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  4فرهنگ عاشورایى ـ جلد  :نام کتاب
  »نامه کربال سوگ«

  جمعى از نویسندگان :مؤلف
  مرکز چاپ و نشر مجمع :ناشر

  اول :نوبت چاپ
  لیلى :هچاپخان
  نسخه 3000 :تیراژ

  ش. ه  1382زمستان  :تاریخ نشر
   :شابک

  .تمامى حق ترجمه و نشر براى مجمع محفوظ است
  837/37185: پ.ص. ؛ قم 7368/14155: پ.ص. تهران
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  هو الشهید
  

  :مقدمه
»لی  علیه و آلـه  صلی اهللا نَظَر النَّبىینِ بنِ عسلَى الْحـالم  اقْبِـلٌ،   علیهمـا السم ـوو ه 

 إنَّ لقَتْلِ الْحسـینِ حـرارةً فـی قُلُـوبِ    : فَأَجلَسه فی حجره و قَـالَ  
  1.المؤمنینَ ال تَبرُد اَبداً

 کـرد در حـالى   به حسین بن على نگاه مىصلی اهللا علیه و آله  رسول خدا
: و فرمود آمد، او را گرفت و بر روى پاى خود نشانید طرفش مىکه به 

علیـه السـالم    شهادت امام حسین هاى مؤمنین حرارتى نسبت به همانا در دل

  ».گردد است که هیچگاه سرد نمى
بـه   مسلمانان  همواره عالقه فـراوان و عشـق وافـرى نسـبت    

. اند داشتهصلی اهللا علیه و آله  خدا سبط اکبر رسولعلیه السالم  حضرت اباعبداهللا الحسین
حضرت، در دوران قیام ایشان و  این عشق و عالقه در زمان حیات آن

  .شهادتش وجود داشته و هیچگاه از بین نرفته است خصوصاً پس از

                                                           
 .318، ص 10مستدرك الوسایل، ج  -1
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بـا خداونـد    بلکه آشکارا علـت آن معاملـه  .! این مهم سرّ مگویى ندارد

خداونـد از مـال،    حیاى دیـن به خاطر حفظ و اعلیه السالم  امام حسین. است
در این مسیر دعوت خداى  جان، خانواده و همه هستى خود گذشت و

نام، یاد و محبـت او حیـات جاودانـه     متعال را اجابت کرد و در نتیجه
  :شریفه شد  پیدا کرد و مصداق کریمه

»  عـاکُمذا دولِ الرَّسل و لّهوا لتَجِیبا الَّذینَ آمنُوا اسهیا اَی
ییکُم مالح24انفال ( »ی.(  

خداوند  در احیاى دینعلیه السالم  در واقع آنچه حضرت سید الشهدا
قیام . قیامت است انجام داد، الگویى پایدار براى همه مسلمانان تا قیام

جلوگیرى از کژیهـا و بـدعت هـا در     براى اقامه حق و زدودن باطل و
ل کردن و هیچ ارزشى مسیر از شهادت استقبا و در این! دین خداوند
 کلمه اللّـه بـاالتر ندانسـتن و از انحـراف در امـت پیـامبر       را از احیاى

  !جلوگیرى کردن
اَشراً و  انّى لَم اَخْرُج«: همانگونه که آن حضرت خود فرمود 

االِْصالحِ فـی   البطراً وال مفْسداً وال ظالماً و انّما خَرَجت لطَـلَبِ
الْمنَْکرِ و اَسیرُ  عنِ اُرید اَنْ اَمرَ بِالْمعرُوف و اَنْهىلی اهللا علیه و آله ص اُمۀِ جدي

ب  نِ اَبیطالب لیاَبِی ع ي ودالم بِسیرَةِ جعلیه الس.  
متعـال   و همانگونه که همه پیامبران الهى با توکل بر خـداى 

   اند؛ اصالح جوامع بشرى از در صدد انجامش بوده
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 ق دشمنى بـا ظالمـان و دسـتگیرى از مظلومـان و نیـز     طری

کرامت و  جلوگیرى از فساد، تباهى و فحشاء، و تبلیغ حقیقت، عدالت،
  !فضیلت در بین تمامى انسانها 

رسالت و  در تبیینعلیه السـالم   و همانگونه که حضرت شُعیب پیامبر
عت و مـا  اسـتَطَ  إنْ اُرید االَّ إالْصـالح مـا  «: مأموریت خود گفـت  

یباُن هلَیا و کَّلْتتَو هلیع الّ بِاللّهفیقی ا88هود ( .»تَو(  
احیـاء و   افتخار دارد در راستاى علیهم السالمبیت  مجمع جهانى اهل

از حریم قرآن مجید  گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و نیز حراست
زرگداشت نام، یاد و زندگانـى ب و همچنینصلی اهللا علیه و آلـه   و سنّت پیامبر اکرم

  .هاى فرهنگى و علمى نماید برگزارى همایش اقدام به علیهم السالمبیت  اهل
در  بود کـه علیه السـالم   ها، همایش امام حسین از جمله این همایش

ش . هــ  1382در تهـران و در سـال   ) م 2003(ش .هـ 1381سال 
  .در دمشق برگزار گردید) م 2004(

بـراى   احبان علم و قلـم مقـاالت فراوانـى را   اندیشمندان و ص
کردند و نتیجه  غناى هرچه بیشتر این همایش به دبیرخانه آن ارسال

جلد کتاب گردیـده اسـت    تالش هاى علمى آن عزیزان انتشار پانزده
  .قرار گرفته است مندان که اکنون در دسترس عالقه
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علیـه   سینح بى شک بررسى و شناخت ابعاد گسترده قیام امام 

چـه آنکـه ایـن     .باشـد  پذیر نمى با یک همایش و چند مقاله امکانالسالم 
ایجـاد نمایـد، فرهنـگ     فقط یک قیام نبود بلکه توانست یک فرهنگ

فرهنگى که . تأثیرگذار بوده و هست عمیقى که در زندگانى مسلمانان
و فرسوده نشده بلکه در طـول تـاریخ پـس از     تنها قدیمى تا کنون نه

 همواره یک امید بوده، یک الگو، یـک ارزش و یـک فرهنـگ،    را،عاشو
  !فرهنگ عاشورایى

فرهنـگ   بخوبى توانسـت علیـه السـالم    فرهنگ عاشورایى امام حسین
عمـق قیـام    عاشـقانى کـه  . آموزانى فهیم و بـا انگیـزه تربیـت نمایـد    
عزیزتـرین سـرمایه زنـدگانى     حضرتش را درك کردند و حاضر شدند

اخالص گـذارده و تقـدیم نماینـد و بـا      یر در طبقخود را در این مس
الگوپذیرى از فرهنـگ عاشـورایى   . شهادت روند آغوش باز به استقبال

بلکه  به اصحاب آن امام همام خالصه نگردید،علیه السالم  سیدالشهدا حضرت
ظلـم و جـور را    ها و خروشهایى علیه حکام در سالها و قرنها بعد قیام
خواهى، عشـق و   از آرمان هایى د آمدن صحنهپدید آورد و منشأ بوجو

  .تاریخ شد ایثار و شهادت طلبى در طول
آورد و  فرهنگ عاشورایى، عاشوراها آفرید و کربالهـا بوجـود  

   با عشق و علیهم السالم بیت پیامبر همواره پیروان اهل
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و  عالقه و با ایمان راسخ، و با برپایى مجالس عـزادارى، شـعر  

حتى در مسیر  ر زنده نگاه داشتن آن سخت کوشیدند وسرایى د نوحه
از هـیچ تالشـى   علیـه السـالم    حسـین  احیاى نام و یاد و قیام عاشورایى امـام 

  .فروگذار نکردند
 آنچه در پـیش روى داریـد مجموعـه مقـاالتى در خصـوص     

ابـا عبـداهللا    اى از فرهنـگ عاشـورایى حضـرت    بررسى و تبیین گوشه
از آنجا که . شده است باشد که در چند مجلد تدوین مىعلیـه السـالم    الحسین

تهیه و انتشار کتابهاى دینى و  نسبت به علیهم السـالم بیت  مجمع جهانى اهل
گمـارد   در اقصى نقاط عالم همت مى علیهم السـالم بیت  اهل مورد نیاز پیروان

 بـه طـرح   »فرهنگ عاشورایى«هریک از مجموعه منشورات  لذا در
  .پردازد خصوص مى نظران در ایننقطه نظرات صاحب 

و  با تشکر از مؤلفین محترم، توفیق تمـامى اهـل فکـر، قلـم    
عاشـورایى از   مطالعه را در شناساندن و شناخت هرچه بیشتر فرهنگ

در هـر   علـیهم السـالم   بیـت  اهـل  خداوند متعال خواستارم و براى همه پیروان
  .رمموفقیت و رستگارى دا سرزمین که هستند آرزوى سالمت،

  محمد حسن تشیع               
  علیهم السالم بیت معاون فرهنگى مجمع جهانى اهل
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  نامه کربال سوگ
  

  استاد محمدهادى یوسفى غروى
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  :پیشگفتار
 و یاران علیه السـالم  گداز حضرت اباعبداهللا الحسین شهادت جان

 هـاى شـیعیان   مظلومش در صحراى کربال، داغ بزرگى بر قلـب 
 نهاد و سنگینى این غم جان کاه تا کنـون عواطـف مسـلمین را   

  .دار نموده است جریحه
از نخستین دقـایق بـه شـهادت رسـیدن آن حضـرت و      

 با وفایش در روز عاشـوراى سـال شصـت و یـک هجـرى      یاران
 اهـل  از سـوى خانـدان و   سوگوارى و عزادارى بر شهیدان کربال

اصـرار   بیتش آغاز گشت و بعدها این مهم همواره مورد تاکید و
  .امامان شیعه قرار گرفت

 اخبار و چگـونگى مظلومیـت و شـهادت سـید و سـاالر     
 شهیدان و اصحاب و یـاران عـالى مقـامش از یـک سـو توسـط      

و دیگرس نقل گردید و از علیهم السـالم  بیت آن امام معصوم خاندان و اهل
عظـیم   توسط بخشى از مردم کوفـه کـه خـود در ایـن جنایـت     

ایـن   شرکت داشتند، نقل شده است و بـا ایـن حـال بخشـى از    
  !حادثه بزرگ تاریخ بشریت همچنان مستور مانده است
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 هـاى بعـد شـیعیان بـراى زنـده نگـه داشـتن قیـام         در قرن 
وارى  به برپـایى مراسـم عـزادارى و سـوگ    علیـه السـالم    عاشورایى امام حسین

خـاطرات و   براى شهیدان کربال همت گماردند و سعى کردند با نقـل 
فداکارش از ایـن خـرمن    و یارانعلیـه السـالم    اخبار شهادت ابا عبداهللا الحسین

از ایـن رو کتابهـایى   . برگیرنـد   عشق و معنویت و جهاد و ایثار توشه
 گردیده و در مجالس عزادارى مورد بهـره  تالیف» مقتل«تحت عنوان 

  . بردارى قرار گرفت 
از  »الحسین مقتل«یکى از کتابهاى مهم مقتل ، کتاب شریف 

ف لوط بن یحیى أزدى غامدى متوفاى  وى از . است .هـ 157أبى مخْنَ
هجـرى اسـت کـه     مورخین و راویان بنام کوفه در نیمه اول قرن دوم

) س(خطبه حضرت زهرا هاى گوناگونى چون کتب متعددى در زمینه
شهادت محمد بن ابى بکر و نهضـت   ل و صفین ، ماجراىو جنگ جم
  1.مختار بن أبى عبیده و غیره نگاشته است و قیامعلیه السالم  امام حسین

و از  2شـد  شمرده مـى  علیهما السـالم أبى مخنف از اصحاب أئمه  
 اجداد و خاندانش در زمـره  3.کرد روایت نقل مىعلیـه السـالم    صادق امام

 از) یحیـى (اند بطورى که پـدرش   بیت بوده محبین و یاران اهل
  مخنف بن(و جد دومش  4شد شمرده مىعلیه السالم  یاران على

                                                           
ش   یخ طوس   ى ، الفھرس   ت ، تص   حیح و تحقی   ق س   ید محم   د ص   ادق  آل  -1

 .155ق، ص.ھـ1380بحرالعلوم، نجف مطبعة الحیدریة، چ دوم 
 .مصدر پیشین، ھمان -2
 .قم نجاشى ، تحقیق ، محمد ھادى یوسفى غروى، چ داورى ـ: رك  -3
سید محمد صادق آل بحرالعلوم : شیخ طوسى، رجال طوسى، تحقیق  -4

ش، و شیخ طبرسى، الفھرست، .ھـ 1381الحیدریھ، چ اول،  نجف،مطبعھ
 155ص
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بـود ، و در عهـد   علیـه السـالم    جزو اصحاب رسـول خـدا  ) سلیم
عامل آن حضرت در اصفهان و همدان گردیـد  علیه السالم  على حکومت

ستادگى نمـود و  ایعلیه السالم  در جنگ جمل و صفین در کنار على و 1
برادرش صقعب بن سلیم و عبداهللا بـن سـلیم را در جریـان     دو

  .2جمل از دست داد نبرد
 توان أبى مخنف را شـیعه  لیکن با همه این اوصاف نمى

 امام سـجاد  اى از از طریق او هیچ نقل بى واسطه. امامى دانست

نرسـیده  .) ه 115 متوفـاى (علیه السـالم   و امام باقر) هـ92متوفاى (علیه السالم 
زیسته است،  مى است در حالى که وى همزمان با آن بزرگواران

) هــ 148متوفاى (علیه السالم  بعالوه نه سال از دوران امامت امام کاظم
بزرگوار به روایت أبـى   را درك نموده اما حتى یک حدیث از آن

ف مشاهده نشده است   3.مخْنَ
 طوسـى  علماى رجال شیعه همچون کشى و نجاشى و شـیخ 

    پس ازو عالمه تسترى  4اند  در مورد مذهب او سکوت کرده

                                                                                       
 
عبدالّسالم محمد ھارون، قم، . نصر بن مزاحم منقرى،وقعھ صفین ، تحقیق-1

 .11ق،ص.ھـ1403مكتبھ آیة هللا مرعشى نجفى ، 
اس تاد محم د ھ ادى یوس فى غ روى در مقدم ھ كت اب وقع ة  بھ تحقی ق : رك  -2

، بھ 13،ص1367الّطف ألبى مخنف قم ، مؤسسة النشر االسالمى، ج اول ، 
نق   ل از طب   رى ، ت   اریخ االم   م و المل   وك ، قس   مت ذی   ل الم   ذیل ، بی   روت، 

 .36\13دارالقاموس، 
 .19ـ18بھ پژوھش محقق كتاب در مقدمھ وقعة الطف،ص: رك  -3
و رجال  155و فھرست شیخ طوسى ،  57ال شیخ طوسى، رج: رك  -4

 191\2نجاشى،
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ف مى هیچ کـس  : نویسد بحث پیرامون مذهب أبى مخْنَ
و نهایت سخنى که در مورد  1بودن او را ذکر نکرده است  امامى

توان گفت آن است که وى فردى غیر متعصـب و نزدیـک    مى او
  . 2مذهب ما بوده است به

مقتـل  « آثـار أبـى مخْنَـف کتـاب    یکى از ارزشمندترین 
تـرین   صـحیح  باشد که به فرموده عالمـه تسـترى   مى» الحسین

این کتاب را تقریباً  وى 3.آید به حساب مىعلیه السالم  مقتل ابى عبداهللا
دهـه یکصـد و سـى     هفتاد سال پس از واقعه عاشـورا یعنـى در  

جزو اهالى کوفه، مرکـز   و از آن رو که خود 4هجرى نوشته است
حوادث را با یک یا حداکثر  خبار فاجعه عاشورا بوده است، غالباًا

  .با دو واسطه نقل نموده است
اما متأسفانه این کتاب در گذر زمان مفقـود گردیـده و   

  .اى از آن در دست نیست هیچ نسخه اکنون
 اهمیت و اعتبار این کتاب موجب گردید کـه مـورخین  

ف دسترسى   اند بسیارى از داشتهمتأخرى که به مقتل أبى مخْنَ
 روایات این مقتل را در آثار خویش نقـل کننـد بـه طـورى کـه     
                                                                                       

 
عالمھ تسترى ، قاموس الرجال ، تحقیق و نشر موسسة النشر االسالمى،  -1

 .619\8ق،.،ھـ1417قم، چ دوم ، 
 .620\8مصدر پیشین،  -2
 .620 \ 8عالمھ تسترى، قاموس الرجال،  -3
 .16، ]لطفوقعة ا[بھ مقدمھ محقق بر ھمین كتاب : رك -4
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، »تـاریخ االمـم و الملـوك   «در کتـاب  ) هـ310متوفاى (طبرى 
ف را همراه با ذکر دقیـق اسـناد آن    اکثر روایات مقتل أبى مخْنَ
  .نموده است  نقل

 در کتـاب ) هـ356متوفاى (پس از او ابوالفرج اصفهانى 
ف را بـا ذکـر نـام   » لطالبیینمقاتل ا« أبـى   اخبار مقتل أبى مخْنَ

ف در سلسله اسناد نقل نموده که در پاره اسناد  اى از موارد مخْنَ
  .باشد ابوالفرج کامالً مطابق اسناد طبرى مى

» االرشـاد « در کتـاب )هــ 413متوفاى، (بعد از ابوالفرج، شیخ مفید 
عبارات و در برخى موارد  اظ وهمان روایات طبرى را با تفاوت ناچیزى در الف

راوى مذکور در روایت تـاریخ طبـرى آورده    با همان ترتیب و به نقل از همان
شاهد گویایى است بر اینکه شیخ مفید نیز همچون طبرى  است که این خود

أبى مخْنَف استفاده  از مقتلعلیـه السـالم    نگارش بخش مربوط به زندگى امام حسین در
نامى از أبى مخْنَف بـه میـان نیـاورده     حذف اسناد روایات،کرده ولى به دلیل 

  .است
ف هر از  پس از مفقود شدن نسخه اصلى مقتل أبى مخْنَ
 چندگاهى بعضى از فضال و نویسندگان تالشـهایى را در جهـت  

 اى از جمع آورى روایات مقتل أبـى مخْنَـف انجـام داده و پـاره    
ف را از آثار مـورخی   ن پـس از او ، گـزینش  اخبار مقتل أبى مخْنَ

 کرده و به صورت غیر مستند و ناقص و گاه تحریـف شـده و یـا   
 کردنـد ، ولـى   آمیخته با گزارشهاى راویـان دیگـر منتشـر مـى    

أبـى   کاستى هایى چون عدم ذکر اسـناد، آمیخـتن گزارشـهاى   
ف با اخبار سایر راویان، و یا حتى تحریف و تغییر از اعتبـار   مخْنَ

  .علمى آنهاکاست
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 االسـالم و  اد محترم و محقق ارجمند جناب حجـه است 
 المسملین محمدهادى یوسفى غروى پس از کوششى فـراوان و 
 با روشى علمى ، ابتـدا روایـات مقتـل أبـى مخْنَـف را از تـاریخ      

که  طبرى استخراج نموده و سپس منقوالت طبرى را با آنچه را
ـ     فشیخ مفید و ابوالفرج و سبط ابن جوزى از مقتـل أبـى مخْنَ

 نقل کرده بودند تطبیق نموده و پس از یـک مقایسـه تطبیقـى   
 اى محققانه پیرامون معرفـى  بین این چهار منبع آن را با مقدمه

ف و واسطه هایش در نقل حـوادث و بـا پـاورقى     هـاى  أبى مخْنَ
ف ألبـى مخْنَـف  «ارزشمند و رهگشا تحت عنوان   بـه » وقعۀ الطّ

 و گران سنگى از منابع چاپ رسانده و بدین وسیله منبع معتبر
  .اند را احیا نمودهعلیه السالم  زندگى امام حسین

آنگاه جناب آقاى جواد سلیمانى متن عربى وقعۀ الطـف  
 نخسـتین گـزارش مسـتند   «به فارسى ترجمه و تحت عنوان  را

  .مندان قرار دادند چاپ و در اختیار عالقه» نهضت عاشورا
 ، مـتن حاضـر را کـه    معلیهم السال بیت اینک مجمع جهانى اهل

 و» سوگ نامه کـربال «باشد به عنوان  اى از آن ترجمه مى گزیده
 محـرم  تـدوین و در آسـتانه  » فرهنگ عاشـورایى «در مجموعه 

 مـى  تقدیم به شـیعیان و عـزاداران حضـرتش   . ه 1425الحرام 

 دانیم از محقق ارجمنـد جنـاب اسـتاد یوسـفى     الزم مى. نماید
 ر قبول زحمت مجـددى کـه در  غروى و مترجم محترم به خاط

 دار شدند کمـال سپاسـگزارى را داشـته    تلخیص این متن عهده
  .باشیم
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  علیه السالم محل توقیف حسین بن على : نینوى 
در آنجا منزل کرد، در علیه السالم  نینوى جایى است که حسین

هنگام ناگاه سوارى با اسب نجیب، سالح بـر دوش و کمـان    این
 وفه نمایان شد همگى توقف کـرده منتظـر او  شانه از طرف ک بر

 شدند، وقتى به آنها رسید به حرّ بن یزید و اصحابش سالم کرد
 اى از عبیـداهللا بـن   و یارانش سالم نکرد، نامهعلیه السالم  ولى به حسین

  :زیاد را تحویل حرّ داد که در آن چنین آمده بود
د ام نـزد تـو آمـ    ام به تـو رسـید و فرسـتاده    وقتى نامه«
متوقف کن و در بیابان بى آب و علف و بدون حصار و  حسین را
ام همراه تـو بـوده از    ام دستور داده فرود آر، به فرستاده سنگرى
نشود تا اینکه خبر اجراى دستورم توسط تـو را بـرایم    شما جدا
  ».والسالم .بیاورد

: گفـت علیه السالم وقتى حرّ نامه را خواند رو به اصحاب حسین 
بـه مـن دسـتور داده در    . ه أمیر عبیداهللا بن زیاد اسـت  نام این

 رسـد شـما را متوقـف کـنم، ایـن      اش بدستم مى که نامه جایى
فرمانش  اش است، به وى دستور داده تا زمانیکه نظر و فرستاده

زیاد مهاصر  ابوالشعثاء یزید بن. ام از من جدا نشود را اجرا نکرده
کـرده مقـابلش    نگاه ابن زیادکندى بهدلى به فرستاده عبیداهللا 

قبیلـه کنـده    آیا شما مالـک بـن نسـیر بـدى از    : ایستاد و گفت
  .بله هستم: هستى؟ گفت
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 ماردت به عزایت بنشیند؟ این چـه : یزید بن زیاد گفت 
 مـن بـه دنبـالش   : اى؟ گفت مأموریتى است که به دنبالش آمده

 .ام از امامم پیروى کرده به بیعت خـویش وفـا نمـوده   ! ام نیامده
 اى و نه شما نسبت به پروردگارت عصیان کرده: أبوالشعثاء گفت

س خودت از امامت اطاعت کـرده   بـراى خـود  ! اى در هالکت نفْ
  .اى ننگ و نار فراهم ساخته

وجعلناهم أئمۀ یدعون الى «: فرماید خداى عزّوجلّ مى
 ایم که به آنها را امامانى قرار داده 1و یوم القیامۀ الینصرون النار
 و آن» شـوند  کنند و در روز قیامت یـارى نمـى   تش دعوت مىآ

  .وصف امام تو است
 را در آن مکـان  حرّ بن یزید رفت تا حسین و اصـحابش 

مـا را رهـا   : آنها گفتنـد . آب و آبادى وادار به فرود آمدن کند بى
 تا در این آبادى ـ منظورشان نینوى بـود ـ یـا آن آبـادى ـ       کن

 آن یکى ـ مقصودشان شُـفَیه بـود ـ     منظورشان غاضریه بود ـ یا 
  .منزل کنیم

توانم این کار را انجام بدهم، ایـن   نه واهللا نمى: حرّ گفت
  !به عنوان جاسوس به دنبالم فرستاده شده است مرد

   اى پسر رسول اهللا، جنگ با اینها: زهیر بن قین گفت
  
 

                                                           
 .32\ـ قصص 1
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آیند،  آسانتر از جنگ با آنانى است که پشت سر آنها مى
اى خواهند آمد که توان آنها  ودم بعد از اینها به اندازهخ به جان

  !نداریم را
زهیر بـن  . کنم من جنگ را آغاز نمى: فرمودعلیه السـالم   حسین

برویم به طرف این آبادى و آنجا منزل کنیم آنجا دژ : گفت قین
اگـر جلویمـان را   . پناهگاه دارد و کنار رودخانـه فـرات اسـت    و

م، جنگ با اینها برایمان با کسـانى کـه   جنگی با آنها مى گرفتند
آن آبـادى  : فرمـود علیه السالم  حسین. آیند آسانتر است اینها مى بعد از
  .آن عقر است: گفت است؟ زهیر کدام

بعـد  ! برم  خدایا از عقر به تو پناه مى: فرمودعلیـه السـالم    حسین
 61آمـد، و آن روز، پنجشـنبه، دومـین روز محـرّم سـال       فرود

روز بعد عمر بن سعد بن أبى وقاص از کوفه با چهار . دبو هجرى
  1.نیرو بر آنها وارد شد هزار

  
  علیه السالم ماجراى رفتن ابن سعد به جنگ امام حسین 
این بود که عبید اهللا علیـه السـالم    علت جنگ ابن سعد با حسین

زیاد چهار هزار نفر از اهالى کوفه را به فرماندهى ابـن سـعد    بن
    به

  
                                                           

، ادامھ خبر عقب ة ب ن س معان و ارش اد ش یخ  409و  408\5ـ تاریخ طبرى، 1
 .، ادامھ خبر عقبة بن سمعان84و  83\2مفید، 
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ها بـه طـرف    در آن زمان دیلمى. فرستاد 1دشتبه طرف
هجوم آورده و بر آن مسلط شده بودنـد، لـذا ابـن زیـاد      دشتبه
فرماندارى رى را براى ابن سعد نوشت و وى را مأمور کرد  حکم
  .لشکرکشى کند طرف دشتبه به

