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پیشگفتار

زیــارت، روایــِت پیمــان اســت، پیمانــی کــه 
ــدان  ــد و فرزن ــان خداون ــت، می در روز اَلَس
بــر محــور محبــت و دوســتی و   ،آدم
عشــق بســته شــد؛ زیــارت، همــان حکایــت 
ــا  ــود ب ــاق خ ــر میث ــه ب ــت ک ــقانی اس عاش
ــد و جــام جــم  ــی ماندن ــی، باق معشــوق ازل
هســتی را بــه جحیــم شــرک و کفــر و ســتم 

ــد. نیالودن
زیــارت، پیمــان بــا پــاکان اســت، پاکانــی کــه 
در معرکــه شــهادت، عزت طلبــی و هدایــت، 
ــد و  ــا نهادن ــی پ ــل و تباه ــا جه ــاد ب و جه
ــون  ــال، گلگ ــاده وص ــود را از ب ــه وج پیمان
ســاختند؛ آنــان کــه از َســر جــان برخاســتند 

و بــه ِســّر دوســت بــار یافتنــد.
ــان  ــا راوی ــد عهــدی اســت ب ــارت، تجدی زی
ــه  ــه ب ــان ک ــت انس ــی و نورانی ــان نوران انس
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در  ســرانجام  و  رســیدند  معنــا  ملکــوت 
حماســه بازُســرایی پیمــان خــود، جــان 
خویــش را در جهــادی عظیــم، تقدیــم و 

ــد.  ــلیم کردن تس
ــار عشــق،  ــارت، حرکــت، عزیمــت، اظه زی
ــب  ــت و طل ــا حاج ــوأم ب ــان ت ارادت و ایم
ــی و  ــی و قدس ــر الوه ــگاه ام ــر در پیش زائ
ــا هــر آن کــه و هــر آن چــه  ــی اســت ب متعال
واســطه و محمــل فیــض امــر الوهــی و 

ــه. ــرار گرفت ــی ق ــی و متعال قدس
معاشــرت،  صمیمانــه،  رابطــه  زیــارت، 
و  نشــئه حضــور خاضعانــه  و  مــراودت 
خاشــعانه زائــر در بــارگاه ضیافــت امــر 

اســت. آن  تجلیــات  و  الوهــی 
ــوی  ــوق معن ــه و ش ــکوت ندب ــوت، س خل
زائــر، دروازه ورود و حضور در پیشــگاه »او« 
می باشــد. نشــان، رمــز، اشــارت، بشــارت و 
ــدار  ــا بی ــان م ــده از »او« را در ج ــی زن آیت
می کنــد و روح مــا را در حریــم »او« بــه 

ــی آورد. ــزاز درم اهت
زیــارت، تجلــی گاه مــودت بــه اقربــای رســول 
مهربانــی و پیــام آور محبت و انســانیت و هدایت 
و جلــوه گاه دوســتی و تــوالی آل اهللb و تبرای از 
دشــمنان پاکی هــا و انســانیت و حضور عاشــقانه 

در پیشــگاه اولیــای الهی اســت.
ــاط  ــار از نش ــواره سرش ــران هم ــان زائ جه
معنــوی و روحانیــت بــوده اســت و بــرکات 
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معنــوی فراوانــی را بــه همــراه دارد. بــه 
همیــن جهــت اولیــای الهــی، خــود بــه 
کــوی  ایــن  عاشــقان  و  محبــان  تعلیــم 
ــزرگ  ــان های ب ــت انس ــا تربی ــد و ب پرداختن
ــراث جــاودان در  ــه ودیعــت گذاشــتن ت و ب
ایجــاد جریــان و فرهنــگ زیــارت، بــه نیــاز 
اساســی انســانی پاســخ دادنــد. آنــان فرصــت 
ظرفیت هــای بی بدیلــی را بــرای اســتمرار 
ــی  ــا و اولیــای اله ــق و راه انبی جریــان ح
ـ یعنــی راه رســتگاری و تعالــی ـ خلــق 
ــراوت  ــا ط ــه ب ــواره و همیش ــد و هم کردن
و نورانیــت بی نظیــر، شــادمانی معنــوی و 
ــد را در  ــت توحی ــی اهلل و مرکزی ــت ال حرک
کانــون حیــات بشــری روشــن و پرنــور 

نگه داشــتند. 
یـکـــی از غـنـی تـریـــن و مـعـتـبـرتـریـــن 
گنجینه هــای جاودانــه در جهــان اســام، 
ــنگ  ــر و گران س ــمند، فاخ ــه ارزش مجموع
ابــن  متألــه، ســید  عالــم  اثــر  »لهــوف« 
طــاووس می باشــد کــه در بــاب مقتــل 

حضــرت سیدالشــهدا اســت.
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی اربعیــن بــه 
ــارت و  ــج فرهنــگ زی منظــور بســط و تروی
بــا توجــه بــه حضــور صدهــا هــزار زائــر از 
محبــان اهــل بیــتb از جمهــوری اســامی 
 ایــران در مراســم باشــکوه اربعین حســینی
ــی  ــاب بخش های ــا انتخ ــد ب ــدد برآم در ص
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ــه روان،  ــمند و ترجم ــاب ارزش ــن کت از ای
ــران  ــار زائ ــن و در اختی ــر حاضــر را تدوی اث
ــا الطــاف  ــن مهــم ب ــرار دهــد. ای ــد ق ارجمن
تــاش  و  اهتمــام  بــا  و  الهــی  مــدد  و 
ــلمین  ــام والمس ــاب حجت االس ــده جن ارزن
ــت و  ــر نشس ــه ثم ــی ب ــر پورامین محمدباق

ــت. ــن گش ــه و تدوی ــاب تهی ــن کت ای
تاش هــای  و  زحمــات  از  اســت  الزم 
ــری  ــی در پیگی ــد مروج ــر حمی ــاب دکت جن
ــاب  ــرم، جن ــف محت ــرح و مؤل و اجــرای ط
و  پورامینــی  والمســلمین  حجت االســام 
ــه و  ــازی، تهی ــه در آماده س ــانی ک ــه کس هم
ــر و  ــد، تقدی ــاش کردن ــر ت ــن اث ــن ای تدوی

ــم. ــکر نمایی تش

کمیته فرهنگی و آموزشی 
   اربعین حسینی
1438 / 1395   

           



۹

فهرست مطالب
11 .................................................................................. درآمد
حوادث پیش از شهادت������������������������������� 15
17 ..........................................................والدت امام حسین
17 ...........................................اخبار از شهادت امام حسین
20 ............................................................... آغاز خالفت یزید 
حرکت امام حسین به سمت مکه................................... 23
24 ................................................................. نامه های کوفیان
سفر مسلم بن عقیل به کوفه............................................. 27
ورود ابن زیاد به کوفه......................................................... 28
29 ................................................................... شهادت مسلم 
32 ............................................... سفر امام حسین به عراق
منزلگاه های مسیر.............................................................. 34
ورود به کربال....................................................................... 39
41 ������������������������������� حوادث کربال و شهادت 
اعزام ابن سعد برای جنگ با امام....................................... 43
جلوگیری از رسیدن آب و خطبه امام................................. 44
46 .........................................امان نامه شمر و پاسخ عباس
مهلت برای نماز و دعا........................................................ 47
شب عاشورا........................................................................ 48
روز عاشورا و آغاز جنگ...................................................... ۵1
شهادت حّر بن یزید............................................................ ۵4
شهادت بُریر ....................................................................... ۵6
۵6 ..................................................................... شهادت وهب 



۱۰

شهادت مسلم بن عوسجه................................................. ۵7
شهادت عمرو بن قرظه....................................................... ۵8
شهادت جون....................................................................... ۵9
شهادت حنظله................................................................... 60
نماز ظهر............................................................................. 61
62 ..................................................................... شهادت ُسِوید
62 ............................................................شهادت علی اکبر
64 ..................................................شهادت قاسم بن حسن
شهادت طفل شیرخوار....................................................... 6۵
66 .................................................................شهادت عباس
67 ............................................................پیکار امام حسین
70 ................................................شهادت عبداهلل بن حسن
71 ........................................................شهادت امام حسین
غارت لباس ها و وسایل امام................................................ 7۵
76 .................................................................... غارت خیمه ها 
تاختن بر بدن امام............................................................... 78

حوادث پس از شهادت ��������������������������������� 81  
انتقال خاندان امام به کوفه................................................. 83
اسیران در کوفه................................................................... 84
اسیران در مجلس ابن زیاد ................................................ 90
93 .............................. انتقال سرهای شهدا و اسیران به شام 
94 ...................................................... اسیران در مجلس یزید
بازگشت به کربال.............................................................. 100
100 ........................................................ اهل بیتb در مدینه



۱۱

درآمد
برای  بهانه ای   ،زین العابدین امام  سخن 
فرمود:  حضرت  آن  است.  متن  این  سرآغاز 
 ،حسین امام  شهادت  برای  که  مؤمنی  »هر 
گونه هایش  بر  شده،  از  اشک  پر  دیدگانش 
از  غرفه هایی  در  را  او  خداوند  شود،  جاری 
در  طوالنی  سالیان  و  می دهد  جای  بهشت، 
آنها سکنی می گزیند و هر مؤمنی که به سبب 
آزارها و رنج هایی که از سوی دشمنان بر ما 
شده،  اشک  اشک آلود  چشمانش  شده،  وارد 
ریزد، پروردگار او را در جایگاه شایسته، جای 
می دهد و هر مؤمنی که در راه ما رنج و آزاری 
ببیند، خداوند به پاداش آن، هر ناخشنودی را 
از وی می زداید و در سرای آخرت، از خشم 

آتش جهنم ایمنش می دارد«.
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کتاب »اللهوف علی قتلی الطفوف«، بهانه ای 
تا  کرباست؛  حماسه  شهیدان  بر  حزن  برای 
درهای اندوه و ماتم به روی خواننده، گشوده 

گردد و اهل ایمان را رستگار سازد.
سید  شیعه،  برجستة  عالم  اثر  کتاب،  این 
بن  جعفر  بن  موسی  بن  علی  رضی الدین، 
هفتم  جد  است.  ق(   589  -  664( طاووس 
به خاطر زیبایی  وی، محمد بن اسحاق -که 
و ماحتش به طاووس مشهور شده بود- از 
ابن  می شد.  محسوب  مدینه  بزرگوار  سادات 
شیعی،  بزرگ  عالم  دو  نوادگان  از  طاووس 
فراس« و »شیخ طوسي« است  أبي  بن  »وّرام 
که  مانده  یادگار  به  کتاب   50 بیش  او  از  و 

بسیاری از آنها دربارة دعا و زیارت است.
ابن طاووس کتاب اللهوف را از آن رو تالیف 
خود  با  را  آن   حسین امام  زائران  که  کرد 
همراه ساخته، در فرصت کم زیارت، در کنار 
بهره مند  آن  از  مأثور،  زیارت های  خواندن 
شوند و از این طریق با وقایع کربا  آشنا شده، 
 ، بر مصیبت های وارده بر خاندان اهل بیت

اندوهگین گردند. 
برای  سریع  مطالعة  هدف  با  لهوف  تلخیص 
آمده،  فراهم   حسین امام  حرم  زائران 
نمونه هایی از حماسه و خون را گزینش و ارائه 
می کند؛ تا خواننده احساس کند که یک واقعة 
تاریخی را مطالعه می کند. این اثر می تواند پلی 
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تمام  تا  باشد؛  لهوف  کتاب  به  رسیدن  برای 
مخاطبان از آن کتاب فاخر نیز بهره مند شوند.
در ارائة متن فارسی تلخیص لهوف، بیشترین 
حجت االسام  مرحوم  ترجمة  از  را  بهره 
برده ام  فهری  احمد  سید  استاد  والمسلمین 
بر  عنوان گذاری،  ضمن  شده  تاش  و 

یکسان سازی و استحکام متن، افزوده شود. 

محمد باقر پورامینی





 مسلک نخست :
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والدت امام حسين
امام حسین در ماه شعبان سال چهارم هجری 
به  جبرئیل  از والدت، وی،  پس  آمد.  دنیا  به 
همراه هزار فرشته فرود آمدند و این میاد را 

به پیامبرn تبریک و تهنیت گفتند. 
آن  و  آورد   nپیامبر نزد  را  نوزاد   hفاطمه
امام  نام  و  شد  خرسند  دیدارش  از  حضرت 

حسین را بر او نهاد.

اخبار از شهادت امام حسين
 ،با گذشت یک سال از والدت امام حسین
و  آمدند   nخدا رسول  نزد  فرشته  دوازده 
برافروخته،  چهره هایشان  که  حالی  در 
گسترده  بال هایشان  و  گریان  چشمانشان 

بیان داشتند: بود، چنین 
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»یا محّمد! به فرزندت حسین، پسر فاطمه آن 
می رسد که از قابیل به هابیل رسید و همانند 
و  شد  خواهد  داده  پاداش  او  به  هابیل،  اجر 
مجازات قاتلش، همسان مجازات قابیل است.« 
پس از آن، تمامی فرشتگان مقرب آسمان ها، 
به حضور پیغمبرn رسیده، پس از سام، آن 
حضرت را در مصیبت امام حسین تسلیت 
گفتند و از پاداش الهی که به او داده می شود، 
او  به  را  کربا  تربت  و  خاک  و  دادند  خبر 
فرمود: خداوندا!  نیز   n پیامبر  کردند.  عرضه 
خوار کن هر کس که حسین را خوار کند، و 
بکش آن کس که حسین را به قتل می رساند، 

و قاتلش را از خواسته اش، محروم کن.
وقتی دو سال از میاد امام حسین می گذشت، 
ایستاد  مسیر  در  و  راهی سفری شد   nپیامبر
للّه  »انا  ساخت:  جاری  زبان  بر  را  آیه  این  و 
او  دیدگان  در  اشک  آن گاه  الیه راجعون«.  انا  و 

حلقه زد. یاران از راز این سخن و اشک، جویا 
شدند. و آن حضرت فرمود: جبرئیل هم اکنون 
مرا از زمینی در کنار رود فرات خبر می دهد 
امام  فرزند  آن جا  در  است.  کربا  نامش  که 
وقتی  می شود.  کشته  فاطمه،  پسر   ،  حسین
فرمود:   n پیامبر  او جویا شدند،  قاتل  نام  از 
قاتل او، مردی به نام یزید است؛ خدا لعنتش 
کند. گویی محل شهادت و مکان خاکسپاری 
پایان رسید، رسول  به  را می بینم. سفر که  او 
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خداn که اندوهناک بود، بر فراز منبر رفت و 
امام حسن و  پند داد. در آن حال  مردم را 
امام حسین نیز در برابر آن حضرت بودند. 
چون خطبة آن حضرت به پایان رسید، دست 
راستش را بر سر امام حسن و دست چپش 
را بر سر امام حسین نهاد؛ سپس سر مبارک 

را به سمت آسمان بلند کرد و فرمود:
»خداوندا! همانا محّمد، بنده و پیغمبر 
افراد  پاک ترین  دو  این  و  توست 
خاندان من و برگزیدة فرزندان من و 
خود  از  پس  که  هستند  من  خانوادة 
آنها را در میان اّمتم به جای مي گذارم 
پسرم  این  که  داد  خبر  مرا  جبرئیل  و 
)حسین( کشته خواهد شد. پروردگارا! 
او مبارک گردان و  بر  این شهادت را 
او را از سروران شهیدان قرار ده و بر 

قاتلش، برکت عطا مفرما.«
ناله  و  گریستند  بودند،  مسجد  در  که  مردمی 
بر حسین  آیا  فرمود:   nسردادند. رسول خدا

من می گریید و او را یاری نمي کنید؟ 
و  دگرگون  چهره ای  با  حضرت  آن  گاه  آن 
دیگری  کوتاه  خطبة  و  بازگشت  برافروخته، 
خواند و در حالی که اشک بر صورتش جاری 

بود، فرمود: 
»مردم! من دو یادگار نفیس در میان شما 
به جای می گذارم و آن دو، »کتاب خدا« 
و »عترت«، یعنی خاندان من می باشند؛ 
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آمیخته  من  گل  و  آب  با  که  آنان 
میوه دل من و جگر گوشه  و  شده اند 
من می باشند. این دو هرگز از یکدیگر 
جدا نمی شوند؛ تا در کنار حوض، بر 
من وارد شوند. من در انتظار ماقات با 
آنان هستم. من در بارة این دو، چیزی 
از شما مي خواهم که پروردگارم به من 
من  از  پروردگارم  است.  داده  دستور 
و  خویشان  دوستی  من  که  خواست 
نزدیکان خود را از شما خواستار شوم؛ 
پس مراقب باشید؛ مبادا فردای قیامت 
خاندان  با  دشمنی  با  حوض،  کنار  در 

من و ستم به آنان، مرا ماقات کنید!«

آغاز خالفت یزید 
و   حسین امام  شدن  کشته  موضوع  مردم، 
آن  دربارة  و  داشتند  یاد  به  را   nپیامبر سخن 
با دیده عظمت و احترام،  سخن می گفتند. و 
گرامی  را  او  نگریسته،    حسین  امام  به 
ابى  بن  معاوية  که  شصت  سال  در  مي داشتند. 
سفيان ُمرد، یزید -که لعنت  خدا بر او باد- به 

وليد بن عتبه، فرماندار مدینه، نامه ای نوشت و 

و  مدینه،  اهل  همة  از  که  داد  دستور  وی  به 
اضافه  و  بگیرد  بیعت   حسین امام  ویژه  به 
کرد که اگر امام حسین از بیعت خودداری 
کرد، گردنش را بزن و سر بریده اش را نزد من 
بفرست. وليد پس از دریافت حکم، مروان را 
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خواست و در بارة امام حسین با او مشورت 
کرد. مروان گفت: حسین با یزید بیعت نخواهد 
را  گردنش  بودم،  تو  به جای  من  اگر  و  کرد 
مي زدم. وليد گفت: ای کاش که من از سر حّد 
عدم، پای به اقلیم وجود نگذاشته بودم. سپس 
کسی را نزد امام حسین فرستاد. آن حضرت 
افراد خانواده  و دوستانش،  همراه سی نفر از 
نزد وليد آمد. وليد خبر مرگ معاويه را به امام 
حسین داد و بیعت با يزيد را به امام پیشنهاد 

کرد. امام حسین فرمود: 
ای امیر! بیعت پنهانی، نتیجه ای ندارد. 
بیعت  برای  را  مردم  همة  که  فردا 
آنان  با  نیز  را  ما  کرد،  دعوت خواهی 

دعوت نما. 
نپذیر  را  پیشنهاد  این  امیر!  ای  گفت:  مروان 

امام  بزن.  را  گردنش  نمي کند،  بیعت  اگر  و 
حسین چون این سخن را شنید، خشمناک 

شد و فرمود: 
وای بر تو ای پسر زن کبود چشم! تو 
بزنند؟  مرا  گردن  که  مي دهی  دستور 
پست  و  مي گویی  دروغ  قسم!  به خدا 

فطرتی خود را ظاهر مي سازی.
سپس امام روی به وليد کرد و فرمود: 

رسالت  معدن  و  نبوت  بیت  اهل  ما، 
نازل  ما  خاندان  بر  مائکه  مي باشیم. 
افتتاح  ما  به  را  دنیا  خدا  و  مي شدند 
یزید،  کرد.  ما ختم خواهد  به  و  نمود 
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قاتل  و  خوار  شراب  و  فاسق  مردی 
مردم بی گناه است و به صورت آشکار، 
مثل  شخصیتی  مي کند.  فجور  و  فسق 
نخواهد  بیعت  یزید  مثل  با  من، هرگز 
تا  شما  و  ما  حال،  عین  در  ولی  کرد؛ 
تا  مي کنیم؛  نظر  تجدید  صبح،  فردا 
برای مقام  ما  از  معلوم شود کدام یک 

بیعت و خافت، شایستگی داریم. 
امام ، این سخن را فرمود و خارج شد.

