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خداوند ولــی و سرپرســت کســانى اســت کــه ایمــان         

آورده انــد؛ آنــان را از تاریکی هــا بــه ســوى روشــنایى       

مى برد  .

ــد؛ از         و کسانى که کفر ورزیده اند، سرورانشــان طاغوتن

روشنایى به سوى تاریکی ها مى برندشان        .. .  .
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قسمتی از سخنان امام حسین(ع) در مِنا، در روزگار معاویه    

... خداوند می فرماید : «مردان و زنان با ایمان، دوســتان یکدیگرنــد، کــه بــه 

کارهاى پسندیده وا مى دارند، و از کارهاى ناپسند بـاز مى دارنــد    .» [سـوره ي  

ــک واجــب     71توبه،  ــوان ی ].  خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عن

آغاز کرد، زیرا می دانست که اگر این    [فریضه ] ادا شود و بر پا گردد، همه ي       

ــی از     ــروف و نه فرایض، از آسان و دشوار، بر پا می شوند؛ چرا که امر به مع

ــدن حقــوق ســتمدیدگان و      ــاز گردان منکر دعوت به اسالم است، به همراه ب

ــن  ــایم و گرفت مخالفت با ستمگر و تقسیم [عادالنه]  ثروت هاي عمومی و غن

زکات از جاي خود و صرف آن در موارد بسزاي خود   .

پس شما اي گروه قدرتمند که به علم شهرت دارید و به نیکــی از شــما یـاد     

ــابتی      می کنند و به خیرخواهی معروف شده اید و به خاطر خدا در دل مردم مه

پیدا نموده اید، مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما برمی خیزد و                    

ــدم می دارد،   آن کس که هیچ برتري و قدرتی بر او ندارید شما را بر خود مق

هر گاه نیازمندان از رسیدن به نیازهاي خـود محــروم ماننــد شــما را واســطه    

می گیرند و در راه هــا بــا هیبــت شــاهان و احــترام ســران و بزرگــان گــام  

برمی دارید، آیا همه اینها بدان امید نیست که به استوار داشتن حق خــدا قیــام     

کنید؟ اگرچه در [اداي] بیشتر حقوق خداوند کوتاهی کردید.
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ــر کــس [از نیایش هاي اوست :] خداوندا! هر کس در پىِ پناهى است و تو پناه منى، و ه

ــت، و ــد درود فرس د و آل محمدر پىِ دل آرامى است و تو دل آرام منى. خداوندا! بر محم

ــرار ده  . ــود ق نیایشم را بشنو و دعایم را اجابت نما، و بازگشت گاه و اقامت گاه مرا نزد خ

)852(فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، ص
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...کوران و گنگان و بیماران زمینگیر در شهرها به حال خود رها شده اند و به                   

آن ها ترحمی نمی شود.  [با این حال، ] شما به کــاري کــه شایســته تان اســت 

برنمی خیزید و دیگران را نیز در ایــن راه مـدد نمی رسـانید و بــا مســامحه و    

سازش با ظالمان خود را آسوده می دارید   . این همه، از جمله چیزهــایی اســت  

که خدا شما را بدان فرمان داده است   .

... شما ظالمان را در جاي خودتان نشاندید و امور خدا را به آنان سپردید تــا     

بر اساس شبهه ها کار کنند و به راه شهوت ها رونــد    . فــرار شــما از مــرگ و 

خوش بودن شما به زندگی دنیا که  [ناگزیر] ترکتان خواهد کرد، آنان را بــر  

این [جایگاه ] چیره کرد.

پس، ناتوانان را به دست ایشان تسلیم کردید که یا همچون برده مقهور باشند                   

و یا همچون مستضعفی براي اداره امور زندگی،      [در دست ایشــان  ] اســیر.  در

کشورداري به اندیشه خود هر چه می خواهند می کنند و در اقتداي به اشرار و                  

گستاخی نسبت به خداي جبار، با پیروي هواي نفــس، کــار را بــه رســوایی  

می کشانند. بر منبر هر شهر از شــهرهاي ایشــان خطیــبی اســت کــه بانــگ

ــت  برمی دارد و آنچه می خواهد می گوید . کشور در برابر ایشان بی معارض اس

و دست هاي ایشان در آن گشاده .

(تحف العقول، باب سخنان امام حسین علیه السالم   )
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د.و او باز هم بر من نیکی و احسان آور

[... ]  سرورا تویی که منت نهادي؛ تویی که نعمت دادي؛             [. ..]  تویی که کامل گرداندي؛      [.. .]

تویی که پناه دادي؛ تویی که کفایت کردي؛ تویی که ره نمودي؛ تویی که نگه داشتی؛ تویی   

که پوشاندي؛ تویی که آمرزیدي؛ تویی که [از لغزش ها] درگذشتی؛  [...]  تویی کــه یــاوري

ــه    نمودي؛ تویی که توانایی دادي؛ تویی که پیروزي بخشیدي؛ تویی که شفا دادي؛ تویی ک

عافیت دادي؛ تویی که گرامی داشتی؛ تویی مبارك و برتر .

ــز [... ]  معبودي نیست جز تو، پاك و منّزهی تو، همانا من از ستمگرانم. معبودي نیست ج

تو، پاك و منّزهی تو، همانا من از آمرزش خواهانم  . معبودي نیست جز تو، پاك و منزّهـی 

تو، همانا من از یکتاپرستانم . معبودي نیست جز تـو، پـاك و منزّهـی تـو، همانـا مـن از       

بیمناکانم . معبودي نیست جز تو، پاك و منزّهی تو، همانــا مــن از هراســندگانم. معبــودي

نیست جز تو، پاك و منّزهی تو، همانا من از امیدوارانم . معبودي نیست جــز تــو، پــاك و 

منزّهی تو، همانا من از مشتاقانم . [. ..]  معبودي نیست جز تو، پاك و منّزهی تو، همانا مــن

از درخواست کنندگانم . معبودي نیست جز تو، پاك و منزّهی تو، همانا من از نیایشگرانم  .

[... ]  خداوندا! تو نزدیک ترین کسی هستی که بخوانندش و سـریع ترین کســی هســتی کــه   

[دعاها] اجابت کند و گرامی ترین کسی هستی که [از گناهــان] درگــذرد، و بخشــنده ترین

ــا و ــدش  . اي بخشــاینده در دنی کسی هستی که بخشد و شنواترین کسی هستی که خواهن

آخرت و مهربان در هر دو جهان.

[... ]  اي منتهاي آرمان خواستارانِ مشتاق و نهایت آرزوي امیدواران؛ اي آنکه دانش او بر           

هر چیز احاطه دارد و مهر و عطوفتش همه ي عذرخواهان را در بر گرفته است    .

ــیبی  ــا نص [... ]  خداوندا! در این شب از هر خیري که میان بندگانت تقسیم می کنی براي م

عطا فرما و از هر نوري که بدان، خلق را راهنمــایی کنــی و رحمــتی کــه  [بــر جهانیــان]

بگسترانی و برکتی که فرو فرستی و عافیتی که بر بنـدگان پوشــانی و رزق کــه گســترانی 

[براي ما هم بهره اي قرار ده،  ] اي مهربان ترین مهربانان . (زبده ي مفاتیح الجنان )
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و زمین با همه ي پهناوري اش بر من تنگ نماید؛ و اگر مهر و رحمت تو نباشد، هر آینه به          

ورطه ي نابودي افتم؛ و تویی درگذرنــده از لغزشــم؛ و اگــر عیبــم نپوشــانی از رســوایان  

خواهم بود .

[...]  اي دارنده ي احسانی که هرگز گسسته نشود؛ اي فرودآورنده ي کاروان بـراي رهــایی   

یوسف در هامون بی آب و علف و برآورنده ي او از چاه و رســاننده ي او بــه اوج جــاه از  

ــه پسِ غالمی؛ اي برگرداننده ي او به یعقوب از پِس نابینا شدن چشمانش از اندوه  [و گری

ــت   بر او]، که او اندوه دل نهان می داشت؛ اي گرداننده ي آسیب از ایوب و بازدارنده ي دس

ــا ابراهیم از ذبح فرزندش به دوران کهن سالی و به سر آمدن عمرش؛ اي آنکه دعاي زکری

شنود و یحیی را بدو بخشود و او را بی کس و ابتر ننهاد؛ اي آنکه یونس را از شکم ماهی                     

برون آورد؛ اي آنکه دریا را براي بنی اســرائیل شــکافت و آنــان را رهانیــد و فرعــون و

ــویش؛ اي  ــت خ سپاهیانش را غرق کرد؛ اي آنکه بادها فرستد پیش، نوید دهنده به رحم

آنکه در کیفر بندگان نافرمان خــود نشــتابد؛ اي آنکــه جــادوگراِن [فرعــونی] را پــس از

خیره سري و ستیزه گريِ طوالنی [از گمراهی] نجات بخشید، و آنان در حالی که به نعمــت 

خداوند کامروا بودند و رزق او را روزي خوار، جز او را می پرستیدند و با او می ستیزیدند                   

و براي او شریک و انبازي می گزیدند و فرستادگانش را انکار می کردند .

ــوایم ــت و رس [...]  اي آنکه سپاسش اندك گویم و مرا نومید نگردانَد و خطایم بزرگ اس

نکند؛ و مرا به گاهِ انجام گناه بیند و پرده ي   [آبرویم ] ندرد.

ــه   [...]  اي آنکه با من به احسان و نیکی رفتار کند و من با بدي و سرکشی؛ اي آنکه مرا ب

ایمان هدایت کرد پیش از آنکه راه سپاسگزاریش شناسم؛ اي آنکه بــه دوراِن ناخوشــی ام    

ــرد، و تشــنه ــیرم ک خواندمش و درمانم بخشید، و برهنه بودم بپوشاندم، و گرسنه بودم س

بودم سیرابم نمود، و خوار بودم عزیزم کرد، و نادان بودم شناختم داد، و تنها بودم جمعیتم          

بخشید، و آواره بودم به وطنم بازگردانید، و بینوا بودم توانگرم ساخت، و یاري می جســتم     

یاري ام داد، و توانگر بودم و آن را از من نستاند؛ ولی با همه ي این ها      [سپاس او نگزاردم]
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)مفاتیح الجنان

  ــه [از نیایش هاي اوست  :]  خداوندا! شوق آخرت را روزیم فرما تا از بى رغبتی ام به دنیا ب

صدق آن    [شوق] در دلم پى برم    . خداوندا! بصیرت در کار آخرت را روزیم فرما تا از سِر           

شوق، در پى خوبی ها بر آیم و از سرِ بیم، از بـدي ها گریـزان شـوم، اى پروردگـار مـن       .

)507، ص1(حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

             [از دعاي عرفه  ]:  [ خداوندا!] نادانی و گستاخیم بر تو مانع نشد که مرا بدانچه به درگاهت

نزدیک کند راهنمایی کنی و بر آنچه مرا به آستانت نزدیک کند توفیقم دهی           . اگر خوانمت 

ــت   پاسخم دهی، و اگر خواهمت عطایم کنی، و اگر فرمانت برم پاداشم دهی، و اگر سپاس

گویم فزونیم دهی. همه ي این ها زان روست که نعمت ها و احسانت را بر من کامل کنی  .

[... ]  خداوندا! مرا بدان مقام ترس و خشیت رسان که گویی تو را بینم و به تقــواي خــود، 

نیک بختم فرما. [...] برایم مبارکی و فرخندگی مقرر دار تا دوست نداشته باشم شــتاب را

ــازي را در هر چه تو پس اندازي و تأخیر نجویم در هر چه تو پیش آري. خداوندا! بی نی

در جانم نشان و یقین را در دلم گمار و اخالص را در کردارم بنه و روشنی را به دیــده ام 

ده و بینش را در دینم گذار و به اعضاي تنم برخوردارم کن   .

[... ]  خداوندا! اندوهم زداي و زشتیم پوشان و خطایم بخشاي و شیطانم بران  .