 لذا ابن سعد از کوفه بیرون آمد و در حمام أعین لشـکر 
 پیش آمدعلیه السـالم   اء وقتى جریان حسینگاهى به پا کرد، در این اثن

 و آن حضرت به سوى کوفه حرکت کرد ، ابـن زیـاد ، عمـر بـن    
اول بـه طـرف حسـین حرکـت کـن و      : سعد را خواست و گفت

توانى سر کـار خـودت بـروى،     مشکل ما با او حل شد مى وقتى
 اگر ممکن است کـه مـرا از ایـن مأموریـت    : سعد گفت عمر بن

تـوانم لکـن بـه     بلـه مـى  : ؟ عبیداهللا گفت معاف کن معاف کنى
وقتى . ایم به ما بازگردانى حکم رى را که به تو داده شرط اینکه

گفت امروز را بـه   این جمله را به او گفت، عمر بن سعد عبیداهللا
  . مهلت بده تا فکر کنم من

عمر بن سعد آمد و با دوستانش مشـورت کـرد بـا هـر     
  .داشت کار برحذر مى کرد او را از این مشورت مى کس که

غیرة بن شـعبه ـ کـه خـواهر زاده عمـر بـن        حمزة بن م
تو را به خدا مبادا به سوى حسین ! دایى: ـ آمد و گفت سعد بود
    بروى و

                                                           
ـ ناحیھ بزرگى بین ھمدان و رى كھ بعد از مّدتى بھ قزوین اضافھ شد، 1

 .58\4معجم البلدان 
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! بکنـى  1مرتکب معصیت پروردگارت شـده، قطـع رحـم   
مال و دنیایت یکسره از دستت بیرون رود و حتى اگـر   واهللا اگر
باشد و از کَفَت خارج شود بهتـر از  روى زمین از آن تو  حکومت
کـه خـون حسـین را بـر گـردن دارى در       که در حالى آن است

اگر خـدا بخواهـد   : عمر بن سعد گفت! حاضر شوى پیشگاه خدا
  2.کرد چنین خواهم

مخنف در روایت طبـرى اینجـا قطـع     سلسله أخبار أبى
ولى طبـرى  . گردد به نزول ابن سعد در کربال منتقل مى شده و
کنـد، از ایـن    الء را با نقل خبرى از عوانۀ بن حکم پر مىخ این
هـاى   به ناچار خبر عوانه را براى ایجاد ارتباط بـین حلقـه   رو ما
هشـام از عوانـۀ بـن حکـم از عمـار بـن       . کنـیم  نقل مى حوادث

  :پدرش عبداهللا بن یسار روایت کرده که گفت عبداهللا از
به حرکـت   نزد عمر بن سعد رفتم در حالى که او مأمور

   أمیر به من دستور: به من گفت. شده بودعلیه السالم  سوى حسین به
  

                                                           
ند از این رو عمر بن سعد كھ از ـ غالبا بنى ھاشم دامادھاى بنى زھره بود1

شد  كھ از بنى ھاشم محسوب مىعلیھ الّسالم  بنى زھره بود بھ نوعى با حسین
 .ارتباط رحمى داشت

 
، ادامھ خبر عقبة ب ن س معان و اب والفرج اص فھانى   409/5ـ تاریخ طبرى،2

ی ر را ب ا كم ى تغیعلی ھ الّس الم  ماجراى حكومت رى در قبال پیشنھاد قتل امام حسین
مخن   ف از  ، ب   ھ نق   ل از أب   ى74مقات   ل الط   البیین، : ذك   ر ك   رده اس   ت، رك

 .عبدالرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان
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 داده که به طرف حسین بروم ولى من این مأموریـت را 
  .نپذیرفتم

 خدا تو را هدایت کند و به حق و حقیقت برساند،: گفتم
! مکن قبول مکن، این کار را انجام نده و به سوى حسین حرکت

بن سعد  عمر: رون آمدم یکى آمد و گفتاز پیش او بی: گوید مى
  .کند دارد مردم را به جنگ با حسین دعوت مى

دوباره نزدش آمدم، دیدم نشسته است، وقتى : گوید مى
دید رویش را برگرداند، فهمیـدم تصـمیم گرفتـه بـه سـوى       مرا

  .حرکت کند لذا از نزدش بیرون آمدم حسین
خـدا  : عمر بن سعد نزد ابن زیاد رفت و گفـت : گوید مى

اى، و  خیر پیش آورد که مـرا بـه ایـن کـار نصـب کـرده       برایت
اى به طورى که خبرش به گوش مـردم   صادر نموده حکمش را
و برخـى  . اگر قرار است آن را تنفیذ کنى تنفیذ کن رسید حال
تر و نیرومنـدتر   کوفه را که من از آنها در جنگ شجاع از اشراف
را نـام   تن از اشرافسپس چند . همراه سپاه من بفرست نیستم
  .برد

 خواهد اشراف کوفه را به من معرفى نمى: ابن زیاد گفت
 خـواهم  من تو را براى مشـورت دربـاره کسـانى کـه مـى     ! کنى

 اگر خواستى بـا نیروهایمـان بـروى بـرو    . ام بفرستم نصب نکرده
  وقتى عمر بن سعد دید. وگرنه حکم رى را به ما بازگردان
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  .روم من مى! ست، گفتابن زیاد لجاجت ورزیده ا
با چهار هزار نفر حرکت کـرد و فـرداى   : گوید عوانۀ مى 
وارد علیـه السـالم    در نینوى مستقر شد بـر حسـین  علیه السالم  که حسین روزى
  1.شد

 بعد عبیداهللا بن زیاد، شمر بن ذى الجوشن را خواسـت، 
 با این نامه نزد عمر بن سـعد بـرو، او بایـد بـه حسـین و     : گفت

 پیشنهاد کند تا تحت فرمان من درآیند، اگـر پذیرفتنـد  یارانش 
 و اگر نپذیرفتند با آنـان . آنان را در حال تسلیم نزد من بفرستد

 بجنگد، اگر این کار را انجام داد گوش به فرمـانش بـاش و از او  
 اطاعت کن، و اگر از انجام این مأموریت سرباز زد تو با آنهـا بـه  

 نده مـردم هسـتى، بـه ابـن    جنگ چرا که شما از طرف من فرما
  2.سعد حمله کن گردنش را بزن سرش را برایم بفرست

وقتى شمر بن ذى الجوشن آن نامه را گرفـت، و همـراه   
  برخاست، عبداهللا به 3أبى محل بن حزام کالبى عبداهللا بن با

                                                           
، ب  ھ نق  ل از ھش  ام از ُعوان  ة ب  ن حك  م از 410و  409\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 1

 .عّمار بن  عبدهللا بن یسار
 
ز  مخن ف از س لیمان ب ن أب ى راش د ا ، بھ نقل از أب ى414\5ـ تاریخ طبرى، 2

، ك ھ 248، با كم ى تغیی ر و ت ذكرة الخ واص، 88\2حمید بن مسلم و ارشاد، 
 .این خبر را بھ اختصار آورده است

 
ـ عبدهللا بن أبى محل بن حزام كالبى برادر زاده خانم اُّم البنین بود چون ام 3

آمده  البنین فاطمة دختر حزام كالبى بود و أبى محل برادرش بھ حساب مى
شد، از این رو طبق رسم عرب عبدهللا خود را  اش مى ر زادهو عبدهللا براد
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هـاى   خواهر زاده! خدا امیر را به سالمت بدارد: ابن زیاد گفت
 فر و عثمـان بـا حسـین هسـتند اگـر     یعنى عباس و عبداهللا و جع  ما

بلـه  : گفت ابن زیاد. نامه بنویسى، بنویس دانى برایشان أمان صالح مى
و . نوشت أمان نامه و به کاتبش دستور داد تا برایشان 1!به روى چشم

اش بـه نـام    کالبى و  برده آن را توسط عبداهللا بن أبى محل بن حزام
  2.فرستاد البنین اُم کزمان براى فرزندان

شمر بن ذى الجوشن با نامه عبیداهللا بن زیاد نـزد عمـر   
 سعد آمد، وقتى با نامه نزد عمر بن سعد آمد و آن را برایش بن

واى بر تو، تو را چه شده؟ خدا تو را دور کند : خواند، عمر گفت
کـنم تـو    واهللا گمان مى! این نامه را مایه ننگ و عار تو گرداند و

اى کـارى را کـه    من منصرف کردهزیاد را از پذیرش نوشته  ابن
 اى، واهللا حسـین تسـلیم   داشتیم اصالح شود فاسد نمـوده  امید

  .نخواهد شد، روح تسلیم ناپذیرى در تن اوست

                                                                                       
بھ حساب پدرش دائى فرزندان ام البنین دانستھ و آنھا را خواھر زاده خویش 

كھ در واقع فرزندان ام البنین خواھر زاده پدرش بودند نھ  خواند در حالى مى
 .خواھر زاده عبدهللا

ھ ابن زیاد از امان دادن بھ ـ احتماالً این تعبیر و استقبال غیر مترقّب1
ترسیده و خواستھ  فرزندان ام البنین یا بدان خاطر بوده كھ وى از آنھا مى

بكاھد و یا بھ خاطر این علیھ الّسالم  است تا با این امان قدرى از یاران امام حسین
بوده است كھ خود دایى آنھا، یعنى از بنى كالب بوده است لذا خواستھ است 

تر است چرا كھ  ھ رحمى كرده باشد، البتھ احتمال اول قوىبا این كار صل
افرادى چون ابن زیاد كھ عمرشان را در سّیاسى و جّالدى و خونریزى 

كنند تا بخواھند  اند ھرگز عاطفھ و پیوند رحمى را درك نمى سپرى كرده
 .صلھ رحم بجا آورند

از  مخن  ف از ح  ارث ب  ن حص  یرة ، ب  ھ نق  ل از أب  ى415\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 2
 .عبدهللا  بن شریك عامرى
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آیا دستور و ! به من بگو تو چه خواهى کرد؟: شمر گفت
 اگر اینکار را نمى! کشى؟ کنى و دشمنش را مى را اجرا مى  امر

  .اگذار کنلشکر و سپاه را به من و کنى
 خـودم  نه، به تو چیزى نخواهد رسـید، مـن  : عمر گفت

  1.باش شوم، شما برو و فرمانده پیاده نظام اش مى متولّى
  نامه ابن زیاد به حضرت عباس و برادرانش امان
حسـین   شمر آمد روبروى اصـحاب : گوید مخنف مى أبى

عبـاس و   پسران خواهرمـان کجـا هسـتند؟   : ایستاد و گفتعلیه السـالم  
چـه   :بیـرون آمدنـد و گفتنـد   علیـه السـالم    عفر و عثمان فرزندان علىج

هـایم،   زاده شما اى خـواهر : خواهى؟ گفت کارى دارى و چه مى
  .در امان هستید

خـدا تـو و امـان نامـه تـو را      : آن جوانان بزرگوار گفتند
 دهى حال آنکه پسر رسـول خـدا بـى    به ما أمان مى. کند لعنت

  2!است أمان
بداهللا بن أبى محل بن حزام کالبـى جلـو   کزمان غالم ع

   تان یعنى این أمان نامه را دایى: و آنها را صدا زد، گفت آمد

                                                           
، ادامھ خبر عبدهللا بن شریك و ارش اد ش یخ  416و  415\5ـ تاریخ طبرى، 1

، ھم راه ب ا ح ذف و 249تذكره الخواص، : ، با كمى تغییر و رك89\2مفید، 
 .تغییر

 
و   89\2، ادام  ھ خب  ر عب  دهللا ب  ن ش  ریك و ارش  اد، 416\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 2

 .249تذكرة الخواص، 
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 جوانـان پسـران ام  ! عبداهللا بن ابى محل فرستاده اسـت 

به دایى ما سالم برسان و بگو ما نیازى به أمـان  : گفتند  البنین
ـ    شما نداریم أمان نامه نامه هخدا بهتر از أمان نامـه پسـر س1می! 
  2.است

  و یارانشعلیه السالم  جریانِ بستن آب به روى امام
 اى بدین شرح از عبیداهللا بن زیاد به عمر بن سـعد  نامه

  :رسید
اى  بین حسین و یارانش و آب حائل شو، مگذار قطـره «

آن بچشند همانگونه که بـا أمیـر المـومنین عثمـان آن مـرد       از
گوید سـلیمان   مخنف مى أبى! و زکّى و مظلوم معامله شد متقى
راشد از حمید بن مسلم ازدى برایم نقل کرده است که عمر  بن
 سعد، عمرو بن حجاج را با پانصد اسب سـوار فرسـتاد تـا در    بن

 وعلیـه السـالم    شریعه آبشـخور مسـتقر گردیـده و مـانع شـدند حسـین      
روز  یارانش حتى یک قطره از آن آب را بنوشند، این جریان سه

   3»!بودعلیه السالم  ه شدن حسینقبل از کشت

                                                           
اى بود كھ در این تعبیر نھفتھ بود  استفاده از ابن سمّیھ بھ خاطر طعنھـ 1

 چرا كھ سمّیھ زنى روسپى بوده و زیاد پدر عبیدهللا حرام زاده بھ حساب مى

آمده است از این رو حضرت عباس و برادرانش با این جملھ در حقیقت 
 .خواستند ابن زیاد را تحقیر كنند

 .یشین، سند پ415\5ـ تاریخ طبرى، 2
مخنف از سلیمان بن ابى راشد از حمید بن   ، از أبى412\5ـ تاریخ طبرى، 3

 .، با كمى تغییر86\2مسلم و ارشاد، 
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وقتى تشنگى حسین و یـارانش شـدت یافـت بـرادرش     
سـوار و   طالب را خواست و با سـى اسـب   بن على بن ابى  عباس
پیاده همراه با بیست مشک به طرف شریعه فرستاد؛ آنها  بیست
تا این که شبانگاه به آب نزدیک شدند، نـافع بـن هـالل     آمدند
کرد عمرو بـن   یشاپیش آنها حرکت مىپرچم به دست، پ جملى
 نافع بن هالل: اى مرد کیستى؟ نافع گفت: زبیدى گفت حجاج

ایم تا از این آبى  آمده: چرا اینجا آمدى؟ هالل گفت: گفت عمرو
بنـوش،  : عمـرو گفـت  . ایـد بنوشـیم   را از آن منـع کـرده   که ما

 درنوشم  اى از آن نمى نه، واهللا قطره: هالل گفت. باشد گوارایت
 اى کـرد و  آنگـاه اشـاره  . انـد  که حسین و اصحابش تشـنه  حالى

بـه   :عمرو گفت. اصحاب حسین یکباره جلوى عمرو ظاهر شدند
 گرفته توانند آب بنوشند، اصالً ما اینجا قرار هیچ وجه اینها نمى

  .ایم تا آب را بر آنها ببندیم
همین که سربازانِ نافع به نافع نزدیک شدند، بـه آنـان   

 مشک سربازان هم یورش آورده! هایتان را پر کنید کمش :گفت

 اینجـا عمـرو بـن حجـاج و یـارانش بـه      . هایشان را پـر کردنـد  
 سویشان حمله بردند، ولى عبـاس بـن علـى و نـافع بـن هـالل      
 جلویشان را سد کردند، بعد به یاران خویش پیوستند و گفتنـد 
بار  بروید؛ ولى خودشان ایستادند، عمرو بن حجاج و یارانش هم

   دو گروه اندکى یکدیگر را تعقیب کردند تا. دیگر برگشتند
 مشکها را به حسینعلیـه السـالم    اینکه در نهایت اصحاب حسین

  . رساندند علیه السالم 
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آن شب نافع بن هالل یکى از یارانِ عمرو بن حجـاج را  
نیزه زخمى کرده بود، که بعدا جاى زخـم چـرکین شـد و او     با

ولین کشته سپاه عبیداهللا بود که آنشب مجـروح شـده   ا او. مرد
  1.بود

  در عصر تاسوعاعلیه السالم  حمله به خیام امام
 حارث بن حصیره از عبداهللا بن شـریک عـامرى از امـام   

 عمر بن سعد بعد از: گفت کند که مى نقل مىعلیـه السـالم    زین العابدین
 بـاد شـما را   اى سواران خدا سوار شوید مژده: نماز عصر صدا زد

علیـه السـالم   یـارانش   مردم سوار شدند، و به طرف حسـین و ! به بهشت

  .حمله بردند
اش زانوها  جلوى خیمهعلیـه السـالم    این در حالى بود که حسین

به بغل گرفته و به شمشیر خود تکیه داده خواب خفیفى وى  را
  . فرا گرفته بود  را

لـذا بـه   خواهرش زینب فریاد سپاه ابن سـعد را شـنید   
 شنوى که صداها برادر آیا نمى: خویش نزدیک شد و گفت برادر

  شود؟ نزدیک مى
صـلی   اهللا رسول: سر خویش را بلند کرد و فرمودعلیه السـالم   حسین

! آیى شما به سوى ما مى: را در خواب دیدم، به من فرمود اهللا علیـه و آلـه   

                                                           
مخن ف از س لیمان ب ن أب ى  ، ب ھ نق ل از أب ى413و  412\5ـ ت اریخ طب رى، 1

مخن ف  ، ب ھ نق ل از أب ى78راشد  از حمید بن مسلم أزدى و مقاتل الطالبیین، 
 .اشد از حمید بن مسلم، ھمراه با تغییر و حذفاز سلیمان بن ر
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 اى: این حین خواهرش به صورت خویش سـیلى زد و گفـت   در
 خـواهرم واى بـر تـو مبـاد، خـدا     : حضـرت فرمـود  ! اى بر مـن و

آمـد  علیـه السـالم    رحمتت کند آرام باش در این بـین عبـاس بـن علـى    
  .لشگر به طرف شما آمده است: برادرم :گفت

 عباس، جانم بـه : از جایش بلند شد و فرمودعلیه السـالم   حسین
 شده؟ چهچه : فدایت ـ برادرم ـ سوار شو با آنها مالقات کن بگو  

 انـد؟  چیزى برایتان پیش آمده؟ و بپرس براى چه اینجـا آمـده  
 سوار که زهیر بن قین و حبیب بـن  عباس تقریبا با بیست اسب

  .مظاهر در میانشان بودند، روبرویشان ایستادند
  خواهید؟ چه چیزى برایتان پیش آمده؟ و چه مى: گفت
 ضفرمان أمیر عبیداهللا رسیده که به شما متعـر : گفتند

 شویم تـا تحـت فرمـان او درآییـد یـا شـما را تحـت فرمـان او        
  .درآوریم

عجله نکنید تا نزد أبى عبداهللا برگردم : فرمودعلیه السالم  عباس
  .آنچه گفتید را به او گزارش دهم و

 نزد او بـرو، جریـان را بـه او   : آنها متوقف شدند و گفتند
  .گزارش بده بعد با پاسخش نزد ما بیا

دوید تا خبر را بـه  علیه السالم  به سوى حسین عباس برگشت و
  در این زمان همراهان عباس ایستادند و براى. اطالع دهد او

  
حبیب بـن مظـاهر   ... سپاه عمر بن سعد خطبه خواندند

اگر مایلى با سپاه عمر بن سـعد سـخن   : بن قین گفت  به زهیر
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: گـویم؛ زهیـر گفـت    خواهى من با آنها سخن مى مى و اگر. بگو
. اى شما با آنان سـخن بگـو   ابتدا این پیشنهاد را داده ون شماچ

فرداى قیامت بدترین قوم در نـزد خـدا   : مظاهر گفت حبیب بن
 رونـد کـه فرزنـدان    هستند که در حالى نزد خدا مـى  آن قومى
و بنـدگان عابـد    علیهم السـالم ش  بیت و خاندان و اهلصلی اهللا علیه و آله  پیامبرشان

پردازنـد و   دارى مـى  ر سحرگاهان به شب زندهشهر را که د این
حبیب این را بـه زهیـر   . اند کنند، را کشته خدا را یاد مى بسیار

 گفت به طـورى کـه سـپاه عمـر بـن سـعد آن را مـى        بن قین

عزرة بن قیس از سپاه عمر بن سعد ایـن سـخن را    شنیدند، لذا
  .شنید

تـوانى از   هـر چـه مـى   : عزرة بن قیس به حبیـب گفـت  
خدا نفس او را پاکیزه گردانیـده  : زهیر گفت! عریف کنت خودت
هدایت کرده است، آى عزرة از خدا بترس، من خیرخـواه   و او را
هستم، آى عزرة تو را به خدا، مبـادا از کسـانى باشـى کـه      شما

  !کنند را در کشتن نفوس پاك یارى مى گمراهان
 تو در نزد ما جزو پیروان! آى زهیر: عزرة بن قیس گفت

 اى، تو عثمـانى  نبودهصلی اهللا علیه و آلـه   بیت پیامبر این بیت یعنى اهل أهل
  .کنى حال چه شد که از حسین حمایت مى 1بودى

                                                           
ـ منشأ پیدایش اصطالح عثمانى این بود كھ پس از قتل عثمان مسلمانان  ب ھ 1

اى عثم  ان را مظل  وم و كش  تن او را گن  اھى  دو دس  تھ تقس  یم ش  ده بودن  د دس  تھ
 را مس ئول ریخت ھ ش دن خ ون عثم ان دانس تھعلی ھ الّس الم  بزرگ تلقى كردن د و عل ى

را مس ئول علی ھ الّس الم  دستھ دیگر عثمان را مجرم و گناھكار شمرده و عل ى اند، و
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گیـرى   مگر نه اینست کـه شـما بـا موضـع    : زهیر گفت 
واهللا مـن هرگـز   . بیـت هسـتم   فهمیدى من از آنان اهل ام فعلى
 ا به سویشاى ر گاه فرستاده ام، و هیچ حسین نامه ننوشته براى

 ام ولى شما نامـه نوشـتید،   و به او وعده یارى نداده. ام نفرستاده
  .هم رسانیده است اما مسیر حرکت ،  من و او را به

و صــلی اهللا علیـه و آلــه   وقتــى حســین را دیــدم بــه یــاد رســول خــدا
ــت ــاده  موقعی ــزد او افت ــین ن ــرف   حس ــه ط ــدم او ب ام، و فهمی

ام که او را یارى  قالنه دیدهآید لذا عا شماها مى دشمنانش یعنى
او باشم، و جانم را پاى جـان او قـرار دهـم، تـا      کنم و در حزب
 را که شما ضـایع کـرده  صلی اهللا علیـه و آلـه    خدا و رسولش بدین وسیله حق

  .باشم اید مراعات کرده
علیـه السـالم    وقتى عباس بن على آنچه عمر بن سعد به حسین

علیـه السـالم    رسانید حسـین علیـه السـالم   سین پیشنهاد کرده بود را به اطالع ح

 توانى کارشان را تا صبح فردا به نزدشان برگرد و اگر مى: فرمود
 عقب بینداز و آنها را امشب از ما دور کن، تا که شاید امشب بـه 
 درگاه پروردگارمان نمـاز بگـذاریم و او را بخـوانیم و از او طلـب    

  به درگاهش و تالوتداند که من نماز  خدا مى! مغفرت بکنیم
  
 

                                                                                       
ان د از ای ن رو ب ھ گ روه اول عثم انى و ب ھ گ روه دوم  دانستھ خون عثمان نمى

 .اند گفتھ علوى مى
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  .دارم کتابش و دعا و استغفار زیاد را دوست مى
 اسبش را دوانید تا به آنها رسـید، و علیـه السـالم    عباس بن على 

 خواهـد امشـب را   أبا عبداهللا از شما مى! آى با شما هستم: گفت
 برگردید تا در مورد این مسأله فکر کند، این مسئله امریست که

 وقتـى . شما و او سخنى رد و بدل نشده اسـت در این مورد بین 
پیشنهاد  صبح شد ان شاءاهللا با هم مالقات خواهیم داشت، یا به

آن اصرار  طلبید و بر شویم و آنچه را که شما مى شما راضى مى
  .کنیم پذیریم، یا آن را نپذیرفته و رد مى دارید مى

خواست آنـان را آن شـب از    حضرت با این پیشنهاد مى
 ش بازگرداند تا فرصتى یافته دستوراتش را بدهـد و بـه  خوی نزد

 اى شـمر نظـرت  : عمر بن سعد گفت. اش وصیت بنماید خانواده
 چیست؟ شمر گفت نظر شما چیست؟ تو فرمانده هسـتى نظـر،  

 بودم، سـپس  اى کاش من نمى: نظر توست؛ عمر بن سعد گفت
  1نظر شما چیست؟: رو به مردم کرد و گفت

! سـبحان اهللا : ۀ زبیـدى گفـت  عمرو بن حجاج بن سـلم 
  واهللا

 
                                                           

ـ عمر بن سعد از نظر امویان و دستگاه عبیدهللا متھم ب ھ ای ن ب ود ك ھ تمای ل  1
را ندارد از ای ن رو عبی دهللا، ش مر را م أمور ك رد ت ا علیھ الّس الم  بھ جنگ با حسین

مھل ت علی ھ الّس الم  خواست خودش ب ھ حس ین مراقب او باشد بھمین علت اكنون نمى
خواست این مھلت دادن را بھ گردن شمر بیندازد و بگوی د ش مر ھ م  بدھد مى

نظرش ھمین بود ولى شمر متوجھ شد و زیركانھ بار مسئولیت را ب ر گ ردن 
 .سعد قرار داد و گفت فرمانده تویى و نظر اصلى نظر توست عمر بن
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  و از شما این تقاضا را 1اگر اینها از اهالى دیلم هم بودند
  .کردى شان را اجابت مى کردند سزاوار بود خواسته مى

شان را اجابت کن، قسـم   خواسته: قیس به اشعث گفت
  !جانم، فردا صبح با تو خواهند جنگید به

خواهنـد جنـگ    واهللا اگر بدانم مـى : عمر بن سعد گفت
  2!دهم امشب را به آنها مهلت نمى بکنند

در ایـن اثنـاء پیکـى از    : فرماید مىعلیه السـالم   على بن الحسین
عمر بن سعد نزد ما آمد، ایستاد و به طورى که صـدایش   طرف
دهـیم، اگـر    تا فردا به شما مهلت مـى : رسید گفت گوش مى به