مروان به وليد گفت: دستور مرا اجرا نکردی؟ 

ولید گفت: وای بر تو! راه از دست رفتن دین 
و دنیای مرا به من نشان دادی. به خدا سوگند! 
دوست ندارم همة روی زمین را مالک باشم 
سوگند!  خدا  به  بکشم.  را    حسین  امام  و 
کسی که به خون حسین دست بیاالید و خدا 
را ماقات کند، میزان عملش، سبک می شود و 
خداوند، بر او نظر رحمت نخواهد کرد و او 
را از پلیدی گناه، پاک نخواهد کرد و شکنجة 

دردناکی برای او آماده می شود. 
خانة  از   حسین امام  و  دمید  صبح  چون 
خویش بیرون آمد، مروان را دید. مروان گفت: 
! من خیر خواه تو هستم. مرا اطاعت  یا اباعبداهللَّ

کن؛ تا نجات یابی! امام حسین فرمود:
خیر خواهی تو چیست؟ 

یزید  با  که  مي گویم  تو  به  من  گفت:  مروان 

بن معاویه بیعت کن که به نفع دین و دنیاي 
توست. امام حسین فرمود: 
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َلُم  إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَيِه راِجُعوَن َو َعَل اإلِسَلِم السَّ

ُة ِبَراعٍ ِمثِل يَِزيَد َو لََقد َسِمعُت  إِذ َقد بُلَِيِت األُمَّ

ي َرُسوَل اللَِّهn يَُقوُل الِخَلَفُة ُمَحرََّمٌة َعَل  َجدِّ

آِل أَِب ُسفَياَن؛

چه مصیبتی باالتر از این که مسلمانان به 
سرپرستی  چون یزید، دچار شوند. پس 
باید با اسام، وداع نمود. من از جّدم رسول 
بر  خداn شنیدم که مي فرمود: خافت، 

فرزندان ابیسفیان، حرام است.
گفت وگو میان امام حسین و مروان به طول 
انجامید؛ تا آن جا که مروان با حالتی برآشفته 

و خشمگین، بازگشت.
 حسین امام  که  است  این  است  روشن 
مي دانست که عاقبت کارش به کجا می انجامد 
اطمینان  کمال  با  که  بود  همان  وظیفه اش  و 

خاطر، انجام داد.

حرکت امام حسين به سمت مکه
شد  مکه  راهی   حسین امام  گاهان،  صبح 
به مکه رسید و  و روز سّوم شعبان سال 60 
ماه رمضان، شّوال و  تمام  باقیماندة شعبان و 

ذی القعدة را در مّکه بود.
آن  ه بن زبير خدمت 

ّ
عبدالل و  ه بن عباس 

ّ
عبدالل

حضرت آمدند و از وی خواستند که با یزید، 
بیعت کند. امام در پاسخ فرمود:

رسول خداn مرا دستوری داده که باید 
اجرایش کنم. 
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ابن عّباس چون این سخن را شنید، از نزد امام 

حسین بیرون رفت؛ در حالی که می گفت: 
ه بن عمر پیشنهاد 

ّ
»وا حسینا«! پس از آن، عبدالل

کرد که امام با گمراهان بسازد؛ تا از جنگ و 
خون ریزی برکنار باشد. حضرت فرمود: 

یا ابا عبدالّرحمن! مگر نمی دانی که دنیا 
نزد خداوند، آن قدر پست و ناچیز است 
عنوان  به  زكرّيا  بن  يحيى  بریدة  سر  که 
هدیه برای زنازاده ای از زنازادگان بنی 
اسرائیل فرستاده شد؟ مگر نمي دانی که 
بنی اسرائیل در فاصلة کوتاه طلوع صبح 
تا طلوع آفتاب، هفتاد پیغمبر را کشتند 
و  می نشستند  بازارها  در  آن  از  و پس 
چنان  آن  مي کردند؛  فروش  و  خرید 
نداده اند؟  انجام  عملی  هیچ  گویی  که 
آنان  عذاب  در  خداوند  همه،  این  با 
شتاب نکرد؛ بلکه به آنان مهلت داد و 
عّزت  حکم  به  را  آنان  مّدتی،  از  پس 
گرفتار  مقّدسش،  ذات  انتقام جویی  و 
عذاب کرد. ای ابا عبد الّرحمن! از خدا 

بپرهیز و یاری مرا از دست مده!

نامه های کوفيان
امام  رسیدن  خبر  کوفه  اهل  که  هنگامی 
حسین به مّکه را شنیدند و فهمیدند که آن 
حضرت از بیعت یزید خودداری کرده است، 
در خانة سليمان بن صرد خزاعى جمع شدند و 
نامه ای بدین مضمون به امام حسین نوشتند: 
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»به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه ای 
از  امیرالمؤمنین؛  علی  بن  حسین  به 
طرف سليمان بن صرد خزاعى، مسّيب بن 
مظاهر،  بن  حبيب  شّداد،  بن  رفاعة  نجبة، 
ه بن وائل و شیعیانش از مؤمنین. 

ّ
عبد الل

سام،  تقدیم  از  پس  تو.  بر  ما  سام 
و  تو  دشمن  که  را  خداوندی  سپاس 
دشمن پیشین پدرت را درهم شکست؛ 
که  کینه جویی،  ستمکار  دشمن  همان 
زمام کار این اّمت را به زور و قلدری 
به دست گرفت و بیت المال مسلمین 
را غاصبانه، تصّرف کرد؛ بدون رضای 
مّلت، بر آنان حکومت نمود؛ از جنایات 
نیکان  که  است  این  حکومتش،  زمان 
اجتماع را کشت و افراد ناپاک را نگه 
داری کرد و مال خدا را به ستم گران 
رحمت  از  سپرد؛  اجتماع  سرکشان  و 
ثمود  قوم  که  همچنان  باد؛  دور  خدا، 
دور شدند ]از رحمت خدا[. باری، ما 
را پیشوایی به جز تو نیست؛ به سوی 
ما بشتاب؛ شاید خداوند به وسیلة تو، 

کانون حّقی از ما گرد آورد.«
نامة فوق را خدمت آن حضرت فرستادند و 
دو روز بعد، گروهی را به نمایندگی خودشان 
و  صد  یک  حامل  که  گروهی  کردند؛  روانه 
پنجاه نامه بودند و هر نامه ای به امضای یک، 
دو، سه و چهار نفر بود. در تمام این نامه ها از 
آن حضرت درخواست شده بود که به کوفه 
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بیاید. با این همه، امام حسین  از پاسخ دادن 
به نامه ها خودداری مي کرد؛ تا این که در یک 
نامه های  و  رسید  کوفه  از  نامه  ششصد  روز 
دیگری نیز پی در پی مي رسید؛ تا جمع نامه ها 

به دوازده هزار رسید.
پیرو این نامه ها، هانى بن هانى سبيعى و سعيد 
نامه  نامة ذیل را که آخرین  ه حنفى، 

ّ
بن عبدالل

نوشته  چنین  نامه  در  آوردند.  بود،  به حسین 
شده بود: 

»همة مردم به انتظار ورود شما هستند 
و به جز شما، به کسی گرایش ندارند. 
هر  و  زودتر  چه  هر  پیغمبر!  پسر  ای 
باغ ها،  بیاورید؛ که  چه زودتر، تشریف 
و  رسیده  درختان،  میوه های  و  سرسبز 
بوستان ها، پر گیاه و درختان، پر کند، اگر 
تصمیم به آمدن دارید، سپاهی آراسته، 

مقدمت را گرامی خواهند داشت.«
امام حسین به هانى بن هانى سبيعى و سعيد 

ه حنفى فرمود: 
ّ
بن عبدالل

به من بگویید: چه اشخاصی در نوشتن 
این نامه با شما هم آهنگ بودند؟ 

گفتند: 
یا ابن رسول اهلل! شبث بن ربعى، حجار 
بن رويم،  يزيد  يزيد بن حارث،  ابحر،  بن 
محّمد  عمرو بن حّجاج و  عروة بن قيس، 

بن عمير بن عطارد. 
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شنید،  را  پاسخ  این  چون   حسین امام 
برخاست و میان رکن و مقام، دو رکعت نماز 
گذاشت، و از خداوند خواست که آن چه خیر 
و صاح است، برایش مقّدر فرماید و پس از 
از جریان  و  را خواست  عقیل  بن  مسلم  آن، 
را  کوفه  اهل  نامه های  پاسخ  و  کرد  آگاهش 
نوشت و وعدة پذیرش دعوت آنان را داد و 
بن  مسلم  خودم،  عموی  پسر  که  کرد  اضافه 
عقیل را به سوی شما فرستادم؛ تا مرا از وضع 

موجود و آخرین تصمیم شما آگاه کند. 

سفر مسلم بن عقيل به کوفه
کوفه  سوی  به  حضرت،  آن  نامة  با  مسلم 
حرکت کرد. هنگامی که مسلم به کوفه رسید 
به   حسین امام  که  فهمیدند  کوفه  مردم  و 
وسیلة مسلم بن عقیل نامه ای به آنان فرستاده 
به  را  مسلم  و  شدند  خوشحال  بسیار  است، 
کردند.  وارد  ثقفى  عبيده  ابى  بن  مختار  خانة 
رفت و آمد شیعیان، نزد مسلم، به طور مرتّب 
شیعیان  از  گروهی  که  هنگامی  داشت.  ادامه 
نزد مسلم گرد آمدند و نامة امام حسین را 
برای آنان خواند، از شدت شوق، همه گریه 
مسلم  با  نفر  هزار  هیجده  و سرانجام،  کردند 

بیعت کردند. 
عبيد الله بن مسلم باهلى، عمارة بن وليد و عمر بن 

سعد، نامه ای برای یزید نوشتند و ورود مسلم 
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را گزارش دادند و پیشنهاد کردند که نعمان بن 
بشير را از فرمانداری کوفه عزل و دیگری را 

اّطاع  از  پس  يزيد  کن.  منصوب  او  به جای 
فرماندار  زياد،  بن  ه 

ّ
عبيدالل به  کوفه،  اوضاع  از 

سمت،  حفظ  با  و  نوشت  نامه ای  بصره، 
و  کرد،  واگذار  او  به  نیز  را  کوفه  فرمانداری 
 حسین امام  و  عقيل  بن  مسلم  کار  جریان 
را  داد مسلم  یادآور شد و دستور  نامه  را در 

دستگیر کرده، و به قتل برساند.

ورود ابن زیاد به کوفه
وقتی  کرد.  حرکت  کوفه  سوی  به  ّه، 

عبيدالل

فرا  شب  تا  کرد،  صبر  رسید،  کوفه  نزدیک 
کوفه  مردم  شد.  کوفه  داخل  شبانه  و  رسید 
گمان کردند که امام حسین به کوفه آمده، 
اطرافش  و  شدند  خوشحال  مقدمش  از  پس 
زياد  ابن  او  که  فهمیدند  وقتی  و  گرفتند  را 
به  زياد،  ابن  شدند.  پراکنده  گردش  از  است، 
منبر  بر  صبحگاهان  و  رفت  فرمانداری  کاخ 
رفت و خطبه خواند و مردم را از سر پیچی 
از فرمان خلیفه، ترساند و نسبت به اطاعت از 

او، وعده هایی داد. 
مسلم بن عقيل که خبر آمدن ابن زياد را شنید، 

بیمناک شد و از خانة مختار بیرون آمده، راهی 
خانه  در  را  او  هانى  شد.  عروة  بن  هانى  خانة 
می آمدند.  نزدش  شیعیان،  و  داد  جای  خود 
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و  گذاشت  جا  آن  در  جاسوسانی  زياد،  ابن 

مجروح،  را  هانى  وی،  نیروهای  سرانجام، 
دستگیر و زندانی کردند.

شهادت مسلم 
عقيل  بن  مسلم  به  هانى  گرفتاری  خبر  وقتی 
بیعت  او  با  که  افرادی  با  همراه  وی  رسید، 
و  زياد  بن  ه 

ّ
عبيدالل با  نبرد  به  بودند،  کرده 

طرفدارانش پرداخت.
ابن زياد در کاخ پناه گرفت و سربازانش با مسلم 

و یارانش به جنگ پرداختند. سربازان ابن زياد، 
یاران مسلم را از جنگ مي ترساندند و هشدار 
مي دادند که اینک لشکر شام به کمک ما خواهد 
آمد. این تبلیغات سوء، ادامه داشت؛ تا آن که 
شب فرا رسید. با آمدن شب، یاران مسلم از دور 

او پراکنده شدند و به یکدیگر مي گفتند:
»ما را چه که به آتش فتنه دامن بزنیم؛ 
خویش  خانه های  در  که  بهتر  چه 
بنشینیم و اینان را رها کنیم؛ تا خداوند، 

صلح را در میانشان بر قرار کند.« 
این تبلیغات مؤثر واقع شد و تنها ده نفر در 
اطراف مسلم باقی ماندند و هنگامی که مسلم 
به مسجد داخل شد؛ و تا نماز مغرب بخواند، 
آن ده نفر نیز از گردش پراکنده شدند و چون 
در  و  آمد،  بیرون  مسجد  از  تنها  دید،  چنین 
کوچه های کوفه مي گشت؛ تا آن که بر در خانة 
زنی به نام طوعة ایستاد و از او آب خواست. 
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زن سیرابش کرد، مسلم از او درخواست کرد 
که او را در خانة خود پناه دهد. زن نیز پذیرفت 
و پناهش داد. هنگامی که فرزندش فهمید که 
مسلم در خانه آنها است، به ابن زياد گزارش 

داد و ابن زياد، محّمد بن اشعث را با و عّده ای 
وقتی  کرد.  مسلم  دستگیری  مأمور  سرباز، 
نیروهای ابن زياد به در خانه آن زن رسیدند و 
صدای سم اسب ها به گوش مسلم رسید، زره 
پوشید و بر اسب خود سوار شد و با سربازان 
ّه به جنگ پرداخت و عّده ای از آنان را 

عبيد الل

کشت. و سرانجام بر اثر زخم هایی که به وی 
ّه بر او 

رسید، کم رمق شد و سربازان عبيد الل
از پشت سر چنان  آوردند و سربازی  هجوم 
نیزه بر او زد که بر روی زمین افتاد، و آن گاه، 

اسیر شد.
هنگامی که مسلم را نزد ابن زياد آوردند، ابن 
و  آمدی  شهر  این  به  چرا  گفت:  او  به  زياد 

محیط آرام شهر را به هم زدی و میان مردم، 
اختاف ایجاد کردی؟ مسلم گفت: 

منظور من از آمدن، این نبود؛ این شما 
و  آشکار  را   زشت  کارهای  که  بودید 
و  برداشتید  میان  از  را  نیک  کارهای 
آنان حکومت  بر  بدون رضایت مردم، 
کردید و کارهای خاف دستورات الهی 
را بر آنان تحمیل و به رسم کسری و 
ما  نمودید.  رفتار  آنان  میان  در  قیصر 
نهی  به معروف و  امر  برنامة  تا  آمدیم 
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از منکر و دعوت به حکم قرآن و سنّت 
پیغمبرn را اجرا کنیم و صاحیّت این 

کار را نیز داشتیم. 
ابن زياد به امام علی و امام حسن و امام 

حسین ناسزا گفت. مسلم گفت: 
تو و پدرت به دشنام، سزاوارترید؛ هر 

چه خواهی بکن ای دشمن خدا! 
ابن زياد به بكر بن حمران دستور داد که مسلم 

را به باالي کاخ برده، بکشد. بكر، مسلم را به 
بام کاخ برد و در حالی که زبان مسلم مشغول 
بر  درود  و  استغفار  و  تعالی  خدای  تسبیح 
و وحشت زده  زد  را  گردنش  بود،   n پیغمبر 

از بام فرود آمد.
عروة  بن  هانى  داد  دستور  زياد  ابن  آن،  از  پس 
را بیرون آورده، بکشند. هانى بارها مي گفت: 
ای قبیله مذحج! کجایید تا به داد من برسید؟ 
کشیده  را  گردنت  گفت:  او  به  قتل  مأمور 
باشد.  آماده تر  شمشیرزدن  برای  تا  دار؛  نگاه 
هانى گفت: به خدا قسم! من چنین سخاوتی 

ندارم و شما را بر کشتن خود، یاری نمی کنم، 
نام  به  زياد  ابن  غامان  از  غامی  سرانجام، 

رشيد، هانى را به قتل رساند.

ه بن زياد ضمن نامه ای خبر کشتن مسلم 
ّ
عبيدالل

ّه 
و هانى را به یزید گزارش داد. يزيد نامة عبيدالل

را با سپاس گزاری از کارها و شّدت عملش، 
پاسخ داد و اضافه کرد که گزارش رسیده که 
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امام حسین به سوی کوفه در حرکت است 
و دستور داد کامًا سخت گیری کند و هر کس 
را گمان می کند یا احتمال می دهد سر مخالفت 

دارد، دستگیر و زندانی کند.