[... ]  معبودا مرا به کدامین کس واگذاري؟ به خویشاوندي که از من گسلَد، یا بیگانه اي کـه    

ــاحب      ــار و ص بر من روي در هم کشد؟ یا آنان که ناتوانیم خواهند؟ حال آنکه تو پروردگ

اختیارم هستی. به سوي تو شکایت آرم از بی کسی و دوري از وطن  .

ــندگی اش، ــه بخش [... ]  اي آنکه با بردباري اش از گناهان بزرگ در گذرد؛ [...] اي آنکه ب

دهش فراوان دهد؛ اي برگ و نواي من به گاهِ افتــادنم بــه ســختی ها؛ اي همــدم مــن در  

تنهایی ام .

[... ]  تویی پناه من آنگاه که راه هاي وسیع با همه ي وسعت خود مرا خسته و درمانده کنند،  
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آري، نـه دروغ شـنیده ام و نـه دروغ   بهشتشان و آن گروه را بـه دوزخشـان در می آورد   . 

)62؛ متن حاضر، ص275صسخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال،  (.می گویم

 [در صبح عاشورا چنین دعا فرمود :] خداوندا! در هر انــدوهی تکیه گــاه منــی، و در هــر

سختی امید منی، در هر حادثه ي ناگواري که بر من آید پشت و پناه و ذخیره ي منی     .  چــه

ت وامی گذاشت و دشمن زبان   بسا غمی که در آن دل ناتوان و چاره نایاب می شد، و دوس        

به شماتت می گشود، و من آن را نزد تو آوردم و شِکوه به درگاه تو کردم، تــا از جــز تــو   

گسسته و تنها به تو روي آورده باشم، و تو آن را رفع کردي و    [در کارم ] گشــایش دادي.

سخنان حسین بن علـی (ع) از مـدینه تـا  پس تو ولی هر نعمت و منتهاي هر خواسته اي   . (

)51؛ متن حاضر، ص 231کربال، ص 

             [از نیایش هاي اوست  :]  خداوندا! من خود را به تو مى سپارم، و روى خود را به سوى تو

مى دارم، و کارم را به تو وامى گذارم، و رستگارى از هر بدى دنیا و آخرت را تنهــا از تــو    

ــرا   مى طلبم  . خداوندا! به راستی که تو مرا از هر کس دیگرى، بسنده هستى، و هیچ کس م

از تو کفایت نتواند کرد؛ پس مرا در آنچه از آن مى ترسم و بیــم دارم، از دیگــرى کفــایت 

فرما، و در کارهایم برایم گشایش و روزنه ي خروج قرار ده . به راستی که تــو می دانــى و

من نمى دانم، و تو مى توانى و من نمى توانم، و تو بـر هـر چیـز توانـایى      . بـه رحمتـت اى  

)854مهربان ترین مهربانان . (فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص

  [از دعاي عشرات:] خداوندا! ستایش از آن توست، ستایشی همیشگی بــه جـاودانی تــو

[...]  و ستایش از آن توست، ستایشی که جز خشنودي تو پاداشی براي گوینده اش ندارد              .

ــر گذشــت  ستایش از آن توست بر بردباري پس از دانایی ات، و ستایش از آن توســت ب

پس از توانایی ات، و ستایش از آن توســت اي برانگیزنــده   ي ســتایش، و ســتایش از آن 

توست اي وارث ستایش، و ستایش از آن توست اي پدیدآورنده ي ستایش، و ستایش از               

آن توست اي نهایت ستایش، و ستایش از آن توست اي خریدار ستایش                 ... و ستایش از  

آن توست اي پاسخ دهنده ي دعاها، اي بـــزرگ برکــت، اي برون آورنــده ي روشــنایی از  
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در روزگار معاویه  

1نامه اي از امام حسین (ع) به معاویه 

معاویه، در سال هاي آخر عمر خویش، پسرش یزید را به عنوان ولی عهد معرفی کرد و ســعی 

داشت در زمان حیات خود از بزرگان آن زمان بــراي وي بیعــت بگیــرد  . حســین بــن علــی

علیه السالم از جمله مخالفان سرسخت این امر بود   .

در همین روزها، عده اي به معاویه نامه نوشتند که کسانی از بزرگان عراق نزد حسین بن علی        

علیه السالم رفت و آمد دارند و بیم شورش وي می رود  . پس معــاویه، ایــن نــامه را بــه امــام

علیه السالم نوشت : «أما بعد، فقد انتهت إلی منک أمور، لم أکن أظنک بهــا رغبــۀ عنهــا، و إن

أحّق الناس بالوفاء لمن أعطى بیعۀ من کان مثلک، فــی خطــرك و شــرفک و منزلتـک الــتی 

أنزلک اللّه بها، فال تنازع إلى قطیعتک، و اّتق اللّه و ال تـردّن هــذه األمـۀ فـی فتنـۀ، و انظـر     

لنفسک و دینک و أمۀ محمد، و ال یستخفنّک الذین ال یوقنون           .» « از طرف تو اخباري به من       

رسیده است که هرگز از تو انتظار نداشتم بدان گونه مطالب گرایش داشته باشی . شایسته ترین  

مردم در وفاداري، با کسی که همانند تو در شرافت و منزلت و بزرگی اسـت بیعـت کرده انـد    .

ــود و  پس براي جدایی نزاع مکن، و از خدا پروا کن و این امت را به فتنه مینداز و متوجه خ

ــد دین خود و امت محمد باش،  و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به سبکســري واندارن

].»60[سوره ي روم، 

امام حسین علیه السالم در پاسخ معاویه این نامه را نگاشت :

«أما بعد، فقد جاءنی کتابک تذکر فیه أنه انتهت إلیک عنی أمور، لم تکن تظننی بها، رغبۀ بـی 

عنها، و إن الحسنات ال یهدي لها، و ال یسدد إلیها إال اللّه تعالى، و أما مــا ذکــرت أنــه رقــی    

إلیک عنی، فإنما رقّاه المالقون، المشاءون بالنمیمۀ، المفرقون بیــن الجمــع، و کــذب الغــاوون

 نیز آمــده 128، ص 5جانساب  االشراف،      . این نامه با تغییراتی در      201، ص 1ج،  االمامة و السیاسة    1

است .

1

؛ متــن245ناصوابی داشته باشیم؟ (سخنان حسین بن علــی(ع) از مــدینه تــا کــربال، ص

)57حاضر، ص

 [خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود :] شــما ناپــاك ترین درختیــد، کــه

[میوه ي آن  ] بـراي باغبـانش لقمه اي گلــوگیر و بـراي غاصــب آن شــیرین و گواراســت   .

)58؛ متن حاضر، ص 245(سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربال، ص

[: امام حسین (ع) از پدر بزرگوارش معناي فرومایگی را پرسـید، امیرمؤمنـان   (ع) فرمـود]

جرأت ورزي در برابر دوست و بی خیالی و بی عملی در برابر دشمن است  . (حکمت نــامه ي

)163، ص 2امام حسین(ع)، ج

! ــذیریم ــت را بپ [خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود :]  هیهات که ما ذل

خداوند، آن را براى ما نمى پذیرد، و نیز پیامبرش و مؤمنان، و دامن هایى پاك و پاکیزه، و                 

جان هایى غیرتمند و خــوددار کــه اطــاعت از فرومایگــان را بــر مرگــى کریمــانه مقــدم 

)58؛ متن حاضر، ص248نمى دارند. (سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال، ص  

   در نامه اي که پس از ورود به کربال خطــاب بـه محمــد حنفیـه و افــرادي از بنی هاشــم]

نوشت:] بسم اللّه الرحمن الرحیم. از حسین بن علی به محمد بن علی و افراد بنـی هاشـم  

که نزد اویند، اما بعد، گویی دنیا هرگز نبوده است و گــویی آخــرت هرگــز زوال نداشــته

؛ متــن حاضــر، 199است. والسالم. (سخنان حسین بن علی(ع) از مــدینه تــا کــربال، ص

)45ص

   [: خطاب به یارانش هنگام شروع جنگ فرمــود]!صــبر و شــکیبایی، اي بزرگ زادگــان

همانا مرگ جز پلی نیست که شما را از سختی و رنج به بهشت پهناور و نعمتهاي جاودان  

آن می رساند. کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد از زنـدانی بــه قصــري منتقــل 

ــدان شود؟ و آن [=مرگ ] براي دشمنان شما همانند [وضع] کسی است که از قصري به زن

و [محل] عذاب شکنجه برده شود . پدرم از رسول خدا صّلی اللّه علیه و آله بـر مـن نقـل    

همانا دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است، و مرگ پلی است که این گروه را به                نمود که : 
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ــق و در  مددکار در اداي شکر، و اگر قضا بر خالف انتظار فرود آید، آن کس که نیتش ح

ــربال، ص ــا ک نهادش تقوي است ستم نکرده است . (سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه ت

)29؛ متن حاضر، ص 115

 ما خاندانی هستیم که خداي سبحان را [به دعا] می خوانیم و او به ما عطا می کند، و چون

آنچه را که ناخوشایند ماست اراده کند، به آنچه او می پسندد خوشنود می شویم             . ( فرهنگ

)693جامع سخنان امام حسین(ع)، ص

    در پاسخ به زهیر بن قین که گفت  : «اي پسر رســول خــدا، بــه خـدا کـه مــن آینــده را]

سخت تر از حال می بینم. هم اینک جنگ با اینان آسان تر است از جنگ با کسانی که پـس 

از این گرد خواهند آمد؛ به جانم سوگند که سپاهیانی  [بسیار] خواهند آمــد کــه بــا آنــان

ــاد، ج ، ص2برابري نتوانیم کرد »، امام(ع) فرمود:] من آغازگر جنگ نخواهم بود. (االرش

)44؛ متن حاضر، ص 84

[خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود :] آیا من کسی از شما را کشته ام که

[تقاص] خونش را می خواهید؟ آیا مالی از شما را تباه کرده ام؟ آیا کسی را زخمی کرده ام                

؛ متــن حاضــر، 242تا قصاص جویید؟ (سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال، ص    

)55ص

[خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود :] شما سخن مرا نمی شــنوید، چــرا

که هدایا و پاداش هایی به حرام گرفته اید و شــکم هایتان از حــرام پــر گشــته و خــدا بــر   

ــد؟ ــرا نمی دهی دل هاي شما مهر زده است  . واي بر شما ! آیا ساکت نمی شوید؟ آیا گوش ف

)57؛ متن حاضر، ص 245(سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربال، ص

     [خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود     :] همه با هم دشمنِ دوستان خود و

یکدست بر علیه آنان شدید تا دشمنان خود را خرسند کنید؟ بدون آنکه آنان عدلی را در                   

میان شما آشکار کرده یا آرزویی از شما برآورده باشند، به جز               [مال] حرام دنیا و زندگی   

ــا اندیشــه ي  بی مقداري که در دنیا خواهانش هستید، و بدون اینکه از ما گناهی سر زده ی
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ــک   المارقون، ما أردت حربا و ال خالفا، و إنی ألخشى اللّه فی ترك ذلک، منک و مــن حزب

القاسطین المحّلین، حزب الظالم، و أعوان الشیطان الرجیم  . 

ــز «اما بعد، نامه ات به من رسید. نوشته بودى که درباره ي من، خبرهایى به تو رسیده   که هرگ

 جز خداوند، کســی بــه ســوىاز من انتظار نداشتی که بدان گونه مطالب گرایش داشته باشم .

ــیده، آن را  نیکى ها ره نمى نماید و از آن مانع نمی شود  .  اما آنچه گفتى که درباره من به تو رس

چاپلوسان سخن چین و تفرقه افکنان به تو رســانده اند؛ و گمراهــان و از راه خــارج شــدگان   

دروغ گفتند .  من سرِ جنگ و مخالفت با تو را ندارم، و همانا که از خدا به خــاطر تــرك آن، 

در برابر تو و پیروان  خروج کرده از حق و پیمان شکن تو بیــم دارم، آن پیــروان ســتمکار و 

یاري گران شیطان رجیم.

