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 ستاد مرکزی اربعین آموزشی و رهنگیف  هکمیت
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 عاشورامحاسه 
 سیدالشهدا)ع( مصور هنضت روایت 

 رواتیگریاکرگروه 
 فرهنگی  و آموزیش اربعنیکمیته 
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 مقدمه   

 .زرگ عاشورا استدر صیانت و انتقال  پیام هنضت ب  اهل یبت )ع( د و تراث ماندگاربا شکوه  اربعنی حسیین ، یک سنت جاویراسم م                   
کمیته فرهنگی و  آموزیش  ستاد مرکزی اربعنی حسیین)ع( جهت پاسداشت ، ترویج و  بتینی این آینی پرشکوه و حرکت آفرین، 

  و تاریخی  آن را از مسئولیت های خطری خود دانسته، اقد ام به وتلید و تدوین محتوایی در قالب  های مختلف  فکریبتینی  عقبه  های 
و  ع سیدالشهدا)ع( است مقتل جامتاریخ قیام و  از مجله این محتواها ، منت حاضر است  که بر گرفته شهد از کتاب   .در این راستا منوده است

 .است صتویر کشیهد را به  از مدینه تا رکبال)ع(  هنضت  حسیین حوادث 
 فرهنگی  و آموزیشکمیته 

 مرکزی اربعنی حسیینستاد                                                         
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 آغاز نهضت
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 مرگ معاویه و نامه یزید به حامک مدینه
معاویه در آن بامیری که مرگش منجر شد، به پسرش یزید گفت: من مهه چیز را برایت آماده و دمشنانت را برایت رام رکدم. از هیچ کس 

 بن عمر، عبداهلل بن زبری و عبدالرمحن بن ایب بکر.برای وت منی ترسم مگر چهار نفر؛ حسنی بن یلع، عبداهلل 
عبداهلل بن عمر اگر تنها شود با وت بیعت یم کند. پسر اوببکرمردی است که هر اکری اطرافیانش انجام دهند، مهان را انجام یم دهد. اما 

 ی، از او بگذر.د تا وادار به قیامش کنند. اگر بر او چریه شدنحسنی بن یلع ، اهل عراق او را رها منی کن
 اما عبداهلل بن زبری که مانند روباه حیله یم کند تا در فرصیت به وت محله کند. اگر بر او چریه شدی، او را قطعه قطعه کن.

سالگی در شهر دمشق از دنیا رفت و یزید به  78معاویه در نیمه رجب سال شصت هجری، بعد از ونزده سال حکومت، در 
 ونشت:ای به ولید بن عتبه بن ایب سفیان حامک مدینه  حکومت رسید.یزید طی نامه

وقیت که نامه ام به وت رسید، حسنی بن یلع را احضار کن و از وی برای من بیعت بگری. اگر امتناع رکد، گردنش را بزن و سرش را نزد »
 «من بفرست.والسالم
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 امام حسنی)ع( در داراالماره مدینه
زد تبه رسید و او آن را خواند، گفت: انا هلل و انا الیه راجعون.. من را با حسنی فرزند فاطمه چه اکر؟ سپس کیس را نوقیت نامه یزید به دست ولید بن ع

ید بیعت زمروان بن حمک فرستاد تا با او مشورت کند.مروان بعد از خواندن نامه به ولید گفت: تا قبل از اطالع حسنی بن یلع از مرگ معاویه برای ی
رفت، از او قبول کند و اگر ابا رکد، گردنش را بزن. هر چند یم دامن حسنی بن یلع هرگز خواسته وت را مبین بر بیعت با یزید منی بگری. اگر پذی

ا یس بپذیرد.فرستاده ولید نزد امام حسنی)ع( رفت و ایشان را به داراالماره فرا خواند. آن حضرت از احضار ولید احساس امنیت نکرد. نبابراین 
که صدامی را بلند  که نتوامن اجابت کمن. اگر شنیدیدیم دمه من را به امری وادار کند  جوانان بین هاشم به داراالماره رفت و به آنان فرمود: احامتل نفر از

 رکدم ، داخل شوید تا مانع خواسته او نسبت به من شوید.
 اند و او را به بیعت با یزید فرا خواند.امام حسنی )ع( وارد داراالماره شد. ولید نامه یزید را برای ایشان خو

امام خطاب به ولید فرمود: ای امری، ما اهل یبت نبوت و معدن رسالت و جایگاه آمد و شد مالئکه و محل نزول رمحت هستمی خدا با ما شروع 
بیعت منی کند؛   ملل من با خصیی چون اورکده و با ما خمت منوده است. یزید مردی فاسق، شراب خوار، آدم کش است که آشکارا گناه یم کند و کیس

 ویل بگذارید امشب را صبح کنمی و نبگرمی که کدام یک از ما برای خالفت و بیعت سزاوارتر است.
 سپس از آنجا خارج شد و مهراه اصحابش حرکت رکد تا به منزل رسید.
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لُف املالئک  ِة و ُمختی سالی عِدُن الرِّ ِت الُنُبّوة و می خمِت.إّنا اهُل یبی حی اهلّل ُ و نِبایی بُط الرمحة نِبا فتی  ة و َمی
ِة، ُمعِلٌن ِبالِفسِق؛ می فِس اُمُلَتی مِر و قاِتُل النَّ جٌل شاِرُب الخی زیُد ری  و یی

ه   و ِمللی ال   ُُیاِیُع ِمللی
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 با مروان بن حمک )ع(گفتگوی امام حسنی
امری  خورد رکد. مروان گفت: ای ابا عبداهلل ! من خری خواه وت هسمت و به وت یم گومی باامام حسنی)ع( فردای آن روز از منزل بریون آمد که با مروان بر

 ت کین که این اکر به صالح دین و دنیای وتست.عاملومننی یزید بی
 امام فرمود: انا هلل و انا الیه راجعون. هنگایم که مردم به حاکمی ملل یزید مبتال شوند، باید فاتحه اسالم را خواند. 

ی بر وت! یم گویی با یزید بیعت کمن؛ در حایل که او مردی فاسق است.سخن بسیار بیجایی گفیت؛ ای صاحب لغزش های وا
 بزرگ! 

ویل من را وت را مالمت منی کمن؛ زیرا رسول خدا)ص( وت را لعنت رکد ، زماین که در صلب پدرت حمک بن ایب العاص 
 ده، سخین جز این بر منی آید که به بیعت با یزید فرا خخواند.وبدی، و از کیس که رسول خدا )ص( او را لعنت رک

من از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: خالفت بر خاندان اوبسفیان حرام است. وقیت که معاویه را بر فراز منرب من 
ور تدیدید، شکمش را بشکافید. ویل به خدا سوگند، مردم مدینه هنگایم که معاویه را بر منرب جدم دیدند، دس

 پیامرب)ص( را اجرا نکردند و خدای متعایل آنان را به یزید مبتال رکد.
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 مالقات با محمد بن حنفیه
دینه به مست مکه است. محمد بن حنفیه از صتممی آن حضرت برای خروج از مدینه آگاه شد و نزد آن حضرت امام حسنی)ع( آماده ترک م
 منت وصیت نامه این است: و ونشت و به او داد را  رفت. امام وصیت معروفش

 گواهی یلع بن محمد معروف به ابن حنفیه. حسنیبسم اهلل الرمحن الرحمی. این وصیت حسنی بن یلع است به برادرش  
به یگانگی خدا یم دهد و شهادت یم دهد محمد نبهد و فرستاده اوست و شهادت یم دهد هبشت و دوزخ حق 
است و روز جزا بدون شک به وقوع خواهد پیوست.من از روی خوش گذراین و از روی خودخواهی و برای فساد 

دم به وجود آمهد است. یم و ستمگری خروج نکردم؛ بلکه هدف من، اصالح فسادهایی است که در امت ج
خوامه امر به معروف و هنی از منکر رکده ، به سنت جدم و راه و روش پدرم یلع بن ایب طالب عمل کمن. پس هر 
کس این حقیقت را از من بپذیرد ، راه خدا را پذیرفته است و هرکس رد کند ،من با صرب و استقامت راه خود را در پیش 

 و این مردم به حق داوری کند.خوامه گرفت تا خدا میان من 
نفر یم رسید ، از شهر مدینه خارج شد و به  21، شب هنگام به مهراه مجعی از بین هاشم که تعدادشان 61رجب سال  28امام حسنی)ع( یکشنبه 
 سوی مکه حرکت رکد.
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 خروج شبانه امام حسنی)ع( از مدینه
 دمحم جز به برادران، و هاشم بین از مجعی مهراه به هنگام شب هجری، شصت سال رجب 28 یکشنبه حسنی امام
 مکه سوی به و شد خارج مدینه شهر از رسید، یم نفر 21 به تعدادشان که زادگان عمو و زادگان ردابر و ، حنفیه بن

 . رکد حرکت
 : خواند را آیه این شد خارج مدینه از امام که وقیت

جی   ری خی
ا فی اِئًفا ِمْنهی ُب  خی قَّ ی َتی الی ۖ   یی بِّ  قی ِن  ری جِّ ْوِم  ِمنی  نی ، اْلقی امِلِنیی

 (21) سوره قصص، آیه  الظَّ
 .بهد اتنج  ستمکار قوم از مرا وردگاراپر گفت  رفت بریون نگران و ترسان( مصر) آنجا از(  مویس) که آنگاه

 امام حسنی )ع( بر خالف عبداهلل بن زبری مسری مدینه تا مکه را  از مسری اصلی  طی منود  تا  وارد شهر مکه شدند.
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 مکه به حسنی)ع( امام ورود
 انبج متوّجه که هنگایم و»رکد: مي تالوت را آیه این ورود، هنگام به شد و مکه وارد هجری شصت سال شعبان سوم روز در( ع) حسنی امام

 (22)سوره قصص، آیه!«کند هدایت راست راه به مرا پروردگارم امیدوارم: »گفت شد مدین
 .شد ساکن وبد معروف العباس دار به که او خانه در عباس بن عبداهلل دعوت به آن حضرت 

 .است حضرت آن هنضت عمر بیشَتین که. یدانجام طول به ماه چهار مکه در حضرت اقامت مدت
 طرف از. وبد ضعیف یاربس  دمشنان ناحیه از تعرض احامتل و وبد امن حرم مکه زیرا وبد؛ ای سنجیهد انتخاب( ع) حسنی امام وتسط مکه شهر انتخاب
 به پیام رساندن رایب نقطه مناسبَتین و اسالیم قلمرو سراسر از مسلمانان اجامتع محل مکه، رو این از و وبد حج آستانه در مکه، به امام ورود دیگر
 .وبد عمویم افکار

 .شدند یم شرفیاب ایشان خدمت گروه گروه مردم مکه، به( ع)حسنی امام ورود با
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ن قالی عی  ْدیی ّجهی ِتْلقاءی می ی ّا وتی بیلو ملی واءی السیّ ن سی ِدیی ْ ْن َيی ّّب ای  سي ری
 (22)سوره قصص،آیه                            
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  امام به کوفه اهل نگاری نامه
 سخناین طی وبد، کوفه در یعهش بزرگان از که سلامین.  رکدند اجامتع خزاعی صرد بن سلامین منزل در شدند، مطلع معاویه مرگ از کوفه شیعیان وقیت
  :گفت وفیانک به

 نامه او به کنید یم کارپی  دمشنانش با و یاری را او که دارید یقنی اگر. هستید پدرش و یلع بن حسنی شیعیان مشا
 .ندهید فریب را او ترسید، یم خود سسیت از اگر ویل. نبویسید

 به( ع)حسنی امام به نکوفیا نگاری نامه سپس. شومی یم کشته او کنار در و جنگمی یم دمشنانش با ما بلکه نه،: گفتند حاضران هنگام این در
 .شد آغاز مضمون این