سفر امام حسين به عراق
امام حسین روز چهارشنبه هشتم ذی الحجة 
و  کرد  حرکت  مّکه  از  هجری،  سال شصت 
حضرت  آن  به  مسلم  کشته شدن  خبر  هنوز 
که  روزی  همان  در  امام  زیرا  بود؛  نرسیده 
مسلم کشته شد، از مکه خارج شد. هنگامی 

که امام خواست از مّکه خارج، سخنانی بیان 
کرد و فرمود:

چه  آن  و  مخصوص خداست  ستایش 
نیرویی  و  می شود  انجام  بخواهد،  خدا 
جز از خداوند نیست. درود خداوند بر 
پیغمبرش باد. مرگ برای انسان، قطعی 
گردن  در  گردن بند  همچون  است؛ 
دیدار  به  مشتاق  چقدر  جوان!  دختران 
گذشتگانم؛ چنان که یعقوب را به دیدار 
یوسف اشتیاق بود مرا کشتارگاهی مقّرر 
است که باید به آن جا برسم و گویی 
می بینم پیوندهای بدن مرا گرگان بیابان 
از  نواویس و کربا،  میان  در سرزمینی 
تا روده های خالی و  هم جدا می کنند؛ 
پاره های تن من  از  انبان های گرسنه را 
پر کنند! آدمی از سرنوشت، ناگزیر است 
و ما خاندان رسالت، به رضای خداوند، 
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و  هستیم  شکیبا  بایش،  به  و  راضی 
خداوند، بهترین پاداش شکیبایان را به 
ما عطا خواهد کرد. هرگز پارة تن رسول 
خدا از او جدا نشود و همگی در جایگاه 
قدس، در کنار اویند؛ تا دیده اش با آنان، 
روشن شود و وعدة الهی نسبت به آنان، 
خون  می خواهد  کسی  هر  یابد.  تحّقق 
آماده  نثار کند و  ما  دل خود را در راه 
حرکت است، همراه ما کوچ کند که من، 

صبحگاه امشب، کوچ خواهم کرد. 
ابومحّمد واقدى و زرارة بن خلج گفتند: ما حسین 

بن علی را پیش از آن که به سوی عراق حرکت 
کند، ماقات کردیم و از ناپایداری مردم کوفه، 
آگاهش نمودیم و به او گفتیم که دل های آنان 
با اوست؛ ولی شمشیرهایشان بر روی او. آن 
حضرت چون سخن ما را شنید،  اشاره ای به 
باز شد و  جانب آسمان کرد؛ درهای آسمان 
آن قدر فرشته فرود آمد که شماره شان را جز 

خداوند، کس نداند و فرمود: 
هم  به  چیزهایی  که  بود  این  نه  اگر 
نزدیک شده و وقت مرگ، فرا رسیده 
این  با  فرشتگان،  این  یاری  به  است، 
یقین  به  من  ولی  مي جنگیدم؛  مردم 
مي دانم که قتلگاه من و قتلگاه اصحاب 
من، آن جاست و به جز فرزندم علی، 

کسی را نجاتی نیست. 
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منزلگاه های مسير
امام حسین به سوی کوفه حرکت کرد و به 
راه خود ادامه داد؛ تا به تنعیم رسید. در آن جا با 
کاروانی رو به رو شد که از طرف بحير بن ريسان 
حميرى، استاندار یمن، هدایایی را برای يزيد بن 
معاويه می برد. امام حسین آن هدایا را تحویل 
گرفت؛ زیرا زمامداری مسلمین، حق مسّلم او 
بود و به شترداران فرمود: هر کس دوست دارد 
با ما به عراق بیاید، هزینة سفرش را می پردازیم 
و از همراهي اش، قدردانی مي کنیم و هر کس 
می خواهد از ما جدا شود، به همان اندازه که 
خواهیم  را  سفرش  هزینة  کرده،  طّی  راه  از 
جمعی  و  آمدند  همراهش  جمعی  پرداخت، 

دیگر از او جدا شدند. 
به  تا  داد؛  ادامه  خود  راه  به  حضرت  آن 
را  بن غالب  بشر  جا  آن  در  رسید.  ذات العرق 

دید که از عراق می آید. از او پرسید: 
اهل عراق در چه وضعی بودند؟ 

بشر گفت: من که آمدم، دل هاشان با تو بود؛ 

ولی شمشیرهاشان با بنی امیّه. فرمود: 
گفت.  درستی  سخن  اسدی،  برادر 
تعّلق  اراده اش  چیزی  هر  به  خداوند 
پذیرد، انجامش مي دهد و هر چه را که 

اراده فرماید، به آن حکم مي کند. 
ادامة مسیر، هنگام ظهر در  امام حسین در 
ثعلبیّه فرود آمد؛ پس سر به بالین گذاشت و به 

خواب رفت. وقتی بیدار شد، فرمود: 
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دیدم یکی صدا مي زد شما تند مي روید؛ 
ولی مرگ، شما را تندتر به بهشت مي برد. 
فرزندش علی اکبر گفت: پدر جان! مگر ما 

بر حق نیستیم؟ فرمود: 
که  خدایی  آن  به  قسم  فرزندم؛  بلی، 

بازگشت بندگان به سوی اوست! 
گفت: پدر جان! اگر چنین است، ما را از مرگ 

چه باک؟ امام حسین فرمود: 
فرزندم! خداوند، بهترین پاداشی را که به 
فرزندی از پدر داده، به تو عطا فرماید. 

امام حسین در همان منزل، شب را به صبح 
اباهّره  کنیه اش  که  مردی  صبحگاهان  رساند. 
ازدى بود و از کوفه می آمد، خدمت آن حضرت 

رسید و سام کرد گفت: ای پسر پیغمبر! برای 
 n چه از حرم خدا و حرم جّدت رسول خدا

بیرون آمدی؟ امام حسین فرمود: 
ثروتم  امیّه،  بنی  ابا هّره!  ای  تو  بر  وای 
را گرفتند؛ صبر کردم؛ دشنامم دادند و 
به آبرویم لطمه زدند؛ باز تحّمل کردم 
فرار  بودند؛  خونم  ریختن  دنبال  به  و 
ستمکار،  گروهی  قسم!  خدا  به  کردم. 
لباس  خداوند،  و  کشت  خواهد  مرا 
آنان می پوشاند که سراپایشان  به  ذلّتی 
آنان  بر  بّرانی  شمشیر  و  گیرد  فرا  را 
فرود آید و حتما کسی را بر آنان مسّلط 
خواهد کرد که از قوم سبا که زنی بر 
و  مال  اختیار  و  مي کرد  آنان حکومت 

جانشان را داشت، ذلیل تر گردند.
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پس از این دیدار، از ثعلبیه روانه شد. 
جمعی از بنى فزاره و قبیله بجيلة می گویند: ما 
همراه زهير بن قين از مّکه می آمدیم و به دنبال 
کاروان امام حسین در حرکت بودیم. چون 
زنان همراه کاروان آن حضرت بودند، هر جا 
آنان مي خواست فرود آیند، ما کناره می گرفتیم 
و در طرفی دیگر فرود می آمدیم. در یکی از 
منازل که امام حسین فرود آمد، ما نیز ناچار 
آمدن،  فرود  از  پس  و  آمدیم  فرود  همان جا 
مشغول غذا خوردن بودیم که دیدیم فرستادة 
امام حسین نزد ما آمد و سام کرد و گفت: 
تو  نزد  الحسین مرا  اباعبداهلل  زهير بن قين!  ای 
بیایی.  او  نزد  اباغ کنم که  به تو  تا  فرستاده، 
همین که این پیام را رساند، همة ما لقمه هایی را 
که در دست داشتیم، افکندیم و گویی پرنده ای 
بر سر ما نشسته، بی حرکت ماندیم. زن زهير که 
دیلم دختر عمرو بود، به زهير گفت: سبحان اهلل! 
پسر پیغمبر کسی را به نزد تو مي فرستد و تو 
نزد  است  بهتر  نمي کنی؟  اجابت  را  دعوتش 
زهير  فرا دهی،  به سخنش گوش  و  بروی  او 
چون این سخن شنید، نزد امام حسین رفت 
و بعد از مدتی با چهره ای خندان و صورتی 
نورانی بازگشت و دستور داد خیمه اش را از 
آن جا برچیده، نزدیک خیمه امام حسین بر 
گفتم؛  را طاق  تو  به زنش گفت:  و  کنند  پا 
زیرا نمي خواهم به خاطر من، جز خیر چیزی 
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امام  همراه  گرفتم  تصمیم  من  رسد.  تو  به 
حسین باشم و خود را فدایش کنم و جانم 
را سپر بایش نمایم بعد، هر چه از اموال به 
زنش تعّلق داشت، به او داد و او را به دست 
یکی از عموزاده هایش سپرد؛ تا به خانواده اش 
برخاست و گریه کرد و  از جای  برساند زن 
مدد  و  یاور  کرد و گفت: خدا  زهير، وداع  با 
پیش  برایت  است،  خیر  هر چه  و  باد  کارت 
آورد. خواهشی که دارم، این است که در روز 
مبری.  یاد  از  مرا   ، نزد جّد حسین قیامت، 
دوست  کس  هر  گفت:  یارانش  به  زهير  پس 
دیدار،  این  نه،  گر  و  بیاید  باشد،  من  با  دارد 

آخرین دیدار من با اوست.
امام حسین از آن منزل نیز روانه شد تا به 
منزل زبالة رسید و در این منزل بود که خبر 
شهادت مسلم به او رسید. وقتی آن حضرت 
شهادت  خبر  بودند،  همراهش  که  عّده ای  به 
مسلم را داد، افرادی که به دنبال دنیا بودند و 
یقین  کامل نداشتند، از گرد آن حضرت پراکنده 
با  یاران برگزیده اش  شدند و فقط خانواده و 

آن حضرت باقی ماندند. 
امام حسین به دنبال همان هدفی که خدا به 
سوی آن دعوتش کرده بود، روانه شد. فرزدق 
گفت:  و  داد  سام  رسید؛  خدمتش  به  شاعر 
اعتماد  کوفه  اهل  بر  پیغمبر! چگونه  پسر  ای 
مي کنی؟ اینان همان  کسانی اند که پسرعموی 
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تو، مسلم بن عقيل و یاران او را کشتند.  اشک 
از دیدگان امام حسین فرو ریخت و فرمود: 
خدا، مسلم را رحمت کند. او به روح 
و ریحان و بهشت و رضوان پروردگار 
او، وظیفه ای را که بر عهده  بازگشت. 
داشت، انجام داد و اکنون نوبت ماست 

که به تکلیف خود عمل کنیم.
منزلی کوفه  به دو   امام حسین که  هنگامی 
ماقات  سوار  هزار  با  را  يزيد  بن  حّر  رسید، 

کرد. امام حسین به حّر فرمود: 
با ما هستی یا با دشمنان ما؟

حّر گفت: با دشمنان شما ای اباعبداهلل! فرمود: 
ل حول و ل قّوة اّل باللّه العّل العظيم. 

بعد سخنانی میان آنان رّد و بدل شد؛ تا آنجا 
که امام حسین فرمود: 

اگر رأی شما اکنون با مضمون نامه های 
شما و پیام هایی که فرستادگان شما به من 
همان  به  من  است،  مخالف  رسانده اند، 

جایی که از آن جا آمده ام، باز مي گردم. 
حضرت  آن  بازگشت  از  سربازانش  و  حّر 

را  راهی  گفت:  حّر  بعد  و  کردند  جلوگیری 
انتخاب کن که نه به کوفه ختم شود و نه به 
داشته  زیاد  ابن  نزد  عذری  نیز  من  تا  مدینه؛ 
باشم. امام حسین به سمت چپ روانه شد؛ 
بود  این جا  در  رسید.  الهجانات  عذیب  به  تا 
نسبت  را  او  و  رسید  حّر  به  ابن زياد  نامة  که 
کرده  سرزنش   حسین امام  با  رفتارش  به 



۳۹

س
 کل

ن
تس
:

وح
د
پتل

شی
ا
ز
ش 
ا

زد
 

بود و به او دستور داده بود که کار را بر امام 
نیز  سربازانش  و  حّر  بگیرد.  حسین سخت 
سر راه بر امام حسین گرفته، از حرکت او 

جلوگیری کردند. امام حسین فرمود: 
از راه کوفه  مگر خودت نگفتی که ما 

کناره بگیریم؟ 
ّه رسید 

حّر گفت: بلی، اّما نامه ای از امیر عبيدالل

و به من دستور داد که بر شما سخت بگیرم 
اجرای  ناظر  مأمور کرد که  نیز  را  و شخصی 

دستور باشد.

ورود به کربال
آن گاه امام حسین برخاست و سوار شد و 
حرکت کرد و سپاهیان حّر، گاهی از حرکت 
او  گاهی  و  مي کردند  جلوگیری  آن حضرت 
در  سرانجام  مي کردند.  منحرف  مسیر  از  را 
روز دّوم محّرم، امام حسین  و یارانش به 
سرزمین کربا رسیدند. و آن حضرت فرمود: 

نام این زمین چیست؟ 
گفتند: کربا. فرمود: 

خدایا! من از اندوه و با، به تو پناه می برم. 
و بعد فرمود: 

این جا سرزمین اندوه و باست؛ فرود 
ما،  مدفن  و  قتلگاه  و  بارانداز  که  آیید 
 ،nخدا رسول  جّدم  و  است  جا  این 

همین را به من خبر داد. 
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و  حّر  و  آمدند  فرود  همراهان  همة  پس 
آمدند  فرود  نیز در سمت دیگری  سربازانش 
و امام حسین  نشست و به اصاح شمشیر 

خود پرداخت.
امام  شد  باعث  که  عواملی  از  یکی  شاید 
حسین زنان و خاندان خود را همراه بیاورد، 
این باشد که اگر آنان را در حجاز و یا شهر 
دیگری می ماندند، يزيد بن معاويه - که لعنت 
خدا بر او باد - آنان را اسیر می کرد و تحت 
شکنجه و آزارشان قرار می داد؛ تا بدین وسیله، 
از مبارزه و شهادت امام حسین جلوگیری 
دست  در  زنان  گرفتاری  نتیجه،  در  و  کند 
یزید، باعث می شد که امام حسین از فیض 

شهادت، محروم بماند.           



 مسلک  دوم : 
حوادث کربال و شهادت 
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اعزام ابن سعد برای جنگ با امام
ه بن زياد، یاران خود را برای جنگ با 

ّ
عبيدالل

برانگیخت.   امام حسین
خود  اطرافیان  او  کردند.  پیروی  نیز  آنان 
نیز  آنان  و  واداشت  پستی  کار  چنین  بر  را 

کردند. فرمان بری 
دنیایش  به  را  سعد  عمر  آخرت  زیاد،  ابن 
امیّه  بنی  خاندان  دوستی  به  را  او  و  خرید 
پاسخ  دعوت،  این  به  نیز  او  و  کرد  دعوت 
مثبت داد و با چهار هزار سوار به جنگ امام 

رفت.   حسین
سرهم  پشت  را  سربازان  نیز  زياد  ابن 

محّرم،  ماه  ششم  در  که  آن  تا  مي فرستاد؛ 
بیست هزار سوار در رکاب عمر سعد حاضر 

شدند.
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جلوگيری از رسيدن آب و خطبه امام
 حسین امام  بر  را  کار  سعد  عمر  لشگر 
تنگ کردند؛ تا آن جا که بر امام حسین و 
یارانش تشنگی فشار آورد. امام حسین به پا 
خواست و بر دستة شمشیر خود تکیه داد و با 

صدای بلند فرمود: 
شما را به خدا آیا مرا مي شناسید؟ 

گفتند: آری، تو فرزند پیغمبر و نوادة او هستی. 
فرمود: 

شما را به خدا آیا مي دانید که جّد من، 
پیغمبر است؟ 

گفتند: آری به خدا! فرمود: 
شما را به خدا آیا مي دانید که پدر من، 

علّی بن ابی طالب است؟ 
گفتند: آری به خدا! فرمود: 

شما را به خدا آیا مي دانید که مادر من، 
فاطمه زهرا، دختر محّمد مصطفیn است؟ 

گفتند: آری، به خدا! فرمود: 
حمزه،  که  مي دانید  خدا  به  را  شما 

سیّدالّشهدا عموی پدر من است؟ 
گفتند: آری به خدا! فرمود: 

شما را به خدا آیا مي دانید جعفر، همان که 
در بهشت پرواز مي کند، عموی من است؟ 

گفتند: آری به خدا! فرمود: 
شما را به خدا آیا مي دانید که این شمشیر 

رسول خداست که من بر کمر دارم؟ 
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گفتند: آری به خدا! فرمود: 
این،  که  مي دانید  آیا  خدا  به  را  شما 

عمامه رسول خداست که پوشیده ام؟ 
گفتند: آری به خدا! فرمود: 

 ،شما را به خدا آیا مي دانید که علی
نخستین کسی بود که اسام آورد و از 
و  بردبارتر  همه  از  و  دانشمندتر  همه 

ولّی هر مرد و زن با ایمان بود؟ 
گفتند: آری به خدا! فرمود: 

پس چرا ریختن خون مرا حال کرده اید؛ 
با این که اختیار دور کردن اشخاص از 
است  من  پدر  دست  به  کوثر  حوض 
و مردانی را مانند شتران رانده شده از 
آب، از کنار حوض کوثر خواهد راند 
و پرچم محمدn در روز رستاخیز در 

دست اوست؟ 
گفتند: همه اینها را که یاد کردی، ما مي دانیم؛ 
ولی با این همه، دست از تو برنمی داریم؛ تا 

تشنه، جان بسپاری. 
امام حسین که این خطبه را خواند، دختران 
و  شنیدند  را  او  سخنان  زینب،  خواهرش  و 
گریه و ناله سردادند و سیلی به صورت زدند 
 و صداهایشان به گریه بلند شد. امام حسین
به  را   علی فرزندش  و   عبّاس برادرش 
را  زنان  که  داد  دستور  و  فرستاد  زنان  سوی 

ساکت کنند و فرمودند: 
مسّلم،  طور  به  قسم!  خودم  جان  به 

گریه های فراوانی در پیش دارند.
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امان نامه شمر و پاسخ عباس
بن سعد  عمر  به  زياد  بن  ه 

ّ
عبيدالل از  نامه ای 

رسید که دستور داده بود: هر چه زودتر، 
مسامحه  و  تأخیر  و  کند  شروع  را  جنگ 
کوفه  لشکر  نامه،  این  رسیدن  با  نکند. 
 حسین امام  سوی  به  حرکت  مهیای 
لعنتش  -خدا  الجوشن  ذى  بن  شمر  شد. 
من!  خواهرزاده های  زد:  صدا  کند- 
کجایند؟  عثمان  عّباس،  جعفر،  ّه، 

عبدالل

فرمود:   حسین امام 
جوابش را بدهید؛ هر چند فاسق است؛ 
چون یکی از خویشان مادر شماست. 