أ لَست قاِتل حجر، و أصحابه العابدین المخبتین، الــذین کــانوا یسـتفظعون البــدع، و یــأمرون  

بالمعروف، و ینهون عن المنکر، فقتلتهم ظلما و عدوانا، من بعد ما أعطیتهم المواثیق الغلیظۀ، و                 

العهود المؤکدة، جراءة على اهللا و استخفافا بعهده  . أو لســت بقاتـل عمـرو بـن الحمـق، الّـذي     

ــن  أخلقت و أبلت وجهه العبادة، فقتَلته مِن بعد ما أعطَیته من العهود ما لَو فهِمته العصم نزلت م

شعف الجِبال.

 و یاران عابد و فروتن او نیستی؟ آنان که بدعت ها را ناروا می شمردند و به    1آیا تو قاتل حجر

نیکی فرمان می دادند و از بدي باز می داشتند؟ پس تو آنان را از سرِ ستم و تجاوز کشتی، بعد  

از آنکه با آنان پیمان هاي سخت و عهدهاي محکم بسته بودي، و این از گستاخی تو بر خــدا

و کوچک شمردن عهد او بود. آیا تو قاتل عمـرو بـن حمـق نیســتی؟ آن کـس کـه عبـادت      

چهره اش را شکسته و فرسوده ســاخته بــود  . او را نیــز بعــد از آن کشــتی کــه بــا او عهــد و

پیمان هایی بسته بودي که اگر با آهوان می بستی، از فراز کوه ها    [با اطمینان] پایین می آمدند.

أن الولد أو لست المدعی زیادا فی اإلسالم، فزعمت أنه ابن أبی سفیان، و قد قضى رسول اهللا  :  

ــدیهم و أرجلهــم مــن للفراش و للعاهر الحجر ، ثم سلطته على أهل اإلسالم، یقتلهم و یقطع أی

حجر بن عدي، از یاران امام علی          (ع) بود که در زمان خالفت معاویه توسط وي به شهادت رسید             .1
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خالف و یصلبهم على جذوع النخل، سبحان اهللا یا معاویۀ  ! کأنک لست من هذه األمۀ، و لیسوا 

منک.

؟ در1 ادعا نکردي و او را پسر ابوسفیان به شمار نیاوردي زیاددرباره ي ر دین اسالم، آیا تو، ب

فرزند از آنِ زوج است و مــرد زناکــار را هیــچ بهــره اي حالی که پیامبر خدا حکم کرده بود  : 

. پس او را بر اهل اسالم مسلط کردي، و او آنان را کشت و دست و پاهایشان را یکی 2نیست

از راست و یکی از چپ قطع کرد و بر تنه هاي خرما به دارشان آویخت .  منزه است خــدا، اي 

معاویه! گویی تو از این امت نیستی، و ایشان از تو نیستند  .

أو لست قاتل الحضرمی الّذي کتب إلیک فیه زیاد أنه على دین علِی، و دین علی هو دین ابن              

عمه، الّذي أجلسک مجلسک الّذي أنت فیه، و لو ال ذلک کان أفضل شرفک و شرف آبائــک    

تجشم الرحلتین:  رحلۀ الشتاء و الصیف، فوضعها اهللا عنکم بنا، منّۀ علیکم  .

آیا تو قاتل حضَرمی نیستی؟ آن کس که زیاد به تو نوشت که بر دین علی است، حــال آنکــه   

دین علی همان دین پسر عمویش است، که تو را به جایگـاهی کـه داري درآورد، و اگــر آن    

[دین]  نبود بزرگترین شرف تو و شرف پدرانت، برعهده داشتن       [سختی] دو کــوچ بــود، کــوچ

زمستانی و تابستانی. پس خدا آن را به وسیله ي ما از شما برداشت، و این منتی بر شما بود  .

دستاویز معاویه براي این کار، گفته ي ابوسفیان بود که زمانی ادعا کرده بود که زیاد، حاصــل زنــاي                    1

ــاد از               او با مادر زیاد است    . در واقع، این عمل معاویه را می توان رشوه ي او به زیاد تلقی کرد، چون زی

این طریق به بنی امیه که خاندانی محترم محسوب می شدند ملحق می شد                  .  زیاد، که سیاست مداري     

کاردان و خطیبی ماهر بود و در عین حال طبعی بی رحم داشت، فردي ارزشمند بــراي معــاویه بــه          

شمار می رفت، و معاویه از این طریق می توانست یاري او را تضمین کند              .

ــنگ         2 ــار س معنی ظاهري سخن پیامبر  (ص)  چنین است  : «فرزند از آنِ بستر است و بهره ي مرد زناک

است »، که کنایه از این است که مرد زناکار را هیچ بهره اي نیست، و فرزند متولد شده، هر چند که                            

از زنا هم باشد، به شوهرِ زن منتسب می شود         .  بعضی این سخن پیامبر    (ص)  را به مجازات سنگســار      

ــنتعبیر کرده اند، ولی سید رضی        این معنا را رد کرده و آن را خارج از حد فصاحت دانسته است                . اب

ــال آورده کــه              : «مــا اثیر نیز این سخن پیامبر    (ص) را کنایه از حِرمان دانسته است، این سخن را مث

، ص  1ج،  النهایة  ،   140، ص  الَمجازات النبویة    لک عندي شی    ء غیر التراب و ما بیدك غیر الحجر              ».  ( 
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             مالت اگر براي تو نباشد، تو مال اویی        . پس آن را باقی مگذار، که برایت باقی نمی ماند و

)23، ص2آن را بخور، پیش از آنکه تو را بخورد.  (حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

.  روري می یابد و هر که بخــل بــورزد، بــه پســتی می گرایــداي مردم ! هر کس ببخشد، س

ــامه ي ــدارد . (حکمت ن بخشنده ترینِ مردم کسی است که به فردي ببخشد که امیدي به او ن

)37، ص2امام حسین(ع)، ج

 هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرابخواند و او اجابت کنــد، اجــري ماننــد

)33، ص1آزاد کردن بنده دارد. (حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

        استدراج خداي سبحان نسبت به بنده ي خود ایـن اسـت کـه نعمت هـاي خـود را بـر او

سرشار بارد، و توفیق شــکر آن هــا را از او ســلب کنــد. (فرهنــگ جــامع ســخنان امــام

)850حسین(ع)، ص

 ــه در [به فرزند خود علی بن حسین(ع) فرمود:]  پسرم، بپرهیز از ستم کردن بر آن کس ک

برابر تو یاري کننده اي جز خداي عزّ و جّل نمی یابــد. (تحف العقــول، بــاب ســخنان امــام

حسین(ع))

 جمعى خدا را از شوق بهشت مى پرستند، این عبادت سوداگران است و گروهــى خــدا را

از بیم دوزخ مى پرستند، این عبادت بردگان اســت و مردمــى هــم خــدا را از ســرِ شــکر 

مى پرستند، این عبادت آزادگان و بهترین عبادت اسـت  .» (فرهنـگ جـامع سـخنان امـام    

)810حسین(ع)، ص

[در پاسخ به امان نامه ي کارگزار یزید در مکه  :] همانا بهترین امان ها امــان خــدا اســت و

کسی که در دنیا خوف خدا نداشته باشد در روز قیامت از جانب او امانی نخواهد داشت                  .

پس، از خداوند خوفی در دنیا را خواستاریم که امان او را در روز قیامت براي ما موجب     

)28؛ متن حاضر، ص111شود. (سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال، ص

همه ي امور در دست خداست و او هر روز در کاري است  .  اگر قضا بدانگونه که دوســت

داریم و می پسندیم نازل شود، خدا را بــر نعمت هـایش ســپاس می گــوییم و هــم اوســت   
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)826می رسم در حالی که دستم خالی است   .» (فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص

.سخاوت [مایه ي] دوستی و بخل [مایه ي]  دشمنی است، و بهشت بر بخیــل حــرام اســت

)163، ص2(حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

آن کس که بخشش تو را بپذیرد، تو را در جوانمردي کمک کرده است . (فرهنــگ جــامع

)826سخنان امام حسین(ع)، ص

   ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا باز ماند، و بخیل ترین مردم کسی است که بر سالم

)850بخل ورزد. (فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص

 شکرگزاري تو بر نعمت پیشین، نعمت تازه را سبب می شود . (فرهنگ جامع سخنان امــام

)834حسین(ع)، ص

ــو امام حسین(ع) دید مردي به غذا دعوت شد، اما به دعوت کننده ي خود گفت   :  «مرا عف

کن،   [نمی خورم].»  امام(ع) فرمود: «برخیز، که در پذیرش دعوت عذري نیست       . اگر روزه 

ــام  [واجب] نداري بخور، و اگر روزه داري   [با دعایت]  بدان برکت ده.» (حکمت نامه ي ام

)141، ص2حسین(ع)، ج

:نزد امام(ع) نام مردي از بنی امیه را بردند که صدقه ي زیادي داده است    . امــام(ع) فرمــود

«مَثل او مانند کسی است که از حاجیـان راهزنـی کنـد، و از آنچـه ربـوده صـدقه دهـد       .

بی گمان صدقه ي پاکیزه، صدقه ي کسی اسـت کـه در راه بـه دسـت آوردن آنچـه صـدقه        

می دهد، بر پیشانی او عرق نشسته و چهره ي او غبار گرفته باشـد  .» (حکمت نـامه ي امـام  

)403، ص1حسین(ع)، ج

 مردي به امام حسین(ع) گفت: «خانه اي ساخته ام که دوست دارم به آن درآیی و خــدا را

بخوانی.» امام(ع) به آن درآمد و بدان نگریست و سپس فرمود        :  «خانه ي خود را ویران و    

خانه ي غیرِ خود را آباد کردي     . آن که در زمین بود، تو را فریفت و آن که در آسمان بود،              

)189، ص2از تو متنفر شد.»  (حکمت نامه ي امام حسین (ع)، ج

113

و قلت فیما قلت:  ال ترد هذه األمۀ فی فتنۀ، و إنی ال أعلم لها فتنۀ أعظم من إمارتک علیها،    

و قلت فیما قلت : انظر لنفسک و لدینک و ألمۀ محمد، و إنــی و اهللا مــا أعــرف أفضــل مــن

جهادك، فإن أفعل فإنه قربۀ إلى ربی، و إن لم أفعله فأستغفر اهللا لدینی، و أسأله التوفیــق لمــا  

یحب و یرضى.

ــو این امت را در فتنه نیندازو گفتی در آنچه گفتی:  ، همانا که من فتنه اي بزرگ تر از امارت ت

، ومتوجه خود و دین خود و امت محمد باش   بر ایشان نمی شناسم . و گفتی در آنچه گفتی که 

همانا من، به خدا سوگند، چیزي افضل از جهاد با تو نمی بینم . پس اگــر بــه آن دســت زنــم،

نزدیکی اي به پروردگارم باشد، و اگر به آن نپردازم، پس از خدا براي دینم آمرزش می طلبم،                

و از او توفیق را در راه آنچه که دوست دارد و می پسندد درخواست دارم.

و قلت فیما قلت : متى تکدنی أکدك، فکدنی یا معاویۀ فیما بدا لــک، فلعمــري لقــدیما یکــاد

ــک، و  الصالحون، و إنی ألرجو أن ال تضر إال نفسک، و ال تمحق إال عملک، فکدنی ما بدا ل

ــم أن اهللا اّتق اهللا یا معاویۀ، و اعلم أن للّه کتابا ال یغادر صغیرة و ال کبیرة إال أحصــاها . و اعل

لیس بناس لک قتلک بالظنۀ، و أخذك بالتهمۀ، و إمارتک صــبیا یشــرب الشــراب، و یلعــب

بالکالب، ما أراك إال و قد أوبقت نفسک، و أهلکت دینک، و أضعت الرعیۀ و السالم .»

 پس، اي معــاویه، هــر چــه.1اگر با من مکر کنی، با تو مکر می کنمو گفتی در آنچه گفتی که 

ــد دارم می خواهی با من مکر کن. به جانم سوگند، از قدیم با صالحان مکر کرده اند، و من امی

ــر ــواهی مک که جز به خود زیان نرسانی، و جز عمل خود را تباه نکنی. اکنون  هر چه می خ

کن!