فرستیم و اگر  اد مىشوید شما را نزد امیر عبیداهللا بن زی تسلیم
  3.تسلیم شدن بپرهیزد شما را رها نخواهیم کرد از

                                                           
ـ چون دیلمیان پس از شكست ساسانیان از سپاه اسالم، سر سختانھ مقاومت 1

شدند مسلمانان  كردند و مانع ورود مسلمانان بھ مازندران و گیالن مى مى
كردند و این رفتار سرسختانھ طرفین  عرب نیز با آنان بھ سختى رفتار مى

ر میان مردم آنزمان بھ صورت ضرب المثل درآمده بود از این رو عمرو د
بن حّجاج عصر تاسوعا بھ عمر بن سعد گفت، اگر دیلمیان كافر از شما یك 

خواستند سزاوار بود بپذیرید، چھ رسد بھ اینھا كھ از دیلمیان  شب مھلت مى
 .نیستند

ح   ارث ب   ن مخن   ف از  ، ب   ھ نق   ل از أب   ى417و  416\5ـ    ت   اریخ طب   رى، 2
ب ود و علی ھ الّس الم  حصیرة از  عبدهللا بن شریك عامرى ك ھ از اص حاب ام ام س جاد

احتماالً این خبر را از آن حضرت نقل كرده است و شیخ مفی د تنھ ا تقاض اى 
براى نماز و دعا را ھمراه با اندكى تغیی ر ذك ر ك رده اس ت، علیھ الّس الم  مھلت امام

 .91و  90\2ارشاد : رك
 
مخن   ف از ح   ارث ب   ن  ، ب   ھ نق   ل از أب   ى418و  417\5طب   رى، ـ    ت   اریخ 3

، ب  ا كم  ى 91\2حص  یرة از  عب  دهللا ب  ن ش  ریك ع  امرى و ارش  اد ش  یخ مفی  د، 
 .تغییر
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  با یارانعلیه السالم  اتمام حجت سیدالشهداء
بعـد از اینکـه عمـر بـن     : فرماید مىعلیه السـالم   على بن حسین

برگشت، دم غروب بود که حسین یارانش را جمـع کـرد،     سعد
 ا سـخنانش مریض بودم خودم را نزدیک حسین رسـاندم تـ   من

 کـنم بـه   ستایش مى: گفت رابشنوم، شنیدم پدرم به یارانش مى
 بهترین ستایش خـدایى را کـه برتـر و بلنـد مرتبـه اسـت و در      

 مـى  گویم، خدایا تو را سـپاس  راحتى و سختى او را سپاس مى

اى  داشـته  گرامى  گویم از آنکه ما را با نبوت فرستادن پیامبرت
اى و  نمـوده  ا در دین فقیه و دانـا و قرآن را به ما آموختى و ما ر

از مشرکین  گوشها و چشمها و قلبها را براى ما قرار داده و ما را
  .اى قرار نداده

 ى بیـت  من یارانى برتر و بهتر از یـاران خـویش، و اهـل   
 شناسم، خداوند به بیت خود نمى نیکوکارتر و پرهیزکارتر از اهل
  .همه شما جزاى خیر عطا کند

کنم فردا روز برخورد مـا بـا ایـن     ان مىآگاه باشید، گم
آگاه باشید، نظرم اینسـت کـه شـما همگـى بـا      . است دشمنان

شـما را  . از ناحیه من عهدى بر گردن شما نیسـت  .آزادى بروید
پوشاند، آن را مرکب خـود قـرار    مى  دید دشمن از تاریکى شب
 1.دهید و بروید

                                                                                       
 
، بھ نقل از حارث بن حصیره از عب دهللا ب ن ش ریك  418\5ـ تاریخ طبرى، 1

، ب  ا كم  ى تغیی  ر و مقات  ل 91\2و ارش  اد، علی  ھ الّس  الم  ع  امرى از عل  ى ب  ن حس  ین
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بیـتم را   هر مردى از شـما دسـت یکـى از مـردان اهـل     
در آبادیهـا و شـهرهایتان پراکنـده شـوید، تـا اینکـه         یرد، وبگ

 این قوم سپاه عمر بن سعد مرا مى. گشایشى ایجاد کند خداوند

 و اگر به من دست یابند از تعقیب دیگـران صـرف نظـر    طلبند،
  1.کنند مى

  حضرت عباس و فرزندان عقیل: هاشم العمل بنى عکس
چـرا  : آغاز کرد و گفتسخن را علیـه السـالم    ابتدا عباس بن على

خـدا  ! کار را بکنیم؟ آیا براى اینکه بعد از تو بـاقى بمـانیم؟   این
علیـه السـالم   بعد برادران و فرزندان حسین ! چنین روزى را نیاورد هرگز

و دو پسر عبداهللا بن جعفر محمـد  علیه السالم  فرزندان برادرش حسن و
  .عبداهللا به همین نحو یا مانند آن سخن گفتند و

 کشته شـدن ! اى فرزندان عقیل: فرمودعلیه السالم  آنگاه حسین
 مسلم برایتان کافیست، شما دیگر نمانید برویـد، مـن بـه شـما    

  !ام اجازه داده
اگر ما برویم مـردم چـه خواهنـد    : فرزندان عقیل گفتند

 گویند ما بزرگ و آقایمان و فرزندان عمویمان، آنهـم  مى گفت؟
 ایم، در حالى که را رها کرده فرزندان بهترین عموهایمان

                                                                                       
مخن ف از عب دالرحمن ب ن جن دب از عقب ة ب  ن  ، ب ھ نق ل از أب ى74الط البیین، 

 .سمعان، ھمراه با تغییر و حذف
 
مخن ف از عب دهللا ب ن عاص م فائش ى  ، بھ نقل از أب ى419\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .از  ضحاك بن عبدهللا مشرقّى
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یک تیر هم به دفاع از آنها پرتاب نکرده و یک نیزه  حتى
کنارشان نیفکنده و یک شمشیر هم براى حمایـت از آنـان     در

اند نه  اند و چه شده ایم چه کرده ندانسته  ایم، اصالً نیاورده فرود
 ها و امـوال خانـدانمان را   و جان! قسم چنین نخواهیم کرد بخدا

 و در کنـار شـما خـواهیم جنگیـد تـا بـه      . فدایت خواهیم نمود
 خدا زندگى بعد از شما را زشـت و ! جایگاه ورود شما وارد شویم

  1!کَریه گرداند
  

عبداهللا و زهیر بن  سخن مسلم بن عوسجه، سعید بن: العمل سایر اصحاب عکس
  قین

اگر مـا شـما   : مسلم بن عوسجه أسدى برخاست و گفت
ورد اداء حـق شـما چـه عـذرى پـیش خـدا       رها کنـیم در مـ   را

شـان بشـکند و بـا     ام در سـینه  اگـر نیـزه  ! قسم بخـدا  بیاوریم؟
آنها را بزنم که دسته شمشیر از دستم رها شود،  شمشیرم آنقدر

 .نخواهم شد از شما جدا
 
 

                                                           
خ  ، ادامھ خبر ضحاك بن عبدهللا مشرقّى و ارشاد شی419\5ـ تاریخ طبرى، 1

، ب  ا كم  ى تغیی  ر و جابج  ایى و اب  والفرج س  خنان فرزن  دان 92و  91\2مفی  د، 
ھاش  م یعن  ى حض  رت عب  اس و  عقی  ل را ب  ا كم  ى تغیی  ر از زب  ان ھم  ھ بن  ى

مقات ل : برادرانش و على بن الحسین و فرزن دان عقی ل نق ل نم وده اس ت، رك
 .مخنف ، بھ نقل از أبى75و  74الطالبیین، 
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اگر سالحى با من نباشد تا با آن با آنهـا بجـنگم پـیش    
  !ا با شما بمیرمشما به سویشان سنگ پرتاب خواهم کرد ت  روى

قسـم بخـدا، تـو را رهـا     : سعید بن عبداهللا حنفى گفـت 
صلی اهللا علیه و آله  کرد تا خدا بداند که ما در زمان غیبت رسول اهللا نخواهم

شوم سـپس   ایم، واهللا اگر بدانم کشته مى محافظت کرده از شما
 تکـه مـى   شوم و سپس تکه گردیده زنده زنده سوزانده مى زنده

شـود از شـما جـدا     عمل هفتاد بار با من انجام مـى این  گردم و
در کنار شما با مرگم خدا را مالقـات کـنم، چگونـه     شوم تا نمى

شدن بیش از یکبـار نیسـت    حالى که این کشته چنین نکنم در
کرامتى را به دنبال دارد که هرگز از بین نخواهـد   ولى بزرگى و

  !رفت
 شدم، مىواهللا دوست داشتم کشته : زهیر بن قَین گفت

 شدم، تا جائى که هزار بار سپس دوباره زنده شده بعد کشته مى
شـدن را   وسیله، کشته شدم، تا خداوند بدین اینچنین کشته مى

  !گردانید بیت شما دور مى شما و جوانان اهل از
بخـدا  : آنگاه جمعى از یارانش سخن گفتند، آنها گفتنـد 

، بـا گلوهـا و   شویم، جانهایمان به فـدایت  از شما جدا نمى قسم
کنیم، اگر کشته شـویم   و دستهایمان شما را حفظ مى پیشانیها

 اداء ایـم  ایم و تکلیفى که بـر گـردن داشـته    وفا کرده عهدمان به
 .ایم نموده
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سپس جمعى دیگر از یاران سخنانى گفتند که برخى از 
  1.با برخى دیگر شباهت داشت آنها

  
  علیها السالم به زینب کبرى  علیه السالم وصیت و دلدارى حسین بن على
آن شـبى کـه   : فرمایـد  مـى علیه السالم  على بن حسین بن على

ام زینب نزد من بود  فردایش کشته شد نشسته بود و عمه پدرم
 کرد، پدرم با یـارانش در خیمـه پـدرم، از    من پرستارى مى و از

 بــرده ابــوذر حــوى نــزد ایشــان بــود و. مافاصــله گرفتــه بودنــد
 کرد، در این هنگام پدرم این أشعار مى را آماده و تیز شمشیرش

  :که معنایش چنین است: خواند را مى
ف بر تو چه رفیقى هستى، چقدر صبح و شام  اى زمانه اُ

 انـد، روزگـار قـانع نمـى     رفیقان و طالبانت در راهت کشته شده

سرنوشـت انسـان بدسـت    . کسى را بجاى دیگـرى بگیـرد   شود
  .اى راه مرا خواهد رفت و هر زنده بزرگوار است پروردگار

دو یا سه بـار ایـن ابیـات را تکـرار کـرد تـا اینکـه مـن         
متوجه شدم منظورش چیست، بغض گلویم را گرفت،  فهمیدم و

اشکم را نگه داشتم و ساکت شدم، امـا فهمیـدم بـال نـازل      ولى
  !است شده

                                                           
مخن ف از عب دهللا ب ن عاص م  بھ نق ل از أب ى 420 و 419\5ـ تاریخ طبرى، 1

، ھم  راه ب  ا 93و  92\2ازض  حاك ب  ن عب  دهللا مش  رقى و ارش  اد ش  یخ مفی  د، 
 .اندكى  تغییر در عبارات
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ام نیز، آنچه را که من شنیده بودم شنید ـ ولـى    اما عمه
ـ  تاب مى رو که زن بود و زنان رقّت قلب دارند و بى از آن   شوند 

 نتوانست خودش را کنترل کنـد در حـالى کـه پیـراهنش روى    
علیـه السـالم    شد و رویش باز بود برخاست نزد حسین زمین کشیده مى

 گرفت، اى کاش مرگ، زندگى را از من مى! اى واى: رفت، گفت
 ، و بعد برادرم حسـن، یک روز مادرم فاطمه مرد، بعد پدرم على

  !اى اى جانشین و باقیمانده گذشتگان مانده تنها تو
 !خـواهرم : نگاهى بـه خـواهر کـرد و فرمـود    علیه السـالم   حسین

  .ات را نگیرد شیطان، شکیبایى و بردبارى
! پدر و مادرم بفـدایت اى أباعبـداهللا  : ام زینب گفت عمه

  .اى تا کشته شوى؟ جانم به فدایت آماده شده آیا
پدرم اندوهش را فرو نشاند و اشک از چشمانش جـارى  

ثَل عربى را به زبان جارى سـاخت  شد کـه اگـر  : فرمـود  و این م 
 یعنى اگر مرا رهـا ! رفت شد به خواب مى شترمرغ شبى رها مى

 ماندم و به اینجا شدند بجاى خود مى کردند و متعرضم نمى مى
  .آمدم نمى

میـل خـود   بـرخالف  ! واى بـر مـن  : ام زینب گفـت  عمه
آنگاه ! اینکه بر من جگر خراشتر و سختتر است! شوى مى کشته

 صورت خویش سیلى زد، و دستش را به طرف گریبانش برده به
  !آن را پاره کرد و بیهوش بر زمین افتاد
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  و 1بر بالینش رفت و بر صورتش آب ریخـت علیـه السـالم    حسین
 ن وتقـواى الهـى را پیشـه کـ    ! اى خـواهرم : فرمود به خواهرش

دارى  خویشتن هایى که خداوند به صابرین داده بواسطه دلگرمى
بـاقى نخواهنـد    میرند و اهل آسمان نما، بدان که اهل زمین مى

خداوندى که زمـین را   ماند، همه چیز نابود خواهد شد جز ذات
برانگیخته و بـه سـوى خـود     با قدرتش خلق کرد و مخلوقات را

پدرم بهتر از من بود، مادرم  ت،گرداند و او یکتا و واحد اس بازمى
همـه اینهـا بـه    . مـن بـود   بهتر از من بود و برادرم هـم برتـر از  

مسـلمانى چـون رسـول خـدا      شهادت رسیدند، من و آنها و هر
  .خواهند مرد

اباعبداهللا با این جمالت و مانند آن خواهر را تسـلّى داد  
 دهم و شـما بـه قسـم مـن     تو را قسم مى! اى خواهرم: فرمود و

 وقتى که از دنیا رفـتم بـراى مـن گریبانـت را پـاره     . وفادار باش
  . نکن، به خاطر من صورتت را نخراش، و آه و واویال نکن

  2.ام زینب را آورد و کنار من نشاند سپس پدرم، عمه

                                                           
 .اند ھائى بوده كھ شب ھفتم آورده بوده ـ شاید از باقیمانده آب1

 
، بھ نقل از حارث ب ن كع ب و أبوض حاك و 421و  420\5ـ تاریخ طبرى، 2

، ھم   راه ب   ا ان   دكى تغیی   ر در عب   ارات و 94و  93\2ش   اد  ش   یخ مفی   د، ار
ت ا بیھ وش ش دن حض رت علیھ الّسالم  ابوالفرج بخش اول این خبر را از اشعار امام

، بھ نقل از 75مقاتل الطالبیین، : زینب س با كمى تغییر نقل نموده است، رك
 .علیھ الّسالم  مخنف از حرث بن كعب از على بن الحسین أبى
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  تدابیرى براى حفاظت از خیام
  نزد اصحابش رفت و به آنها دستور دادعلیه السـالم   آنگاه حسین

 ها را به برخى دیگر نزدیک کنند، به طورى کـه  برخى از خیمه
 خیمه ها را تودرتو قرار دهند، و خودشان بین هاى خیمه طناب

آزاد  ها مستقر شوند، و تنها یک طـرف را بـراى آمـدن دشـمن    
راههایى را  بگذارند تا فقط از آن یکسو با دشمن بجنگند و سایر

  1.شود مسدود نمایند گاه منتهى مى که به خیمه
 ها که مانند جـوى  براى جایى پشت خیمهعلیه السالم  سینو ح

 ساعتى از شب را به کنـدن   گود بود، نى و هیزم آورد، ابتدا آب
 آن گودال پرداختند و آن را مثل خندقى درآوردند بعد هیـزم و 

 وقتى بر ما حمله کردند و با ما: ها را در آن ریختند و گفتند نى
 م تا از پشـت بـه مـا حملـه    افروزی جنگیدند در خندق آتش مى

  2.مواجه شویم نشود و تنها از یک سو با آنها سپاه دشمن
  عبادت و استغفار

 وقتى که آسمان بر حسین و اصحابش تاریک شد تمـام 
 مى کردند، دعا خواندند و استغفار مى شب را بیدار بوده نماز مى

  .نمودند خواندند و به درگاه الهى تضرّع مى

                                                           
 .94\2، ھمان خبر و ارشاد، 421\5ـ تاریخ طبرى، 1

 
مخن  ف از عب  دهللا ب  ن عاص  م از  ، ب  ھ نق  ل از أب  ى422\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 2

 .ضّحاك  بن عبدهللا مشرقى
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  رین ابن سعدمجادله بریر با مأمو
  ضحاك بن عبداهللا مشرقى همدانى کسى که از اصحاب

 بود ولى روز عاشورا از کشته شدن نجات پیـدا کـرد  علیه السـالم   حسین
  :گوید مى

 آن شــب گروهــى از ســواران دشــمن از کنــار مــا مــى 

در حـال قرائـت   علیـه السـالم    را زیر نظر داشتند، و حسین گذشتند و ما
  :بود این آیه شریفه

» ، هِمأَنْفُس رٌ لخَی ملی لَهنَّ الَّذینَ کَفَرُوا اَنَّما نُمبسحالیو
ثما و لَهم عذاب مهین، ما کانَ اللّه لیذَر إِنَّما وا ازداد یم لنُملى لَه 

بِ نَ الطَّیمیزَ الخَبیثَ متّى یح هلَیع لى ما أَنْتُمنینَ عؤْم1»...الم  
سانى که کافر شدند مپندارند مهلتـى کـه بـه    هرگز ک«

 از آن به آنهـا مهلـت مـى    دهیم به سودشان است، تنها مى آنان

 .بارى در پى دارند تا بر گناهانشان بیفزایند و عذاب خفت دهیم
خواهد مؤمنین را به حالى که شما دارید رها کنـد،   خداوند نمى

  ».بدینوسیله پاك را از پلید جدا سازد تا
را  سوارانى که ما را زیر نظر داشتند، ایـن آیـه   مردى از

قسم بخداى کعبه ما همان پاکانى هستیم کـه  : لذا گفت شنید،
من متوجه حرفش شدم : گوید ضحاك مى! ایم جدا شده از شما
 !نه: دانى او کیست؟ گفت مى: بریر بن حضیر همدانى گفتم و به

                                                           
 .178ـ  179 \عمران  ـ آل1
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 فـردى  شهر است،او أبوحرب سبیعى همدانى عبداللّه بن : گفتم

بزرگ و   منش و هرزه و بیکاره است، در عین حال مردى دلقک
جنـایتى   شجاع و دلیر است، گویا سعید بن قیس او را به خاطر

  .حبس کرده بود
آیـا خداونـد تـو را    ! اى فاسق: بریر بن حضیر به او گفت

  ! پاکان قرار داده است؟ جزو
  تو کیستى؟: گفت  ابوحرب در پاسخ

  .ریر بن حضیر هستممن ب: گفت
 گـردیم  برمـى  إنّاهللا ما از خدائیم و به او: ابو حرب گفت

بریـر، واهللا بـه    !تحملش برایم سخت اسـت، واهللا هـالك شـدى   
  !هالکت رسیدى

 آیـد کـه بـا ایـن     آیا از تـو مـى  ! اى أباحرب: بریر گفت

قسم بخـدا مـا همـان    ! بزرگت به درگاه خدا توبه کنى؟ گناهان
  !پلید هستید ى شما همان افرادهستیم ول پاکان

 شـهادت  و مـن جـزو  : أبوحرب با حالت مسـخره گفـت  

گوید بـه   مى ضحاك بن عبداهللا! هستم دهندگان صدق گفتارت
  !حالت نداشت؟ معرفتت سودى به! واى به حالت: گفتم أبوحرب

 ...فدایت شوم،: أبوحرب گفت
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خدا فکرت را زشت گرداند، همواره تو سـفیه  : بریر گفت
  1.او نیز روى برتافت و رفت! هستى نادان و

   
  در صبح عاشوراعلیه السالم  مناجات سیدالشهداء

 آمدند،علیـه السـالم    وقتى لشگر عمر سعد صبحگاه سراغ حسین
  :دو دست خویش را بلند کرد و عرض نمودعلیه السالم حسین 

تو در هر سختى و اندوهى مورد اطمینانِ من و ! خدایا«
 اى کـه بـرایم رخ   ارى امیدم هستى، و در هر مسئلههر گرفت در
 باشـى، چـه غمهـا کـه     بخش و مددکارم مـى  دهد اطمینان مى

 مـى  اش به کاسـتى  گرایید و چاره بواسطه آن دلها به ضعف مى

 کـرد و دشـمن از آن مسـرور    رفت، و در آن دوست مرا رها مى
آوردم و از آن  شــد ولــى هنگــامى کــه آن را نــزد تــو مــى  مــى

جسـتم،   اش را از غیر تـو نمـى   کردم و چاره شْکوِه مى تبدرگاه
زدودى، تو ولى هر نعمت و صاحب هـر   گشودى و مى مى آن را
  2».اى و غایت هر خواسته نیکى

                                                           
مخن  ف از عب  دهللا ب  ن عاص  م از  ، ب  ھ نق  ل از أب  ى421\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 1

، ھم  راه ب ا كم ى تغیی  ر و 95و  94\2د، ض حاك  ب ن عب  دهللا مش رقى و ارش ا
 .حذف

 
مخن ف از برخ ى از اص  حابش از   ، ب ھ نق  ل از أب ى423\5ـ  ت اریخ طب رى، 2

 نقل مىعلیھ الّس الم  خالد كاھلى و شیخ مفید این خبر را از امام على بن الحسین ابى

آورد و از آنج ا ك ھ ابوخال د از ی اران ام ام  كند و نامى از ابوخالد كاھلى نم ى
 بوده است احتماالً بھمین خاطر شیخ یكباره خبر را از ام ام س جادعلیھ الّس الم  جادس

 .96\2ارشاد، : رك. نقل كرده استعلیھ الّسالم 
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  به جسارت شمرعلیه السالم  عبداهللا پاسخ ابى
هنگـامى   :گویـد  ضحاك بن عبداهللا مشرقّى همدانى مى

نگاهشان به آتشى که در نى به طرف ما آمدند و  سپاه کوفه  که
 ور بود افتاد ـ آتشى که ما براى اینکه آنها از پشت  هیزم شعله و

 به ما حمله نکنند برافروخته بودیم ـ مردى از آنها با تجهیـزات  
 آنکـه  راند به سوى ما آمـد، بـى   که اسبش را مى کامل در حالى

 خیمـه  هاى ما گذر کـرد و بـه   سخنى با ما بگوید از کنار خیمه

شـعله   ایمان نگریست؛ ولى چیزى جز هیزمى که آتش در آنه
بلنـد   کشید مشاهده نکرد، از ایـن رو برگشـت و بـا صـداى     مى
آتـش   اى پیش از آتش روز قیامت عجله کرده! اى حسین: گفت

  !اى دنیا را برگزیده
ایـن کیسـت؟ گویـا شَـمرِ بـن ذى      : فرمـود علیـه السـالم    حسین

  !است؟ الجوشن
  .متت بدارد، خودش استبله خدا سال: گفتند
 سـرخ  تو سزاوار! اى پسر زن بزچران: فرمودعلیـه السـالم    حسین

  !شدن در آتش هستى
اى پسـر رسـول   : در این میان مسلم بن عوسـجه گفـت  

توانم او را بزنم، تیرم بـه   فدایت شوم، با تیر او را نزنم؟ مى !خدا
 .رود، آن فاسق از بزرگترین زورگویان است نمى خطا

 

                                                                                       
 



 50 

  
 تیر نزن، مـن دوسـت نـدارم آغـازگر    : فرمودعلیه السالم  ینحس

   1.باشم جنگ
  در برابر سپاه کوفهعلیه السالم  اولین خطبه امام

 نزدیـک شـدند او  علیـه السـالم    وقتى سپاه دشـمن بـه حسـین   

سوارش شد، و با صداى بلند به طورى که  را خواست و مرکبش
خنم را گوش دهید، س! اى مردم«: شنیدند فرمود مردم مى اکثر
 جنگ با من عجله نکنید، بگذارید شما را بدانچه حقّ شما بر در

بگذارید  .موعظه کنم گردن من است و باید آن را به شما بگویم
پذیرفتیـد و   تا عذرم را در آمدنم به نزد شما بگویم، اگر عذرم را

سـعادتمند   سخنم را تصدیق کردیـد و بـه مـن انصـاف دادیـد،     
یافـت، و اگـر    جهى براى جنگ با من نخواهیـد خواهید شد و و

  : عذرم را نپذیرفتید و انصاف به خرج ندادید 
فَأجمعوا أَمرَکُم وشُرَکاءکُم ثم الیکُنْ أَمـرُکُم علَـیکُم   «
ۀً ثُمـرُونَ  غُمظ ضُوا الَى و ال تُنْ إنَّ ولیـی اللّـه الَّـذى نَـزَّلَ     « 2»اقْ
و تابالْک وحین هالتَولَّى الص3».ی  
 شما و شریکانتان کارتان را هماهنگ و عزمتان را جزم«

 کـرده پوشى نکنید آنگاه کارم را تمام  پردهکنید، سپس در کارتان 

                                                           
مخن  ف از عب  دهللا ب  ن عاص  م از  ، ب  ھ نق  ل از أب  ى423\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 1

 .، با كمى تغییر در الفاظ و عبارات95\2ضّحاكمشرقى و ارشاد، 
 .71 \ـ یونس 2
 .196 \ـ اعراف 3
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  سرور من خدایى است که کتاب قرآن را نـازل » «.مهلتم ندهید
  ».دارد نموده و نیکوکاران را دوست مى
 این سخن را شـنیدند فریـاد   علیه السـالم  وقتى خواهران حسین

 کشیدند و گریستند، دختران او نیز گریه کردند و صداهایشـان 
 برادرش عباس بن على و فرزندش علـى را علیه السـالم   بلند شد، حسین

 آنها را ساکت کنید که از این: نزد آنها فرستاد و به آن دو فرمود
  .هاى زیادى در پیش دارند پس گریه