 مردم که چرا ن؛ک عجله حضرت، آن به( ع) یلع به حسنی مسلمانان و مومن شیعیان از. الرحمی الرمحن اهلل بسم
 .باد وت بر سالم و! عجله عجله، مه باز! عجله عجله،. ندارند وتجه کیس به مشا جز و هستند مشا منتظر

 
 .رکد متام امام بر را حجت کننهد، دعوت هزار12 با نامه 151 ارسال
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 کوفه به مسمل اعزام 
 است آگاهی و داقتص روی از ها دعوت این آیا کند پیدا اطمینان ابتدا که داشت آن بر را امام داشت، آهنا از امام که وشناخیت کوفه مردم بد سابقه
  :فرمود مرقوم نکوفیا به مضون این به ای نامه و منود انتخاب مناینهد عنوان به را عقیل بن مسمل خود، اعامتد مورد خخص اساس، این بر.یانه

 را او و ادم،فرست مشا سوی به ار بیمت، اهل از اطمینان و وثوق مورد خخص و عمومی پسر و برادرم اکنون مه
 هاتیان نامه در نچهآ مهانند مشا رای که ونشت من برای مسمل اگر. نبویسد برامی را نظرتان و وضع که رکدم مامور
 .آمد خوامه مشا نزد زودی به اهلل شاء ان است،

 .شد کوفه شهر وارد شوال پنجم در و رکد ترک مکه رمضان نیمه در عقیل بن مسمل

  



 

24 

 

اِعٌث  ِإّنِّ  ْیُکْم  بی ِخي ِإلی
ی
ي اْبنی  وی  أ مِّ ِتي وی  عی ْهِل  ِمْن  ِثقی

ی
ِتي أ ْ  یبی

ِإْن  بی  فی تی َّ  کی ُه  ِإلی نَّ
ی
ِد  أ عی  قی می ُي  اْجتی

ْ
أ ِئُکْم  ری لی   می

ی ا ِمْلِل  یلعی ْت  می ِدمی  ُرُسُلُکْم  ِبِه  قی

ُم  ْقدی
ی
ْیُکْم  أ لی ِشیکًا  عی اءی  ِإْن  وی  اهللَّ  شی
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 مکه در)ع(حسنی امام خطبه
 .درک اعالم چننی این را خود خروج ، آن در و خواند ای خطبه کند، حرکت عراق سوی به و شود خارج مکه از آنکه از پیش( ع)حسنی ماما
 

 بیمن یم خود چشم با گویا و آمد خوامه فرود آنجا در که است شهد معنی گاهیل قت  من برای اهلی، ونثای محد از پس
 های شکم و طعهق قطعه مرا اعضای رکبال، و وناویس میان در سرزمیین در( کوفه لشکریان)بیابان های گرگ که

 راضی خدا آنچه به تیب اهل ما. نیست گریزی است، ونشته قضا قمل با که پیشامدی از. کنند یم سری را خود گرسنه
 .خوشنودمی ، است
 ند،ک ثنار پرودگار لقای و شهادت راه در را جانش و بگذرد خویش خون از ما راه در است حاضر که مشا از کس هر
 .رکد خوامه حرکت صبح فردا من که کند حرکت ما با
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ْن اکنی باِذال فینا َُم  ْل ـجی می حی ْ ْلریی ُه فی ْفسی  ِلقاِء اهلّلِ نی
نًا یلعی طِّ ُه، وی ُموی ناتی عی   می
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 مالقات با فرزدق شاعر - منزلگاه صفاح
کنار امام حسنی)ع( وتقف رکد و گفت: خداوند خواسته و آرزویت را درباره آنچه دوست یم در منزل صفاح ، فرزدق بن غالب شاعر آمد و در 

 داری، برآورده سازد.
 سپس گفت: پدر و مادرم به فدایت باد ای پسر رسول خدا)ص(؛ چه چیز مشا را پیش از انجام حج به شتاب وا داشته است؟

  یم شدم.امام حسنی)ع( فرمود: اگر عجله منی رکدم، حامًت دستگری
سپس امام از او پرسید: درباره اخبار مردم پشت سرت)مردم کوفه( برای ما بگو. فرزدق گفت: از فرد آگاهی سئوال رکدی. دل های مردم با 

 مشاست و مششریهایشان با بین امیه، و قضای اهلی از آمسان نازل یم شود و خدا آنچه خخواهد انجام یم دهد.
گفیت. اکرها به دست خداست و خداوند آنچه را خخواهد انجام یم دهد و پرودگار ما هر روز در اکری است. اگر قضای امام حسنی)ع( فرمود: راست 

ب حق باشد بر خالف آرزوی ما رقم خخورد، آن کس که طالاهلی  اهلی بر وفق مراد ما نازل گردد. خداوند را بر نعمت هایش ستاش یم کنمی و اگر قضای 
 است.و سرشتش تقوا، ضرر نکرده 

 آنگاه امام شَتش را به حرکت در آورد و فرمود: السالم علیک، و به مسری خود ادامه داد.
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 :فرزدققال                                                               

ک             عی اِس می ه  وی  ُقُلوُب النیّ ییّ یِن أمی عی بی  ُسُیوُفُهْم می
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 س بن مسهر به کوفهاعزام قی -منزلگاه حاجر
 حسنی)ع( در منزلگاه حاجر ، قیس بن مسهر صیداوی را به مهراه نامه ای به سوی کوفه فرستاد.امام 

 آن حضرت در ضمن نامه به کوفیان چننی مرقوم داشت: 
ند. لذا از خدا ب حق ما اجامتع رکده انامه مسمل بن عقیل به من رسید که در آن از حسن رای مشا خرب داده وبد و اینکه بزرگان مشا بر یاری ما و طل

 .خواسمت که اکر ما را نیکو گرداند و در مقابل این اکر، بزرگَتین اجر را به مشا عطا کند.ان شاء اهلل در این روزها نزد مشا خوامه آمد
ا به منرب رود و از امام ز قیس خواست تقیس بن مسهر در راه کوفه به دست حصنی بن منری دستگری شد و به نزد ابن زیاد فرستاده شد.ابن زیاد ا

حسنی)ع( و پدرش یلع)ع( بدگویی کند. ویل قیس باالی منرب رفت و گفت:ای مردم! این حسنی بن یلع)ع( هبَتین خلق خدا، فرزند 
بیداهلل ابید.قیس آنگاه عفاطمه)س( دخَت رسول خدا)ص( است و من فرستاده او به سوی مشا هسمت، و در منزل حاجر از او جدا شهد ام .او را در ی

داختند نو پدرش زیاد را لعن رکد و برای یلع)ع( طلب رمحت منود.پس از این جریان، ماموران به دستور ابن زیاد، قیس را از باالی قصر به پاینی ا
 .و به شهادت رسید

 که به کوفه بن مطیع به امام گفت: مشا را به خدا قسم یم دمهدر مسری حاجر تا منزلگاه خزمیه، امام دوباره عبداهلل بن مطیع را مالقات رکد. عبداهلل 
 ده است. نروی؛اگر به آنجا بروی آهنا وت را یم کشند. امام در جواب او این آیه را تالوت منود: به ما منی رسد مگر آنچه خداوند برای ما مقدر رک
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رِبُ ِفیِه  یِن یخْ اءی ِقیٍل جی  ُمْسمِلِ ْبِن عی
ابی ِإنیّ کتی لی فی ِع می یمْک وی اْجامِتی

ْ
أ اِخُحْسِن ری ِرنی ْ َی  

ی  ِئکْم یلعی
ْجِر  می اْْلی ْعظی

ی
ِلک أ  ذی

ی ْن یِلیبیکْم یلعی
ی
ی أ ْلُت اهللیّ

ی
أ سی  فی
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 امام اکروان به قنی بن زهری پیوسنت -زرودمنزلگاه 
ک ین مکان اکروان امام با زهری بن قنی در ییکی دیگر از منازیل که امام حسنی)ع( در آنجا به اسَتاحت پرداخت منزلگاه زرود است. در ا

 منزلگاه خیمه برافراشتند. امام حسنی)ع( پیکی را نزد زهری فرستاد.
 فرستاده امام به زهری گفت:حسنی بن یلع )ع( مرا به دنبال مشا فرستاده است تا نزد او بیایی.

هلیم نبت عمرو به زهری گفت: پسر رسول خدا)ص( دنبالت ف عد از آن رستاده؛ یم خواهی نروی؟! سبحان اهلل! برو و سخنش را بشنو و بمهسر زهری ، دی
 برگرد. 

ری به هآن گاه زهری بن قنی نزد امام رفت و بعد از اندک زماین با چهره ای بشاش و درخشان بازگشت و امر رکد خیمه اش را به نزد امام بربند. ز
رنه این آخرین مالقات ما خواهد وبد. سپس حدیلی برای آنان نقل رکد و گفت: در مهراهانش گفت: هر کس دوست دارد دنبال من بیاید؛ و گ

نامی خوخحال سلمان فاریس به ما گفت: آیا از این میزان غ ،و غنامی بسیاری به دست آوردمی دیکی از پیکارهایی که خدا ما را بر دمشن پریوز رک
مان د )ص( را یافتید، از جنگ در راکبشان، بیش از امروز که غنامیی بدست آوردید، شادهستید؟ گفتمی : آری. او گفت : آن گاه که جوانان آل محم

 زهری پسس باشید. مهسر زهری برخاست و گفت : خدا برای وت خری خخواهد، از وت یم خوامه که در روز قیامت، نزد جد حسنی مرا یاری کین...
 .رسید شهادت هدر رکبال ب تا وبد امام اکروان پیشاپیش و رکد خداحافظی
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ِه  ِتِ
ْ
أ َّ الی تی

ُ
ِ ُث ُسوِل اهللَّ  اْبُن ری

ْیکی ُث ِإلی عی ْ  ُیی
ی
ِ أ ُتُه ُسْبحیانی اهللَّ

ی
أ ُه)زهری( اْمری ْت لی الی قی  فی

ْفت ری ی َْ َّ ا
ُ
ِمِه ُث الی ِمْعتی ِمْن کی سی ُه فی تی ْ َتی

ی
ْو أ  لی
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 عروه بن هاین و عقیل بن مسمل شهادت خرب -منزلگاه ثعلبیه
ه بین اسد در این . دو نفر از قبیلپرداختثعلبیه یکی دیگر از منازیل است که اکوران امام حسنی)ع( یک شب در آنجا به اسَتاحت منزلگاه 

اخته و دمکان خدمت امام رسیدند و گفتند: مسمل بن عقیل و هاین بن عروه در کوفه به شهادت رسیدند و ماموران ابن زیاد بر پاهای آنان ریسمان ان
 نان را در بازار یم کشیدند.پیکر آ

 در این هنگام امام فرمود: انا هلل و انا الیه راجعون و چند بار فرمود: رمحت خدا بر آنان باد. 
ن ؛ بلکه بمی آدسپس آن دو به امام گفتند: مشا را به خدا سوگند که به خاطر جان خودتان و خاندانتان از مهنی جا برگردید که در کوفه یار و پریو نداری

 است که آنان دمشن مشا شوند.
هادت ش در این هنگام فرزندان عقیل بن ایب طالب دگرگون شدند و گفتند: نه! به خدا سوگند تا انتقاممان را نگریمی یا مهان طور که برادرمان به

 رسید، طعم شهادت را نچشمی، آنان را رها منی کنمی.
 دگی خریی ندارد.در این هنگام فرمود: بعد از آنان زن )ع(امام حسنی