از خدا پروا کن، اي معاویه، و بدان که خداوند را کتابی است که هیــچ کوچــک و بزرگــی را  

ــر اســاس حــدس و فرو نگذارد جز آنکه به شمارش آورد . و بدان که خداوند آدم کشی ات ب

ــا    گمان، و دستگیر کردنت بر اساس تهمت، و امارت دادنت به کودکی که شراب می خورد و ب

نقل شـده نیامــده، ولـی در منــابع دیگــر، از      االمامة و السیاسة     این گفته ي معاویه در نامه اي که در         1

، جمله اي به این مضمون در نامه ي معاویه وجود دارد           .انساب االشراف    جمله   
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سگان بازي می کند را فراموش نمی کند     . و جز این نمی بینم که خود را هالك کرده، دین خود           

را نابود ساخته و رعیت را ضایع کرده اي.  والسالم.»

1خطبه ي مِنا 

ــه ــاي اســالم ب حدود یک سال پیش از مرگ معاویه، بسیاري از اصحاب پیامبر (ص) و علم

ــراي ایشــان ســخنرانی درخواست امام حسین (ع) در ایام حج در ِمنا جمع شدند و امام(ع) ب

فرمود . در بخش اول خطبه، امام(ع) جایگاه و منزلــت خانــدان پیــامبر(ص)، از جملــه امــام

علی(ع) و امام حسن(ع) و خود را یادآوري می کنند، و حاضــران بــه ایــن جایگــاه گــواهی

می دهند. این سخنان امام حسین(ع)  مقابله اي بود با تالش وسیع معاویه براي تخریب چهره ي  

امام علی(ع) و فرزندان ایشان، و همچنین یادآوري جایگاه امامت در میان مردم   .

امام در بخش دوم خطبه، ضمن اشاره به فساد و ظلم موجود در جامعه وظایف خطیرعالمان               

را یادآور می شود و به خصوص بر اهمیت امر به  معــروف و نهی  از منکــر تأکیــد می نمایــد و

چنین می گوید :

ــاهم«اِعتَبروا اَیها النّاس ِبما وعظَ اللّه ِبهِ أولیائه ِمن سوءِ ثَنائِهِ علَى اَالحبارِ ِاذْیقُولُ   :  ــوال ینْه لَ

ــرائیَل - ِالــى قــوله و قالَ: ثم الرَّبانِیونَ و ْاالَحبار عنْ قَولِهم اْال نِــى اِسلُعِنَ الَّذِینَ کََفرُوا مِــنْ ب

ــذِینَ بیــن -لَبِْئس ما کانُوا یْفعلُوَن ــۀِ الَّ َرونَ مِنَ الظّلمکاُنوا ی مهِم الَِنَّهلَیع ذلِک اللّه اِنَّما عاب و 

ــا     ــۀً ِمم بهر و ــم نــاُلوَن مِنْهًۀ فیمــا کــانُوا یغْبر نْ ذلِکع مونهنْهفال ی الْفَساد نْکَرَ وِرهِم المأظه

اَْلمؤِمنُونَ واْلمْؤِمنات بعضُهم أولیــاء و قاَل:  فَال تَخَْشوا النّاس و اخَْشوِن یحذَرونَ و اللّه یقُوُل : 

فَبداء اللّه بِاالَمرِ بِـاْلمعُروفِ والنَّهـى عــنِ الْمْنکَــِر  یأمرُوَن بِالْمعُروفِ وینْهوَن عنِ الْمنْکَرِ .  بعضٍ

فَِریَضۀً مِنْه لِعِْلمِِه ِبأنَها ِاذا اُدیت و اُقیمت اِستَقامتِ الَْفرائض ُکلُّهــا هینُهــا و صــعبها و ذلِـک أنَّ     

ْاَالمرَ بِالْمعُروفِ و النَّهى عنِ اْلمنْکَِر دعاء اِلَى اِْالسالمِ مع رد اْلمظالِِم و مخالََفۀِ الظّــالِمِ و قِســمۀِ  

الفىءِ والَْغنائِِم وَاخْذِ الصدقاتِ مِنْ مواِضعِها و وضِْعها فى حقِّها  .

،  بــاب ســخنان حســین بــن  تحف العقــول،ــ 359، ص سخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال      1

علی(ع)

5

مختصر، مرا پندى بده.» امام(ع) به او نوشت : «کسى که از راه نافرمانى خدا در پی چیزى 

باشد، آنچه را امید دارد زودتر از دست مى دهد و آنچه را بیم دارد زودتر سر مى رســد     .»

)229، ص2(حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

  [در ضمن خطبه اي فرمود:] بدانید، نیازهاي مردم به شما، از نعمت هاى خدا بر شماســت؛

از نعمت هاى الهى تنگ دلی [و بى حوصلگى] نشان ندهید، که به کیفرهاي او تبدیل شوند.

[و نیز، در همین خطبه فرمود:]  نهال هایى که بــر کشــت گاه خــود پایــدار مانده انــد از راه

شاخه هاى خود اوج گیرند، پس هر که براى برادر خود در انجام خیرى شـتاب ورزد، آن   

را فردا [ي قیامت ]  که بر او وارد مى شود، مى یابد؛ و هر که به وســیله ي نیکــی بــه بــرادر  

خود، خداي تبارك و تعالی را قصد نموده باشد، خدا پاداش آن را هنگام نیازمندیش عطا

فرماید، و از گرفتاري هاى دنیاى او بیشتر  [از اندازه ي احسانش ] برطـرف فرمایـد؛ و هـر   

ــس   کس اندوه مؤمنى را برطرف کند، خداوند اندوه دنیا و آخرت او را رفع سازد؛ و هر ک

[سوره ي آل عمران، و خدا نیکوکاران را دوست دارد       که نیکى کند خدا به او نیکى مى کند،         

)814].  (فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، ص134

 شخصی نزد امام حسین(ع) گفت: «اگر نیکی بـه نـا اهـل برسـد، تبـاه می شـود      .» امـام

حسین(ع) فرمود: «چنین نیست، بلکه نیکوکاري همچون بارانی تند است که به نیک و بد          

)147، ص2می رسد .» (حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

 [در ضمن خطبه اي فرمود:] از کسانی مباش که بر گناهان بندگان خدا بیمناك اســت و از

عقوبت گناه خود آسوده خاطر، که خداى سبحان درباره ي بهشتش فریب نمى خورد و بـه    

آنچه نزد اوست جز به اطاعت او و خواست [و توفیق وي ] نتوان رسید.  (فرهنــگ جــامع

)844سخنان امام حسین(ع)، ص

«روزي، سائلی طلب حاجت می نمود   . امام حسین(ع) فرمود: «می دانیــد چــه می گویــد؟

گفتند: «نه، اي فرزند رسول خدا.» فرمود: «می گویــد: مــن فرســتاده ي شــما [بــه ســوي

ــا  آخرت] هستم، اگر چیزي به من دادید آن را می گیرم و به آنجا می رسانم، وگرنه به آنج
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مخالفت می کند و در میان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز رفتار می کند،  آنگاه نه در              

عمل بر او بشورد و نه با گفتار، بر خداست که        [در روز جزا ] او را به همان جایگاهی در   

آورد که آن ستمگر را در می آورد.

ــد  . تبا ــا رابدانید، اینان به پیروي شیطان چسبیده اند و اطاعت رحمان را ترك گفته ان هی ه

آشکار ساخته، حدود    [خداوندي]  را تعطیل کرده، ثروت ها را به خویش اختصاص داده و           

ــی(ع) ازحرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام ساخته اند  [...]. ( ــن عل سخنان حسین ب

)39؛ متن حاضر، ص 161مدینه تا کربال، ص 

   ،در پاسخ به عبیداهللا بن حرّ که به او گفت      : « من از مرگ سخت گریزانم ولی اسب خود]

، را به تو می دهم، اسبی که با آن دشمنی را تعقیب نکرده ام جز اینکه به او رسیده ام                  ملِحقه

و هیچ دشمنی مرا تعقیب ننموده است مگر اینکه از چنگال او نجــات یــافته ام»، امــام(ع)

ــو نیســت. (االخبــار فرمود:] اکنون که خود را از ما دریغ داشتی، ما را حاجتی به اسب ت

)40؛ متن حاضر، ص 250الطوال، ص 

،[از امام حسین(ع) در مورد شجاعت پرسیدند، فرمــود:] قــدم پیــش نهــادن در ســختی

، ص 2شکیبایی ورزیدن در مصیبت و دفاع از برادران        . ( حکمت نامه ي امام حسین  (ع)، ج 

43(

            آنجا که حق تو را ملزم می سازد، بر آنچه نمی پسندي شکیبا باش، و آنجا که هواي نفس

تو را فرا می خواند، از آنچه دوست می داري خود را نگه دار            . ( فرهنگ جامع سخنان امام   

)837حسین(ع)، ص

(ع) 815، ص1راستی، عزّت است و دروغ، ناتوانی . (فرهنگ جامع سخنان امام حسین(

[به روایت امام صادق (ع)]: شخصى به امام حسین(ع) نــامه نوشــت کــه: «بــا دو کلمه ي

این منبع شامل اغلب سخنان منسوب به امام حسین        (ع)، بدون بررسی سند روایات است       .  از این رو،  1

روایات نامعتبر فراوانی نیز در این کتاب وارد شده است                .در این بخش، سخنانی از این کتاب نقل شده               

است که در منابع قابل استناد دیگر نیز یافت می شوند و با محکمات قرآن و سنت سازگاري دارند                 .
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«اي مردم، از آنچه خدا به اولیاي خود پند داده عبرت گیرید، از نکوهشی که بر عالمان دینی

چرا الهیون و دانشــمندان، آنــان را از گفتــار گنــاه  [آلــود] بــاز[یهود]  کرده، آنجا که فرموده:  

از میان فرزندان اسرائیل، آنان که کفـر ورزیدنــد، ] و فرموده: 63[سوره ي مائده،   1نمى دارند؟

ــود کــه ــه خــاطر آن ب به زبان داوود و عیسى بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند   . این  [کیفر] ب

عصیان ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز مى کردنــد.   [و] از کــار زشــتى کــه آن را مرتکــب

-79 [ســوره ي مائــده،  مى شدند، یکدیگر را بازنمى داشتند . راستى، چه بد بود آنچه مى کردند  

78.[

خداوند از آن جهت ایشان را مذمت کرد که از ستمگرانی که در میانشان بودند زشتی و فساد     

را می دیدند و نهیشان نمی کردند؛ به طمع آنچه از آن  ظالمان به ایشان می رسید و از بیم آنچه                  

از مـردم نترسـید و از مـن بترسـید    از آن حذر می کردند، و  [حال آنکـه ] خداونـد فرمـوده  : 

مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرنــد، کــه بـه کارهــاى ] و فرموده : 44[سوره ي مائده، 

].71[سوره ي توبه،  پسندیده وامى دارند، و از کارهاى ناپسند باز مى دارند   

ــرد،   ــاز ک خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان امري واجب از جانب خویش آغ

ــوار، زیرا می دانست که اگر این [فریضه]  ادا شود و بر پا گردد، همه ي فرایض، از آسان و دش

بر پا می شوند؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اســالم اســت، بــه همــراه بــاز   

گرداندن حقوق ستمدیدگان و مخالفت با ستمگر و تقسـیم  [عـادالنه ] ثروت هــاي عمــومی و

غنایم و گرفتن زکات از جاي خود و صرف آن در موارد بسزاي خود  .

