفتیم
را درك كنید، بیش از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جوانان خاندان محمد ] ر در ركابحضو[اگر : سلمان گفت

 .پیروزى و غنایم بھ دست آمده خود، شادمان و مسرور خواھید شد و اكنون من شما را بھ خدا مى سپارم
بھ ) السالم علیھ(زھیر، ھمواره بر سپاه دشمن مى تاخت تا این كھ در ركاب امام ! بھ خدا سوگند: راوى گفت

 .(310)شھادت رسید
زمانى كھ حر بن یزید، راه را بر امام بست و مانع حركت آن حضرت شد و خواست او را در : بھ نقل ابومخنف

ھ او را نپذیرفت و سپاه حر بھ موازات سپاه امام بھ حركت در آمده منطقھ دلخواه خود فرود آورد، حضرت، خواست
: اما بعد :تا بھ منطقھ ذى ُحَسم رسیدند، حضرت در آن جا براى یارانش خطابھ اى ایراد كرد كھ در آن آمده است

 ....فانھ نََزل بنابراین من االءمر ما قد تََرون
 .شما سخن بگو: ى گویید با من سخن بگویم؟ گفتندشما سخن م: زھیر بھ پا خاست و بھ یاران خود گفت

 :عرضھ داشت) علیھ السالم(وى حمد و ثناى خدا را بھ جا آورد و سپس خطاب بھ امام 
اگر دنیا ماندنى و نیز قرار بود ما در  !پیامت را شنیدم، بھ خدا سوگند! اى فرزند رسول خدا! اى ھدایت یافتھ الھى

ارى و ھمنوایى با شما از آن موھبت ھا جدا و محروم شویم، مبارزه در ركاب شما را آن، جاودان بھ سر بریم و با ی
 .(311)در حق وى دعاى خیر فرمود) علیھ السالم(بر ماندن در این دنیا ترجیح میدادیم و امام 



را براى فرود آمدن در آن منطقھ در تنگنا قرار داد ) علیھ السالم(ھنگامى كھ حر، امام حسین : روایت ابومخنف بھ
را در منطقھ اى خشك و بى آب و علف و دور ) علیھ السالم(و از ناحیھ ابن زیاد فرمانى بھ او رسید كھ امام حسین 

 :بدو فرمود) علیھ السالم(از آبادى فرود آورد، امام 
] آبادى ھاى نزدیك كربال[یا غاضریھ و یا ُشفَیّھ (312) بگذار ما در این آبادى یعنى نینوا،))َدعنا نَنِزل فى ھذه القریة؛ 

 .((فرود آییم 
 .ین اجازه اى بدھم؛ زیرا این مرد را بھ عنوان جاسوس بر من گمارده اندنمى توانم چن! بھ خدا سوگند: حر گفت

نبرد با اینان آسان تر از جنگ با نیروھاى ! اى فرزند رسول خدا: عرض كرد) علیھ السالم(زھیر بھ امام حسین 
ت در برابر در پى این گروه، نیروھاى دیگرى وارد عمل مى كنند كھ توان مقاوم! بعدى آن ھاست، بھ جانم سوگند

 .آن ھا را نخواھیم داشت
 .((من آغازگر جنگى با آنان نخواھم بود)) ما كنُت الءبداءھم بقتال؛ :بھ او فرمود) علیھ السالم(امام 

ما را بدین آبادى كھ از برج و بارویى محكم برخوردار است و در ساحل فرات قرار دارد : زھیر عرضھ داشت
 .خواھیم جنگید، نبرد اینان آسان تر از جنگ با نیروھاى بعدى آن ھا خواھد بودببر، اگر متعرض ما شدند با آنان 

 .((نام این آبادى چیست؟)) و ایّھ قریة ھى؟ :پرسید) علیھ السالم(امام 
 .نام دارد ((عقر))این آبادى : عرض كرد

(313) كربال))آن مكان، كھ  ، سپس در((از عقر، بھ تو پناه مى برم! خدایا)) اللھم انى اعوذ بك من العقر؛ :فرمود
))

 .نامیده مى شد، فرود آمد
: زمانى كھ عمر سعد تصمیم بھ جنگ گرفت، شمر بن ذى الجوشن بر لشكریان بانگ زد و گفت: ابومخنف مى گوید
در مقابل خیمھ اش با تكیھ بر شمشیر، ) علیھ السالم(امام حسین . شوید، و مژده بھشت را دریابیداى سپاھیان سوار 

: زینب بھ وى نزدیك شد و عرضھ داشت  خواھرش  .سر بر زانو گذاشتھ و خواب خفیفى او را در ربوده بود
 .اتفاق افتاد دشمن بھ ما نزدیك شده است، این حادثھ بعد از ظھر روز پنجشنبھ نھم محرم! برادر

سپاه دشمن بھ سوى شما در حركتند، ! برادر: نیز خدمت امام شرفیاب شد و عرض كرد) علیھ السالم(عباس 
 .اركب الیھم حتى تساءلھم عما جاء بھم! یا عباس :حضرت بھ پا خاست و سپس فرمود

 .((سوار شو و بھ سوى آنان برو و از آن ھا بپرس براى چھ بدین جا آمده اند! عباس))
سوار بر مركب شد و بھ اتفاق بیست جنگجو از جملھ حبیب بن مظھر و زھیر بن قین نزدیك ) علیھ السالم(عباس 

 .سپاه دشمن آمد و علت آمدن آنان را بدان سامان جویا شد
 .از امیر دستور آمده كھ یا بھ اطاعت وى در آیید و یا مھیاى نبرد شوید: گفتند) علیھ السالم(در پاسخ عباس 

بازگردم و تصمیم شما را بھ ) علیھ السالم)شتابزده عمل نكنید تا نزد اباعبدهللا : بدان ھا فرمود) علیھ السالم(باس ع
نزد حسین برود و او را در جریان قرار ده و پاسخ وى را : سپاه توقف كرد و بھ حضرت گفتند. او اطالع دھم
: حبیب بن زھیر گفت. و یارانش در ھمان جا توقف كردندنزد برادر برگشت ) علیھ السالم(عباس . برایمان بیاور

 .اگر دوست دارى با این مردم سخن بگو وگرنھ من با آنان سخن بگویم
شما نخست پیشنھادى كردى، بنابراین، خود با آنان سخن بگو و بدین ترتیب، حبیب با آنان سخن گفت : زھیر گفت

 .كرد  ین جملھ كھ تو خودستایى مى كنى، بھ حبیب اعتراض كھ در بیان شرح حال وى گذشت و عزرة بن قیس با ا
تو ! اى عزره. تو را نصیحت مى كنم از خدا بترسى! خداوند ما را تزكیھ و ھدایت فرموده، اى عزرة: زھیر گفت

را بھ خدا سوگند مى دھم در شمار افرادى كھ در قتل و كشتار انسان ھاى پاك، گمراھان را یارى مى كنند، قرار 
 .رمگی

. چھ شد؟ تو كھ از نظر ما شیعھ و پیرو اھل بیت نبودى و از عثمان ھوادارى مى كردى! اى زھیر: عزرة گفت
من نھ ھیچ گاه نامھ ! بھ خدا سوگند! آیا اكنون از سخنانم در نمى یابى كھ من از دوستداران آنانم؟: زھیر پاسخ داد

عده ھمكارى دادم، ولى در مسیر راه با او ھمنوا گشتم، اى بھ او نوشتم و نھ پیكى نزدش فرستادم و نھ بھ او و
و جایگاه آن حضرت افتادم و پى بردم كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زمانى كھ او را دیدم بھ یاد رسول خدا 

دشمنان وى و حزب شما درباره آن حضرت چھ تصمیمى دارند، مصمم شدم بھ یارى او بشتابم و در جمع 
 .جانم را در راھش نثار كنم  یرم و براى حفظ حق خدا و رسولش ھوادارانش قرار گ

از راه رسید و آن شب را از دشمن مھلت خواست، آنان بھ ) علیھ السالم(در این لحظات، عباس : راوى مى گوید
 .(314)تبادل نظر پرداختھ و پذیرفتند و بھ جایگاه خود بازگشتند

) علیھ السالم(شب دھم محرم كھ فرا رسید، حسین : ابومخنف از ضحاك بن عبدهللا مشرقى روایت كرده كھ گفت
ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جمال ثم  :براى یاران و خاندان خود، خطابھ اى ایراد كرد و در سخنان خود فرمود

 .كل رجل منكم بید رجل من اھل بیتى، فان القوم انما یطلبونىلیاءخذ 



اكنون تاریكى شب شما را فرا گرفتھ، از این فرصت مناسب، استفاده كنید و ھر یك از مردانتان، دست مردى از ))
 .((خاندان مرا بگیرد و این جا را ترك بگوید؛ زیرا این مردم تنھا در پى من ھستند

مسلم بن ))سایر خاندانش آن گونھ كھ در شرح حالشان گذشت بھ حضرت پاسخ دادند و آن گاه و ) علیھ السالم(عباس 
دوست دارم كشتھ شوم، ! بھ خدا سوگند)) :سخن گفتند و سپس زھیر بھ پا خاست و عرضھ داشت ((عوسجھ و سعید

ین وسیلھ خطر كشتھ شدن دوباره زنده گردم، مجددا كشتھ شوم تا بھ ھمین ترتیب ھزار بار كشتھ شوم و خداوند بد
(315)را از وجود مقدس شما و جوانان اھل بیت، دور نماید

)) 
بودند براى جنگ، سپاه خویش را كھ نزدیك بھ ھفتاد تن ) علیھ السالم(آن گاه امام حسین : سیره نویسان گفتھ اند

زھیر را بر جناح راست و حبیب را بر جناح چپ سپاه گمارد و خود در قلب سپاه . صف آرایى و سازماندھى نمود
 .(316)قرار گرفت و پرچم را بھ دست برادرش عباس سپرد

زمانى : روایت كرده كھ گفت(318) از كثیر بن عبدهللا شعبى بجلى (317) ابومخنف از على بن حنظلة بن اسعد شبامى،
كھ ما بھ سمت حسین علیھ السالم پیش رفتیم، زھیر بن قین سوار بر اسبى كھ دمى پر از مو داشت غرق در سالح 

 :نزد ما آمد و دوباره گفت
ھر مسلمانى وظیفھ دارد برادر مسلمان خویش را نصیحت و موعظھ ! از عذاب الھى بیم داشتھ باشید! اى كوفیان))

كند، ما اكنون تا زمانى كھ شمشیر بھ روى یكدیگر نكشیده ایم با ھم برادر و داراى یك كیش بوده و یك امت ھستیم 
خداوند ما . و ھرگاه شمشیر میان ما گذاشتھ شد، این مصونیت برداشتھ مى شود و ھركدام امتى جداگانھ خواھیم بود

مورد آزمون قرار داده تا بنگرد ) هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (و شما را بھ وسیلھ فرزندان پیامبرش حضرت محمد 
ما و شما با آنان چگونھ رفتار مى كنیم، ما شما را بھ یارى آنان و دست برداشتن از یارى عبیدهللا بن زیاد سركش، 
ده فرا مى خوانیم، چرا كھ شما در طول حكومت عبیدهللا و پدرش جز بیچارگى و نكبت و بدبختى چیزى نصیبتان نش

است؛ چشمانتان را با میلھ ھاى تفتیده از حدقھ بیرون آوردند، دست و پاى شما را بریدند، بدنھایتان را مثلھ كردند و 
بر شاخھ ھاى نخل، بھ دارتان آویختند و برجستگان و قاریانتان چون حجر بن عدى و یارانش و ھانى بن عروه، و 

 .((نظیر وى را بھ شھادت رساندند
بھ خدا : عبیدهللا و پدرش پرداختند و گفتند  سپاھیان دشمن، زھیر را بھ ناسزا گرفتند و بھ ستایش  :راوى مى گوید

 .از این جا فاصلھ نمى گیریم تا یار تو و ھمراھانش را از دم تیغ بگذرانیم و یا آنان را نزد امیر ببریم! سوگند
و دوستى و یارى سزاوارتر از فرزند سمیھ  فرزندان فاطمھ بھ محبت! بندگان خدا)) :زھیر خطاب بھ آنان گفت

ھستند، اگر بھ یارى آنان نمى شتابید، شما را بھ خدا مبادا دستتان بھ خون آن ھا آلوده شود، در امور بین او و یزید 
 .((یزید بى آن كھ حسین را بكشد، از فرمانبردارى شما راضى خواھد شد! دخالت نكنید، بھ جانم سوگند

از پُر سخن .ساكت شو، خدا صدایت را خفھ كند: ر، تیرى بھ سوى زھیر پرتاب كرد و گفتشم: راوى مى گوید
 !گفتن، ما را خستھ كردى

من كھ تو را خطاب نمى كنم، تو ! اى پسر كسى كھ بر پاشنھ ھایش ادرار مى كند: زھیر خطاب بھ شمر گفت
ز كتاب الھى را بدانى، تو را مژده باد بھ تصور نمى كنم تو حكم دو آیھ ا! چھارپایى بیش نیستى، بھ خدا سوگند

 .خوارى و عذاب دردناك روز رستاخیز
 .خدا تو و یارت را بھ زودى خواھد كشت: شمر بھ زھیر گفت

مرگ در راه حسین، برایم از زندگى جاودان ! بھ خدا سوگند! مرا از مرگ مى ترسانى؟: زھیر در پاسخ وى گفت
 .در كنار شما، دوست داشتنى تر است

بى ادب و ] شمر[این فرد ! بندگان خدا: سپس زھیر رو بھ مردم كرد و با صداى بلند اظھار داشت: راوى مى گوید
كسانى كھ خون فرزندان و اھل بیت رسول خدا ! خشن و نظیر او شما را از دینتان منحرف نسازند، بھ خدا سوگند

انى كھ بھ یارى آن ھا شتافتھ و از حریم آنان دفاع را بر زمین بریزند و بھ روى كس) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 .بى بھره خواھند ماند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كنند، تیغ بكشند، از شفاعت رسول اكرم 

 :مى فرماید) علیھ السالم(اباعبدهللا ! اى زھیر: مردى از پشت سر صدا زد: راوى مى گوید
نھ كھ مؤمن آل فرعون بھ بھترین وجھ ممكن قوم خود را پند داد و بھ ھمانگو! بھ سوى ما بازگرد، بھ جانم سوگند))

سوى خدا فراخواند، تو نیز چنین كردى تا چھ قبول افتد و چھ در نظر آید، و بدین سان زھیر بھ سوى یاران امام 
 .(319)بازگشت) علیھ السالم(حسین 

را پاره ) علیھ السالم(شمر حملھ كرد و با نیزه خیمھ ھاى امام : ابومخنف از حمید بن مسلم روایت كرده كھ گفت
 .آتش بیاورید تا این خیمھ ھا را بر سر ساكنانش آتش بزنم: كرد و فریاد زد

پسر ذى )) :با صداى بلند فرمود) علیھ السالم(حسین  .زنان بھ شیون و زارى پرداختھ و از خیمھ بیرون دویدند
 .((درخواست آتش مى كنى كھ خیمھ مرا بر سر خانواده ام بسوزانى؟ خدا تو را در آتش بسوزاند! الجوشن



زھیر بن قین با ده تن از یارانش بھ شمر و ھوادارانش حملھ سختى را آغاز كرد و آن را از خیمھ ھا دور ساخت و 
یكى از ھواداران و نزدیكان شمر را بھ ھالكت رساند و یاران زھیر بقیھ را تعقیب كردند ولى سپاه  ابوعزه ضبابى

 .جان سالم بھ در برد(320) دشمن آنان را بھ محاصره در آورد و تعداد زیادى از آن ھا را بھ شھادت رساند و زھیر
پس از شھادت حبیب، آتش جنگ شعلھ ور شد، زھیر و حّر، جنگ سختى را آغاز كردند، : ابو مخنف مى گوید

ھرگاه یكى از آن دو یورش مى برد و بھ محاصره در مى آمد، دیگرى حملھ مى كرد و او را نجات مى داد، در این 
نماز خوف بھ جا آورد و پس از نماز، زھیر بھ میدان ) علیھ السالم(امام  گیر و دار، حر بھ شھادت رسید و سپس

وى در حالى كھ این رجز را مى خواند بر سپاه . تاخت و چنان جانانھ مى جنگید كھ نظیر آن دیده و شنیده نشده بود
 :دشمن ھجوم برد

 انا زھیر و انا ابن القین 
 

 اءذودكم بالسیف عن حسین 

 .فرزند قین و با شمشیر خود شما را از حسین دور مى سازممن زھیرم و : یعنى
 :ایستاد و عرضھ داشت) علیھ السالم(سپس از میدان بازگشت و در برابر امام حسین 

 فََدتَك نفسى ھادیا مھدیا 
 

 الیوم القى جّدك النبیا 

 و حسنا و المرتضى علیا 
 

 و ذا الجناحین الشھید الحیا 

امروز بھ دیدار جدت پیامبر، و حسن و على مرتضى و ! ھدایت كننده و ھدایت شده اىجانم بھ فدایت كھ : یعنى
 .جعفر طیار؛ آن شھید ھمیشھ جاوید، نایل خواھم آمد

سرانجام كثیر بن . خداحافظى كرد و بھ میدان بازگشت و بھ مبارزه پرداخت) علیھ السالم(گویى زھیر با حسین 
 .(321)بر او حملھ ور شده و وى را بھ شھادت رساندندعبدهللا شعبى و مھاجر بن اوس تمیمى 

 :بالین او حاضر شد و فرمود) علیھ السالم(آن گاه كھ زھیر از اسب بھ زمین افتاد، امام : سروى در مناقب مى گوید
 .و لعن هللا قاتلیك، لعن الَِّذیَن ُمِسخوا قردة و خنازیر! یا زھیرال یبعدنك 

خداوند تو را از رحمت خویش دور نگرداند و قاتالن تو را مانند كسانى كھ با لعنت خدا بھ صورت میمون و خوك ))
 ((.(322)در آمدند، لعنت نماید

 :و خود در این باره سروده ام
 ال یبعدنك هللا من رجل 

 
 وعظ العدى بالواحد االحد 

 ابقى لدفع الضیم من احد   ثم انثى نحو الخمیس فما 

. دىاى كسى كھ دشمنان را بھ پرستش خداى یگانھ و یكتا پند دا! خداوند تو را از رحمت خویش دور نسازد: یعنى
 .نگذاشت) باقى(سپس بھ سمت لشكریان برگشت و بر آن ھا حملھ برد و در رد تجاوز، جایى براى انتقاد 

 سلمان بن ُمضارب بن قیس انمارى بجلى
بھ  60سلمان در سال . وى، پسر عموى حقیقى زھیر بود؛ زیرا قین برادر مضارب و ھر دو پسران قیس بودند

پیوست و بار و بنھ ) علیھ السالم(د و زمانى كھ زھیر در مسیر راه بھ امام اتفاق پسر عموى خود حج بھ جا آور
 .خود را بھ كاروان حضرت منتقل ساخت، سلمان نیز از پسر عموى خود پیروى كرد

سلمان در جمع عده اى بعد از نماز ظھر و شاید قبل از زھیر بھ درجھ رفیع شھادت نایل : صاحب حدائق مى گوید
 .(323)گشت

 (324)سوید بن عمرو بن ابوالمطاع انمارى خثعمى 
دى وارستھ و نیایشگر و بسیار نماز گزار، دلیر و در جنگ ھا شخصى سوید پیرمر: بھ گفتھ طبرى و داوودى

 .كارآزموده بود
شرفیاب شد و بھ او سالم كرد، ) علیھ السالم(ضحاك بن عبدهللا مشرقى، حضور امام حسین : بھ روایت ابومخنف

برخوردار باشى، من تا زمانى كھ شما از یار و یاورى : حضرت وى را بھ یارى طلبید، در پاسخ امام عرض كرد
 .تو را كمك خواھم كرد

) علیھ السالم(شرط او را پذیرفت تا این كھ عمر سعد بھ تیراندازان فرمان داد یاران امام حسین ) علیھ السالم(امام 
را آماج تیر سازند و اسبھاى آنان را پى كنند، ضحاك اسب خویش را در خیمھ اى مخفى كرد، سپس بھ اطراف 

رخصت ) علیھ السالم(از امام . ید و بشر بن عمرو حضرمى كسى با حسین باقى نمانده استنگریست، دید جز سو
 .((چگونھ مى توانى از دست دشمن نجات یابى؟)) كیف لك بالنجاة؛ :رفتن خواست، حضرت بدو فرمود

 .یابماسبم را در خیمھ اى مخفى كرده ام و آسیبى بھ آن نرسیده بر آن سوار مى شوم و نجات مى : عرض كرد
 .خود دانى: حضرت فرمود
 .وى سوار بر مركب شد و پس از درنگى كوتاه، توانست خود را نجات دھد(325) بھ گفتھ راوى،

د بھ میدان رفت و بھ نبرد پرداخت تا زخم ھاى بشر حضرمى كھ بھ شھادت رسید، سوی: سیره نویسان گفتھ اند



) علیھ السالم(سنگینى برداشت و بھ صورت روى زمین افتاد، دشمن تصور كرد وى كشتھ شده، آن گاه كھ حسین 
حسین كشتھ شد، او در خود رمقى احساس كرد ولى شمشیرش را از : بھ شھادت رسید، سوید شنید دشمن مى گوید

دى كھ ھمراه داشت، لحظاتى با دشمن مبارزه كرد و سپس او را محاصره كردند و عروة بن او گرفتھ بودند، با كار
 .(326)بكار تغلبى وزید بن ورقاء جھنى، وى را بھ شھادت رساندند

 عبدهللا بن بشر خثعمى
عبدهللا بن بشر بن ربیعة بن عمرو بن منارة بن قمیر بن عامر بن رائسة بن مالك بن واھب بن جلیحة بن كلب وى، 

و از دالورمردان معروف و انسانى حقیقت جو بود، . بن ربیعة بن عفوس بن خلف بن اقبل بن انمار انمارى َخثعمى
 .استاز رشادت ھاى خود و پدرش در جنگ و نبردھا سخن بھ میان آمده 

او . بشر بن ربیعھ خثعمى، داراى زمین و ملكى در كوفھ بوده كھ بدان مقبره بشر گفتھ مى شود: ابن كلبى گفتھ است
 :در روز جنگ قادسیھ گفت

 انخت بباب القادسیة ناقتى 
 

 و سعد بن وقاص علّى امیر 

 .رمانده من بودف  شترم در دروازه قادسیھ زانو بھ زمین زد، در حالى كھ سعد بن وقاص : یعنى
عبدهللا فرزند بشر، در اردوگاه عمرسعد قرار گرفت ولى سپس بھ اتفاق كسانى، كھ قبل از آغاز جنگ خدمت امام 

 .رسیدند، بھ آن حضرت پیوست
صورت گرفت، شربت (327) عبدهللا بن بشر، در نخستین حملھ اى كھ قبل از ظھر: صاحب حدائق و دیگران گفتھ اند

 .شھادت نوشید
 شھداى كندى: بخش ھفتم

 (328)یزید بن زیاد بن مھاصر، ابوشعثاء كندى بھدلى 
از كوفھ خارج و بھ ) علیھ السالم(ردى مورد احترام، دلیر و بى پروا بود و قبل از برخورد حر با امام حسین وى، م

 .سوى امام رھسپار گردید
نامھ اى بھ ابن زیاد نوشت ) علیھ السالم(زمانى كھ حر براى كسب تكلیف در مورد امام حسین : ابومخنف گفتھ است

د، مالك بن نسر بدى كندى، پیك ابن زیاد نزد حر آمد و حر، او و نامھ اش را و در مسیر، امام را ھمراھى مى كر
آورد و چنان كھ در شرح حال حر یادآورى خواھد شد و قبال نیز بدان پرداختیم، مالك متوجھ ) علیھ السالم(نزد امام 

 .یزید بن زیاد شد
 مالك بن نسر، تویى؟: یزید گفت

 !آرى: گفت
 ت بنشیند چھ آورده اى؟مادرت بھ عزای: یزید گفت

 !چھ آورده ام؟ از پیشوایم فرمان برده ام و بھ بیعتم وفا كرده ام: گفت
خداى خود را نافرمانى نموده اى و از پیشوایت در راه نابودى خود، اطاعت كرده اى و با این : ابوشعثا بھ او گفت

 :اى كھ فرمودكار، ننگ و عار نصیب خود ساختى، آیا فرموده خداى متعال را نشنیده 
ة یَدُعوَن الَى النَّاِر و یَوَم القِیَاَمِة َال یُنَصُروَن؛  (329)و َجَعلنَاھُم اَءئِمَّ

 .((ز رستاخیز، یارى نخواھند شدآنان را پیشوایانى قرار دادیم كھ بھ آتش دوزخ فرامى خوانند و رو))
 .بھ وى پاسخى ابلھانھ داد(330) مالك 

ان ابوشعثا، ابتدا سواره بھ كارزار پرداخت و زمانى كھ اسبش را پى كردند، در برابر دیدگ: بھ روایت ابومخنف
بر سر زانو نشست و یكصد تیر بھ سوى دشمن شلیك كرد كھ پنج تیر از آن تعداد بھ خطا ) علیھ السالم(حسین 

 :وى تیراندازى چیره دست و ماھر بھ شمار مى رفت و ھرگاه تیراندازى مى كرد، مى گفت .رفت
 فُرساِن العرجلة   انا ابن بھدلھ 

 .((و سواره نظام، یكھ سوارندمن از قبیلھ بھدلھ ام كھ میان پیادگان ))
سپس در حالى كھ این . جز پنج تیر، سایر تیرھایم بھ ھدف خورد: زمانى كھ تیرھایش تمام شد، بھ پا خاست و گفت