 حمد و ثناىعلیـه السـالم    شدند، حسینهنگامى که زنها ساکت 
 الهى را گفت و خدا را بدانچه شایسـته اوسـت یـاد کـرده و بـر     

 و بر مالئکۀ و أنبیا درود فرستاد راوى ایـن روایـت  صلی اهللا علیه و آلـه   محمد
 گوینـده  بخدا قسم نه قبل و نه بعد از آن روز نشنیدم: گوید مى

  .داشته باشدعلیه السالم  اى، منطقى رساتر از حسین
 أما بعد، بـه : اش فرمود در ادامه خطبهعلیـه السـالم    آنگاه حسین

 بعد بـه نفـوس خودتـان   ! نسبم توجه کنید ببینید من کیستم؟
 رجوع کرده و آن را نکوهش کنید، تأمل کنید که آیـا کشـتن و  

  !هتک حرمت من برایتان حالل است؟
 ، و پسـر وصـى و   صـلی اهللا علیـه و آلـه    مگر من پسر دختر پیامبرتان

 تصـدیق  پسرعمویش و جزو اولین ایمـان آورنـدگان بـه خـدا و    

! نیستم؟ کننده رسولش در آنچه که از طرف پروردگارش آورده،
طیـار   آیـا جعفـر  ! آیا حمزه سیدالشهداء عموى پـدرم نیسـت؟  

  مگر این قول! شهیدى که دو بال دارد عمویم نیست؟
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در صـلی اهللا علیـه و آلـه     شایع به گوش شما نرسـیده کـه رسـول اهللا   
اینـدو دو ســرور جوانــان اهــل  «: بــرادرم فرمــوده  مـورد مــن و 

کنیـد،   تصدیق مـى  گویم حق است اگر مرا مى آنچه! ؟»بهشتند
از زمانى که فهمیدم خداوند بر دروغگو غضب  قسم بخدا بدانید
بینـد قصـد دروغ    گوید زیـان مـى   که دروغ مى کند و کسى مى

  .ام نکرده
کنید در میانتـان کسـانى هسـتند     تکذیب مىو اگر مرا 

از آنهـا سـؤال   صـلی اهللا علیـه و آلـه     در این مورد یعنى حدیث پیـامبر  که اگر
خبر خواهند داد که این حدیث صحیح است، اگـر   کنید به شما
عبداهللا انصارى یا أباسعید خدرى، یا سهل بن سـعد   از جابر بن
ال کنید بـه شـما   زید بن أرقم، یا أنس بن مالک سؤ ساعدى، یا

در شـأن  صـلی اهللا علیـه و آلـه     داد که این سخن را از رسول خدا خبر خواهند
اند، آیـا همـین سـخن ، شـما را از ریخـتن       شنیده من و برادرم
  !کند؟ نمى خون من منع

هر کس آنچـه  : در این میان شَمرِ بن ذى الجوشن گفت
 مى و دلىشود خدا را با د گوید باور کند، معلوم مى که او مى را

  1.پرستد
به خدا قسم به نظر من : حبیب بن مظاهر به شمر گفت

در هفتاد جاى دینت بر لـب پرتگـاه قـرار دارى در دیـن تـو       تو
 شـما دهم  آى من گواهى مىنوع شک و شبهه وجود دارد،  هفتاد

                                                           
 .دارد 22سوره  11ـ اشاره بھ مفھوم آیھ 1
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  فهمـى،  گوید نمـى  مىعلیه السـالم   گویى و آنچه را که حسین راست مى
  !ر زده استخداوند بر قلب تو مه
اگـر  : به لشگر عمـر بـن سـعد فرمـود    علیـه السـالم    آنگاه حسین

شک داشـتید   در حق منصلی اهللا علیه و آلـه   خدا در این کالم رسول تاکنون
نیز شک دارید؟ مگر نـه   گویم سخنانى که اکنون مى آیا در این
که من پسـر دختـر پیامبرتـان هسـتم؟ واهللا اگـر بـه        این است

بروید چه در میان خودتان و چـه در بـین    عالم مشرق و مغرب
دختر پیامبرى غیر از من نخواهید یافت، تنها مـن   دیگران پسر
 کشـته  بـه مـن بگوئیـد آیـا خـون     . پیامبرتان هستم پسر دختر

طلبیـد؟ یـا مـالى را کـه از      ام از من مى کشته هایتان را که من
خواهید؟ یا در پى قصاص زخمى هسـتید   مى ام از من بین برده

سکوت مـردم را فـرا گرفـت     1ام؟ وارد ساخته ه بر کسى ازشماک
  ... .گفتند نمىعلیه السالم  جواب حسین سخنى در هیچ

آى شَـبث بـن رِبعـى، آى    : فریـاد زد علیـه السـالم    سپس حسین
بن أبجر، آى قیس بن أشعث، آى یزید بـن حـارث، مگـر     حجار
رسـبز شـده و   ها رسیده، باغها س میوه: برایم ننوشته بودید شما
لبریز گردیده، اگر بیایى بر سپاهى که برایت آماده شـده،   نهرها
 !خواهى شد، بیا؟ وارد

                                                           
خواھد  ـ این جمالت حضرت استفھام انكارى است یعنى حضرت مى1

ام و  ام، مالى از شما را غصب نكرده بفرماید من كھ كسى از شما را نكشتھ
 جنگید؟ ام پس چرا با من مى یا زخمى بھ شما وارد نكرده
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مـا چنـین   : گفتنـد علیـه السـالم    ولى آنها در پاسخ امام حسـین 

  !ایم نکرده  کارى
ب فرمود نه واهللا شما بودید که این عمل ! حضرت با تعج

 خواهیـد،  ر مرا نمـى اگ! آى مردم: سپس فرمود. اید انجام داده را
  !بر روى زمین برگردم 1رهایم کنید تا به محل أمنى
 آیا تحـت فرمـان پسـرعموهایت   : قیس بن أشعث گفت

 آنها رفتارى جـز آنچـه شـما دوسـت دارى نشـان     ! آیى؟ درنمى
  !نخواهند داد و از آنها آزارى به تو نخواهید رسید

 شـعث تو برادر بـرادرت محمـد بـن أ   : فرمودعلیه السـالم   حسین
از  هاشم بیش از خون مسلم بن عقیل را خواهى بنى مى! هستى

  2!شما بطلبند؟
 نه واهللا من مانند فرد ذلیل، دست در دستشان نخـواهم 

  !گذارد، و همچون غالم و برده فرمانبردارشان نخواهم شد
ت   «! بنـدگان خـدا  : در ادامه فرمودعلیه السـالم   حسین ـى عـزْ انِّ

ى و بِرَب  
                                                           

ء از این فرموده مدینھ بوده اس ت چ را ك ھ م أمن و  ـ طبعا منظور سیدالشھدا1
 .خانھ و كاشانھ اّولیھ او مدینھ بوده است

ھاشم بھ خاطر شركت   بنى: این بود كھعلیھ الّسالم  ـ مفھوم این فرموده سیدالشھداء2
برادرت محمد بن اشعث در قتل مسلم بن عقیل منتظرن د انتق ام خ ویش را از 

اھى با این حرفھایت مرا فریفتھ، وادار بھ تس لیم خو شما بگیرند حاال شما مى
كنى و بعد مثل مس لم ب ن عقی ل ب ھ كش تن ب دھى و در نتیج ھ موج ب ش وى ت ا 

 !ھاشم عالوه بر انتقام خون مسلم بن عقیل، خون مرا ھم از شما بطلبند؟ بنى
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کُم بونِ رمرٍ « 1،»اَن تَرْجتَکَبنْ کُلِّ مم کُمبر ى و وذُ بِرَبأع
  2»یؤْمنُ بِیومِ الْحساب  ال

از شر اینکه مرا سنگسار کنند به پروردگار خود و شما «
آورد  از هر متکبرى که به روز حساب ایمان نمى» «.برم مى پناه
  ».رمب پروردگار خویش و پروردگار شما پناه مى به

سپس برگشـت و شـترش را خوابانیـد و بـه عقبـۀ بـن       
  3.دستور داد تا شترش را مهار کند و او شتر را مهار کرد سمعان

  خطبه زهیر بن قَین
آنگاه زهیر بن قَین بر اسبى که دمى پر مو داشت سـوار  

شما را ! اى مردم کوفه: و سر تا پا مسلح، بیرون آمد و گفت شد
 وظیفه مسـلمان ایـن اسـت کـه    . دهم ر مىعذاب خدا هشدا به

 تـا زمـانى کـه بـین مـا و شـما      . خیرخواه برادر مسلمانش باشد
 شمشیر حاکم نشود، با هم بـرادریم، دیـن واحـد داشـته، امـت     

 ولـى لذا سزاوار پند و اندرز ما هسـتید  . آئیم واحدى به حساب مى

                                                           
 .20 \ـ دخان 1
 .27 \ـ مؤمن 2
از عب دهللا ب ن عاص م مخنف  ، بھ نقل از أبى426تا  424\5ـ تاریخ طبرى، 3

، ب  ا ان  دكى تغیی  ر در 98و  97\2از  ض  حاك مش  رقى و ارش  اد ش  یخ مفی  د، 
: را از آنج ا ك ھ فرم ودعلی ھ الّس الم  الفاظ و عبارات، و سبط ب ن ج وزى خطب ھ ام ام

ایندو آقاى جوانان بھش ت : در مورد من و برادرم فرمودصلي هللا علیھ و آل ھرسول خدا 
الجوشن لعنة هللا با كمى تف اوت و بط ور مختص ر  ھستند تا كالم شمر بن ذى

، ب ھ نق ل از ھش ام ب ن محم د 252تذكرة الخواص، ص : نقل كرده است، رك
 .مخنف راوى مقتل أبى
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  شـود، مـا   زمانى که شمشیر به میان آمد این ارتباط قطـع مـى  
  .ى و شما امتى دیگر خواهید شدامت

صلی  خداوند ، ما و شما را بوسیله فرزندان پیامبرش محمد

 آزموده است، تا ببیند ما و شما با آنان چگونه معاملـه مـى  اهللا علیه و آله 

ما شما را به یارى آنها و جدایى از این طغیانگر عبیـداهللا   کنیم،
 هللا و پـدرش زیـاد  کنیم، شما از آن دو عبیدا زیاد دعوت مى بن

 ایـد آنهاچشـم   شان غیر از بـدى ندیـده   تمام دوران سلطنت در

 آوردند، دسـتها و پاهایتـان را مـى    را از کاسه بیرون مى هایتان

 کردند و بر تنـه درخـت خرمـا مـى     شما را شکنجه مى بریدند،

بزرگواران و قاریان قرآنتـان مثـل حجـر بـن عـدى و       آویختند،
  .کشند امثالش را مىهانى بن عروة و  یارانش،

 در این هنگام سپاهیان دشمن وى را دشنام دادنـد و از 
 گـذارى کـرده و بـرایش دعـا نمودنـد،      عبیداهللا بن زیاد سپاس

 بخدا قسم تا زمانى که دوست تو و همراهانش را به قتل: گفتند
 نرسانیم یا وى را با یارانش در حال تسلیم نـزد عبیـداهللا نبـریم   

  !دست برنخواهیم داشت
علیهـا   اهللا فرزند فاطمه رضـوان ! بندگان خدا: زهیر گفت

  اگر 1داشتن و کمک سزاوارتر از پسر سمیه است، دوست به
 

                                                           
اى بود كھ در جاھلیت پرچمى نشانھ فحشا بر سر خانھ  ـ ُسمّیھ كنیز زانیھ1

 .اى بود كھ از او متولد شده است زنازاده كرد و زیاد خویش نصب مى
 



 57 

کنید پناه بر خدا از اینکه آنها را بـه قتـل    یاریشان نمى
را با پسرعمویش یزید بن معاویـه  علیه السالم  این مرد حسین  برسانید،

ید دخالت نکنیـد قسـم بجـانم اگـر     بگذارید، در کار او و یز آزاد
را هم به قتل نرسانید، یزید از شما راضى خواهد شد، و  حسین

 همین اندازه که از او اطاعت کردید و دست از یارى حسـین  به
 اکتفـا  ایـد  برداشتید و خود را براى جنگ با حسین آماده کـرده 

زهیر  در این هنگام شَمرِ بن ذى الجوشن به طرف. خواهد نمود
بـا  . کند ساکت باش، خدا صدایت را خفه: ى انداخت و گفتتیر

  .اى کثرت کالمت ما را خسته کرده
 هاى اى پسر کسى که بر پاشنه: زهیر در پاسخش گفت

 تردید تو یـک  بى. گویم من با تو سخن نمى! کرد پایش ادرار مى
 کـنم دو آیـه از کتـاب خـدا را     بخدا قسم گمـان نمـى  ! حیوانى

 سخت و خوارى و خفت روز قیامت بر تـو  عذاب! بدرستى بدانى
  !بشارت باد

 را) علیـه السـالم    منظور حسین(خداوند تو و رفیقت : شمر گفت
  !همین اآلن به قتل خواهد رساند

واهللا مـردن در  ! ترسـانى  آیا مرا از مرگ مـى : زهیر گفت
نـزد مـن از حیـات جاودانـه در کنـار شـما       علیـه السـالم    او حسین کنار

  .تاس تر محبوب
: آنگاه زهیر رو به مـردم کـرد و بـا صـداى بلنـد گفـت      

بـداخالق و تنـدخو و امثـالش شـما را در      این مرد! خدا بندگان
  دینتان
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شامل حال آنها صلی اهللا علیه و آله  فریب ندهند، واهللا شفاعت محمد
اند و کسانى را کـه   فرزندان و خاندان پیامبر را ریخته  که خون
 سانده و از حریم آنها دفاع کردند را کشتهخاندان یارى ر به این

 :در این هنگام مردى زهیـر را صـدا زد و گفـت   .نخواهد شد اند،
 بیا، قسم بجانم همانگونه کـه مـؤمن  : گوید أباعبداهللا به شما مى

 فرعون قوم خـویش را نصـیحت کـرده و بـه خـوبى از آنـان       آل
 ندعوت نمود، شما هم آنها را نصـیحت کـرده و بخـوبى از آنـا    

  1!اى، اگر نصیحت و ابالغ، نفعى برساند دعوت نموده
  

  توبه حرّ بن یزید ریاحى
وقتى عمر بن سعد قصد حمله کرد، حرّ بن یزیـد بـه او   

  خواهى با این مرد بجنگى؟ مى! خدا سالمتت بدارد :گفت
واهللا جنگى کـه حـداقل در آن سـرها جـدا     : عمر گفت

  !ها بیفتند دست گردیده،
علیـه السـالم    چیک از پیشنهادهایى که حسـین آیا هی: حرّ گفت

  کند؟ عرضه کرده شما را راضى نمى
 چرا واهللا اگر کار به دست مـن بـود  : عمر بن سعد گفت

  .پذیرفتم، ولى أمیر تو عبیداهللا نپذیرفت مى

                                                           
مخن ف از حنظل ھ ب ن اس عد   ، بھ نق ل از أب ى427و  426\5ـ تاریخ طبرى، 1

شبامى از مردمى از قومش بھ نام كثیر بن عبدهللا شعبى، ك ھ ش اھد قت ل ام ام 
 .بودعلیھ الّسالم  حسین
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اى از لشگر رفت، مـردى   بعد از این گفتگو حرّ به گوشه
 اى: حرّ گفت. تقومش هم با او بود که قرّة بن قیس نام داش  از
 آیـا : گفت نه، حرّ: گفت اى؟ قُرة آیا امروز اسبت را آب داده! قُرّة
  خواهى سیرابش کنى؟ مى

 واهللا گمان کردم او قصد دارد از لشگر دور: گوید قرّة مى
را  خواهد من این صحنه شود و در جنگ شرکت نکند، ولى نمى

جـواب   در مشاهده کرده و بر علیه او به باال گزارش بدهم، مـن 
در . بـدهم  روم تا آبـش  ام، مى نه آبش نداده: سؤالش به او گفتم

گفـت   مى نتیجه از کنار او جدا شدم، ولى بخدا قسم اگر او بمن
  .رفتم مىعلیه السالم  چه قصدى دارد با وى نزد حسین

مـردى از  . شد نزدیک مىعلیـه السـالم    اندك به حسین حرّ اندك
! پسـر یزیـد  : ام داشت به وى گفتحرّ که مهاجر بن أوس ن قوم
 ساکت ماند و خواهى حمله بکنى؟ حرّ قصدى دارى؟ آیا مى چه

  .حالتى شبیه به تب و لرز بر او عارض شد
 واهللا حالَت تـو آدم را بـه شـک   ! پسر یزید: مهاجر گفت

 مـى  بخدا هرگز تو را در جایى با این وضعى کـه اآلن . اندازد مى

مـن   خواهى حمله بکنى؟ اگر بـه  مىام، آیا  بینم مشاهده نکرده
 شد شجاعترین مرد از أهالى کوفـه کیسـت ؟ از شـما    گفته مى

 کردم، حاال ایـن چـه حـالى    تجاوز نکرده دیگرى را معرفى نمى
 ؟!بینم است که در شما مى
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  به خدا قسم من خودم را بین بهشت و جهنم: حرّ گفت
 گـزینم ولـو   مـى واهللا چیزى را بجاى بهشـت برن ! بینم مخَیر مى

 سـپس بـه اسـبش   ! زده شـوم  قطعه گردیده و آتش اینکه قطعه
اى  :گفـت  ملحق شد و به آن حضرتعلیـه السـالم    لگدى زد و به حسین

 من همان مصاحبى هستم کـه مـانع از  ! صلی اهللا علیه و آلـه   پسر رسول خدا
 ام و در راه، شما را همراهـى کـرده زیـر نظـر     تان شده بازگشت
 .ام رانجام در این مکان شما را وادار به توقف کـرده ام و س گرفته

 قسم به خدایى که هیچ معبودى غیر از او نیست هرگـز گمـان  
کردم این قوم یعنى سپاه عمر سعد پیشـنهادى را کـه بـه     نمى
بـا  . دهى رد کرده و بدان ترتیب اثـر نخواهنـد داد   ارائه مى آنان
 اینهـا سـپاه  اى از امـور از   بـاکى نیسـت در پـاره   : گفـتم  خودم

 کنم، تـا تصـور نکننـد مـن از فرمـان آنـان       اطاعت مى عبیداهللا
 هـا  ام، بعد آنها پیشنهادهایى را که حسین بـدان  سرپیچى کرده

  .پذیرند دهد مى ارائه مى
 نمـى  کردم آنها پیشنهادهاى شما را بخدا اگر گمان مى

 ام، در بـین راه مـانع   شـده  پذیرند چنین کارى را مرتکـب نمـى  
 کشیدم و شما تان مى شدم و دست از تعقیب ما نمىبازگشت ش

اکنـون در حـالى کـه بـه      .کـردم  را در اینجا وادار به توقف نمى
 طلـبم و مـى   عمل خویش از درگاه پروردگار آمرزش مـى  خاطر

جانم شما را یارى کنم تا پـیش رویتـان بمیـرم، نـزد      خواهم با
 !؟پذیرى ام مى آیا این را به عنوان توبه ام، شما آمده
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ات را بپـذیرد و تـو را    بلـه، خـدا توبـه   : فرمـود علیـه السـالم    امام
  1نام تو چیست؟  ببخشد،

  !من حرّ بن یزید هستم: حرّ گفت
اى، بـه   همانگونه که مادرت تو را نامیده تو آزاده: فرمود

  .خدا در دنیا و آخرت آزاده باشى از اسب پائین بیا امید
باشـد،   ام مـى  ز پیـاده ام برایتان بهتـر ا  سواره: حرّ گفت

جنگم و آخر کار بـاالخره فـرود    بر روى اسب با آنها مى ساعتى
  !آیم مى

  2.رسد انجام بده آنچه به نظرت مى: فرمودعلیه السالم  حسین
  خطبه حرّ بن یزید ریاحى

 روبروى یاران خودشعلیه السـالم   حرّ پس از کسب اجازه از امام
 بن سـعد تحـت فرمـانش    یعنى آن هزار نفرى که در لشگر عمر

 آیا هیچیک از پیشنهادهایى را کـه ! اى قوم: بودند رفت و گفت
 پذیرید؟ تا خداوند شما را از حسین به شما ارائه داده است نمى

  !ابتالء به جنگ و قتال با او مصون بدارد
 این امیر مـا، عمـر بـن سـعد اسـت بـا او      : مردم گفتند

  .صحبت کن
                                                           

خ ود ب وده و از ش رم و حی ا  ـ گویا حّر چ ون غ رق در س الح و زره و ك اله1
ش ده اس ت از ای ن رو حض رت از  اختھ نم ىسر بھ زیر  افكنده بود چندان شن

 او پرسید نام شما چیست؟
جن  اب كلب  ى از ع  دّى ب  ن  ، ب  ھ نق  ل از اب  ى428و  427\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 2

 .، با كمى تغییر100و  99\2حرملھ  و ارشاد، 
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قا بـه عمـر بـن سـعد و     لذا سخنانى شبیه به آنچه سـاب 
  .تحت فرمانش گفته بود بار دیگر به عمر بن سعد گفت  یاران

 من تالش و کوشش خـود را کـرده  : عمر بن سعد گفت

  .ام داده یافتم مى مى راهى براى پذیرش پیشنهاد حسین ام، اگر
کـه  ! مـرگ بـر مـادران شـما    ! آى اهل کوفـه : حرّ گفت

او را تسلیم دشمن  دعوت کرده ولى وقتى نزدتان آمد حسین را
ولى ! کردید جانتان را فداى او خواهید کرد گمان مى !اید نموده
بـه جـانش چنـگ زده    ! روبرویش ایستادید تا او را بکشـید  بعد

نگذاشـتید در  . ایـد  را گرفته، از هر سو او را احاطه کرده گلویش
ش در أمـان   بیـت  پهناور خدا به جایى برود و بـا اهـل   سرزمین
نه ! هاى شما قرار گرفته است ون اسیرى در دستهمچ بماند، او

است نفعى به خود برسـاند و نـه ضـررى را از خـویش دور      قادر
آب فراتـى کـه    ها و زنان و یارانش را از آشامیدن و بچه او. کند

نوشـند و خوکهـا و سـگهاى     مجوس و نصرانى آن را مى یهود و
  .اید کنند، منع کرده مى 1آن تمرغ عراق در

 محمد ى آنها را از پاى درآورده است، بعد ازاینک تشنگ

دست  اگر توبه نکنید و! اید اش چه بد رفتار کرده با ذریهصلی اهللا علیـه و آلـه   
خـدا   دهید برنداریـد،  از کارى که در این روز و ساعت انجام مى

  .به روز تشنگى سیرابتان نخواهد کرد

                                                           
 .ـ تمّرغ یعنى بردن آب در دھان و بیرون پاشیدن آن1
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  رى بهدر این هنگام مردى از آنان به حرّ حمله برد و تی
حسین  نزد سویش پرتاب کرد و حرّ سخنانش را قطع کرد آنگاه

  1.بازگشت و جلوى آن حضرت ایستادعلیه السالم 
  

  حمله اول
عمرو بن حجاج ـ فرمانده جناح راست سـپاه عمـر بـن     

یـورش آورد، وقتـى نزدیـک    علیـه السـالم    به طرف چـپِ حسـین   ـ سعد
 به روى زانو نشستند و نیـزه علیـه السـالم    رسید یاران حسینعلیه السالم  حسین

 نشانه گرفتند، سوارانشان در برابر نیزه طرف یاران عمرو ها را به

علیه السـالم   پیش نیامدند و خواستند که برگردند، ولى یاران حسین ها

 تیر آنها را زدند و برخى از مردانشان را بـه زمـین انداختـه و    با
   2.برخى دیگر را زخمى کردند

  
  بر ابن حوزهعلیه السالم  عبداهللا رین ابىنف

 شـد  تمیم که عبداهللا بن حوزة خوانده مى مردى از بنى
 اى! اى حسـین : گفـت  ایسـتاد، و علیه السـالم   آمد و جلوى حسین پیش

  !حسین
                                                           

ب  ن حرمل  ھ و ارش   اد ، ادام  ھ خب  ر ع  دى 429و  428\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 1
 . ، با كمى تغییر در الفاظ و عبارات101و   100\2
 
، 102\2، ادامھ خبر أبوجن اب و ارش اد ش یخ مفی د، 430\5ـ تاریخ طبرى، 2

 .با  اندكى تغییر در عبارات
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  خواهى؟ چه مى: فرمودعلیه السالم  حسین
  .تو را به آتش مژده باد: گفت 

 مــن بــر پروردگــار مهربــان ونــه، : فرمــودعلیــه الســالم  حســین
 پیامبرِشفیع و مطاع وارد خواهم شد، سپس رو به یاران کـرد و 

  این مرد کیست؟ :  پرسید
  .این ابن حوزة است: یارانش به آن حضرت گفتند

پروردگارا او را از ما به سوى آتـش جـدا   : حضرت فرمود
  .کن

 ابن ناگهان اسب ابن حوزه در میان چاله مضطرب شد و

روى  میان چاله افتاد، پایش به رکاب گیر کرد و سرش حوزه در
سرش  اسب رم کرده تاخت، او را با خود برد و. زمین قرار گرفت

  1!مرد ها کوبید تا اینکه باالخره ها و درخت را به سنگ
 من در ابتداى سپاهى که بـه : گوید مسروق بن وائل مى

 سـپاه  ابتـداى : رفت قرار داشتم با خود گفـتم  سوى حسین مى
 باشم تا که شاید سر حسین بدست من بیفتـد و بـدین وسـیله   

 ولى وقتى بـه حسـین  ! منزلتى نزد عبیداهللا بن زیاد کسب کنم
 شـد جلـو   حوزه خوانده مى رسیدیم مردى از میان سپاه که ابن

  آیا حسین در میان شماست؟: رفت و گفت
 ولـى ، بار دوم کالمش را تکرار کرد. سکوت کردعلیه السـالم   حسین

                                                           
مخنف از ابوجعفر حس ین و   ، بھ نقل از أبى431و  430\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .ر، ھمراه با اندكى تغیی102\2ارشاد 
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  وقتى براى بـار سـوم سـؤالش را   . سکوت کردعلیه السـالم   دوباره حسین
 بلـه، ایـن حسـین   : بـه او بگوییـد  : فرمودعلیه السالم  تکرار نمود حسین