ثُم َانُْتم أیتُها الْعِصابۀُ عصابۀٌ ِبالِْعلْمِ مشهورةٌ و بالخیر مذکورةٌ و بالنَِّصیحۀِ معرُوفَــۀٌ و بِـاللّه فـى    

   ــد ال یهِ ولَیع نْ ال فَضَْل َلکُمم ؤْثِرُکُمیو الضَّعیف کُمکْرِمیو کُم الشَّریفهابۀٌ. یهاباْنفُس النّاس م

ــوكِ   ــۀِ اْلملُ بیهــى الطَّریــقِ ب ــونَ فِ لَکُم ِعنْده، تُشَفَّعوَن ِفى الْحوائِج اَِذا امتُنِعت مِنْ طُّالِبها وتَمشُ

ــنْ     ع ِانْ کُنْتُم قِّ اللِّه وِمنَ القِیامِ بِح کُمرْجى عِنْدوه بِما یِانَّما نِْلتُم کُلُّ ذلِک سۀِ اَالکابِِر ألَیَکرامو

: و بسیارى از آنان را مى بینى که در گناه و تعدى و حرامخوارى خود شــتاب          62-63سوره ي مائده،     1

مى کنند؛ واقعاً چـه بـد اعمــالی انجــام مى دادنـد       . *  چــرا الهیــون و دانشــمندان، آنــان را از گفتــار   

گناه [آلود] و حرامخوارگى شان باز نمى دارند؟ راستى چه بد است آنچه انجام مى دادند                  .
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، فَأما حقَّ الضُّعفاءِ فَضَیعتُم و أمــا حقَّکُــم بِزَعمِکُــم1أکْثَرِ حقِّهِ تَقْصروَن فَاسَتخْفَْفتُم ِبحقِّ االئمۀِ

فَطَلَبتُم فَال ماًال بذَلُْتموه و ال َنفْساً خاطَرْتُم بِها لِلَّذى خَلَقَها و ال عشــیَرةً عادیتُموهــا فــى ذاتِ   

اللّه. أْنتُم تََتمنَّوَن عَلى اللّه جنَّتَه و مجاورةَ رسلِهِ و َاماناً ِمنْ عذابِهِ؟  

پس شما اي گروه قدرتمند که به علم شهرت دارید و بـه نیکـی از شـما یـاد می کننــد و بـه       

خیرخواهی معروف شده اید و به خاطر خدا در دل مردم مهابتی پیدا نموده اید، مرد مقتــدر از     

شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما برمی خیزد و آن کس که هیــچ برتــري و قــدرتی بــر او 

ــاي خــود محــروم  ندارید شما را بر خود مقدم می دارد، هر گاه نیازمندان از رسیدن به نیازه

گردند شما را واسطه می گیرند و در راه ها با هیبت شــاهان و احـترام سـران و بزرگـان گـام     

ــه در   برمی دارید، آیا همه اینها بدان امید نیست که به استوار داشتن حق خدا قیام کنید؟ اگرچ

 را خــوار شــمردید؛ پــس حقــوق2[اداي] بیشتر حقوق خداوند کوتاهی کردید و حــق امــت

ضعیفان را تباه ساختید، و در طلب آنچه که حق خود می پنداشتید برآمدید              . [ در راه اداي این     

حقوق]  نه مالی خرج کردید و نه جانی را به خاطر آن که خلقش کرده به خطر انداختید و نه             

در راه خدا با عشــیره اي در افتادیــد. آیــا شــما از درگــاه خداونــد، بهشــت او و همنشــینی

پیامبرانش و امان از عذابش را آرزو دارید؟  

ــۀِ    ِمنْ کَرام لَغْتُمب ۀٌ ِمنْ َنقِماتِهِ الَِنَّکُمنِْقم لَى اللّهِ أنْ تَِحلَّ بِکُمنّوَن عَتمها اْلمأی کُملَیع خَِشیت لََقد

اللِّه فُضِّلْتُم ِبها ومنْ یعرَف بِاللِّه ال تُکِْرموَن وأنتُم ِبالّله فى ِعبادهِ تُکْرَموَن و قَد تََروَن عهود اللّه                        

    قـورةٌ وحْخفُـورٌة مولِ اللّـه مسِذمٌۀ ر وَن ومِ آبائُِکم تَفَْزععضِ ِذمِلب أنتُم ونَ ونْقوضَۀً فَال تفزَعم

ــَل    الْعمى و اْلبکْم و الزَّمنى فى الْمدائِنِ مهملَۀٌ ال ُترحمونَ و ال فى منِْزلتِکُم تَعملُوَن و ال من عمِ

                ِبهِ مِنَ النَّهىِ و اللّه رَکُما أمِمم نُوَن کُلُّ ذلِکالظََّلمۀِ َتأم ۀِ ِعنْدصانَعالْم بِاالِدهاِن و فیها تُعینُوَن . و

التَّناهِى و أنْتُم عنْه غاِفلُونَ.

ــرا شــما از   اي آرزومندان از درگاه خدا! می ترسم کیفري از کیفرهاي او بر شما فرود آید، زی

» بــوده و دراّمــة» است، ولی با توجه به متن، احتماالً ایــن کلمــه          «ائمة در تحف العقول این کلمه     «1

نسخه برداري اشتباه ثبت شده است        .

یا  «پیشوایان »، که در این صورت مقصود پیشوایانِ به حق است           . ر.ك. پاورقی قبل   .2
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ــتمدیدگان و معروف و نهی از منکر دعوت به اسالم است، به همراه باز گرداندن حقوق س

مخالفت با ستمگر و تقسیم  [عادالنه] ثروت هاي عمومی و غنایم و گرفتن زکات از جــاي 

خود و صرف آن در موارد بسزاي خود.

[... ]  کوران و گنگان و بیماران زمینگیر در شهرها به حال خود رهـا شـده اند و بـه آن هـا    

ترحمی نمی شود .  [با این حال،] شما به کاري که شایسته تان است برنمی خیزید و دیگــران 

ــا ســتمکاران خــود را آســوده را نیز در این راه مدد نمی رسانید و با مسامحه و سازش ب

می دارید. این همه، از جمله چیزهایی است که خدا شما را بدان فرمان داده،   [یعنـی ] نهـی 

[از بدي] و بازداشتن یکدیگر [از زشتی ها ]، و شما از آن غافلید.

[... ]  پس، ناتوانان را به دست ایشان تسلیم کردید که یا همچون برده مقهــور باشــند و یــا   

همچون مستضعفی براي اداره امور زندگی، [در دست ایشــان ] اســیر.  در کشــورداري بــه

اندیشه خود هر چه می خواهند می کنند و در اقتداي به اشرار و گستاخی نسبت به خداي                    

جبار، با پیروي هواي نفس، کار را به رسوایی می کشانند . بر منبر هــر شــهر از شــهرهاي

ــان ایشان خطیبی است که بانگ برمی دارد و آنچه می خواهد می گوید   .  کشور در برابر ایش

بی معارض است و دست هاي ایشان در آن گشاده . مردم بردگان آنانند و دست [ستمی]  که

ــر   به ایشان ضربه زند را از خود نرانند . آنانی که برخی زورگو و ستیزه جویند، و برخــی ب

ــد، اطاعت شــوندگانی کــه  [خــداي]  آغــازگر [خلقــت] و ــان ســلطه گر و تندخوین ناتوان

ــن ــام حســین  (ع)؛ مت بازگرداننده [به قیامت] را نمی شناسند . (تحف العقول، باب سخنان ام

)5حاضر، ص

 [: در نامه به مردم کوفه]   کس که به قرآن عمل  به جانم سوگند امام و پیشوا نیست مگر آن

کند و عدل را به پا دارد و حق را اجرا کنــد و خـود را وقــف راه خــدا ســازد  .  (ســخنان

)21 متن حاضر، ص؛75حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال، ص 

 :  هـر کـه فرمـانراوایی سـتمگر را    اي مردم ! همانا رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود

ببیند که حرام هاي خدا را حالل می شمرد، پیمان خدا را می شکند، با سـنت رسـول خـدا   
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روزي گذر امام حسین  (ع) بر عبداهللا پسر عمرو عاص افتاد، پس عبداهللا گفت : «هــر کــه

دوست دارد محبوب ترین مردم زمین نزد اهل آسمان را ببیند، پس بــه ایــن عبــور کننــده 

بنگرد، اگر چه من از شب هاي صفین تا کنون با او هم سخن نشده ام  .»

ابوسعید خُدري  [این سخن را شنید و  ] او را نزد امام حسین(ع) آورد. امام(ع) پرسید: «آیا

تو می دانستی که من محبوب ترین مردم زمین نزد آسمانیانم، با این حال با من و پـدرم در  

صفین به جنگ برخاستی؟ و به خدا سوگند که پدر من بهتر از من بود  .»

عبداهللا پوزش خواست و گفت  :  «پیامبر(ص) به من فرمود: از پدرت اطاعت کن .»

و اگــر [پــدر وامام(ع) پاسخ داد :  «آیا فرموده ي خداي متعــال را نشــنیده بــودي کــه: ”

مادرت] تو را وادارند تا درباره ي چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شرك ورزى،                

]؟!  و آیا گفته ي رسول خدا را نشنیده بــودي کــه:15“ [سوره ي لقمان، از آنان فرمان مبر 

“؟! و نیــز ایــن گفته ي او را کــه :همانا اطاعت از غیر خدا فقط در کارهاي نیک اســت  ”

“؟!»هیــچ مخلــوقی در چیــزي کــه نافرمــانی آفریــدگار اســت، نبایــد اطــاعت شــود”

)171، ص2 ج(حکمت نامه ي امام حسین(ع)،

شخصی به امام حسین(ع) در نامه اي نوشت: «آقاي من، مرا از خیر دنیا و آخــرت آگــاه

فرما.» امام(ع) در پاسخ او نوشت:  «به نام خداوند بخشنده ي مهربان . اما بعد، حّقا که هــر

کس خشنودى خدا را، [هر چند ] با خشم مردم مى طلبــد، خـدا او را از کارهــایى کــه در 

دست مردم است کفایت مى کند و هر کس خشنودى مردم را با خشم خدا مى جوید، خــدا

)131، ص2او را به مردم واگذار مى کند. والسالم.» (حکمت نامه ي امام حسین(ع)، ج

آن کس که دوستت دارد، تو را        [از بدي ]  باز می دارد و آن کس که تو را دشمن دارد،           [به

)127، ص2(حکمت نامه ي امام حسین(ع)، جآن] برانگیزاند.  

[بخش هایی از خطبه ي امام(ع) در ِمنا:] خداوند از امر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه

عنوان امري واجب از جانب خویش آغاز کرد، زیرا می دانست که اگــر ایــن    [فریضــه] ادا

شود و بر پا گردد، همه ي فرایض، از آسان و دشوار، بر پــا می شــوند؛ چــرا کــه امــر بــه  
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کرامت خدا به منزلتی دست یافتید که بر دیگران برتري داده می شوید   . کسی را که به وسیله ي 

خدا به شما شناسانده می شود گرامی نمی دارید، و خود بــه ســبب خــدا در میــان بنــدگانش

گرامی داشته می شوید.  می بینید که پیمان هاي خدا شکســته می شــود و باکتــان نیســت. اگــر

پاره اي از پیمان هاي پدرانتان شکسته شود نگران         [و پریشان ] می گردید، و  [حال آنکه  ]  پیمان

رسول خدا خوار و ناچیز شده است  .