 :رجز را مى خواند، با شمشیر بر سپاه دشمن حملھ برد
 انا یزید و ابى مھاصر 

 
 كاننى لیث بغیل خادر 

 (331)د تارك و ھاجر و البن سع  یا رب انى للحسین ناصر 

 .من از شیر جاى گرفتھ در بیشھ، شجاع ترم. من یزیدم و پدرم مھاصر است: یعنى
 .من از یاوران حسینم و از ابن سعد، بریده و او را رھا كرده ام! پروردگارا

 .یزید ھمواره شمشیر مى زد تا این كھ بھ درجھ رفیع شھادت نایل شد
 :كمیت اسدى در این خصوص گفتھ است



 و مال ابوالشعثاء اشعث دامیا 
 

 و إن اباحجل قتیل مجحل 

 .ابوشعثا بھ خاك و خون كشیده شد و ابوجحل آغشتھ بھ خون گردید: یعنى
 حارث بن امرء القیس كندى

وى ابتدا در اردوگاه عمر . بسیار نیایشگر مى آمد و در تاریخ جنگ ھا از او یاد شده است حارث، از دالورمردان
را پذیرا نشدند، او بھ امام ) علیھ السالم)سعد قرار گرفت ولى آن زمان كھ سپاھیان عمر سعد، سخنان امام حسین 
 .پیوست و در ركاب آن حضرت مبارزه كرد تا بھ فیض شھادت نایل گشت

 .(332)حارث، در نخستین حملھ بھ شھادت رسید: ق گفتھ استصاحب حدائ
 زاھر بن عمرو كندى

تھ سیره نویسان گف. وى، دلیرمردى كارآزموده و معروف بھ شجاعت و عالقھ مندى اش بھ اھل بیت، مشھور بود
ھنگامى كھ عمرو بن حمق، بر ضد زیاد شورید، زاھر نیز او را ھمراھى مى كرد و در گفتار و كردار، یار و : اند

ھمدم او بود و آن گاه كھ معاویھ بھ جستجوى عمرو پرداخت، زاھر را نیز تحت پیگرد قرار داد، عمرو را كشت و 
دیدار كرد و ) علیھ السالم(رد و در مسیر راه با حسین ھجرى، حج بھ جا آو 60او در سال . زاھر موفق بھ فرار شد

 .بھ مالزمت ركاب او در آمد و در كربال در كنار آن حضرت، حضور یافت
 .(333)زاھر، در نخستین حملھ بھ شھادت رسید: سروى گفتھ است

محمد بن سنان زاھرى كھ از امام رضا و امام جواد علیھماالسالم نقل كرده، از : شیخ طوسى و دیگران گفتھ اند
 .(334)بدرود حیات گفت 220نوادگان زاھر است كھ در سال 

 ن عمرو بن احدوث حضرمى كندىبشر ب
فرزندان او در تاریخ جنگ ھا معروف بوده . بشر، از اھالى حضرموت و از قبیلھ كنده و از تابعین بھ شمار مى آمد

 .شرفیاب شد) علیھ السالم(وى از جملھ كسانى بوده كھ قبل از آغاز جنگ، حضور اباعبدهللا الحسین . اند
پسرت : فرا رسید و جنگ در گرفت، بھ بشر كھ در حال جنگ بود، گفتھ شد روز دھم محرم كھ: داوودى مى گوید

 .عمرو، در مرزھاى رى، بھ اسارت در آمده است
. او، و خود را نزد خدا بھ ذخیره مینھم، دوست ندارم او اسیر شود و من پس از او زنده بمانم: وى در پاسخ گفت

 :فرمود سخنان وى را شنیدم و بدو) علیھ السالم(امام حسین 
 .رحمك هللا انت فى حّل من بیعتى، فاذھَب و اعَمل فى فَكاِك ابنِك

خداوند تو را مشمول رحمت خویش گرداند، من بیعتم را از تو برداشتم، اكنون مى توانى بروى و براى آزادى ))
 .((فرزندت اقدام نمایى

 .ر از تو جدا شومدرندگان مرا زنده زنده طعمھ خویش سازند اگ! اى اباعبدهللا: عرض كرد
 .ھذه االثواب البرود یستعین بھا فى فَكاك اخیھ -و كان معھ  -فاءعط ابنَك محمدا  :حضرت فرمود

بسپار تا بھ وسیلھ آن ھا در آزادى برادرش  - كھ ھمراه پدر بود  -بنابراین، این پارچھ ھاى بُرد را بھ پسرت محمد ))
 .(335)رزش یك ھزار دینار بدو بخشیدو حضرت پنج قطعھ لباس گران بھا بھ ا(( بكوشد

 .(336)بشر، در نخستین حملھ دشمن، بھ فیض شھادت نایل شد: سروى مى گوید
 (337)ُجندب بن حجیر كندى خوالنى 

) علیھ السالم(تلقى مى شد كھ بھ سوى امام حسین ) علیھ السالم(وى، از بزرگان شیعھ و از یاران امیرالمؤمنین 
 .ھسپار گردید و قبل از برخورد حر با حضرت، با امام دیدار كرد و ھمراه آن بزرگوار بھ كربال آمدر

 .جندب با دشمن مبارزه كرد و در آغاز جنگ بھ درجھ رفیع شھادت نایل آمد: سیره نویسان گفتھ اند
 .(338)جندب و فرزندش حجیر، در آغاز جنگ، بھ شھادت رسیدند: صاحب حدائق گفتھ است

كشتھ شدن فرزندش ھمراه وى از نظر این جانب مقرون بھ صحت نیست، چنان كھ در زیارت ناحیھ مقدسھ نیز از 
 .رى كردمفرزند او یادى نشده، بھ ھمین دلیل از شرح حال، او ھمراه با پدرش، خوددا

 شھداى غفارى: بخش ھشتم
 (339)عبدهللا بن عروة بن حّراق غفارى و برادرش عبدالرحمان 

) علیھ السالم(میرالمؤمنین این دو برادر، از بزرگان سرشناس كوفھ و از دالورمردان آنان و از صاحبان والیت ا
و از جملھ كسانى بوده كھ در جنگ ھاى جمل، ) علیھ السالم(جد آن ھا حّراق، از یاران امیرالمؤمنین . بوده اند

 .پیوستند) علیھ السالم(عبدهللا و عبدالرحمان، در كربال بھ امام حسین . صفین و نھروان شركت داشتھ است
فزونى سپاه دشمن را مشاھده كردند و دانستند قادر بر حفظ ) علیھ السالم(حسین  زمانى كھ یاران: بھ گفتھ ابومخنف

عبدهللا . و خود نیستند، براى كشتھ شدن در ركاب آن حضرت، بر یكدیگر پیشى مى گرفتند) علیھ السالم(جان امام 
دشمن ! السالم علیك! یا اباعبدهللا: شرفیاب شدند و عرضھ داشتند) علیھ السالم(و عبدالرحمان غفارى حضور امام 



ما را تا نزدیكى شما عقب رانده است، دوست داریم در برابر دیدگانت بھ شھادت برسیم و از وجود مقدست حمایت 
 .و دفاع نماییم

 ((.بھ من نزدیك شوید! خوش آمدید)) مرحبا بكما ادنوا منّى؛ :حضرت فرمود
دشمن درگیر شدند؛ یكى از آن دو رجز مى خواند و  آن دو بھ حضرت نزدیك شدند و در نزدیكى آن بزرگوار با

 :دیگرى آن را تكمیل مى كرد و مى گفتند
 قد علمت حقا بنو غفار 

 
 و خندف بعد بنى نزار 

 بكل عضب صارم بتّار   لنضربّن معشر الفجار 

 (341)بالمشرفى و القنا الخطار   (340) یا قوم ذودوا عن بنى االطھار

فر، كھ ما با شمشیر بران بر گروه نجار و كا. قبیلھ غفار و تیره خندف و نزار بھ خوبى مى دانند: یعنى
 .با شمشیر و نیزه از فرزندان پاك پیامبر دفاع كنید !مردم. ضرباتمان را وارد مى سازیم

 .این دو برادر ھمچنان بھ پیكار ادامھ دادند تا بھ فیض شھادت نایل شدند
 .(342)عبدهللا، در نخستین حملھ و عبدالرحمان ھنگام نبرد تن بھ تن بھ شھادت رسید: بنابھ نقل سروى

نیز ھمین معنا ) پیادگان) ((مراجلھ))آن دو در جنگ تن بھ تن بھ شھادت رسیدند و از مفھوم كلمھ : دیگرى گفتھ است
 .برداشت مى شود

 

 

 (343)جون بن حوى، غالم آزاد شده ابوذر غفارى 
ابتدا در خدمت گزارى امام حسن و پس از او در . پیوست) علیھم السالم(جون، پس از شھادت ابوذر، بھ اھل بیت 

از مدینھ بھ مكھ و از آن جا بھ ) معلیھ السال(، انجام وظیفھ نمود و در سفر امام )علیھ السالم(خدمت امام حسین 
 .عراق، حضرت را ھمراھى مى كرد

آمد و از او ) علیھ السالم(آن گاه كھ آتش جنگ برافروختھ شد، مقابل امام حسین : بھ گفتھ رضى الدین داوودى
 :بھ او فرمود) علیھ السالم(اجازه میدان خواست، امام 

 .ا للعافیة فال تبتَِل بطریقتناانت فى اذن منّى، فانما تبعتَنا طلب! یا جون
من بیعتم را از تو برداشتم، تو بھ امید عافیت و آسایش تا این جا ھمراه ما آمده اى، در راه ما خود را بھ ! اى جون))

 .((ناراحتى و مصیبت مبتال مكن
 :انداخت و آن ھا را مى بوسید و عرضھ داشت) علیھ السالم(جون، خود را بھ پاھاى امام حسین 

من در زمان رفاه و آسایش، كاسھ لیس شما باشم، ولى در شدت و ناراحتى در مقابل دشمن، ! اى فرزند رسول خدا))
درست است كھ بدنم بدبو و خاندانم ناشناختھ و رنگم سیاه است، ولى با بھشت !] اماما[دست از یارى شما بردارم؟ 

! انم بھ عزت و سربلندى نایل گردد، نھ بھ خدا سوگندبرین بر من منت بگذار تا بدنم خوشبو و رنگم سفید و خاند
 .ھرگز از شما جدا نخواھم شد تا خون سیاھم با خون شما آمیختھ گردد

 :بھ او رخصت داد و در حالى كھ این رجز را مى خواند بھ میدان كارزار شتافت) علیھ السالم(امام 
 كیف ترى الفجار ضرب االسود 

 
 بالمشرفى و القنا المسدد 

 
یذّب عن آل النبى احمد 

 
نابكاران این برده سیاه را چگونھ خواھى دید؟ ضربتى با شمشیر مشرفى و نیزه ھایى كھ بھ ھدف مى خورند : یعنى

 .و از خاندان پیامبر احمد، حمایت مى كنند
 .(344)سپس بھ مبارزه پرداخت تا فرشتھ شھادت را در آغوش كشید

 :بر بالین جون قرار گرفت و فرمود) علیھ السالم(امام حسین : محمد بن ابوطالب مى گوید
 .(345)اللھم بیّض وجھھ و طیّب ریحھ واحشرهُ مع االءبراِر و عّرف بینھ و بین محمد و آل محمد

چھره اش را سفید، بدنش را خوشبو و او را با خوبان و نیكان محشور گردان و میان او و محمد و ! خدایا))
 .((خاندانش، آشنایى بیشتر مقرر فرما

: ام زین العابدین علیھماالسالم روایت كرده اند فرمود، از پدر بزرگوارش ام)علیھ السالم(دانشمندان ما از امام باقر 
زمانى كھ قبیلھ اسد پس از چند روز براى خاكسپارى پیكرھاى شھدا در میدان نبرد، حضور یافتند، از بدن جون، 

 :و خود، در این خصوص سروده ام.(346) بوى مشك بھ مشامشان رسید



 خلیلى ماذا فى ثرى الطف فانظروا 
 

 اجونة طیب تبعث المسك ام جون 

 اذلك جون ام قرابتھ عون   و من ذا اَلَِّذى یدعو الحسین الءجلھ 

 لئن كان عبدا قبلھا فلقد زكا 
 

 النجار و طاب الریح و ازدھر اللون 

اك كربال بنگر چھ مى بینى؟ آیا عطر دانى است كھ از آن بوى مشك مى طراود، یا بدن در خ! اى دوست: یعنى
 جون است؟

 .كیست آن كس كھ حسین در حق او دعا كرد؟ آیا جون است یا عون كھ از نزدیكان اوست
 .دخوشبو و رنگ چھره اش درخشان گردی  ھرچند جون قبال برده بود، ولى اكنون نسب او پیراستھ گشت و بدنش 

 شھداى كلبى: بخش نھم
 (347)عبدهللا بن عمیر كلبى 

 .بن جناب كلبى علیمى است(348) وى، ابووھب عبدهللا بن عمیر بن عباس بن عبد قیس بن علیم 
قبیلھ ھمدان مسكنى  ((چاه جعده))پس از وارد شدن بھ كوفھ، در منطقھ . او فردى دالور و شجاع و مورد احترام بود

 .ام وھب دخت عبد، از تیره بنى نمر بن قاسط، در آن اقامت گزیدند  تدارك دیده و خود و ھمسرش 
مشاھده كرد، ) علیھ السالم(عبدهللا در منطقھ نخیلھ گروھى را مھیاى رفتن بھ سوى امام حسین : گفتھ ابومخنف بھ

صلى هللا علیھ (این افراد، بھ یارى حسین پسر فاطمھ دختر رسول خدا : جریان را از آن ھا جویا گشت، بدو گفتھ شد
 .مى روند) و آلھ و سلم

ارزه با مشركان، عالقھ شدیدى داشتم ولى معتقدم پاداش نبرد با كسانى كھ با فرزند من براى مب! بھ خدا سوگند: گفت
دخت پیامبر خود مى جنگند در پیشگاه خدا كمتر از پاداش جھاد مبارزه با مشركان نیست، از این رو، نزد ھمسرش 

 .آمد و او را در جریان آن چھ شنیده بود قرار داد و از تصمیم خود وى را آگاه ساخت
حق را دریافتھ اى، خداوند تو را بھ حق رھنمون گردد و توفیق او فرا راھت باشد، تصمیم : ھمسرش بھ او گفت

 .خود را عملى ساز و مرا نیز با خود ببر
شرفیاب شد و در جوار ) علیھ السالم(عبدهللا شبانھ ھمسرش را از شھر بیرون برد تا خدمت امام : راوى مى گوید

 .یدآن بزرگوار اقامت گز
ھمین كھ عمر سعد بھ سپاه امام نزدیك شد و تیرى بھ سوى یاران امام پرتاب كرد، تیراندازى دشمن آغاز شد و 

آیا ھماوردى وجود دارد؟ : یسار غالم زیاد و سالم برده عبیدهللا از صف لشكر بیرون آمده و با تكرار این جملھ كھ
 .بدان ھا دستور نشستن داد) علیھ السالم(اباعبدهللا  .د جستندحبیب و بریر براى مبارزه از جاى خو. مبارز طلبیدند

اجازه ! خداوند شما را مشمول رحمت خویش گرداند! یا اباعبدهللا: عبدهللا بن عمیر بھ پا خاست و عرضھ داشت
در برابر كھ مردى را با قامت بلند و بازوانى ستبر و چھارشانھ ) علیھ السالم(امام . فرمایید بھ مصاف این دو بروم

تصور مى كنم این مرد، بسیارى از حریفانش را بھ ھالكت )) انى الءحسبھ لالءقران قتاال؛ :خود مى دید، فرمود
 .((اگر بخواھى مى توانى بھ میدان روى)) :، سپس فرمود((برساند

مى شناسیم، باید زھیر، ما تو را ن: گفتند .كیستى؟ خود را معرفى كرد: یسار و سالم بدو گفتند. عبدهللا بھ میدان تاخت
 .حبیب و یا بریر بھ جنگ ما بیایند

! تو از مبارزه با ھر كسى سر باز مى زنى؟! روسپى زاده: عبدهللا بھ یسار كھ پیشاپیش سالم در حركت بود، گفت
ھر كھ بھ جنگ تو بیاید از تو بھتر است و سپس بر او حملھ برد و با شمشیر بر او ضربتى زد و او را از توان 

یاران عبدهللا فریاد زدند، مراقب باش این . انداخت و ھمچنان با شمشیر بر او مى نواخت كھ سالم بر او حملھ كرد
عبدهللا توجھى نكرد و سالم بھ او رسید و با پیش دستى خواست با شمشیر ضربھ اى بر . برده بھ تو نزدیك مى شود

د انگشتانش قطع شد، آن گاه بر او ھجوم برد و وى را بھ او وارد سازد كھ عبدهللا دست چپ خویش را سپر قرار دا
شتافت و پس از كشتن دو رقیب، در مقابل آن بزرگوار قرار گرفت و ) علیھ السالم(ھالكت رساند و نزد امام حسین 

 .این گونھ رجز مى خواند
 إْن تنكرونى فإنا ابن كلب 

 
 حسبى ببیتى فى علیم حسبى 

 انى امرؤ ذو مرة و عصب 
 

 لست بالخّوار عند النكب و 

 بالطعن فیھم مقدما و الضرب   انى زعیم لك ام وھب 

منم مردى . كھ از خاندان علیم ھستم  كلبم، افتخارم ھمین بس) قبیلھ(اگر مرا نمى شناسید بدانید من فرزند : یعنى
 .قدرتمند و سرسخت كھ بھ ھنگام سختى ھا ناتوان نخواھم بود

 .متعھد مى شوم كھ با نیزه و شمشیر بر آنان ضربھ وارد سازمدر برابرت ! اى ام وھب
پدر و : ام وھب ھمسر عبدهللا، عمود خیمھ اى بر گرفت و بھ سمت شوھر شتافت و صدا مى زد: راوى مى گوید

 .مبارزه نما) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در راه فرزندان پاك محمد ! مادرم فدایت



تا در : و را نزد زنان باز گرداند، ولى ام وھب دامان لباس وى را گرفت و مى گفتعبدهللا بھ سوى ھمسر آمد تا ا
كنار تو جان ندھم ھرگز از تو دست بر نخواھم داشت، ولى چون قبضھ شمشیر خون آلود، از دست راست عبدهللا 

علیھ (امام حسین جدا نمى شد و انگشتان دست چپش قطع شده بود، قادر نبود ھمسرش را باز گرداند، از این رو، 
 :بھ سمت ام وھب آمد و فرمود) السالم

 .خیرا، ارجعى رحمك هللا الى النساء فاجلسى معھّن فانھ لیس على النساء قتال) بیتى(ُجزیتم من اھل بیت 
در راه حمایت از اھل بیت من بھ پاداش نیك نایل شدید، خدا تو را مشمول رحمت خویش قرار دھد، بھ سوى زنان ))

 .((ھا باز گرد و در كنار آنان بیاسا؛ زیرا جھاد از زنان برداشتھ شده است در خیمھ
 .(349)ام وھب بھ خیمھ ھا نزد زنان بازگشت

سپاه امام یورش برد، یاران حضرت از خود  عمرو بن حجاج زبیدى بر جناح راست: ابوجعفر طبرى مى گوید
استقامت بھ خرج داده و بر زانو نشستند و نیزه ھا را بھ سمت دشمن نشانھ رفتند، از این رو سوارانشان پیش 

در مقابل این حملھ نیز استقامت و ) علیھ السالم(یاران امام . نیامدند و شمر بر جناح چپ سپاه حضرت حملھ كرد
 .آنان را آماج تیر ساختندپایدارى نموده و 

كارزار سختى را آغاز نمود و تعدادى از سپاه دشمن را بھ  -كھ در جناح راست سپاه قرار داشت  - عبدهللا كلبى 
ھالكت رساند و سپس ھانى بن ثبیت حضرمى و بكیر بن حى تیمى، از تیره تیم هللا بن ثعلبھ، وى را بھ شھادت 

 .(350)رساندند
علیھ (آن گاه كھ جناح راست و چپ سواره نظام و پیاده نظام سپاه دشمن، بر یاران امام حسین : بھ گفتھ ابومخنف

از پا در آمدند ) علیھ السالم(یورش بردند و جنگ بسیار سختى میان آنان در گرفت و بیشتر یاران اباعبدهللا ) السالم
و اندك بودن سپاه حضرت نمودار شد و گرد و غبار فرو نشست، ھمسر عبدهللا كلبى از خیمھ خارج و بھ سوى 

از ! بھشت گوارایت باد: شوھر روانھ شد و بالین سر او نشست و خاك و خون از چھره اش پاك كرد و مى گفت
در این اثنا شمر بھ غالمش رستم . دارم مرا نیز كنار تو قرار دھد خدایى كھ بھشت را روزى تو گردانده مسئلت

فرمان داد با ھمان عمود بر سر آن زن بكوبد، او نیز چوب را محكم بر سر او فرود آورد و سرش را شكافت و در 
 .(351)ھمان مكان جان داد

 عبداالعلى بن یزید كلبى علیمى
وى، جنگجویى شجاع از شیعیان كوفھ و از جملھ افرادى بود كھ ھمراه با مسلم بن عقیل دست بھ قیام زد ولى آن گاه 

كھ مردم دست از یارى مسلم برداشتند، كثیر بن شھاب، عبداالعلى را دستگیر و نزد عبیدهللا بن زیاد فرستاد و 
 .عبیدهللا او را بھ زندان افكند

زمانى كھ مسلم بھ شھادت رسید، عبیدهللا زیاد، عبداالعلى را احضار كرد و بھ بازجویى او : بنابھ نقل ابومخنف
من براى تماشا بیرون آمده بودم، از او درخواست كرد سوگند بخورد ولى او خوددارى كرد، بھ : وى گفت. پرداخت

 .(352)فرستاد و در آن جا او را بھ شھادت رساندند، رحمة هللا علیھ(( سبیع))ه ھمین دلیل وى را بھ مقبر
 سالم بن عمرو، غالم بنى مدینھ كلبى

بیلھ كلب را تشكیل مى داد، قبل از آغاز جنگ، خدمت او مردى كوفى و شیعى و برده بنى مدینھ بود كھ تیره اى از ق
 .شرفیاب شد و بھ یاران آن بزرگوار پیوست) علیھ السالم(امام حسین 

 .(353)بود تا بھ درجھ رفیع شھادت رسید) علیھ السالم(سالم ھمواره با امام حسین : در حدائق گفتھ است
كھ در نخستین حملھ دشمن بھ شھادت ) علیھ السالم(با جمعى از یاران امام حسین ) سالم(وى : بھ گفتھ سروى

 .(354)رسیدند، شربت شھادت نوشید و در زیارت ناحیھ مقدسھ، از او یاد و درود، نثارش شده است
 شھداى ازدى: بخش دھم

 (355)مسلم بن كثیر اعرج ازدى ازد شنُوه كوفى 
حضور داشتھ و در یكى از جنگ ھاى آن ) علیھ السالم(المؤمنین وى، از تابعین ساكن كوفھ و در ركاب امیر

 .حضرت از ناحیھ پا زخمى شد
شد و ھنگام فرود آمدن آن حضرت  (علیھ السالم(مسلم از كوفھ خارج و رھسپار كوى حسین : سیره نویسان گفتھ اند

 .در كربال بھ آن بزرگوار رسید
 .ھ بھ درجھ شھادت نایل آمدمسلم بن كثیر، در نخستین حمل: بنابھ نقل سروى

 رافع بن عبدهللا، غالم مسلم ازدى
رھسپار گردید و در میدان نبرد، ) علیھ السالم(رافع، بھ اتفاق موالى خود مسلم یاد شده، بھ سوى امام حسین 

 .(356)حضور یافت و بھ شھادت رسید
 (357)قاسم بن حبیب بن ابوبشر ازدى 



قاسم، دالور مردى شیعى و اھل كوفھ بود و با سپاه ابن سعد از كوفھ بیرون رفت، وقتى بھ كربال رسید قبل از 
(358) پیوست و ھمواره مالزم ركاب آن حضرت بود تا این كھ در نخستین ) علیھ السالم(جنگ بھ امام حسین  شروع

 .حملھ دشمن، در مقابل حضرت بھ فیض شھادت نایل گشت
 زھیر بن سلیم ازدى

علیھ (از جملھ كسانى بود كھ در شب دھم محرم ھنگامى كھ دشمن را مصمم بر جنگ با اباعبدهللا الحسین  وى
 .)(359دید، بھ یاران حضرت پیوست و در نخستین حملھ دشمن، بھ شھادت رسید) السالم

فضل بن عباس بن ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب، آنگاه كھ در اشعار خود اعمال بنى امیھ را مورد نكوھش قرار 
 :مى دھد، از زھیر یاد مى كند

 ارجعوا عامرا و ُردوا زھیرا 
 

 ثم عثمان فارجعوا غارمینا 

 قتلوا حین جاوروا صفینا   وارجعوا الحر و ابن قین و قوما 

 منھم بالعراء ما یدفنونا   این بشر و قتلى  این عمرو و

حر و زھیر بن قین و كسانى را كھ در نبرد صفین . عامر و زھیر و آن گاه عثمان را غرامت زده بازگردانید: یعنى
عمرو و بشر و شھدایى كھ در بیابان مانده و بھ خاك سپرده . شركت داشتھ و بھ شھادت رسیدند نیز برگردانید

 د؟نشدند، كجاین
منظورش از عامر، زھیر، عثمان، حر، ابن قین، عمرو، بشر، عامر عبدى، زھیر بن سلیم، عثمان برادر حسین 

 .، حر ریاحى، زھیر بن قین، عمرو صیداوى و بشر حضرمى است)علیھ السالم(
 و برادرش ُحالس(360) نعمان بن عمرو ازدى راسبى 

بھ شمار مى آمده اند و ) علیھ السالم)این دو برادر، فرزندان عمرو راسبى و اھل كوفھ و از یاران امیرالمؤمنین 
 .حالس مسؤ ولیت نگاھبانان حضرت را در كوفھ بر عھده داشتھ است