داد اسدی به مهراه برادرش در ثعلبیه خدمت امام رسیدند و گفتند: یم ترسمی جانتان به خطر بیفتد. امام با شالقی که در دس داشت بر  تُخحیری بن شی
 روی صندوقی که در پشت سرش قرار داشت زد و فرمود: این، نامه های بزرگان شهر]کوفه[ است.
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ا ِ  ِإنیّ ِإنیّ  هلِلّ ْیِه  ـاوی اِجعونی  ِإلی ِ ا ُة محی ری ری ْیِهمی هللَّ لی  اعی

ْعدی هُؤالِء  ْیِش بی رْیی ِِف اْلعی  ال خی
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 امام خدمت به اشعث بن محمد پیک رسیدن -زباله منزلگاه 

ساند.وقیت امام به رمحمد بن اشعث طبق وصیت مسمل بن عقیل پیکی را با نامه نزد امام فرستاد تا خرب شهادت مسمل و هاین را به اطالع امام ب
 .منزلگاه زباله رسید ، پیک محمد بن اشعث با نامه ای حاکی از فرجام اکر مسمل و یب وفایی اهل کوفه بعد از بیعت با او، خدمت امام رسید

 
و وتسط ماموران حصنی یل اامام قبل از رسیدن خرب شهادت مسمل ، عبداهلل بن بقطر، برادر رضایی خود را به مهراه نامه ای به سوی کوفه فرستاد. و

رفت و در  ربن منری دستگری شد و نزد عبیداهلل بن زیاد برده شد.عبیداهلل به او گفت باالی قصر برو و حسنی را لعنت کن. عبداهلل بن بقطر باالی قص
 انه فزرند مسیه زنازاده یاریمقابل مردم، فریاد زد: ای مردم ،من فرستاده حسنی)ع( هسمت. ای مردم، او را بر ضد ابن زیاد، فرزند مرج

 او را از باالی بام قصر به پاینی انداختند و به شهادت رسید.  داد کنید.عبیداهلل دستور 
 نامه ای را بریون آورد و فرمود: ، شهادت عبداهلل بن بقطر را شنیدهنگایم که امام خرب

 «حیق از ناحیه ما بر گردن او نیست.شیعیان، ما را تنها گذارده اند. هر کس خخواهد یم وتاند برگردد و »
 در این هنگام مردم از چپ و راست از اطراف امام پراکنهد شدند و تعداد اندکی مهراه امام باقی ماندند.
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ْد  وی                ا قی نی لی ذی ا خی ُتنی  ِشیعی
ْن  می بَّ  فی حی
ی
افی  ِمْنُکُم  أ ری ِ

َْ ِرْف  ااِل ْنصی ْلیی  فی
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 از نزدیکی سپاه ابن زیاد آگاهی امام - شرافمنزلگاه 
اکروان امام حسنی)ع( پیش از رسیدن به منزل ذو حسم، یک شب در منزل شراف وتقف داشت. هنگام صبح امام به یارانش دستور داد آب 

ن اکر میسر نشد و یبسیاری برداشتند. اکروان امام پس از حرکت، نریوی تحت فرماندهی حر را مشاههد رکد و کوشید از دسَتس آنان خارج شود؛ اما ا
 سرانجام در منزل ذوحسم سپاه حر به اکروان امام رسید.

پشت سرمان قرار  اهنگایم که از دور سپاه حر منایان شد، امام فرمود: آیا در این منطقه پناهگاهی وجود دارد که ما بتوانمی به آنجا پناهنهد شومی و آن ر
 دهمی ، تا از یک جهت با آهنا روبرو شومی؟

دی پاسخ دادند:بله. ذو حسم کنار مشاست که یم وتاین از جانب چپ به سوی آن بروی. اگر پیعبداهلل سی ِعل ای دی و ُمذری بن ُمشمی سی از  ش بن ُسلمی ای
 آنان به آنجا بریس، اکر بر وفق مراد مشا خواهد وبد.

 .اکروان امام به سوی ذوحسم مامتیل شد و قبل از رسیدن سپاه حر در ذو حسم مستقر شد
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 رویارویی با سپاه حر بن یزید ریاحی –ذو حسم منزلگاه 
 ههنگایم که اکروان امام به ذوحسم رسید، دستور داد چادرها را برپا رکدند. وقیت چادرها َب شد، لشکریان کوفه رسیدند. آنان هزار نفر ب

وانان )ع( وتقف رکدند. در این هنگام امام حسنی)ع( به جفرماندهی حر بن یزید متیمی وبدند. حر و سوارانش در گرمای ظهر مقابل امام حسنی
ید. امام به سفرمود: این مجاعت را آب بدهید و سریابشان کنید و به اسب هایشان نیز آب نبوشانید. جوانان برخاستند و چننی رکدند.وقت مناز ظهر فرا ر

رادش رکد و ز خخوانید و ما با مشا مناز یم خوانمی.امام بعد از سالم مناز، رو به حر و افحر فرمود: آیا یم خواهی با یارانت مناز خخواین؟ حر گفت: نه؛ مشا منا
ا یبعد از محد ونثای اهلی فرمود: اوضاع زمان دگرگون شهد؛ زشیت ها آشکار، و نیکی ها و فضیلت ها از محیط رخت بسته است. زندگی در این دن

ود و ندکی، مانند قطرات مانهد در ته ظرف آب ، باقی منانهد است. آیا منی یبنید به حق عمل منی شتلخ و ناگوار گشته است. از فضایل انساین جزء ا
ان را ملاز باطل باز داشته منی شود؟ در چیین شرایطی باید مومن خواهان دیدار خدای عّز و ّجل باشد. من چننی مرگی را جز سعادت، و زندگی با ظا

ایند و دین، لیسه ای است که بر زبان آهنا جاری است. تا زماین که معیشت آهنا برقرار باشد، دین دارند؛ اما جز خواری منی بیمن.مردم نبدگان دنی
عزایت  ههرگاه در امتحان افتند، متدینان اندک خواهند وبد.امام دستور حرکت را صادر رکد اما حر مانع حرکت امام شد. امام به او گفت : مادرت ب

ر گفت: به خدا قسم اگر کس دیگری این مجله را به من یم گفت، از جوابش صرف نظر منی رکدم، ویل به خدا قسم نبشیند! چه یم خواهی؟ ح
ه مدینه باز بدرباره وت چاره ای ندارم جز اینکه مادرت را به نیکوترین وجه یاد کمن.  حر به امام گفت راهی را انتخاب کن که نه به کوفه برسد و نه 

 به ابن زیاد نبویسم.سپس گفت : از مست قادسیه به مست چپ مامتیل شو. اکروان امام چننی منود و حر نیز آنان را مهراهی رکد.گردد تا من نامه ای 
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الی 
ی
ْونی  أ ری نَّ  تی

ی
ُل  الی  اْلحیقَّ  أ نَّ  وی  ِبِه  ُیْعمی

ی
اِطلی  أ ی الی  اْلبی هی ْنُه ُُيْتی بی  عی غی ْ اِء  ِف  امْلُْؤِمُن  ِلریی ِ  ِلقی ّقًا  اهللَّ  ُمحِ

ِإّنِّ  ی الی  فی ری
ی
یْوتی  أ اةی  ِإالَّ  امْل اةی  الی  وی  اْلحییی عی  اْلحییی امِلِنیی  می

مًا  ِإالَّ  الظَّ ری  بی

اسی  ِإنَّ  ِبیُد  النَّ ا عی ْنیی یُن  وی  الدُّ ْعٌق  الدِّ   لی
ی ْ  یلعی ِِتِ

ْلِسنی
ی
ُه  أ ُحوُطونی ا یی ْت  می رَّ اِیُشُهْم   دی عی امی ِإذی ُیوا فی ِء ِب  ُمحِّ لَّ   اْلبیالی اوُننالدَّ  قی  یَّ
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 خطبه َمم امام حسنی)ع( -بیضه منزلگاه 
 قافله امام حسنی)ع( با سپاه حر، حرکت رکدند تا در منزلگاه بیضه فرود آمدند و فرصیت دیگر پیش آمد تا امام طی خطبه ای علت قیام خویش

 را برای اصحاب خود و سپاه حر تشریح کند.
ص( فرمود: هر مسلماین که با سلطان ستمگری مواجه شود که حرام خدا را حالل و پامین اهلی را درمه امام در خطبه خود فرمود: ای مردم، پیامرب)

می، با کیم شکند و با سنت پیامرب)ص( به مخالفت برخاسته و در میان نبدگان خدا، راه گناه و دمشین در پیش گرفته است، ویل او در مقابل چننی حا
 بر خداوند است که این فرد ]ساکت[ را به جایگاه مهان طغیانگر ]در آتش جهمن[ داخل کند. عمل یا گفتار، اظهار مخالفت نکند،

 و اطاعت خدا را ترک رکده اند. فساد را علین و حدود اهلی را تعطیل منوده اند.حرام خدا اینان)بین امیه( پریوی از شیطان را بر خود الزم مشرده اند
 و من برای تغیری این وضعیت شایسته ترم. را حالل و حالل خدا را حرام رکده اند

فرزند دخَت  و نامه هاتیان حاکی از بیعت مشا با من وبد. اگر بر پامین خود وفادار باشید، به ارزش انساین خود دست یافته اید. زیرا من فرزند یلع)ع(
 «. کین رکده استپامین شکین کند، به ضرر خودش، پامین ش پس هر کس»پیامرب)ص( هسمت. اما اگر با من پامین شکین منودید، راه خطا پیموده اید. 

  امام بعد از سخرناین از منزل بیضه حرکت رکد و حر نیز مهراه آن حضرت حرکت یم رکد.
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 ِ ُسولی اهللیّ نیّ ری
ی
ا الّناُس؛أ ی َُيّ اِتِه  (ص)ای یی الی ِف حی ْد قی  :قی

الا ِلُحُرِم ا  حِ
اِئرًا ُمْستی انًا جی ی ُسْلطی

ی
أ ْن ری ِ می ُسوِل اهللَّ ِة ری

اِلفًا ِلُسنَّ ِ ُمخی ْهِد اهللَّ اِکلًا ِلعی ِ نی  هللَّ
ِفْعٍل   ْوٍل وی الی ْ ِبقی ریِّ ْ ُیغی َّ َلی

ُ
ان ُث ِ وی اْلُعْدوی

ْ
ُث ِ ِباْْلِ اِد اهللَّ ُل ِِف ِعبی ْعمی  یی

ُه  لی ْدخی ُه می ْن ُیْدِخلی
ی
ِ أ  اهللَّ

ی ِقیقًا یلعی نی حی   اکی
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 قات با عبیداهلل بن حر جعیمال -قصر بین مقاتلمنزلگاه 
 وقیت امام حسنی)ع( در منزلگاه قصر بین مقاتل فرود آمد خیمه یکی از اشراف کوفه به نام عبیداهلل بن حر جعی را مشاههد منود. آن حضرت

 رفت. فرستاده خود را به سوی عبیداهلل روانه ساخت تا او را نزد امام فرا خواند. عبیداهلل پیام دعوت امام را نپذی
 سپس امام حسنی)ع( خود، به چادر عبیداهلل رفت و او را به یاری خویش دعوت منود.