 کوران و گنگان و بیماران زمینگیر در شهرها به حال خود رها شده اند و بــه آن هــا ترحمــی   

ــز در   ــران را نی نمی شود. [با این حال، ] شما به کاري که شایسته تان است برنمی خیزید و دیگ

ــن ــد.  ای این راه مدد نمی رسانید و با مسامحه و سازش با ستمکاران خود را آســوده می داری

همه، از جمله چیزهایی است که خدا شــما را بــدان فرمــان داده، [یعنــی] نهــی [از بــدي] و

 [از زشتی ها]، و شما از آن غافلید .1بازداشتن یکدیگر 

و أْنتُم أعظَم النّاسِ مصِیبۀً لِما غُلِبُتم علَیهِ مِنْ منازِِل العلَماءِ لَو کُنْتُم تَشْعرون ذلِک ِبأنَّ مجارى            

 ــک ْاُالمورِ و ْاَالحکامِ على أیِدى الْعلَماءِ بِاللّه ْاُالمناِء على حاللِهِ وحرامِِه فَأنْتُم اْلمســلوبوَن تِلْ

 ــو ــحۀِ ولَ الْمْنزلَۀَ و ما سلِبتُم ذِلک ِإالّ ِبتَفَرُّقِکُم عنِ الْحقِّ و ْاخِتالفِکُم فِى السنَۀِ بعد اْلبینَۀِ الْواضِ

      و ردتَص نُْکمع و تَرِد کُملَیاللّهِ ع أمور ؤُونَۀَ فى ذاتِ اللّه کانَتالْم لْتُممتَح لَى ْاالَذى وع ْرتُمبص

ِالَیکُم تَرْجِع و لکِنَُّکم مکَّنْتُم الظَّلَمۀَ مِنْ منِْزلَتِکُم و اسَتسلمتُم امـور اللّــهِ فـى أیــدیهِم یعملُــوَن     

ِبالشُّبهاتِ ویسیرُون فى الشَّهواتِ سلَّطَهم على ذِلک فِرارکُم ِمنَ الْموتِ و اعجابکُم بِالْحیاةِ الّتى                 

هِى مفاِرقَتُکُم َفأسلَمتُم الضُّعفاء فِى أیدیهِم فَمِنْ بین مســتَعبدٍ مقْهــورٍ و بیــنِ مستَضْــعفٍ علــى

معیشتِِه مْغلُوبٍ یتَقَلَّبونَ فِى الْمْلک بآرائِهِم و یسَتشْــعِروَن الْخِــزْى بِــأهوائِهِم اِقتِــداء ِباَْالشْــرارِ 

 ــدیهمأی شــاغِرةٌ و ــملَه فَاْالَرض قعمِص رِهِ َخطیبلى مْنبع ملَدٍ منْهارِ فى کُلِّ ببلى الْجْرأًة عجو

فیها مبسوطَۀٌ و النَّاس لَهم َخولٌ ال یدفَعونَ ید الِمسٍ، فَمِنْ بین جبارٍ عنیدٍ و ذى ســطْوةٍ علــى  

.   عیدالم ِدءباْلم رِفعطاعٍ ال یالضَّعَفۀِ شَدیٍد، م

در متن عربی  «النهی و التناهی   » آمده، و تناهی در مورد یک گروه یــا جــامعه بــه کــار می رود کــه      1

اعضاي آن یکدیگر را از بدي ها باز می دارند          .
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َفیا عجبًا و ما لى ال أعجب و ْاالَرض مِنْ غاش غَشُومٍ و متَصدِّقِ ظلومٍ و عامٍِل على المؤِمنینَ    

ِبهِم َغیرُ رحیٍم، فَاللّه اْلحاکِم فیما فیهِ تَنازعنا و الْقاضى ِبحکِْمهِ فیما شجرَ بینَنا .

ــوب  و اگر بدانید، مصیبت شما از همه ي مردم بزرگ تر است، که در حفظ جایگاه عالمان مغل

شدید. زیرا گذرگاه کارها و احکام به دست عالمان بــه خداســت، کــه بــر حالل و حــرام او 

امینند. این جایگاه را از شما ربودند، و آن از شما ربوده نشد مگر به خاطر پراکندگی شما از           

[حول] حق، و اختالفتان در سنت [پیامبر(ص)]، با اینکه [بر آن] دلیل روشن داشــتید. و اگــر

ــده ي شــما    بر آزارها شکیبا بودید و در راه خدا هزینه ها را تحمل می کردید، امور خدا بر عه

در می آمد و از جانب شما به جریان می افتاد و به شما بازمی گشت .  ولی شــما ظالمــان را در

جاي خودتان نشاندید و امور خدا را به آنان سپردید تا بر اساس شبهه ها کار کننــد و بــه راه   

شهوت ها روند. فرار شما از مرگ و خوش بودن شما به زنـدگی دنیـا کـه     [نـاگزیر ]  ترکتـان 

خواهد کرد، آنان را بر این [جایگاه]  چیره کرد.

پس، ناتوانان را به دست ایشان تسلیم کردید که یا همچون برده مقهور باشـند و یـا همچـون    

ــر  مستضعفی براي اداره امور زندگی  [در دست ایشان ] اسیر. در کشورداري به اندیشه خود ه

چه می خواهند می کنند و در اقتداي به اشرار و گستاخی نسبت به خـداي جبـار، بـا پیـروي     

هواي نفس، کار را به رسوایی می کشانند     .  بر منبر هر شهر از شهرهاي ایشان خطیبی است که      

بانگ برمی دارد و آنچه می خواهــد می گویــد. کشــور در برابــر ایشــان بی معــارض اســت و

دست هاي ایشان در آن گشاده. مردم بردگان آنانند و دست [ستمی] که به ایشان ضربه زند را

از خود نرانند. آنانی که برخــی زورگــو و ســتیزه جویند، و برخــی بــر ناتوانــان ســلطه گر و  

ــه قیــامت] را تندخویند، اطاعت شوندگانی که [خــداي] آغــازگر [خلقــت] و بازگرداننــده [ب

نمی شناسند.

شگفتا! و چرا در شگفت نباشم که کشور در اختیار فریبکاري نابکار و مالیات بگیري ستمگر                

ــته ایم و فرمانروایی بی رحم بر مؤمنان است، پس خدا در آنچه به خاطر آن به منازعه برخاس

داور، و در آنچه از ستیزه که بین ما رخ داده به حکم خویش قضاوت گر است .

9

مجموعه اي از حکمت  ها و نیایش هاي امام حسین  (ع)

 [امام حسین (ع)، از پیامبر خدا(ص) روایت نمود:]  کســی کــه دینــش را از راه تفکــر در

نعمت هاي خدا، و تدبر در کتاب او و فهم سنت من به دست آرد، کوه ها بجنبند و او از جا    

ــر   نجنبد. و کسی که دینش را از دهان افراد فراگیرد و دنباله رو آنان شود، افراد او را به ه

سو ببرند و دینش در معرض بزرگ ترین زوال است       . ( گزیده اي از سخنان امام حسین   (ع)،

)44محمد حکیمی، ص

  ــا ــه همان [در نامه به مردم بصره:]  شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می خوانم، ک

سنت میرانده شده و بدعت زنده گشته      . ( سخنان حسین بن علی    (ع) از مدینه تا کربال، ص    

)22؛ متن حاضر، ص72

  [پس از ورود به کربال در خطبه اي فرمود :]  همانا دنیا دگرگون شده و زشـتی آن آشـکار

گردیده و نیکی آن پشت کرده و از آن باقی نمانده جز اندکی، همانند اندکی    [آب]  کـه تـه  

ــه  ظرفی باقی بماند، و زندگی اي پر از خواري در چراگاهی پرسنگالخ. آیا نمی بینید که ب

حق عمل نمی شود و از باطل باز داشته نمی شود؟  [در این هنگام] شایسته است که مــؤمن

ــربال، ص ــا ک ؛195به دیدار پروردگار رغبت کند  . (سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه ت

)45متن حاضر، ص

    مردم بندگان دنیایند، و دین، بازیچه اي بر سرِ زبان آن هاست؛ تا زمــانی کــه زندگی شــان

بچرخد، حول دین می گردند، اما چون به بالها آزموده شوند دینــداران اندکنــد . (ســخنان

)45؛ متن حاضر، ص195حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربال، ص

   در پاسخ نامه ي ابن زیاد که، در اطاعت فرمان یزید، او را به انتخاب مرگ یا بیعت مخیر]

کرده بود، فرمود :]  رستگار نشوند مردمی که خشنودي مخلوق را به بهــاي کســب غضــب    

؛ متــن حاضــر، 160خالق خریدند.  (سخنان حسین بن علی  (ع) از مــدینه تــا کــربال، ص

)46ص
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اگر ما را غنیمت بگیرى، به زودى خسارت مى بینى، آن هنگام که چیزى جــز دســتاوردهاى  

[ســوره ي فصــلت، و خدایت بر بندگان ســتمکار نیســت پیش فرستِ خود ، چیزى نمى یابى، 

].  پس شِکوه به درگاه خدا باید برد و تکیه بر هموست .46

فَِکد کَیدك واسع سعیک و ناِصب جهدك، فَو اللّه ِ ال َتمحـونَّ ذِکَرنـا، وال تُمیـت وحینـا، وال      

ــک إلّا    معوج ،دــد إّلا ع ــک اموأی ،إلّا فَنَد کأیل رها، وهعار نکع ضنا، وال تَرحدأم تُدرِك

ــعادةِ لِنــا ِبالسلِأَو ــم ــذي خَتَ ــه ِِ الَّ بدد، یوم یناِدي المناِد: أال َلعنَۀُ اللّهِ عَلى الّظالِمینَ   . َفالحمد للّ

  ،زیــدالم ــم لَه ویــوجِب الثَّواب مکمَِل لَهۀِ، ونَسأَلُ اللّه َ أن یالرَّحمِة وغفَِرةِ، ولِاِخرِنا ِبالشَّهادالمو

ویحسِنَ علَیَنا الِخالفَۀَ إنَّه رحیم ودود، حسبَنا اللَّه ونِعم الْوکِیلُ  .»

ــه خــدا ســوگند،  ــا ب حیله ات را به کار ببند، تالشت را بکن و همه ي توانت را به کار گیر؛ ام

ــابی و نخواهى توانست یاد ما را پاك کنى و وحىِ ما را بمیرانى، و به مرتبت ما دســت نمی ی

ننگت شُسته نمى شود. آیا اندیشه ات جز دروغ و سستى، و روزگارت جز روزهایى شـمردنى 

هان! لعنت خدا بر ستمکاران بــاد   و جمعت جز پریشانى است، آن روز که منادى ندا مى دهد: 

]؟! 18[سوره ي هود، 

ستایش، ویژه ي خدایى است که زندگی نخستینِ از ما را با سعادت و مغفرت به پایان بـرد، و  

زندگی آخرینِ ما را با شهادت و رحمت، ختم نمود! از خدا مى خواهیم کــه پــاداش آنــان را

کامل کند و [از رحمت خویش] افزون هم بدهد و  [در نبودِ ایشان] ما را نیکو جانشینی باشد، 

 [ســوره يخـدا مـا را بــس اســت و او نیکــو وکیلــى اســت  که او بخشنده و مهربان است و 

].»173آل عمران،  
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َاللّهم اِنَّک تَعلَم أنَّه َلم یُکنْ ما کاَن مِنَّا تَنافُساً فى سلْطاٍن والَ الِْتماسًا مِنْ فُضوِل الْحطاِم و لکِنْ                     

ــَل   معی و ــادِك ــنْ ِعب لِنُرِى المعالِم مِن دِینک و نُظْهِرَ اْالصالح فى بِالدِك و یأمنَ الْمظْلُوموَن مِ

ــى    ِبَفرائِضِک وسنِِنک وَاحکامِک ِفاّنکُم ِانْ ال تَنْصرونا وتَْنِصفونا قَوِى الظَّلَمۀُ علیُکم و عمُِلوا ف

ِاطفاءِ نُورِ َنبِیکُم و حسبنا اللّه و علیِه تَوکَّلنا و الیهِ َانَبنا و اَِلیهِ اْلمصیرُ    .»