خواهرزادگان  گفت:  داری؟  چکار  گفتند: 
خاطر  به  را  خودتان  امانید؛  در  شماها  من! 
از  و  ندهید  کشتن  به  حسین  برادرتان 
امیرالمؤمنین يزيد، فرمان برداری کنید. عّباس 

بن على صدا زد: 
»هر دو دستت بریده باد و لعنت بر آن 
ما آورده ای! ای دشمن  برای  امانی که 
خدا! به ما پیشنهاد مي کنی که از برادر 
و آقای خود حسین بن فاطمه، دست 
و  ملعونان  فرمان  به  سر  و  برداریم 

ملعون زادگان فرود بیاوریم؟«
شمر ملعون وقتی این پاسخ را شنید، خشمناک 

به سوی لشکر خود بازگشت.
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مهلت برای نماز و دعا
امام حسین وقتی دید مردم برای آغاز جنگ 
پندآمیز  گفتارهای  و  رفتارها  و  دارند  شتاب 

اثری ندارد، به برادرش عبّاس فرمود: 
از جنگ  را  اینان  امروز  می توانی،  اگر 
منصرف کن، شاید امشب را در پیشگاه 
الهی به نماز بایستیم. خدا مي داند من 
نمازگزاردن و قرآن خواندن برای او را 

دوست مي دارم. 
کرد.  پیشنهاد  را  حضرت  خواستة   عّباس

درنگ  پیشنهاد،  این  پذیرش  در  سعد  عمر 

کرد. عمرو بن حّجاج زبيدى گفت: به خدا قسم! 
چنین  و  بود  دیلم  و  ترک  از  ما  دشمن  اگر 
پیشنهادی مي کرد، ما می پذیرفتیم، تا چه رسد 
بر اینان که اوالد پیغمبرند. پس از این گفتار، 

پیشنهاد را پذیرفتند.
امام حسین روی زمین نشست و به خواب 
رفت؛ سپس بیدار شد و خطاب به زینبh فرمود: 
و   nمحّمد جّدم  االن  همین  خواهرم! 
پدرم علی و مادرم فاطمهh و برادرم 
حسن را در خواب دیدم که همگی 
زودی  همین  به  حسین!  ای  می گفتند: 

)فردا( نزد ما خواهی آمد. 
به  سیلی  شنید،  سخن  این  وقتی   ،hزینب
صورت خود زد و صدا به گریه بلند کرد. امام 

حسین به او فرمود: 
آرام بگیر و دشمن را مامت گوی ما مکن.
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شب عاشورا
شب، فرا رسید امام حسین یارانش را جمع 
کرد و خداوند را سپاس گفت و ستایش کرد 

و بعد رو به یاران نمود و فرمود: 
خاندانی  و  شما  از  نیکوتر  یارانی  من 
خودم  خاندان  از  بهتر  و  نیکوکارتر 
شماها  همة  به  خداوند  نمي شناسم. 
پاداش نیک عطا فرماید. اینک تاریکی 
شبانه  است؛  فراگرفته  را  شما  شب، 
از شما دست  کنید و هر یک  حرکت 
یکی از خانواده مرا بگیرد و در تاریکی 
اینان  با  مرا  و  شوید  پراکنده  شب، 
بگذارید؛ زیرا اینان به جز من، با کسی 

کاری ندارند.
بن جعفر  ه 

ّ
عبدالل فرزندان  و  فرزندان  برادران، 

این  برای  کنیم؟  چنین  چرا  گفتند:  صدا  یک 
هرگز  خداوند،  بمانیم؟  زنده  تو  از  پس  که 
چنین چیزی را به ما نشان ندهد. این سخن را 
نخستین بار عبّاس بن علی گفت و پس از 

او دیگران آن را تکرار کردند.
فرزندان  به  روی   حسین امام  آن،  از  پس 

عقیل کرد و فرمود: 
کشته شدن مسلم از خانواده شما، برای 
می دهم  اجازه  من  است.  کافی  شما 

شماها بروید. 
ما چه  به  مردم  پیغمبر! پس  پسر  گفتند:  آنان 
بگوییم  بگوییم؟  به مردم چه  ما  مي گویند. و 
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پیشوا و بزرگ و پسر پیغمبر خودمان را رها 
کردیم و در رکابش نه تیری رها کردیم و نه 
نیزه ای به کاربردیم و نه شمشیری زدیم؟ نه، 
به خدا قسم! هرگز از تو جدا نخواهیم شد و 
با جان و دل، نگه دار تو خواهیم بود؛ تا آن 
که در برابر تو کشته شویم و به سر نوشت تو 
بعد  دچار گردیم. خدا زشت گرداند زندگی 

از تو را!
پس از آن، مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: 
ما تو را این چنین رها کنیم و برویم؛ در حالی 
به  را گرفته است؟نه،  تو  که دشمن گرداگرد 
خدا قسم! خداوند هرگز نصیبم نکند که من 
تا  می مانم؛  تو  کنار  در  من  کنم؛  کاری  چنین 
نیزه ام را در سینه شان بشکنم و تا قبضة شمشیر 
در دست دارم، با شمشیر آنان را می زنم و اگر 
آنان  با  سنگ  پرتاب  با  باشم،  نداشته  اسلحه 
خواهم جنگید و از تو جدا نخواهم شد؛ تا با 

تو شربت مرگ را بیاشامم. 
گفت:  و  برخاست  نیز  ه حنفى 

ّ
عبدالل بن  سعيد 

را  تو  ما  هرگز  پیغمبر!  پسر  ای  خدا  به  نه، 
رها نمی کنیم؛ تا خداوند بداند که ما سفارش 
من  اگر  و  داشتیم  نگه  تو  بارة  در  را  پیغمبر 
می دانستم که در راه تو کشته مي شوم و دوباره 
باد  به  را  ذّرات وجودم  مي شوم؛ سپس  زنده 
رفتاری  چنین  من  با  بار  هفتاد  و  مي دهند 
می شود، باز من از تو جدا نمي شدم؛ تا آن که 
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اکنون چرا چنین  و  کشته شوم  تو  رکاب  در 
نکنم؛ با این که یک کشته شدن بیش نیست و 
به دنبالش عّزتی است که هرگز ذلّت به دنبال 

نخواهد داشت.
بعد زهير بن قين برخاست و گفت: به خدا قسم 
ای پسر پیغمبر! دوست دارم کشته شوم؛ سپس 
تکرار شود؛  این عمل  بار  هزار  و  زنده شوم 
ولی خدای تعالی کشته شدن را از تو و این 
تو  خاندان  و  فرزندان  و  برادران  که  جوانان 

هستند، باز گیرد.
همین  نیز  آن حضرت  یاران  از  دیگر  جمعی 
گونه سخن گفتند و عرض کردند: جان های 
ما به فدایت؛ ما دست ها و صورت های خود 
را سپر بای تو خواهیم کرد که اگر در پیش 
روی تو کشته شویم، به عهدی که با پروردگار 
خود بسته ایم، وفا کرده ایم و وظیفه ای که به 

عهده داریم، انجام داده ایم.
در همین حال بود که به محّمد بن بشر حضرمى 
خبر رسید که فرزندت در مرز ری، اسیر شده 
به  را  خودم  و  او  گرفتاری  گفت:  او  است؛ 
که  این  با  مي دارم؛  منظور  خداوند،  حساب 
مایل نبودم که من باشم و او اسیر شود. امام 

حسین چون این سخن را شنید، فرمود: 
رحمت خدا بر تو باد. تو از قید بیعت 
فرزندت،  آزادی  به  نسبت  من رهایی؛ 

اقدام کن. 
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او گفت: درندگان مرا زنده زنده بخورند؛ اگر 
از تو جدا شوم. بعد فرمود: 

فرزندت  به  را  برد  لباس های  این  پس 
بده، تا در آزادی برادرش از این جامه ها 
استفاده کند و آنها را فدیة برادرش کند. 
سپس پنج قطعه لباس به ارزش هزار دینار به 

محّمد بن بشر عطا کرد.

تا  یارانش  و   حسین امام  عاشورا  شب 
زمزمة  و  مي کردند  مناجات  و  ناله  صبح 
عسل  زنبورهای  بال  آوای  همچون  ناله شان 
در  بعضی  و  رکوع  در  پاره ای  مي شد.  شنیده 
نشسته،  عّده ای  و  ایستاده  جمعی  و  سجده 
دو  و  سی  شب،  آن  بودند.  عبادت  مشغول 
نفر از سربازان عمر سعد راهی خیمه های امام 

حسین شدند و به امام ملحق شدند.
آری، رفتار امام حسین این چنین بود؛ نماز 

بسیار مي خواند و دارای صفات کاملی بود. 

روز عاشورا و آغاز جنگ
سربازان عمر سعد -که لعنت خدا بر آنان باد- 
 امام حسین برای آغاز جنگ، سوار شدند. 
آنها  پند دهد؛ ولی  آنان را  تا  ُبرير را فرستاد؛ 

به اندرزش گوش ندادند و تذّکراتش سودی 
نبخشید. امام حسین بر شتر یا اسب خودش 
کرد.  سکوت  به  دعوت  را  آنان  و  شد  سوار 
آنان ساکت شدند. پس حمد خدا را گفت و 
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ستایش او را کرد و آن چه سزاوار مقام ربوبی 
بود، بیان فرمود و بر پیغمبر خاتم و فرشتگان 
و سفیران و فرستادگان الهی با بیانی شیرین، 

درود فرستاد و فرمود: 
مرگ بر شما ای برد گان اجتماع و راند ه 
شد گان احزاب و رهاکنندگان کتاب و 
تبدیل کنندگان احکام الهی! ای جمعیّت 
سرا پا گناه و ای شریک شدگان شیطان 
هدایت  چراغ های  خاموش کنندگان  و 
اینان را یاری می کنید و ما  پیغمبر! آیا 
نیرنگی  قسم!  خدا  به  آری،  خوار؟  را 
و  شماست  در  زمان  دیر  از  که  است 
و  پیچیده  ریشه های شما  و  برگ ها  به 
و  است  گرفته  فرا  را  شما  شاخه های 
که  درختید  آن  میوه  ترین  ناپاک  شما، 
باغبان را همچون استخوان گلو گیرید؛ 
لقمه ای گوارا. هان  ولی برای غاصب، 
بر  مرا  زنازاده،  فرزند  زنازاده  این  که 
راهی  است،  داشته  نگه  دوراهی  سر 
به سوی مرگ و راهی به سوی ذلّت، 
هرگز مباد که ما ذلّت را بر مرگ اختیار 

کنیم. 
سپس از مرکب فرود آمد و اسب سواری پیغمبر 
را که مرتجز نام داشت، خواست و بر آن سوار 

شد و یاران خود را برای جنگ، مهیا ساخت.
و  شد  کوفه  لشکر  پیش آهنگ  سعد،  بن  عمر 

پرتاب  حضرت  آن  سربازان  طرف  به  تیری 
ّه گواه باشید 

کرد و گفت: نزد فرماندار، عبيدالل
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سوی  به  تیر  که  بودم  کسی  نخستین  من  که 
و  گفت  را  این  کردم.  پرتاب   حسین امام 
تیرها مانند قطرات باران، باریدن گرفت. امام 

حسین به یارانش فرمود: 
و  برخیزید  باد!  شما  بر  خدا  رحمت 
نیست،  آن  از  چاره ای  که  مرگی  برای 
سوی  از  تیرها  این  که  شوید  آماده 
دشمن، رسوالن مرگند به سوی شما. 

هم  با  را  روز  از  پاره ای  لشکر  دو  پس 
آن  یاران  از  عّده ای  که  آن  تا  جنگیدند؛ 

حضرت شهید شدند. 
در این هنگام، امام حسین دست بر محاسن 

شریفش زد و فرمود: 
خشم خداوند بر یهود، موقعی سخت 
دادند و  قرار  برای خدا  فرزند  شد که 
غضب الهی بر نصاری، هنگامی شّدت 
خدای  سّومین  را  خداوند  که  یافت 
آن  مجوس  طایفه  بر  و  خواندند  خود 
آفتاب و  گاه سخت خشمناک شد که 
ماه را به جای او پرستیدند و خداوند 
بر گروهی سخت غضبناک شده است 
دختر  فرزند  کشتن  برای  همه  که 
به خدا  زبان شده اند.  یک  پیغمبرشان، 
قسم! از خواسته های آنان هیچ نخواهم 
پذیرفت؛ تا وقتی که به خون خویش، 
این  با  را  تعالی  خدای  و  شوم  رنگین 

حال، ماقات کنم.
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شهادت حّر بن یزید
پس امام حسین فریاد بر آورد: 

آیا دادرسی نیست که برای رضای خدا 
به داد ما برسد؟ آیا دفاع کننده ای نیست 

که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ 
چون امام حسین این خواسته را بیان کرد، 
حّر بن يزيد رو به عمر سعد کرد و گفت: راستی 

با این مرد خواهی جنگید؟
آسان ترین  که  جنگی  خدا!  به  آری  گفت: 
مراحلش، آن باشد که سرها از بدن ها بپرد و 
دست ها از پیکرها بیفتد. پس حّر از نزد عمر 
سربازانش  نزدیک  جایی  در  و  گذشت  سعد 
ایستاد و لرزه بر اندامش افتاده بود. مهاجر بن 
اوس به او گفت: به خدا قسم! من در کار تو 
در مانده ام؛ چون چه اگر از من پرسش می شد 
که دالورترین افراد اهل کوفه کیست، من جز 
تو، نامی از دیگری نمي بردم. این چه حالتی 

است که در تو می بینم؟ حّر گفت: 
به خدا! خود را بر سر دو راهی بهشت 
و دوزخ می بینم و به خدا قسم! به جز 
راه بهشت، نخواهم رفت؛ هر چند پاره 

پاره شوم و پیکرم به آتش بسوزد. 
حّر، این را گفت و بر اسب شد و رو به سوی 
بر  امام حسین رفت و در حالی که دست 

سر خود گذاشته بود عرض کرد: 
توبه ام  بازگشتم؛  تو  سوی  به  خدایا! 
تو و  که من دل های دوستان  بپذیر  را 

فرزندان دختر پیغمبر تو را لرزاندم. 
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پس به آن حضرت عرض کرد: فدایت شوم! 
من همانم که به همراه تو بودم و نگذاشتم تو 
ولی  گرفتم؛  تنگ  تو  بر  را  کار  و  گردی  باز 
گمان نمی بردم که این مردم کار را با تو تا به 
این حّد خواهند رساند و من اکنون به سوی 
خدا بازگشته ام. آیا توبة مرا پذیرفته می بینی؟ 

امام حسین فرمود: 
آری، خداوند، توبة تو را می پذیرد؛ از 

اسب پیاده شو! 
از  بهتر  بودنم  سواره  اکنون  کرد:  عرض 
پیاده شدن  به  کارم  پایان  و  است  پیاده شدن 
نخستین  من  چون  گفت:  بعد  و  مي انجامد. 
اجازه  گرفتم،  را  تو  راه  سر  که  بودم  کسی 
دهید که اّولین شهید راه تو باشم؛ شاید فردای 
 nبا جّدت محّمد باشم که  افرادی  از  قیامت 

مصافحه می کنند.
مقصود حّر از اّولین شهید راه حسین، از این 
گفته  که  چنان  نه،  گر  و  بود  بعد  به  لحظه 
شده  شهید  نفری  چند  نیز  او  از  پیش  شد، 
داد  اجازه  حّر  به   امام حسین باری،  بودند. 
از  عّده ای  که  آن  تا  جنگید؛  به خوبی  حّر  و 
بعد،  و  کشت  را  دشمن  قهرمانان  و  دالوران 
نزد  را  پیکرش  وقتی  نوشید.  شهادت  شربت 
امام حسین آوردند، امام حسین با دست 
خود گرد و غبار از صورت حّر پاک مي کرد 

و مي فرمود: 
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َو  نَيا  الدُّ ِف  ُحّراً  َك  أُمُّ تَك  َسمَّ كََم  الُحرُّ  أَنَت 

اآلِخرَِة؛ چنان که مادرت تو را حّر نامید، 

واقعا در دنیا و آخرت آزاد مردی.

شهادت بُریر 
ُبرير بن خضير که مردی عابد و زاهد بود، به 

میدان رفت و یزید بن مغّفل برای مبارزه با او 
از لشکر مقابل خارج شد. رأی هر دو بر آن 
شد که مباهله کنند و از خداوند بخواهند که 
هر یک از آن دو که بر حق است، آن را که بر 
باطل است، بکشد و با هم در آویختند. ُبرير، 
او را کشت و بعد از آن به جنگ ادامه داد؛ تا 

شربت شهادت نوشید.

شهادت وهب 
پس از ُبرير، وهب بن جناح كلبى به میدان آمد 
و جنگ نیکو و درخشانی کرد. همسر و مادر 
وهب نیز همراهش در کربا بودند. وهب پس 

بازگشت  خانواده اش  سوی  به  جنگ  این  از 
راضی  از من  مادر جان!  مادرش گفت:  به  و 
تا  نشوم؛  راضی  تو  از  مادرش گفت:  شدی؟ 
آن گاه که در مقابل امام حسین کشته شوی. 
به  مرا  خدا  به  را  تو  وهب!  گفت:  همسرش 
فراقت مبتا مکن. مادرش گفت: پسرم! گوش 
گرد  باز  میدان  به  و  مده  همسرت  حرف  به 
و پیش روی پسر دختر پیغمبرت جنگ کن؛ 
بهره مند  جّدش،  شفاعت  از  قیامت  روز  تا 
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کرد  جنگ  قدر  آن  و  بازگشت  وهب  شوی. 
عمود  همسرش  شد.  بریده  دست هایش  تا 
خیمه را به دست گرفت و رو سوی او آمد 
و مي گفت: پدر و مادرم به قربانت! در یاری 
پاکان حرم رسول خدا جنگ را ادامه بده. وهب 
به طرف همسرش آمد؛ تا او را به خیمه زنان 
بازگرداند. زن دست انداخت و دامن وهب را 
با تو  تا  باز نمي گردم؛  گرفت و گفت: هرگز 
کشته شوم. در آن حال، امام حسین فرمود: 
خداوند در عوض یاری اهل بیتb، به 
خدایت  فرماید.  عطا  نیکو  پاداش  شما 
رحمت کند ای زن؛ نزد زنان حرم برگرد! 
به خیمه  شنید،  امام  از  را  دستور  این  که  زن 
به  تا  شد؛  جنگ  مشغول  وهب  و  بازگشت 

شهادت رسید.