مر سعد از كوفھ بیرون رفتند، ولى زمانى كھ ابن سعد نعمان و حالس، با سپاھیان ع: صاحب حدائق مى گوید
را نپذیرفت، در جمع كسانى كھ شبانھ نزد امام مى آمدند، بھ آن حضرت ) علیھ السالم(شرطھاى امام حسین 

 .پیوستند
 .(361)آنان ھمواره مالزم ركاب وى بودند تا در برابر حضرت، بھ درجھ رفیع شھادت نایل آمدند

 .(362)این دو برادر، در نخستین حملھ بھ شھادت رسید: بھ گفتھ سروى
 عمارة بن صلخب ازدى

جملھ شیعیانى بود كھ در كوفھ با مسلم بن عقیل بیعت كرد و ھمراه او دست بھ قیام زد، زمانى كھ مسلم وى، از 
 .از قبیلھ ازد: از كدام قبیلھ اى؟ گفت: دستگیر و بھ شھادت رسید، ابن زیاد، عماره را احضار كرد و از او پرسید

 .او را نزد قبیلھ اش برده و گردن بزنید: گفت
 .(363)وى را نزد قبیلھ اش ازد بردند و میان آن ھا گردن زدند: ى گویدابوجعفر طبرى م

 شھداى عبدى: بخش یازدھم
 یزید بن ثبیط عبدى، عبد قیس بصرى و پسرانش عبدهللا و عبیدهللا

 .و از یاران ابواالسود و میان قبیلھ خود، شخصیتى مورد احترام بود یزید، از شیعیان
ماریھ دخت منقذ عبدى، اظھار تشیع مى كرد و خانھ او مركز تجمع و گردھمایى شیعیان : ابوجعفر طبرى مى گوید

نگارى بھ سمت عراق و نامھ ) علیھ السالم(خبر آمدن امام حسین . بود كھ در آن بھ بحث و گفتگو مى پرداختند
مردم آن سامان با آن حضرت، بھ ابن زیاد رسید، از این رو، بھ فرمانرواى خود فرمان داد بر كلیھ راه ھا دیده بان 

 .بگمارد و گذرگاه ھا را ببندد
بشتابد و پسرانش  (علیھ السالم(تصمیم گرفت بھ سوى امام حسین  -راى ده فرزند پسر بود كھ دا(364) یزید بن ثبیط

كدام یك از شما حاضر است قبل از دیگران با من مى آید؟ دو تن از : را براى این كار فرا خواند و بدان ھا گفت
من تصمیم گرفتھ : مع یاران خود گفتیزید در خانھ ماریھ در ج. پسرانش بھ نام ھاى عبدهللا و عبیدهللا داوطلب شدند

ما از ماموران ابن زیاد بیم : ام از شھر بیرون روم و اینك راھى ھستم، چھ كسى با من مى آید؟ یارانش بھ او گفتند
 .و ھراس داریم

اگر سم اسبانم بھ زمین ھاى سخت برسد، از تعقیب كسى پروا ندارم و سپس رھسپار ! بھ خدا سوگند: یزید گفت
د و عامر و غالمش و سیف بن مالك و ادھم بن امیھ وى را ھمراھى كردند و در بیابان خشك و بى آب و گردیدن

رسیدند، در محل اتراق خود استراحت كرده، سپس ) علیھ السالم(علف راه پیمودند تا در منطقھ ابطح مكھ، بھ امام 
رسید، حضرت بھ دیدار وى ) علیھ السالم(ین خبر آمدن وى بھ امام حس .رفت) علیھ السالم(یزید بھ سراپرده حسین 

حضرت در . یزید براى دیدار شما بھ خیمھ ھاى شما آمده است: آمد تا بھ محل اقامت او رسید، بھ امام عرض شد



محل اقامت یزید بھ انتظار وى نشست، از سویى یزید بھ منزلگاه امام كھ رسید، حضرت را در سراپرده ندید، شنید 
حل اقامت او آمده، بھ سرعت در پى او بازگشت، وقتى امام را در محل اقامت خود مشاھده كرد، آن بزرگوار بھ م

 (365)قُل بِفَضِل هللاَ َو ِبَرحَمتِِھ فَبَِذلَِك فَلیَفَرُحوا؛ :این آیھ شریفھ را تالوت كرد
 .((بگو بھ فضل و رحمت الھى باید خوشحال شوند))

و آن گاه بر او درود فرستاد و نزدش نشست و آن بزرگوار را از  !السالم علیك یابن رسول هللا :سپس عرض كرد
در حق او دعاى خیر فرمود و سپس یزید منزلگاه خود را بھ نزدیكى ) علیھ السالم(امام  .تصمیم خود آگاه ساخت

منتقل ساخت و ھمواره مالزم ركابش بود تا این كھ در كربال و در جنگ تن بھ تن در  (علیھ السالم(سراپرده امام 
پسرانش در نخستین حملھ بھ شھادت : بھ فیض شھادت نایل آمد و بھ گفتھ سروى) علیھ السالم(برابر دیدگان حسین 

 .(366)رسیدند
نگاران نیز آن  حمیرى و دیگر تاریخ   عامر بن یزید در مصیبت پدرو برادران خود اشعارى سروده كھ ابوالعباس 

 :ھا را یاد آور شده اند
 خیر البریة فى القبور   یا فرو قومى فاندبى 

 درور من فیض دمع ذى   وابكى الشھید بعبرة 

 الحسین مع التفجع (367) وارث 
 

 و التاءّوه و الزفیر 

 قتلوا الحرام من االئمة 
 

 فى الحرام من الشھور 

 و ابكى یزید مجّدال 
 

 و ابنیھ فى حر الھجیر 

 تجرى على لبب النحور   م متزملین دماؤ ھ

 یا لھف نفسى لم تفز 
 

 معھم بجنات و حور 

براى . كھ در قبر آرمیده، آه و نالھ آغاز كن] حسین[بھ پا خیز و براى آن بھترین آفریده ھا ! اى فرو: یعنى
یھ بر حسین مرث. آن شھید گریھ كن؛ گریھ اى كھ اشكش از سرچشمھ دیدگان چون سیالب از رخسار جارى شود

بر ابن ثبیط . چرا كھ این امام محترم را در ماه محترم بھ شھادت رساندند. سرایى كن، مرثیھ اى ھمراه با آه و افغان
بر آغشتھ  .عبدى بھ خون آغشتھ و براى دو پسرش كھ در گرماى سوزان آفتاب بھ روى خاك افتادند، گریھ كن 

دریغا . دن آن ھا خون حمایل وار بر سینھ و گردن جارى استگانى كھ با جامھ خون، خویشتن را پوشانیده اند، از ب
 .كھ بھ ھمراه آنان بھ بھشت و حوریان دست نیافتم! بر خودم

 عامر بن مسلم عبدى بصرى و غالمش سالم
بھ یزید بن ثبیط پیوستند، ) علیھ السالم(عامر، از شیعیان بصره بود و بھ اتفاق غالمش سالم، براى دیدار با حسین 

) علیھ السالم(بھ كربال رسیدند كھ جنگ درگیر شده بود، آن دو بھ مبارزه پرداختند و در ركاب امام حسین  زمانى
 .بھ شرف شھادت نایل آمدند و در اشعار فضل بن عباس بن ربیعھ كھ بھ تازگى گذشت، از وى یاد شده است

 .(368)ادت رسیدندبنابھ نقل مناقب و حدائق، این دو بزرگوار در نخستین حملھ دشمن بھ شھ
 (369)سیف بن مالك عبدى بصرى 

یاد آور شدیم از جملھ كسانى بود كھ در كربال در گردھمایى ھاى خانھ ماریھ دختر وى از شیعیان و ھمانگونھ كھ 
شتافت و بھ آن حضرت پیوست و ) علیھ السالم(او ھمراه یزید بن ثبیط بھ دیدار امام حسین . منقذ تجمع مى كردند

از ظھر رخ داد، بھ فیض ھمواره مالزم ركاب آن بزرگوار بود تا این كھ در كربال و جنگ تن بھ تن كھ بعد از نم
 .شھادت نایل گشت

 ادھم بن امیھ عبدى بصرى
او بھ ھمراه یزید بن ثبیط، بھ دیدار . وى، از شیعیان بصره بود كھ در گردھمایى ھاى خانھ ماریھ حضور مى یافت

 .امام شتافت
و مطلب دیگرى را (370) بھ شھادت رسید،) علیھ السالم(ادھم در ركاب امام حسین : صاحب حدائق تنھا گفتھ است

 .یاد آور نشده است
در آن بھ شھادت رسیدند، بھ ) علیھ السالم(بنابر نقل دیگران، وى در نخستین حملھ اى كھ عده اى از یاران امام 

 .فیض شھادت نایل آمد
 شھداى تیمى: وازدھمبخش د



 جابر بن حجاج، غالم عامر بن نھشل تیمى تیم هللا بن ثعلبھ
در كربال حضور یافت ) علیھ السالم(وى ھمراه با امام حسین : جابر، جنگاورى دلیر بود، صاحب حدائق گفتھ است

اتفاق ] روز عاشورا[شھادت او در نخستین حملھ، قبل از ظھر (371) و در ركاب آن بزرگوار بھ شھادت رسید،
 .افتاد

 (372)مسعود بن حجاج تیمى تیم هللا بن ثعلبھ و پسرش عبدالرحمان 
وى و فرزندانش از شیعیان سرشناس بھ شمار مى آمدند و در تاریخ جنگ و نبردھا از مسعود یاد شده است، این دو 

ھر دو، با سپاھیان ابن سعد از شھر خارج شدند تا این كھ قبل از آغاز درگیرى . بزرگوار در شجاعت زبانزد بودند
شرفیاب شده و بر او سالم و درود فرستادند و نزد آن  (یھ السالمعل(برایشان فرصتى پیش آمد و حضور امام حسین 

 .(373)این پدر و پسر در نخستین حملھ دشمن، بھ شھادت رسیدند: بزرگوار ماندند و بنابھ نقل سروى
 یم هللا بن ثعلبھ تیمىبكر بن حى بن ت

در  (علیھ السالم(وى از جملھ كسانى بود كھ بھ قصد جنگ با امام حسین : و دیگران(374) بھ گفتھ صاحب حدائق 
پیوست و با سپاھیان ابن سعد ) علیھ السالم(آتش جنگ، بھ امام سپاه عمر سعد قرار گرفت، پس از شعلھ ور شدن 

 .بھ مبارزه پرداخت و در نخستین حملھ دشمن، در برابر امام حسین علیھ السالم بھ خیل شھیدان پیوست
 جوین بن مالك بن قیس ثعلبھ تیمى

علیھ (قصد نبرد با امام حسین وى، بر قبیلھ تیم وارد شده بود و در جمع آن ھا اقامت داشت و بھ اتفاق آنان بھ 
از ناحیھ دشمن پذیرفتھ نشد، بھ جمع كسانى كھ ) علیھ السالم(از شھر خارج شد، زمانى كھ شرطھاى امام ) السالم

عالقھ مند شدند، پیوست و شبانھ خدمت آن حضرت شرفیاب شد و در ركاب آن بزرگوار ) علیھ السالم(بھ امام 
 .شربت شھادت نوشید

(( نمرى))و نسبتش را (( سیف))در نخستین حملھ بھ شھادت رسید و بھ اشتباه، نام او را (375) جوین : بھ گفتھ سروى

 .گفتھ اند
 عمر بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبھ ضبعى تیمى

در ) علیھ السالم(، ابتدا با سپاه ابن سعد و سپس با جمعى دیگر در زمره یاران امام حسین او جنگاورى بى پروا بود
 .(376)وى در نخستین حملھ بھ شھادت رسید: بھ گفتھ سروى. آمد

 (377)تیم الالة بن ثعلبھ تیمى حباب بن عامر بن كعب بن 
وى، از شیعیان كوفھ و از جملھ كسانى بود كھ با مسلم بیعت كرد و پس از آن كھ مردم دست از یارى مسلم 

شد و در مسیر راه بھ آن بزرگوار برخورد و مالزم او شد تا این كھ  (علیھ السالم(برداشتند، رھسپار كوى حسین 
 .در ركاب آن حضرت بھ درجھ رفیع شھادت رسید

 .(378)وى در نخستین حملھ، شربت شھادت نوشید: بنابھ نقل سروى
 شھداى طایى: ش سیزدھمبخ

 (379)عمار بن حسان طایى 
او، عماربن حسان بن شریح بن سعد بن حارثة بن الم بن عمرو بن ظریف بن عمرو بن ثمامة بن ذھل بن جذعان 

 .بن سعد بن طى طایى است
 .عمار، از شیعیان مخلص والیت اھل بیت و بھ شجاعت و دالورى معروف بود

بھ شمار مى آمد و در جنگ جمل در كنار حضرت ) علیھ السالم(حسان پدر بزرگوار عمار، از یاران امیرالمؤمنین 
مالزم  را ھمراھى كرد و) علیھ السالم(عمار از مكھ امام حسین . حضور داشت و در جنگ صفین بھ شھادت رسید

 .آن حضرت بود تا در ركاب آن بزرگوار بھ درجھ رفیع شھادت نایل گشت
 .(380)وى در نخستین حملھ بھ شھادت رسید: بھ گفتھ سروى

علیھ (قضایا امیرالمؤمنین ))بن وھب بن عمار، صاحب كتاب عبدهللا بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح 
وى این كتاب را از پدرش، از امام . یكى از علما و راویان ماست كھ از نوادگان عمار تلقى مى شود (((السالم

 .(381)روایت كرده است) علیھ السالم(صادق 



 امیة بن سعد طایى
بھ كربال ) علیھ السالم(از آمدن امام حسین . و یكى از تابعین مقیم كوفھ بود) علیھ السالم(وى از یاران امیرالمؤمنین 

 .كھ اطالع حاصل كرد قبل از آغاز جنگ، نزد آن حضرت شتافت و در ركابش بھ فیض شھادت نایل آمد
 .(382)امیھ در آغاز جنگ؛ یعنى در نخستین حملھ بھ شھادت رسید: فتھ استصاحب حدائق گ

 

 

 شھداى تغلبى: بخش چھاردھم
 ضرغامة بن مالك تغلبى

بیعت كرد و زمانى ) علیھ السالم)ود كھ با حضرت مسلم ھمچون نامش شیرمردى دالور و شیعھ و از جملھ كسانى ب
پیوست و در كنار آن حضرت ) علیھ السالم(كھ مسلم تنھا ماند، با سپاھیان ابن سعد از شھر خارج و سپس بھ امام 

 .جنگید و پس از نماز ظھر در جنگ تن بھ تن، بھ جمع خیل شھیدان در آمد، رضوان هللا علیھ
 (383)كنانة بن عتیق تغلبى 

) علیھ السالم(در كربال حضور امام حسین . وى، یكى از دلیرمردان و نیایشگران و قاریان كوفھ بھ شمار مى رفت
 .شرفیاب شد و در ركاب آن حضرت بھ شھادت رسید

در جنگ تن بھ تنى : حملھ بھ فیض شھادت نایل گشت و بھ گفتھ دیگران(384) كنانھ، در نخستین : سروى گفتھ است
 .كھ در حد فاصل نخستین حملھ و ظھر رخ داد، بھ درجھ رفیع شھادت نایل شد

 ر بن حارث تغلبى و برادرانش كردوس و ُمقِسطقاسم بن زھی
و از جملھ كسانى بودند كھ در جنگ ھاى حضرت در ركاب ) علیھ السالم(این سھ بزرگوار از یاران امیرالمؤمنین 

، سپس در شمار یاران امام حسن )علیھ السالم(آنان در آغاز از ھمراھان امیرالمؤمنین . وى مبارزه كرده بودند
در آمدند و در كوفھ رحل اقامت گزیدند و در جنگ ھا بھ ویژه صفین از آنان یاد شده است و زمانى  )علیھ السالم(

بھ كربال وارد شد، بھ سوى او رھسپار گشتند و شبانھ خدمت آن حضرت شرفیاب شدند ) علیھ السالم(كھ امام حسین 
 .در نخستین حملھ بھ شھادت رسیدند این رادمردان: و بھ گفتھ سروى. و در ركاب او بھ فیض شھادت نایل شدند

 شھداى جھنى: بخش پانزدھم
 مجّمع بن زیاد بن عمرو جھنى

از آن سامان عبور كرد، در ) علیھ السالم(وى، در منطقھ جھنیھ، اطراف مدینھ مى زیست، ھنگامى كھ امام حسین 
رت پراكنده شدند، در كنار آن پیوست و زمانى كھ آنان از پیرامون حض (علیھ السالم(جمع سایر اعراب بھ امام 

 .مجّمع در ركاب آن حضرت بھ فیض شھادت نایل آمد: و دیگران(385) بزرگوار ماند و بھ گفتھ صاحب حدائق 
 عبّاد بن مھاجر بن ابومھاجر جھنى

 .ملحق گردید) علیھ السالم(جملھ كسانى بود كھ از منطقھ جھینھ، بھ امام حسین  وى نیز از
در كربال بھ شھادت رسید، رضوان هللا ) علیھ السالم(او در ركاب امام حسین : صاحب حدائق الوردیة گفتھ است

 .(386)علیھ
 عقبة بن صلت جھنى

را از منطقھ جھینھ، ھمراھى مى كرد و مالزم ركاب آن ) علیھ السالم(او از جملھ كسانى بود كھ امام حسین 
 .حضرت بود و با وجود پراكندگى مردم، امام را تنھا نگذاشت

 .(387)شھادت رسید در كربال بھ) علیھ السالم(عقبھ، ھمراه امام حسین : صاحب حدائق مى گوید
 شھداى تمیمى: بخش شانزدھم

 حر بن یزید ریاحى
بن ھرّمى بن ریاح بن یربوع بن حنظلة بن مالك بن زید [(388) الردف[وى، حر بن یزید بن ناجیة بن قعنب بن عتّاب 

 .مناة بن تمیم تمیمى یربوعى ریاحى است
حر از خاندانى بود كھ در عصر جاھلیت و در اسالم، انسان ھایى شایستھ بھ شمار مى آمدند؛ زیرا جد او عتاب، در 

قیس و ))سوار مى شد پس از درگذشت عتاب، دو فرزند بھ نام ھاى ] پادشاه حیره]مان پایھ اى بود كھ پشت سر نع
 .از او بھ یادگار ماند ((قعنب

رخ داد، حر  ((طخفھ))قیس نیز پشت سر نعمان سوار مى شد، و شیبانى ھا با وى درگیر شدند، از این رو جنگ 



محسوب مى شد و در كوفھ از ریاست پسر عموى اخوص، زید بن عمرو بن قیس بن عتاب صحابى شاعر، 
 .اعزام كرد) علیھ السالم)ابن زیاد وى را با یك ھزار نیرو براى مقابلھ با امام حسین . برخوردار بود
اعزام نمود و حر از داراالماره بیرون  (علیھ السالم(ھنگامى كھ ابن زیاد، حر را بھ سوى حسین : بھ گفتھ ابن نما

حر بھ پشت سر نگاھى كرد : راوى گفت. بھ تو مژده بھشت مى دھم! اى حر :د كھرفت، از پشت سر، ندایى شنی
من كھ درگیر جنگ با حسینم، پس این مژده چیست؟ او باور نمى كرد ! خدایا: ولى كسى را نیافت، با خوئد گفت

 .پیوست، ماجرا را با امام در میان گذاشت) علیھ السالم)زمانى كھ بھ امام حسین . اھل بھشت باشد
 .((تو در حقیقت بھ پاداش، خیر و سعادت دست یافتھ اى)) لقد اصبت اجرا و خیرا؛ :حضرت فرمود

 :ابومخنف از عبدهللا بن سلیم و مذرى بن مشمعل اسدى روایت كرده كھ گفتند
ھمراه بودیم، حضرت در منزل شراف، اتراق فرمود و بھ یاران خویش دستور داد بیش از ) علیھ السالم(با حسین 

ناگھان یكى از سپاھیان تكبیر . بامدادان حركت كرد و تا نیمروز راه پیمودند حد متعارف، تدارك آب ببینند، سپس 
 ((خدا بزرگتر از آن است كھ وصف شود، چرا تكبیر گفتى؟)) لَِم َكبّرَت؟! هللا اكبر :فرمود) علیھ السالم(امام . گفت

 .ما در این منطقھ ھرگز درخت خرما ندیده ایم:  و مذرى گفتندعبدهللا. چشمم بھ درختان خرما افتاد: عرضھ داشت
 .((بھ نظر شما او چھ دیده است؟)) فما تریانھ راءى؟ :فرمود) علیھ السالم(امام 

 .احتماال گردن ھاى اسبان بھ نظرش آمده است: عرض كردیم
 .((كنم من نیز آن ھا را مشاھده مى! بھ خدا)) و انا و هللا ارى ذلك؛ :حضرت فرمود

 .اما لنا ملجاء نجعلھ فى ظُھورنا و نستقبل القوم من وجھ واحد :سپس فرمود
آیا در این نزدیكى ھا محل ایمنى وجود دارد، آن را پشت سر خود قرار دھیم و تنھا از یك جبھھ با دشمن رو بھ ))

 .((رو شویم
نید بدان جا تغییر مسیر دھید و اگر منطقھ ذو ُحَسم سمت چپ شما قرار دارد؛ مى توا. آرى؛ ھست: عرض كردیم

از این رو، حضرت بھ سمت . موفق شوید براى رسیدن بھ آن جا بر دشمن پیشى بگیرید، بھ ھدف خود، رسیده اید
مسیر . دیرى نپایید كھ گردن ھاى اسب ھا بھ خوبى پدیدار شد و آن ھا را مشاھده مى كردیم.چپ تغییر مسیر داد

 سر نیزه ھاى آنان از دور بھ شاخك ھاى. یم و آنان نیز بھ سمت ما تغییر مسیر دادندخود را از آن ھا تغییر داد
 .زنبور عسل و پرچم ھایشان بھ بال ھاى پرندگان مى ماند

برافراشتھ شد و سپاھیان دشمن با ) علیھ السالم(رسیدیم و سراپرده حسین  ((ذوحسم))بھ ھر حال، ما قبل از آنان بھ 
. قرار گرفت) علیھ السالم(وى در گرماى سوزان ظھر در برابر امام . ھى حر از راه رسیدندیك ھزار تن بھ فرماند

این )) اسقا القوم و رشفّوا الخیل؛ :امام و یارانش عمامھ بھ سر و شمشیر حمایل داشتند، حضرت بھ یاران خود فرمود
 .((جمعیت و اسبانشان را سیراب كنید

بھ حجاج بن ) علیھ السالم(راب نمودند، وقت نماز فرا رسید، امام حسین زمانى كھ نفرات و اسبان آن ھا را سی
دستور داد اذان بگوید، وقت اقامھ نماز رسید، امام كھ عبا و  -كھ حضرت را ھمراھى مى كرد  - مسروق جعفى 

! الناس ایھا :گفت، سپس فرمود  ردا و كفش ھاى خود را پوشیده بود، از خیمھ بیرون آمد و خدا را حمد و سپاس 
 .انّھا معذرة الى هللا و الیكم انى لم آتكم حتى اءتتنى كتبكم

سخنان من اتمام حجت بر شما و انجام وظیفھ در پیشگاه خداست، من آن گاه كھ نامھ ھایتان بھ سویم ! مردم))
 .((...سرازیر شد، بھ سوى شما آمدم 
 .((مھ بگواقا)) اقم؛ :حضرت بھ مؤ ذن فرمود. جمعیت در پاسخ سكوت كردند

آیا نماز را با سپاھیانت بھ جا مى )) اءترید إن تُصلّى باصحابك؛ :بھ حر فرمود) علیھ السالم(وى اقامھ گفت و امام 
 ((آورى؟

نماز را با آنان بھ جماعت بھ جا آورد و سپس داخل ) علیھ السالم(خیر؛ بھ شما اقتدا مى كنیم و امام : عرض كرد
اف او را گرفتند و حر نیز داخل خیمھ خود شد و سپاھیانش پیرامون او گرد آمدند و سراپرده خود شد و یارانش اطر

 .آن گاه بھ جاى خود بازگشتند و ھر یك عنان مركب خویش را در دست، و در سایھ آن نشستند
 .بھ یاران دستور داد آماده حركت باشند) علیھ السالم(با فرا رسیدن وقت نماز عصر، امام 

انكم إْن ! ایھا الناس :آنان بھ جا آورد و پس از فراغت از نماز، رو بھ سپاھیان دشمن كرد و فرمودنماز عصر را با 
 .((اگر از خدا مى ترسید! مردم)) ؛...تتقوا

 ما نمى دانیم منظورت از نامھ ھایى كھ مى گویى چیست؟! بھ خدا سوگند: حر در پاسخ گفت
 .اخرج الخرجین اللذین فیھما كتبھم الىّ یا عقبة بن سمعان  :فرمود) علیھ السالم(امام 

 ((.خورجین ھاى حاوى نامھ ھایشان را براى آنان باز كن! اى عقبة بن سمعان))
 .عقبھ خورجین ھاى پر از نامھ را گشود و آن ھا را مقابل آنان ریخت



شما برخوردیم تا شما را  ما از كسانى كھ نامھ براى شما نوشتھ اند نیستیم، بھ ما فرمان داده اند ھرگاه بھ: حر گفت
 .نزد عبیدهللا نبریم، از شما جدا نگردیم

آن گاه حضرت رو  .((مرگ از این كار برایت نزدیكتر است)) الموت ادنى الیك من ذلك؛ :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .((سوار شوید)) اركبوا؛ :بھ یاران كرد و فرمود

بھ مجرد این كھ  .((راه بیفتید)) انصرفوا؛ :حضرت فرمود. دآنان سوار شدند و تا سوار شدن زنھا منتظر ماندن
ثكلتك امك  :بھ حر فرمود) علیھ السالم(امام . خواستند حركت كنند، سپاه دشمن از رفتن آنان جلوگیرى بھ عمل آورد