ز این ا عبیداهلل گفت: به خدا سوگند یم دامن که هر کس از فرمان وت پریوی کند، به شهادت و خوشبخیت ابدی نائل شهد است. اما سوگندت یم دمه که
 .را به مشا تقدمی یم کمن« ملحقه»ر خود ارزاین نداشته است؛ ویل این اسِب یب نظری خودامر معافم بداری، زیرا جان من هنوز مرگ را ب

 امام فرمود: اکنون که در راه ما از ثنار جان امتناع یم ورزی، ما نیز به اسب وت، نیاز ندارمی. 
اسخ پرسید: برای یاری من آمهد اید. عمرو پدر این منزلگاه عمرو بن قیس مشرقی و پسر عمویش خدمت امام حسنی)ع( رسیدند. امام از آنان 

 ود.ش داد: من پریمردی هسمت که بدهی ام بسیار و عیاَل فراون است، چون منی دامن که اکر مشا به کجا یم انجامد، یم ترسم که امانت مردم ضایع
ز و بلند مرتبه است که او ویل به فریاد ما نرسد، بر خدای عزی امام حسنی)ع( فرمود: پس از اینجا بروید تا فریاد مرا نشنوید، که هر کس فریاد ما را بشنود

 را با صورت در آتش اندازد.
 اکروان امام بعد از مناز صبح حرکت رکد تا به سر زمنی نینوا رسید.
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ا ْبنی ْ ُیجِ
ملی ا فی نی تی اِعیی عی وی ِ ْن مسی  می

 می 
ی ُه یلعی ْن ُیِکبَّ

ی
لَّ أ زَّ وی جی ِ عی  اهللَّ

ی ّقًا یلعی نی حی اراکی ْیِه ِف النَّ ری  ْنخِ
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 نینوا
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 نینوا
نگ بگری و او ت چون نامه ام به وت رسید ، بر حسنی»ن زیاد نزد حر آمد و نامه ای با این مضمون به او داد: باسب سواری از سوی ا در سر زمنی نینوا

 «فرود آور. را در سر زمیین یب آب و خشک
 رانش گفت : این نامه امری عبیداهلل بن زیاد است که فرمان داده بر مشا سخت بگریم.حر نامه را خواند و به امام و یا

تر آن حضرت فرمود: من آغازگر جنگ نخوامه وبد.سپس امام به حر گفت: بیا تا کمی جلو ، امازهری بن قنی به امام پیشنهاد جنگ با سپاه حر را داد
 مام ، راه را ادامه دادند تا آنکه به رکبال رسیدند.، آن گاه فرود آیمی. حر و سپاهیانش مهراه ابرومی

رفنت به صفنی، از  م هنگامرمهراه است. پد بال چیست؟ گفتند: رکبال. سپس امام فرمود: محلی که با رنج و امام حسنی)ع( پرسید اسم این سرزمنی
 خونشان است. ن خته شدری دآمدنشان و مکان وفرمود: این محل فرتند. را گف اینجا گذشت، من با او وبدم، ایستاد و از نام این سرزمنی پرسید. نامش

 محمد)ص( اینجا فرود یم آیند. فرمود: اکرواین از خاندان پرسیدند چه کساین؟
است. م ریخته شدن خون ماست. به خدا قسم، مهنی جا، جای قربهای اکروان ما و محل آن گاه امام فرمود: اینجا فرود آیید. به خدا قسم ، اینجا جایگاه

 به اسارت گرفته یم شود. جدم این خرب را به من داد. ،ا مهان جایی است که اهل حرم ما به خدا سوگند، اینج 
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ِء  الی ْرِب وی اْلبی ُعوُذ ِبکی ِمنی اْلکی
ی
 اللَُّهمَّ ِإّنِّ أ

حیلُّ ُقُبوِرنی  ا می ا وی ُهنی اِئنی ُک ِدمی ْسفی ا وی می اِلنی حیطُّ ِرحی ا می اُهنی  ااْنِزُلوا هی
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 )ع(تحقق پیشگویی امری املومننی
  در جنگ صفنی را به یاد آورد. )ع(وارد سرزمنی رکبال شد، سخن امام یلع بن سلمی مهراه سپاه ابن زیاد هنگایم که هرمثه 

خاک را گرفت و وب رکد  ازهرمثه در صفنی در راکب امام یلع)ع( یم جنگید. در مسری صفنی، زماین که به رکبال رسیدند، امری املومننی مقداری 
 و آن گاه گفت: ای خاک، گروهی در روز قیامت از وت محشور خواهند شد که یب حساب وارد هبشت یم شوند.

هرمثه گفت: ای  یا بر ضد ما؟ سخن امام یلع)ع( را برای آن حضرت نقل رکد. امام از هرمثه پرسید: آیا با ما هسیترفت و  )ع(هرمثه نزد امام حسنی
 را واهناده ام و اینجا آمهد ام؛ از پسر زیاد در باره آهنا یم ترسم.  امرب)ص(، نه با وت هسمت و نه بر ضد وت؛ خاوناده و فرزندامنپسر پی

ر کس ما نبایش. سوگند به خدایی که جان محمد در دست اوست، امروز ه امام حسنی)ع( فرمود: پس هر چه سریع تر از اینجا برو تا شاهد کشته شدن
  کند. نرسد، خداوند او را وارد دوزخ یم کشته شدن ما باشد و به فریاد ما شاهد

 هرمثه با شنیدن این سخن به سرعت از آنجا فرار رکد تا شاهد شهادت امام نباشد.
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اهًا  ِک  وی ا لی هی ُ تیَّ
ی
ُة  أ بی ْ   الَتُّ
نَّ  ری ُیْحشی

ْوٌم  ِمْنِک  لی ْدُخُلونی  قی ةی  یی نَّ رْیِ  اْلجی
 ِحساٍب  ِبغی
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 ا رکدن خیمه هابرپ
ه ایشان برپا خیمه هایشان را اطراف خیم آن حضرت  و خویشان پس از فرود اکروان امام حسنی)ع( در رکبال، خیمه امام و فرزندانش برپا شد و اقوام

 رکدند.
 اشد.با دمشن مواجه ب پشت سر قرار داد تا تنها از یکسورا  امام حسنی)ع( هنگام َب خیمه ها، ین زار و وبته زار 

 
 از آمدن امام به رکبال، آگاه ساخت. را  نش، حر نیز در برابر آن حضرت اردو زد. آن گاه ابن زیاد اپس از استقرار امام و مهراه

کشم و یا ب از این رو ابن زیاد، نامه ای برای امام حسنی)ع( به این مضمون ونشت: اما بعد، یزید بن معاویه نامه ای برای من فرستاده که یا وت را 
 فرمان من و یزید شوی. والسالم. ینکه تسلمیا

 مستحق عذاب است.ندارم؛ زیرا او  من برای این نامه جوایب وقیت این نامه به دست امام رسید و آن را خواند، فرمود:
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 عمر بن سعد به رکبال ورود 
ر چهار ری و مامور جنگ با دیلامین شهد وبد. عمر بن سعد با لشکعمر بن سعد پیش از آمدن امام حسنی)ع( به عراق، از سوی ابن زیاد، وایل منطقه 

ا مامور رکد اد او رباز گردد. عبیداهلل بن زیبه کوفه عراق، دستور یافت تا )ع( به ده وبد که به علت ورود امام حسنیهزار نفری در محام اعنی اردو ز
آنکه  ا به شرطم. عبیداهلل جواب داد: قبول است، اا از این اکر معاف دار گفت: مرحرکت کند. عمر بن سعد به عبیداهللتا به سوی حسنی )ع( 

 .بال شودکه برای مقابله با امام حسنی)ع( عازم رک فرمان والیت ری را به ما بازگرداین. وقیت ابن زیاد چننی گفت، عمر بن سعد پذیرفت
 از آن است که گند، اگر سلطنت متام دنیا را داشته بایش و واگذار کین، هبَتبه وی گفت:دایی جان، به خدا سومغریه پسر خواهر عمر بن سعد  محزه بن
سعد  ای پسر ه  وبد: و فرمودا به یاد سخن امریاملومننی)ع( افتاد که به عمر بن سعد  مالقات کین که خون حسنی)ع( بر گردن وت باشد.در حایل خدا را 

 اختیار خواهی رکد.  را؛ و دوزخ وزخ شوی میان هبشت و دچه خواهی رکد روزی را که بایسیت به مقایم که مخری 
شته وبدند، را مامور که به حسنی)ع( نامه ون پس از ورود به رکبال هر کدام از سراین ویبه سپاه حر پیوست.  رکبال رسید و سوم محرم بهعمر بن سعد 

مامور پرسش از امام  سپس قره بن قیس حنظلی.شرم داشتند این دستوراز انجام آنان مهه اما به کوفه را بپرسند.  شرکد تا نزد امام بروند و هدف از آمدن
پس از آن قره «. ردمند باز یم گمردم شهرتان به من ونشتند که به سوی آنان بیامی؛ حال که منی خواه»شد و نزد امام رفت. امام در پاسخ به وی فرمود: 

 «اند.پاسخ امام را به او برس قیس نزد عمر سعد رفت تا نب
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ار ختار النی
تی ار فی نة والنی نیی الجی ًا ُتخرُی ِفیه بی قامی   کیفی أنتی إذ ُقمتی می
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 حسنی)ع( امام گسیل رکدن کوفیان برای جنگ با
گفت:  بیان رکد و و به دورغ نیکی ها و خخشش های او را از معاویه تعریف رکد رفت و عمر بن سعد به رکبال بر فراز منرب نابن زیاد بعد از فرستاد

ما  هیزید، پسر او نیز اخالق و روش او را در پیش گرفته است. پس باید مهه روسا و ساکننی برای ملحق شدن به سپاه خارج شوند و هر کس از سپا
 تخلف کند، امامن را از او بر یم دارم.

 دنبَتسانر و فتنه انگیزی و از عواقب امو شکر تشویق کننددر بنی مردم گردش کنند و آنان را به پیوسنت به ل تا مرداین را مامور رکد ابن زیاد، سپس
 تعداد لشکر عمر بن سعد که برای جنگ با امام حسنی)ع( گسیل شدند و نیز در نام فرماندهان لشکر کوفه ، بنی مورخان اختالف است.

زار نفر، یزید بن ار نفر، مشر بن ذی الجوشن با چهار هطبق نقل ابن شهر آشوب:حر با هزار نفر، کعب بن طلحه با سه هزارنفر، عمر بن سعد با چهار هز
ن ربیعی با هزار براکب کلیب با دو هزار نفر، حصنی بن منری با چهار هزار نفر، مضایر بن رهینه مازین با سه هزار نفر،َر بن حرشه با دو هزار نفر، شبث 

 نفر، حجار بن اخجر با هزار نفر تا ششم محرم وارد رکبال شدند.
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 تالش حبیب بن مظاهر برای جذب نریو
تکمیل شد، حبیب بن مظاهر اسدی نزد امام حسنی)ع( رفت و عرض رکد: ای فرزند پیامرب)ص(،  دچون ششم محرم رسید و لشکر عمر بن سع

به ایشان را ] آنان بروم و ید نزدها گروهی از قبیله بین اسد زندگی یم کنند و بنی ما و آهنا دوسیت برقرار است. آیا اجازه یم فرمای در این نزدیکی
 یاری مشا[ فرا خخوامن.
ثواب  و به وسیله آنان نفعی به مشا برساند. امام به او اجازه داد؛ لذا او نزد آنان رفت و به آهنا گفت: من مشا را به برتری آخرت امید است خداوند

و را دعوت رکدند تا ا یم خوامن، او مظلوم واقع شهد است؛ زیرا مردم کوفه دخَت پیامربتان فرا دعوت یم کمن، من مشا را به یاری پسر های عظیمش
 برخاسته اند و یم خواهند او را به قتل برسانند. با او به دمشین و ، اما اکنون او را رها رکدهیاریش کنند

را با خرب رکد. نزد عمر بن سعد رفت و او را از این ماجعمرو  پس از این سخرناین، حدود هفتاد نفر با او مهراه شدند. از آن طرف خصیی به نام جبلة بن
 گشت. (ع)به آنجا فرستاد و مانع از ملحق شدن آنان به امام حسنی عمر بن سعد نیز ازرق بن حادث صیداوی را با عهد

 افرمود: الحمداهلل کلری حسنی)ع( نقل رکد و امام ماجرا را برای امام متام حبیب بن مظاهر نزد امام برگشت و
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                           ِ ْلحیْمُد هلِلّ
 کلریًا  ای
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 دستور ممنوعیت آب برای اکروان امام حسنی)ع(
ی که حیت ا عبیداهلل بن زیاد نامه ای برای عمر بن سعد فرستاد که در آن آماده وبد: اما بعد، از رسیدن آب به حسنی)ع( و یارانش مانع شو، به گونه

و کشنت  نی عامثن بن عفان رفتار رکدند.منع آب در رکبال به این هبانه که موقع محاصره خانه عامثنشند، مهان طور که با امری املومنیک قطره از آن ننو
و  ه عامثن، نه تنها یلع)ع(خان محاصره آنچه گفته اند، در جریان بر عکس او نگذاشتند آب به او برسد، از دروغ های تبلیغایت بین امیه است؛ زیرا

ه خانه عامثن برای او فرستاد و به حسننی)ع( مه فرمود ب مخالفت انقالبیون، یلع)ع( سه مشک آب فرزندانش شرکت نداشتند، بلکه به رغم
 بروند و او را یاری کنند، به گونه ای که امام حسن)ع( مجروح شد.