شهادت مسلم بن عوسجه
پس از وهب، مسلم بن عوسجه به میدان رفت 
و در مبارزه با دشمن، پایداری کرد و بر هول 
و هراس جنگ، شکیبایی نمود؛ تا از پای در 
امام  که  بود  بدنش  در  نیمه جانی  هنوز  آمد. 
حسین به همراه حبيب بن مظاهر به بالینش 

آمد و فرمود: 
رحمت خدا بر تو باد ای مسلم! 

بعد این آیه را خواند: 
َفِمنُهم َمن َقىض  نَحَبُه َو ِمنُهم َمن يَنَتِظُر َو ما 

لُوا تَبِديًل؛ از مردان راستگو و وفادار،  بَدَّ
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بعضی  و  درگذشتند  ایشان  از  برخي 
هنوز در انتظار مرگند و تغییر و تبدیلی 

در کار ندادند. 
مسلم!  و گفت:  نشست  مسلم  کنار  در  حبيب 

برای من بسی دشوار است که جان کندن تو را 
می بینم؛ ولی مژده باد تو را که بهشتی هستی. 
دقایق  آخرین  از  حکایت  که  ناله ای  با  مسلم 

زندگی اش مي کرد، گفت: خداوند، شادکامت 
کند؛ سپس حبيب به مسلم گفت: اگر نه این 
بود که من نیز به دنبال تو خواهم آمد، دوست 
داشتم که آن چه در دل داشتی، به من وصیّت 
مي کردی؛ تا انجامش دهم. مسلم ضمن اشاره 
به امام حسین ، گفت: در یاری اش تا لحظه 
مرگ، بجنگ! حبيب گفت: بر دیده منّت دارم 

و آن گاه مسلم جان سپرد. 

شهادت عمرو بن قرظه
پس از مسلم، عمرو بن قرظه انصارى از خیمه ها 
جنگ  اجازة   حسین امام  از  و  آمد  بیرون 
همچون  او  و  داد  اجازه اش  امام  خواست. 
و  جنگید  جزاست،  روز  مشتاق  که  کسی 
و  کوشید  بسیار  آسمان،  سلطان  خدمت  در 
و  کشت  را  زیادی  افراد  زياد  ابن  سربازان  از 
دالورانه جهاد کرد. هر تیری که به سوی امام 
حسین پرتاب مي شد، عمرو دست خود را 
سپر مي کرد و هر شمشیری که به طرف امام 
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می آمد، او به جان خودش مي خرید؛ تا بر اثر 
زیادی زخم، تاب و توانی برایش نماند؛ پس 
ای  گفت:  و  کرد   امام حسین به سوی  رو 

پسر پیغمبر! آیا وفا داری کردم؟
امام حسین فرمود: 

آری و تو پیش از من به بهشت مي روی. 
سام مرا به رسول خدا اباغ کن و بگو 

که من نیز به زودی می آیم. 
پس آن قدر جنگ کرد؛ تا شهید شد.

شهادت جون
در ادامة نبرد، جون، برده آزاد شدة ابوذر که 
غام سیاه چهره ای بود، آمادة جنگ شد. امام 

حسین به او فرمود: 
جا  این  از  که  مي دهم  اجازه  تو  به  من 
ما،  روی  دنباله  در  تو  انگیزة  بازگردی. 
سامتی بود و نباید در راه ما گرفتار گردی. 
جون عرض کرد: ای پسر پیغمبر! من که در 
در  آیا  بودم،  شما  خوار  روزی  خوشی،  روز 
روز سختی دست از یاری شما بردارم؟ به خدا 
قسم! من خود آگاهم که بدبو و حسبم پست 
بهشتی  جواز  من  بر  است؛  سیاه  چهره ام  و 
سفید  رو  و  شرافتمند  خوشبو،  تا  بده،  شدن 
گردم؟ به خدا سوگند! دست از شما خاندان 
خون های  با  من  سیاه  خون  این  تا  ندارم؛  بر 

شما آمیخته گردد. 
سپس جنگ کرد؛ تا شهید شد.
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شهادت حنظله
آماده  شامى  اسعد  بن  حنظلة  جون،  از  پس 
جنگ شد و در مقابل امام حسین ایستاد و 
صورت و سینه خود را در برابر تیرها، نیزه ها 
 حسین امام  سوی  به  که  شمشیرهایی  و 
از  آیاتی  بلند  آواز  به  و  کرد  سپر  می آمدند، 
را  غافر(  33 سوره  تا   30 )آیات  مجید  قرآن 
تاوت مي کرد؛ آن فراز از اندرزهایی که مؤمن 

آل فرعون به فرعونیان فرمود:
األَحزاِب*  يَوِم  ِمثَل  َعلَيكُم  أَخاُف  إِنِّ  َقوِم  يا 

الَِّذيَن  َو  َثُوَد  َو  عاٍد  َو  نُوحٍ  َقوِم  َدأِب  ِمثَل 

ِمن بَعِدِهم َو َما اللَُّه يُِريُد ظُلمً لِلِعباِد * َو يا 

َقوِم إِنِّ أَخاُف َعلَيكُم يَوَم التَّناِد * يَوَم تَُولُّوَن 

ُمدِبِريَن ما لَكُم ِمَن اللَِّه ِمن عاِصٍم؛ ای قوم 

من! به راستی بر شما می ترسم از عذابی 
مثل عذاب روز احزاب؛ مثل سنتی از 
عذاب که در قوم نوح و عاد و ثمود و 
اقوام بعد از ایشان جریان یافت و خدا 
هرگز ارادة ظلم نسبت به بندگان ندارد 
از  بر شما ای قوم می ترسم  نیز من  و 
فریاد  و  بانگ  که  روزی  قیامت؛  روز 
مردم از هر سو بلند می شود؛ روزی که 
از عذاب پا به فرار می گذارید؛ ولی از 

ناحیة خدا، هیچ حافظی ندارید.
ای مردم! حسین را نکشید که در برابر 
و  شد  خواهید  بیچاره  الهی،  عذاب 
خدا  بر  که  کسی  است  زیان کار  همانا 

دروغ ببندد. 



۶۱

س
 کل

ن
:م

وح 
د
پتل

ی
 ش
لم
ا

زد
 

پس رو به امام حسین کرد و گفت: آیا به 
سوی پروردگارمان نرویم و به صف برادرانمان 

نپیوندیم؟ امام حسین فرمود: 
بلی، برو به سوی آن چه از دنیا و آن 
است!  بهتر  تو  برای  است،  آن  در  چه 
زوالی  و  فنا  که  سلطنتی  به سوی  برو 

برای آن نیست. 
پس او قدم پیش نهاد و قهرمانانه جنگید و بر 

تحّمل سختی ها شکیبایی کرد؛ تا شهید شد.

نماز ظهر
به   حسین امام  رسید.  فرا  ظهر  نماز  وقت 
ه حنفى دستور داد 

ّ
زهير بن قين و سعيد بن عبدالل

که پیش روی آن حضرت بایستند و آن گاه، 
آن حضرت با نیمی از باقیماندة یارانش به نماز 
خوف ایستاد. در این میان، تیری به جانب آن 
ّه خود را 

حضرت پرتاب شد. سعيد بن عبدالل
در مسیر تیر قرار داد و آن را به جان خرید 
و پیوسته خود را سپر تیرهای دشمن نمود؛ تا 
آن که بر زمین افتاد و مي گفت: خدایا! لعنت 
ثمود  بر عاد و  لعنتی که  به  را  مردم  این  کن 
کرده ای. خدایا! سام مرا به حضور پیغمبرت 
اباغ کن و آن حضرت را از درد زخم هایی که 
بر من رسید، آگاه کن که مرا در یاری خاندان 

پیغمبرت، هدفی به جز پاداش تو نبود. 
هنگامی که به شهادت رسید، سیزده چوبة تیر به 
جز زخم های شمشیر و نیزه، در بدنش دیده شد.
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شهادت ُسِوید
در ادامة جنگ، ُسويد بن عمرو بن ابى المطاع قدم 
پیش نهاد. او مردی شریف و بسیار نماز گزار 
بود و مانند شیر، دلیر جنگید و در سختی هایی 
که بر او وارد مي شد، کاما شکیبایی ورزید؛ 
تا آن که از زیادی زخم، توانی برایش نماند 
همین  به  و  آمد  در  پای  از  کشتگان  میان  و 
حال بدون حرکت افتاده بود؛ تا آن که شنید 
آن مردم می گویند: حسین کشته شد؛ پس 
کفشش  از  و  پا خاست  به  زیادی  زحمت  با 
خنجری بیرون آورد و با دشمن می جنگید؛ تا 

آن که شهید شد. 
یاران امام حسین برای کشته شدن از یکدیگر 
به دشمن، جان  با یورش  پیشی مي گرفتند و 

خود را تقدیم می کردند.

شهادت علی اکبر
جز   ،حسین امام  یاران  از  که  هنگامی 
 خاندانش کسی باقی نماند، علّی بن الحسین
که از زیبا صورتان و نیکو سیرتان روزگار بود، 
از خیمه بیرون آمد و از پدرش اجازه جنگ 
خواست. آن حضرت به او اجازه داد و بعد، 
نگاهی مأیوسانه به او کرد و چشمان خود را 

به زیر افکند و اشک ریخت و فرمود: 
خدایا! گواه باش جوانی را به جنگ این 
مردم فرستادم که در صورت و سیرت و 
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گفتار، شبیه ترین مردم به پیغمبرت بود 
و ما هر گاه به دیدن پیغمبرت مشتاق 
مي شدیم، به این جوان نگاه می کردیم. 

پس با فریاد بلند صدا زد: 
ای پسر سعد! خدا رحم تو را قطع کند؛ 

همچنان که رحم مرا قطع کردی. 
و  شد  رهسپار  لشکر  سوی  به   اکبر علی 
جنگ سختی کرد و عّده ای را کشت و بعد نزد 
تشنگی  جان!  پدر  گفت:  و  بازگشت  پدرش 
مرا کشت و سنگینی اسلحه آزارم می دهد. آیا 
به   امام حسین می شود؟  فراهم  آبی  جرعة 

گریه افتاد و فرمود: 
کمی  بیاورم؟  کجا  از  آب  جانم!  پسر 
به جنگ ادامه بده، ساعتی بیش نمانده 
ماقات  را   nمحّمد جّدت  که  است 
تو  از آب،  لبریز  کاسه ای  با  او  و  کنی 
را سیراب کند؛ آبی که پس از  آشامیدن 

آن، هرگز تشنه نخواهی شد. 
عظیمی  کارزار  و  بازگشت  میدان  به  او  پس 
کرد؛ تا آن که منقذ بن مّرة عبدى ملعون، تیری 
به سوی او پرتاب کرد و او را از پای درآورد. 
علی اکبر صدا زد: پدر! سام بر تو؛ این جّدم 
می باشد که به تو سام مي رساند و مي فرماید: 
هر چه زودتر نزد ما بیا؛ پس بانگی زد و شهید 
و  شد  حاضر  بالینش  بر   حسین امام  شد. 
صورت خود بر صورت او گذاشت و فرمود: 
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خدا بکشد گروهی را که تو را کشتند! 
حرمت  هتک  و  خدا  به  نسبت  چقدر 
تو،  از  بعد  کردند.  گستاخی  پیغمبر 

خاک بر سر دنیا باد! 
زینب، دختر امام علی  از خیمه ها بیرون آمد 
و فریاد زد: ای دلبندم! ای فرزند برادرم! او آمد 
خود را به روی کشته پسر برادر انداخت. امام 
حسین بازوی خواهر را گرفت و او را به 

سوی خیمة زنان حرم برگرداند.
پس از علی اکبر، مردان خانواده، یکی پس 
جمعی  که  آن  تا  رفتند،  میدان  به  دیگری  از 
این  آنان به دست دشمن کشته شدند. در  از 

هنگام امام حسین فریاد برآورد: 
ای پسر عموهای من! شکیبا باشید. ای 
خاندان من! بردباری کنید. به خدا قسم! از 
امروز به بعد، هرگز خواری نخواهید دید.

شهادت قاسم بن حسن
جنگ  آماده  نوجوانی  عاشورا،  نبرد  ادامة  در 
شد که صورتش گویی پاره ماه بود. ابن فضيل 
ازدى با شمشیر چنان بر فرقش زد که سرش را 

شکافت. آن نوجوان به روی افتاد و فریاد زد: 
عمو جان! به دادم برس. امام حسین مانند 
بازِ شکاری خود را به میدان رساند و همچون 
شیری خشمگین، حمله ور شد و شمشیری بر 
داده  قرار  سپر  که  را  دستش  و  زد  ابن فضيل 

بود، از مِرَفق جدا کرد و چنان فریادی زد که 
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برای نجاتش  همة لشکر شنیدند. مردم کوفه 
از جای درآمدند و در نتیجه، بدنش زیر سم 
اسب ها ماند و به شهادت رسید. گرد و غبار 
بالین  بر   امام حسین کارزار فرو نشست و 
بر  پای  درد  شّدت  از  او  و  آمد  نوجوان  آن 

زمین مي ساید. امام حسین فرمود: 
از رحمت خدا دور باد گروهی که تو را 
کشتند و جّد و پدرت در روز قیامت، 
از آنان بازخواست خواهند کرد. به خدا 
قسم! بر عمویت دشوار است که تو او 
را به یاری خود بخوانی و او دعوت تو 
را اجابت نکند یا اجابت کند؛ ولی به 
قسم!  به خدا  نبخشد.  تو سودی  حال 
عمویت  برای  که  است  روزی  امروز 

کینه جو فراوان است و یاور اندک. 
سپس نعش آن نوجوان را به بغل گرفت و در 

میان کشتگان خانواده اش گذاشت.

شهادت طفل شيرخوار
و  جوانان  دید  که  هنگامی   حسین امام 
زمین  روی  و  شده  کشته  همه  دوستانش 
جنگ  به  خود  که  گرفت  تصمیم  افتاده اند، 
دشمن برود و خون دلش را نثار دوست کند؛ 

پس صدا زد: 
 nآیا کسی هست که از حرم رسول خدا
دفاع کند؟ آیا خداپرستی هست که در 
دادرسی  آیا  بترسد؟  از خداوند  ما  بارة 
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هست که به امید پاداش خداوندی، به 
داد ما برسد؟ آیا یاوری هست که به امید 

آن چه نزد خداست، ما را یاری کند؟ 
زنان حرم که صدای آن حضرت را شنیدند، 
صدا به گریه بلند کردند. امام حسین به در 

خیمه نزدیک شد و به زینب فرمود: 
فرزند خردسال مرا به دست من بده، تا 

برای آخرین بار، او را ببینم. 
امام کودک را روی دست گرفت و همین 
که خواست کودکش را ببوسد، حرملة بن كاهل 
کودک  گلوی  به  که  کرد  پرتاب  تیری  اسدى 

 رسید و او را به شهادت رساند. امام حسین
به زینب فرمود: 

کودک را بگیر. 
سپس هر دو کف دست را به زیر خون گلوی 
کودک گرفت و چون از خون پرشد، خون ها 

را به سوی آسمان پرتاب کرد و فرمود: 
آسان  من  بر  را  وارده  مصیبت  چه  آن 

مي کند، این است که خداوند می بیند.
بر  از آن خون، یک قطره  باقر فرمود:  امام 

وی زمین نیفتاد.

شهادت عباس
نهایت  به   حسین امام  تشنگی  که  هنگامی 
سوار  خود  آب کش  مرکب  بر  رسید،  سختی 
 شده، تا داخل فرات شود و برادرش عبّاس

نیز پیشاپیش آن حضرت بود. 
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سربازان ابن سعد جلو آنان را گرفتند و مردی از 
قبیله دارم، تیری به سوی امام حسین پرتاب 
کرد. تیر به زیر چانه آن حضرت برخورد کرد. 
دو  هر  و  کشید  بیرون  را  تیر   حسین امام 
پر  کف هایش  تا  گرفت  خون  زیر  به  دست 
پاشید و  به آسمان  خون شد؛ سپس خون را 

عرض کرد: 
خدایا! شکایت رفتاری را که با فرزند دختر 

پیغمبرت می شود، به پیشگاه تو مي کنم. 
سپس سربازان، عبّاس را از امام حسین جدا 
به  را  او  تا  گرفتند؛  را  گرداگردش  و  کردند 
شهادت رساندند؛ امام حسین بر کشته شدن 

برادرش سخت گریست. 

پيکار امام حسين
تن  به  تن  جنگ  به  را  دشمن   حسین امام 
میدانش  به  که  را  کس  هر  و  کرد  دعوت 
می آمد، می کشت؛ تا آن که عدة زیادی از آنان 
بدین  شعری  کارزار،  وقت  به  او  کشت.  را 

مضمون مي خواند:
کشته شدن به ز زندگانی ننگین

ننگ هم از آتش خدای نکوتر
به خدا  است:  گفته  بوده،  آنجا  که  روایتگری 
 قسم! هرگز کسی را دالورتر از امام حسین
ندیدم؛ کسی که دشمن گرد او را احاطه کرده، 
شده،  کشته  یارانش  و  خاندان  و  فرزندان  و 
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و  مي کردند  حمله  او  به  جنگ  میدان  مردان 
در این حال، همین که او شمشیر به دست به 
آنان حمله مي برد، مانند گوسفندانی که گرگ 
فرار  شمشیرش  مقابل  از  کند،  حمله  آنها  بر 
مي کردند. وقتی امام حسین به آن لشکر که 
حدود سی هزار نفر بودند، حمله می کرد، آنها 
پخش  بیابان،  آن  در  پراکنده،  ملخ های  مانند 
مي شدند؛ سپس امام حسین به جایگاه خود 

بازمی گشت و مي فرمود: 
ل حول و ل قّوة اّل باللَّه.