خدایا! تو می دانی که آنچه از ما سر زد، نه براي رقابت در فرمانروایی بود و نه براي دستیابی

به انــدك مــال دنیــا؛ بلکــه می خــواهیم نشــانه هاي آییــن تــو را بنمایــانیم و اصــالح را در   

سرزمین هایت آشکار کنیم، تا بندگان ستمدیده ي تو آسوده گردند و به فرائــض و ســنت هاي    

تو عمل شود.  پس، همانا اگر شما، ما را یاري نرسانید و داِد ما را ندهید، ستمگران بــر شــما  

نیرو گیرند و در خاموش کردن نور پیامبر شما بکوشند . خدا ما را بـس اسـت، بـر او توکـل    

به سوي اوست.» کرده ایم، به سوي او به انابه رو می کنیم، و بازگشت  
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از مدینه تا مکه  

1خطاب به حاکم مدینه

ــه خالفــت رســید.  او60با مرگ معاویه در نیمه ي ماه رجب سال   هجري، یزید پســر وي ب

بالفاصله طی نامه هایی که به حاکمان نقاط مختلف نوشت مرگ معاویه و جانشینی خــویش      

را به اطالع آنان رسانید و در ضمن ابقاي هریک از آنان در پست خویش، به آن هــا دســتور 

داد که دوباره از مردم براي او بیعت بگیرند. اما براي حاکم مــدینه، ولیــد بــن عتبــه، نــامه ي

کوچک دیگري نیز فرستاد و در آن بر بیعت گرفتن از سه شخصــیت معــروف کــه در دوران 

نَ وــی سمعاویه حاضر به بیعت با یزید به عنوان ولی عهد نشده بودند، تأکید نمود که  : «ُخذِ الْح

عبدالّلهِ بنَ عمر وعبداللّه بنَ زبیر اَْخذاً شَِدیداً لَیست فیهِ رخْصۀٌ حتّی یبــایِعوا والســالم   » «بــر

ــا آنکــه   حسین و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبیر سخت بگیر و هیچ رخصتی به آنها مــده ت

بیعت کنند، والسالم.»

ولید شبانه مأموري فرستاد و این سه نفر را به نـزد خــود دعــوت نمــود . حسـین بــن علـی  

علیه السالم به عده اي از نزدیکان خود فرمود که خود را مسلح کنند و به همراه آن حضرت به   

ــرت  سوي ولید حرکت نمایند و در بیرون مجلس آماده باشند که در صورت لزوم از آن حض

دفاع کنند.

ــزدالسالم به مجلس  آنگاه که امام علیه  ــز ن ــم نی ولید وارد شد مشاهده کرد که مروان بن حکَ

 موضوع بیعت یزید را مطرح نمــود ..  ولید پس از آنکه خبر مرگ معاویه را اعالم کرد  اوست

 الّناس عِرفهرا، فَیج هتّى ُابایِعسِرّا ح زیدتی لِییعِبب تَقنَع امام در پاسخ وي فرمود: «إّنی ال أراك

ــا » ذلِک ــم ت «گمان نمى کنم که تو به بیعت پنهانى من قانع شوى بلکه مایلى آشکارا بیعت کن

ــی  مردم بدانند.» ولید گفت:  «بله.» آن گاه حسین علیه السالم فرمود : «فَتُصبِح و َترى رأیک ف

ذلِک» «پس تا فردا در این باره بیندیش». ولید گفت : «با نام خــدا بــاز گــرد تــا بــه همــراه
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ــدا  ــامبر خ به خدا سوگند، جز پوست خود را نبریدى و جز گوشت خود را نشکافتى و بر پی

ــه از  صلى اهللا علیه و آله با بر دوش کشیدن خون هایى که از فرزندانش ریخته اى و حرمتى ک

ــرد  خاندان و خویشانش هتک کرده اى، وارد مى شوى . در آن جا که خدا، پراکندگى شان را گِ

و مپندارید کسانى که در راه      مى آورد و پریشانى شان را سامان مى دهد و حّقشان را مى گیرد؛           

ــد     [ســوره ي خدا کشته شده اند، مرده هستند ؛ بلکه زنده اند و نزد خدایشــان روزى مى خورن

].169آل عمران،  

وحسبک ِباللّهِ حاِکما، وبِمحمٍد صلى اهللا علیه و آله َخصیما و بِجبرَئیــلَ ظَهیــرا، وســیعلَم مــن

ــدًا  . سولَ لَک ومکَّنَک مِن رِقابِ المسلِمیَن، بِئس لِلظّالِمینَ بدالً، وأیکُم شَرٌّ مکانا وأضعف جن

ــک، وأســَتکثِرُ    تَقریع وأســتَعظِم ،كــدر وَلئِن جَرت علَی الدواهی مخاطَبتَک، إنّی َلأَستَصــِغرُ قَ

تَوبیخَک، لکِنَّ العیونَ عبرى والصدور حرّى   . أال فَالعجب ُکلُّ العجِب لَِقتلِ ِحزبِ اللّهِ  النُّجبــاءِ 

     مِـن ُلحوِمنـا، وتِلـک لَّــبتَتَح األَفواهمِن ِدمائِنا، و ِبِحزبِ الشَّیطانِ الطُّلَقاءِ، فَهِذهِ اَألیدي تَنضَح

الجثَُث الطَّواهِرُ الزَّواکی تََتناهبها العواسِلُ، وتَعفوها أُمهات الفَراِعلِ   . ولَئِنِ اتََّخذَتنا مغَنما لَتَجِــدنا 

ــِه المشــتَکى  ــإِلَى اللّ وشیکا مغَرما، حینَ ال تَجِد إلّا ما قَدمت یداك، و ما ربک بِظَّلامٍ لِلعبیدِ، فَ

وعَلیهِ المعوُل.  

تو را داورى خدا، طرفِ دعوا بودن محمد صلى اهللا علیه و آله و پشتیبانى جبرئیل، بس است         

و آن که [جنایت را] براى تو آراست و تـو را بـر گـردن مسـلمانان سـوار کـرد، بـه زودى        

خواهد دانست که ستمکاران چه بد جایگزینى بر گرفته اند و کدام یک از شما جایگاهى بدتر         

و سپاهى ناتوان تر دارد.

اگرچه پیشامدها مرا به سخن گفتن با تو وا داشته است، ولی من منزلتت را کوچک مى بینم و     

سرزنش کردن تو را دونِ شأن خود مى دانم؛ اما چشم ها اشکبارند و ســینه ها ســوزان  . هــان!

ــته   شگفت و بس شگفت که نجیب زادگان حزب خدا، به دست آزادشدگاِن حزب شیطان، کش

مى شوند! از این دست ها، خون ما مى چکد و دهانشان از  [دیدن] گوشت ما آب افتاده اســت، 

و آن پیکرهاى پاك و پاکیزه را گرگ ها دهان مى زنند و بقیه اش را کفتارهاى ماده مى خورند  .
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ــان  ــایتگرى از حامی را مى بینند ، در حالى که نه سرپرستى از مردانشان  با آنان است و نه حم

آنها؟ و چگونه به مراقبت کسى امید برده شود که دهانش جگر پاکان را  [در جنگ اُحد ، گاز 

زد و ] بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان روییده است؟        ! و چگونه کسى سایه خود را     

بر سرما اندازد، درحالى که با نفرت و دشمنى و حقد و کینه به ما مى نگرد؟!

سپس بى آن که احساس گناه کنى و یا این ســخن را  [گنــاهی] بــزرگ بشــمرى، مى گــویى:

[پدرانم]  هلهله مى کردند و فریاد شادى بر مى کشیدند و مى گفتند  : اى یزید! سربلند و برقرار 

! در حالى که با چوب دستی ات بر دندان هاى پیشینِ ابا عبدالّله، سرور جوانان بهشــت،  باشى

مى زنى.

ــدٍ صــلى  محۀِ میذُر ِدماء الّشأفَۀَ بِِإراقَتِک لتاسَتأصۀَ والُقرح وقَد نََکأت ،ال تَقوُل ذلِک وکَیف

اهللا علیه و آله ونُجومِ األَرِض مِن آلِ عبدِ المطَّلِبِ ؟ وَتهتِف بِأَشیاخِک، وزعمت أنَّک ُتنادیهِم      !

فَلَتَرِدنَّ وشیکا مورِدهم، وَلتَودنَّ أنَّک شَلَلت وبکِمت، ولَم تَکُــن قُلــت مــا قُلــت، وَفعلــت مـا 

ــا   . ــَل حماَتن فَعلت  . اللّهم خُذ بِحقِّنا، وانتَِقم ِممن ظََلمنا، وأحلِل غََضبک بِمن سفَک ِدماءنا وقَتَ

ــه و      فَواللّه ِ ما فََریت إلّا ِجلدك، وال حَززت إلّا لَحمک، ولَتَرِدنَّ على رسوِل اللّهِ  صلى اهللا علی

 ــع جمــثُ ی آله ِبما تَحملت مِن سفِک ِدماءِ ذُریتِِه، وانتَهکت ِمن حرمتِِه فی ِعترَتِهِ ولُحمتِهِ، وحی

ــْل   ــا ب ــو تَ ــهِ أَم اللّه ُ َشملَهم، ویلُم شَعثَهم، ویأخُذُ ِبحقِّهِم   «ولَا تَحسبنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِى سبِیِل اللَّ

َأحیاء ِعند ربِّهِم یرْزقُونَ». 

و چگونه این را نگویى، در حالى که با ریختن خون فرزندان محمد صــلى اهللا علیــه و آلــه و

ستارگان زمین از خاندان عبد المطّلب، عقده ي دل مجروح خود گشودي و نهــال غــم خــود 

ــه ــدارى ک ریشه کن کردي! به شعار و عربده  [به زعم خود] با پدرانت سخن می گویی و مى پن

آنان را صدا مى زنى ! به زودى، تو هم به جایگـاه آنـان در خـواهى آمــد و آن گـاه دوسـت     

خواهى داشت که ِافلیج و ُگنگ بودى تــا آنچــه را گفته اى ، نمى گفــتى و آنچــه را کــرده اى،  

ــر  ــر و خشــمت را ب نمى کردى. خدایا! حقّ ما را بستان و از آن که بر ما ستم کرد، انتقام بگی

کسى که خون هاى ما را ریخت و حامیان ما را کشت، فرود آر.
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جمعیت مردم نزد ما بیایى.»

ــد،  در این هنگام، مروان گفت : «به خدا سوگند، اگر اینک حسین از تو جدا شود و بیعت نکن

دیگر چنین فرصتى به دست نخواهى آورد، مگر آن که کشته ها بین شما زیــاد شــوند    . وى را

حبس کن تا از نزد تو خارج نگردد مگر این که بیعت کند یا گردنش را بزنى .»

حسین علیه السالم فرمود : «أنت ـ یابنَ الزَّرقاءِ ـ تَقتُلُنی أو هو؟ کََذبت و اللِّه و أِثمت   » «تــو ـ

 ـ مى خواهى مرا بکشى یا او؟ به خدا دروغ گفتی و گناه کردي         .» پس، از جا 1اى پسر زرقاء 

برخاست و از مجلس بیرون آمد .

2در پاسخ مروان بن حکَم    

را دیــد و گفــت:بن حکم او صبحگاهان، چون حسین علیه السالم از منزل بیرون آمد، مروان    

«اى اباعبداللّه ! من خیرخواه تواَم   . به حرف من گوش بده تا نجات یابى         .» حسین علیه السالم  

فرمود : « وما ذاك؟ قُل حّتى أسمع   » « [نصیحت تو ] چیست؟ بگو تا بشنوم  .» مروان گفت: «با

یزید، امیر مؤمنان، بیعت کن که در آن، خیر دنیا و آخرت توست    .» حسین علیه السالم فرمود    :

«إِنَّا لِلَّهِ و إِنَّا إِلَیهِ راجِعونَ، وعلَى اِإلسالِم السالم إذ قَد بلِیتِ اُالمــۀُ بِــراعٍ ِمثــِل یزیــد، و لَقَــد  

» «انـا الخِالفَۀُ محرَّمۀٌ على آلِ أبی سـفیاَن سِمعت جدي رسولَ اللّهِ صلى اهللا علیه و اله یقولُ : 

ــد   ــانروایی چــون یزی للّه و انا الیه راجعون، پس باید با اسالم وداع کرد آنگاه که امت به فرم

گرفتار شوند .  به راستى که از جدم پیامبر خدا صلى اهللا علیــه و آلــه شــنیدم کــه مى فرمــود:

3خالفت بر خاندان ابوسفیان حرام است .»