 منع کنند.  و یارانش را از رسیدن به آب فرات روانه رکد تا امام زبیدی را با پاَد سوار به سوی شریعه در هفمت محرم عمر سعد ، عمرو بن حجاج
ل این آب را را منی بیین، به خدا از آن قطره ای منی چیش تا در حا پس از ممنوعیت آن عبداهلل بن حصنی ازدی بانگ برآورد: ای حسنی، آیا

 تشنگی مبریی. 
 هرگز او را نیامرز. امام حسنی)ع( فرمود: بار خدایا، او را تشنه اکم مبریان و

 یعبداهلل بن حصنی پس از واقعه عاشورا بامیر شد و هر میزان آب یم خورد سری منی شد، سپس قی یم رکد و دوباره آب یم خورد، ویل سریاب من
 شد. این اکرش وبد تا زماین که به هالکت رسید.
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 دیدار عمر سعد با امام حسنی)ع(
حرم، دیدارهایی را با عمر بن سعد داشته و طی آن کوشیهد وبد او را از جنگ منصرف سازد. امام امام حسنی)ع( از مهان روزهای اول م 

 راه بیست سوارکه شبانه میان دو لشکر با مه دیدار کنند. عمر سعد به مهفرستاد و به او پیغام داد  حسنی)ع(، عمرو بن قرظه اَاری را نزد عمر بن سعد
 فتادند. وقیت به مه رسیدند، امام به اصحابش فرمود که به کناری روند و عمر بن سعد نیز چننی رکد.راه ا و امام نیز با مهنی تعداد

 آنگاه امام حسنی)ع( به ابن سعد فرمود: وای بر وت! آیا از خدایی که بازگشت وت، به سوی اوست منی تریس و با من یم جنگی؟ در حایل که یم
 شوی.  تا مقرب درگاه اهلی مهراه شو پیامرب)ص( دارم؛ این گروه را رها کن و با منداین که من فرزند کیسمت و چه نسبیت با 

ن هبَت از آن م هتیه یم کمن. گفت: امواَل را یم گریند. امام فرمود: عمر بن سعد گفت: یم ترسم خانه ام را خراب کنند. امام فرمود: من برایت خانه ای
 ایب نداد.را به وت یم دمه. عمر بن سعد ساکت شد و جو

وت را در بسَتت بکشد و در روز قیامت، نیامزد؛ امید دارم از گندم عراق جز اندکی  خدا به زودی آنجا را ترک یم رکد، فرمود: امام در حایل که
 نخوری.

 لشکرش باز گشت. عمر بن سعد گفت: اگر گندم نباشد، جو خواهد وبد. سپس به سوی
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ْعٍد  ، یا اْبنی سی ْیحیکی  وی

ْن ُت  
ی
؟أ ِلْمتی ْن عی نا اْبُن می

ی
أ ِن، وی     قاِتلی

اهلِل إّّن ْلرجو أن ال تأکلی ِمن ُبّر العراق إاّل یسریًا   فوی
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 عباس بن یلع)ع( آب آوردن 
هت آوردن بیست پیاده مهراه با بیست مشک]ج برادرش عباس را با یس سوار و آن حضرتهنگایم که تشنگی بر امام و یارانش شدت گرفت،

 رچم را در دست داشت. پ ایشان نافع بن هالل تا نزدیکی فرات پیش رفتند، در حایل که پیشاپیش روانه رکد. آنان شبانه ی شریعهآب[ به سو
 و برای چه آمدی؟ نافع گفت: آمهد امی تا از این آیب که ما را از آن منع رکده اید نبوشمی. عمرو بن حجاج )مامور شریعه( صدا زد: کیسیت

 فت: نبوش، گوارایت باد. نافع پاسخ داد: قطره ای از این آب منی ونشم در حایل که حسنی و یارانش، تشنه اند. عمرو بن حجاج گ
اشته اند که آب به اینان نیست. ما را اینجا گم آب دادن مهراهان نافع پیش آمدند. عمرو گفت: این اکر انجام شدین نیست و راهی برای در این هنگام

نند و آنان ویرش پیاده اش گفت مشک ها را پر ک به یاران [بدون وتجه به سخن وی]. وقیت مهراهان نافع به او نزدیک شدند، نافع منع کنمی را از آنان
وم بردند و محله نافع بن هالل به آهنا هج و  بردند و مشک ها را پر رکدند.عمرو بن حجاج با افرادش به مهراهان نافع محله رکدند، اما عباس بن یلع)ع(

 نان را دفع رکدند.آ
 دادند.« سقاء»سر انجام یاران امام حسنی)ع( با مشک های پر نزد امام بازگشتند. از این پس به عباس لقب 
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 آمدن مشر بن ذی الجوشن به رکبال مهراه با نامه ابن زیاد
)ع( از مواضع که غایله به صلح پایان یافت و حسنی رکد در آن اظهار خوخحایل دیدار با امام حسنی)ع( نامه ای به ابن زیاد ونشت وعمر سعد بعد از 

 خود عقب نشیین رکد. او یم خواست تا با راه حل مساملت آمیز، از این خحران عبور کند و حکومت ری را به دست آورد.
فرود آمهد. به خدا  در سر زمنی وتبه او گفت: این را یم پذیری؟ در حایل که ]حسنی[  بن ذی الجوشن چون نامه به عبیداهلل ابن زیاد رسید، مشر

 هن وتست.وسوگند اگر از منطقه تحت امر وت بریون رود، عزت از آن وی خواهد وبد و ضعف و ناوتاین از آن وت. این امتیاز را به او مهد. زیرا مایه 
 عبیداهلل نامه ای ونشت و مشر را مامور ساخت تا نامه را به عمربن سعد برساند.

تار کین. ببنی اگر داری و با مسامحه با او رف رای عمر سعد چننی وبد: اما بعد، من وت را نزد حسنی نفرستادم که خود را از جنگ با او بازنامه ابن زیاد ب
و نشان را بریز اگر نپذیرفتند، بر آنان محله کن و خو حسنی و مهراهانش در برابر حمک من تسلمی شدن، آنان را با مساملت به سوی من بفرست؛ و

اسپاس، تفرقه افکن ن اعضایشان را ُملله کن. چون سزاوار آن هستند.و بعد از آنکه حسنی کشته شد، اسب بر سینه و پشت آن بتازان؛ زیرا که او
 پس اگر وت به این دستور عمل رکدی، پاداش کیس که مطیع است برای وتست، و اگر منی پذیری، فرماندهی را به مشر واگذار کن. و ستمگر است.

 مشر بن ذی الجوشن عصر مهن محرم با فرمان جدید عبیداهلل به رکبال رسید و نامه را به عمرسعد رساند.
 اهلل خیل یا»برآورد ادفری پس پس از آنکه مشر، حمک جدید را در مهن محرم به رکبال آورد، عمر بن سعد برای نربد با سپاه امام حسنی)ع( آماده شد.

 .دندرک حرکت( ع)حسنی امام اکروان های خیمه سوی بهسپس  .باد بشارت را مشا که شوید سوار خدا، لشکریان ای«»ابشری و ارکیب
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َّ ِسْلماً  ْ ِإلی ْث هِِبِ اْبعی ُموا فی ْسلی  ُحْکِمي وی اْستی
ی ْصحیاُبُه یلعی

ی
نْیٌ وی أ لی ُحسی زی ِإْن نی  اْنُظْر فی

ُهْم  ْقُتلی یتَّ تی ْ حی هْْيِ
ْف ِإلی اْزحی ا فی ْ وبی

ی
ونی وی ِإْن أ قُّ حِ

ِلکی ُمْستی ْ ِلذی ُ ِإمهنَّ ْ فی لی هِِبِ لِّ  وی مُتی
ُلوم اٍت ظی ُه عی ِإنَّ ُه فی ْهری ُه وی ظی ْدری ْیلی صی ْوِطِئ اْلخی

ی
أ نْیُ فی  وی ِإْن ُقِتلی اْلُحسی
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 َملت خواسنت امام حسنی)ع(
 ن به سوی وت یم آیند. امام حسنی)ع( از جایهنگایم لشکر عمر بن سعد آماده نربد شد، عباس نزد امام آمد و عرض: برادر جان، لشکر دمش

 و چه یم خواهند؟  خویش برخاست ، فرمود: برادر، جامن به فدایت، سوار شو و از ایشان بپرس چه پیش آمهد
 عباس با بیست سوار از مجله زهری بن قنی و حبیب بن مظاهر نزد لشکر ابن سعد آمد و به آنان گفت: چه پیش آمهد و چه یم خواهید؟

 دهید. و اال با مشا جنگ کنمی.نمی به حمک او تن که به مشا پیشنهاد ک گفتند: از امری دستور رسیهد
 عبداهلل روم و سخن مشا را به ایشان عرضه بدارم. اس فرمود: شتاب مکنید تا نزد اباعب

ا فردا از ایشان َملت اگر بتواین ت آنان برگرد و فرمود: پیش و سخن آن لشکر را به عرض امام رساند. امام حسنی)ع( عباس نزد امام حسنی)ع(رفت
امشب برای پرودگار خود مناز گزارمی و دعا کنمی.زیرا خدا خودش یم داند که من مناز و تالوت کتابش را  بگری و آنان را از ما بازگردان، تا اینکه

 دوست دارم.
زیرا درباره این د، هد که امشب را بازگردید تا در مورد این مسئله یبندیش از مشا یم خوا عباس پیش لشکر کوفه بازگشت و چننی گفت: ابا عبداهلل

 ، مهدیگر را مالقات خواهمی. یا آنچه مشا یم خواهید یم پذیرمی، یا رد یم کنمی.یی نکرده امی. چون صبح شودگوموضوع با مه گفت 
 ابت یم رکدمی.اج عمرو بن حجاج گفت: به خدا قسم اگر ترک و دیلمی این درخواست را یم رکد،
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ِخي
ی
ا أ ْنتی یی

ی
ْفِسي أ ْب نِبی اُس اْرکی بَّ ا عی  یی

اءی هِِبِ   ا جی مَّ ْم عی ُ هلی
ی
یْسأ امُهْ وی ت ْلقی یتَّ تی  حی
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 عاشورا شبسخن امام با یاران در 
 یاران خود را مجع رکد و به آنان فرمود:، امام حسنی)ع( عاشورا شبابتدای در 

 

 ومی.و خویش سپاس یم گ ستایش ها، نثاگویی یم کمن و او را در گفتاریخدای بلند مرتبه را به هبَتین »
 ود ندیهد ام، خ اما بعد، من یاراین با وفاتر و هبَت از یاران خود سراغ ندارم، و خانداین نیکوتر و رهمبان تر از خاندان

اهد شد. با این دمشنان چه خوپاداش نیکو دهد. بدانید که من یم دامن فردا سرونشت ما مشا خداتیان از جانب من به 
 «اکنون به مهه مشا اجازه رفنت یم دمه؛ پس مهه آزادید که بروید و بیعیت از من بر گردن مشا نیست.