هم  به  اثر  بر  که  جنگید  آنان  با  قدر  آن  امام 
میان  فاصلة  در  لشکر  انبوه  صف ها،  خوردن 
امام حسین و خیمه ها قرار گرفتند؛ پس آن 

حضرت فریاد زد: 
ابی  خاندان  پیروان  ای  شما  بر  وای 
سفیان! اگر دین ندارید و از روز باز پسین 
نمی ترسید، پس در دنیای خود، آزاد مرد 
باشید و اگر به گمان خود عربی نژادید، 

به شئون نژادی خود بازگردید. 
شمر ملعون گفت: ای پسر فاطمه! چه مي گویی؟ 

فرمود: 
من با شما جنگ مي کنم و شما با من؛ 
زنان را در این میان گناهی نیست. این 
را  ستم گرانتان  و  نادانان  و  خیره سران 
حرم  متعّرض  نگذارید  زنده ام،  من  تا 

من بشوند. 
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شمر ملعون گفت: ای پسر فاطمه! پیشنهادت 

را می پذیریم. پس همگی آهنگ جنگ با آن 
نبرد  به  حضرت  آن  با  و  نمودند  حضرت 
از   حسین امام  حال  عین  در  و  پرداختند 
سودی  ولی  مي خواست؛  آبی  جرعه  آنان 
نداشت؛ تا آن که هفتاد و دو زخم بر بدنش 
کند؛  استراحت  اندکی  تا  ایستاد  پس  رسید؛ 
زیرا دیگر توان جنگ نداشت. در این حال که 
آن حضرت ایستاده بود، سنگی به پیشانی اش 
تا  برگرفت  را  دامن اش  حضرت  آن  خورد. 
خون از پیشانی اش را پاک کند که ناگاه تیر 
سه پر و زهرآگین، و بر قلب او نشست. آن 

حضرت فرمود: 
دین  بر  و  یاری خدا  به  و  نام خدا  به 

 .nرسول خدا
پس سر بر آسمان برداشت و عرض کرد: 

را  مردی  اینان  که  مي دانی  تو  خدایا! 
مي کشند که به روی زمین فرزند دختر 

پیغمبری به جز او نیست. 
بیرون  سر  پشت  از  و  گرفت  را  تیر  سپس 
کشید. خون همچون آب از ناودان فرو ریخت 
و دیگر امام حسین را یارای جنگ نبود و 
در جای خود ایستاد. هر کس از لشکر دشمن 
نمي خواست  چون  بازمی گشت؛  می آمد، 
شود؛  آلوده   حسین امام  خون  به  دامنش 
مالك بن  نام  به  قبیله کنده  از  تا آن که مردی 
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ناسزا گفت و   امام حسین به  يسر، نخست 

بعد با شمشیر آن چنان بر سر نازنینش زد که 
کاه آن حضرت را برید و شمشیر بر سر آن 
حضرت نشست و کاه پر از خون شد. امام 
سر  زخم  آن  با  و  طلبید  پارچه ای   حسین
را بست و کاهی خواست و بر سر گذاشت 
از  اندکی دست  بر آن بست. لشکر  و عمامه 
جنگ برداشتند؛ سپس بازگشتند، اطراف امام 

حسین را گرفتند. 

شهادت عبداهلل بن حسن
عبد اهلل بن حسن بن علی که نوجوانی نابالغ 
در  تا  دوید  و  آمد  بیرون  زنان  از خیمة  بود، 
علی  دختر  زینب  ایستاد.   حسین امام  کنار 
در پی او روان شد؛ تا از آمدن او جلوگیری 
کند؛ ولی او حاضر به بازگشت نشد و گفت: 

به خدا از عمویم جدا نمی شوم! 
بحر بن كعب یا حرملة بن كاهل نزدیک آمد تا 

آن حضرت را به شهادت برساند. آن کودک 
گفت: وای بر تو ای فرزند زن ناپاک! عموی 
آورد؛  فرود  را  شمشیر  او  مي کشی؟  مرا 
قرار  شمشیر  جلوی  را  خود  دست  پسرک 
برید و  تا پوست  را  او  داد و شمشیر دست 
دست از پوست آویزان شد. پسرک صدا زد: 
مادر! امام حسین پسر را گرفت و به سینه 

چسبانید و فرمود:
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فرزند برادر! بر آن چه به تو رسید، صبر 
کن و در این سختی از خداوند، طلب 
پدران  نزد  را  تو  خداوند  که  کن  خیر 

شایسته ات خواهد برد. 
آن  گلوی  و  انداخت  تیری  كاهل  بن  حرملة 

کودک را که در آغوش عمویش بود، درید. 

شهادت امام حسين
 شمر بن ذى الجوشن به خیمه های امام حسین

حمله کرد و نیزه اش را به خیمه فرو برد و گفت: 
آتشی بیاورید؛ تا خیمه و هر کس را در آن است، 

به آتش بسوزانم. امام حسین فرمود: 
هستی  تو  این  الجوشن!  ذی  فرزند 
آتش  من  خانوادة  سوزاندن  برای  که 

مي طلبی؟ خدایت به آتش بسوزاند. 
شبث آمد و شمر را بر این کار سرزنش کرد و 

او هم خجلت زده بازگشت. 
چون امام حسین بر اثر زیادی زخم از پای 
خار  همچون  تیر  زیادی  از  بدنش  و  آمد  در 
نیزه ای  چنان  مّرى  وهب  بن  صالح  شد،  پشت 
بر پهلویش زد که از اسب به روی زمین افتاد 
و  گرفت  قرار  خاک  روی  راستش  گونة  و 

مي گفت: 
ِبسِم اللِّه َو ِباللِّه َو َعَل ِملَِّة رَُسوِل اللِّه؛ به نام 

خدا و به یاری خدا و به دین رسول خدا.
در  از  زینب  برخاست.  خاک  روی  از  بعد 

خیمه ها بیرون آمد و صدا مي زد: 



۷۲

س
 کل

ن
:م

وح 
د
پتل

ی
 ش
لم
ا

زد
 

وای  ای  بَيَتاه؛  أَهَل  َوا  َسيَِّداه  َوا  أََخاه   َوا 

وای  ای  آقایم!  وای  ای  برادرم! 
زمین  بر  آسمان  کاش  ای  بیتم!  اهل 
بر  کوه ها  کاش  ای  و  فرومي ریخت 

بیابان ها پاشیده مي شد! 
شمر به اطرافیانش بانگ زد: در بارة این مرد، 

منتظر چه هستید؟
با صدور این فرمان، لشکر عمر سعد حملة همه 
جانبه ای کردند و زرعة بن شريك با شمشیر بر 
شانة چپ حضرت زد. امام حسین با شمشیر 
خود زرعة را از پای در آورد و دیگری با شمشیر 
بر دوش آن حضرت ضربه ای زد که به رو بر 
زمین افتاد. امام حسین دیگر خسته شده بود 
روی  و  نتوانست  برخیزد،  خواست  چون  و 
زمین  افتاد. در این هنگام، سنان ابن انس نخعى 
نیزه اش را به گودی گلوی آن حضرت فرو برد؛ 
سپس نیزه را بیرون کشید و بر استخوان های 
نیز پرتاب کرد که بر  سینه اش کوبید و تیری 
گلوی آن حضرت نشست. امام حسین روی 
زمین نشست و تیر را از گلویش بیرون آورد و 
هر دو کف دست به زیر خون گرفت و همین 
که دست هایش پر از خون شد، سر و صورت 

خود را رنگین کرد و مي گفت: 
َمغُصوباً  ِبَدِمي  باً  ُمَخضَّ اللََّه  أَلَقى  َهكََذا 

خونم  به  که  حال  همین  با  َحقِّي؛  َعَلَّ 

کرده اند،  غصب  را  حّقم  و  آغشته ام 
خداوند را ماقات خواهم کرد.
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عمر سعد به مردی که در سمت راستش ایستاده 

بود، گفت: وای بر تو! فرود آی و حسین را 
پیش دستی  يزيد اصبحى  بن  خولى  کن.  راحت 
بر  لرزه  اّما  ببّرد؛  را  آن حضرت  سر  که  کرد 
اندامش افتاد. پس سنان ابن انس نخعى از اسب 
حضرت  آن  گلوی  بر  شمشیر  و  آمد  فرود 
را  تو  سر  من  که  قسم!  خدا  به  گفت:  و  زد 
از بدن جدا خواهم ساخت و مي دانم که تو 
پسر رسول خدایی و پدر و مادرت از پدر و 
مادر همة مردم بهترند؛ سپس سر مقّدس آن 

بزرگوار را برید.
امام صادق فرمود:

همین که کار امام حسین تمام شد، 
فرشتگان در بارگاه الهی صدا به گریه 
بلند کردند و عرض نمودند: پروردگارا! 
این حسین، برگزیدة تو و فرزند دختر 
سایة  متعال،  خداوند  توست.  پیغمبر 
با  نمایاند و فرمود:  قائمf را  حضرت 
دست این، انتقام او را خواهم گرفت. 

سعد  عمر  سربازان  با  می گوید:  نافع  بن  هالل 

برآورد:  فریاد  یکی  که  بودم  ایستاده  ملعون 
را   حسین که  است  شمر  این  مژده،  امیر! 

کشته است. 
وی می گوید: از میان لشکر بیرون آمدم و در 
میان دو صف، بر بالین امام حسین ایستادم؛ 
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در حالی که او در حال جان کندن بود و به 
را  خونی  به  آغشته  کشتة  هرگز  قسم!  خدا 
آن  من  زیرا  ندیدم؛  او  از  نورانی تر  و  زیباتر 
جمال  محو  و  آن صورت  نور  مبهوت  چنان 
چگونه  نشدم  متوّجه  که  بودم  شده  قیافه  آن 
او را مي کشند. امام حسین در آن حال آب 
خدا  به  مي گفت:  مردی  شنیدم  و  خواست 
به جایگاه گرم  تا  قسم! آب نخواهی چشید؛ 
و سوزان جهنّم وارد شوی و از آب گرم آن 
بنوشی! پس شنیدم که آن حضرت مي فرمود: 
ای وای بر تو! حامیه، نه جای من است 
و حمیم آن نه مرا شراب؛ بلکه من بر 
جّدم رسول خداn وارد خواهم شد و 
در کنار او، در جایگاه صدق و پیشگاه 
از  و  نشست  خواهم  نیرومند،  سلطان 
آب بهشتی تغییرناپذیر، خواهم نوشید 
آن  به  من،  با  را  رفتار شما  و شکایت 

حضرت خواهم رساند. 
آن  برآشفتند؛  حضرت  آن  بر  همگی  یکباره 
دل  در  مهر  ذّره ای  خداوند،  گویی  که  چنان 
امام  بود و هنوز  نداده  آنان قرار  از  هیچ یک 
حسین با آنان سخن مي گفت که سرش را 
به  آنان،  بی رحمی  از  کردند.  جدا  بدنش  از 
با  به خدا قسم! هرگز  آمدم و گفتم:  شگفت 

شما در هیچ کاری شرکت نخواهم کرد.
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غارت لباس ها و وسایل امام
 ،لشکر عمر سعد پس از شهادت امام حسین
دست به غارت لباس های آن حضرت زدند. 
آن حضرت  پیراهن  بن حوّية حضرمى،  اسحق 

را برد؛ ولی چون او را در بر نمود، به بیماری 
پیسی گرفتار شد و موي های بدنش ریخت. 
روایت شده که در پیراهن آن حضرت حدود 
یک صد و ده جای تیر و نیزه و شمشیر دیده 
شد. امام صادق فرمود: در پیکر شریف امام 
حسین سی و سه زخم نیزه و سی و چهار 

زخم شمشیر بود. 
بحر بن كعب تيمى ملعون، شلوار آن حضرت 

را برد و روایت شده که زمین گیر شد و هر 
دو پایش از حرکت باز ماند و اخنس بن مرثد 
بن علقمه حضرمى، عمامه آن حضرت را برد و 

گفته شده که جابر بن یزید اودّی بود و چون 
آن را بر سر گذاشت، دیوانه شد و نعلین آن 
حضرت را اسود بن خالد لعین برد و بجدل بن 
انگشتر  با  را  آن حضرت  انگشت  سليم كلبى 

برید و انگشترش را برد و وقتی مختار او را 
دستگیر کرد، دست و پایش را برید و رهایش 
کرد و همچنان در خون خویش می غلطید؛ تا 
که  داشت  قطیفه ای  حضرت  آن  سپرد.  جان 
از خز بود و قيس بن اشعث آن را برد و زره 
عمر سعد  بود،   nزره رسول خدا که  را  بتراء 
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به  را  آن  مختار  شد،  کشته  عمر  چون  و  برد 
ابى عمرة که قاتل عمر بن سعد بود، بخشید و 

شمشیر آن حضرت را جميع بن خلق اودى برد 
و برخی گفته اند که مردی از بنی تمیم به نام 
این شمشیری که  اسود بن حنظلة آن را ربود. 

به غارت رفت، شمشیر ذو الفقار نیست؛ زیرا 
سپرده های  از  دیگر،  چیز  چند  و  شمشیر  آن 
نبّوت و امامت می باشند که همواره محفوظند 
مورد  موضوع  این  و  می شوند  نگه داری  و 

تصدیق راویان حدیث است.

غارت خيمه ها 
دشمن برای غارت اموال خاندان پیغمبرn و 
کردند  ها حمله  به خیمه   ،  hزهرا نور چشم 
بسته  کمرش  به  زنی  که  را  چادری  حتّی  و 
زنان  و  دختران  و  می بردند  و  کشیده  بود، 
ریختند  بیرون  خیمه ها  از   n پیغمبر  خاندان 
و دسته جمعی مي گریستند و بر کشتگانشان 

نوحه سرایی می کردند.
دشنان اهل بیت زنان را از خیمه بیرون راندند 
و خیمه ها را به آتش کشیدند و زنان را سر برهنه 
و جامه به یغما رفته و پا برهنه و شیون کنان، 
بیرون آوردند و آنان را اسیر کرده، با خواری 
آنان می گفتند: شما را به خدا ما را  می بردند. 
ببرید و چنین کردند   امام حسین قتلگاه  از 
و همین که چشم بانوان به پیکرهای کشته گان 

افتاد، صیحه زدند و صورت خراشیدند. 
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راوی گفت: به خدا! زینب دختر علی از یادم 
نمي رود که با صدای غمناک و دل پر درد بر 

امام حسین مي نالید و صدا مي زد: 
تو  بر  ای محّمدی که فرشتگان آسمان 
درود می فرستند! این حسین است که به 
خون آغشته و اعضایش از هم جدا شده 
است و این دختران تو هستند که اسیرند. 
شکایتم را به پیشگاه خداوند می برم و به 
محّمد مصطفی و علّی مرتضی و فاطمه 
شکایت  الشهداء  سیّد  حمزه  و  زهرا 
که   این حسین  !nای محّمد می کنم. 
صبا  باد  و  است  افتاده  خاک  روی  به 
به  می پاشد،  بدنش  بر  را  بیابان  خاک 
آه  است.  شده  کشته  زنازادگان  دست 
چه غصه ای و چه مصیبتی! امروز، مرگ 
جّدم رسول خداn را احساس مي کنم. 
ای یاران محّمدn ! اینان خاندان مصطفی  

هستند که به اسیری برده می شوند.
راوی گفت: به خدا قسم! دشمن و دوست را به 
گریه در آورد؛ سپس سکینه نعش پدرش امام 
حسین را در آغوش کشید. جمعی از عرب ها 

آمدند و او را از کنار نعش پدر جدا کردند.

تاختن بر بدن امام
پس از شهادت امام حسین ، عمر سعد در 
میان سربازانش گفت: کیست داوطلب شود 
بتازد؟  با اسب   و بر پشت و سینه حسین
ده نفر داوطلب شدند؛ که لعنت خدا بر همة 
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آنان باد. اینان با سم اسب های خویش، پیکر 
که  آنچنان  نمودند؛  پایمال  را   امام حسین
حضرت  آن  پشت  و  سینه  استخوان های 

درهم شکست.
ما  گفتند:  و  رسیدند  زياد  ابن  نزد  نفر  ده  این 
اسب   حسین پشت  بر  که  هستیم  افرادی 
استخوان های  آسیا  مانند  که  آن  تا  تاختیم؛ 
داد  دستور  زیاد  ابن  کردیم.  نرم  را  سینه اش 
زاهد  عمر  ابو  شود.  داده  آنان  به  کمی  جایزة 
نفر،  ده  این  که  شد  روشن  بررسی  با  گفت: 
همگی زنازاده بودند. مختار اینان را بازداشت 
کرد و دست و پاهایشان را میخکوب کرد و 

اسب بر پشت آنان تاخت؛ تا مردند.

نکته
رسول خداn فرمود: 

به   فاطمه شود،  قیامت  روز  چون 
او  به  می آید.  زنان  از  جمعی  همراه 
بشود.  بهشت  داخل  که  می شود  گفته 
آن حضرت می فرماید: داخل نشوم؛ تا 
بدانم پس از من با فرزندم چه کردند؟ 
به وسط صحرای  می شود:  گفته  او  به 
محشر نگاه کن! وقتی نگاه می کند، امام 
ایستاده  بی سر  که  می بیند  را   حسین
من  که  آرد  بر  فریاد  چنان  آن  است. 
به  فرشتگان  و  فریاد کشم  او  فریاد  به 
فریادش فریاد برآرند. در روایتی آمده 
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است: آن حضرت صدا مي زند: ای وای 
این  در  دلم! پس  میوه  وای  ای  پسرم! 
وقت، خدای عّز و جّل غضب کند و 
پس از آن، آتشی که نامش هبهب است 
تا  شده،  افروخته  قبل  سال  هزار  از  و 
راه  بدان  نسیمی  هرگز  و  گشته  سیاه 
نیافته و غم و اندوه از آن بیرون نشده، 
کشنده گان امام حسین را در کام خود 
فرو می برد. پس آتش آنان را به کام گیرد 
و چون همگی در دل آتش قرار گیرند، 
شیهه ای بکشد و آنان نیز شیهه بکشند 
و فریادی بزند و آنان نیز فریاد زنند و 
بر افروزد و آنان نیز برافروزند. پس با 
زبان های گویا می گویند: ای پروردگار! 
برای چه ما را پیش از بت پرستان در 
آتش افکندی؟ پس از جانب خدای عّز 
َعلَِم لَيَس  و جّل پاسخ می رسد: »أَنَّ َمن 
كََمن َل يَعلَُم؛ آن کس که مي داند، مانند 

کسی نیست که نمي داند.«





 مسلک سوم : 
حوادث پس از شهادت 
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انتقال خاندان امام به کوفه
همان  را   حسین امام  مبارک  سر  عمر سعد 
اصبحى  يزيد  بن  خولى  همراه  به  عاشورا  روز 
زياد  بن  ه 

ّ
عبيدالل نزد  ازدى،  مسلم  بن  حميد  و 

آن  خاندان  و  یاران  بقیّة  سرهای  و  فرستاد 
حضرت را پس از شست و شو، همراه شمر بن 
ذى الجوشن و قيس بن اشعث و عمرو بن حّجاج 
فرستاد. اینان آمدند؛ تا به کوفه رسیدند. عمر 
تا  را  دیگر  روز  و  پایان  تا  را  روز  آن  سعد 
ظهر، در کربا ماند و آن گاه بازماندگان اهل 
داد  کوچ  کربا  از  را   حسین امام  عیال  و 
سوار  شترانی  بر  را   اباعبداهلل حرم  زنان  و 
کرد که پاره گلیمی بر پشت شان انداخته شده 
بود؛ نه محملی داشتند و نه سایبانی و در میان 
سپاه دشمن، همه با صورت های گشوده قرار 
پیغمبران  امانت های  آنان  که  این  با  داشتند؛ 

خدا بودند.
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 روایت شده: که سرهای یاران امام حسین
به  عرب  قبایل  که  بودند  سر  و هشت  هفتاد 
ه بن زياد و يزيد بن 

ّ
منظور تقّرب به دربار عبيدالل

معاويه، آنها را میان خود تقسیم کردند.