  است، چه حاجتى دارى؟
  !مژده باد تو را به آتش! آى حسین: گفت
 دروغ گفتى، من بر پروردگار بخشنده و پیامبرى: فرمود

  خواهم شد، تو کیستى؟ شفیع و مطاع وارد
  .حوزة ابن: گفت

دو دستش را بلند کرد بطورى کـه سـفیدى   علیه السالم  حسین
خداوندا او را از ما جدا کن : زیربغلش را دیدم آنگاه فرمود لباس
 ابن حوزة غضبناك گردید و رفت تا با اسب به.آتش بیفکن و به

اى  آبراههعلیـه السـالم    نحمله کند، ولى بین او و حسیعلیه السالم  سوى حسین
اسب او را  پایش به رکاب گیر کرد، فاصله بود، و در حین حمله

پـایش قطـع    چرخاند و واژگون ساخت، بطورى که سـاق و ران 
  .شد و یک طرف آن به رکاب اسب آویزان ماند

 مسروق برگشت و: گوید عبدالجبار بن وائل حضْرمى مى
 کــرد، از او علــت ســپاه عمــر بــن ســعد را از پشــت ســر تــرك

 پیامبر من از أهل این بیت خاندان: را پرسیدم، گفت بازگشتش

 1.جنگم ام که هرگز با آنها نمى چیزى دیدهصلی اهللا علیه و آله 
  

                                                           
مخن  ف از عط  اء ب  ن س  ائب از  ، ب  ھ نق  ل از أب  ى431\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 1

 .عبدالجبار  بن وائل حضرمى از برادرش مسروق بن وائل
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  مباهله و شهادت بریر
: یزید بن معقل از لشگر عمر بن سعد، جلو آمد و گفت 

 بریـر  !بینى خدا با تو چه کـرده اسـت؟   مى! بریر بن حضیر آى

یزید ! واهللا خدا برایم خیر و براى تو شر پیش آورده است :گفت
آیـا  ! دروغ گفتى، پیش از ایـن دروغگـو نبـودى   : گفت معقل بن

ـ من و تو در محلّه بنى لُـوذان قـدم      آید زمانى را که مى یادت
ثمان بن عفّان به نفس خـویش سـتم   : گفتى و تو مى زدیم مى ع

و امـامِ  . کننده است فیان گمراه و گمراهس معاویۀ بن ابى کرده و
  !طالب است؟ و بر حق، على بن ابى هدایتگر

دهم این دیدگاه و قول  قبول دارم گواهى مى: بریر گفت
 دهم که تو جـزو  من گواهى مى: یزید بن معقل گفت! است من

  !گمراهانى
آیا موافقى با هم مباهلـه کنـیم و   : بریر بن حضیر گفت

ا بخواهیم که دروغگو را لعنت کند، و آنکه بر باطل از خد هر دو
تـا ببینـیم   ! کـنم  آیم با تو مبازره مى کشته شود؟ بعد مى است
 هـر دو بـه   دروغگو هستم یا شما یزید بـن معقـل پـذیرفت    من

 آمدنـد دستهایشـان را بـه سـوى خـدا بلنـد کـرده از او        میدان
 اهل باطلخواستند تا دروغگو را لعنت کند و آنکه بر حق است 

  .را به قتل برساند
بعد هـر یـک از آن دو روبـروى دیگـرى قـرار گرفـت و       

یزید بن معقل ضربه سبکى به بریر . را رد و بدل کردند ضرباتى
  بن
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حضیر زد که هیچ ضررى به بریر نرسانید، ولى بریر بـن  
اى به یزیـد زد کـه کالهخـودش را شـکافت و بـه       ضربه  حضیر
افتد به  که از جاى مرتفعى به زیر مىرسید و مثل کسى  مغزش
افتاد در حالى که شمشیر ابن حضیر در سرش مانده بـود   زمین
 این صحنه همین االن اتفاق افتاده است گویـا همـین اآلن   گویا
 داد تا بینم که بریر شمشیرِ فرو رفته در سر یزید را تکان مى مى

   .از سرش بیرون بیاورد
ذ عبدى از ل نقبن م شگر عمر بن سعد  وقتى وضعرضى 

فَّتضـیر   خریر بـن حل را دید به سوى بقعحملـه  بار یزید بن م 
 برد، و با بریر گالویز شد، آنها ساعتى با یکدیگر مبـارزه کردنـد،  

 :در این هنگام رضـى گفـت  ! آنگاه بریر روى سینه رضى نشست
  کنندگان ما کجا هستند؟ مددکاران و دفاع

ب بن جابر ازدى با نیزه به بریـر حملـه   در این حال کع
فرو برد وقتى بریر برخـورد سـرنیزه    نیزه را در پشت بریر کرد و
احساس کرد بر روى بدن رضى بن منقذ عبدى به زانـو   کعب را
اش را کَند، کعـب   اش را با دندان فشرده و گوشه و بینى نشست
بـه زمـین    دىاش به بریر زده و او را از روى عبـ  با نیزه بن جابر
بطورى که سر نیزه در پشت بریر فرو رفته بود، سپس به  افکند
. بریر آمد و بـا شمشـیرش بـه او ضـربه زد و او را کشـت      سراغ

  1.خدا بر او باد رحمت
                                                           

مخنف از یوسف بن یزید از   ، بھ نقل از أبى432و  431\5ـ تاریخ طبرى، 1
 .بودعلیھ الّسالم  عفیف بن زھیر بن أبى أخنس كھ از شھود قتل امام حسین
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ظه انصارى از نـزد حسـین    بـه میـدان   علیـه السـالم    عمرو بن قَرَ
 هدانند که من با ضرب گروه انصار مى: گفت در حالى که مى آمده

 شمشیر خویش، ضربه جوانى که از دشمن روى گردان نیسـت، 
 از حریم خانواده خویش حمایت خواهم کرد، و در رکاب حسین

 ام خواهم جنگید، مبارزه کرد و کشته شـد  جگرگوشه و خانواده
  1.رحمت خدا بر او باد

ۀ با عمر بن سعد بود، فریاد زد؛ اى  ولى برادرش على بن قَرظَ
 قتل رسانده برادرم را فریب دادى و به! فرزند کذّاب اى کذّابِ! حسین

  !اى؟
بلکـه   خداوند برادرت را گمراه نکرده است،: فرمودعلیه السـالم   حسین

  !برادرت را هدایت و تو را گمراه نموده است
قتـل   خدا مـرا بکشـد اگـر تـو را بـه     : گفتعلیـه السـالم    على بن قرظه به امام
  .حمله بردعلیه السالم امام  آنگاه بر! ه نشومنرسانم و یا در جنگ با تو کشت

نیزه او را زد  نافع بن هالل مرادى متعرضش شد و با  در این هنگام
او را حمل کـرده از میـدان    بطورى که وى را بر زمین افکند، ولى همراهانش

  2.بردند و نجات دادند
جنگیدند و حـرّ   تاختند و با یکدیگر مى مردم بر هم مى

  کرد و به این گفتـه  ریاحى به سپاه عمر سعد حمله مىیزید  بن

                                                                                       
 
 .مخنف از عبدالرحمن بن جندب ، از أبى434\5ریخ طبرى، ـ تا1

 
 .، بھ نقل از ثابت بن ھبیره434\5ـ تاریخ طبرى، 2
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ل مى  همچنان با گودى گلو و سینه اسـبم بـه قلـب   : جست تَمثُّ
 اى خونین بر تن کنم در حـالى کـه   زنم تا اینکه جامه لشگر مى

 گوشها و پیشانى اسبش ضربت خورده، و خـونش جـارى شـده   
 حـرّ بـن  واهللا اگر ببیـنم  : گفت بود، یزید بن سفیان تمیمى مى

  !زنم آمده او را از پشت با نیزه مى یزید به میدان
حصین بن تمیم وقتى دید حرّ به میدان آمـد بـه یزیـد    

 مـى  این هم حرّ بـن یزیـدى کـه انتظـارش را    : سفیان گفت بن

  !کشیدى
بله، بعـد بـه طـرف حـرّ رفـت و      : یزید بن سفیان گفت

  !خواهى مبارزه کنى؟ آیا مى! اى حرّ بن یزید :گفت
خواهم، بعد در مقـابلش قـرار گرفـت،     بله مى: گفت حرّ

حـرّ  . جان یزید بن سفیان در دست حـرّ قـرار گرفتـه بـود     گویا
  1.درنگ به طرفش آمده او را کشت بدون

: گفـت  نافع بن هالل مرادى جملى در حال جنـگ مـى  
  2.هستمعلیه السالم  جملى هستم من بر دین على من

شد بـه طـرف او    وانده مىمردى که مزاحم بن حریث خ
  !من بر دین عثمان هستم: گفت آمد

  بـرد سپس به او حمله ! تو بر دین شیطان هستى: نافع گفت

                                                           
مخنف از زھیر بن نض ر ب ن ص الح   ، بھ نقل از أبى434\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .عبسى
ـ منشاء پیدایش و مفھوم اصطالح دین على و دین عثمان را پیشتر توض یح  2

 .ایم داده



 70 

 اینجا بود که عمـرو بـن حجـاج زبیـدى    ! و او را به قتل رسانید
 دانید با چه کسانى در حال جنگ مى! ها آى احمق! فریاد کشید
 ى هستند که آرزوىقوم. آنها جنگجویان شهر هستند! هستید؟
 کنند، هیچیک از شما به تنهایى در مقابلشـان ظـاهر   مرگ مى

رونـد،   کشد که از بین مى نشود، آنها اندکند و چیزى طول نمى
  .طرفشان سنگ پرتاب کنید به

راست گفتى، نظر شما درست است : عمر بن سعد گفت
به مردم دستور الزامى داد و گفت کسى از شما بـه تنهـایى    لذا
   1.مبارزه نکند نهابا آ

  
  شهادت مسلم بن عوسجۀ

هنگامى کـه عبـدالرحمن بجلـى و مسـلم بـن عبـداهللا       
 از اصحاب عمرو بن حجاج، مسلم بن عوسجه را کشتند ضَبابى

 مسلم بـن عوسـجه أسـدى را   : عمرو بن حجاج فریاد زدند یاران
 بعد عمرو بن حجـاج و همراهـانش برگشـتند و گـرد و    ! کشتیم

 دیدنـد مسـلم بـن   علیـه السـالم    بار فرو نشست ناگاه اصـحاب حسـین  غ
او  رفـت  به طرف مسلمعلیه السالم  حسین. عوسجه بر زمین افتاده است

 اى مسـلم بـن عوسـجه   : زد، فرمـود  هـاى آخـرش را مـى    نفس
  مـن فمنهم من قضى نحبه و منهم «. تو را رحمت کندپروردگارت 

                                                           
مخنف از یحی ى ب ن ھ انئ ب ن ع روة  ، بھ نقل از أبى435\5طبرى،  ـ تاریخ1

 .، با كمى تغییر103\2و  ارشاد شیخ مفید، 
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 رخى از آنان به عهد خـویش وفـا  ب«، »1ینتظر و ما بدلوا تبدیالً
 انـد، و از عهـد خـویش    نشسـته  کرده و برخى به انتظار شهادت

  »اند دست برنداشته
تو  از دست رفتن: حبیب بن مظاهر نزدیک مسلم آمد و گفت

هـم بـا    مسـلم . برایم سخت است اى مسلم، مژده باد تو را به بهشـت 
  .خدا شما را به خیر بشارت بدهد: صداى ضعیف گفت

 پیونـدم  دانم که همین اآلن به شما مـى  من مى: یب گفتحب
پیوند  کردى به خاطر وگرنه دوست داشتم هر کارى را که وصیت مى

در خور شـأن   و دیانتى که بین ماست برایت آنگونه که 2خویشاوندى
  . دادم شماست انجام مى

 :اشاره کرد و به حبیـب گفـت  علیـه السـالم    مسلم با دستش به حسین
تـا   کنم تا در کنارش کشته شـوى یعنـى   به او وصیت مى من شما را

  .پاى مرگ حسین را رها نکنى
 به پروردگار کعبه قسم این کار را انجام خواهم: حبیب گفت

  .داد
علیـه السـالم   حسـین   چیزى نگذشت که مسلم روى دسـتهاى یـاران  

   .خدا رحمتش کند. جان سپرد
 اى اىو! واى اى فرزند عوسجه: کنیز مسلم فریاد کشید

  3!آقاى من
                                                           

 .23 \ـ احزاب 1
ـ حبیب بن مظاھر و مسلم بن عوسجھ ھر دو از بنى أسد بودند فلذا با 2

 .یكدیگر قرابت و فامیلى داشتند
ھ م رادى، ھم راه ، ادامھ خبر حسین بن عقب 436و  435\5ـ تاریخ طبرى، 3

 .، با كمى تغییر و حذف104، 103\2با  اندكى جابجایى و ارشاد، 
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  ها زدن خیمه یورش شمر براى آتش 
 کنندگان یکبار هم شمر بن ذى الجوشـن  در بین حمله

 اى ضـربه علیه السـالم   اش به خیمه حسین دست به حمله برد، او با نیزه
 برایم آتش بیاورید تا این خیمه را بـر أهلـش  : زد و فریاد کشید

  !آتش بزنم
علیـه السـالم    حسین! رج شدندزنان فریاد کشیدند و از خیمه خا

 تو آتـش ! آى پسر ذى الجوشن: فریاد کشید دیدن این صحنه با
 خدا تـو را ! ام را بر خاندانم به آتش بکشانى؟ خواهى تا خانه مى

  1!با آتش بسوزاند
سـبحان  : گوید به شمر گفتم حمید بن مسلم أزدى مى

را  خواهى گنـاه خـودت   این کار به صالح تو نیست مگر مى !اهللا
 آنها را عذاب نمایى و هم برابر بکنى، هم با عذاب الهى آتش دو
را  که مردها واهللا أمیرت ، همین! ها و زنها را به قتل برسانى بچه

 هـا را بـه آتـش    دیگر الزم نیست خیمـه ! شود بکشى، راضى مى
  .بکشى

ث بن ربعى تمیمى آمـد و گفـت   اى شـمر مـن نـه    : شَب
تــر از  اى زشــت ضــعگیرىبــدتر از ســخن تــو و نــه مو ســخنى

 مگر تو آمدى زنها را بترسانى؟. ام دیده موضعگیرى تو
  

                                                                                       
 
 .، ادامھ خبر أّیوب بِن ِمْشَرح438\5ـ تاریخ طبرى، 1
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 در این بین زهیر بن قَین با ده نفر از یارانش بر شمر و 
 ها عقب راند و خطرشـان را  یارانش حمله برد و آنان را از خیمه

  .رفع نمود
روى علیـه السـالم    آنگاه لشگر همگـى بـه طـرف یـاران حسـین     

یکـى پـس از دیگـرى    علیـه السـالم    ین زمان اصحاب حسیندر ا آوردند
 رسیدند، شدند هرگاه یک یا دو نفر از آنها به قتل مى مى کشته
 شد، ولى چون سپاه عمر بن سـعد زیـاد   شان آشکار مى کاستى

  1.آمدند هایشان به چشم نمى بودند کشته
  

  آمادگى براى نماز ظهر
آن وضع را دید وقتى أبوثُمامه عمرو بن عبداهللا صاعدى 

بیـنم   جانم بفـدایت، مـن مـى   ! یا أباعبداهللا: گفتعلیه السـالم   حسین به
اند، نه واهللا، شما کشته نخـواهى شـد    به شما نزدیک شده اینها
 اینکه إن شاء اهللا من پیش رویتان به قتل برسم، امادوست مگر

 کنم ایـن نمـازى را کـه    دارم زمانى که پروردگارم را مالقات مى
  .زدیک شده خوانده باشموقتش ن

نمـاز را یـاد   : سـرش را بلنـد کـرد و فرمـود    علیه السـالم   حسین
خدا شما را از نمـازگزاران و یادکننـدگان خـویش قـرار      کردى،
   آرى،! بدهد

                                                           
مخن ف از س لیمان ب ن أب ى  ، ب ھ نق ل از أب ى439و  438\5ـ ت اریخ طب رى، 1

 .راشد
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از آنهـا بخواهیـد   : آنگاه فرمود. اآلن اول وقت نماز است
  .نگه دارند تا ما نماز بخوانیم دست

  !شود ن قبول نمىنمازتا: حصین بن تمیم گفت
 آیـا نمـازِ خانـدان   : حبیب بن مظاهر در پاسخش فرمود

اى  شـود،  شود و نماز تو قبول مى پذیرفته نمىصلی اهللا علیه و آله  رسول اهللا
  1!اُالغ؟

  
  شهادت حبیب بن مظاهر

علیـه السـالم    لذا حصین بن تمیم تمیمى به طرف یاران حسـین 

بیـرون   اى جنـگ بـا او  بر حمله کرد، و حبیب بن مظاهر أسدى
کوفـت و   رفت، ابتدا حبیب با شمشیر به صورت اسـب حصـین  

. افتـاد  بـزمین  هایش را بلند کـرد و حصـین   اسب یکباره دست
  .یارانش آمدند او را بلند کردند و نجات دادند

  :حبیب با زبان شعر گفت
 سوار جنگ و نبرد من حبیبم و پدرم مظاهر است، اسب

 ه و عده فزونترید لیک ما از شما باوفـاتر و ورم، شما در عد شعله
 مان آشکارتر اسـت، از  ما برهانى برتر داشته حقانیت. پایدارتریم

  .ایم شما باتقواتریم و عذرى براى کسى باقى نگذاشته
  : گفت و باز به شعر مى

                                                           
 .، ادامھ خبر سلیمان بن أبى راشد439\5ـ تاریخ طبرى، 1
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خورم اگر ما به تعداد شـما یـا نصـف شـما      سوگند مى 
اى بدترین قـوم در  . گریختند گروه گروه پشت کرده مى بودیم،

  !نسب حسب و
تمـیم کـه بـدیل بـن      جنگ سختى کرد، مردى از بنـى 

شد، به طرفش حمله کرد و بـا نیـزه بـه او زد     خوانده مى صریم
رفـت تـا برخیـزد کـه      حبیـب . به زمین افتادنش شد که منجر
 تمیمى با شمشیر بر سرش کوبید و حبیب بار دیگر حصین بن

اه آن مرد تمیمى نزدش رفت و سرش را جـدا  افتاد آنگ به زمین
: را در هم شکست؛ فرمودعلیه السـالم   کشته شدن حبیب حسین 1.نمود
  2.گذارم خود و یارانم را به حساب خدا مى جان

  شهادت حرّ بن یزید ریاحى
 حرّ به میدان آمد و شروع بـه رجـز خوانـدن کـرد مـى     

را بـا شمشـیر   نوازم که ایـن لشـگر انبـوه     حرّ مهمان من: گفت
لشگر را به دفاع از کسى که در سرزمین منـى و   این. خواهم زد
 هـیچ  زنم و در این کـار  کوبم و به آنان ضربه مى مى خَیف بوده

  .رسد به نظرم نمى گونه ستمى
 سوگند که من تـا آنـان را  : گفت و همچنین به شعر مى

 هرگز بـه آنـان پشـت نخـواهم کـرد     . نکشم، کشته نخواهم شد
  با شمشیرم بـه . زخمى از آنان به پشت من نخواهد رسیدامروز 

                                                           
 .، ادامھ خبر سلیمان بن أبى راشد440و  439\5ریخ طبرى، ـ تا1
 .مخنف از محمد بن قیس ، بھ نقل از أبى440\5ـ تاریخ طبرى، 2
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 اى برنده خـواهم زد، در حـالى کـه نـه روى خـود را      آنان ضربه
 زهیر بن قَـین همـراه حـرّ بـه    . گردانم و نه خواهم ترسید برمى

 جنگ سختى بپا کردند، وقتـى یکـى از   میدان آمده بود، آن دو
 دیگرى یورش گرفت، کرد و درگیرى شدت مى آن دو حمله مى

 آن دو سـاعتى بـه همـین منـوال    . داد برد و او را رهایى مى مى
 جنگیدند، بعد پیاده نظام دشمن بر حرّ بن یزید یورش بردند و

  1.رحمت خدا بر او باد. حرّ کشته شد
  نماز ظهر

 را بـه جماعـت   2و یارانش نمـاز خـوف  علیه السالم  آنگاه حسین
 ایستاد،علیه السـالم  روى حسین  خواندند سعید بن عبداهللا حنفى پیش

 قرار گرفت، از راست و چـپ بـه او تیـر     و هدف تیرهاى دشمن
عبـداهللا   ابى زدند و او پیش روى زدند، همچنان به او تیر مى مى

رحمت خدا بـر   ایستاده بود تا اینکه آخر کار به زمین افتادعلیـه السـالم   
  3.او باد

                                                           
 .، ادامھ خبر محمد بن قیس441و  440\5ـ تاریخ طبرى، 1
ـ مقصود از  نماز خوف آن است كھ در حال جنگ نیمى از رزمندگان یا 2

ت را با جماعت و ركعت دوم را فورا بخشى از آنان ركعت اول امام جماع
گردند و بقیھ بھ  كنند و بجاى سایر رزمندگان آنھا برمى فرادى تمام مى

رسند و ركعت دومشان را فورا فرادى بانجام  ركعت دوم امام جماعت مى
رسد ركوع و سجودشان  گردند، و بھ نظر مى رسانند و بجاى خود برمى مى

 .ھ كاملباشد ن نیز با ایماء و إشاره مى
 
، ادام ھ خب ر محم د ب ن ق یس و س بط اب ن ج وزى ب ھ  441\5ـ تاریخ طبرى، 3

، ب راى اص حابش ب ھ ص ورت نم از خ وف علی ھ الّس الم  اقامھ نماز ظھر توس ط ام ام
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  شهادت زهیر بن قَین 
زد و علیـه السـالم    ه میدان آمده به شـانه حسـین  زهیر بن قَین ب

 که از جانـب  دانم پابرجا باش من هنوز شما را بر حق مى :گفت
 اید هم هادى و هم مهدى هسـتید، امـروز   خداوند، هدایت شده

 آن جـوان  جدت نبى خدا و حسن و على مرتضى و جعفر طیـار 
 دا، آنبه او دو بال داده و حمزه آن شیر خـ  شجاعى که خداوند

  .شهید زنده را مالقات خواهى کرد
مـن  : گفـت  سپس نبرد سختى بپا کرد و بـه شـعر مـى   

 من زاده قینم، و با شمشـیر آنـان را از حسـین دور مـى     زهیرم

نهایت کثیر بن عبداهللا شعبى و مهاجر بـن أوس بـه او    در. رانم
  1.رحمت خدا بر او باد. بردند، و او را به قتل رساندند حمله

  
  نافع بن هالل جملى شهادت

 نافع بن هالل جملى نام خـودش را روى چوبـه تیـرش   
    کرد نشاندار بودند نوشته بود، لذا تیرهائى که پرتاب مى

  

                                                                                       
، ب  ھ نق  ل از ھش  ام ب  ن محم  د 252ت  ذكرة الخ  واص، : رك. اش  اره ك  رده اس  ت

 .مخنف راوى مقتل ابى
 
محم  د ب  ن ق  یس و س  بط اب  ن ج  وزى ، ادام  ھ خب  ر 441\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 1

ت ذكرة : اشعار  زھیر را ھمراه با اندكى حذف و تغییر ذكر نموده است، رك
 .مخنف ، بھ نقل از ھشام بن محمد راوى مقتل أبى252الخواص، 
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» من جملى هسـتم، بـر دیـن علـى هسـتم     «: گفت مى
  . یاران عمر بن سعد را به قتل رساند دوازده تن از

 ،ولى در نهایت خودش مجروح شد و بـازوانش شکسـت  
 اش او را اسیر کرده به میان شمر بن ذى الجوشن با دار و دسته

 لشگر هدایت کرده و به عمر بن سـعد رسـاندند، در حـالى کـه    

  !از محاسنش جارى بود خون
چـه چیـز   ! واى بـر تـو ، اى نـافع   : عمر بن سـعد گفـت  

  !شد که با خودت چنین بکنى؟ موجب
اهللا غیـر  داند چه نیتى دارم، و پروردگارم مى: نافع گفت

 ام دوازده تن از شما را به قتل رسانده آنان که مجروح ساخته از

اگـر سـاعد و   . کـنم  ام خود را مالمـت نمـى   و از این مجاهده ام
  !توانستید مرا اسیر کنید ماند نمى برایم مى بازویى

  !خدا سالمتت بدارد او را بکش: شمر به عمر بن سعد گفت
 شـمر ! بکـش خـواهى تـو    اگـر مـى  : عمر بن سعد گفت

  .شمشیرش را از غالف بیرون آورد
واهللا اگر از مسلمانان بـودى برایـت سـنگین    : نافع گفت

که خدا را در حالى کـه دسـتت بـه خـون مـا آلـوده اسـت         بود
 هـاى شـرورترین   الحمدهللا که مرگ مـا را بدسـت  ! کنى مالقات

 شمر او را کشت رحمـت  پس از این گفتار! مخلوقاتش قرار داده
  1.ادخدا بر او ب

                                                           
 .، ادامھ خبر محمد بن قیس442و  441\5ـ تاریخ طبرى، 1
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  شهادت دو برادر غفارى 
 وعلیه السالم  توانند از حسین دیدند نمىعلیه السالم  وقتى یاران حسین

 بـر علیـه السـالم    شدنِ پیش روى حسـین  خودشان دفاع کنند، در کشته
 عبداهللا و عبدالرحمن فرزندان عـزرة . گرفتند یکدیگر سبقت مى

 دشمن. سالم بر تو! یا أباعبداهللا: از بنى غفار جلو آمدند و گفتند
 تر کرده تا جائى که مـا را تـا کنـار شـما     حلقه محاصره را تنگ

 عقب رانده است، دوست داریم پیش رویتان کشـته شـویم و از  
 مرحبـا بـه  : فرمـود علیـه السـالم    شما محافظت کرده و دفاع کنیم، امـام 