 

 برای ما پیش نیاورد. را آن روز گفت: برای چه این اکر را بکنمی؟ تا پس از وت زنهد باشم؟ خداوند هرگزدر این هنگام عباس 
 .میتا با وت مبری میهرگز وت را رها منی کنکنمی، نزد خداوند چگونه عذر آورمی؟  افت: اگر وت را راهآن گاه مسمل بن عوسجه گ

از وت محافظت  شپس از آن سعید بن عبداهلل بن حنی گفت: نه، به خدا ای پسر پیغمرب، ما هرگز وت را رها منی کنمی. تا خداوند بداند که در غیاب پیامرب
اه وت کشته یم شوم و سپس زنهد یم شوم و سوزانهد یم شوم و سپس ذرات وجودم را به باد یم دهند و هفتاد بار با من چننی یم رکدمی. اگر بدامن که در ر

  شود ، از وت جدا منی شوم تا آنکه در راکب وت کشته شوم.
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 روز عاشورا
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 با یزیدیانو امتام حجت  (ع)حسنی امام نیایش
 جناح بر را قنی بن زهری:آراست چننی وبد، پیاده نفر 04 و سواره نفر 23 از متشکل که را خویش سپاه صبح، مناز ادای از بعد راعاشو صبح( ع)حسنی امام

 حضرت.داد قرار سر پشت را گاه خیمه و سپرد( ع)یلع بن عباس برادرش به را پرچم.  گماشت( میسره) چپ جناح بر را مظاهر بن حبیب و( میمنه)راست
 از نتواند دمشن تا زنندب آتش را آن نربد، هنگام و بریزند وبدند، رکده آماده قبال که اکنایل داخل وبد، گاه خیمه پشت که هایی ین و ها هیزم تا ددا دستور
 :داشت عرضه و رکد بلند آمسان سوی به را خود دستان حضرت آن سپس.خجنگند دمشن با مست یک از فقط و کند محله سر پشت

 ،دوست ود،ر یم کف از چاره و گردد یم سست آن دل در که گراین های غم بسا چه هسیت، سخیت هر در من امید و اندوه، هر در من گاه تکیه وت خداوندا،
متام حجت با ا به منظور امام حسنی)ع(. رکدم رو وت سوی به فقط و آوردم وت پیشگاه به را آن من و کند، یم نکوهش دمشن و دارد یم بر یاری از دست

 رمود:فکوفیان، بر مرکب خویش سوار شد و در مقابل لشکر عمر بن سعد قرار گرفت و با صدای بلند، به طوری مهه یم وتانستند آن را بشنوند، چننی 
به خدا  آوردندگانمیان ا من را برریس کنید و نبگرید من کیسمت؟ آیا من فرزند دخَت پیامربتان نیسمت؟ آیا پسر او و عمو زاده اش و نخستنی ا بعد، نسبام

یا آن سخن معروف آ نیسمت؟آیا محزه، سرور شهیدان، عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار، شهیدی که با دو بال در هبشت پرواز یم کند،عموی من نیست؟
 از منی دارد؟ا از ریخنت خون من ب؟ آیا این، مشا ر«این دو، سرور جوانان اهل هبشت اند» رسول خدا)ص( به مشا نرسیهد است که در باره من و برادرم فرمود:

ی یزید بن اسکوت بر سپاه کوفیان حامک شهد و کیس پاسخ نگفت.سپس امام با صدای بلند فرمود: ای شبث بن ربعی ، ای حجار بن اخجر، ای قیس بن اشعث و 
 د چننی اکری رکده اید.د: سبحان اهلل، به خدا سوگنحضرت فرمو حارث، آیا مشا نبودید که به من ونشتید به سوی ما بیا؟گفتند: ما چننی اکری نکردمی.
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ثی ْبنی ِرْبِعي   بی ا شی  یی
ری  ْخجی
ی
اری ْبنی أ جَّ ا حی  یی

ث ْیسی ْبنی اْْلیْشعی ا قی  یی
ِزیدی ْبنی اْلحیاِرث ا یی  یی

ْکُتُبوا ِإلی  ْ تی  َلی
ی
 أ
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 به سپاه امام حسنی)ع( حر بن یزید ریاحیپیوسنت 
اتیان رهم زده گشته و خداوند بر دل ه د فرمود: مشا به گفتارم گوش منی دهید؛ زیرا شکم هاتیان از حرام آکنهد لشکر عمر بن سع بهامام خطاب 

فاع از ما به داست.ای مجاعت، هالکت و اندوه بر مشا باد که ما را به فریادریس خواندید، و ما به دادخواهی مشا آمدمی. اکنون مشا مششریهایی که برای 
د.آگاه . مشا خدا را بر پامین خود ضامن گرفتید]ویل آن را شکستید[ پس به خدا سوگند، مشا مهان پامین شکنانیروی ما کشیهد اید رفتید، بهدست گ
یهات که ما ذلت را و یا ذلت ]پذیرفنت ما[؛ ه از دو چیز پای یم فشارد: یا کشنت عبیداهلل بن زیاد[ بر یکیکه حرام زاده، فرزند حرام زاده ] باشید

یاب سپس فرمود: آگاه باشید که بعد از این]جنایات[ جز اندازه سوار شدن بر اسیب پایدار نخواهید ماند، تا اینکه آسذیرمی و به پیسیت تن دهمی.بپ
ه ب ]مهچون سنگ آسیاب[ خچرخاند ]و مهچون محور آسیاب مضطربتان گرداند[. این ]خرب غییب و[ عهدی است که پدرم از جدم حوادث روزگار مشا را

من سپرده است.سپس امام فریاد زد: آیا محایت کننهد ای هست که از حرم رسول خدا محایت کند؟حربن یزید ریاحی چون دید که کوفیان آهنگ 
رکده اند، به عمر بن سعد گفت: وت با این مرد نربد خواهی رکد؟ ابن سعد گفت: آری.به خدا سوگند، چنان جنگی که  جنگ با امام حسنی)ع(

زند رسول عرض رکد: ای فرو به سپاه امام حسنی)ع( ملحق شد وبه اسب خود زد  حر آن گاهآن افتادن سر ها و قمل شدن دست ها باشد. کمَتین
می کمن. آیا قدانجام داده ام به درگاه پرودگارم وتبه کمن و جان خود را ت  من مهامن که راه را بر وت بسمت.اکنون آمهد ام تا از آنچه خدا)ص( جامن به فدایت باد.

محسوب یم شود؟امام حسنی)ع( فرمود: آری، خدا وتبه وت را یم پذیرد و وت را یم آمرزد. وت حر)آزاده( هسیت مهان طور که  این اکر برای من وتبه
 هناده است.وت در دنیا و آخرت آزاده ای مادرت این نام را بر وت
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ْنتی 
ی
ا وی اْل  أ ْنیی یتی ِف الدُّ ا مُسِّ می ةُحرٌّ کی       ِخری
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 آغاز نربد
ید»عمر بن سعد پیشاپیش لشکریان کوفه، به حسنی)ع( و یارانش ویرش برد و به غالم خود  د و او پرچم را پیش گفت که پرچم را پیش برب« ُدری

د گواهی دهید که من انزد امری عبیداهلل بن زی»برد.سپس عمربن سعد تریی در چله کمان گذاشت و به سوی امام حسنی)ع( پرتاب رکد و گفت: 
این  ه یارانش فرمود:م حسنی)ع( باما آغاز شد.  سپس لشکریانش تری اندازی رکدند و نربد«. نخستنی کیس وبدم که تری ]به سوی حسنی[ پرتاب رکدم

 نیست.آماده شوید. تریها سفریهای آنان) دمشنان( به سوی مشا هستند، پس برخیزید و برای مرگی که گریزی از آن
 عمر بن سعد  لشکر  دسته مجعی اول محله

نی)ع( زاون به امام حسنی)ع( نزدیک شدند، یاران امام حس فرمانهد جناح راست لشکر دمشن وبد، ]با سربازانش[ محله رکد. چونحجاج که  عمرو بن
آنان مجبور به عقب نشیین  و مست نیزه داران نیامدنداسیدند و به راز نیزه ها ه ،آنان نشانه گرفتند. اسبان آنان تکیه دادند و نیزه ها را به مست بر زمنی
 . در حنی عقب نشیین آنان، یاران امام حسنی)ع( آنان را تری باران رکدند، که تعدادی از آنان کشته، و مجعی زمخی شدند.شدند

 عمر بن سعد لشکر محله دسته مجعی دوم 
اینان   جنگید؟یم کوفیان فریاد زد: ای یب خردان، یم دانید با چه کساین آن گاه عمرو بن حجاج فرمانهد جناح راست لشکر ابن سعد بر سر

عمرو  ر این هنگامدهیچ یک از مشا به جنگ تن به تن با آهنا نرود.  جنگاوران این دیار و جان بر کفاین هستند که به استقبال مرگ یم روند. هرگز
مل بن عوسجه به دسته مجعی وبد که مس و دو گروه ، ساعیت با مه جنگیدند. در این محلهبه یاران امام حسنی)ع( محله رکد بن حجاج ، از جانب فرات 

 و شهید شد و او اولنی نفر از یاران امام حسنی)ع( وبد که شهید شد. سمل بن عوسجه اسدی بر زمنی افتادرسید.م شهادت
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 شهادت مسمل به عوسجه 
( بر غبارها فرو نشست، دیدند که مسمل بن عوسجه بر زمنی افتاده است. امام حسنی)عنشستند و  هنگایم که عمرو بن حجاج و لشکریانش عقب

ه را ای مسمل بن عوسجه، پرودگارت وت را رمحت کند. و آن گاه این آی و مسمل هنوز رمیق در بدن داشت. امام حسنی)ع( فرمود: بالینش حاضر شد
 رخی دیگر انتظار یم کشند.]در راه خدا[ کشته شدند و ب تالوت فرمود: برخی از آنان

 برای من گران است ، بشارت باد وت را به هبشت.  بر خاک افتادن وت حبیب بن مظاهر پیش آمد و گفت: ای مسمل بن عوسجه،
 مسمل در حایل که به امام حسنی)ع( اشاره یم رکد، آهسته گفت: من وت را به این خخص سفارش یم کمن که در راهش کشته شوی. 

 اندکی بعد مسمل روی دست یارانش جان سپرد. به خدای کعبه سوگند، چننی خوامه رکد.حبیب گفت: 
 یاران عمرو بن حجاج فریاد زدند: مسمل به عوسجه اسدی را کشتمی. 

ز او دیهد ا شبث بن ربعی گفت: مادرتان به عزاتیان نبشیند. از کشته شدن مسمل بن عوسجه شادمان یم شود؟ به خدا سوگند چه اکرهای ارزمشندی که
 ام. آیا کیس ملل او کشته یم شود و مشا شادی یم کنید؟
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ةی  جی ْوسی کی یا ُمْسمِلی ْبنی عی بُّ کی ری مِحی  ری
ِظُر  ْتی ْن ُيی ْ می ِمهْْنُ ُه وی ْحبی

ْن قیضی نی ْ می ِمهْْنُ   فی
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 محله دسته مجعی سوم لشکر عمر سعد 
زه به فرماندهی خود به یاران امام حسنی)ع( محله رکد. یاران امام مقاومت رکدند و با نی مشر بن ذی الجوشن که فرمانهد جناح چپ وبد ، با گروه تحت

 ضربایت وارد ساختند.آن گاه آهنا از هر سو به یاران امام حسنی)ع( ویرش آوردند.  آهنا
 رسید. ه تن رفت، به شهادتدر این ویرش عمویم، عبداهلل بن عمری کلیب که در آغاز جنگ اولنی کیس وبد که به میدان مبارزه تن ب

 سر زابریون رفت و در کنار پیکر مهسر شهیدش نشست. خاک و غبار  بعد از آنکه عبداهلل بن عمری به شهادت رسید. مهسرش ]ام وهب[ از خیمه
 و صورت عبداهلل پاک یم رکد و گفت: هبشت گوارایت باد.