 .((مادرت بھ عزایت بنشیند، چھ تصمیمى دارى؟)) ما ترید؟
غیر از شما از عرب در موقعیتى كھ شما در آن بھ سر مى برى، اگر كسى ! بھ خدا سوگند: حر در پاسخ امام گفت

نمى توانم از مادرت جز بھ ! چنین سخنى بھ من گفتھ بود، بھ ھمان نحو او را پاسخ مى دادم، ولى بھ خدا سوگند
 .نیكوترین وجھ یاد كنم

 .((پس چھ قصد دارى؟)) فما ترید؟ :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .را نزد عبیدهللا ببرم مى خواھم شما: حر گفت

 .((از تو اطاعت نخواھم كرد)) اذا ال اتّبعك؛ :فرمود) علیھ السالم(امام 
 .من نیز دست از شما بر نمى دارم و این سخنان سھ بار میان آنان رد و بدل شد: حر گفت

وفھ از شما جدا من فرمان جنگ با تو ندارم، تنھا ماموریتم این است كھ تا وارد كردن شما بھ ك: سپس حر گفت
نگردم، اگر تصمیم بھ حركت دارى، مسیرى را انتخاب كن نھ بھ كوفھ وارد شوى و نھ بھ مدینھ باز گردى، تا 

منصفانھ عمل شده باشد و من از فرصت استفاده كنم و نامھ اى بھ ابن زیاد بنویسم، اگر شما نیز بخواھى مى توانى 
 .خداوند مرا از درگیرى با تو معاف دارد نامھ اى بھ یزید با ابن زیاد بنگارى، شاید

میل فاصلھ داشت، بھ سمت چپ  38از راه عذیب و قادسیھ كھ تا منطقھ عذیب ) علیھ السالم(امام : راوى مى گوید
(389) بیضھ))تغییر مسیر داد و حر نیز او را ھمراھى مى كرد تا بھ منطقھ 

رسیدند، حضرت در آن جا براى ((
 .ھایى دادند كھ در شرح حال ھر یك، بدان ھا اشاره كردیم یارانش خطابھ ھایى ایراد فرمود كھ قبال گذشت و پاسخ 

 .حركت بودسپس حضرت سوار بر مركب شد و بھ راه خویش ادامھ داد و حر ھمچنان بھ موازات آن ھا در 
بھ تو ھشدار داده و شھادت مى دھم كھ اگر دست بھ شمشیر ببرى، قطعا كشتھ ! اى اباعبدهللا: حر بھ امام گفت

 .خواھى شد و اگر مورد تعرض قرارگیرى نیز بھ نظر من سرانجامى جز كشتھ شدن نخواھى داشت
؟ ما ادرى ما اقول لك و لكنى !ب إن تقتلونىافبالموت تخّوفنى و ھل یعدو بكم الخط :بدو فرمود) علیھ السالم(امام 

این : فقال لھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اقول كما قال اخو االوس البن عمھ حین لقیھ و ھو یرید نصرة رسول هللا 
 ((.تذھب؟ فانك مقتول

! پاسخ چھ بگویمآیا مرا از مرگ مى ترسانى؟ و آیا بیش از كشتن من نیز كارى از شما ساختھ است؟ نمى دانم در ))
آن گاه كھ مى خواست بھ یارى پیامبر بشتابد و در جنگ  ((اوسى))ولى برایت اشعارى را مى خوانم كھ برادر مؤمن 

 :شركت كند، بھ پسر عمویش كھ مخالف حركت او بود، عنوان كرد
 اذا ما نوى حقا و جاھد مسلما   ساءمضى فما بالموت عار على الفتى 

 ین بنفسھ و آسى الرجال الصالح
 

 و فارق مثبورا و باعد مجرما 

 فان عشت لم اندم و إْن مّت لم الم 
 

 كفى بك عارا إن تالم و تندما 

من بھ سوى مرگ خواھم رفت و مرگ براى جوانمرد آنگاه كھ معتقد بھ اسالم بوده و ھدفش حق باشد، ننگ : یعنى
ن حمایت و از جنایتكاران فاصلھ بگیرد و از تبھكاران آن كھ بخواھد با نثار جان خود، از نیك مردا. و عار نیست
اگر زنده ماندم، پشیمانى ندارم و اگر در این راه جان دادم، نگران نیستم، ولى براى تو ھمین بس كھ . دورى جوید

 .چنین زندگى ذلت بار و ننگینى را سپرى كنى
(390) عذیب الھجانات))نطقھ از او فاصلھ گرفت تا بھ م) علیھ السالم(حر با شنیدن سخنان امام 

رسیدند، در آن جا بھ ((
چھارتن برخوردند كھ اسب نافع بن ھالل را یدك مى كشیدند و طرماح بن عدى آنان را راھنمایى مى كرد تا 

 .شرفیاب شدند و بر او سالم كردند) معلیھ السال(حضور امام 
این افراد كھ از كوفھ آمده اند از ھمراھان تو نبوده اند، من آن ھا را یا در این جا نگاه مى : حر، جلو آمد و گفت

 .دارم و یا بر مى گردانم
نت اعطیتنى إن ال الءمنعنھم مما امنع منھ نفسى، انما ھؤ الء انصارى و اعوانى، و قد ك :فرمود) علیھ السالم(امام 

 .تعرض لى بشى ء حتى یاءتیك جواب عبیدهللا
از این افراد حمایت خواھم كرد، اینان یاران و حامیان من  .من ھمانگونھ كھ از خویش دفاع مى كنم با تمام توان))

بھ من  ھستند، تو بھ من تعھد دادى تا زمانى كھ پاسخ نامھ عبیدهللا را دریافت نكنى، حق ھیچگونھ تعرضى نسبت



 .((نداشتھ باشى
 .آرى، صحیح است، ولى اینان با شما نیامده اند: حر گفت

 .ھم اصحابى و ھم بمنزلة من جاء معى، فان تممت علّى ما كان بینى و بینك و اال ناجزتك :حضرت فرمود
پردى عمل نكنى، با اینان یاران من ھستند و بھ منزلھ كسانى اند كھ ھمراه من آمده اند، اگر بھ تعھدى كھ بھ من س))

 .((تو خواھم جنگید
از منطقھ كاخ بنى مقاتل كوس ) علیھ السالم(سپس امام حسین . از آن ھا برداشت(391) حر دست : راوى مى گوید

ناگھان دیدند اسب . مت چپ تغییر مسیر دھد، حر از حركت وى جلوگیرى كردرحیل زد و آنگاه كھ خواست بھ س
وقتى از راه رسید، بر . ھمگى درنگ كرده و در انتظار او ماندند. سوارى مسلح، كمان بر دوش از كوفھ مى رسد

بدى كندى بود و نامھ اى بدن (392) وى مالك بن نسر. اعتنایى نكرد) علیھ السالم(حر سالم نمود و بھ امام حسین 
بھ مجرد رسیدن نامھ و فرستاده ام، حسین را نگاه دار و در منطقھ خشك و ! مضمون از عبیدهللا بھ حر داد؛ اما بعد

اده ام ھمواره با تو باشد و جدا نشود تا دستورم را بھ اجرا در بى آب و علفى او را فرود آور، بھ پیك خود فرمان د
 .والسالم. آورى

این نامھ امیرم است كھ در آن بھ من  :آورد و گفت) علیھ السالم(وقتى حر نامھ را خواند، نامھ و پیك را نزد امام 
شخص، پیك اوست كھ دستور داده فرمان داده تا شما را در ھمان محلى كھ نامھ اش بھ دستم رسید، نگاه دارم و این 

 .تا اجراى فرمان وى، از من جدا نشود، بدین ترتیب، امام و یارانش را بھ فرود آمدن در آن مكان واداشت
 .دعنا ننزل فى ھذه القریة او ھذه، او ھذه :بدو فرمود) علیھ السالم(امام 

 ((.ا، غاضریھ شفیھ، اقامت گزینیمبنابراین، ما را بھ خود واگذار تا در یكى از این آبادى ھا نینو))
قادر بر چنین كارى نیستیم، این مرد بھ عنوان جاسوس بر من گمارده شده، از این رو، در ! بھ خدا سوگند: حر گفت

 .(393)ھمان مكان فرود آمدند
گرد آمدند، عمر سعد، ) علیھ السالم(ابھ روایت ابومخنف، آن گاه كھ سپاھیان دشمن براى نبرد با امام حسین بن

عبدهللا بن زھیر بن سلیم ازدى را بر تیره مدینھ ذب اسد بن عبدالرحمان بن ابوسبره جعفى را بر تیره مذحج، كندة 
ا بر تیره تمیم و ھمدان فرماندھى داد و عمرو بن حجاج بن قیس بن اشعث را بر تیره ربیعھ و كنده، حر بن یزید ر

را بر جناح راست سپاه و شمر بن ذى الجوشن را بر جناح چپ آن گمارد و عزرة بن قیس را بھ فرماندھى سواره 
 .سپرد(( ذوید))یا (( درید(394) ))نظام و شبث بن ربعى را بھ فرماندھى پیاده نظام تعیین كرد و درفش را بھ غالمش 

شركت جستند، غیر از حر كھ بھ امام پیوست و در ركاب آن ) علیھ السالم(ھمھ این افراد در جنگ با امام حسین 
 .بزرگوار بھ فیض شھادت نایل گشت

خداوند تو را بھ سالمت : سپاه خود را بھ پیش راند، حر خطاب بھ او گفت زمانى كھ عمر سعد: بھ گفتھ ابومخنف
 آیا واقعا مى خواھى با این مرد بجنگى؟! بدارد

 .جنگى كھ دست كم، سرھا پرتاب شود و دست ھا از بدن بیفتد! آرى، بھ خدا سوگند: ابن سعد گفت
 آیا بھ پذیرفتن ھیچ یك از پیشنھادات وى راضى نشدید؟: حر گفت

 .اگر من كاره اى بودم، آن ھا را مى پذیرفتم، ولى امیرشما حاضر بھ انجام چنین كارى نیست! بھ خدا سوگند: فتگ
 .حر جلو آمد تا خود را از جمعیت كنار كشید، قرة بن قیس ریاحى نیز او را ھمراھى كرد

 امروز اسبت را آب داده اى؟: حر بھ قرة گفت
 .خیر: قرة گفت
 ن را آب بدھى؟نمى خواھى آ: حر گفت

من تصور كردم حر تصمیم دارد از سپاه فاصلھ بگیرد و در جنگ شركت نكند بھ ! بھ خدا سوگند: قرة مى گوید
مى روم اسبم را آب : ھمین دلیل دوست ندارد من متوجھ كار او بشوم تا مبادا بھ كسى اطالع بدھم، از این رو، گفتم

 .مى دھم
اگر او مرا در جریان كار خود قرار داده بود، ! بھ خدا سوگند. فاصلھ گرفتماز محلى كھ حر قرار داشت : قرة گفت

 .قطعا او را ھمراھى مى كردم
چھ ! فرزند یزید: مھاجر بن اوس ریاحى بھ او گفت. حر، رفتھ رفتھ خود را بھ حسین نزدیك ساخت: راوى مى گوید

 تصمیمى دارى؟ آیا قصد حملھ دارى؟
 :معاجر بھ او گفت. بر او عارض گردیده بودحر، سكوت كرد و گویى تب لرز 

كارھایت مشكوك بھ نظر مى رسد، ھیچگاه تو را در چنین وضعیتى ندیده بودم، اگر از من مى ! فرزند یزید
 !خواستند دلیرترین مرد كوفھ را معرفى كنم، انگشت روى تو مى نھادم، این چھ حالتى است كھ در تو مى بینم؟

اگر قطعھ قطعھ شوم و در ! ویشتن را بین بھشت و دوزخ، مخیر مى بینم، بھ خدا سوگندخ! بھ خدا سوگند: حر گفت



 (علیھ السالم(آتش بسوزم، بھشت را بر ھمھ چیز ترجیح مى دھم و سپس بر اسب خود تازیانھ زد و بھ حسین 
فردى است كھ امان : سپاھیان گفتند. كھ رسید سپر خود را وارونھ كرد) علیھ السالم(نزدیك یاران حسین . پیوست

صلى هللا علیھ (اى فرزند رسول خدا : مى خواھد، تا نزدیك شد، او را شناختند، بر حسین سالم كرد و عرضھ داشت
من ھمان فردى ھستم كھ تو را ھمراھى كردم تا از برگشتنت جلوگیرى بھ عمل آوردم و ! جانم فدایت) و آلھ و سلم

و تو را در این مكان ناگزیر بھ فورد كردم، بھ خدایى كھ معبودى جز  در مسیر راه بھ موازات تو حركت مى كردم
او نیست، تصور نمى كردم این مردم پیشنھادات تو را اصال نپذیرند و تا این پایھ در مورد شما گستاخى بھ خرج 

 .دھند
اطاعت آنان دست اگر در برخى امور با این مردم ھمكارى كنم مانعى ندارد تا گمان نكنند من از : با خود گفتم

حتى اگر ! بھ خدا سوگند. برداشتھ ام و آن ھا پیشنھاداتى را كھ امام بر آنان عرضھ مى كند حتما خواھند پذیرفت
تصور این را داشتم كھ پیشنھادات شما را نمى پذیرند، چنین كارى را مرتكب نمى شدم و اكنون نزد شما آمده ام تا 

آیا . گاه خداوند توبھ كنم و با شما اظھار ھمدردى نمایم تا در ركابت جان دھماز كارھایى كھ انجام داده ام بھ پیش
 توبھ ام پذیرفتھ مى شود؟

 .نعم؛ یتوب هللا علیك و یغفر لك، فإنزل :فرمود) علیھ السالم(امام 
 ((.آرى، خداوند توبھ ات را مى پذیرد و تو را مى بخشد اكنون از اسب فرود آى))

كاب شما سواره باشم بھتر از پیاده است، ساعتى بر پشت اسب با آنان مبارزه خواھم من در ر: حر عرضھ داشت
 .كرد و سرانجام كارم بھ پیاده شدن خواھد انجامید

 .((ھرچھ صالح مى دانى انجام بده)) فاصنع ما بدا لك؛ :امام فرمود
یستید پیشنھاداتى را كھ حسین بر آیا واقعا حاضر ن! مردم: حر در برابر سپاه عمر سعد قرار گرفت و اظھار داشت

 شما عرضھ كرد، پذیرا شوید تا خداوند شما را از جنگ با او معاف دارد؟
صلى (شما فرزند رسول خدا ! مادرانتان گریان و چشمانتان اشكبار باد! مردم كوفھ: حر رو بھ سپاھیان كرد و گفت

آمد، او را تسلیم دشمن نمودید؟ شما مدعى بودید كھ در را دعوت كردید و آن گاه كھ نزد شما ) هللا علیھ و آلھ و سلم
راه او جان خود را فدا خواھید كرد ولى بھ دشمنى با او برخاستید تا خونش را بریزید، بھ جانش چنگ انداختید و 

گلویش را گرفتید و از ھر سو وى را در تنگنا قرار دادید، نگذاشتید در زمین پھناور خدا جایى بیابد تا خود و 
خاندانش در آسایش و امنیت بھ سر برند، چون اسیرى در دست شما قرار گرفت، نھ توانست براى خود سودى 

بجوید و نھ زیانى را از خویش دور گرداند، آب فرات را كھ مورد استفاده یھود و نصارى بود و سگ و خوك این 
 .ش بستیددیار در آن مى غلطیدند، بھ روى آن بزرگوار و زنان و كودكان و یاران

با ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)ببینید كھ تشنگى آن ھا را از پا در آورده است، شما پس از رسول اكرم ! ھان
اگر از كار خود توبھ نكنید و از عملى كھ امروز و در این ساعت مرتكب مى ! فرزندان او چھ بد رفتار كردید

وى را ] با گفتن این سخن[، شما را سیراب نخواھد ساخت شوید، دست بر ندارید، خداوند در روز تشنگى رستاخیز
 .(395)تیرباران كردند و نزد امام بازگشت و در برابر آن حضرت ایستاد

 :ره بنى حارث بن تمیم گفتیزید بن ابوسفیان ثغرى از تی: بنابھ روایت ابومخنف
 .اگر حر را زمانى كھ از صفوف لشكر خارج شد دیده بودم، با نیزه دنبال مى كرد! بھ خدا سوگند

در ھمین اثنا كھ سپاھیان جوالن مى دادند و بھ جنگ و گریز مى پرداختند، حر با پیش دستى : راوى مى گوید
 :یورش مى برد و شعر عنتره را زمزمھ مى كرد

 ارمیھم بثغرة نحره  ما زلت
 

 و لبانھ حتى تسربل بالدم 

 .ھمواره گودى زیر گلو و سینھ اش را با تیر نشانھ یم روم، تا بدنش را خون فرا گیرد: یعنى
اسب حر از ناحیھ دو گوش و پیشانى زخمى، و خونش بر زمین جارى بود، حصین بن تمیم تمیمى بھ یزید بن 

 .كھ آرزوى كشتن او را داشتىاین فرد ھمان حر است : سفیان گفت
 آیا ھماورد مى خواھى؟! اى حر: آرى و براى نبرد با او بھ میدان شتافت و گفت: گفت

 .آرى، مى خواھم و در برابر او قرار گرفت: حر گفت
گویى جان یزید در دست حر بود، بھ مجر این كھ ! من نظاره گر او بودم، بھ خدا سوگند: حصین بن تمیم مى گوید

 .(396)گ او شتافت، حر وى را مھلت نداد و بھ ھالكت رساندبھ جن
حر اسبش را بھ جوالن در آورد، من تیرى بھ سوى : ابومخنف از ایوب بن مشرح خیوانى روایت كرده كھ مى گفت

و شكم اسبش را نشانھ رفتم، دیرى نپایید، اسب بھ خود لرزید و تعادل خود را از دست داد و بر او شلیك كردم 
 :زمین افتاد، حر از اسب بھ زمین پرید و چون شیرى شمشیرى بھ دست، این رجز را مى خواند

 إْن تعقروا بى فإنا بن الحر 
 

 اشجع من ذى لبد ھزبر 



 .فرزند حر و شجاع تر از شیر بیشھ امھر چند اسبم را پى كنید ولى من : یعنى
 .(397)ھرگز كسى را بھ جنگاورى و چاالكى او ندیده بودم: راوى مى گوید

 :كرد و این رجز را زمزمھ مى نمود زمانى كھ حبیب بھ شھادت رسید، حر پیاده نبرد مى: ابومخنف گفتھ است
 آلیت ال اقتل حتى اقتال 

 
 و لن اصاب الیوم اال مقبال 

 ال ناكال عنھم و ال مھلال   اضربھم بالسیف ضربا مفصال 

سوگند خورده ام تا نكشتم، كشتھ نشوم، امروز جز از پیش رو ضربھ نخورم، با شمشیر بر آن ھا ضربھ ھاى : یعنى
 .ساخت، نھ از رویارویى طفره مى روم و نھ گریزانمكارى وارد خواھم 

 :و شمشیر میان دشمن گذاشتھ بود و چنین مى گفت
 انى انا الحر و ماءوى الضیف 

 
 اضرب فى اعراضكم بالسیف 

 
 (398)عن خیر َمن حل باءرض الخیف 

 
این منم حر؛ پناھگاه میھمانم، با شمشیر بر گردن ھایتان ضربھ خواھم زد، در راه بھترین كسى كھ در : یعنى

 .سرزمین خیف قرار داده است
مى برد و در محاصره قرار مى   سپس بھ اتفاق زھیر، كارزار سختى را آغاز كردند، ھرگاه یكى از آن دو یورش

مى كرد و او را نجات مى داد، ساعتى چنین پیكار نمودند و سرانجام گروھى بر حر حملھ ور گرفت، دیگرى حملھ 
 .(399)شده و او را بھ شھادت رساندند

 :بر بالین وى حاضر شد و فرمود) سالمعلیھ ال(زمانى كھ حر از اسب بھ زمین افتاد، حسین 
 .انت كما سمتك امك الحر، حر فى الدنیا و سعید فى االخرة

 .((نام نھاد، در دنیا آزاد و در آخرت سعادتمند خواھى بود) آزادمرد(ھمانگونھ كھ مادرت تو را حر ))
 :عبیدهللا بن عمرو كندى بدى درباره او مى گوید

 سعید بن عبدهللا ال تنسینھ 
 

 و ال الحر اذ آسى زھیرا على قسر 

 .مبادا سعید بن عبدهللا را فراموش كنى و نھ حر را كھ در دشوارى ھا با زھیر ھمكارى داشت: یعنى

 

 

 حجاج بن بدر تمیمى سعدى
بود كھ نزد ) علیھ السالم(وى اھل بصره و از تیره بنى سعد بن تمیم و حامل نامھ مسعود بن عمرو بھ امام حسین 

 .اند و در ركاب آن بزرگوار بھ شھادت رسیدحضرت م
طى نامھ اى بھ منذر بن جارود عبدى، یزید بن مسعود نھشلى، احنف بن ) علیھ السالم(حسین : داوودى گفتھ است

 .[از آنان یارى خواست[قیس و دیگر سران قبایل پنجگانھ و اشراف بصره 
شكیبایى و امید، سفارش كرد، منذر پیك حضرت را بھ  وى را بھ صبر و) علیھ السالم(احنف در نامھ اى بھ امام 

ھواداران خود از قبایل تمیم، حنظلھ، سعد و عامر را (400) ابن زیاد سپرد و وى او را بھ قتل رساند، ولى مسعود،
موقعیت و جایگاه خاندان مرا میان خود چگونھ مى ! اى بنى تمیم: رایشان خطابھ اى ایراد كرد و گفتگرد آورد و ب

 پندارید؟
شما ستون فقرات ھستى ما و برترین افتخارمان بھ شمار مى آیى، بھ اوج ! بسیار برجستھ بھ خدا سوگند: گفتند

 .سربلندى رسیده و و از دیگران گوى سبقت ربوده اى
 .ھدف من از گرد آورى شما این است كھ براى انجام كارى با شما مشورت كنم و از شما یارى بجویم :مسعود گفت

ما نیز از پند و نصیحت دریغ نداریم و نظر خویش را در اختیار شما قرار ! بھ خدا سوگند: در پاسخ وى گفتند
 .اكنون مھیاى شنیدن سخنان شما ھستیم. خواھیم داد

دروازه ! آگاه باشید. ویھ از دنیا رفت و از رفتن او ھیچ گونھ خسارتى نیز بھ بار نیامدمعا: مسعود اظھار داشت
جور و گناه در ھم شكست و پایھ ھاى ظلم و ستم فرو ریخت، وى با بدعت گذارى بیعتى، وضعیتى را بھ وجود 

وى ! بھ خدا سوگند. آورد كھ بھ تصور خود، آن را تحكیم بخشیده ولى ھیھات بھ چیزى كھ مى خواست دست نیافت
تالش كرد ولى شكست خورد، آن كار را بھ مشورت گذاشت، ناموفق شد؛ اكنون یزید باده نوش و جرثومھ فسق و 
بجور بھ پا خاست و ادعاى خالفت بر مسلمانان نمود و با وجود كم بھره بودن از حلم و بردبارى و علم و دانش، 

مبارزه با چنین ! بھ خدا سوگند. است و انكى بھ حق، آشنایى ندارد بدون رضایت مسلمانان بر آنان حاكمیت یافتھ



 .عنصرى از جھاد با مشركین برتر است
اكنون، این حسین بن على بن ابى طالب امیرالمؤمنین و فرزند رسول خداست كھ از مجد و عظمتى ریشھ دار و 

این . م و دانش بى پایان استاندیشھ اى بزرگ و واال برخوردار است، فضایلش وصف ناشدنى و داراى عل
از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بزرگوار بھ سبب سابقھ اش در اسالم و سن و مقدم بودن و نزدیكى با رسول اكرم 

برجستھ ترین زمامدار و . با كودكان مھربان و بر سالخوردگان دلسوز است .دیگران بھ خالفت سزاوارتر است
ھى تمام و پند و موعظھ رسانده شده است، از نور حق رو بر نتابید و در پیشوایى است كھ با وجودش حجت ال

در روز جنگ جمل شما را از نبرد باز داشت، اینك با یارى ) احنف(ورطھ باطل، سرگردان نشوید، صخر بن قیس 
 .آن لكھ ننگ و عار را شستشو دھید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فرزند رسول خدا 

س در یارى وى كوتاھى بھ خرج دھد، خداوند خوارى و ذلت را در فرزندانش بھ میراث نھد و ھر ك! بھ خدا سوگند
او را بى یار و یاور مى سازد و اكنون این منم كھ لباس رزم بھ تن كرده و زره كارزار پوشیده ام، آن كس كھ كشتھ 

ھ در نخواھد برد، خدا شما را نشود، خواه ناخواه از دنیا خواھد رفت و كسى كھ از مرگ بگریزد، جان سالم ب
 .مشمول رحمت خویش گرداند، نیك پاسخ دھید

ما بھ سان تیرھاى تركش تو و رزم جویان قبیلھ ات ھستیم، اگر بھ ما ! اى ابوخالد: بنى حنظلھ اظھار داشتند
ھر گونھ  در. تیراندازى كنى، ھدف را نشانھ رفتھ و اگر بھ كارزار وادارى، بھ فتح و گشایش دست خواھى یافت

در ھر سختى كھ با آن رو بھ رو شوى، با آن دست و پنجھ ! بھ خدا سوگند. حوادث تلخ و دشوار با تو خواھیم بود
 .با شمشیرھاى خود، یارى ات مى كنیم و اگر بخواھیم با بدن ھایمان از تو محافظت مى نماییم. نرم خواھیم كرد