 رفته جنگ را آغـاز  آنها نزدیک آن حضرت. شما، نزدیکم بیایید
 نـزار و  غفـار و بنـى   بنى: گفت مى کى از آن دو به شعرکردند، ی

 داند که ما، جماعت فاجران را با شمشیرهاى تیز خندف نیز مى
این  هاى بلند از اى یاران با شمشیرها و نیزه. و برّان خواهیم زد

سـختى   نبـرد علیـه السـالم    آنگاه جلوى حسـین  1.آزادزادگان دفاع کنید
  .رحمتشان کندکردند و به قتل رسیدند خدا 
  شهادت دو جوان از بنى جابر

 دو جوان جابرى به نامهاى سیف بن حارث بن سـریع و 
 مالک بن عبد بن سریع که پسرعموى یکدیگر و در عـین حـال  

علیه السـالم   گریستند نزد حسین برادران مادرى بودند، در حالى که مى

  .آمدند
                                                                                       

 
 .، ادامھ خبر محمد بن قیس442\5ـ تاریخ طبرى، 1
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انداخته  یز شما را به گریههایم، چه چ برادرزاده: فرمودعلیه السـالم   امام 
شـهادت   یعنى بـا . است؟ امیدوارم بزودى چشمتان روشن شود

  .چشمتان به نعمتهاى سراى جاویدان روشن گردد
نـه واهللا بـراى خودمـان    ! خدا ما را فدایت کنـد : گفتند

بینیم در محاصره  گرییم، زیرا مى کنیم، براى شما مى نمى گریه
  !از شما دفاع کنیمتوانیم  اى و ما نمى گرفته قرار

 تـان از  خدا به شما بـه خـاطر نـاراحتى   : فرمودعلیـه السـالم    امام
 رسـاندنم، بهتـرین   تـان در یـارى   محاصره شدن من و جانبـازى 

 بعـد دو جـوان جـابرى رو بـه    . پاداش متّقین را عنایت فرمایـد 
امام  میدان مبارزه به پیش رفتند و همچنان رویشان را به طرف

 السـالم علیـک یـابن   : گفتنـد  و مى. گردانیدند برمىم علیـه السـال   حسین
  .رسول اللّه

و علیکما السـالم و رحمـۀ اللّـه، سـپس     : حضرت فرمود
  .رحمت خدا بر آن دو باد 1.و جنگیدند تا کشته شدند رفتند

  شهادت حنظلۀ بن أسعد شبامى
 ایسـتاد و علیـه السـالم    حنظلۀ بن أسعد شبامى روبروى حسـین 

  :فریاد زد
»أْبِ  یا قَو ثْـلَ د زابِ م ثْلَ یوم االَْح م کُملَیمِ إنّى أخاف ع

  نُوحٍ و عاد و ثَمود و الَّذینَ منْ بعدهم، و ما اللّه یرید ظلما قومِ

                                                           
 .، ادامھ خبر محمد بن قیس443و  442\5خ طبرى، ـ تاری1
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 للعباد، و یا قومِ إِنّى اَخاف علیکم یوم التَّناد، یوم تولَّونَ مدبِرینَ
ضْللِ اللّه فما لَه منْ هاد مالَکُم منَ اللّه منْ عاصمٍ، و منْ 1»ی  

 اى قوم من، برایتان از روز سـخت گروههـاى مشـرك   «
 بیمناك هستم، مثل سنت عذابى که در نـوح و عـاد و ثمـود و   

 نمـى  اند، جریان پیدا کرد خداونـد  کسانى که پس از آنان بوده

 خواهد به بنـدگان سـتم روا دارد، اى قـوم مـن برایتـان از روز     
 ترسـم، روزى کـه از   که فریاد مردم بلند گردد مى قیامت روزى

 پشت کنید ولى از سوى خدا هیچ حافظى ندارید، و کسى عذاب
 اى مردم» را که خدا گمراه نماید هیچ راهنمایى نخواهد داشت

. حسین را نکشید که خدا شما را با عـذاب از بـین خواهـد بـرد    
  ».کس افترا پیشه کند نومید خواهد گردید هر«

 آنهـا . خدا رحمتـت کنـد  ! یابن أسعد: فرمودلیه السالم ع حسین
 پیشتردعوتت را به حق و حقیقت نپذیرفته، و براى نابودى شما

 انـد چـه رسـد بـه     و یارانت بپا خاسته، و مستوجب عذاب شده
 انـد، و کـار از کـار    حال، که دیگر برادران صالح شـما را کشـته  

  . گذشته است
 شـما عـالمتر و  ! شـوم  گویى، فدایت راست مى: حنظله گفت

سوى  ترى، آیا ما به داناتر از من و در دعوت کردنشان به حق شایسته
وقـتش    شـویم؟ هنـوز   رویم و به برادرانمان ملحـق نمـى   آخرت نمى

  نرسیده که بدانها ملحق گردیم؟
                                                           

 .30ـ  32 \ـ غافر1
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برو به جایگاهى بهتـر از دنیـا و مافیهـا،    : حضرت فرمود
  .رفتنى نیست به ملکى که از بین برو

السالم علیک یا أباعبداللّه، درود خـدا بـر   : ه گفتحنظل
  ! خاندانت، خدا ما را در بهشتش به یکدیگر بشناساند شما و

  .آمین، آمین: گفتعلیه السالم  امام
 آنگاه حنظله به میدان رفت و نبرد کرد تا اینکه به قتل

  .رحمت خدا بر او باد 1.رسید
  

  وذبشهادت عابس بن أبى شبیب شاکرى و غالمش، ش
شاکر آمـد   عابس بن أبى شبیب همراه شوذب غالم بنى

خـواهى   در دل چه دارى؟ چـه مـى  ! شوذب: غالمش گفت و به
  بکنى؟

 چه بکنم؟ در کنار شما، نـزد پسـر دختـر   : شوذب گفت
  !جنگم تا کشته شوم مىصلی اهللا علیه و آله  رسول اهللا

حـال کـه   ! ام چنین گمانى بـه تـو داشـته    من هم: گفت
 ت برداشتن و رفـتن نیسـتى، بـراى دفـاع از أبـى     دس حاضر به

 همان. میدان برو تا خون تو را به حساب خدا بگذارد عبداهللا به

خون سایر یارانش را به حساب خدا واگذار نموده و من  طور که
بخدا واگذار نمایم، اگر االن کس دیگرى همـراه   خون تو را  هم

                                                           
مخن ف از محم د ب ن ق یس و ارش اد  ، ب ھ نق ل از أب ى443\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .، با كمى حذف و تغییر105\2شیخ  مفید، 
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 مـى  د باز دوستبود که نزد من نزدیکتر و عزیزتر از شما بو من

واگـذار   داشتم پیشاپیش من به میدان برود تا جانش را به خدا
طلب أجر و  توانیم امروز هر چه مى. چرا که شایسته است 1کنم

در کـار   پاداش کنیم، چونکه فـردا روز حسـاب اسـت و عملـى    
  .نخواهد بود

 سالم کرد و گذشـت، و علیه السالم  شوذب جلو آمد و به حسین
  .رحمت خدا بر او باد. ل رسیدجنگید و به قت

در روى زمـین  ! یا أباعبداللّه: عابس بن أبى شبیب گفت
 تر از شـما نـزد مـن    در دور و نزدیک، کسى عزیزتر و محبوب و

 توانستم با چیزى عزیزتر از جان و خونم، ظلـم و  نیست اگر مى
 دادم، السالم علیک یـا  ستم و قتل را از شما دور کنم، انجام مى

 دهم که من در راه تو و در ه، در پیشگاه خدا گواهى مىأباعبداللّ
  .ام راه پدرت بوده

آنگاه در حالى که شمشیرش به زیر آویختـه شـده بـود    
  2.رفت زنان به سوى دشمن قدم

وقتـى دیـدم عـابس در    : ربیع بن تمیم همدانى گفـت  

                                                           
شود براى  شدنش عایدم مى اى را كھ در پرتو كشتھ ـ یعنى رنج و ناراحتى1

 .حساب خدا واگذار كنم رضاى خدا تحمل كنم و بھ
 
، ادامھ خبر محمد بن قیس و شیخ مفی د تنھ ا  444و  443\5ـ تاریخ طبرى، 2

و ش  ھادتش را ب  ا ان  دكى تف  اوت دو عب  ارات علی  ھ الّس  الم  س  الم دادن ش  وذب ب  ھ ام  ام
 .105\2ذكر كرده است، رك، ارشاد، 
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این شـیر سـیاه   ! اى مردم: آمدن است او را شناختم گفتم حال
أبى شبیب است، کسى از شما تنها با او مبـارزه  این پسر  است،
  !نکند

آیا کسى نیست تا بـا هـم،   ! زد؟ عابس پیوسته فریاد مى
  !به تن بجنگیم؟ تن

  !باران به زانو درآورید او را با سنگ: عمر بن سعد گفت
  !از این رو از هر سو به سویش سنگ پرتاب کردند

 اعابس وقتى ایـن صـحنه را دیـد، زره و کالهخُـودش ر    
 به طرف مردم کوفه حمله بـرد، راوى  انداخت و تنها با پیراهن 

 مـى  گوید واهللا دیدم بیش از دویست تن از دشمنان را به عقب

  .راند
 سپس آنها از هر طرف سراغ او آمدنـد و عـابس کشـته   

  .رحمت خدا بر او باد 1.شد
  

  شهادت یزید بن زیاد أبى شعثاء کندى
شعثاء کندى ـ از کسانى  یزید بن زیاد بن مهاصر ـ یا ابو 

آمـده بـود،   علیـه السـالم    که همراه عمر بن سعد به جنگ با حسـین  بود
علیـه   پیشنهادهاى حسین وقتى عبیداهللا بن زیاد و اطرافیانش ولى

                                                           
م ردى  مخن ف از نمی ر ب ن َوعل ھ از ، بھ نقل از أب ى444\5ـ تاریخ طبرى، 1

از بن  ى  عب  د ب  ھ ن  ام ربی  ع ب  ن تم  یم ك  ھ خ  ود ش  اھد وق  ایع روز عاش  ورا ب  وده 
 .است
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 پیوست وعلیه السالم  نپذیرفتند به حسین را براى جلوگیرى از جنگالسالم 
  خواند ایـن  وز مىدر کنار او به نبرد پرداخت، رجزى که او آن ر

 من یزیدم، پدرم مهاصر است، از شیرى که در بیشه خفتـه  :بود
  .اعتنایم است دلیرترم، یعنى از فرط نیرومندى به اطرافم بى

پروردگارا من یاور حسینم، عمر بن سعد را ترك گفتـه  
  !ام سوى حسین هجرت نموده به

 روىعلیـه السـالم    از ایـن رو پـیش روى حسـین   . او تیرانداز بود
 زانوهایش نشست و یکصد عدد تیر پرتاب کـرد، کـه تنهـا پـنج    

 مـن : گفـت  افکند مـى  عدد از آنها سقوط کرد، هر تیرى که مى
 :دعـا کـرد و فرمـود   علیـه السـالم    حسین 1ام، پسر بهدلۀ، سواران عرجله

 .خدایاتیرش را به هدف برسان، و پاداش او را بهشـت قـرار بـده   
  .رحمت خدا بر او باد 2.قتل رسیدآنگاه جنگید تا اینکه به 

  شهادت سوید خثعمى و بشیر حضرمى
کـه در کنـار آن   علیـه السـالم    آخرین نفرات از اصـحاب حسـین  

طـاع       : باقى مانـده بودنـد   حضرت ـرو بـن أبـى ممـوید بـن عس

                                                           
اى از قبائل ِكنده از  ـ روز عرجلھ، روز جنگى مربوط بھ قوم بھدلھ قبیلھ1

آور شده بود، لذا بھ  اند و برایشان نام كھ در آن پیروز شده بوده. قوم او بوده
ھاى  خار بھ چنین روزھائى از جنگكردند، و افت آن افتخار و مباھات مى

جاھلى در اسالم قطعا مكروه است ـ اگر حرام نباشد ـ مگر در حال جنگ 
ھاى جھاد  كھ افتخار براى حماسھ و خونگرمى استثناء شده است، بھ كتاب

حاضر و ناظر علیھ الّسالم  مراجعھ شود، و در ھمینجا ھمینكھ امام معصوم حسین 
  .تجویز آن خواھد بود بوده و نھى ننموده متضمن

مخن ف از فُض یل ب ن خ دیج   ، بھ نق ل از أب ى446و  445\5ـ تاریخ طبرى، 2
  .كندى، ھمراه با كمى جابجایى
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ثْعمى   .بودند 2بشیر بن عمرو حضْرَمى  و 1خَ
 خـدا  .أما بشیر پیش رفت و جنگید تا اینکه کشته شـد 
مجروح  رحمتش کند، ولى سوید به میدان رفت و پس از مبارزه

علیـه السـالم    حسین ها به زمین افتاد ولى وقتى که شد و در بین کشته

از دشـمنان   کشته شد و صداى قُتل الحسین حسین کشته شد
شمشـیرش را   به گوشش رسید، به هوش آمـد و در حـالى کـه   

جنگید تا اینکـه   ، ساعتىبرده بودند، با کاردى که همراه داشت
غْلبى بـه   سرانجام به دست زید بن رقاد جنَبى و عروة بن بطار تَ

آخرین کسى بوده که علیه السـالم   قتل رسید، وى در میان یاران حسین
  3.رسید شدن همه یاران به قتل پس از کشته

  اکبر علىعلیه السالم  شهادت على بن حسین
 طالب آن روز کشته ن أبىاولین کسى که از میان فرزندا

دختر  مادرش لیلى. بودعلیه السـالم   اکبر فرزند حسین بن على شد، على
سـپاه    اکبرحمله به على. أبى مرّة بن عروةَ بن مسعود ثَقَفى بود
  :گفت مى دشمن را آغاز کرد و در آن حال با شعر

                                                           
مخنف از زھیر بن عبدالرحمن بن  ، بھ نقل از أبى446\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .زھیر خثعمى
 
از  مخنف از عبدهللا ب ن عاص م  ، بھ نقل از أبى444\5تاریخ طبرى، : ـ رك2

 .ضّحاك بن عبدهللا ِمشَرقىّ 
 
مخن  ف از زھی  ر ب  ن عب  دالرحمن   ب  ھ نق  ل از أب  ى \453\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 3

 .خثعمى، با كمى تغییر
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من على بن حسین بن على هستم، به پروردگـار خانـه   
پیـامبر از دیگـران سـزاوارتریم،     به جانشـینى قسم، که ما  کعبه
پـس  . قسم، آن زنازاده نخواهد توانست بر ما حکومت کند بخدا
آنکه چندین بار به دشمن حمله بـرد و ایـن اشـعار را تکـرار      از

 همـه : مرّةَ بن منقذ بن نُعمـان عبـدى وى را دیـد، گفـت     کرد،

کنـارم   عرب به پاى من، اگـر ایـن بـار ایـن نوجـوان از      گناهان
همان عمل گذشته را تکرار کند و پدرش را به عزایش  بگذرد و
   !ننشانم

 گذشـت و بـا   اکبر از میدان مى بنابر این این بار که على
 برد مرّة بن منقذ با وى درگیر شد شمشیرش به مردم حمله مى

 اکبر به زمین افتاد مردم دورش را گرفتـه  و با نیزه او را زد، على
  1.قطعه کردند او را قطعه با شمشیرهایشان
: فرمـود  باالى سرش آمد، در حالى کـه مـى  علیـه السـالم    حسین

 چه چیز آنها را به! بکشد ملّتى را که تو را کشت، اى پسرم خدا
صلی اهللا علیه و آله  جسارت در برابر خداى رحمان و هتک حرمت رسول اهللا

همـین  در . بعد از تو خاك بر سر دنیـا و زنـدگى دنیـا   ! واداشته
: کشـید  که فریاد مى زنى با شتاب به میدان آمده در حالى حال

                                                           
، بھ نقل از زھیر بن عب دالرحمن ب ن زھی ر خثعم ى 446\5ـ تاریخ طبرى، 1

، ب ھ نق ل از 76، با كمى تغییر و حذف و مقات ل الط البین، 106\2و  ارشاد، 
مخنف از عبدالرحمن بن یزید بن جابر از حمید بن مس لم و ب ھ  از أبىمدائنى 

مخن ف از زھی ر ب ن عب دهللا خثعم ى، ب ا  نقل از عمر بن س عد بص رى از أب ى
 .كمى تغییر
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 !اکبر انداخت خود را روى بدن على! ام آى برادرزاده! برادرم  آى
 نزدش آمده، دستش را گرفته به خیمه بازگردانـد، و علیه السالم  حسین

 اکبـر  برادرتان را حمل کنید، آنها على: نزد جوانانش آمد، فرمود
 که بر زمین افتاده بود برداشتند و پیشاپیش خیمـه  را از جایى

  1.جنگیدند قرار دادند که جلویش مى اى
  

  علیه السالم شهادت قاسم بن حسن 
نوجوانى که صـورتش ماننـد   : گوید حمید بن مسلم مى

ماه بود به سوى ما آمد، وى شمشیرى در دست، و پیراهن  پاره
شت که بند یکى از آن دا لباس پائین تنه بر تن، نعلینى در پا و
چـپ   کنم که آن بند، بند پـاى  قطع شده بود، فراموش نمى دو
  .بود

بخدا قسم بر : عمرو بن سعد بن نُفَیل اَزدى به من گفت
 از ایـن ! سـبحان اهللا : به وى گفـتم ! حمله سختى خواهم کرد او

 کرده بینى او را احاطه همانهایى که مى! اى عمل چه قصد کرده

قسـم   بخـدا : آیند؛ ولى، وى گفت اش برمى تو از عهدهاند بجاى 
زمانى  لذا به قاسم حمله برد، و تا! حتما به او حمله خواهم کرد

  هنگـام   که سرش را با شمشیر کوبید، دست برنداشت، در این
                                                           

مخن ف از س لیمان ب ن أب ى  ، ب ھ نق ل از أب ى447و  446\5ـ ت اریخ طب رى، 1
و  106\2ی د، راشد  از حمید بن مسلم أزدى با كمى تف اوت و ارش اد ش یخ مف

مخن ف از  ، ب ھ نق ل از أب ى77و  76، با اندكى تغییر و مقاتل الط البین، 107
 .سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم، با اندكى تغییر
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  !آى عمو: افتاد و گفت نوجوان با صورت به زمین
 رمثل باز شـکارى ظـاهر شـد، و ماننـد شـی     علیه السالم  حسین

عمرو  یورش برد و عمرو را با شمشیر زد، خشمگین به سویشان
شمشـیر   براى جلوگیرى از ضربه، سـاعدش را جلـو آورد، ولـى   

داده او را  ها جوالن اسب دستش را از آرنج برید، و در همین جا
  .طورى که مرد لگدمال کردند به

 باالى سـر نوجـوان  علیـه السـالم    گرد و غبار برطرف شد، حسین
 زد، ده بود، در حالى که نوجوان با پاهایش خاك را بهم مىایستا

 دور باشند ملّتى که تو را کشتند، ملّتى که: گفت مىعلیه السالم  حسین
 جد تو روز قیامت دشمنشان خواهد بـود، بخـدا بـراى عمویـت    
 سنگین است که او را بخوانى ولى جوابـت را ندهـد، یـا جـواب    

است  بخدا این صدایى. اشدبدهد ولى سودى به حالت نداشته ب
  1.اند شده خواهان فراوانى داشته اما اکنون یارانش کم که خون

بینیم که پاهاى  آنگاه او را برداشت، گویا همین اآلن مى
سـینه او را بـر   علیه السالم  کشید و حسین نوجوان بر زمین خط مى آن

خویش قرار داده بود، و او را آورد تا کنـار فرزنـدش علـى     سینه
 در اطـرافش علیـه السـالم    بیت حسـین  حسین على أکبر نهاد و اهل  نب

 او قاسم بن حسن: پرسیدم آن نوجوان کیست؟ گفته شد. بودند
                                                           

ھاش  م فری  ادرس و   ـ   یعن  ى اى قاس  م ای  ن فری  اد و اس  تغاثھ ت  و در می  ان بن  ى1
تنھ  ا ھاش  م ھمگ  ى خونخ  واه خ  ون ت  و ھس  تند ت  و  م  ددكار فراوان  ى دارد، بن  ى

نیستى، ولى اكنون در این صحرا ما یار ن داریم و تنھ اییم ل ذا كس ى نیس ت ت ا 
 .بفریادت برسد و تو را از چنگ دشمن نجات دھد
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  1.طالب است بن على بن أبى
  

  علیه السالم شهادت برادران عباس بن على 
بعد عباس بن على به برادران مادریش ـ عبداهللا و جعفر  

مـادرم، شـما پیشـتر بـه میـدان       اى فرزنـدان : عثمان ـ گفت  و
تا برایتان عزادارى کـنم چـرا کـه فرزنـد نداریـد تـا بـه         بروید،
  .بنشینند عزایتان

در نتیجه برادرانش همین عمل را انجـام داده و پیشـتر   
میدان رفتند و به سختى مشغول جنگ شدند تـا اینکـه بـه     به

  .خدا آنان را رحمت کند 2.رسیدند قتل
  

  علیه السالم على  شهادت حضرت عباس بن
لـذا  . را ذکر نکرده استعلیه السـالم   طبرى مقتل عباس بن على

از قول حمید بن مسلم  سره قدسآن را از کتاب ارشاد شیخ مفید  ما
شـدت یافتـه   علیـه السـالم   تشنگى حسین : کنیم، حمید گوید مى  نقل

                                                           
مخن ف از س لیمان ب ن اب ى  ، ب ھ نق ل از أب ى448و  447\5ـ ت اریخ طب رى، 1

، بھ نقل از حمید بن مسلم، 108و  107\2راشد  از حمید بن مسلم و ارشاد، 
 .كى تغییربا اند

 
مخن  ف از عقب  ة ب  ن بش  یر  ، ب  ھ نق  ل از أب  ى449و  448\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 2

و شیخ مفید این خب ر را ب ا علیھ الّس الم  أسدى  از أبوجعفر محمد بن على بن حسین 
: ارش اد: ذكر جزئیات شھادت برادران حضرت عباس ذكر نموده اس ت، رك

2\109. 
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اینرو قصد فرات را نمود و در حالى کـه بـرادرش عبـاس     بود از
 رفت؛ در همین فرات 1کرد، باالى آبگیره ویش حرکت مىر پیش

سعد ـ که لعنت خدا بر او بـاد ـ بـه او حملـه ور       حال سپاه ابن
واى بـر شـما   : دارم از میانشان به آنها گفت و مردى از بنى شد،

و فرات حائل شوید، و اجازه ندهید حسین به آب دسـت   بین او
  .کند پیدا

ئْه: (فرمود علیـه السـالم   در این حال حسین أَظْم بارالها او ) !اللهم
دارمى خشمگین گردیده و تیـرى   مرد. به تشنگى گرفتار کن را
علیـه السـالم    اش نشـاند، حسـین   سوى او پرتاب کرد و آن را در چانه به

اش گرفـت، کـف دو    بیرون کشیده و دستش را زیر چانـه  تیر را
م إنّی أشـکُو  الله: پر از خون شده، آن را ریخت و فرمود دستش
ک إلیک نبی لُ بِابن بِنْتفعخدایا از آنچه بـا پسـر دختـر     !)ما ی

  .کنم شود نزد تو شکایت مى رفتار مى پیامبرت
اش بیشـتر شـده بـود بـه      آنگاه در حـالى کـه تشـنگى   

سـعد   این در حالى بود که سـپاه عمـر بـن   . بازگشت جایگاهش
انداخته بودنـد  محاصره کرده و بین او و حسین فاصله  عباس را
جنگیـد تـا    که عباس از آن پس به تنهایى با آنها مـى  به طورى

  .رضوان خدا بر او باد کشته شد ـ
عبــاس بعــد از ایــن کــه زخمهــاى فراوانــى بــر او وارد  

                                                           
باشد كھ بین رود  یا سّدى مى ـ مقصود از آبگیره فرات ھمان دیواره و1

 .ھاى اطراف حائل بوده است فرات و زمین
 



 92 

طورى که از پاى در آمده و توان حرکت نداشت، به  گردیده، به
قتـل  بن طُفَیل سنْبِسـى بـه    بن ورقاء حنفى و حکیم دست زید

  1.رسید
  

  علیه السالم  عبداهللا شهادت عبداهللا، شیرخوار ابى
 نشسته بود فرزنـد کـوچکش را  علیه السـالم   در حالى که حسین

 نزدش آوردند، بچه شیرخوار یا کمى بزرگتر از شـیرخوارعبداهللا 
همان  در 2او را در دامن خویش نشاند،  بن حسین بود، حضرت

بـن   أسد به نـام حرْملَـۀ   ىحال که در دامنش بود شخصى از بن
کـرده   تیرى به سویش پرتـاب  کاهل یا هانى بن ثُبیت حضْرمى

 خـونش را گرفـت، و وقتـى کـف    علیـه السـالم    گلویش را بریـد، حسـین  
دستش پر شد خون را روى زمین ریخـت و گفـت، پروردگـارم    

اى آن را مقدمه خیر قرار  ات را از ما برداشته نصرت آسمانى اگر
  3!نتقاممان را از این گروه ظالم بگیرو ا بده

                                                           
، طب رى از 110و  109، ص 2ـ شیخ مفید، محم د ب ن محم د، االرش اد، ج 1

ب ھ س وى ف رات و علی ھ الّس الم  بن نباتھ جریان حمل ھ ام ام حس ین بن أصبغ قول  قاسم
ز ش ھادت اصابت تیر بھ چانھ آن حض رت را نق ل نم وده اس ت ول ى ذك رى ا

 .حضرت عباس نكرده است
 
مخنف از سلیمان بن أبى راشد از  ، بھ نقل از أبى448\5ـ تاریخ طبرى، 2

 .حمید بن مسلم، با اندكى جابجایى
 
مخن ف از عقب ة ب ن بش یر أس دى از   ، بھ نق ل از أب ى448\5ـ تاریخ طبرى، 3

 .ندكى تغییر، با ا108\2و ارشاد، علیھ الّسالم  ابوجعفر محمد بن على بن حسین
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  علیه السالم مبارزه و شهادت امام حسین  
 در میان سه یا چهار گروه باقى مانـد، علیـه السـالم    وقتى حسین
 مى اى را که رنگهاى روشنش چشم را خیره شلوار راه راه یمنى