ت: برو با عمود بر فرقش بکوب. و او چننی رکد و سر آن زن در مه شکست و در دم گف« رسمت»جواین به نام مشر بن ذی الجوشن به  در این هنگام
 جان سپرد.
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 شهادت عمرو بن قرظه اَاری
 قرظه از امام حسنی)ع( اجازه گرفت و به میدان رفت و چننی رجز یم خواند: نعمرو ب

 این سامحی حوزه الذمار  قد علمت کتیبه االَار
 دون حسنی َمجیت و داری  یضرب غالم غری نکس شار

 دفاع یم کمن پامیمن از قلمرو جنگاوران اَار یم دانند که من
 سسیت، جان و مالش را فدای حسنی)ع( یم کند. که بدون با ضربت جواین                                                                      

 

یادی از سپاهیان دمشن را به هالکت رساند. هیچ تری و مششریی به سوی امام)ع( منی آمد مگر عمرو مانند شیفتگان اهلی جنگید و تعداد ز
 . دآنکه او خود را در برابر آن، سپر قرار یم داد و منی گذاشت به امام )ع( اصابت کند؛ تا آنکه زخم های زیادی برداشت و در خون خود غلتی

 عهد خود وفا رکدم؟  به امام )ع( رکد و عرض رکد: آیا به آن گاه رو
 رسول خدا)ص( برسان و خرب ده که من مه به دنبال مشا یم آمی. پیش از من در هبشت خواهی وبد؛ سالم مرا به ، وتآریحضرت فرمود: 

 

زد: ای ریاد وبد، از لشکر بریون آمد و ف هنگایم که عمرو بن قرظه در راکب حسنی)ع( شهید شد، برادرش یلع بن قرظه که در لشکر ابن سعد
 و وت را گمراه رکد. حسنی، وت برادرم را گمراه رکدی. امام فرمود: خداوند برادرت را هدایت رکد
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اِري ی َْ ةی اْْلی ظی ری ْمُرو ْبُن قی  :عی
ْیُت؟ فی  وی

ی
ِ أ ُسوِل اهللَّ ا اْبنی ری  یی

 

ْم  عی الی الحسنی)ع(: نی قی  فی
 ِ ُسولی اهللَّ  ری

ْ
أ اْقری ِة  فی نَّ اِمي ِف اْلجی می

ی
ْنتی أ

ی
می أ الی نِّ السَّ   عی
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 مناز ظهر عاشورا 
 ظهر فرا رسید. یاد آوری رکد.وقت مناز در کشاکش جنگ، اوبمثانه وقت اذان ظهر را به امام

 اشند[ب امام حسنی)ع( به زهری بن قنی و سعد بن عبداهلل حنی امر فرمود که با نیمی از یاران، جلوی امام و منازگزاران بایستند ]و مراقب دمشن
و خود را هدف آن ] مدو آجل سپس امام با نمی دیگر، مناز خوف خواند. تریی از جانب دمشن به سوی امام حسنی)ع( پرتاب شد. سعید بن عبداهلل

تاد بر زمنی اف تا پایان مناز، آن قدر تری بر بدن او خورد[ تا اینکه] را از تری های دمشن حفظ یم رکد.تری قرار داد[. او پیوسته با بدنش امام حسنی)ع( 
 و گفت: خداوندا، ایشان را لعنت کن مهچنان که قوم عاد و مثود را لعنت رکدی. باراهلا، سالم مرا به پیامربت برسان.

 سپس جان به جان آفرین تسلمی رکد.
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 شهادت جون، غالم اوبذر غفاری
ون، غالم آزاد شهد اوبذر که برده سیاهی وبد، به  که از ] دمه من به وت اجازه یم فرمود: امام حسنی)ع( به او میدان رفت.پس از عمرو بن قرظه ، جی

 این سرزمنی بروی و جان خود را حفظ کین[. وت مهراه ما برای عافیت آمدی، پس در گرفتاری ما، خود را مبتال مساز
دا در سخیت ها مشا را تنها بگذارم؟ به خمن در زمان خویش، نان خور مشا باشم، ویل د رسول خدا)ص( آیا سزاور است که جون گفت: ای فرزن

نژادم شریف  آسایش جاودان[ هبشت برسان تا بدمن خوش وب،گذار و مرا به ]سوگند، که وبمی بد، نژادم پست و رنگم سیاه است؛ پس بر من منت ب 
 ا در آمیزد.این خون سیاه با خون مش از مشا جدا منی شوم تا اینکه و رومی سفید گردد. نه، به خدا سوگند؛ هرگز
 سپس به جنگ پرداخت تا به شهادت رسید.
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ِ  وی  ي ِإنَّ  اهللَّ ُْننِتٌ  ِریحِ ِب  ِإنَّ  وی  ملی سی ِئمٌی  حی لی ْوِّن  وی  لی ُد  لی ْسوی ی ْس   ْلی فَّ نی تی َّ  فی ی ِة  یلعی نَّ  ِباْلجی

ِ  وی  الی  اِرُقُکْم  الی  اهللَّ فی
ُ
یتَّ  أ ِلطی  حی تی خْ ا یی ذی ُم  هی ُد  الدَّ ْسوی عی  اْْلی اِئ  می  ُکمِدمی
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 )ع(مبارزه و شهادت حضرت یلع اکرب
امام به او اجازه ت، اجازه نربد خواساز پدر بعد از شهادت اصحاب، اولنی شهید از بین هاشم، حضرت یلع اکرب وبد. هنگایم که حضرت یلع اکرب 

ریت و ه جنگ این مردم رفت که در صورت و سباراهلا، وت شاهد باش، جواین ب»زیر افکند و گریست. سپس فرمود:  و آن گاه چشمانش را بهداد 
 .«گفتار، شبیه ترین مردم به پیامربت)ص( وبد. ما هر گاه مشتاق دیدن پیامربت یم شدمی، به این جوان نگاه یم رکدمی

یلع اکرب «. مرب اویل هستمیپیا ما به جانشیین ممن یلع، فرزند حسنی بن یلع، به خدا سوگند»سپس یلع اکرب محله رکد در حایل که چننی رجز یم خواند:
 مهواره یم جنگید تا مشار زیادی از آهنا را کشت.

ر خجنگ، به زودی اندکی دیگ »امام فرمود:«. پدرجان، تشنگی مرا کشت و سنگیین آهن)زره( یب تامب رکد» سپس نزد پدر برگشت و گفت: 
د اکرب به میدان جنگ برگشت و مجددا به دمشنان ویرش وبد و تعدایلع «.جدت رسول خدا را مالقات یم کین و از جام سرشار او سریاب یم شوی

ة بنزی بدی ادی از دمشنان را به هالکت رساند تا اینکه ُمرَّ  ضربیت به او زد و بعد از آن دمشنان پیکر مطهرش را قطعه قطعه رکدند. یلع ُمنِقذ عی
 آنگاه به شهادت رسید. امام«. ول خداست که وت را سالم یم رساندپدرجان، خداحافظ. این جدم رس»اکرب در آخرین لحظات عمر، ندا داد: 

.آنگاه به جوانان «خدا بکشد مردیم که وت را کشتند.بعد از وت، خاک بر سر دنیا»حسنی)ع( بر بالینش آمد و صورت به صورت او هناد و گفت: 
 «.برادرتان را ]به خیمه گاه[ بربید»فرمود: 
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ْشهی اللَُّهم  و         ٌم ای ْ ُغالی هْْيِ
زی ِإلی ری ْد بی ُه قی نَّ

ی
 ْد أ

ْنِطقًا   ْلقًا وی ُخُلقًا وی می ِ خی ُسولی اهللَّ    ُیْشِبُه ری
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 )س(شهادت فرزندان زُيب کربی
 عون بن عبداهلل بن جعفر است. عون به میدان رفت در حایل که چننی رجز یم خواند: سومنی شهید از بین هاشم،

شرافت برای روز  مهنی با بال های سزب پرواز یم کند و هسمت؛ آن شهید راستنی که در هبشت، ونراین است وعفر]طیار[مرا منی شناسید، من پسر جر اگ
 محشر اکِف است.

ة طائی به شهادت رسید. او پس از آنکه تعدادی از دمشنان را به هالکت  رساند، به دست عبداهلل بن ُقطبی
کوری به فرومایگی  و رکدار دمشناین که با رجز یم خواند: از ستمگری ان رفت در حایل که چننیبه مید سپس برادرش محمد بن عبداهلل بن جعفر

 افتاده اند، به خدا شکایت یم کنمی.
 سرکیش را آشکار ساخته اند. رکده، و کفر و هااینان نشانه های قرآن را ر

می به شهادت رسید. وی سخت جنگید تا سر انجام ل ِتِ
شی  به دست عامر بن هنی
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 بن جعفر                  شهید صدق ف الجنان ازهرإنا أن تنکروّن فإ
 کفي هبذا شرفا ف اُملشر                               یطری  فیها  خجناح  اخضر      
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 شهادت قاسم بن الحسن
را در آغوش گرفت و هر  برادر افتاد، اورزند چشمش به فنابالغ وبد. وقیت که امام حسنی)ع(  قاسم بن حسن عزم میدان گرفت، در حایل که ونجواین

اجازه  و ا  دو گریستند. قاسم اجازه نربد خواست. ویل عمویش امام حسنی)ع( به او اجازه نداد. آن ونجوان بارها دست و پای عمویش را وبسید و از
 رجز یم و چننیهایش جاری وبد به میدان رفت  ر گونهامام حسنی)ع( به او اجازه داد، و او در حایل که اشک هایش بخواست، تا اینکه  نربد

 خواند.
که هرگز مباد از آب گوارا  اسری گروگان میان مردیم است این حسنی است که مانند.اگر مرا منی شناسید، من فرزند حسمن، آن ونه پیامرب برگزیهد و امنی»

 .«مشر ذی الجوشن یا حرام زاده)ابن زیاد( به پیامرب سزاوارترمیمن قاسم، از نسل یلع هسمت، به خانه خدا سوگند، ما از سریاب شوند.
رس[. حسنی چون و قاسم، به رو به زمنی افتاد و گفت: ای عمو جان]به فریادم ب عمرو بن سعد نفیل به سوی قاسم محله رکد و سر او را با مششری شکافت
ز رمحت خدا دور باشند ا»هالکت رسید. امام باالی سر قاسم نشست و فرمود:  باز شکاری به سوی او شتافت و با مششری ضربه ای به عمرو زد تا به

. امام پیکر «به خدا سوگند، بر عمویت بسیار گران است که او را خخواین و جوابت ندهدمردیم که وت را کشتند و خصم آنان در روز قیامت جد وتست.
 «.د ای عمو زادگان من، صرب کنید،پس از امروز دیگر هرگز خواری منی یبنیدصرب کنی»قاسم را کنار سایر شهدای خاندانش گذاشت و فرمود: 
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ْن   إن ُتنکروّن فأنا إبُن الحسی
ْن   سبُط النّب املصطی واملُؤمتی
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 و قمر بین هاشم به مست فرات )ع(حرکت امام حسنی 
جت خدا های جاودانه ای از وفاداری و جانبازی در راه از ح یکی از خصییت های برجسته ای که از نقش آفرینان اصلی وقایع عاشورا وبد و صحنه 

اطاعت و وفاداری نسبت به امام حسنی)ع(، او را به عنوان قهرماین در طول تاریخ معرِف  به یادگار گذاشت، حضرت عباس بن یلع)ع( است.
جنگ  با مه وارد میداندر صدد هتیه آب برآمدند. آنان درش عباس بعد از شهادت یاران امام و نیاز شدید اهل حرم به آب، امام و برامنوده است.