صخر بن قیس . د ما مخالفت با تو و بیرون رفتن از فرمان تو استمنفورترین چیزھا نز! اى ابوخالد: بنى اسد گفتند
كھ ما را از ورود بھ جنگ بازداشت، آن را كارى پسندیده تلقى كردیم، عزت و سربلندى ما باقى ماند، اكنون بھ ما 

 !مھلتى ده تا پس از مشورت، نظر نھایى خود را بھ شما ابالغ كنیم
زدیكان و ھم پیمانان توایم، از خشم تو خرسند نمى گردیم و بر خالف نظر شما ما ن: قبیلھ بنى عامر عنوان كردند

ھرگاه ما را فرا بخوانى، بھ تو پاسخ مثبت خواھیم داد و ھر زمان بھ ما فرمان دھى، از  .تصمیمى نخواھیم گرفت
 .شما اطاعت خواھیم كرد، ھرگونھ بخواھى، تصمیم با شماست

اگر بھ روى حسین تیغ بكشید، خداوند ھیچگاه ! بھ خدا سوگند! اى بنى سعد :سپس رو بھ قبیلھ سعد كرد و گفت
 .شمشیر را از میان شما بر نخواھد داشت و ھم چنان با یكدیگر در جنگ و ستیزند

نوشت و بھ گفتھ برخى مقاتل نویسان، آن را توسط حجاج بن بدر ) علیھ السالم(آن گاه نامھ اى بھ امام حسین 
 :رگوار فرستاد و در آن آمده بودسعدى، خدمت آن بز

مرقومھ ات بھ دستم رسید، آن چھ مرا بدان فرا خوانده و دعوت نموده بودى كھ از َدِر اطاعت در آیم و : اما بعد))
خداى متعال، زمین را از وجود كسى كھ در آن بھ خیر و نیكى عمل كند و مردم را بھ . یارى ات كنم، درك نمودم
. شما حجت خدا بر آفریدگان او و امانت ھاى وى، روى زمین او ھستید. ، خالى نمى نھدراه نجات رھنمون گردد

تنھ آن و شما شاخھ ھایش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شما شاخسار درخت احمدى بھ شمار مى آیید كھ رسول خدا 
م بھ گونھ اى كھ در اطاعت از در اوج كامیابى بھ نزدمان بیا، بنى تمیم را فرمانبردار تو ساختھ ا. تلقى مى شوید

فرمان تو و دیدارت چنان تشنھ اند كھ گویى شتر تشنھ اى در روز تشنگى بھ آب برسد و بنى اسد را نیز تسلیم شما 
 .((نموده و آلودگى ھاى دلھایشان را با آب باران شدید، شستشو داده ام و صیقلى گشتھ اند

) علیھ السالم(عده اى از عبدیان، مھیاى سفر بھ كوى حسین كھ پس از حركت  -سپس نامھ خود را توسط حجاج 
 :زمانى كھ آن بزرگوار نامھ را خواند، فرمود. نزد آن حضرت فرستاد و در كربال حضورش شرفیاب شدند - بودند 

 .االكبر  ما لك؟ آمنك هللا فى الخوف و اعّزك و ارواك یوم العطش
س، مصونیت بخشد و عزت و سربلندى عنایت كند و در تشنگى بزرگ تو را چھ شده؟ خداوند تو را از بیم و ھرا))

 .((روز قیامت، تو را سیراب گرداند
 .حجاج در كنار حضرت ماند تا این كھ در ركابش بھ درجھ رفیع شھادت نایل آمد

، در جنگ تن بھ تن بھ شھادت رسید و دیگران، ]روز عاشورا(401) ]وى بعد از ظھر: صاحب حدائق گفتھ است
 .شھادت او را در نخستین حملھ اى كھ قبل از ظھر رخ داد، دانستھ اند

 بھ مسعود بن عمرو ازدى نامھ اى (علیھ السالم(امام حسین : بھ گفتھ مؤلف، آن گونھ كھ سیره نویسان آورده اند
مرقوم فرمود و این روایت ایجاب مى كند كھ آن حضرت بھ یزید بن مسعود تمیم نھشلى نامھ نوشتھ باشد و من از 
او شناختى ندارم، شاید وى از بزرگان و اشراف بنى تمیم بعد از احنف بوده است كھ قبال در این خصوص گفتگو 

 .شد
 (معلیھ السال(یاران متفرقھ اباعبدهللا الحسین : بخش ھفدھم



 جبلة بن على شیبانى
علیھ (دست بھ قیام زد و سپس بھ امام حسین ) علیھ السالم(وى، یكى از دالور مردان كوفى بود كھ نخست با مسلم 

 .پیوست و ھمھ سیره نویسان از او یاد كرده اند) السالم
و . بھ فیض شھادت نایل گشت) علیھ السالم(جبلھ در كربال در كتاب امام حسین : مى گوید(402) صاحب حدائق 

 .حملھ دانستھ است(403) سروى، شھادت وى را در نخستین 
 ب بن عمر نمرىقعن

شرفیاب شد و بدان حضرت ) علیھ السالم(او از شیعیان مقیم بصره بود و بھ اتفاق حجاج سعدى نزد امام حسین 
از او یاد (404) صاحب حدائق . پیوست و در كربال در ركاب آن بزرگوار مبارزه كرد تا بھ فیض شھادت نایل آمد

 .كرده است و در زیارت ناحیھ مقدسھ از او ذكرى بھ میان آمده و بھ روان او درود فرستاده شده است
 (405)سعید بن عبدهللا حنفى 

 .وى، از بزرگان و دالورمردان و نیایشگران شیعھ در كوفھ بھ شمار مى رفت
علیھ (زمانى كھ خبر ھالكت معاویھ بھ كوفھ رسید، شیعیان گرد ھم آمده خدمت امام حسین : سیره نویسان گفتھ اند

بع و نامھ ھاى بعدى را نامھ نگارى مى كردند و آن نامھ ھا را نخست توسط عبدهللا بن وال و عبدهللا بن سُ ) السالم
توسط قیس بن مسھر و عبدالرحمان بن عبدهللا و مرحلھ سوم با سعید بن عبدهللا حنفى و ھانى بن ھانى، خدمت امام 

نامھ اى كھ توسط سعید بن عبدهللا فرستاده شد، از ناحیھ شبث بن ربعى، حجار بن  .ارسال نمودند) علیھ السالم(
 :ویم، عرزة بن قیس، عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر و مضمون آن چنین بودابجر، یزید بن حارث، یزید بن ر

 بسم هللا الرحمن الرحیم
اگر تمایل دارید بھ لشكریان . باغ و بستان ھاى ما سرسبز، میوه ھا رسیده و نھرھا لبریز گشتھ است: اما بعد))

 ((.(406)بپیوندند  سازمان یافتھ خویش 
، ھانى و سعید را با نامھ اى كھ بدین مضمون در پاسخ افراد یاد شده مرقوم فرموده بود، از مكھ )علیھ السالم(امام 

 .بھ كوفھ بازگرداند
 بسم هللا الرحمن الرحیم

بكم، و كانا آخر َمن قَدم علّى ِمن رسلكم، و قد فھمُت كل اَلَِّذى اقتصصتم و فان سعیدا و ھانیا قَِدما علّى بكت: اما بعد
 .علینا امام، فاءقبل لعل هللا إن یجمعنا بك على الھدى و الحق  ذكرتم، و مقالة ُجلّكم إنھ لیس 

و امركم و  و قد بعثت الیك اءخى و ابن عمى و ثقتى من اھل بیتى، مسلم بن عقیل و اءمرتھ إن یكتب الّى بحالكم
راءیكم، فان بعث الّى إنھ قد اجمع راءى ملئكم وذوى الفضل و الحجى منكم، على مثل ما قدمت بھ علىِّ رسلكم، و 

فلعمرى ما االمام اال العامل بالكتاب و اآلخذ بالقسط و الدائن بالحق و . قراءُت فى كتبكم، اقدم و شیكا إْن شاء هللا
 .(407)مالحابس نفسھ على ذات هللا، والسال

آخرین نامھ شما توسط ھانى و سعید بھ دستم رسید و من بھ آن چھ شما در نامھ ھاى خود تذكر و توضیح : اما بعد))
ھ ھا این بود كھ ما امام و پیشوایى نداریم، بھ سوى ما داده بودید، پى بردم و در خواست بیش تر شما در این نام

 .حركت كن تا خداوند بھ وسیلھ تو ما را بھ سوى حق رھنمون گردد
اكنون، من برادر و پسر عمو و فرد مورد اعتماد خاندانم را بھ سوى شما گسیل داشتم و بھ او دستور دادم كھ با 

اگر خواستھ اكثریت مردم و نظر افراد آگاه كوفھ ھمان  -ن اطالع دھد افكار شما از نزدیك آشنا شده و نتیجھ را بھ م
باشد كھ در نامھ ھاى شما منعكس گردیده و فرستادگان شما حضورا بازگو نموده اند، من نیز انشاء هللا بھ زودى بھ 

 ((.سوى شما حركت خواھم كرد و السالم
ھ كھ قبال یاد آور شدیم، مسلم را بھ اتفاق قیس و را قبل از مسلم و ھمانگون) سعید و ھانى(سپس این دو تن 

 .عبدالرحمان پس از این دو، اعزام نمود
چنانچھ قبال  -زمانى كھ مسلم وارد كوفھ شد و در منزل مختار فرود آمد، عابس و حبیب : ابوجعفر طبرى مى گوید

با مردم سخن گفتند و پس از آن دو، سعید بن عبدهللا حنفى بھ پا خاست و سوگند خورد كھ تصمیم  - (408) گذشت
) علیھ السالم(آن گاه مسلم . برخیزد و در راه آن بزرگوار، جان نثارى كند) علیھ السالم(گكرفتھ بھ یارى حسین 

ارسال كرد و سعید در مالزمت امام باقى ماند، تا این كھ در  (علیھ السالم(ن نامھ اى را توسط وى خدمت امام حسی
 .ركاب آن حضرت بھ شھادت رسید

و  :در شب دھم محرم براى یاران خود خطابھ اى ایراد كرد و فرمود) علیھ السالم(امام حسین : بھ گفتھ ابومخنف
سپس سعید بن . و سخن گفتند كھ قبال یاد آورى شد نخست اعضاى خاندان او بھ پا خاستند ...ھذا اللیل قد غشیكم

ما دست از یارى تو بر نخواھیم داشت تا در پیشگاه خداوند ثابت كنیم كھ ! بھ خدا سوگند: عبدهللا برخاست و گفت
 اگر بدانم ھفتاد بار كشتھ مى شوم و بدنم را آتش زده و خاكسترم! بھ خدا. حق پیامبر را درباره تو مراعات كرده ایم



را بر باد مى دھند، باز ھم ھرگز دست از یارى تو بر نخواھم داشت و پس از ھر بار زنده شدن بھ یارى ات مى 
 .(409)شتابم، در صورتى كھ مى دانم تنھا یك بار كشتھ مى شوم، و پس از آن، نعمت بى پایان خدا نصیبم خواھد شد

 .پس از سعید، زھیر بھ پا خاست و آن گونھ كھ گذشت، بھ ایراد سخن پرداخت
ظھر روز عاشورا نماز خوف بھ جا آورد، نبرد تا بعد ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین : ابومخنف روایت كرده

جایگاه خود ایستاده بود و سپاھیان دشمن بھ آن حضرت از ظھر ادامھ یافت و شدت گرفت، زمانى كھ امام در 
وى كھ . نزدیك شدند، سعید بن عبدهللا حنفى مقابل حضرت ایستاد و باران تیرھا را از چپ و راست بھ جان خرید

علیھ (پیش روى حضرت قرار داشت، با صورت و سینھ و دست و پھلوھا، تیرھا را از وجود مقدس امام حسین 
ھ اى دفع مى كرد كھ ھیچ یك از آن تیرھا بھ وجود نازنین اباعبدهللا اصابت نكرد و حنفى نقش بر بھ گون) السالم

را مورد لعن ) سپاه دشمن(ن ھمانگونھ كھ قوم عاد و ثمود را لعنت كردى، اینا! خدایا: و مى گفت(410) زمین شد
سالم و درود مرا بھ پیامبرت برسان و درد و رنجى را كھ در اثر زخم ھاى بدنم تحمل ! خویش قرار ده، خدایا

 .نمودم بھ آن حضرت ابالغ فرما؛ زیرا من در یارى پیامبرت خواستار دست یابى بھ پاداش تواءم
آیا بھ پیمان خود وفا كردم؟ ! اى فرزند رسول خدا: اشتكرد و عرضھ د) علیھ السالم(سپس رو بھ امام حسین 

و سپس روح پاكش بھ  ((آرى؛ تو در بھشت، پیشاپیش من قرار دارى)) نعم، انت امامى فى الجنة؛ :حضرت فرمود
 .آسمان ھا پر كشید

 :عبیدهللا بن عمرو كندى بدى، درباره او گفتھ است
 سعید بن عبدهللا ال تنسینھ 

 
 ى زھیرا على قسر و ال الحر اذ آس

 فلو وقفت صم الجبال مكانھم 
 

 لمارت على سھل و دّكت على وعر 

 فمن قائم یستعرض النبل وجھھ 
 

 و من مقدم یلقى االءسنة بالصدر 

اگر كوه ھاى . سعید بن عبدهللا و نیز ُحر را كھ در سختى ھا با زھیر ھمكارى كرد فراموش مكن)) :یعنى
او ایستاده بود و . شتند، بر پھن دشتان فرو مى ریختند و در دره ھا سقوط مى كردندسخت بھ جاى اینان قرار دا

 .((را نشانھ مى رفت و نیزه ھا سینھ اش را مى شكافت  تیرھا صورتش 
 (علیھ السالم(فرازھایى سودمند، در مورد یاران حسین 

سرا را حركت داد و پیكرھاى پاك شھدا زمانى كھ ابن سعد، سرھاى مقدس و ا: شیخ مفید در ارشاد گفتھ است - الف 
را روى زمین بھ حال خود رھا ساخت، جمعى از قبیلھ بنى اسد كھ در غاضریھ سكونت داشتند، خود را بھ 

 .و یارانش رساندند، بر آن ھا نماز خوانده و آن ھا را بھ خاك سپردند) علیھ السالم(پیكرھاى پاك حسین 
را در محلى كھ ھم اكنون مرقد شریف آن بزرگوار است و فرزندش ) لسالمعلیھ ا(پیكر امام مطھر؛ امام حسین 

و یارانى كھ ) علیھ السالم(على اكبر را پایین پاى پدر، بھ خاك سپردند و با جمع آورى پیكر شھداى خاندان حسین 
مدفون  (السالم علیھ(در ركاب آن حضرت بھ فیض شھادت نایل آمده بودند، آنان را در یك قبر سمت پایین پاى امام 

 .ساختند
قبر شریف آن (411) را در محل شھادت وى، در مسیر غاضریھ كھ اكنون ) علیھ السالم(بدن مطھر عباس بن على 

 .بزرگوار واقع است، بھ خاك سپردند
قطعھ قطعھ شده بود، قادر بھ حمل آن ) علیھ السالم(بھ دلیل این كھ پیكر مطھر عباس : ر گفتھ انددستھ اى دیگ

نیز بھ ھمین دلیل بدن ) علیھ السالم(نشدند، از این رو، در محل شھادتش بھ خاك سپرده شد؛ چنان كھ امام حسین 
 .شریف وى را مانند پیكر سایر شھدا بھ خیمھ حمل نكرد

در محلى كھ اكنون قبر شریف ) علیھ السالم(حبیب را با توجھ بھ مقام و منزلتش، باالى سر حسین بنى اسد، پیكر 
بنى تمیم بدن حر بن یزید ریاحى را نیز با عنایت بھ مقام و رتبھ وى در فاصلھ یك میلى مرقد . اوست، دفن كردند
 .دندجایى كھ اكنون قبر اوست، مدفون نمو) علیھ السالم(اباعبدهللا الحسین 

شنیده ام این قضیھ، موجب شگفتى یكى از پادشاھان شیعھ شد و قبر حبیب و حر را نبش كردند، بدن حبیب را با 
و حر را نیز با ھمان اوصاف مشاھده كردند سر مقدس وى . ھمان مشخصاتى كھ در كتب، از آن یاد شده بود، یافتند
ھ پادشاه آن را باز كرد تا جھت تبرك نگاه دارد، ناگاه خون از پیكر جدا نشده بود و دستمالى بر آن بستھ شده بود ك

 .از پیشانى مبارك حر جارى گشت
اگر این خبر مقرون بھ صحت . وى دستمال را بھ ھمان صورت، بست و دستور داد دو ضریح بر قبر آنان ساختند
سر مقدس حر جلوگیرى بھ عمل باشد، احتماال بنى تمیم با توجھ بھ موقعیت حر و قدرت و توان خود، از جدا كردن 



 .آورده اند
پس از شھادت آنان در كربال، از پیكر جدا و ) علیھ السالم(سرھاي مطھر ھمھ دل دادگان و یاران حسین  - ب 

حمل شد؛ جز سر مقدس عبدهللا بن حسین، كودك شیرخوار آن حضرت كھ امام  [بھ كوفھ و شام[ھمراه با اسیران 
و نیز . او، با نوك شمشیر خود برایش قبرى حفر كرد و بدن عزیزش را بھ خاك سپرد پس از شھادت) علیھ السالم(

سر سرافراز حر ریاحى كھ بنى تمیم از جدا كردن آن جلوگیرى كردند و جسم شریفش را از سایر شھدا دور ساختند 
مال بستھ، مشاھده و ھمانگونھ كھ مالحظھ كردید، یكى از پادشاھان، بھ نبش قبر وى پرداخت و سرش را با دست

 .كرد
در غیر سرزمین كربال سر مقدس حضرت مسلم بن عقیل و ھانى بن عروه كھ در كوفھ بھ شھادت رسیدند، از 

 .پیكرشان جدا و ھمانگونھ كھ پى بردید، قبل از ماجراى كربال، بھ شام فرستاده شدند
را ھمراھى مى كردند و یا رھسپار ) یھ السالمعل(غیر از افراد خاندان ابوطالب، یارانى كھ اباعبدهللا الحسین  - ج 

كوى آن بزرگوار شده بودند، خانواده ھاى خود را ھمراه نداشتند؛ زیرا كسانى كھ از مدینھ با حضرت آمده بودند بھ 
جھت بیم از دشمن، براى خانواده خود احساس امنیت نمى كردند و آنان كھ در مسیر راه و در كربال حضور آن 

تنھا سھ تن از یاران امام . اب شدند، از ترس دشمن، بھ طور پنھانى خود را بھ حضرت رسانده بودندبزرگوار شرفی
 :بھ اتفاق خانواده ھاى خود خدمت حضرت رسیده بودند) علیھ السالم(

وى با خانواده خویش حضور یافت و خود بھ امام پیوست و خانواده اش را بھ خانواده : جنادة بن حرث سلمانى - 1
از شھادت جناده ھمسرش بھ فرزند او عمر فرمان داد بھ یارى امام حسین   پس. ملحق گرداند) علیھ السالم(م اما

 :امام بدو رخصت نداد و فرمود. عمر نزد امام آمد و از آن حضرت اجازه میدان خواست. بشتابد) علیھ السالم(
 .((اید مادرش از میدان رفتن او نگران باشدوى نوجوانى است كھ پدرش در میدان كارزار بھ شھادت رسیده، ش))

 .اتفاقا مادرم بھ من چنین دستور داده است: نوجوان عرضھ داشت
 .بھ او اجازه میدان داد) علیھ السالم(از این رو، امام 

د شتافت و ھمسرش وى را سوگند دا) علیھ السالم(بھ سوى امام  ((چاه جعد))او از منطقھ : عبدهللا بن عمیر كلبى - 2
) علیھ السالم)عبدهللا، زن و ھمھ فرزندان خویش را با خود ھمراه ساخت و خدمت امام حسین  .تا او را با خود ببرد

و آن گاه كھ بھ . ملحق نمود) علیھ السالم(خود بھ آن حضرت پیوست و خانواده خویش را بھ خانواده امام . رسید
از خیمھ   كرد و زمانى كھ بھ شھادت رسید، ھمسرش  میدان كارزار شتافت، مادرش وى را بھ نبرد تشویق مى

 .بیرون آمد و نظاره گر او بود و خود را بھ بالین وى رساند و ھمان جا بھ شھادت رسید
آورد و خود بھ آن حضرت پیوست و خانواده ) علیھ السالم(وى خانواده خویش را نزد حسین : مسلم بن عوسجھ - 3

ھمانگونھ كھ در بیان شرح حال  -زمانى كھ مسلم بن عوسجھ بھ شھادت رسید  .انداش را بھ خانواده امام ملحق گرد
سر داد و سپاھیان دشمن بدین طریق از كشتھ شدن مسلم ! وا مسلم بن عوسجتاه! كنیزش فریاد واسیداه - او پى بردید 
 .اطالع یافتند

علیھ (در ركاب اباعبدهللا الحسین ) ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل(در كربال پنج تن از اصحاب و یاران رسول اكرم  -د 
 :بھ فیض شھادت نایل آمدند كھ عبارت بودند از) السالم

 .انس بن حرث كاھلى؛ كھ ھمھ تاریخ نگاران از او یاد كرده اند - 1
 .از او نام برده است(412) حبیب بن مظھر اسدى؛ كھ ابن حجر 2- 

 .مسلم بن عوسجھ؛ كھ ابن سعد در طبقات، از وى یاد كرده است - 3
 .ھانى بن عروه مرادى؛ در كوفھ كھ كلیھ تاریخ نگاران سن او را بیش از ھشتاد سال ذكر كرده اند - 4

 .بوده است) علیھ السالم(ھم سن امام حسین (413) عبدهللا بن یقطر حمیرى؛ كھ بھ گفتھ ابن حجر، 5- 
بھ فیض شھادت نایل گشتند كھ عبارت ) علیھ السالم(در سرزمین كربال پانزده تن از بردگان در ركاب اباعبدهللا  - ه 

 :بودند از
 .(علیھ السالم(ر و سعد؛ بردگان امام على نص -  2و  1

 .(علیھ السالم(منجح؛ برده امام حسن  - 3



 .(علیھ السالم(بردگان امام حسین : اسلم و قارب -  5و  4
 .(علیھ السالم(برده حضرت حمزه : حرث - 6
 .جون؛ برده ابوذر - 7
 .رافع؛ برده مسلم ازدى - 8
 .سعد؛ برده عمر صیداوى -9

 .ده بنى مدینھسالم؛ بر - 10
 .سالم؛ برده عامر عبدى - 11
 .شوذب؛ برده شاكر - 12
 .شبیب؛ برده حرث جابرى - 13
 .واضح؛ برده حرث سلمانى - 14
 .(علیھ السالم(و در بصره، سلمان؛ برده امام حسین  - 15

سیدند كھ عبارت بودند چھار تن از یارانش در كربال بھ شھادت ر) علیھ السالم(پس از شھادت اباعبدهللا الحسین  - و 
 :از

وى در اثر جراحات زیاد از ھوش رفت و با صدا و داد و فریاد كسانى كھ كشتھ شدن امام : سوید بن ابوالمطاع - 1
بھ ھوش آمد و با كاردى كھ در كفش خویش پنھان ) علیھ السالم(را مژده مى دادند و داد و فغان خاندان حسین 

 .بھ درجھ رفیع شھادت نایل آمد (علیھ السالم(اخت و بعد از شھادت امام ساختھ بود، با دشمن بھ نبرد پرد
بودند، ولى آن گاه كھ ) علیھ السالم)این دو تن ابتدا از مخالفان امام : سعد بن حرث و برادرش ابوالحتوف -  3و  2

برادر، عنان مركب  بھ شھادت رسید و ضجھ و نالھ زنان و كودكان آن حضرت بلند شد، این دو) علیھ السالم(امام 
خویش را بھ سوى قاتالن حسین برگردانده و با شمشیر بھ جان آنان افتادند تا این كھ بعد از امام، بھ فیض شھادت 

 .نایل گشتند
بھ شھادت رسید و صداى نالھ و فغان زنان و ) علیھ السالم(آن گاه كھ اباعبدهللا : محمد بن ابوسعید بن عقیل - 4

مد وحشت زده از خیمھ بیرون دوید و عمود خیمھ را بھ دست گرفتھ و این سو و آن سو مى كودكان بلند شد، مح
، وى را بھ شھادت رساند و بدین ترتیب، ((لقیط یا ھانى))نگریست و گوشواره ھایش تكان مى خورد كھ فردى بھ نام 

 .شربت شھادت نوشید) علیھ السالم(او پس از امام حسین 
در اثر زخم ھاى وارده پس از آن بزرگوار بھ شھادت رسیدند كھ عبارت ) علیھ السالم( دو تن از یاران حسین -ز 

 :بودند از
 .وى بھ اسارت در آمد و شش ماه بعد در اثر جراحات وارده بھ شھادت رسید: سّوار بن منعم نھمى - 1
د در اثر جراحات وارده بھ خیل تبعید شد، یك سال بع ((زاره))او نیز اسیر دشمن و بھ : موقّع بن ثمامھ صیداوى - 2

 .شھیدان پیوست
شربت شھادت نوشیدند كھ عبارت ) علیھ السالم(در كربال، ھفت تن پدر و پسر در ركاب اباعبدهللا الحسین  - ح 

 :بودند از
 .(كودك شیرخوار(و عبدهللا الحسین ) على اكبر(علي بن حسین  -  2و  1
 .عمروبن جناده .3
 . بن یزید بن ثبیط عبدىعبدهللا و عبیدهللا -  5و  4
 .مجمع بن عائذ .7
 .عبدالرحمان بن مسعود .8

بھ شھادت رسیدند كھ پدرشان در كوفھ بھ شھادت رسیده بود ) علیھ السالم(در كربال دو تن در ركاب امام حسین 
 :یعنى