 کرد خواست، آن را برداشـت و جـاى جـایش را شـکافت، تـا از     
 مـدت زیـادى از روز را صـبر کـرد، هرگـاه      1.تنش غارت نکنند

 مـى  گشـت و پرهیـز   رسید برمى به او مى فردى از سپاه دشمن

گناه  را بر عهده بگیرد وعلیه السـالم   کرد از اینکه مسئولیت قتل حسین
  !بر گردن او بیفتدعلیه السالم  بزرگ کشتن امام

تا اینکه مالک بن نُسیر بدي کنـدي مقـابلش آمـد، بـا     
کوبید، به طورى که کاله خـزى کـه   علیـه السـالم    بر سر حسین رشمشی

بر سـرش اصـابت     سر نهاده بود قطع شد و شمشیر برعلیه السـالم  امام 
علیه السالم  خونش را جارى ساخت، کاله پر از خون شد، حسین کرد و

امیدوارم با این دست، هرگز نخـورى و نیاشـامى، و   : فرمود به او
  !ین محشور کندتو را با ظالم خدا

آنگاه حضرت آن زره را انداخت و کالهى خواست، کاله 
 یعنـى روى کـاله بـا پارچـه     2.پوشید و رویش عمامـه بسـت   را

                                                                                       
 
راشد از  مخنف از سلیمان بن أبى ، بھ نقل از أبى451\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .حمید بن مسلم
 
مخنف از سلیمان بن ابى راشد از  ، بھ نقل از أبى448\5ـ تاریخ طبرى، 2

 .، با كمى تغییر110\2ُحمید بن مسلم و ارشاد شیخ مفید، 
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خزّ   اى از و پیراهنى یا لباده 1عمامه بست پشمى ابریشمى سیاه
سـوار   او مانند. بر تن کرد، و محاسنش را با وسمه خضاب نمود

 رهایى مـى  د را از شکار شدنجنگید، و خو جنگجو و شجاع مى

  2.کرد مى هاى دشمن بر علیه او استفاده داد و از نقطه ضعف
 الجوشن همراه قریـب بـه ده نفـر از مـردان     شَمربن ذى

 ـ جائى که بار و بنه وعلیه السالم  جنگى أهل کوفه مقابل خیمه حسین
 بـه علیـه السـالم    زن و فرزند آن حضـرت در آن بودنـد ـ آمـد و حسـین     

 ف خیمه حرکت کرد، از این رو شمر و همراهانش به طـرف طر
  .اش حایل شدند و خیمه حضرت آمده بین ایشان

 اگر دین ندارید، و از روز! واى بر شما: فرمودعلیه السـالم   حسین
 زاده هراسید الاقل در کار دنیایتان آزادمرد و بزرگ بازگشت نمى

 خانـه  تجاوز به تان را از جلوى مردان پست و افراد جاهل! باشید
  .بیتم بگیرید و کاشانه و اهل
 این را به خـاطر تـو انجـام   : بن ذى الجوشن گفت  شَمر

علیه السالم  حسین و با مردان جنگى به سوى! دهیم اى پسر فاطمه مى

دورش   بـرد و آنهـا از   به طرفشان حملـه مـى  علیه السـالم   رفت، حسین

                                                           
ز حّجاج از عبدهللا بن عّمار مخنف ا ، بھ نقل از أبى452\5ـ تاریخ طبرى، 1

 ھمین صفحھ، بھ نقل از أبى: بن عبد یغوث بارقّى، با كمى تغییر و رك

 .مخنف از صقعب بن زھیر از ُحمید بن مسلم
 
مخنف از صقعب بن زھیر از حمید  ، بھ نقل از أبى452\5ـ تاریخ طبرى، 2

 .بن  مسلم
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  1.شدند پخش مى
مردان جنگى چه آنهـا  : گوید عبداهللا بن عمار بارقى مى

 بوده و چه آنها که طرف چپش قرارعلیـه السـالم    طرف راست حسین که
 به سوى کسانى کـه علیه السـالم   حسین. داشتند به طرفش حمله بردند

 سمت راستش بودند حمله کرد بطورى که آنها ترسیدند و عقب
 نشستند، بعد به کسانى که سمت چپش بودند حمله برد و آنها

 ز به هراس افتادند، بخـدا هرگـز مجروحـى را ـ کـه فرزنـد و      نی
 خانواده و یارانش کشته شده باشند ـ به قوت قلب و آرام دلى و 

 بخـدا چـه قبـل از حسـین و چـه بعـد از او      . ام جرأت او ندیده
 مردان جنگى مانند گریختن گله بـزى کـه  ! ام مانندش را ندیده

  !گریختند گرگ در آن حمله کند از راست و چپش مى
 نزدیـک شـده بـود در ایـن    علیـه السـالم    عمربن سعد به حسین

 گـاه  خیمـه  ازعلیه السـالم   ، خواهر حسین)س(زینب دختر فاطمه هنگام

 کشـته مـى   آیا أباعبـداهللا ! آى عمر بن سعد: بیرون آمد و گفت

  !کنى شود و تو نظاره مى
برگردانـد گویـا   ) س(عمر بن سعد صورتش را از زینـب  

هــا و  بیــنم کــه روى گونــه ن اشــکهاى عمــر را مــىاآل همــین
  2.جارى است محاسنش

                                                           
 .مخنف ، بھ نقل از أبى450\5ـ تاریخ طبرى، 1

 
مخنف از حّجاج از عبدالھ بن عّمار  ، بھ نقل از أبى452\5ریخ طبرى، ـ تا2

 .، با كمى تغییر111\2بن  عبد یغوث بارقى و ارشاد شیخ مفید، 
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 کرد مـى  در حالى که بر دشمن حمله مىعلیه السالم  و حسین 

کنید؛ واهللا بعد  آیا یکدیگر را براى کشتن من تشویق مى :فرمود
اى از بندگان خدا را نخواهید کشـت کـه بـه انـدازه      بنده از من

بخدا قسم ! تر باشد کننده ناراحتبرایتان اسفناکتر و  کشتن من
خدا مرا به خاطر اهانت شما نسبت به من گرامى بدارد  امیدوارم
واهللا اگر مـرا بکشـید   . آنکه بفهمید از شما بگیرد مرا بى و انتقام

درگیرى و گرفتارى و خونریزیتان را بین خودتـان خواهـد    خدا
ا نخواهـد  و تا عذاب دردناك را بر شما نیفزاید شما را ره افکند،
  1.کرد

آنگاه شَمر بن ذى الجوشن با تعدادى از مـردان جنگـى   
 آمد که سنان بن أنس نَخَعى، و خَـولی بـن  علیه السالم  سوى حسین به

و  یزید أصبحى و صالح بن وهب یزَنى، و قَشْعم بن عمرو جعفى
 عبدالرحمن جعفى در میانشان بودند، و شَمر بـن ذى الجوشـن  

 ور شـوند، در نتیجـه   حملهعلیه السالم  کرد تا بر امام ریک مىآنان را تح
  2!را محاصره کردندعلیه السالم  حسین

 آمد به سوى آن حضرتعلیه السالم  بیت حسین نوجوانى از اهل

                                                                                       
 
مخنف از صقعب بن زھیر از ُحمید  ، بھ نقل از أبى452\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .بن  مسلم
 
 .مخنف ، بھ نقل از أبى450\5ـ تاریخ طبرى، 2
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 او را نگـه : گفـت علیـه السـالم    به خواهرش زینب دختر علـى علیه السـالم   حسین
 آن نوجوان را گرفت تا نگـه م علیه السـال خواهرش زینب دختر على . دار

  دارد و نگذارد به میدان برود، ولى نوجوان نپذیرفت و آمد تا بـه 
ب با شمشیر بـه  در این حین. کمک کندعلیه السالم  حسین ر بن کَعحب 

 آى پسـر : ور شـد، آن نوجـوان گفـت    حملـه علیـه السـالم    سوى حسـین 
ب! کشى؟ آیا عمویم را مى! خبیث ر بن کَعحشمشـیر بـه او  بـا   ب 

 ضربه زد، نوجوان با دستش خواسـت جلـوى ضـربه شمشـیر را    
 بگیرد که شمشیر دسـتش را تـا پوسـت قطـع کـرد و دسـتش      

  !آى مادرم: آویزان شد، فریاد زد
ــالم  حســین اش چســبانید، و  او را گرفــت و بــه ســینهعلیــه الس

بر آنچه به سرت آمـده صـبر کـن، و آن را    ! فرزند برادرم :فرمود
ساب آور، خدا تو را به پدران صالحت، به رسـول اهللا و  ح خیر به
طالب و حمزه و حسن بـن علـى صـلّى اهللا علـیهم      بن ابى على

  1.ملحق خواهد کرد اجمعین
ات را از آنـان بـاز دار، و آنـان را از     بارالها باران آسـمانى 

اى کـه   ات محروم ساز، خداوندا اگـر مقـدر کـرده    زمینى برکات
منـد سـازى در میانشـان     هایـت بهـره   نعمت مدتى از آنان را تا
راهه  راههاى بى جدایى بینداز، و آنان را به سیر در نیمه تفرقه و

                                                           
، ب  ا كم  ى 110\2، س  ند پیش  ین و ارش  اد، 451و  450\5، ـ   ت  اریخ طب  رى1

مخن ف از س لیمان ب ن أب ى راش د  ، بھ نقل از أبى77تغییر و  مقاتل الطالبین، 
 .از ُحمید بن مسلم، با اندكى تغییر
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هــاى مختلــف بــا  حــزب کــرده، در دســته آنــان را حــزب وادار،
ــان خشــنود   گرایشــهاى ــرار ده و والیانشــان را از آن ــف ق مختل

نـد  آنان ما را دعوت کرده بودند تا یاریمـان کن  مگردان، چرا که
  1!داشته ما را کشتند  ولى بر ما ستم روا
مدت زیـادى از روز را مکْـث کـرد، در ایـن     علیـه السـالم    حسین

 کشـتند، ولـى از   خواستند او را بکشـند مـى   اگر مردم مى مدت
 کردنـد، و  پرهیز کرده برخى به برخى دیگر واگذار مـى  کشتنش

 اماین دسته دوست داشت دسته دیگر بجایشان این کار را انجـ 
  .بدهد

چرا بـه ایـن   ! واى بر شما: شَمر در میان مردم فریاد زد
! مادرتـان بـه عزایتـان بنشـیند    ! او را بکشید! کنید نگاه مى مرد
  2.ور شد حملهعلیه السالم  از هر سو به حسین سپس

سپس زرعۀ بن شریک تمیمى بـه کـف دسـت چـپ و     
 ا سـختى و بعلیه السـالم   ضربه زد، بطورى که حسین  آن حضرت گردن

 مـى  دوباره با صورت مبارکش بـر زمـین   خاست و مشقت برمى

و با  افتاد در آن حال سنان بن أنس نَخَعى به سویش حمله کرد

                                                           
راش د از  مخن ف از س لیمان ب ن أب ى ، بھ نق ل از أب ى451\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .با كمى تغییر، 111و  110\2ُحمید  بن مسلم و ارشاد، 
 
مخنف از صقعب ب ن زھی ر  ، بھ نقل از أبى453و  452\5ـ تاریخ طبرى، 2

: هللا را نقل كرده است رك از  حمید بن مسلم و شیخ مفید تنھا گفتھ شمر لعنھ
 .112\2ارشاد، 
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کسـى بـه    و پیوسته وقتى 1به زمین افتادعلیـه السـالم    نیزه به او زد امام
اینکـه سـر    شد سنان بن أنـس از تـرس   نزدیک مىعلیـه السـالم    حسین
اینکـه    کـرد تـا   به دستش نیفتـد بـر او حملـه مـى    الم علیه الس حسین

بریـد و   را باالخره به نزد آن حضرت فرود آمد و گلوى مبارکش
 أصـبحى  و آن را به خَـولی بـن یزیـد   . سر مبارکش را جدا کرد

  2.واگذار نمود
 بود غارت گردید، قـیس ابـن  علیه السالم  هر آنچه بر تن حسین

حضـرمى،   و اسحاق بن حیوه 4را گرفت، علیه السالم قطیفه امام 3أشعث،

                                                           
، ادامھ خبر حمید بن مسلم، ھمراه با اندكى 453و  452\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .، با كمى تغییر112\2تفاوت و ارشاد شیخ مفید، 
 
 مخنف از جعفر ب ن محم د ب ن  عل ى ، بھ نقل از أبى453\5ـ تاریخ طبرى، 2

ب  ھ علی  ھ الّس  الم  و س  بط اب  ن ج  وزى مس  ئلھ س  پردن س  ر ام  امعلی ھ الّس  الم  ام  ام ص  ادقعلی ھ الّس  الم 
 .256تذكرة الخواص، ص : خولى را ذكر كرده است، رك

 
دعوت نامھ علیھ الّسالم  امام حسین ـ قیس بن أشعث كسى بود كھ خود براى3

اش  در خطبھ صبح عاشورا او را بیاد نامھعلیھ الّسالم  فرستاده بود از این رو امام
انداختھ و بھ وى فرموده بود آى قیس بن اشعث مگر شما نبودى كھ برایم 

 .در صبح عاشوراعلیھ الّسالم  اولین خطبھ امام: رك... نوشتى،
 
و س  ند پیش  ین و س  بط اب  ن ج  وزى گ  رفتن قطیف  ھ ـ   ت  اریخ طب  رى، آدرس 4

ت  ذكرة الخ  واص، : حض  رت توس  ط ق  یس ب  ن اش  عث را نق  ل ك  رده اس  ت، رك
 .مخنف ، بھ نقل از ھشام بن محمد راوى مقتل أبى253
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را مـردى از   و شمشـیرش  1را به غارت بـرد، علیه السـالم   پیراهن حسین
و بحـر بـن    نهشل برداشت، و نعل سیاهش را أودى گرفـت  بنى

برهنـه رهـا    راعلیـه السـالم    امـام  2کعب شـلوارهاى حضـرت را برداشـته   
  .لعنت خدا بر آنان باد 3.نمود

  ها غارت خیمه 
و امـوال و اجناسـش روى   علیـه السـالم    م بـر زنـان حسـین   مرد
و شترهایشــان را بــه غــارت  5و لباســهاى فــاخر 4ورس آوردنــد،
شـد تـا اینکـه زنـان      بر سر پیراهن زنان کشـمکش مـى   بردند،

                                                           
راشد از  مخنف از سلیمان بن أبى ، بھ نقل از أبى455\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .253اص، تذكرة الخو: حمید بن مسلم، با كمى جابجایى و رك
 
مخنف از جعفر بن محمد بن على  ، بھ نقل از أبى453\5ـ تاریخ طبرى، 2
 .253تذكرة الخواص، : و رك ]علیھ الّسالم  امام صادق [

 
راش د از  مخن ف از س لیمان ب ن أب ى ، بھ نق ل از أب ى451\5ـ تاریخ طبرى، 3

 .253تذكرة الخواص، : حمید  بن مسلم و رك
 
شود  رنگ كھ از آن براى زرد كردن استفاده مى ـ گیاھى مانند كنجد زرد4

 .آید و از آن زعفران پدید مى
 
ـ  ورس و لباس  ھاى ف اخر اش  یائى ب  ود ك ھ توس  ط ی  ك ك اروان از یم  ن ب  راى 5

ش  د و حض  رت پ  س از خ  روج از مك  ھ ب  ھ كوف  ھ ب  ا ای  ن  یزی  د فرس  تاده م  ى
زل من  \من ازل ب ین راه : رك. كاروان برخورد كرد و اموالش را ضبط نمود

 .تنعیم
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  1!شد شدند و پیراهنشان برده مى مى مغلوب
 بن على، پسر آیا حسین: مردان به سنان بن أنس گفتند

 بزرگترین مرد عـرب در ! اى؟ را کشتهصلی اهللا علیه و آله  ولفاطمه دختر رس
  !اى؟ شرافت و بزرگى را به قتل رسانده

 شان نزد آنان آمد تا دستشان را از پادشاهىعلیـه السـالم    حسین
قطع کند، پس تـو اى سـنان، اى کسـى کـه چنـین فـردى را       

کـه  ! نزد فرماندهانت برو و پاداش خود را از آنـان بخـواه   کشتى
کم  هاى اموالشان را بپاس کشتن حسین به تو بدهند خزانه گرا

  !است
 سنان که قدرى دیوانه و مجنون بود بر اسب سوار شد و
  نزدیک درِ خیمه عمر بن سعد ایستاد و بـا صـداى بلنـد فریـاد    

 جوال مرا از سیم و زر پر کن که من آن پادشـاه دربـان  : برآورد
 ه اگر نَسبش یاد شود بهترینام ک ام، کسى را کشته دار را کشته

  !مردم از لحاظ پدر و مادر است
او را نزدم بیاورید، وقتى سـنان بـه   : عمر بن سعد گفت

عمر بن سعد وارد شد عمر چوبدستى خود را به سـویش   خیمه
 دهم که تو مجنونى و شهادت مى! آى مجنون: کرد و گفت پرت

 گـویى؟  اى، با کدام جرأت چنین سـخنى مـى   هرگز سالم نشده

                                                           
 مخنف از جعفر ب ن محم د ب ن  عل ى ، بھ نقل از أبى453\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .علیھ الّسالم 
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  1!کرد شنید گردنت را قطع مى زیاد این را مى واهللا اگر ابن
 الجوشـن بـا مـردان جنگـىِ     در این هنگام شَمر بن ذى

 حمله بردند و به على بن حسـینِ علیه السالم  همراهش به اموال حسین
و  مریض بود رسیدند، آن حضرتعلیه السـالم   العابدین کوچکتر امام زین

 آمدنـد و  ها در کنارش مى بود و رجاله روى فرشش دراز کشیده
: گویـد  حمیـد بـن مسـلم مـى    ! کشیم؟ آیا او را نمى: گفتند مى

 تا اینکه! این بچه است! ها را بکشیم؟ آیا بچه! سبحان اهللا :گفتم
مریض  آى، احدى متعرض این نوجوان: عمر بن سعد آمد، گفت

از  کسى کـه  نشود، و کسى داخل چادر خیمه این زنها نگردد، و
کسـى چیـزى    اجناسشان چیزى برداشته به آنان برگرداند، ولى

  2.را برنگرداند
عمربن سعد، عقبۀ بن سـمعان غـالم امـام را دسـتگیر      
مـن بنـده زرخریـد    : عقبه گفـت ! تو کیستى؟: به او گفت کرد و

أحـدى از اصـحاب    وى را آزاد کـرد، غیـر از عقبـۀ    هسـتم، لـذا  
  3.نجات نیافتعلیه السالم  حسین

                                                           
مخن ف از س لیمان ب ن اب ى راش د از   ، بھ نقل از أب ى454\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .ُحمید بن مسلم
 
، ب ا  113و  112\2ـ تاریخ طبرى، آدرس و سند پیشین و ارشاد شیخ مفید، 2

 .كمى تغییر
 
 .تاریخ طبرى، آدرس و سند پیشین ـ3
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  علیه السالم تازى بر بدن سیدالشهداء  اسب

 چه کسى: سپس عمربن سعد در میان یارانش فریاد زد
 بـر حسـین  ! شود با اسبش حسین را لگدمال کنـد  داوطلب مى
 اسـحاق بـن حیـوة   : از جمله. ده نفر قبول کردند! اسب بتازاند؟

 حسـین  حضرمی، و احبش بن مرثَد حضْرمی، آنها آمدند و بدن

 و سـینه  هایشان لگدمال کردند، بطورى که پشت را با اسبیه السالم عل

اصحابش نماز  هاى و عمر بن سعد بر کشته 1.اش را خُرد کردند
همـان روز، همـراه    راعلیـه السـالم    و سر امـام . خواند و آنان را دفن کرد

خَولى به کاخ  ابتدا .خَولى بن یزید براى عبیداهللا بن زیاد فرستاد
ایـن رو بـه منـزل     االمارة رفت، دید درِ قصر بسـته اسـت، از  دار

  2.بزرگى نهاد را زیر قدحعلیه السالم  خودش رفت و سر حسین
  بیت به کوفه بردن اهل 

 و 3.عمر بن سعد آن روز و فردایش در کربال اقامت کرد

                                                           
 .، با كمى تغییر113\2ـ تاریخ طبرى، آدرس و سند پیشین و ارشاد، 1

 
، س  ند پیش  ین، س  پس طب  رى از ق  ول ھمس  ر خ  ولى  455\5ـ   ت  اریخ طب  رى، 2

ن زد عبی دهللا علی ھ الّس الم  وقتى صبح فردا فرا رسید خولى با س ر حس ین : نویسد مى
، ب  ھ نق  ل از ھش  ام از پ  درش از 455\5رى، ت  اریخ طب  : رك. ب  ن زی  اد رف  ت

 .نوار دختر مالك ھمسر خولى
 
مخنف نقل نكرده بلكھ از طریق ھشام از پدرش از  ـ این خبر را از أبى3

 .455\5تاریخ طبرى، : نوار بنت مالك نقل كرده است، رك
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 را با شتاب جمع کـرد و آنگـاه هفتـاد و دو    بقیه سرهاى شهداء
ث و عمرو ن ذىسر را همراه شَمر ب بـن   الجوشن و قَیس بن اَشْع

سـرها بـر    فرستاد آنها رفتند و با پیش 1حجاج و عزرة بن قَیس
  2.عبیداهللا بن زیاد وارد شدند

آنگاه عمر بن سعد به حمید بن بکیر احمري دستور داد 
 عمـر، . در میان مردم حرکت به سـوى کوفـه را اعـالم نمایـد     تا

 هـایى کـه بودنـد و علـى بـن      ین و بچهدختران و خواهران حس
  3.حسین را با همان حال بیمارى برداشت و با خود برد

کـنم   فرامـوش نمـى  : گویـد  قُرّة بن قَیس تمیمـى مـى   
 گاه بـرادرش مـى   که زینب دختر فاطمه از کنار قتله هنگامى را

مالئکـه  ! یـا محمـداه  ! یا محمداه: گفت حالى که مى گذشت، در
فرستند، ایـن همـان حسـین اسـت زیـر       ىدرود م آسمان بر تو

                                                           
علیھ الّسالم  ـ این سھ نفر كسانى بودند كھ بھ عنوان اشراف كوفھ براى حسین1

ھا رسیده و نھرھا  نامھ فرستادند و گفتند بستانھا سرسبز شده، میوه تدعو
 .لبریز گردیده، اگر مایلى در میان سپاھى كھ برایت ترتیب یافتھ قدم بگذار

 
مخنف از أبوزھیر عبسّى از قّرة بن   ، بھ نقل از أبى456\5ـ تاریخ طبرى، 2

و دو س ر ذك ر  قیس تمیمى ولى سبط ابن جوزى تع داد س رھاى ش ھدا را ن ود
، ب  ھ نق  ل از ھش ام ب  ن محم  د راوى 256ت  ذكرة الخ واص، : رك. نم وده اس  ت

 .مخنف مقتل أبى
 
ت اریخ  : ـ طبرى این قسمت را از زبان ھمس ر خ ولى نق ل نم وده اس ت، رك3

، بھ نقل از ھشام از پدرش از نوار دختر مالك و ارشاد شیخ 455\5طبرى، 
 .، با كمى تغییر114مفید، 
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بان قـرار گرفتـه، بـه خـاك و خـون آغشـته، و        سایه بى آسمان
دخترانـت اسـیر   ! یـا محمـداه  . قطعه شده اسـت  قطعه اعضایش
اند، باد صبا گرد و غبـارش را بـر    فرزندانت کشته شده گردیده،

  !گستراند مى آنان
 :گویـد  قُرّة که خود جزو لشگر عمر بن سعد بـوده مـى  

 بطورى که زنان! زینب دوست و دشمن را به گریه انداخت اهللاو
ـ  و بنى 1.زدند صیحه زده، بر صورتهاى خویش سیلى مى از  أسد 

 کشـته  اهالى غاضـریه ـ حسـین و یـارانش را یـک روز پـس از      

  2.شدنشان به خاك سپردند
  

  در مجلس ابن زیادعلیه السالم  سر مطهر امام
ن سـعد مـرا خواسـت و    عمر ب: گوید حمیدبن مسلم مى

اى را که خدا نصیبش کـرده   اش فرستاد تا پیروزى خانواده  نزد
 از این رو نـزد خـانواده  ! اش را به آنان مژده بدهم سالمتى بود و

 آنگـاه . رفتم و پیغام عمر بن سعد را به اطالعشـان رسـاندم   اش

                                                           
مخنف از أبو زھیر عبسى و سبط  ، بھ نقل از أبى456\5طبرى، ـ تاریخ 1

گاه ھمراه با  را ھنگام عبور از قتلھ ابن جوزى جمالت حضرت زینب س
، بھ نقل از ھشام بن 256تذكرة الخواص، : كمى تغییر نقل كرده است، رك

 .محمد
 
راش د از  مخن ف از س لیمان ب ن أب ى ، بھ نق ل از أب ى455\5ـ تاریخ طبرى، 2
 .114\2ارشاد، : مید  بن مسلم و ركح  
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 بـر   ها ها با سرهاى کشته ابن زیاد جلوس کرده و فرستاده دیدم
  1.شوند د مىاو وار

 قبیله کنده با سیزده سر آمد، و قَیس بن أشعث آنان را
 کرد، و هوازن با بیست سر وارد شـد در حـالى کـه    همراهى مى

 تمیم با هفده سـر،  شَمر بن ذى الجوشن مصاحبشان بود، قبیله
ج با هفت سر و بقیه سپاه بـا هفـت   بنى ذْح أسد با شش سر و م 

  .بودسر آمدند که مجموعا هفتاد سر 
 آنان را وارد قصر. ابن زیاد اجازه ورودشان را به قصر داد

 من در میان واردیـن داخـل  . کرد و به مردم إذن ورود داده شد
 پـیش روى ابـن زیـادقرار   علیه السـالم   سر حسین  قصرشدم، ناگاه دیدم