کربا  سرزمین  از  ملعون  سعد  عمر  که  همین 
بر  و  آمدند  اسد  بنی  از  رفت، گروهی  بیرون 
آن بدن های پاک که به خون آغشته بودند، نماز 
خواندند و آنها را به همین صورت، دفن کردند.
اسیران  کاروان  همراه  که   حسین بن  علّی 
و  بود  شده  الغر  و  رنجور  بیماری،  از  بود، 
امام  حسن بن حسن مثّنى که نسبت به عمو و 

خود فداکاری کرده و ضرب شمشیرها و زخم 
زیادی  علت  به  و  بود  کرده  تحّمل  را  نیزه ها 
زخم، ناتوان شده بود و او را از میدان کارزار 

بیرون بردند نیز همراه آنان بود.
چون  و  پیمود  راه  اسیران  همراه  به  ابن سعد 

برای  کوفه  مردم  رسیدند،  کوفه  نزدیکی  به 
تماشای اسیران گرد آمدند.

اسيران در کوفه
و  گریستند  دیند،  را  آنان  چون  کوفه  اهل 
نوحه سرایی کردند علّی بن حسین فرمود: 

این شمایید که بر حال ما نوحه و گریه 
مي کنید؟ پس آن کس که ما را کشت، 

چه کسی بود؟ 
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زینب،  روز،  آن  گفت:  اسدى  خزيم  بن  بشير 

کرد؛  جلب  خود  به  مرا  توّجه   علی دختر 
و  پا شرم  که سرا  را  زنی  قسم!  به خدا  زیرا 
حیا باشد، از او سخنران تر ندیده ام؛ که گویی 
امیرالمؤمنین علّی بن  از زبان  سخن گفتن را 
بود، همین که همراه  فرا گرفته   أبی طالب

با اشاره دست به مردم گفت: 
ساکت شوید. 

نفس ها در سینه ها حبس شد و زنگ هایی که به 
گردن مرکب ها بود، از حرکت ایستاد؛ سپس فرمود: 
درود  و  است  خدا  مخصوص  ستایش 
بر پدرم محّمد و اوالد پاک و برگزیده 
ای  کوفه،  مردم  ای  بعد  اّما  باد.  او 
ما  حال  به  بي وفایان،  و  نیرنگ بازان 
ناله  و  خشک،  مي کنید؟  اشکتان  گریه 
فقط  شما  مباد،  خاموش  فریادتان  و 
رشته های  که  هستید  زنی  آن  مانند 
باز مي کرد، چه  تابیدن  از  خود را پس 
فضیلتی در شما هست؟ شما جز مردمی 
در  که  کینه توز  و  ننگ آور  و  چاپلوس 
دشمنان  برابر  در  و  بزدل،  نبرد  میدان 
زبون اند، یا مانند سبزي هائی هستید که 
بر منجاب ها روئیده و یا نقره ای که با 
بیارایند بدانید که برای  آن قبر مرده را 
پیش  از  زشتی  کردار  خویش  آخرت 
فرستادید که به خشم خداوند گرفتار و 
در عذاب جاوید خواهید ماند، آیا گریه 
مي کنید؟ و فریاد به گریه بلند کرده اید؟ 
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بایستی زیاد گریه کنید و  آری به خدا 
کمتر بخندید که دامن خویش را به عار 
و ننگی آلوده نموده اید که هرگز شست و 
شویش نتوانید کرد، چسان توانید شست 
خون پسر خاتم نبّوت و معدن رسالت 
بهشت و  اهل  را؟ خون سرور جوانان 
پناه نیکان شما و گریزگاه پیش آمدهای 
ناگوار شما و جایگاه نور حّجت شما و 

بزرگ و رهبر قوانین شما را. 
مرتکب  را  زشتی  گناه  که  بدانید 
باشید  دور  خدا  رحمت  از  مي شوید 
هدر  به  کوشش ها  که  شوید  نابود  و 
بریده  کار  از  شما  دست های  و  رفت 
شد و در سودای خود زیان دیدید و 
سّکه  و  شدید  گرفتار  خدا  خشم  به 
خواری و بدبختی به نام شما زده شد، 
مي دانید  کوفه،  مردم  ای  شما  بر  وای 
بریدید   nخدا رسول  از  جگری  چه 
بیرون  حرمش  از  پرده نشینی  چه  و 
از او ریختید؟  کشیدید؟ و چه خونی 

و چه احترامی از او هتک کردید؟
به طور مسّلم، کاری کردید بس بزرگ و 
سخت و زشت و ناروا و خشونت آمیز 
و شرم آور؛ به لبریزی زمین و گنجایش 
است  شگفت آور  شما  برای  آسمان. 
که آسمان در این جریان خون بارید؟ 
ننگین تر  آخرت،  عالم  شکنجة  همانا 
نخواهد  یاری  را  شما  کسی  و  است 
شده،  داده  شما  به  که  مهلتی  از  کرد. 
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شما،  گرفتن  پیشی  که  نشوید  مغرور 
خدا را شتاب زده نمي کند و از گذشت 
در  پروردگارتان  و  نترسد  انتقام  زمان، 

کمین گاه است.
را  مردم  روز  آن  قسم!  خدا  به  گفت:  راوی 
دیدم که حیران و سرگردان مي گریستند و از 
حیرت، انگشت به دندان مي گزیدند. پیرمردی 
که در کنارم ایستاده بود، آن قدر گریه مي کرد 
و  پدر  مي گفت:  و  بود  شده  تر  ریشش  که 
مادرم به قربان شما! پیران شما، بهترین پیران 
شما،  زنان  و  جوانان  بهترین  شما،  جوانان  و 
بهترین زنان و نسل شما، بهترین نسل است؛ 

نه خوار مي گردد و نه شکست پذیر است. 
صداها  خواند...  خطبه ای  نیز  صغرى  فاطمه 

به گریه و شیون بلند شد و گفتند: ای دختر 
پاکان! بس کن که دل های ما را سوزاندی و 
گلوهای ما بسوخت و اندرون ما آتش گرفت. 

پس آن بانو ساکت شد.
پرده  پس  از   علی دختر  كلثوم،  اّم  روز  آن 
گریه  بلند  صدای  با  که  حالی  در  نازکی، 

مي کرد، خطبه ای خواند و گفت: 
چرا  شما!  بر  رسوایی  کوفه!  مردم  ای 
را  او  و  نمودید  خوار  را   حسین
بردید  تاراج  به  را  اموالش  و  کشتید 
زنان حرمش  و  دانستید  آن خود  از  و 
شکنجه اش  و  آزار  و  نمودید  اسیر  را 
باد!  شما  بر  نابودی  و  مرگ  نمودید؟ 
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ای وای بر شما! آیا مي دانید چه بایی 
بر  گناهی  بار  چه  و  شد  شما  دامنگیر 
پشت کشیدید و چه خون هایی ریختید 
و با چه بزرگواری رو به رو شدید و از 
چه کودکانی لباس ربودید و چه اموالی 
به تاراج بردید؟ شما بهترین مردان بعد 
از رسول خداn را کشتید و دل سوزی 
از کانون دل شما رخت بر بست. بدانید 
که حزب خداوند، پیروز است و حزب 

شیطان، زیان کار. 
مردم صدا به گریه و نوحه بلند کردند.

امام زین العابدین  اشاره کرد که ساکت شوید. 
همه ساکت شدند و آن حضرت به پا خاست 
و خداوند را سپاس گفت و بر پیغمبرn درود 

فرستاد؛ سپس گفت: 
که  شناخت  مرا  کس  هر  مردم!  ای 
شناخته است و هر کس نشناخت، من 
خود را به او معّرفی مي کنم. من، علّی، 
فرزند حسین، فرزند علّی بن ابی طالبم. 
احترامش  که  هستم  کسی  فرزند  من 
و  شد  ربوده  اموالش  و  شد  هتک 
ثروتش به تاراج رفت و اهل و عیالش 
اسیر شدند. من فرزند کسی هستم که 
او را در کنار رود فرات، به خاطر  سابقه 
کینه و عداوت، سر بریدند. من فرزند 
کسی هستم که او را با شکنجه کشتند 
و همین فخر او را بس. ای مردم شما را 
به خدا سوگند! مي دانید که شما بودید 
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که به پدرم نامه نوشتید و فریبش دادید 
و با او پیمان بستید و بیعت نمودید و 
با او پرداختید. مرگ بر شما  به جنگ 
برای خود  پیش  از  که  کرداری  این  با 
فرستادید و رسوایی بر این رأی شما! با 
چه دیده ای به روی رسول خداn نگاه 
خواهید کرد؛ هنگامی که به شما بگوید: 
چون عترت مرا کشته اید و احترام مرا 

هتک کرده اید، از اّمت من نیستید؟
یکدیگر  به  و  برخاست  طرف  هر  از  صداها 

مي گفتند نابود شده اید و نمي دانید!
آن حضرت همچنین فرمود: 

که  را  کسی  کند  رحمت  خداوند، 
به سفارش من  و  بپذیرد  مرا  نصیحت 
بیت  اهل  و  او  رسول  و  خدا  دربارة 
 nخدا رسول  که  کند   n خدا  رسول 

برای ما نیکو پیشوایی است.
همگی گفتند: ای فرزند رسول خدا! ما همگی 
گوش به فرمان توییم و فرمانبردار تو و نگه دار 
احترام و آبروی تو هستیم و نسبت به تو عاقه 
مندیم و رو گردان نیستیم. هر دستوری داری، 
بفرما؛ خداوند تو را رحمت کند که ما با دشمن 
تو، در جنگیم و با صلح کنندة تو، در صلحیم و 
حتما از یزید ملعون بازخواست کننده ایم و از 
کسی که نسبت به تو و ما ستم نموده، بیزاریم. 

آن حضرت فرمود: 
و  باز  نیرنگ  مردم  ای  هرگز!  هرگز، 
خویش  دل  خواسته های  به  حیله گر! 
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من  با  دارید  تصمیم  رسید؛  نخواهید 
آن گونه رفتار کنید که با پدرانم رفتار 
کردید! به خدا سوگند! که چنین چیزی 
بهبودی  دل  زخم  هنوز  شد.  نخواهد 
با  را  پدرم  که  بود  دیروز  است.  نیافته 
افراد خانواده اش کشتید. هنوز مصیبت 
فرزندان  و  پدرم  داغ  و   nخدا رسول 
این  هنوز  است!  نشده  فراموش  پدرم 
این  و  است  من  گلوگیر  غّصه ها، 
از  دلم  و  جوشان  سینه ام  در  اندوه ها، 
از  چه  آن  است.  خروشان  غم ها  این 
شما مي خواهم، این است که نه به سود 

ما باشید و نه به زیان ما.

اسيران در مجلس ابن زیاد 
ابن زياد در قصر اختصاصی خود نشست و بار 

در  و  آوردند  را   امام حسین و سر  داد  عام 
امام را به  برابرش گذاشتند و زنان و کودکان 
مجلس  او آوردند. زینب، دختر امام علی به 
طور ناشناس گوشه ای نشست. ابن زیاد پرسید: 
 این زن کیست؟ گفته شد: زینب، دختر علی
است. ابن زياد رو به زینب کرد و گفت: سپاس 
خداوندی را که شما را رسوا کرد و دروغ شما 

را در گفتارتان نمایاند. زینبh فرمود: 
تنها فاسق، رسوا می شود و بدکار، دروغ 

مي گوید و او دیگری است؛ نه ما. 
ابن زیاد گفت: دیدی خدا با برادر و خاندانت 

چه کرد؟ حضرت زینبh فرمود: 
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به جز خوبی ندیدم. اینان افرادی بودند 
شهادت  را  سرنوشت شان  خداوند،  که 
تعیین کرده بود. آنان نیز به خوابگاه های 
زودی،  همین  به  و  رفتند  خود  ابدی 
تا  کند؛  آنان جمع  و  تو  میان  خداوند، 
در  که  بنگر  کشند.  محاکمه  به  را  تو 
نصیب چه کسی  پیروزی  محاکمه،  آن 
بنشیند،  عزایت  به  مادرت  بود!  خواهد 

ای پسر مرجانه!
ابن زياد، خشمگین شد؛ چنان که گویی تصمیم 

کشتن زینبh را گرفت. 
زنی  این،  گفت:  زياد  ابن  به  حريث  بن  عمرو 
بیش نیست و زن را نباید به گفتارش مؤاخذه 
با  خداوند  گفت:   hزینب به  زياد  ابن  کرد. 
خاندان  از  افرادی  و  سرکش  حسین  کشتن 
عصیان گرت، دل مرا شفا داد. زینبh فرمود: 
به جان خودم قسم! تو بزرگ خاندان 
و  بریدی  مرا  شاخه های  و  کشتی  مرا 
ریشة مرا کندی. اگر شفای دل تو در 

این است، باشد. 
سخن  قافیه  با  چه  زن  این  گفت:  زياد  ابن 

شاعری  نیز  پدرش  خودم!  جان  به  مي گوید. 
بود قافیه پرداز. زینبh فرمود: 

ای پسر زیاد! زن را با قافیه پردازی چه کار؟ 
ابن زياد رو به علّی بن االمام حسین کرد و 

 گفت: این کیست؟ گفته شد: علّی بن الحسین
است. گفت: مگر علّی بن الحسین را خدا 

نکشت؟ آن حضرت فرمود: 
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برادری داشتم که نامش علّیبن الحسین 
بود؛ مردم او را کشتند. 

گفت: خدا او را کشت. 
مضمون  این  با  قرآن  از  آیه ای   سجاد امام 

خواند: 
مرگ،  هنگام  به  را  ها  جان  »خداوند 
هنگام  به  نمرده،  که  را  آن  و  مي گیرد 

خواب، جانش را مي گیرد«. 
به  پاسخ گویی  جرئت  هنوز  گفت  زياد،  ابن 

بزنید!  را  گردنش  و  ببرید  را  این  داری؟  مرا 
عّمه اش زینب وقتی این دستور شنید، فرمود: 
من  برای  کسی  که  تو  زیاد!  پسر  ای 
کشتن  به  تصمیم  اگر  نگذاشتی؛  باقی 
با  نیز  مرا  گرفته ای،  هم  را  یکی  این 

او بکش. 
امام سجاد به عّمه اش فرمود: 

او  با  من  تا  باش؛  آرام  جان!  عّمه 
بگویم. سخن 

سپس رو به ابن زياد کرده، فرمود: 
ای پسر زیاد! مرا از مرگ مي ترسانی؟ 
مگر ندانسته ای که کشته شدن، عادت 

ماست و شهادت، مایة سربلندی ما. 
 بعد ابن زياد دستور داد که علّی بن الحسین
و خاندانش را به خانه ای در کنار مسجد اعظم 
بردند و دستور داد سر مبارک امام حسین را 

در کوچه های کوفه گرداندند.
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انتقال سرهای شهدا و اسيران به شام 

ابن زياد به يزيد نامه نوشت و خبر کشته شدن 
را  عیالش  و  اهل  اسارت  و   حسین امام 
گزارش داد و نامه ای همانند آن را برای عمرو 
فرستاد.  مدینه  فرماندار  عاص،  بن  سعيد  بن 
رفت  منبر  بر  رسید،  او  به  خبر  وقتی  عمرو، 
را  رسیده  خبر  و  خواند  خطبه  مردم  برای  و 
به آنان اعام کرد و پس از آن، صدای ناله و 
شیون از خاندان بنی هاشم برخاست و مراسم 

عزا و سوگواری به پا داشتند..
به  زياد  بن  ه 

ّ
عبيدالل نامه  وقتی  معاويه،  بن  يزيد 

پاسخ  در  آگاه شد،  از مضمونش  و  رسید  او 
نامه دستور داد که سر بریده امام حسین و 
سرهای دیگر شهیدان را همراه اموال و زنان 
و خاندان آن حضرت، به شام بفرستد. ابن زياد 
را خواست و سرها  ر بن ثعلبه عائذى 

ّ
محف نیز 

ر  ّ
و اسیران و زنان را به او تحویل داد و محف

آنان را همچون اسیران کّفار که مردم شهرها و 
سرزمین ها آنان را مي دیدند، به شام برد.

کوفیان سر امام حسین را با زنان و مردان 
اسیر به سوی شام حرکت دادند. وقتی نزدیک 
جزء  که  شمر  به  کلثوم  اّم  رسیدند،  دمشق 
از  ما را  او گفت:  به  بود، نزدیک شد و  آنان 
دروازه ای وارد کنید که تماشاگر کمتری باشد 
میان  از  را  سرها  این  که  کرد  پیشنهاد  نیز  و 
کجاوه های ما بیرون برده، از ما دور کنید؛زیرا 
از بس ما را با این حال دیدند، خوار و ذلیل 
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شدیم، شمر در پاسخ خواسته آن بانو از عناد 
را  سرها  که  داد  دستور  داشت،  که  کفری  و 
تقسیم  کجاوه ها  میان  و  بزنند  نیزه ها  فراز  بر 
کنند و با این حال، آنان را در میان تماشاگران 
دمشق  دروازة  به  را  آنان  که  آن  تا  بگردانند؛ 
آوردند و در کنار در مسجد جامع نگه داشتند؛ 
یعنی همان جایی که اسیران را نگه می داشتند.