 .ادت نایل گشتمحمد و عبدهللا، فرزندان مسلم بودند كھ پدر بزرگوارشان مسلم بن عقیل در كوفھ بھ فیض شھ
علیھ (یك تن بھ شھادت رسید كھ پدرش در جنگ صفین در ركاب امیرالمؤمنین ) علیھ السالم(در ركاب امام حسین 



 :بھ شھادت رسیده بود و او عبارت بود از) السالم
شھد شھادت نوشید و حسان در جنگ ) علیھ السالم(عمار در كربال بھ ھمراه امام حسین : عمار بن حسان طایى

 .بھ شھادت رسیده بود (علیھ السالم(فین، در ركاب امیرالمؤمنین ص

 

 

 شھادت پنج برادر
 :در سرزمین كربال پنج برادر از خاندان بنى ھاشم بھ شھادت رسیدند كھ عبارت بودند از -ط 

لیھماالسالم عبدهللا، از فرزندان امیرالمؤمنین كھ امام حسین ع -  5. ابوبكر - 4. جعفر - 3. عثمان -  2. عباس - 1
 .ششمین فرد آنان بھ شمار مى آمد

 :شھادت نایل شدند  بھ فیض ) علیھ السالم(در كربال سھ برادر از فرزندان امام حسین مجتبى 
 .عبدهللا -  3. قاسم -  2. ابوبكر - 1

 :از در سرزمین كربال شربت شھادت نوشیدند كھ عبارت بودند) علیھ السالم(سھ برادر دیگر از فرزندان عقیل 
 .جعفر - 3. عبدالرحمان -  2. مسلم - 1

 :سھ برادر، از غیر بنى ھاشم و از فرزندان زھیر ثعلبى در كربال با ھم بھ شھادت رسیدند كھ عبارت بودند از
 .مقسط - 3. كردوس -  2. قاسط - 1

 شھداى دو برادر
 :یدند كھ عبارت بودند ازبھ شھادت رس) علیھ السالم(دو برادر از بنى ھاشم و از فرزندان امام حسین 

 .(شیرخوار(عبدهللا  - 2. على اكبر - 1
 :دو برادر دیگر از بنى ھاشم و از فرزندان مسلم بھ فیض شھادت نایل گشتند كھ عبارت بودند از

 .محمد -  2عبدهللا  - 1
 :دو برادر از بنى ھاشم و از فرزندان عبدهللا جعفر بھ خیل شھدا پیوستند كھ عبارت بودند از

 .جعفر - 2عون  - 1
 :دو برادر دیگر از غیر بنى ھاشم، از فرزندان یزید عبدى بھ شھادت رسیدند كھ عبارت بودند از

 .عبیدهللا -  2عبدهللا  - 1
 :دو برادر از غیر بنى ھاشم، از فرزندان عروه غفارى شربت شھادت نوشیدند كھ عبارت بودند از

 .عبدالرحمان -  2عبدهللا  - 1
 :فرزندان عمرو راسبى بھ فیض شھادت نایل آمدند كھ عبارت بودند از دو برادر از

 .ُحالس - 2نعمان  - 1
 :دو برادر دیگر، از فرزندان حرث انصارى بھ شھادت رسیدند كھ عبارت بودند از

 .ابوالحتوف - 2سعد  - 1
 :و دو برادر ناتنى از جابریان بھ خیل شھیدان پیوستند كھ عبارت بودند از

 .سیف -  2 مالك - 1
 :در سرزمین كربال، نھ تن بھ شھادت رسیدند كھ مادرانشان در خیمھ، نظاره گر آنان بودند كھ عبارت بودند از -ى 
 .رباب مادرش، ھنگام شھادت فرزند، بھ او مى نگریست): كودك شیرخوار(عبدهللا بن حسین  -1

 .، نظاره گر شھادت او بودمادرش حضرت زینب، عقیلھ بني ھاشم: عون بن عبدهللا بن جعفر - 2
 .مادرش رملھ، ناظر شھادت وي بود: قاسم بن حسن - 3
 .مادرش دختر شلیل بجلى، شھادت فرزند را نظاره گر بود: عبدهللا بن حسن - 4
 .، نظاره گر شھادت فرزند بود)علیھ السالم(مادرش رقیھ، دختر علي : عبدهللا بن مسلم - 5
مادرش بدو مي نگریست؛ كھ وحشت زده عمود خیمھ را گرفتھ بود و فردي بھ نام : محمد بن ابوسعید بن عقیل - 6

 .لقیط یا ھاني، او را پیش چشمان مادر، بھ شھادت رساند
 .مادر وي او را بھ جنگ فرمان داد و شھادتش را بھ چشم خود دید: عمروبن جناده - 7

 .مادرش وي را بھ نبرد تشویق مي كرد و نظاره گر او بود(414) بنابر نقل طاووسي،: عبدهللا كلبي 8- 
در خیمھ، براى فرزندش (415) آن گونھ كھ در بعضي روایات آمده، مادر او لیلى،): علیھ السالم(على بن حسین 9- 

 .دعا مي كرد و پاره پاره شدن پیكر نازنین او را با چشم خود نظاره گر بود



شربت شھادت نوشیدند كھ ) علیھ السالم(در سرزمین كربال، پنج نوجوان نابالغ در ركاب اباعبدهللا الحسین  -ك 
 :عبارت بودند از

وى كودكى شیرخوار بود كھ او را بھ پدر بزرگوارش سپردند و پدر، او را در ): على اصغر(عبدهللا بن حسین  - 1
 .آغوش گرفت و حرملھ با پرتاب تیرى بھ گلوى نازنینش، او را بھ شھادت رساند

ید و عمھ اش او در میدان كارزار از خیمھ بیرون آمد و بھ سرعت بھ سوى عمویش حسین دو: عبدهللا بن حسن - 2
وقتى عموى خود را در خاك و خون غلطان دید، كنار . زینب نتوانست از رفتن او جلوگیرى كند تا بھ عمویش رسید

اى فرزند زن : او ایستاد، دید بحر بن كلب قصد ضربت زدن بر عمویش دارد، عبدهللا بر سر بحر فریاد زد و گفت
 .ر متوجھ كودك شد و او را بھ شھادت رساندبدكاره مى خواھى عمویم را بھ شھادت برسانى؟ بح

روى زمین قرار گرفتھ بود و صداى شیون و زارى ) علیھ السالم(زمانى كھ امام حسین : محمد بن ابوسعید - 3
زنان بلند شد وحشت زده در خیمھ آمد و عمود آن را بھ دست گرفت، فردى بن نام لقیط یا ھانى با شمشیر بر او 

 .بھ شھادت رساندحملھ ور شد و وى را 
او با سن اندك خویش بھ قصد جنگ وارد میدان كارزار گردید، بند كفشش پاره شد، وى براى : قاسم بن حسن - 4

 .با شمشیر بر او حملھ برد و وى را بھ شھادت رساند ((عمرو بن سعد ازدى))بستن آن توقف كرد كھ 
اجازه میدان خواست و بھ میدان تاخت، یكى ) یھ السالمعل(او بھ فرمان خود از حسین : عمرو بن جناده انصارى - 5

 .از سپاھیان دشمن با شمشیر بر او یورش برده و او را بھ شھادت رساند
در سوك ده تن از افراد مورد عالقھ و یاران خویش كھ با حزن و اندوه سخن گفت، ) علیھ السالم(امام حسین  -ل 

 :عبارت بودند از
 :زمانى كھ وى بھ شھادت رسید، حضرت، بالین او آمد و فرمود): كبرعلى ا(على بن الحسین  - 1

 .قَتَل هللا قوما قتلوك ما اجراءھم على الرحمان و على انتھاك ُحرمة الرسول، على الدنیا بعدك العفا
یھ و صلى هللا عل(خدا بكشد مردم ستمگرى كھ تو را كشتند، اینان تا چھ اندازه بر خدا و بھ ھتك حرمت رسول خدا ))

 ((!بى پروا شده اند، پس از تو، اف بر این دنیا) آلھ و سلم
) علیھ السالم(بھ فیض شھادت نایل گشت، امام حسین ) علیھ السالم(وقتى عباس ): علیھ السالم(عباس بن على  - 2

 :بالین او حاضر شد و فرمود
 .اآلن انكسر ظھرى و قلّت حیلتى و ُشمت بى عدّوى

 .((ره اندیشى ام اندك و زبان شماتت دشمن بھ رویم باز شداكنون پشتم شكست، چا))
 :بالین او حضور یافت و فرمود) علیھ السالم(آن گاه كھ وى بھ شھادت رسید، امام ): علیھ السالم(قاسم بن حسن  - 3

 .(صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بُعدا لقوم قتلوك و خصمھم فیك رسول هللا 
كھ تو را بھ شھادت رساندند، جدت رسول خدا در روز رستاخیز در این زمینھ با  گروھى! دور باد از رحمت خدا))

 .((آنان دشمنى كند
 .عّز على عّمك إن تدعوه فال یجیبك :سپس فرمود

 .بر عمویت بس دشوار است كھ او را بھ یارى خود فراخوانى، ولى نتواند بھ تو پاسخ مثبت دھد))
او را در آغوش ) علیھ السالم(گامى كھ عبدهللا بھ شھادت رسید، امام حسین ھن) علیھ السالم(عبدهللا بن حسن  - 4

 :گرفت و فرمود
 .اصبر على ما نَزل بك، و احتِسب فى ذلك الخیر، فان هللا یُلحقك بآبائك الصالحین! یابن اخى

اك و شایستھ ات صبر و شكیبایى ورز و از آن امید خیر داشتھ باش كھ خداوند تو را بھ دنیاى پ! فرزند برادر))
 .((...ملحق خواھد ساخت

خون گلویش را بھ ) علیھ السالم(زمانى كھ او بھ شھادت رسید، امام حسین ): علیھ السالم(عبدهللا بن حسین  - 5
 :آسمان پاشید و عرضھ داشت

 .اللھم ال یكن علیك من دم فصیل
 .((ستارزش خون او كھ از خون بچھ ناقھ صالح در نزد تو كمتر نی! خدایا))

رحمك  :بالین وى حاضر شد و فرمود) علیھ السالم(ھنگامى كھ مسلم بھ شھادت رسید، امام : مسلم بن عوسجھ - 6
فمنھم من  :و این آیھ شریفھ را تالوت فرمود ((خداوند تو را مشمول رحمت خویش گرداند !اى مسلم)) هللا یا مسلم؛

 .قضى نحبھ و منھم َمن ینتظُر و ما بدَّلوا تبدیال
 :بالین سر او آمد و فرمود) علیھ السالم(آن گاه كھ وى بھ فیض شھادت نایل گشت، امام حسین : حبیب بن مظھر - 7

 .عند هللا احتسب نفسى و ُحماة اءصحابى
 .بذل جان خود و شھادت یارانم را در پیشگاه خدا ذخیره مى نھم))



انت كما  :بر بالین او قرار گرفت و فرمودھنگامى كھ وى بھ شھادت رسید، حضرت : حر بن یزید ریاحى - 8
 .سّمتك اّمك حُر فى الدنیا و سعید فى اآلخرة

 .((ھمانگونھ كھ مادرت تو را نام نھاده، در دنیا آزاد مرد و در آخرت، سعادتمندى))
 :آن گاه كھ زھیر شربت شھادت نوشید، حضرت بالین او آمد و فرمود: زھیر بن قین -9

 .ن رحمتھ و لعن هللا قاتلیك، لعنَالَِّذیَن مسخوا قردة و خنازیرال یبعدنّك یا زھیر م
خداوند تو را از رحمت خویش دور ندارد و قاتالنت را لعنت كند بھ سان كسانى كھ بھ صورت میمون و ! زھیر))

 ((.خوك در آمدند
 :زمانى كھ جون بھ شھادت رسید، حضرت بالین او حاضر شد و فرمود: َجون برده ابوذر - 10

 .اللھم بیّض وجھھ و طیّب ریحھ و عّرف بینھ و بین محمد و آلھ
 .((چھره اش را سفید، بدنش را خوشبو و میان او و محمد و خاندانش، آشنایى بیشتر قرار ده! خدایا))

در سوك دو تن دیگر كھ در غیر سرزمین كربال بھ شھادت رسیده بودند با اندوه سخن گفت، ) علیھ السالم(امام 
 :بودند ازعبارت 

 .مسلم بن عقیل - 1
 .ھانى بن عروة - 2

رسید، ) علیھ السالم(این دو بزرگوار، در كوفھ بھ شھادت رسیدند و خبر شھادت آنان در منزل ثعلبیھ بھ امام 
 .رحمة هللا علیھما :حضرت چند بار فرمود

ورد عالقھ و یاران شھیدش حضور روز عاشورا، پیاده بر بالین ھفت تن از افراد م) علیھ السالم(امام حسین  -م 
 :یافت كھ عبارت بودند از

زماني كھ مسلم بھ شھادت رسید، حضرت بھ اتفاق حبیب بن مظھر، پیاده بر بالین او حاضر : مسلم بن عوسجھ - 1
 !...رحمك هللا یا مسلم :شد و بدو فرمود

بر بالین او حضور ) علیھ السالم(ن آن گاه كھ وي بھ فیض شھادت نایل گشت، امام حسی: حر بن یزید ریاحى - 2
 !...انت حر كما سمتك امك :یافت و فرمود

پیاده بر بالین او آمد و او را ) علیھ السالم(وقتي او بھ درجھ شھادت نایل آمد، امام : واضح رومي یا اسلم ترك - 3
 .نھاد  در آغوش گرفت و گونھ بر گونھ اش 

اللھم  :بر بالین او حاضر شد و فرمود) علیھ السالم(سید، امام حسین زماني كھ وي بھ شھادت ر: جون بن حوى - 4
 ....بیض وجھھ

ھنگامي كھ آن بزرگوار بھ درجھ رفیع شھادت نایل گشت، اباعبدهللا الحسین ): علیھ السالم(عباس بن على  - 5
 ....ھرياالن انكسر ظ :پیاده بر بالین وي حضور یافت و كنارش نشست و بدو فرمود) علیھ السالم(

پیاده بر بالینش حاضر ) علیھ السالم(آن گاه كھ وي شربت شھادت نوشد، امام ): علیھ السالم(علي بن الحسین  - 6
 .علي الدنیا بعدك العفا ... :شد و فرمود

 :پیاده بر بالین او آمد و فرمود) علیھ السالم(آن گاه كھ وي بھ درجھ رفیع شھادت نایل گشت، امام : قاسم بن حسن .7
 ....بُعدا لقوم قتلوك

، در نبرد روز عاشورا، از )علیھ السالم(اعضاي بدن سھ تن از افراد مورد عالقھ و یاران اباعبدهللا الحسین  -ن 
 :بدن جدا شد كھ عبارت بودند از

 .نخست دست راست و سپس دست چپ و آن گاه سر مقدسش از پیكر جدا شد): علیھ السالم(عباس بن علي  - 1
بدن نازنینش با شمشیر، پاره پاره   ضربتي بر سر مبارك او فرود آمد و سپس  -) علیھ السالم(بن حسین  علي - 2
 .شد

در جنگ تن بھ تن با سالم و یسار، نخست دست و سپس ساق پا و آن گاه سر او از بدن : عبدالرحمان بن عمیر - 3
 .پرتاب شد (علیھ السالم(جدا و بھ سمت امام حسین 

در كربال بھ سوى آن بزرگوار پرتاب شد كھ ) علیھ السالم(سھ تن از یاران شھید اباعبدهللا الحسین سرھاى  -س 
 :عبارت بودند از

 .پرتاب شد و مادرش آن را گرفت) علیھ السالم(كھ بھ سمت امام حسین  ((عبدهللا بن عمیر كلبى))سر مبارك  - 1
آن را ستاند و بر مردى از دشمن كوبید   ب شد و مادرش كھ بھ سوى حضرت پرتا ((عمر بن جناده))سر مقدس  - 2

و آن گونھ كھ نقل شده، وى را بھ ھالكت رساند و سپس عمود خیمھ را بر گرفت و آھنگ میدان كرد، ولى امام 
 .او را از این كار بازداشت) علیھ السالم(حسین 

ید، سرش را از بدن جدا كردند و گروھى ، آنگاه كھ او بھ شھادت رس((عابس بن ابوشبیب شاكرى))سر مبارك  - 3



این فرد توسط یك تن كشتھ نشده : بر سر آن با یكدیگر بھ نزاع پرداختند عمر سعد بھ مشاجره آنان پایان داد و گفت
 .پرتاب كرد) علیھ السالم(و آن را بھ سمت امام 

ام وھب نمرى ))عبارت بود از  در كربال، یك بانو بھ شھادت رسید كھ) علیھ السالم(در ركاب امام حسین  - ع 
از خدایي كھ بھشت را : ، ھمسر عبدهللا بن عمیر كلبى، این بانو بالین سر شھید خود قرار گرفت و گفت((قاسطى

در این ھنگام، رستم، غالم شمر، با ضربت گرزى، . روزي تو گردانده، مسئلت دارم مرا نیز در جوار تو قرار دھد
 .وي را بھ شھادت رساند

 :جنگیدند كھ عبارت بودند از) علیھ السالم(وز عاشورا، دو بانو در ركاب امام حسین ر -ف 
این بانو پس از شھادت فرزند خود، عمود خیمھ اى را برگرفت و بھ وسیلھ آن بھ میدان : مادر عبدهللا بن عمیر - 1

 :او را باز گرداند و بدو فرمود) علیھ السالم)نبرد با دشمن شتافت، امام حسین 
 .ارجعى رحمك هللا، فقد وضع هللا عنك الجھاد

 .بھ خیمھ بازگرد، خداوند تو را مشمول رحمت خویش قرار دھد، خداوند جھاد را از تو برداشتھ است))
آن گونھ كھ روایت شده، وى پس از شھادت فرزندش، سر او را از دشمن گرفت و بر : مادر عمر بن جناده - 2

 :الكت رساند، سپس شمشیر كشید و بھ خواندن این رجز پرداختمردى از آنان زد و او را بھ ھ
 بالیة خاویة نحیفة   انا عجوز فى النساء ضعیفة 

 اضربكم بضربة عنیفة 
 

 دون بنى فاطمة الشریفة 

من در میان زنان، زنى ضعیف ھستیم، زنى پیر و فرتوت و الغر، بر شما ضربھ محكمى وارد خواھم : یعنى
 .مایت از فرزندان فاطمھ عزیز، چنین مى كنمساخت، در دفاع و ح

 .نزد او آمد و وى را بھ خیمھ بازگرداند) علیھ السالم(امام : بنابھ نقل برخى ارباب مقاتل
بیرون آمده و در برابر دشمن قرار گرفتند كھ ) علیھ السالم(روز عاشورا پنج بانو از خیمھ گاه امام حسین  -ص 

 :عبارت بودند از
 .از خیمھ بیرون آمد !وا سیداهزمانى كھ مسلم بھ شھادت رسید، وى با سر دادن فریاد : لم بن عوسجھكنیزك مس - 1
وى بھ اتفاق شوھر، براى نبرد با دشمن از خیمھ خارج گردید و پس از شھادت : ام وھب ھمسر عبدهللا كلبى - 2

 .ھمسر، خود نیز بھ شھادت رسید
عبدهللا از خیمھ بیرون آمد و پس از شھادت فرزند، او را ستوده و خود بھ وى براى تشویق : مادر عبدهللا كلبى - 3

 .مبارزه پرداخت
 .او پس از شھادت فرزند براى مبارزه از خیمھ خارج شد: مادر عمر بن جناده - 4
از  !یّاهیابن اخ! یا حبیباه :با فریاد) علیھ السالم(آن مخدره پس از شھادت على اكبر : زینب كبرى علیھا السالم - 5

نزدش آمد و ) علیھ السالم(خیمھ بیرون آمد و بھ سمت میدان دوید و خود را روى بدن على اكبر افكند و امام حسین 
 .او را بھ خیمھ بازگرداند

كھ از خاندان ابوطالب نبودند در كوفھ باقى ) علیھ السالم(خانواده ھاى آن دستھ از یاران اباعبدهللا الحسین  -ق 
وقتى آن ھا بھ كوفھ رسیدند، نزدیكان قبیلھ آنان نزد ابن زیاد وساطت كرده و آن ھا را از اسیران جدا  ماندند؛ زیرا

 .كردند ولى اسراى خاندان ابوطالب بھ شام برده شدند
دو ) علیھ السالم(پس از شھادت اباعبدهللا الحسین (416) بنابھ روایت جمعى، از جملھ شیخ صدوق در امالى، -ر

از فرزندان عقیل با جعفر در كوفھ بھ شھادت رسیدند، بدین سان كھ وقتى زنان  ((ابراھیم و محمد))كودك بھ نام ھاى 
ر گذاشتند و بھ خانھ مردى طایى پناه و فرزندان اسیر را وارد كوفھ نمودند، این دو تن از بیم و وحشت پا بھ فرا

ما از خاندان : جستند، صاحبخانھ وضعیت آن ھا را جویا شد، كودكان او را در جریان امر قرار دادند و گفتند
ھستیم، از بند اسارت گریختھ و بھ تو پناه آورده ایم، ھواى نفس پلید او وى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

ھ اگر آن دو كودك را بھ قتل برساند و سرھاى آن ھا را نزد ابن زیاد ببرد، بدو جایزه خواھد داد، را وسوسھ كرد ك
از این رو؛ كودكان را بھ شھادت رساند و سرھاى آنان را نزد عبیدهللا آورد و بر او وارد شد و آن ھا را مقابل وى 

 .گذاشت
ناپسندى انجام داده اى، بھ دو پسر بچھ كھ بھ تو پناه  كار بسیار: ابن زیاد او را مورد اعتراض قرار داد و گفت

آورده بودند ستم روا داشتھ و آن ھا را بھ قتل رساندى و در امانت، خیانت ورزیدى و سپس فرمان بھ كشتن او داد 
 .(417)و در َدم او را كشتند

پرداختم، دست ) علیھ السالم(بھ بیان سرگذشت یكصد و دوازده تن از یاران حسین  ((ابصار العین))در كتاب حضر 
یابى بھ بیان شرح حاالت این بزرگواران جز با كوشش و تالش و عرق جبین و نیاسودن و دل مشغولى، میسر نبود 

 :زیرا! ان بودو این رج و دشوارى ھا بر این دلیل من آس



 خدمت بھ سبط النبى مترجما 
 

 إلنصاره المستشھدین على الطف 

 فیاسعد حظى بالكرامة و اللطف   فان كان مقبوال و ظنّى ھكذا 

 و اال فانى واقف و سینھمى 
 

 على واقف تحت الحیاصیب الوطف 

ربال، خواستم بھ پیشگاه فرزند در ك) علیھ السالم(با بیان شرح حال یاران شھید اباعبدهللا الحسین : یعنى
پیامبر خدمتى انجام داده باشم، اگر خدمت ناچیزم، مقبول افتد و تصورم نیز ھمین است، بنابراین، خرسندم كھ بھ 

و اگر مقبول نیفتاد، در انتظار خواھم ماند و كسى كھ چنین در انتظار بماند، با باران . لطف و كرامت، دست یافتھ ام
 .خواھد شدرحمت آنان تطھیر 

 .اكنون، آخرین مطالبى را كھ بر این قلم جارى، و بازو و دستم آن را بھ حركت در مى آورد، تقدیم مى دارم
 با سپاس بھ درگاه پروردگار جھانیان و درود بر محمد و خاندان واالمقامش،

 .ھجرى در نجِف كوفھ بھ پایان بردم 1341شعبان سال  22این كتاب را در تاریخ 
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 .بوده و آن اجازه بھ خط ایشان نزد ما موجود است 1293
 .475/  1شعراء العرى، : ك. ر13- 
 .478/  1: ھمان14- 
 .947/  10: شعراء الغرى15- 
 .97/  10: معجم المولفین16- 
 .65/  1: الذریعة الى تصانیف الشیعة17- 
 .202/  44: بحاراالنوار18- 
 .30/  2: ارشاد19- 
 .21/ قصص 20- 
 .23/ قصص 21- 
 .(74/  1: معجم البلدان(نام منطقھ اى در مكھ، 22- 
 .در شمار توابین از او یاد شده است23- 
در جمع توابین با سلیمان (( عین المورده))از تیره تیم بن بكر بن وائل، شخصى مورد احترام بوده و در منطقھ 24- 

 .بن صرد بھ شھادت رسید



 .بھ سبع، تیره اى از قبیلھ ھمدان و در زمره توابین از او یاد شده است وابستھ25- 
  .بھ شھادت سید)) عین الورد))وى از سران شیعھ و توابین است كھ در 26- 
شنید مردم شعار خونخواھى عثمان را . یان و در كوفھ شركت جستاو از توابین شیعھ است كھ در جنگ یمان27- 

 :سرمى دھند بر آنان تاخت و بھ قلب سپاه دشمن فرو رفت و شمشیر میان آنان گذاشت و این رجز را مى خواند

 انا ابن شداد على دین على 
 

 لست لعثمان بن اروى بولى 

 .ثمان بن اروى را بھ دل ندارممن فرزند شدادم و آیینم دین على است و محبت ع: یعنى
و در ماجراى كفن و دفن ابوذر در ربذه، ھمراه مالك اشتر از او یاد . وى ھمچنان مبارزه كرد تا بھ شھادت رسید

ربذه از آبادى ھاى مدینھ بھ مسافت سھ روز راه و نزدیك منطقھ ذات عرق در راه حجاز قرار دارد، . شده است
آھنگ مكھ نمایند از آن جا عبور مى كنند و قبر ابوذر رضوان هللا علیھ در آن سامان  كسانى كھ از مسیر منطقھ فید،

 .(235/ 4؛ ابن اثیر، كامل 24/  3: معجم البلدان(واقع است 
و بھ ھمراه جمعى وى از موقعیت و مقامى برخوردار بوده و در عین الورده، بھ شھادت رسیده، از رفتن ا28- 