ال ، سپاهیان عمر بن سعد از حرکت او جلوگریی رکدند. در این حیم که امام به مست فرات روانه شدهنگاشدند و به مست فرات حرکت رکدند. 
نهایی با آنان جنگید در حایل که این رجز را یم و او را از امام حسنی)ع( جدا رکد. عباس به ت دلشکر دمشن، عباس را از هر طرف محاصره رک

مروز در ای بزرگ و ارمجند و سوگند راستنی به حجون و زمزم، سوگند به خدای صاحب حطمی و آستانه مقدس در ] کعبه[، سوگند به خدا» خواند:
ضرت عباس درحایل ح «.گنی خواهد شدپیکرم به خون، رن که دارای افتخارات دیرین است، حضور مرد با فضیلت و با رکامت، یعین حسنی،

 که برای آرودن آب عازم شهد وبد، این گونه رجز یم خواند:
من  جانروم و ناپدید شوم. دآن گاه که پرنهد مرگ صدا کند، هرایس از مرگ ندارم تا آنکه در دریایی از مردان چابک و شتانبهد فرو »

آنگاه به دمشن .«.آن روز که با شر روبه رو گردم، از آن منی هراسماد، اکرم سقایی استفدای]حسنی[ برگزیهد پاک باد، من عباس هسمت و هر بامد
 محله یم بردو متفرقشان یم رکد.
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 مبارزه و شهادت حضرت عباس)ع(
 و گرفت چپ دست به را مششری عباس.رکد وارد عباس راست دست به ضربیت وبد، رکده کمنی نخلی پشت که جهین ورقاء بن زید هنگام این در 

 خواند یم را رجز این و رکد محله آنان به
 کمن یم دفاع است، امنی و پاک پیامرب ونه که یقنی دارای گوی راست امام از و خود دین از پیوسته من ، کنید قطع مرا راست دست اگر سوگند، خدا به

 .خواند را رجز این عباس. رکد وارد او چپ دست بر ضربیت طائی طفیل بن حکمی تا جنگید آنقدر عباس
 .باد مژده خدا رمحت به را وت ، خدا برگزیهد و سرور پیامرب، کنار در و نَتس کفار از نفس، ای

ربات دیگر ض حکمی بن طفیل( ] جلو آمد و [ او را با عمود آهننی به شهادت رساند. و این زماین وبد که عباس]بر اثر تریها و)پس آن ملعون 
 اشته وبد. دمشن[ زخم های شدیدی برد

[ فرمود: اکنون کمرم انکسار چون امام حسنی)ع( عباس را در کنار فرات بر زمنی دید، به سبب کشته شدن عباس به شدت گریه رکد. و ] با حالت
 شکست و رشته تدبریم گسسته شد.

درباره ما  ،انیِن پیامرب)ص( مخالفت رکدید. آیا هبَتخدا، محمداکر خود، تجاوز رکدید و با دستور پیامرب مردمان، با این  سپس امام فرمود: ای بدترین
 لعنت و خواری شدید و حرارت آتش افروخته را خواهید چشید.  کرد؟ با جناییت که مرتکب شدید، گرفتاربه مشا سفارش ن 

 



 

98 

 

 
 

ْهِري ری ظی سی ِتي اْلنی اْنکی ْت ِحیلی لَّ  وی قی
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 و شهادت امام حسنی)ع( نربد
ه امام )ص( را بن، وصایا و مریاث پیامربرهرب هنضت رکبال، اوج مامت و جانسوزی این واقعه است. امام قبل از رفنت به میداشهادت امام حسنی)ع( 

ه یاوری جز کبعدی، یعین امام سجاد تحویل داد و سپس فرمود: پسرم، بر حق استوار باش، هر چند تلخ باشد؛ و نیز فرمود: پسرم، بپرهیز از سمت بر کیس 
 ارد.خدا ند

 یا»:دسپس با پوشیدن لبایس که جای جای آن را شکافته وبد، با زنان)اهل یبت( وداع رکد. آنگاه در برابر لشکر دمشن قرار گرفت و خطبه ای خوان
ْهلی  ِة  ای ا، وی  لیُکم ُقْبحیا! اْلُکوفی ْرحی ا ُبؤ تی ا، وی  لیُکم سی ْعسی ْخُتُمونا تی ْصری  .«..واهِلنیی  ِاْستی
 به وبد، قسم مه ما با که را شریهامش مهان ، گفتمی پاسخ را نداتیان و آمدمی مشا نزد چون خواندید، فرا یاری به را ما!  اکرتان باد زشت!  یانکوف ای مشا بر ایو

 ... کشیدید ما روی
مام به در خیمه آمد ا بلند شد.زنان به فریاد  صدای رسول خدا محایت کند؟ در این هنگام سپس امام فریاد زد: آیا محایت کننهد ای هست که از حرم

 و فرمود: آن طفل)یلع( را بیاورید تا با او وداع کمن.
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ْل  اٍب  ِمْن  هی ُب  ذی ذُّ ِ  یی ُسوِل اهللَّ ِم ری ری ْن حی  عی
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 شهادت طفل شریخوار امام حسنی)ع(
ودک در در مهان حال که ک جدت]پیامرب[ باشد. پس ،انامام هنگام وادع با طفل خویش، آن را وبسید و فرمود: وای بر این مردم اگر دمشن آن 

 پدر به شهادت رساند. سدی، تریی به آن کودک زد و او را در دامن اکهل ا حضرت وبد، حرملة بندامان 
ون خدا چ آنچه برای من پیش آمهد است، آسان است؛» امام با دست خود خون ها را گرفت تا دستش پر شد و سپس به طرف آمسان پاشید و فرمود:

 «.آن را یم یبند
 «.خدایا خود، بنی ما و قویم که ما را دعوت رکدند تا یاری مان کنند، اما ما را کشتند، حمک کن»

 )ع( فرمود: حیت یک قطره از آن بر زمنی نیفتاد.امام باقر
 ن رکد.آنگاه با غالف مششری خود، قربی برای او حفر رکد و خون را به متام بدن طفل مالید و او را دف
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ُلونا تی قی ْنُصُرونا فی ْونا ِلیی عی ْوم دی نْیی قی نا وی بی نی ْ میّ اْحمُکْ یبی ّهی  اللی
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      خواسنت او یاریو  آغاز مبارزه امام
مششریش  ر حایل کهو سپس د خطبه ای خواند بر اسبش سوار شد و در برابر آن قوم ایستاد و امام حسنی)ع(] پس از دفن طفل شریخوار[ برخاست و

 ا در دست گرفته وبد و آهنگ شهادت داشت، فرمود:ر
 من فرزند یلع، آن مرد واال از خاندان هاشم هسمت، هر گاه فخر کمن ، مهنی افتخار مرا بس است. جدم رسول خدا، هبَتین انسان از گذشتگان»

 است و ما چراغ فروزان خدا میان مردم هستمی.
 صاحب دوبال) در هبشت( است. مادرم فاطمه است از دودمان امحد، و عمومی که

 ما اختیار داران حوض کوثر هستمی که دوستدارامنان را با جام رسول خدا سریاب یم کنمی و این امر قابل انکار نیست.
 «.پریوان ما میان مردم، هبَتین پریوان هستند و دمشنامنان روز قیامت زیان یم کنند

هر کس از جنگاوران نامدار دمشن که به او نزدیک یم شد، از دم ِتغ یم گذارند و گروه بسیاری را  تهآن گاه امام، دمشنان را به مبارزه طلبید، پیوس
 امام بر سر آنان فریاد کشید: و خیمه گاه حایل شد و به سوی خیمه های امام رفتند. تا آنکه دمشن بنی امام به هالکت رساند.

 و از رستاخیز منی ترسید، پس] حداقل[ در اکر دنیاتان آزاده باشید. ریدوای بر مشا ای پریوان خاندان اوبسفیان، اگر دین ندا
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انی  ِّب ُسْفیی
ی
ةی آِل أ ا ِشیعی ْیحیُکْم یی  وی

امُکْ  ارًا ِف ُدْنیی ْحری
ی
ُکووُنا أ ادی فی یعی اُفونی امْل خی

ُکْن لیُکْم ِدیٌن وی ُکْنمُتْ الی تی ْ یی  ِإْن َلی
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 شهادت عبداهلل بن الحسن
سن که ونجواین نا بالغ وبد از پیش زنان بریون آمد. زُيب )س( خود را به او رساند تا او را نگه دارد. امام حسنی)ع( به خواهرش عبداهلل بن ح

ا مششری به طرف اخجر بن کعب ب«. به خدا، از عمومی جدا منی شوم»مقاومت رکد و گفت:  و به شدت فرمود: خواهرم او را نگه دار. عبداهلل نپذیرفت
آن گرفت و دستش  دستش را مقابل و عبداهلل به سوی حسنی[ زد. اخجر مششریی ]«ای ناپاک، عمومی را یم کیش؟»محله رکد. آن ونجوان گفت: امام 

مد، ای برادر زاده، بر آنچه پیش آدر آغوش کشید و فرمود:  جدا گردید و از پوست آویزان شد. عبداهلل صدا زد: ای مادر. امام حسنی)ع( او را
وت را به پدران شایسته ات، به رسول خدا)ص(، یلع بن ایب طالب)ع(، محزه ، جعفر و حسن  و امید خری از سوی خدا داشته باش. خداوند کنصرب 

 بن یلع)ع( ملحق کند. 
 حسنی )ع( دستش را به آمسان بلند رکد و فرمود:امام سپس 

، در از نعمت هایت( برخوردار رکدی. خداوندا، اگر آنان را تا مدیت )منی محروم کنخدایا،باران آمسانت را از آنان باز دار و آنان را از براکت ز»
د تا یارمیان کنند، دعوت رکدنرا از آنان ناخشنود ساز . چرا که آنان ما را  میانشان تفرقه و جدایی یبنداز و آهنا را پراکنهد قرار بهد و مهیشه حاکمان

 .«را کشتند مابر ما سمت روا داشته و  اما
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اهلّل                                                 ّمیوی   ال ُافاِرُق عی
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 شهادت امام حسنی)ع(
 رامام حسنی)ع( آن قدر جنگید تا آنکه پیکر پاکش ده ها زخم برداشت و در حایل که از نربد، ناوتان شهد وبد، ایستاد تا اندکی بیاساید. د

ین امام اصابت رکد و خون از پیشاین اش جاری گشت. گوشه جامه را بر گرفت تا با آن، خون از پیشاین اش پاک کند مهان حال، سنگی آمد و بر پیشا
 جای گرفت. امام حسنی)ع( فرمود: بسم اهلل و باهلل و یلع مّلة رسول اهلل. که تری سه شعبه زهر آگیین آمد و در قلب حضرت

 را ندا، وت یم داین که اینان کیس را یم کشند که در روی زمنی، جز او پسر پیغمربی نیست. سپس تریآنگاه سر به آمسان بلند رکد  و فرمود: خداو
پشت بریون کشید.خون بسیاری جاری شد. آن حضرت دست خود را روی زخم گذاشت، چون پر از خون شد، به طرف آمسان پاشید؛  از  گرفت و

 حیت یک قطره مه بر نگشت. 
گذاشت، چون پر شد، آن را به محاسنش کشید و فرمود: به خدا سوگند، این گونه خون آلود خوامه وبد تا جدم سپس بار دیگر  دست روی زخم 

  ..محمد را دیدار کمن. خدایا وت یم بیین که با فرزند پیامربت چه رفتار یم شود.
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آموزیش ستاد مرکزی اربعنی و  کمیته فرهنگی  