 وقتـى . زند گرفته، و با چوبدستى به بین دندانهاى ثنایایش مى
 ا دید نتوانست از چوبدسـتى زدن ابـن  ر  زید بن ارقم آن صحنه

 ایـن چوبدسـتى را از آن  : گفت. زیاد به دندانهاى حسین بگذرد
 قسم به کسى که الهى غیر او نیست خودم دیـدم ! دندانها بردار

 مى بر این دو لب قرار گرفته و آن دو راصلی اهللا علیه و آلـه   دو لب رسول اهللا

  !بوسید
  .گریستبعد آن پیر زید بن ارقم به شدت  

واهللا اگر ! ات را گریان بدارد خدا دو دیده: ابن زیاد گفت
 خرفتى که عقلش زایل شده است نبـودى، گردنـت را مـى    پیر

                                                           
راش د از  مخن ف از س لیمان ب ن أب ى ، بھ نق ل از أب ى456\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .ُحمید  بن مسلم
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 در حـالى کـه مـى   ... زید بن ارقم برخاست و بیرون رفـت  !زدم

اى، را به شـاهى گمـارد، و او مـردم را بـه      برده 1اى، برده :گفت
د از امروز برده خواهیـد  شما اى جمعیت عرب بع! گرفت بازیچه
چرا که پسر  فاطمه را کشتید و پسر مرجانـه ابـن زیـاد را     !شد

او بزرگانتـان را خواهـد کُشـت و اشـرارتان را بـه      ! کردید حاکم
دور بـاد  ! ایـد  خواهد گرفت، به ذلت و خوارى رضـا داده  بردگى

  !به خوارى و ذلت راضى شود کسى که
واهللا زیـدبن  : دگفتن وقتى بیرون رفت، شنیدم مردم مى

  2!کشت شنید او را مى حرفى زد که اگر ابن زیاد مى ارقم
  زیاد سرگذشت اسرا، در مجلس ابن 

 بر عبیداهللاعلیه السـالم   هاى حسین وقتى خواهران و زنان و بچه
 بـا صـلی اهللا علیـه و آلـه     بن زیاد وارد شدند، زینب دختر فاطمه بنـت رسـول  

                                                           
اى بیش نیست ابن زیاد را بھ پادشاھى  ـ منطور اینست كھ یزید كھ برده1

خوان یزید اینست كھ جدش ابوسفیان و پدرش معاویھ  وجھ برده. كوفھ گمارد
طبق  صلي هللا علیھ و آلھبودند چرا كھ پیامبر  صلي هللا علیھ و آلھادشدگان پیامبر خدا از آز

توانست آنان را بھ بردگى بگیرد ولى  دستورات اسالمى پس از فتح مكھ مى
: »أنتم الُطلقاء«: بر اساس مصالحى چنین نكرد و آنان را عفو نمود، فرمود

ى بود كھ روزى بھ بردگى رفتھ از این رو یزید كھ فرزند كس! شما آزادید
شده، چرا كھ طبق دستور اسالم فرزند عبد ھم عبد بھ  بود برده محسوب مى

 .آید حساب مى
 
راش د از  مخن ف از س لیمان ب ن أب ى ، بھ نق ل از أب ى456\5ـ تاریخ طبرى، 2

حمید  بن مسلم، با كمى جابجایى و شیخ مفید جری ان اعت راض زی د ب ن ارق م 
دون ذكر سخنانى كھ ھنگام خروج از مجلس گفت ھ اس ت نق ل بھ ابن زیاد را ب

 .114\2ارشاد، : نموده است، رك
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 اس در میان حلقه کنیزانشلباس بسیار کهنه و به صورت ناشن
 این زنـى کـه نشسـته کیسـت؟    : نشست عبیداهللا بن زیاد گفت

 و هـیچ بـار  : سه بار ایـن جملـه را گفـت   . زینب با او تکلّم نکرد
 :گفتنـد  تا اینکه برخى از کنیـزان زینـب  . با او تکلم نکرد زینب

  !این زن، زینب دختر فاطمه است
ا رسوا کـرده،  سپاس خدایى را که شما ر: عبیداهللا گفت

  !قتل رساند و دعوتتان را نافرجام گردانید به
 جـدمان  سپاس خداى را که بواسطه: فرمود) س(زینب 

طـور   ایـن  ما را گرامى داشته و تطهیر نموده است،صلی اهللا علیه و آله  محمد
شـود و   مـى  گویى، تنها فاسق است کـه رسـوا   نیست که تو مى

  .گردد اش برمال مى فاجر است که دروغگویى
  !دیدى خدا با خاندانت چه کرد؟: گفت  عبیداهللا
 اینها کشته شدن برایشان مقدر شده: فرمود) س(زینب 

 گاه خویش رفتند، بزودى خدا شما و آنـان  بود لذا به سوى قتله
 را جمع خواهد کـرد و آنـان در پیشـگاه خـدا احتجـاج کـرده،      

  !نمایند دادخواهى مى
خداونـد  : خـت و گفـت  ابن زیاد غضبناك شـده، برافرو  
ــان و ــرادر  ج ــر ب ــرا از ش ــو و عصــیانگران و   دل م ــانگر ت طغی

گریست و سـپس  ) س(زینب ! خاندانت شفا بخشید گردنکشان
ام را  اى، و خانواده بجانم که بزرگ خاندانم را کشته قسم: فرمود
ام را از بن بریدى و اصل و فرعم را  اى و برگ و ریشه کرده نابود
 دهد بـدان کـه بـه مـرادت     اینها تو را شفا مىاگر ! بین بردى از
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  !اى رسیده
گوست، قسم بجانم پـدرت   این زن قافیه: عبیداهللا گفت

  !گو بوده است شاعرى سجع نیز
مـن در  ! بندى کجا؟ زن کجا و قافیه: فرمود) س(زینب 

گویى هستم، این آه دل من اسـت   چیز دیگرى غیر از سجع پى
  1!شود بر زبانم جارى مى که

: زیاد به على بـن الحسـین نگـاه کـرد و گفـت      ه ابنآنگا
  چیست؟ اسمت

  !من على بن الحسین هستم: فرمود
مگر نه این است کـه خـدا علـى بـن الحسـین را      : گفت

  !است؟  کشته
  .سکوت کردعلیه السالم  امام سجاد

  !گویى؟ چرا سخن نمى! چه شده؟: ابن زیاد گفت
 اشتم که او هم علـى برادرى د: فرمودعلیه السـالم   حضرت سجاد

  !شد، و مردم او را کشتند خوانده مى
  !خدا او را کشته است: زیاد گفت ابن

  .سکوت کردعلیه السالم  دیگر بار نیز على بن حسین

                                                           
مخن ف از س لیمان ب ن اب ى راش د از   ، بھ نقل از أب ى457\5ـ تاریخ طبرى، 1

، با كمى تغیی ر و س بط اب ن ج وزى، 116و  115\2حمید بن مسلم و ارشاد، 
عص بانى ش دن اب ن  زی اد را ت ا قسمتى از مش اجره حض رت زین ب س ب ا اب ن

ت   ذكرة : زی   اد ب   ا كم   ى تف   اوت در الف   اظ و عب   ارات ذك   ر ك   رده اس   ت، رك
 .مخنف ، بھ نقل از ھشام بن محمد راوى مقتل أبى259و  258الخواص، 
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  !کنى؟ چه شده چرا صحبت نمى: ابن زیاد گفت
ألَ نفس حینَ موتها«: فرمود  خدا جانها را«» اللّه یتَوفّى أَ

أذْنِ« 1»گیرد هنگام مرگشان مى سٍ أَنْ تَموت إالّ بِ  و ما کان لنَفْ
ز به إذن خدا نمى« 2»اللّهمیرد هیچ نفسى ج.«  

  !واهللا تو از آنهایى: ابن زیاد گفت
رّىعاذ أحمرى گفت ¨سپس به مواى بر تو، بکش : بن م

  !را او
اش زینـب او را در آغـوش کشـید و     در این هنگام عمه

آیـا هنـوز از خونهایمـان    ! از ما بـردار  دست! آى ابن زیاد :گفت
آنگـاه بـا   ! اى؟ ؟ آیا کسى از ما را باقى گـذارده !اى نشده سیراب
: فرمود را در آغوش گرفت و خطاب به ابن زیادعلیـه السـالم    سجاد عالقه
خـواهى   خواهم تو را بخدا ـ اگر مؤمن هستى ـ اگر مى   مى از تو
  !بکشى مرا هم با او بکش  او را

اگـر میـان   : سین خطاب به ابن زیاد فریاد زدعلى بن ح
 و پیوندى است همراهشـان شـخص   3خویشاوندى این زنها تو و

 باتقوایى بفرست تا رفتار و مصـاحبت اسـالمى بـا آنـان داشـته     
                                                           

 .42 \ـ زمر 1
 
 .145 \عمران  ـ آل2

 
قریش بودند از این رو بھ نوعى علیھ الّسالم  بیت امام حسین ـ ابن زیاد و اھل3

 .وند خویشاوندى بودبینشان پی
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  .باشد
نگریسـت  علیه السالم  ابن زیاد به آن دو زینب و على بن حسین

ه زینـب  واللّـه کـ  ! شگفت از آثـار خویشـاوندى و رحـم   : گفت و
 اش را کشتم او را هم با بـرادر  دارد که اگر من برادر زاده دوست
  !بکشم اش زاده

  1!این نوجوان را رها کنید: گفت  آنگاه به مأمورانش
 اى را بـر نیـزه  علیـه السـالم    سپس عبیداهللا بن زیاد سر حسـین 

  2!کرد و دستور داد تا در کوفه گردانده شد نصب
  

  م و مجلس یزیدسرگذشت کاروان اسراء در شا
علیـه   زیاد، زحر بن قیس را خواست و سر حسین سپس ابن

 سایر یارانش را، با وى و دو تن از همراهانش ـ ابو بردة بن   والسـالم  
 عوف أزدى و طارق بن ظبیان أزدى ـ به سوى یزید بن معاویـه  

آماده علیه السالم حسین  هاى در ضمن دستور داد زنان و بچه 3.فرستاد

                                                           
مخن ف از س لیمان ب ن أب ى راش د از   ، بھ نقل از أب ى458\5ـ تاریخ طبرى، 1

، ب ا ان دكى 117و  116\2ُحمید بن مسلم، با كمى تغییر و ارش اد ش یخ مفی د، 
: تفاوت و سبط ابن ج وزى ای ن م اجرا را ب ھ اختص ار ذك ر ك رده اس ت، رك

 .مخنف مد راوى مقتل أبى، بھ نقل از ھشام بن مح258تذكرة الخواص، 
 
 .مخنف ، بھ نقل از أبى459\5ـ تاریخ طبرى، 2

 
 .مخنف، با كمى جابجایى ، بھ نقل از أبى459\5ـ تاریخ طبرى، 3
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زنجیر بسـته شـد،    غل وعلیـه السـالم    بر گردن على بن الحسینشدند و 
عائـذى قرشـى و    آنان را با مخفر بن ثعلبه پس از آمادگى اسراء

  .فرستاد شمر بن ذى الجوشن به طرف شام
بردنــد و وارد مجلــس یزیــد   آن دو اســراء را بــه شــام

  1.شدند
بیـت و اصـحابش ـ پـیش      و اهـل علیـه السـالم    وقتى سر حسین

  :یزید نهاده شد یزید با زبان شعر این معانى را گفت روى
این شمشیرها سران مردانـى را شـکافتند کـه برایمـان     

 گـرى کـرده و قطـع رحـم     سـتم  اند اما در عین عزت بوده عزیز
  2.اند نموده

 در این هنگام یحیى بن حکَم برادر مروان بن حکم زبان
   :گفت به اعتراض گشود و با اشعارى به این مضمون

کربال بریده شـد، از ابـن زیـاد،     3سرى که در کناره طف

                                                           
مخنف نقل نكرده است، بلكھ از ھشام از عب دهللا   ـ طبرى این خبر را از أبى1

: ، ركب ن یزی د ُج ذامّى از پ درش از غ از ب  ن ربیع ة ُجَرش ى نق ل ك رده اس  ت
 .460\5تاریخ طبرى، 

 
مخنف از صقعب بن زھیر از قاس م  ، بھ نقل از أبى460\5ـ تاریخ طبرى، 2

 .، با كمى تغییر119\2بن  عبدالرحمن و ارشاد شیخ مفید، 
 
اى عربى است و برخالف آنچھ گمان شد از كلمھ فارسى  واژه: ـ طفّ 3

 نى برآمد از آب مىتفتیده گرفتھ نشده است بلكھ بمعنى كناره آب و یا زمی

 .باشد، و طفا یعنى بر آب شد
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 نسل سمیه به با این کار .برده کم شرافت به ما نزدیکتر بود  آن
صلی اهللا علیه و آله  ها افزایش یافت و حال آنکه دختر رسول خدا اندازه ریگ

  !نسل گردید بى
یزید بن معاویـه از ایـن سـخنان برآشـفت و بـه سـینه       

  1!ساکت شو: زد و گفتبن حکم  یحیى
 آنگاه به مردم اجازه ورود داده شـد، در حـالى کـه سـر    

 پیش روى یزید بود و بـا چوبدسـتى خـود بـر لـب     علیه السـالم  حسین 
 زد، أبو برزه أسلمى ـ از اصـحاب رسـول    مبارك آن حضرت مى

 :ـ از این حرکت یزید ناراحت شد و خطاب به اوگفتصلی اهللا علیه و آله  خدا
 دانـى کـه   مگر نمى! زنى؟ ات به لب حسین مى وبدستىآیا با چ

صلی اهللا علیه  ام رسول اهللا خورد که بارها دیده ات بر جایى مى چوبدستى

 مگر نه اینست که شـفیع تـو در روز  ! مکیده است؟ آنجا را مىو آله 
صـلی اهللا علیـه و آلـه     در آن روز محمـد   قیامت ابن زیاد و شفیع این حسـین 

  .خواهد بود
  .برخاست و از مجلس بیرون رفتسپس 

همسر یزید هند دختر عبداهللا بن عامر بن کُریـز وقتـى   
 گفتگوها را شنید لباسـش را بـه سـر پیچیـد و از انـدرون      این

آیـا ایـن سـر    ! اى امیرالمـؤمنین : و به یزیـد گفـت  . آمد  بیرون
  !فاطمه دختر رسول خدا است حسین پسر

                                                           
، ب ھ نق ل از اب وجعفر عبس ى از أب ى عم ارة  461و  460\5ـ تاریخ طبرى، 1

 .، با اندكى تغییر120و  119\2عبسى و ارشاد، 
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و عزیـز   بله، براى پسـر دختـر رسـول خـدا    : یزید گفت
قریش، بنال و آرایش را ترك گفته، لباس سـیاه بـر تـن     دردانه
را  خـدا ابـن زیـاد   ! زیاد عجلـه بخـرج داده او را کشـت    ابن! کن

در روز قیامـت از   تـان  با این عمـل : بن حکَم گفت یحیى! بکشد
هرگز در هیچ کارى با شما  اید، من از این پس مانده محمد دور
  !نخواهم کرد همکارى

  1:گفت برخاست و از مجلس بیرون رفته آنگاه
 خواست وارد این مجلس شود، وقتى یزید بن معاویه مى

 ابتداأشراف اهل شام را دعوت کـرد و آنـان را در اطـراف خـود    
 نشاند، سپس على بـن الحسـین و زنـان و فرزنـدان حسـین را     
 خواست، آنها جلوى دیدگان مردم بـر یزیـد وارد شـده و پـیش    

مشـاهده   وقتى یزید وضع نابسامان آنان را رویش نشانده شدند،
شـما و او   اگر بـین ! خدا پسر مرجانۀ را زشت گرداند: کرد گفت

 رفتـار نمـى   گونـه  پیوند خویشاوندى و یا قرابتى بود با شما این

 بن حسـین  سپس به على! فرستاد کرد و بدین نحو شما را نمى

کـرد و  قطـع    پدرت ابتدا پیوند خویشاوندى مـرا ! یا على: گفت
ستیز نمـود،   سلطنتم با من حقم را نادیده گرفت و براى گرفتن
  !بینى لذا خدا با او این گونه کرد که مى

صـیبۀٍ فـى  «: فرمودعلیـه السـالم    على بن حسین ما أصاب من م 
                                                           

مخنف از أبوحمزه ثمالى از عبی دهللا   ، بھ نقل از أبى456\5ـ تاریخ طبرى، 1
 .جابجایىثمالى از قاسم بن بخیت، با كمى 
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أَهـا     1،».االرضِ و ال فى أنفُسکُم إال فى کتابٍ مـن قَبـلِ أَنْ نَبرَ
نخواهد  ل و به جانهایتانهیچ مصیبتى در زمین به جسم و ما«

کتـابى   رسید مگر آنکه پیش از اینکـه آن را آفریـده باشـیم در   
  ».ثبت است

و ما اَصـابکُم مـن مصـیبۀ فَبِمـا کَسـبت      «: یزید گفت
ثیرٍ اَیدیکُم و رسـد   هر مصیبتى که به شما مى« 2،»یعفُوا عنْ کَ
 در مـى  عملکرد خودتان است و او از بسیارى از گناهان بواسطه

  3».گذرد
 هنگامى که ما را جلوى: گوید مىعلیـه السـالم    فاطمۀ دختر على

 یزید بن معاویه نشاندند فردى سرخ رو از أهالى شـام در حـالى  
ایـن را  ! یا امیرالمـؤمنین : کرد به یزید گفت که به من اشاره مى

لرزه بر اندامم افتاد  وقتى این سخن را شنیدم! من هدیه کن به
  یدم، گمان کردم بر ایشان جایز است ایـن کـار را  بشدت ترس و

 تر بکنند، لباس خواهرم زینب را گرفتم، او از من بزرگتر و عاقل
                                                           

 .22 \ـ حدید 1
 
 .30 \ـ شورى 2

 
مخن ف از أب وجعفر عبس ى از أب ى  ، ب ھ نق ل از أب ى461\5ـ تاریخ طب رى، 3

ب  ا علی ھ الّس  الم  عم اره  عبس  ّى، ب  ا كم  ى جابج  ایى، و ش  یخ مفی د مش  اجره ام  ام س  جاد
و س  بط اب  ن  120\2ارش  اد، : یزی  د را ب  ا كم  ى تف  اوت نق  ل ك  رده اس  ت، رك

ت ذكرة : را ذكر كرده است، ركعلیھ الّسالم  ده توسط امام سجادجوزى آیھ تالوت ش
 .، بھ نقل از ھشام بن محمد262الخواص، 
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  .شود دانست این کار عملى نمى بود و مى
دروغ گفتـى ـ   : خواهرم زینب به آن مـرد شـامى گفـت   

ـ  نه تو حقّ چنین کارى دارى ! اى از خود پستى نشان داده واهللا 
  .دیزی و نه او

واهللا تـو  : یزید غضبناك شد و به خـواهرم زینـب گفـت   
خواسـتم   این کار در اختیار من است و اگر مـى ! گویى مى دروغ

  !کردم را بکنم حتما مى این کار
بخـدا قسـم خـدا چنـین     ! نه، هرگـز : فرمود) س(زینب 

مگر آنکه بخواهى از دین ما . را براى تو قرار نداده است اختیارى
  !ى غیر از دین ما درآیىشده و به دین خارج

یزید وقتى این جمالت را شنید عصبانى شد و برآشفت 
 این پدر و بـرادرت ! ایستى با این حرفها روبروى من مى: گفت و

  !اند بودند که از دین خارج شده
تو و پدر و جدت اگر هدایت شـده باشـید   : زینب فرمود

  !اید پرتو دین خدا و دین پدر و برادر و جدم هدایت شده در
تو أمیرى و تسلّط دارى از ایـن رو از روى  : زینب فرمود

 اى کـه دارى زورگـویى   دهى؟ و با سلطه و ستم دشنام مى ظلم
  !و آنگاه ساکت شد! کنى مى

 .سپس آن مرد شامى بار دیگر درخواستش را تکرار کرد
  !این دوشیزه را به من واگذار کن! یا امیرالمؤمنین: گفت

اى به تو وا  خدا مرگ کُشنده! نروى برگردا: یزید گفت 
  !دهد
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 سپس دستور داد زنان در خانه مستقلى مستقر شوند و
 على بن حسین هم با آنان بوده و هر چه الزم دارنـد بـه همـراه   
 خود داشته باشند پس از این ماجرا زنها از مجلس یزید بیـرون 

 همـه زنـان خانـدان معاویـه بـه     . رفتند و وارد آن خانـه شـدند  
 و سه! نوحه و گریه کردندعلیه السـالم   لشان آمدند و براى حسیناستقبا

  !روز براى آن حضرت مجلس سوگوارى بپا کردند
بیت خواستند از شام خارج شوند، یزید  هنگامى که اهل

 هر چه الزم دارند برایشان! 1اى نعمان بن بشیر: معاویه گفت بن
 آنها بفرسـت،  مهیا کن، و فرد أمین و صالحى از اهالى شام را با

 بیـت را بـه   و سواران و یارانى همراهشان بفرست تـا آنهـا اهـل   
  .طرف مدینه هدایت کنند

لذا نعمان بن بشیر خودش آنان را به سوى مدینه بـرد،  
برد و در حین راه رفتن آنـان   ها آنها را راه مى حالى که شب در
اش ناپدیـد نشـوند،    داد تا از دیده پیش روى خویش قرار مى را
  شـد، و اصـحاب   آمدند از آنان دور مى فرود مى وقتى جایى ىول

 فرسـتاد و خـود در   خودش را براى نگهبانى بـه اطرافشـان مـى   

                                                           
پدرش بشیر نخستین كسى از انصار : ـ نعمان فرزند بشیر بن سعد انصارى1

صلي هللا علیھ و ساعده در مدینھ پس از درگذشت پیامبر  بود كھ در روز سقیفھ بنى

بكر بیعت نمود، و لذا  بكر شكست و با ابى نفع أبىمقاومت انصار را بآلھ
مقّرب دستگاه خالفت خلفا گردید، خود نعمان والى معاویھ بر كوفھ بود أما 

چون در برابر مسلم بن عقیل شّدت عمل نشان نداد، عزل و بھ شام 
 !بیت فردى مالیم شناختھ شد فراخوانده شد، از این نظر نسبت بھ اھل
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 مـى  کرد بطورى که وقتى کسـى از آنهـا   فاصله دورى منزل مى

  .شد خواست وضو بگیرد یا قضاء حاجت کند شرمگین نمى
 خالصه پیوسته در مسیر راه اینگونه با آنان منـزل مـى  

شـد تـا    نمود و حوائجشان را جویـا مـى   و به آنها لطف مى رد،ک
  12.وارد مدینه شدند اینکه

  
  ورود کاروان اسراء به مدینۀ

 به اهالى مدینهعلیه السـالم   شدن حسین هنگامى که خبر کشته
 طالب با زنان مدینـه بیـرون   دختر عقیل بن أبى رسید أم لقمان

 یچیده بود و داشت برآمد، در حالى که روسرى خود را هنوز نپ
  اگر پیامبر به شـما بگویـد،  : گفت مى پیچید با زبان شعر سر مى

 شما که آخرین امت بودید بعد از من با عتـرت و خانـدانم چـه   

                                                           
مخنف بجھ ت رعای ت اختص ار از رف تن ك اروان ب ھ   ا أبىـ طبرى یا كلبى ی1

ب ھ ك ربالء و علی ھ الّس الم  سوى ك ربالء و رس یدن آن ان در روز اربع ین ام ام حس ین
برگرداندن و دفن سرھاى بری ده در نزدیك ى قب ور ش ھداء ك ربالء، گزارش ى 

ان د  اند، و این با صحت آن روای اتى ك ھ ای ن مطال ب را گ زارش ك رده ننموده
 .اتى نداردمناف
 
مخن ف از ح ارث ب ن كع ب  ، بھ نق ل از أب ى462و  461\5ـ تاریخ طبرى، 2

، ب  ا ان  دكى تغیی  ر و س  بط اب  ن 122و  121\2از فاطم  ھ و ارش  اد ش  یخ مفی  د، 
و پناه بردن فاطم ھ بن ت  جوزى ماجراى تقاضاى مرد شامى از یزید لعنھ هللا

ش  دن و  را ت  ا عص  بانىس  س و دف  اع حض  رت زین  ب ب  ھ زین  بعلی  ھ الّس  الم  الحس  ین
ت  ذكرة : برآش  فتن یزی  د، ب  ا ان  دكى تغیی  ر در نح  وه بی  ان ذك  ر ك  رده اس  ت، رك

 .مخنف ، بھ نقل از ھشام بن محمد راوى مقتل أبى264الخواص، 
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 اند، چه اید که برخى اسیر و برخى بخون خود آغشته شده کرده
  خواهید گفت؟

 شدن دو فرزنـدش  وقتى به عبداهللا بن جعفر خبر کشته
 رسید، مردم نزدش آمده به اوعلیه السـالم   ون در کنار حسینمحمد و ع
  :رو به همنشینان خویش کرد و گفت گفتند عبداهللا تسلیت مى

 خداى ـ عزّ و جلّ ـ را در هر مصـیبتى حتـى بـر قتـل      
 گویم، اگر با دستهایم بـا حسـین   حمد و سپاس مىعلیه السالم حسین 

 و فرزنـدم بـا او  ام الاقـل د  مواسات و همـدردى و یـارى نکـرده   
 واهللا اگر نزدش حاضـر بـودم دوسـت   . اند مواسات و یارى نموده

 بخدا چیزى! داشتم از او جدا نشوم تا در رکابش کشته شوم مى
 شان را کند از دو فرزندم دست کشیده، مصیبت که مرا وادار مى

 بر خود آسان سازم اینست که آن دو در حال پایـدارى و یـارى  
  1.اند ، از دست رفتهعلیه السالم حسین ام  برادر و عموزاده

                                                           
 مخن ف از س لیمان ب ن أب ى ، ب ھ نق ل از أب ى467و  466\5ـ ت اریخ طب رى، 1

، 124\2یى و ارش اد، كنود با اندكى جابجا راشد  از عبدالرحمن بن عبید أبى
 .با اندكى تغییر و جابجایى

 