 .دیگر بھ سرزمین كربال جلوگیرى بھ عمل آمد و بھ اتفاق گروھى از جملھ مختار بھ زندان افكنده شدند
اسالم آورده   او فرزند حصین تمیمى ریاحى و بنابھ نقل دار قطنى، موذن سجاح پیامبر دروغین بوده و سپس 29- 

 ((عبدالقدوس))پسرش ! پیوست و پس از جنگ صفین بھ خوارج گرایید) علیھ السالم)مع یاران امیرالمؤمنین و بھ ج
شاعر ملحد و باده ُگسار بود و نوه اش صالح پسر عبدالقدوس نیز كفر پیشھ كرد و مھدى  ((ابوھندى))معروف بھ 

 1: ؛ تقریب التھذیب352/  2: تھذیب الكمال: ك. ر( عباسى او را بھ جرم بى دینى اش كشت و بر پُل بغداد آویخت 
 .(404: ؛ معارف ابن قتیبھ344/ 
وى از شھرتى برخوردار بود، پدرش ابجر مسیحى و بر ھمان آیین، در كوفھ از دنیا رفت، مسیحیان بھ خاطر 30- 

تشییع كردند، عبدالرحمن بن ملجم از كنار آن ھا ) گورستان(انھ آیین او و مسلمانان بھ خاطر فرزندش وى را تا جب
 :این جنازه كیست؟ او را در جریان گذاشتند وى گفت: عبور كرد و پرسید

 لئن كان حجار بن ابجر مسلما 
 

 لقد بوعدت منھ جنازة ابجر 

 و إْن كان حجار بن ابجر كافرا 
 

 فما مثل ھذا من كفور بمنكر 

 بابیض مصقول الغرارین مشھر   وى لفرقت جمعھم فلوال اَلَِّذى ان

و اگر حجار بن ابجر كافر باشد، این  .((اگر حجار پسر ابجر، مسلمان باشد باید از جنازه ابجر دورى كند: یعنى
اگر نیتى كھ دارم در بین نبود، جمعیت آنان را با شمشیر صیقلى خود پراكنده مى . گونھ اقدام از یك كافر بعید نیست

 .ختمسا
 .را داشت) علیھ السالم(ابن ملجم با شمشیرى كھ حمایل داشت تصمیم بھ شھادت رساندن امیرالمؤمنین 

بھ شمار مى آمد، روزى ) علیھ السالم(وى از تیره ُرویم شیبانى بود، پدرش حارث از یاران امیرالمؤمنین 31- 
كنیزكى دارم  إّن عندى جاریة لطفة الخدمة لمرضك؛ :بھ عیادت او آمد و بھ او فرمود) السالم علیھ(بیمار شد، امام 

و آن كنیزك را بدو بخشید و حارث، كنیزك را )) كھ در دوران بیمارى ات براى تو خدمتگزار مناسبى است
ھوادار عثمان و از عالقھ مندان  وى. نامید و ھمین یزید از او متولد شد و بھ او فرزند لطیفھ گفتھ مى شد)) لطیفھ))

 .در دوران مصعب بن زبیر در منطقھ رى بھ دست خوارج كشتھ شد. بھ او بود
حاجب، صاحب كمانى بھ شمار مى آمد كھ نزد كسرى . او فرزندیعطارد بن حاجت بن زراره تمیمى است32- 

 .گروگان بود
 .37 -  36/ 2: ارشاد33- 
چنین بر مى آید كھ ماریھ دخت منقذ با سعید عبیده، شیعھ بوده و  :))83/  3: بھ گفتھ مامقانى در نتقیح المقال34- 

محل مناسبى براى   ى شیعھ شده و خانھ اش روایت شده كھ و) علیھ السالم(تقیھ میكرده است؛ زیرا از ابوجعفر 
 .((گفتگو و مذاكرات شیعیان بھ شمار مى آمده است

 .آورده اند 386/  3: و ابن اثیر در كامل 39/  2: این نامھ را شیخ مفید در ارشاد35- 
ى آبگیر است كھ آب موجود در آن از بطن خبت سرچشمھ مى گیرد و نزدیكى مدینھ در مسیر مكھ قرار تنگھ ا36- 

 .دارد و دو راھنماى حضرت مسلم از آن منطقھ راه را گم كرده و بھ سمت مكھ منحرف شدند
 .لیھ، بكر بن وائل، تمیم، عبد قیس، اءزدعا: تیره ھاى پنج گانھ بصره كھ عبارت بودند از37- 



 .بزرگ تیره بكر بن وائل38- 
 .و بزرگ قبیلھ تمیم بوده است(( بردبار تمیمى))وى معروف بھ 39- 
وى فردى . رگ تیره عبد قیس است و عبیدهللا بن زیاد خواھر او، بحریھ را بھ ازدواج خویش در آورداو بز40- 

 .مورد احترام و در جنگ و نبردھا از او یاد شده است
وى در . ز جنگ گردیدوى بزرگ تیره ازد بھ شمار مى رفت كھ كشتھ شدن او بعد از ھالكت یزید، سبب برو41- 

او . كنیھ اش ابوقیس و فردى مورد احترام ھمگان بود. آن روزگار از كشتھ شدن عبیدهللا بن زیاد جلوگیرى كرد
فرخواند ولى توفیق حاصل ) علیھ السالم(مردم را گردآورد و با آنان سخن گفت و آن ھا را بھ یارى امام حسین 

است و از  ((ابو خالد))سعود نھشلى یاد شده كھ این شخص تمیمى و كنیھ اش در كتب مقاتل از او بھ یزید بن م. نكرد
 .سران تیره ھاى پنج گانھ بھ شمار نمى آید

 .او فرزند اسماء بن صلت سلمى، بزرگ تیره عالیھ فردى سرشناس و در جنگ بصره از او یاد شده است42- 
 .در كامل بھ جاى عمرو، عمر ذكر شده است43- 
 .40/  2: ؛ ارشاد388/  3: كامل44- 
و از رزمندگان ركاب ) علیھ السالم(وى فرزند حارث ھمدانى، از شیعیان معروف و یاران امیرالمؤمنین 45- 

بزرگوار در جنگ ھایش بھ شمار مى رفت، پس از آن حضرت، فرمانروایى برخینواحى از ناحیھ امویان بر عھده 
 .تلقى مى شد) علیھ السالم(او نھاده شد و چنان كھ روشن است، پدرش حارث اعور از یاران خاص امیرالمؤمنین 

وى ابوقتیبھ بن مسلم، فرمانرواى خراسان و از جنگجویان حرون بود كھ بیشتر سواركاران عرب تا دویست 64- 
مسلم پیك یزید براى عبیدهللا جھت فرمانروایى بر بصره و كوه و بركنارى نعمان بود، . سال بعد، از نسل او بودند

زیرا ابن عقبھ، شامى است و در : گفتھ اند ((ن عقبھمسلم ب))كھ با او ھمراه شد، در برخى كتب بھ اشتباه وى را 
 .را از ناحیھ یزید عھده دار بوده است ((حره))جنگ كوفھ دخالتى نداشتھ، بلكھ او مسؤ ولیت جنگ معروف مدینھ 

یاد شده است؛ (( حصین بن نمیر سكونى))ھ وى رئیس انتظامات عبیدهللا بود و در كتب تاریخى بھ اشتباه از او ب47- 
، میان شامیان از مقام و ((عین الورده))زیرا وى در دوران یزید با مردم مدینھ و مكھ بھ ستیز پرداخت و در نبرد 

 .موقعیتى برخوردار بود
 .291، 4: معجم البلدان. سخ تا كوفھ فاصلھ داردمنطقھ معروفى از منزلگاه ھاى حاجیان كھ پانزده فر48- 
 .126: سید بن طاوس، لھوف49- 
 .محل قبر فردى نصرانى است، ولى در این جا منظور آبادى نزدیكى كربالست(( ناوس))جمع 50- 
 .49، 2: منطقھ اى در چھارفرسخى مكھ كھ جزء حرم محسوب مى شود؛ معجم البلدان51- 
 .منطقھ اى در مدینھ كھ ابن زبیر و دیگران در آن جا داراى مزرعھ بودند52- 
 .107، 4: است میان تھامھ و نجد؛ معجم البللدان كوھى53- 
 .634، 2: مراصد االطالع. نام منطقھ اى است كھ راه بصره و كوفھ در مسیر مدینھ در آن جا یكى مى شود54- 
 .كھ قبایل كالب و عبس و اسد در دھانھ آن اقامت داشتنددره اى وسیع در مسیر مكھ است 55- 
: محلى در مسیر مكھ است كھ گفتھ مى شود از آن جا دو سوم مسافت كوفھ بھ مكھ طى شده است؛ معجم البلدان56- 

2 ،78. 
 .129، 3: معجم البلدان: یھ و خزیمیھمحلى بین ثعلب57- 
 .محلى در نزدیكى واقصھ58- 
 .شكارگاه كوھستانى نعمان59- 
 .79/  2: ارشاد60- 
 .81 -  80/  2: ارشاد61- 
 .150: ؛ ذخیرة العقبى113: ؛ حقایق الوردیة2942، حدیث 114/  3: طبرانى معجم كبیر62- 
بن زھرة بن كالب بن مرة، مادرش كنیز ابوحفص عمر بن سعد بن ابووقاص، مالك بن اُھیب بن عبدمناف 63- 

بوده و مادر بزرگ وى حمنة دختر سفیان بن اُمیة بن عبد شمس پسر عموى ھاشم مرقال بن عتبة بن ابووقاص، از 
 .بھ شمار مى آمده است) علیھ السالم(یاران على 

 .91/  2: ارشاد64- 
 .آمده است(( عروة بن قیس))در ارشاد، 65- 
 .95/  4: ارشاد66- 
 .ھمان67- 
 .ھمان68- 



 .آمده است(( سھل بن سعد))در ارشاد، 69- 
 .71/ یونس 70- 
 .55/ ھود71- 
 .158لھوف، 72- 
 .109/  2: ارشاد73- 
خوانده مى شود كھ بر خالف ضبط (( شمر))وى َشِمر بن ذى الجوشن است كھ در شعر و بر سر زبان ھا 74- 

و نام پدر شمر، ذوالجوشن و نام خودش شراحیل بن اعو قرط بن عمرو بن معاویة بن كالب كالبى ضبابى . اوست
 .و مبتالى بھ بیمارى پیسى بود و از خوارج بھ شمار مى آمد) علیھ السالم(اعبدهللا الحسین او قاتل اب. است

 ((.وارد شده است(( نَُسیر))وى را از قبیلھ كنده و در برخى كتب 75- 
یكى از پادشاھان حمیر است كھ (( ذى اصبح))گفتھ اند و اصبحى منسوب بھ (( خولى))برخى او را بھ اشتباه 76- 

 .تازیانھ ھاى اصبحى بدو انتساب دارد
 .655/  1: سرائر77- 
 .137/  2: ارشاد78- 
 .86: مقاتل الطالبین79- 
 .با اندكى تفاوت در برخى عبارات 309/ 3: تاریخ طبرى80- 
 .115: مقاتل الطالبین81- 
 .166: لھوف82- 
 .115: مقاتل الطالبین83- 
 .167: ؛ لھوف115: ھمان84- 
 .(با اندكى تفاوت در برخى كلمات( 331/ 3: طبرى، تاریخ85- 
 .94: ؛ مقاتل الطالبین332/  3: طبرى، تاریخ86- 
 .75/  4: كامل87- 
 .بھ نقل از مثیر االحزان 46/  45؛ بحار 70: ؛ مثیر االحزان169: لھوف88- 
 .وجود ندارد(( و بھ جایگاه خود بازگشت :))در آن جملھ. 101/  2: احتجاج89- 
 .169: لھوف90- 
 .343/  3: تاریخ طبرى91- 
 .ذكر نشده است(( غنوى))در آن،  95: مقاتل الطالبین92- 
 .(با تفاوتى اندك در برخى كلمات( 324: عمدة الطالب93- 
 .323: باب دوم؛ عمدة المطالب 86: خصال94- 
 .101، باب دوم، حدیث 68 :خصال95- 
 .313/  3: طبرى، تاریخ96- 
 .آورده است 90/  2: ، شیخ مفید آن را در ارشاد313/  3: طبرى، تاریخ97- 
علیھ (مدان است كھ بھ اتفاق مالك بن نضر ارحبى قبل از درگرفتن جنگ، خدمت امام حسین وى از قبیلھ ھ98- 

آن دو را بھ یارى فراخواند، مالك بھ بھانھ ) علیھ السالم(امام . شرفیاب شده و بر آن حضرت سالم كردند) السالم
یارى اش براى امام حسین بدھكارى و زن و فرزند، عذر آورد و ضحاك، مشروط بھ این كھ ھرگاه مالحظھ كرد 

 .سودمند نیست، آزاد باشد، بھ دعوت آن حضرت پاسخ مثبت داد) علیھ السالم(
شرط او را پذیرفت ضحاك مبارزه كرد تا زمانى كھ تنھا دو تن از یاران امام باقى ماندند خدمت ) علیھ السالم(امام 

ولى چگونھ مى توانى : الم نمود و فرمودحضرت رسید و شرط خود را یاد آورى كرد، امام موافقت خود را اع
ضحاك بھ سمت اسب خود كھ بھ دنبال . اگر قادر بھ فرار ھستى، آزادى و مى توانى بروى! جان سالم بھ در ببرى؟

پى كردن اسب ھا آن را در خیمھ ھا پنھان كرده بود و پیاده بھ نبرد مى پرداخت رفت و بر آن سوار شد و آن را زد 
پانزده سوار او را تعقیب . تاد و سپس بر قلب سپاه زد و و آن ھا راه را باز كردند و پا بھ فرار نھادتا بر سر سم ایس

وى بر آن ھا حملھ ور شد و كثیر بن عبدهللا شعبى، ایوب بن مشرح . كردند وقتى بھ آبادى نزدیك شد، بھ او رسیدند
سوگند دادند تا از او دست بردارند و بدین ترتیب،  خیوانى و قیس بن عبدهللا صائدى او را شناخت و ھمراھانشان را

و یارانش در جنگ، پیش ) علیھ السالم)وى بھ بیان برخى از حوادثى كھ براى امام حسین . ضحاك نجات یافت
 .آمده، پرداختھ است

 .91/  2: ارشاد: ك. ر99- 



بوده و در تاریخ جنگ و نبردھا از او یاد شده كھ وى بھ فرمانروایى ) علیھ السالم(او از یاران امیرالمؤمنین 100- 
 .برخى نواحى متعلق بھ حكومت بنى امیھ در آمد

بن ذھل بن مران بن جعفى است كھ بھ اتفاق پدر و  وى یزید بن مالك بن عبدهللا بن ذویب بن سلمة بن عمرو101- 
صلى هللا (رسول خدا  .بود ((عزیز))نام وى . رسیدند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(برادرش سبره خدمت رسول خدا 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نامید ولى با وجود ھمنشینى با رسول خدا  ((عبدالرحمن))وى را ) علیھ و آلھ و سلم
: و جمھرة انساب العرب اندلسى 206/  5: اى ناپسندى از او نقل شده است كھ بھ شرح حال او در اسد الغابةكارھ
 .مراجعھ شود 409

 .60/ 4: ؛ كامل96/ 2: ؛ ارشاد256: اخبارالطوال102- 
 .مراجعھ شود 95/  2: شادھمان؛ ار103- 
 .(با اندكى تفاوت( 319/  3: طبرى، تاریخ104- 
 .74/  4: ؛ كامل330/ 3: طبرى، تاریخ105- 
 .اى از قبیلھ طى ، تیره((سنبس))منسوب بھ 106- 
 .58/  4: ابن شھر آشوب مناقب107- 
 .88: مقاتل الطالبین108- 
و بھ گفتھ ذھبى ابوسائب عثمان بن  وى فرزند مظعون بن حبیب بن وھیب بن خذافة بن جمع قرشى جمحى109- 

 .مظعون بن حبیب بن وھب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن ھصیص بن كعب جمحى است
 .89: ؛ مقاتل الطالبین422: ؛ المعارف153/  1: اعالم النبالء: ك. ر

م ھجرى، او سیزدھمین فردى بود كھ اسالم آورد و دو ھجرت انجام داد و در جنگ بدر حضور داشت و در سال دو
وى در دوران جاھلیت، نوشیدن شراب را بر خود حرام ساختھ بود و . نخستین فردى بود كھ در مدینھ از دنیا رفت

از كسانى بود كھ پس از اسالم آوردن، تصمیم بر خواجگى خود گرفت كھ رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم او 
روزه بگیر كھ قدرت شھوانى تو را از بین مى )) فانھ مجفره؛علیك بالصیام  :را از این كار بازداشت و بدو فرمود

 .((برد
 :آن گاه كھ عثمان بن مظعون بدرود حیات گفت، رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم بھ خانھ وى آمد و فرمود

. سیدو سپس خم شد و صورت او را بو ((اى اباسائب خدا تو را مشمول رحمت خود نماید)) رحمك هللا یا اباسائب؛
سپس حضرت بر . وقتى رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم سرش را باال گرفت آثار گریھ بر چھره اش ھویدا بود

او نماز گزارد و در بقیع غرقد دفن نمود و سنگى بر قبر او قرار داد و ھمواره بھ زیارت او مى رفت و آن گاه كھ 
الحق یا بُنى بفرطنا  :پس از عثما ناز دنیا رفت، حضرت فرمود ابراھیم فرزند رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم

و زمانى كھ دخترش زینب از  ((بھ عثمان بن مظعون كھ بر ما پیشى گرفت، ملحق شو! كودكم)) عثمان بن مظعون؛
 بھ یكى از بھترین گذشتگان ما عثمان بن مظعون ملحق)) الحقى بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون؛ :دنیا رفت فرمود

در این كتاب آمده است كھ وقتى رقیھ دخت رسول خدا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم از ) 249/  2: تنقیح المقال)، ((شو
 .دنیا رفت، پیامبر ھمین سخن را فرمود

 .89: مقاتل الطالبین110- 
 .129/  4: ؛ اعیان الشیعھ219/  1: ح المقالتنقی111- 
 .88: مقاتل الطالبین112- 
 .107/  4: مناقب113- 
 .88: مقاتل الطالبین114- 
 .332/  3: طبرى، تاریخ115- 
 .آمده است(( سلم))در مقاتل الطالبین، 116- 
 .91: مقاتل الطالبین117- 
 .ھمان118- 
زجر بن ))است و نیز در آن آمده كھ وى را  من ھاشم الخیر الكریم المفضل :، عبارت مناقب107/  4: مناقب119- 

 .بھ شھات رساند ((بدر جحفى
 .موجود است و فى اسد اخرى تعد و تذكردر مقاتل الطالبین 120- 
 .آمده است(( عمرو بن سعید))در نسخھ اول، 121- 
 .108/  2: ، ارشاد)با اندكى تفاوت در نقل وحذف برخى كلمات( 92: مقاتل الطالبین122- 
 .34 /45: بحار123- 



 .كاله بلندى كھ در جنگ ھا مى پوشیدند124- 
ابو مخنف روایت كرده كھ در فصل تابستان از دستان او خونابھ . وى از قبیلھ تیم بن ثعلبة بن عكابھ بود125- 

در . 77/  4: ؛ كامل333/ 3: طبرى، تاریخ. ن او مانند چوب، خشك مى شدندبیرون مى آمد و در زمستان دستا
 .110/  2: جارى است؛ ارشاد ((ابجر بن كعب))برخى كتب و نیز بر زبان عده اى 

 .111/  2: ارشاد126- 
 .آمده است(( كاھل)) 93: طالبیندر مقاتل ال127- 
 .107/  4: منطقھ اى در مسیر مكھ، حد فاصل میان نجد و تھامھ، معجم البلدان128- 
 .40/  4: ، كامل69 -  68/ 2: ارشاد129- 
چنین  124/  2: چنان كھ در ارشاد: آمده(( ابوسالس))است كھ در برخى كتب بھ اشتباه (( ابولسالس))نام وى 130- 

 .وارد شده است
 .69 -  68/  2: ارشاد131- 
 .اى از تیره ھاى قبیلھ طىمنسوب بھ بتھان، تیره 132- 
 .(با اندكى تفاوت( 106/  4: مناقب133- 
وى نخستین فردى بود كھ در : از شیعیان بوده، گفتھ شده(( سلیمان بن قتة تابعى خزاعى))قمى آورده است كھ 134- 

نوحھ سرایى كرده، زمانى كھ وى بھ قتلگاه شھداى كربال نگریست، بھ قدرى گریست ) علیھ السالم)سین كربال بر ح
 .(383 / 1 :الكنى و االلقاب . (كھ نزدیك بود جان دھد

 .، در این كتاب، عائذ بن ثعلبھ نیامده است95: مقاتل الطالبین135- 
 .سالم بن عبدهللا بن عبدهللا بن مخزوم، وارد شده است: در مقاتل الطالبین136- 
 .افزوده شده(( بكر بن وائل :))در مقاتل137- 
 .106/  4: مناقب138- 
آمده است، در این خصوص طبقات (( حبلھ)) 145و در تاریخ خلیفھ،ص (( حلیة)) 86ص :در مقاتل الطالبین139- 

 .مراجعھ شود 29/  4: الكبرى
 .251/  12: شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید140- 
 .39/  2: ؛ ارشاد278/  3: طبرى، تاریخ141- 
  .(343/  2: معجم البلدان(چاه ھاى آب مربوط بھ قبیلھ كلب، 142- 
 .40/ 2: ارشاد143- 
: وى فردى مورد احترام و صاحب آوازه بود و در باب نشستن ضرب المثل شده، از این رو، گفتھ مى شود144- 

معاویھ شد و جا تنگ   ماجراى او بھ این صورت بوده كھ روزى وارد مجلس . فالنى ھمنشین قعقاع بن شور است
كسى : قعقاع صدا زد. نشست و سپس معاویھ بھ او پاداشى دادبود، فردى از جا برخاست و جایش را بھ قعقاع داد و 
پاداشى را كھ من بھ سبب : قعقاع در پاسخ او گفت. منم: كھ بھ خاطر من از جایش برخاست چھ كسى بود؟ گفت

 .جاى تو بدان نایل شدم، بھ پاس از جا برخاستنت، بھ تو اھدا مى كنم
 41ابومحمد اشعث بن قیس بن معدى كرب كندى، صحابى در كوفھ فرود آمد و در سال : ابن حجر گفتھ است145- 

 .(608شماره  80/  1: تقریب التھذیب: ك. ر( سالگى از دنیا رفت  63در سن 
 (.129/  3: معجم البلدان(منطقھ اى بین كوفھ و مكھ، 146- 
 .291/  3: طبرى، تاریخ147- 
 .(139/  3: معجم البلدان(منطقھ اى بر سر راه حاجیان كوفھ بین ثعلبھ و خزیمیھ 148- 
 .73/  2: ارشاد؛ 302/  3: تاریخ: طبرى149- 
 .(129/  3: معجم البلدان(منزلگاھى در مسیر مكھ بھ كوفھ 150- 
 .75/  2: ارشاد151- 
 .محلى در راه مكھ152- 
 .85/  2: ارشاد153- 
قبیلھ ربیعھ با . مدینھ، كنده، مذحج، و تمیم: بھ قبایل چھارگانھ، كوفھ اطالق مى شود كھ عبارت بودند از154- 

 :ھا مى پیوستند، از این رو، گفتھ شده كنده، اسد با مذحج، ھمدان با تمیم، ھم پیمان بودند و سایر قبایل بھ این تیره
 .قبایل چھارگانھ كوفھ و تیره ھاى پنج گانھ بصره

: ؛ مراصد االطالع45/  5: لسان العرب: ك. ر( بھ گفتھ ابن منظور، ناحیھ اى است معروف در شرق حجاز 155- 
3  /148). 