اسيران در مجلس یزید
به  که  را   حسین امام  خاندان  و  اسیران 
ریسمان بسته بودند، وارد مجلس يزيد کردند. 
وقتی آنها در برابر یزید با چنین حالی ایستادند، 

امام سجاد به يزيد فرمود: 
تو را به خدا ای یزید! به گمان تو اگر 
رسول خداn ما را با این وضع مي دید، 

چه مي کرد؟ 
يزيد دستور داد طناب ها را باز کردند و بعد 

سر امام حسین را در برابر خود گذاشت و 
زنان را در پشت سر خود جای داد؛ تا او را 
دید،  را  بریده  سر  چون   hزینب اّما  و  نبینند 
جریحه دار  را  دل ها  که  جان سوز  ناله ای  با 

مي کرد، صدا زد: 
ای حسین! ای حبیب رسول خدا! ای 
فرزند مّکة و منی! ای پسر فاطمه زهرا، 

سرور بانوان! ای پسر دختر مصطفی! 
نوحه سرایی، هر کس که در مجلس  این  از 

بود، به گریه افتاد و یزید ملعون ساکت بود.
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طلبید  را  خیزرانش  عصای  ملعون  يزيد  پس 
و با آن بر دندان های امام حسین مي کوبید. 
وای  گفت:  و  کرد  يزيد  به  رو  برزه اسلمى  ابو 

بر تو ای یزید! با عصایت دندان های حسین، 
فرزند فاطمه را چوب مي زنی؟ من خود شاهد 
بودم که پیغمبرn دندان های حسین و برادرش 
نفر  دو  شما  مي گفت:  و  می مکید  را  حسن 
سرور جوانان اهل بهشتید؛ خدا بکشد کشندة 
شما را و لعنتش کند و دوزخ را برای او آماده 
نماید که چه جایگاه بدی است. يزيد برآشفت 
و  کنند  بیرون  مجلس  از  را  او  داد  دستور  و 

کشان کشان او را از مجلس بیرون بردند.
برخاست   ابی طالب بن  علّی  زینب، دختر 

و گفت:
عالمیان  پروردگار  که  را  سپاس خدای 
است و درود بر پیغمبر و همة فرزندانش. 
خدای سبحان، راست گفت که فرمود: 
»پایان کار آنان که بسیار کار زشت کردند، 
این است که آیات الهی را دروغ پنداشته، 
آنها را مسخره مي کنند.« ای یزید! تو که 
زمین و آسمان را از هر طرف بر ما تنگ 
گرفتی و ما را مانند کنیزان اسیر کردی، 
به گمانت که این موجب خواری ماست 
در پیشگاه خداوند و موجب احترام تو 
نزد خداست؟ بر اساس این تصور غلط 
است که این چنین باد در بینی انداختی 
و متکبّرانه نگاه مي کنی و شاد و خّرمی 
که پایه های دنیا را به سود خود محکم 
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پیوسته  هم  به  را  کارها  رشتة  کرده، 
قدرتی  و  حکومت  و  می کنی  مشاهده 
به  مزاحم  بدون  بود،  ما  آن  از  که  را 
دست آورده ای! آرام باش و شتاب نکن؛ 
فراموش کرده ای؟  را  فرموده خدا  مگر 
خداوند می فرماید: »کافران گمان نبرند 
به  مي دهیم،  آنان  به  ما  که  را  مهلتی 
آن  به  فقط  ما،  مهلت  است؛  آنان  خیر 
منظور است که گناهشان فزون تر گردد 
و شکنجه ای ذلّت آور برای آنان آماده 
این  آیا  آزادشدگان!  فرزند  ای  است.« 
کنیزان  و  زنان  که  است  عدالت  رسم 
ولی  داده ای؛  جای  پرده  پشت  را  خود 
دست  و  اسیر   ،  nخدا رسول  دختران 
پرده های  می باشند؛  برابرت  در  بسته 
صورت هایشان  شده،  هتک  احترامشان 
شهر  دشمنان،  را  آنان  و  باشد  نمایان 
به شهر مي گردانند و در مقابل دیدگان 
چشم  در  و  کوهستانی  و  بیابانی  مردم 
نزدیک و دور و هر پست و  انداز هر 
شریف، نه از مردانشان سرپرستی دارند 
حمایت کننده ای؟  یارانشان  از  نه  و 
دهانش  که  کسی  از  داشت  چشم  چه 
)و  انداخت  بیرون  را  پاکان  جگرهای 
از خون  نتوانست( و گوشتش  جویدن 
تأخیر  در  انتظار  چه  و  رویید  شهیدان 
دشمنی با ما اهل بیت از کسی که با دیدة 
بغض و دشمنی و توهین و کینه جویی 
بر ما نگریست و پس از این همه، بدون 
این که خود را گنه کار بدانی و بزرگی 



۹۷

س
 کل

ن
تس
ح

دو
پتل

ی
 ش
هپ

ا
زد

 
این عمل را درک کنی، مي گویی: کاش 
)اجداد مشرکم( بودند و با شادی به من 
و  نکند  درد  تو  دست  یزید!  می گفتند: 
به  دستی اشاره  چوب  با  حال،  این  در 
دندان های ابی عبد اهلّل، سرور جوانان اهل 
بهشت مي کنی و با چوب دستی خویش 
بر دندان های آن حضرت مي زنی، چرا 
را  ما  دل های  که  تو  نگویی؟  چنین 
مجروح کردی و ریشة ما را درآوردی 
و با این خونی که از خاندان محّمدn و 
ستارگان درخشان روی زمین از خاندان 
عبدالمّطلب ریختی و اینک پدرانت را 
بانگ مي زنی، به گمانت که صدایت به 
به  زودی  همین  به  مي رسد،  گوششان 
آنان هستند، خواهی رفت و  جایی که 
آن وقت، آرزو خواهی کرد که ای کاش 
دستت چاق بود و زبانت الل و چنین 
حرفی نمي زدی و چنین کاری را انجام 
نمی دادی! خدایا! حّق ما را باز گیر و از 
آن کس که به ما ستم کرد، انتقام بگیر و 
خشم خود را بر کسی که خون های ما 
را ریخت و یاران ما را کشت، فرود آر. 
یزید به خدا قسم! ندریدی مگر پوست 
خود را و نبریدی مگر گوشت خود را و 
مسّلما با همین باری که از ریختن خون 
ذّریّه رسول خداn و هتک احترام او و 
خاندان و خویشانش بر دوش داری، بر 
رسول خداn وارد خواهی شد؛ هنگامی 
که خداوند، همه را جمع مي کند و حّق 
آنان را می گیرد؛ »آنانی را که در راه خدا 
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کشته شده اند، مرده مپندار؛ بلکه زنده اند و 
نزد پروردگارشان از روزي ها برخوردار« 
که خداوند، حاکم  را بس  تو  و همین 
است و محّمدn طرف دعوا و جبرئیل 
پشتیبان او و به همین زودی، آن کس 
که فریبت داد و تو را بر گردن مسلمانان 
سوار کرد، خواهد فهمید که ستم کاران 
را عوض بدی نصیب است و کدام یک 
سپاهش،  و  بدتر  جایگاهش  شما،  از 
ناتوان تر است و اگر چه پیش آمدهای 
ناگوار روزگار، مرا به سخن گفتن با تو 
کشانده، ولی در عین حال، تو از نظر من، 
ناچیز و بی ارزشی و من، تو را کوچک 
اّما  می دانم؛  فراوان  سرزنش  سزاوار  و 
پر اشک و سینه ها  کنم که چشم ها  چه 
شگفت آور  چقدر  آه!  است.  سوزان 
در  خدا  حزب  نجیب  افراد  که  است 
جنگ با احزاب شیطان که برد گان آزاد 
دست  این  و  شوند  کشته  بودند،  شده 
و  مي چکد  آنها  از  ما  که خون  هاست 
این دهن هاست که از گوشت ما پر آب 
شده و این پیکرهای پاک و پاکیزه است 
که پی در پی خوراک گرگ های درنده 
شده، زیر چنگال بّچه کفتارها به خاک، 
آلوده شده است و اگر امروز ما را برای 
خود غنیمتی می پنداری، به همین زودی 
و  بوده ایم  زیانت  مایة  که  دید  خواهی 
پیش  از  چه  هر  که  است  هنگامی  آن، 
پروردگار  و  دید  خواهی  فرستاده ای، 
من  نمي دارد.  روا  ستم  بندگان  بر  تو، 
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شکایت به نزد خدا می برم و توّکلم به 
بزن و  که خواهی،  نیرنگی  هر  اوست. 
هر اقدامی که توانی، بکن و هر کوششی 
که داری، دریغ مدار؛ که به خدا قسم! 
که نه نام ما را می توانی محو کنی و نه 
نور وحی ما را می توانی خاموش سازی 
از  ننگ  این  و  رسید  نخواهی  ما  به  و 
دامن تو شسته نخواهد گشت؛ مگر نه 
این است که رأی تو، دروغ و روزهای 
اجتماعت،  و  شمار  انگشت  قدرتت، 
پراکنده است. روزی مي رسد که منادی 
ندا مي کند: لعنت خدا بر ستم کاران باد. 
که  را  جهانیان  پروردگار  سپاس  پس، 
اّول ما را با خوشبختی و مغفرت و آخر 
ما را با شهادت و رحمت، پایان داد و از 
خدا مي خواهم که پاداش آنان را به طور 
کامل و هر چه بیشتر، عطا فرماید و ما 
را بازماندگان نیکی گرداند که او مهربان 
و با محبّت است و خداوند، ما را بس 

است و وکیل نیکویی است.
داد  را طلبید و دستور  يزيد، سخنگوی دربار 
که بر منبر رود و از امام حسین و پدرش 
نسبت  منبر رفت و  به  کند. سخنگو  بدگویی 
به امیرالمؤمنین و امام حسین شهید ، بسیار 
بدگویی کرد و معاويه و يزيد را ستایش کرد. 

امام سجاد بانگ بر او زد و گفت: 
رضای  که  سخنگو  ای  تو  بر  وای 
مخلوق را به خشم آفریدگار خریدی؛ 

نشیمنگاه خود را در آتش ببین!
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در  را  آنان  داد  دستور  ملعون  يزيد  سپس 
نگاهشان  گرما  از  نه  که  دادند  جای  منزلی 
تا  بودند  جا  آن  و  سرما  از  نه  و  مي داشت 
در  و  انداخت  پوست  که صورت هایشان  آن 
کارشان  بودند،  شهر  این  در  که  مّدتی  تمام 

نوحه سرایی بر امام حسین بود.

بازگشت به کربال
شام  از   حسین امام  خاندان  و  زنان  چون 
بازگشتند و به کشور عراق رسیدند، از راهنمای 
عبور  کربا  راه  از  را  آنها  تا  کاروان خواستند 
دهد؛ پس آمدند تا به قتلگاه رسیدند و دیدند 
ه انصارى و جمعی از بنی هاشم 

ّ
جابر بن عبد الل

و مردانی از خاندان پیغمبر n برای زیارت قبر 
امام حسین آمده اند و همة آنان در یک زمان 
در آن سرزمین گرد آمدند و با گریه و اندوه 
با هم ماقات کردند و مجلس  و سوگواری، 
دار  جریحه  را  ها  دل  که  کردند  پا  بر  عزایی 
مي کرد و زنانی که در آن نواحی بودند، جمع 
شدند و چند روزی به همین صورت گذشت. 

اهل بيتb در مدینه
مدینه  مقصد  به  کربا  از   bبیت اهل  کاروان 
بشير بن جذلم می گوید: چون  حرکت کردند. 
به نزدیک مدینه رسیدیم، امام سجاد فرود 
پا  بر  را  خیمه اش  و  کرد  باز  را  بارها  و  آمد 

ساخت و زنان را پیاده کرد و فرمود:
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او  کند  رحمت  را  پدرت  خدا  بشیر!  ای 
شاعر بود؛ آیا تو هم شعر می سرایی؟ عرض 
شاعرم.  هم  من  اهلل!  رسول  ابن  یا  آری  کرد: 
و  بشو  مدینه  شهر  وارد  فرمود:  حضرت  آن 
بشیر  کن.  اعام  را   اهلل عبد  ابی  شهادت 
گفت: اسبم را سوار شدم و وارد مدینه شدم. 
وقتی به مسجد النبیn رسیدم، صدا به گریه 

بلند کردم و شعری بدین مضمون سرودم:
ای اهل مدینه! دیگر مدینه جای اقامت 
من  و  شد  کشته  حسین  نیست.  شما 
در  مطهرش  جسم  می گریم .  همواره 
کربا خون آلوده گردید و سر انورش 

بر روی نیزه ها گردانده شد.
بعد گفتم: این علّی بن الحسین است با عّمه ها 
و خواهرانش که نزدیک شهر رسیده اند و در 
کنار شهر فرود آمده اند و من قاصد اویم که 
جای او را به شما نشان دهم. بشير گفت: هیچ 
نماند؛  مدینه  در  حجابي  با  و  پرده نشین  زن 
بیرون  پرده ها  پشت  از  همه  پرده نشین  زنان 
آمدند؛ مو پریشان و صورت ها خراشان و ناله 
زنان صدا به وا ویا بلند کردند و من بعد از 
وفات پیامبرn ، روزی را از آن روز دردناک تر 

و تلخ تر و مصیبت آورتر ندیدم.
من بر اسبم سوار شدم و به سوی آنان بازگشتم و 
دیدم مردم همة جاده ها و پیاده روها را گرفته اند؛ 
پس از اسب پیاده شدم و از روی دوش مردم، 



۱۰۲

س
 کل

ن
تس
ح

دو
پتل

ی
 ش
هپ

ا
زد

 

خود را به در خیمه ای که علّی بن الحسین در 
میانش بود، رساندم. آن حضرت بیرون آمد و 
دستمالی در دست داشت که اشک دیده گانش 
را با آن پاک مي کرد و خادمی کرسی به دست، 
دنبال آن حضرت بود. خادم، کرسی را بر زمین 
گذاشت و آن حضرت بر آن کرسی نشست و 
بی اختیار گریه مي کرد و صدای مردم به گریه 
بلند شد و زنان و کنیزان ناله کردند و مردم از هر 
طرف به آن حضرت تسلیت می گفتند و آن قطعه 
از زمین، یک پارچه گریه شد. آن حضرت با 
دست اشاره کرد که ساکت شوید. مردم از جوش 

و خروش افتادند. امام سجاد فرمود:
عالمیان  پروردگار  که  را  سپاس خدای 
است و مالک روز جزا و آفرینندة همه 
مردم  عقول  از  که  خدایی  آفرینش؛ 
رفیعش  مقام  که  است  دور  قدر  آن 
به  و  فراگرفته  را  بلند  آسمان های 
که  است  نزدیک  قدر  آن  آفریدگانش 
خدای  مي شنود.  را  صدا  آهسته ترین 
و  بزرگ  کارهای  بر  گزاریم  سپاس  را 
پیش آمدهای ناگوار روزگار و درد این 
و  زبان ها  زخم  سوزش  و  ناگواری ها 
مصیبت های بزرگ و دل سوز و اندوه آور 
مردم!  ای  ریشه کن کننده.  و  دشوار  و 
باد،  او  بر  سپاس  و  حمد  که  خداوند 
مبتا کرد  بزرگی  به مصیبت های  را  ما 
و شکست بزرگی در اسام پدید آمد. 
اباعبداهلل الحسین و خانواده اش را کشتند 
و زنان و کودکان اش را اسیر کردند و 
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در  زده،  نیزه  نوک  بر  را  بریده اش  سر 
شهرها گرداندند و این مصیبتی بود که 
از  یک  کدام  مردم!  ای  ندارد.  مانندی 
مردان شما مي تواند پس از کشته شدن 
امام حسین ، شاد و خوشحال باشد؟ 
کدام قلبی است که برای او اندوهگین 
از  می تواند  شما  از  یک  کدام  نشود؟ 
ریزش اشک دیدگانش جلوگیری کند؛ با 
این که هفت آسمان محکم برای کشته 
آن همه  با  دریاها  و  کرد   شدنش گریه 
زمین  و  ارکانشان  با  ها  آسمان  و  موج 
شاخه هایشان  با  درختان  و  اعماقش  با 
و ماهي ها و امواج دریاها و فرشتگان 
مقّرب خدا و اهل آسمان ها، همه و همه 
در این مصیبت گریه کردند. ای مردم! 
کشته شدنش  برای  که  است  دلی  چه 
که  است  قلبی  کدام  و  نشود؟  شکافته 
ناله نکند؟ و کدام گوشی است که این 
شکست اسامی را بشنود و کر نشود؟ 

ای مردم! ما در حالی که از شهر خود 
رانده شدیم و در بیابان ها و دور از وطن 
پراکنده که هیچ گناهی که از ما سرنزده 
باشد و هیچ کار زشتی را مرتکب نشده 
بودیم که شکستی در اسام وارد آورده 
نسل های  در  را  رسمی  چنین  و  باشیم 
نو  کار  کار،  این  نشنیده ایم.  پیشین، 
ظهوری بود. به خداقسم! اگر پیغمبرn به 
جای سفارش احترام ما به اینان، سفارش 
جنگ با ما را مي کرد، بیش از این مقدار 
کنند؛  بدرفتاری  ما  با   نمی توانستند 



۱۰۴

س
 کل

ن
تس
ح

دو
پتل

ی
 ش
هپ

ا
زد

 

مصیبت  چه  راجعون«.  إليه  انّا  و  للّه  »انّا 
رنج  و  دردناک  و  سوز  دل  و  بزرگ 
دهنده و ناگوار و تلخ و جان سوزی بود؛ 
آن چه روی داد و به ما رسید! ما این را 
او  که  مي داریم  منظور  به حساب خدا 

عزیز است و انتقام گیرنده. 
پس از آن، امام سجاد با خاندان خویش به 
خانه های  به  نگاهی  و  کرد  کوچ  مدینه  شهر 
خویشان و مردان خانواده اش انداخت و دید آن 
خانه ها با زبان حال، همه نوحه  می کنند و  اشک 
مي ریزند چون حمایت کنندگان و مردانشان از 
گریه  داغدیده،  مادرهای  مانند  رفته اند،  دست 
آنان  از هر رهگذری جویای حال  و  مي کنند 
می شود و بر کشته گانشان غّصه ها مي خورند و 

فریاد وا مصیبتا از آن ها بلند است.
امام صادق فرمود: 

بر  سال  چهل   ،العابدین زین  امام 
پدرش گریست و در این مدت، روزها 
را روزه داشت و شب ها را به عبادت 
می پرداخت و هنگام افطار که غذا و آب 
برایش می آوردند، مي فرمود: فرزند رسول 
خداn گرسنه کشته شد؛ فرزند رسول 
این  قدر  آن  و  شد  کشته  تشنه   nخدا
جمله ها را تکرار مي کرد و مي گریست 
که غذایش از آب دیدگانش تر مي شد و 
آب اشامیدني اش با  اشکش می آمیخت و 
همواره حال آن حضرت این گونه بود؛ تا 

به خدای عّز و جّل پیوست.