  .(199/  4: معجم البلدان(بنابھ گفتھ حموى، منطقھ اى است نزدیك شھر انبار در غرب كوفھ 156- 
، قاتل وى عمرو بن صبیح و اسد بن مالك و در اخبار الطوال، عمرو بن صبیح عنوان 105/  4در مناقب 157- 

این عمرو، یكى از كسانى بود كھ براى اسب تاختن بر پیكر نازنین اباعبدهللا ). 107/  2: ارشاد :ك. ر. ( شده است
 .(182: لھوف سید بن طاوس: ك. ر. ( داوطلب شده بود) علیھ السالم(
ورى، شھادت وى را بعد از شھادت على ؛ دین107/ 2: ؛ ارشاد98: ؛ مقاتل الطالبین343/  3: طبرى، تاریخ158- 

 .(257: اخبارالطوال: ك. ر ) .دانستھ) علیھ السالم(اكبر 
 .74/  4: كامل159- 
 .97: مقاتل الطالبین: ك. ر160- 
 .33/  45: بحاراالنوار: ك. ر161- 
 .188: ؛ مقاتل الطالبین)با اندكى تفاوت( 332/  3: طبرى، تاریخ162- 
 .(96: مقاتل الطالبین؛ 107/  2: ارشاد: ك. ر( بشر بن حوط ھمدانى وجود ندارد  106/  4: در مناقب163- 
مادر جعفر بن عقیل بن ابوطالب، ام الثغر دختر عامر، دختر ھصان عامرى از قبیلھ كالب : ابوالفرج آورده164- 

دهللا طبق روایتى كھ از ابوجعفر محمد بن على بن حسین و حمید بن مسلم نقل كردیم، جعفر را عروة بن عب. است
مادر او خوصاء دختر ثغر كھ نام او عمرو بن عامر بن ھصان بن كعب : خثعمى بھ شھادت رساند و گفتھ مى شود

 .(97: مقاتل الطالبین :ك. ر. ( بن عبدهللا بن ابوبكر بن كالب عامرى است
 .آمده است(( بشر بن سوط ھمدانى)) 105/  4در مناقب 165- 
 .4، حدیث 57: بھ نقل از كامل الزیارات 17ذیل حدیث  233و  198/  44: ؛ بحار4، حدیث 465/ 1: كافى166- 
ھاى جدید اصابھ، اشتباه ذكر شده  آمده كھ بھ نظر مى رسد در چاپ(( عبدهللا بن یقظھ)) 59/ 4: در اصابھ167- 

 .است
بیش از دیگران شدت ) علیھ السالم(آمده كھ در نبرد با على (( حصین بن نمیر))در ارشاد و در اخبار الطوال، 168- 

 .(452/  2: كامل. (عمل بھ خرج مى داد
 .(219/  4: معجم البلدان(شھرى نزدیك كوفھ از ناحیھ دریا 169- 
 .303/  3: ؛ طبرى، تاریخ71/  2: ارشاد170- 
 .(129/  3: معجم البلدان(منزلگاھى در مسیر مكھ ازناحیھ كوفھ 171- 
 .303/  3: در طبرى نیز چنین است 42/  4: كامل ابن اثیر172- 
 .75/ 2: ارشاد173- 
 .(با تفاوتى اندكى و حذف برخى كلمات( 280/  3: طبرى، تاریخ174- 
 .ھمان175- 
 .121: حدیقة الوردیھ176- 
علیھ (سعد بن حارث خزاعى آزاد شده امیرالمؤمنین : آمده است كھ 27/  4: در مستدركات علم الرجال177- 

علیھ (و از نیروھاى انتظامات ھمراه امیرالمؤمنین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از یاران رسول خدا و ) السالم
وى از ناحیھ آن حضرت، فرمانرواى آذربایجان بود و پس از امام على، در خدمت امام حسن و . بوده است) السالم

مدینھ بھ مكھ و از آن جا بھ كربال رفت  بھ سر مى برد و بھ ھمراه آن حضرت از) علیھ السالم(سپس در جوار اح 
 .شربت شھادت نوشید) علیھ السالم(و روز عاشورا در ركاب امام 

 .75/  4: ؛ معجم البلدان207/ 3: كامل178- 
 .208 -  207/  3: كامل179- 
 .121: حدیقة الوردیة180- 
 .تیره اى از بنى اسد بن خزیمھ181- 
  .123/  1: اسد الغابة182- 
 .68/  1: اصابة183- 
 .123/  1: اسد الغابة184- 
 .تیره ھایى از بنى اسد بن خزیمھ185- 
 .تیره ھایى از بنى اسد بن خزیمھ186- 
 .25/  45: بحار718- 
 .241/ 1: جمھرة النسب188- 
 .(3875شماره  269و  1546، شماره 143: رجال(شیخ طوسى او را از یاران امام باقر قلمداد كرده است 189- 



 .328/  2: ؛ منتھى المقال فى احوال الرجال133شماره  78: رجال كشى190- 
 .20/  4: ؛ كامل37/  2: ارشاد191- 
تل الطالبین آمده است كھ مسلم بھ درمقا 231: ؛ اخبار الطوال22/  4: ؛ كامل108: ؛ لھوف41/  2: ارشاد192- 

 .وارد شد ((ھانى بن عروه مرادى))خانھ 
 .29/ انسان 193- 
 .37، باب 386/  24: ؛ بحار261 - 260/  2: تسلیة المجالس194- 
 .311/ 3: طبرى، تاریخ195- 
 .314/  3: تاریخ: طبرى196- 
 .ھمان197- 
 .89/  2: ؛ ارشاد)با اندك تفاوتى در نقل( 319/  3: طبرى، تاریخ198- 
 .68/  4: ؛ كامل162: ؛ لھوف103/  2: ارشاد199- 
 .70/ 4: كامل200- 
 .منسوب بھ تیره اى از قبیلھ خزاعھ201- 
محلى است در سرزمین موصل كھ مصعب بن زبیر در زمان اختالف خود با عبدالملك مروان بر سر 202- 

 .خالفت، در سر راه خود بھ شام در این منطقھ اردو زد
 .71/  4: كامل203- 
 .71/ 4: ؛ كامل321/  3: تاریخ طبرى،204- 
شیخ طوسى، رجال،ص : ك. ر( دانستھ است ) علیھ السالم(شیخ طوسى او را در زمره یاران امام حسین 205- 

105). 
(( مسلم بن عوسجھ))، وى را 7978، شماره 96/  6: اصابھو ابن حجر در  264/  4: جزرى در اسد الغابة206- 

 .ذكر كرده اند
 .100: ؛ مقاتل الطالبین45/  2: ؛ ارشاد25/  4: ؛ كامل235: اخبار الطوال: ك. ر207- 
 .92/  2: ؛ ارشاد58/  4: ؛ كامل351/  3: طبرى، تاریخ208- 
 .(با تفاوتى اندك در برخى كلمات( 96/  2: ارشاد209- 
 .23/ احزاب 210- 
ھجرى بھ اتفاق مسلم بن  20حذیفھ یمانى در سال . بوده است(( اردبیل))منطقھ اى معروف است كھ مركز آن 211- 

 .(495/  5: تھذیب الكمال. (عوسجھ آن سامان را فتح كرد
 .68/  4: ؛ كامل325/  3: طبرى، تاریخ212- 

 

 

 .(20كامل : ك. ر(؛ 277/ 3: طبرى، تاریخ213- 
 .محلى در شمال كوفھ نزدیك قادسیھ214- 
(( عین التمر))ھ از طریق كوفھ بھ شام مى روند و سپس از آن جا بھ محلى در شمال قادسیھ در مسیر كسانى ك215- 

 .حركت مى كنند
 .301/  3: طبرى، تاریخ216- 
بھ این دلیل بھ (( عذیب .))ى آیدمحلى در شمال كوفھ در چھار میلى قادسیھ قرار دارد و مرز عراق بھ شمار م217- 

اضافھ شده كھ نعمان بن منذر پادشاه حیره، شترانش را در آن جا رھا مى ساخت و آن گونھ كھ از  ((ھیجانات))
 .حدیث سعد بن ابى وقاص استفاده مى كنم، عذیب القوادس نیز در غرب عذیب الھجانات قرار دارد

 .23/ احزاب 182- 
نام مردى طایى غیر از عدى بن حاتم طایى، سخاوتمند معروف است؛ زیرا فرزندان عدى الطرفات در 219- 

در ركاب حضرت بھ شھادت رسیدند و عدى پس از آن ھا بى آن كھ  (علیھ السالم(جنگ ھاى امیرالمؤمنین 
كاش ھزار تن مانند این : وى گفت .د، از دنیا رفت و بدین جھت مورد نكوھش قرار مى گرفتفرزندى داشتھ باش

 .آنان را تقدیم بھ بھشت مى كردم) علیھ السالم(پسرھا داشتم كھ در ركاب على 



 .308/  3: طبرى، تاریخ220- 
 .308/  3: طبرى، تاریخ221- 
 .330/  3: ھمان222- 
عمرو بن عبدهللا انصارى داراى : قلمداد كرده و گفتھ است) علیھ السالم(شیخ طوسى او را از یاران حسین 223- 

 .(1016، شماره 103: رجال) .است ((ابوثمامھ))كنیھ 
 .238: ؛ اخبار الطوال46/  2: ارشاد224- 
 .85/  2: ؛ ارشاد311/  13: طبرى، تاریخ225- 
 .316/  3: طبرى، تاریخ226- 
 .مراجعھ شود 4400، شماره 102/  22: بھ شرح حال در تھذیب الكمال227- 
 .307/  3: تاریخ طبرى: ك. ر228- 
 .60/  4: ؛ كامل)با اندكى تفاوت( 318/ 3: طبرى، تاریخ229- 
 .179 - 178/ آل عمران 230- 
 .نامیده مى شد، آیھ را شنید(( عبدهللا بن سمیر))مردى از آن سواران كھ : آمده 95/  2: در ارشاد231- 
 .است(( ابو جرب))در نسخھ اصلى، 232- 
 .آمده است(( لوزان))در نسخھ اصلى 233- 
 .آمده است(( ھمسرش))بھ جاى خواھرش،  67/  4: در كامل234- 
كعب بن جابر عبدى : گفتھ است 345: در مجمع الشعراء) با اندك تفاوتى در نقل( 323/  3: طبرى، تاریخ235- 

 ....سلى تخبرى عنى :بود و گفت) علیھ السالم(در اردوگاه عبیدهللا بن زیاد، شاھد شھادت حسین بن على 
 .شمرده است) علیھ السالم(وى را از یاران امام حسین  1019، شماره 103: شیخ طوسى در رجال236- 
 .279/ 3: طبرى، تاریخ237- 
 .290/ 3: طبرى، تاریخ238- 
 .329/  3: ھمان239- 
 .329/  3: طبرى، تاریخ240- 
 .329/  3: طبرى، تاریخ241- 
 .رده استشم) علیھ السالم(او را از یاران امام حسین  993، شماره 101: شیخ طوسى در رجال خود242- 
 .122: حدائق الوردیھ243- 
پس از او شوذب آزاد شده شاكر بھ میدان تاخت و عرضھ : شیخ مفید مى گوید. 329/  3: طبرى، تاریخ244- 

سپس بھ نبرد پرداخت تا بھ شھادت  .اتھ، استودعك هللا و استرعیكالسالم علیك یا اباعبدهللا و رحمة هللا و بركداشت 
 .رسید

وى منسوب . شمرده است) علیھ السالم(او را از یاران امام حسین  977، شماره 100: شیخ طوسى در رجال245- 
 .وب بھ شام آمده است، منس((شامى))است و در برخى كتب بھ اشتباه  ((شبام))بھ 

 .33 - 30: سوره غافر246- 
 .144: ؛ لھوف105/  2: ؛ ارشاد72/  4: ؛ كامل329/  3: طبرى، تاریخ247- 
 .229: اخبار الطوال248- 
 .ھمان249- 
 .72/  4: كامل250- 
 .مراجعھ شود 66: ، بھ مثیر االحزان328/ 3: طبرى، تاریخ251- 
، از یاران رسول ((شبیب :))مراجعھ شود، در آن آمده است كھ 199/  4: مستدركات علم الرجال الحدیث بھ252- 

 .خدا صلى هللا علیھ وآلھ و سلم بوده است
 .113/  5اصابھ 253- 
 .عمار بن ابوسالمھ غاالنى آمده است 212: در حدائق الوردیة254- 
 .113/  4: مناقب255- 
علیھ (وى در كربال حضور یافت و مبارزه اى سخت انجام داد تا این كھ در ركاب حسین : مامقانى گفتھ است256- 

 .(456/  1: تنقیح المقال. (یدبھ شھادت رس) السالم
 .آمده است(( نھشلى))در نسخھ اصلى 257- 
 .وارد شده است(( بن))بھ جاى (( من))در نسخھ اصلى، 258- 



 .57: انمثیر االحز259- 
 .شمرده است) علیھ السالم(، او را از یاران امام حسین 989، شماره 101: شیخ طوسى در رجال260- 
زخمى شدن بھ شھادت  از قبیلھ ھمدان، شش ماه پس از(( سّوار بن حمیر جابرى))آمده كھ  122: در حدائق261- 

 .رسید
 .یك سال پس از زخم برداشتن بھ شھادت رسید(( عمرو بن عبدهللا جنُدعى :))در ھمین منبع آمده است262- 
 .سال داشتھ است 89ھانى، روز شھادت، : استبھ نقل از حبیب السیر گفتھ  288/  3: در تنقیح المقال263- 
 .59/  3: مروج الذھب264- 
 .است(( وامشى))در نسخھ اصلى ھمین گونھ است، ولى صحیح 265- 
 .275/  3: یخطبرى، تار266- 
 .282/  3: طبرى، تاریخ267- 
در زمان مختار در آن جا نبردى رخ داد كھ عبیدهللا بن زیاد  66نھرى است میان مصول و اربل، سال 268- 

 .سیدبھ ھالكت ر ((ابراھیم بن مالك اشتر))توسطھ 
 .36/  4: ، كامل292/  3: طبرى، تاریخ269- 
 .، تیره اى از قبیلھ مراد است كھ تیره اى از مذحج را تشكیل مى داده است((سلمان))منسوب بھ 270- 
 .بھ شمار آورده است) علیھ السالم(وى را از یاران امام حسین  968، شماره 99: شیخ طوسى در رجال271- 
 .و قارى قرآن و آشناى بھ زبان عربى بود) علیھ السالم(بھ گفتھ خوارزمى، غالم ترك از غالمان امام حسین 272- 

 .صورت بھ صورت او گذاشت و او تبسم كرد) علیھ السالم(روى زمین قرار گرفت، امام حسین زمانى كھ از اسب 
 .24/  2: ؛ مقتل الحسین122: حدائق273- 
 .30/  45و  104/  4: ؛ بحار104/  4: مناقب274- 
 .شمرده است) علیھ السالم(وى از یاران اباعبدهللا الحسین  1044، شماره 105: شیخ طوسى در رجال275- 
 .308/  30: طبرى، تاریخ276- 
 .122: حدائق الوردیة277- 
او را از  11056، شماره 106: شیخ طوسى در رجال. آمده است(( ھالل بن نافع))در برخى كتب بھ اشتباه 278- 

تیره اى از قبیلھ مذحج و در برخى كتب، بھ  ((جمل))منسوب بھ  ((جملى))شمرده و ) علیھ السالم(یاران امام حسین 
 .آمده است ((بجلى))اشتباه 

 .381/  44: بحار279- 
 .312/  3: طبرى، تاریخ280- 
 .324/  3: ھمان281- 
 .مراجعھ شود 6936با شماره  18/  32: او در تھذیب الكمالبھ شرح حال 282- 
 .(با اندك تفاوتى در نقل و حذف برخى عبارات( 328/  3: طبرى، تاریخ283- 
 .است آمده(( مسروق))بھ جاى (( مسرور)) 78/  2: در ارشاد284- 
 .تیره اى از قبیلھ سعد العشیره285- 
 .آمده است(( معقل))در نسخھ اصلى، 286- 
 .، صحیح است((د مناز نز))ولى ظاھرا جملھ (( از نزد اوست))در نسخھ اصلى، 287- 
 .81/  2: ؛ ارشاد250: ؛ اخبار الطوال158/  2: خزانة االدب288- 
 .(با تفاوتى اندك( 103/  4: مناقب289- 
 .160: لھوف290- 
 .292/  4: كامل291- 
 .158/  2: خزانة االدب292- 
تھ بنابھ گف. قرظة بن كعب بن ثعلبھ انصارى، از صحابھ و شاھد فتوحات عراق بود: بھ گفتھ ابن حجر293- 

 .(198، شماره 124/  2: تقریب التھذیب: ك. ر( بدرود حیات گفت  50نزدیك بھ سال : صحیح
 .105/  4: مناقب: ك. ر294- 
 .ھمان295- 
 .61: زانمثیر االح296- 
 .162: لھوف297- 
 .324/  3: طبرى، تاریخ298- 



قلمداد كرده ) معلیھ السال(وى را از راویان احادیث امیرالمؤمنین  698، شماره 74: شیخ طوسى در رجال299- 
 .است

 .307/  3: اسد الغابھ300- 
 122: /حدائق الوردیة301- 
 .آمده است(( عبدالرحمان ارحبى)) 113/  4: در مناقب302- 
 .شمرده است) علیھ السالم(او را از یاران امام حسین  1105، شماره 106: شیخ طوسى در رجال303- 
 .507و  380: نضر بن مزاحم، وقعة صفین304- 
 .041/  4: مناقب305- 
 .253: مقتل مقرم: ك. ر306- 
 .آمده كھ آنان سھ تن از طرفداران عمر سعد را بھ ھالكت رساندند 122: در حدائق الوردیة307- 
 .302/  3: طبرى، تاریخ308- 
این شھر در زمان عثمان بھ دست ). 489/  1: معجم البلدان(شھرى در خزر نزدیك باب االبواب است 309- 

آزاد شد و سلمان بن ربیعھ پس از  483/  2سلمان بن ربیعة باھلى و یا سلمان فارسى بھ گفتھ ابن اثیر در كامل 
 :ر، كشتھ شد و عبدالرحمان باھلى درباره او گفتھ استگشودن این شھ

 و إّن لنا قبرین قبر بلنجر 
 

 و قبرا بارض الصین یا لك من قبر 

 .((ما دو قبر داریم؛ یكى در لنجر و یكى در سرزمین چین، آن ھم چھ قبرى))
 .است ((قتیبة بن مسلم باھلى))و از دومى، قبر  ((سلمان باھلى))منظور شاعر ازاولى، قبر 

 .302/  3: طبرى، تاریخ310- 
 .307/  3: ھمان311- 
یره اى از بنى اسد ت(( غاضره))نیز در نزدیكى كربال و منسوب بھ (( غاضریھ))محلى در نزدیكى كربالست، 312- 

 .است
 .310/  3: طبرى، تاریخ313- 
 .314/  3: طبرى، تاریخ314- 
 .92/  2؛ ارشاد 316/  3: طبرى، تاریخ315- 
 .95/  2: ارشاد316- 
 .است(( شامى))در نسخھ اصلى، 317- 
 .نیامده است(( بجلى))در نسخھ اصلى، 318- 
 .320 -  319 / 3: طبرى، تاریخ319- 
 .326/  3: طبرى، تاریخ320- 
 .(با تفاوتى اندك( 328/  3: طبرى، تاریخ321- 
 .104/  4: مناقب322- 
 .122: حدائق الوردیة323- 
 .بھ شمار آورده است) علیھ السالم(وى را از یاران امام حسین  987، شماره 101: شیخ طوسى در رجال324- 
 .330/  3: طبرى، تاریخ325- 
 .102/  4: ؛ مناقب165: لھوف326- 
 .122: حدائق الوردیة327- 

 .تیره اى از قبیلھ كنده است(( بھدلھ328- ))
 .41/ قصص 329- 
 .با اندك تفاوتى در نقل 309/  3: طبرى، تاریخ330- 
 .(با اندكى تفاوت( 330/  3: ھمان331- 
 .122: حدائق الوردیة332- 
 .416/  3: و مستدركات علم رجال الحدیث 72/  45: ك. ؛ ر113/  4: مناقب333- 
 .151/  16و معجم رجال الحدیث  101: رجال شیخ طوسى: ك. ؛ ر888، شماره 328: نجاشى، رجال334- 
 .173/  1: تنقیح المقال: ك. ر335- 



 .13/  4: رر مناقب336- 
 .آمده است(( حجیر بن جندب)) 155: دركتاب تسمیة من قتل337- 
 .122: حدائق الوردیة338- 
 .فرزندان عرزه آورده است(( عبدهللا و عبدالرحمان))آن دو را بھ عنوان  103: شیخ طوسى در رجال خود339- 
 .آمده است(( بنى االحرار))در نسخھ اصلى، 340- 
 .328/  3: طبرى، تاریخ341- 
 .113/  4: مناقب342- 
بھ شمار آورده است؛ ) علیھ السالم(او را از یاران امام حسین  966، شماره 99: شیخ طوسى در رجال343- 

 .93/  2: ارشاد
 .163: ؛ لھوف32/  45: بحار: ك. ر344- 
 .293 - 292/  2: حلیة المجالس345- 
 .264: ؛ نفس المھموم23/  45بحار : ك. ر346- 
 .تلقى كرده است) علیھ السالم(وى را از یاران امام حسین  1024، شماره 104: شیخ طوسى در رجال347- 
 .آمده است(( حباب))تیره اى از قبیلھ كلب و در برخى كتب بھ اشتباه (( جناب))تیره اى از قبیلھ جناب و 348- 
 .101/  2: ؛ ارشاد)با تفاوتى اندك و كاستى در برخى كلمات( 321/  3: طبرى، تاریخ349- 
 .325/  3: طبرى، تاریخ350- 
 .(ى در نقلبا اندكى تفاوت( 326/  3: طبرى، تاریخ351- 
 .292/  3: طبرى، تاریخ352- 
 .121: حدائق الوردیة353- 
 .72/  45: بحار: ك. ر354- 
 .آورده است) علیھ السالم(وى را در شمار یاران امام حسین  1045، شماره 105: خ طوسى در رجالشی355- 
مراجعھ شود، در آن جا آمده كھ وى بعد از مسلم در جنگ تن بھ تن بعد از نماز  422/  1: بھ تنقیح المقال356- 

 .ظھر، بھ شھادت رسید
 .دانستھ است) علیھ السالم(او را از یاران امام حسین  1030، شماره 104: شیخ طوسى در رجال357- 
  .73/  45: بحاراالنوار: ك. ر358- 
 .113/  4: ؛ مناقب440/  3: ؛ مستدركات علم رجال الحدیث64/  54: بحاراالنوار359- 
علیھ (یك جا وى را از یاران امیرالمؤمنین و جایى از یاران امام حسین  100و  61: شیخ طوسى در رجال360- 

 .تیره اى از قبیلھ ازد بوده است ((راسب))بھ  آمده است و راسبى، منسوب ((الھجرى))شمرده و با عنوان ) السالم
 .113/  4: مناقب361- 
 .292/  3: طبرى، تاریخ362- 
 .وارد شده است(( سبىحالس بن عمرو را)) 122: در حدائق الوردیة363- 
 .آمده است(( نبیط))در نسخھ اصلى، 364- 
 .57/ یونس 365- 
 .مراجعھ شود 153: الحسینبھ كتاب تسمیة من قتل مع  4/113: ؛ مناقب3/278: طبرى، تاریخ366- 
 .و ارثى است: نسخھ اصلى چنین است ولى صحیح367- 
 .121: ؛ حدائق الوردیة113/  4: مناقب368- 
 .بھ شمار آورده است) علیھ السالم(، او را از یاران امام حسین 987، شماره 110: شیخ طوسى در رجال369- 
 .121: حدائق الوردیة370- 
 .122: حدائق الوردیة371- 
 .بھ شمار آورده است) علیھ السالم(، وى را از یاران امام حسین 1043، شماره 105: در رجالشیخ طوسى 372- 
 .آمده است(( مسعود بن حجاج)) 113/  4: در مناقب373- 
 .بھ شھادت رسید(( بكر بن حر تیمى از بنى تیم هللا بن ثعلبھ))، آمده است كھ 122: در حدائق الوردیة374- 
 .وارد شده است(( سیف بن مالك نمیرى)) 113/  4در مناقب 375- 
علیھ (ى در كتاب تسمة من قُتل مع الحسین آمده است، ول(( عمرو بن مشیعھ))بھ عنوان  122/ 4: درمناقب376- 

 .وارد شده است ((عمرو بن ضبیعھ)) 153): السالم
 .وارد شده(( ضباب بن عامر)) 154: در كتاب تسمیھ من قتل377- 



 .آمده(( حارثحباب بن ))  113/  4: در مناقب378- 
بھ شمار آورده ) علیھ السالم(، وى را از یاران اباعبدهللا الحسین 1103، شماره 103: شیخ طوسى در رجال379- 

 .است
 .113/ 4: مناقب380- 
 .606، شماره 229: رجال نجاشى381- 
 .122: حدائق الوردیة382- 
 .شمرده است) علیھ السالم(، وى را از یاران امام حسین 1031، شماره 104: شیخ طوسى در رجال383- 
 .113/  4: مناقب384- 
 .122: حدائق الوردیھ385- 
 .ھمان386- 
 .155: تسمیة من قتل: حدائق الوردیة387- 
آورده  307/  1: آمده و ابن كلبى آن را در جمھرة النسب(( عتاب الردف)) 277: در جمھرة انساب العرب388- 

 .است
 .(532/  1: معجم البلدان. (بھ گفتھ ابومحمد اعرابى اسود، منطقھ اى است میان واقصھ یا عذیب389- 
 .(92/  2: معجم البلدان(محلى در عراق، نزدیك قادسیھ 390- 
 .80/  2؛ ارشاد 307/  3: طبرى، تاریخ391- 
 .آمده است(( نسیر))در تاریخ طبرى 392- 
 .309/  3: طبرى، تاریخ393- 
 .وارد شده(( ذوید))در تاریخ طبرى، 394- 
 .(با اندكى تفاوت( 320/  3: طبرى، تاریخ395- 
 .324/  3ھمان 396- 
 .324/  3: طبرى، تاریخ397- 
 :چنین آمده است 327/  3در تاریخ طبرى 398- 

 اضرب فى اعراضھم بالسیف 
 

 عن خیر من كل منى و الخیف 

 .ھمان399- 
 .مى باشد(( ابن مسعود))در نسخھ اصلى چنین است ولى صحیح 400- 
 .122: حدائق الوردیة401- 
 .122: حدائق الوردیة402- 
 .113/  4: مناقب403- 
 .122: حدائق404- 
 .قلمداد كرده است) علیھ السالم(، وى را از یاران امام حسین 990، شماره 101: شیخ طوسى در رجال405- 
 .آورده است 38/  2: شیخ مفید آن را در ارشاد406- 
 .39/  2: ارشاد: ك. ر407- 
 .279/  3: طبرى، تاریخ408- 
 .315/  3: طبرى، تاریخ409- 
آورده است؛ (( نقش بر زمین شده))آن را با اندكى تفاوت و حذف برخى كلمات تا  328/  3: در تاریخ طبرى410- 

 .165: لھوف
 (با اندكى تفاوت( 114/  2: ارشاد411- 
 .1296/  4: تبصیر المنتبھ412- 
 .كھ ظاھرا اشتباه است(( عبدهللا بن یقظھ)) 59/  4: در اصابھ413- 
 .161: لھوف414- 
در زمینھ حضور این بانو در حادثھ كربال، میان تاریخ . وى لیلي دختر ابومره بن عروه بن مسعود ثقفي است415- 

 .ظاھر این است كھ وي در آن عرصھ حضور نداشتھ است. نگاران و مقاتل نویسان اختالف است



 .1ح  100/  45: ؛ بحار2، ح 76: امالى صدوق416- 
 .ھمان417- 

 