«زرقاء  » نام مادربزرگ مروان است که از زنان بدنام دوران خویش بود                .1

213صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)،  2

ــدم     3 در برخی منابع، سخنی به این مضمون به امام حسین           (ع) منتسب شده است  : « همانا من از ج

خالفت بر خاندان ابوسفیان حرام است، پــس           خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که مى فرمود         :  رسول  

مردم مدینه او را بر منبر      [پیامبر] دیدنــد وو اگر معاویه را بر منبر من دیدید شکمش را بشکافید           .  

ــن  شکمش را نشکافتند، پس خداوند آنان را به یزید فاسق گرفتار نمود              .» (ر.ك.  سخنان حســین ب

)17، ص 5، ج الفتوح و  39، ص علی(ع) از مدینه تا کربال    
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گفتگو بین ایشان و مروان به درازا کشید، تا اینکه مروان با عصبانیت جدا شد. 

1در کنار قبر رسول خدا   (ص)

 قبل ازالسالم تصمیم گرفت که از مدینه خارج شود و به سوي مکه روان گردد . وي هامام علی

ــه علیــه و آلــه نایــل   خروج از مدینه چند بار به زیارت جد بزرگوارش رسول خدا صلّی اللّ

امام علیه السالم به حرم رسول خدا صّلی اللّـه علیــه و   . بنا به یکی از موارد نقل شده، 2گردید

ــا  آله وارد شد و در کنار قبر آن حضرت با این جمالت به زیارت پرداخت   : «اَلسالم عَلیک ی

  ــک ــی فــی ُامتِ ــذي خَلَّفتَنِ رسوَل اللّه َاَنا الْحسینُ بنُ فاطِمۀَ فَْرخُک و ابنُ فَْرخَتِک وسِبطُک الَّ

ــو ــر ت َفاشْهد یاَنبِى اللّه َانَّهم َخذَلُونی ولَم یحَفظُونی وهذِهِ شَکْواى ِالَیک حّتی َالْقاك   » «درود ب

ــه در   ــو ک اي رسول خدا! این منم حسین، فرزند فاطمه، منم فرزند تو و پسر دختر و نوه  ي ت

ــتند و  ــرا واگذاش میان امت خویش به جا گذاشتی . پس گواه باش اي پیامبر خدا که ایشان م

 نزد تو تا آنگاه که تو را دیدار کنم .»حق مرا رعایت نکردند، و این شکوه ي من است 

ــه     پیش از حرکت به سوي مکّه امام علیه السالم باري دیگر به زیارت قبر پیامبر خدا صّلی اللّ

ــنُ    ــا اب علیه و آله آمد و چنین فرمود: «اَللّهم ِانَّ هذا قَبرُ َنبِیک محمدٍ صلّی اللّه علیه و آله وَانَ

      ْنکَرَ وأسألُکاُْنکِرُ الْمو ُروفعاْلم اِنِّی اُِحب ماَللّه تلِمع رِ ما قَدضَرنی ِمنَ اْالمح قَدو کِبنْتِ َنبِی

«   رِضــى ــولِک لِرَس و ِرضــى و لَکلی ما ه نْ فِیهِ ِاالّ اخَْترْتمِر وقِّ اْلقَباِال کْرامِ ِبحاللِ ویاَذاْلج

ــوام، و   «خدایا! این قبر پیامبر تو محمد صلی اللّه علیه و آله است و من فرزند دختر پیامبر ت

خدایا! من معروف و نیکی را دوست دارم     براي من پیشامدي رخ داده است که خود مى دانی       . 

45، ص 43صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       1

ــنیزید   روایت شده که در یکی از دفعاتی که امام        (ع)  به مسجد پیامبر  (ص) وارد شد، ابیات زیر از        2 ب

 را خواند  :مفرّغ 

مغیراً وال دِعیت یزیدا     «ال ذَعرْت السوام فی فَلَقِ الصبح     

والْمنایا یرْصدنَنی اَنْ اَحیدا       » یوم اُعطی مخافَۀَ اَلموتِ َکفاً      

«ستوران را در دمادم صبح شبیخون زنان رماندم، دیگر مرا یزید                       [بن مفرغ   ] نخوانند آن روز که     

از ترس مرگ دست در دســت ظلــم نهــم، هرچنــد کــه مرگهــا در کمیــن مــن نشســته اند           [و

منتظرند]  تا تنها بمانم  .»
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«ستایش، ویژه ي خداى جهانیان است و خداوند بر محمد و خاندانش همگــى درود فرســتد!

سپس فرجام بدکاران این شد کــه آیــات خــدا راخدا، راست مى گوید و این گونه مى گوید   :  

].10 [سوره ي روم، انکار کردند و آنها را مسخره مى کردند   

اى یزید!  آیا گمان بردى که بستن راه ها به روى ما و سخت گرفتن بر مـا و کشـاندنِ مـا بـه      

مانند کنیزان به هر کجا نشانه خوارىِ ما نزد خـدا و تکریـم خـدا بـراى توســت؟    ! و ایـن از 

بزرگىِ ارزش تو نزد اوست؟     ! پس آن گاه که دیدى دنیا به کام توست و کارها به خواست تو             

ــه   ــت، ب مى چرخد و امور مرتّب اند و فرمانراویى و حکومتى که از آِن ماست به تو رسیده اس

ــدى؟ ! آرام  دماغت باد انداختى و از سِر شادى و سرمستى سر به این ســو و آن ســو چرخان

و کافران نپندارنــدبگیر و اندکى مهلت ده! آیا سخن خداى متعال را از یاد برده اى که فرمود :  

که مهلت ما به آنان برایشان نیکوست .  ما به آنها تنها براى آن مهلت مى دهیم که بــر گناهــان 

].178[سوره ي آل عمران،  خود بیفزایند و آنان عذابى خوار کننده دارند  

أِمنَ العدلِ ـ یابنَ الطُّلَقاءِ ـ َتخدیرُك إماءك وِنساءك وسوقُک بنـاتِ رسـوِل اللّـهِ  صـلى اهللا     

علیه و آله سبایا، قَد هتَکت ستورهنَّ وأبدیت وجوههنَّ، تَحدوا بِهِنَّ األَعداء ِمن بلَدٍ إلـى بلَـدٍ،    

             لَیس ،الشَّریفو نِیالدو ،عیدالبو نَّ الَقریبهجوهو فَّحتَصناهِلِ، ویالمنازِلِ ونَّ أهُل المستَشرِفُهوی

 أکبــاد ــن لَفَــظَ فــوهــۀُ مراقَبتُرَتجى م ؟ ! وَکیف ِمیماتِِهنَّ حوال ِمن ح ،لِینَّ مِن رِجالِهِنَّ وهعم

ــَنفِ   اَألزکِیاءِ، ونَبت َلحمه بِِدماءِ الشُّهداءِ ؟ وَکیف یستَظِلُّ فی ظِلِّنا أهلَ البیتِ من نَظََر إلَینا ِبالشَّ

لَأَهلّوا واستَهلّوا فََرحا، ثُم قالوا والشَّنَآنِ واِإلحنِ واألَضغاِن ؟ ثُم تَقولُ َغیرَ متَأَثِّمٍ وال مستَعظِمٍ : 

ــبابِ أهــلِ الجنَّــۀِ تَنکُتُهــا یا یزید ال تَشَل ــیدِ شَ بدِ اللّهِ  علیه السالم سلى ثَنایا أبی عنتَِحیا عم 

. رَتِکِبِمخص

اى فرزند آزادشدگان  [در فتح مّکه]! آیا این عدالت اســت کــه کنیــزان و زنــانت را در پــرده

مى دارى و دختران پیامبر خدا علیه الســالم را بــه اســارت مى کشــى و پــرده درى می کنــی و

سیمایشان را آشکار مى نمایی و دشمنان  ، آنان را از این شهر به آن شهر مى برنــد و اهـل هــر 

ــان  منزل و آبادى ، به تماشاى آنان مى آیند و دور و نزدیک و شریف و پست، صورت هاى آن

104



مى کنم  .»

زینب علیهاالسالم گفت: «کَّلا واللّهِ، ما جعَل اللّهُ  لَک ذلِک، إلّا أن َتخُرج مِـن ِملَّتِنـا و تَــدینَ     

ِبغَیِرها » « به خدا سوگند، هرگز   ! خداوند، این حق را براى تو ننهاده است، مگر آن که از امت              

ما خارج شوى و به دین دیگرى بگروى   .»

یزید با خشم فراوان گفت: «با این گونه سخن، با من رویارو مى شــوى؟! آنــانى کــه از دیــن

خارج شده اند، پدر و برادرت هستند .»

زینب علیهاالسالم گفت: «بِدینِ اللّهِ ودینِ أبی و دینِ أِخی اهتَدیت أنت و جدك و أبــوك إن     

ُکنت مسلِما » « تو و جد و پدرت، اگر مسلمان باشید، به دین خدا و دین پدرم و دین برادرم،               

هدایت شده اید .»

یزید گفت: «اى دشمن خدا! دروغ گفتى!»

زینب علیهاالسالم گفت  : «أنت أمیٌر تَشتُم ظالِما وتَقهرُ بِسلطانِک     » « تو امیرى و به ستم، ناسزا        

مى گویى و به قدرتت،  [نه برهانت، ] چیره اى.»

یزید ساکت شد  . آن شامى دوباره گفت: «این دختر را به من ببخش   .» یزید به او گفت  :  «دور 

شو! خداوند به تو مرگى دهد که کارت را تمام کند  !»

ــدنش  ]الملهوف:  [پس از مشاهده ي رفتار یزید با سر بریده ي حسین علیه السالم و شعر خوان

الحمد للّه ِِ رب العاَلمینَ، وصلَّى اللّه ُ على محمــدٍ زینب دختر علی برخاست و چنین گفت: «

ــتِ      وآلِهِ أجمعینَ، صدقَ اللّه ُ َکذلِک یقولُ   : ثُم کَاَن عـِقبۀَ الَّذِینَ َأسائواْ السوَأى َأن َکذَّبواْ بِـایـ

ــماءِ     األَرضِ وآفــاقَ الس لَینا أقطــارع یثُ أخَذتح ،زیدیا ی وَن . أَظنَنتِزءتَهسا یَکانُواْ ِبه اللَّهِ و

ــمِ ــک لِعِظَ ــۀً  ! وأنَّ ذلِ لَیهِ َکرامع وانا وبِکلَى اللّه ِ هأنَّ بِنا ع ،حنا ُنساقُ َکما تُساقُ اِإلماءفََأصب

     نیا لَـکالـد أَیـتسـرورا، حیـنَ رذًَال مج فی عِطفِک وَنظَرت ِبَأنفِک ختفََشم ! هعِند َخطَرِك

مستَوِسقًَۀ، واُالمور متَّسِقَۀً، وحینَ صفا لَک ملُکنــا وســلطانُنا  . فَمهالً مهًال، أَنســیت قَـولَ اللّــهِ 

    ــملَهــا و وْا إِْثمادــزْد لِی ملِی لَها ُنمإِنَّم رٌ لِّأَنفُسِهِمَخی ملِی لَها ُنمنَّ الَّذِینَ َکفَُروْا أَنَّمبسحلَا یتَعالى: و

عَذاب مِهینٌ؟
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و از بدي و منکر بیزارم، اي خداي با شکوه و ارجمند! به احترام این قبر و آن که در آن دفن 

رگزینی که رضاي تو و رضــاي رســول تــو در آنشده، از تو می خواهم چیزي را براي من ب

.»است

1در پاسخ محمد حنفیه   

محمد حنفیه، یکی از فرزندان امیرمؤ منــانالسالم به خروج از مدینه   پس از تصمیم امام علیه

علیه  السالم، نزد حسین بن علی علیه السالم آمد و چنیــن گفــت: «بــرادر! تــو محبــوب ترین و

براي تو بگویم   .  بهدانم   عزیزترین مردم نزد من هستی و من باید آنچه را که خیر و صالح می               

نظر من فعالً تا آنجا که امکان پذیر است در شهر معینی اقامت نکــن و خــود و فرزنــدانت در 

ــه ســوي مــردم   نقطه اي دور از یزید و دورتر از این شهرها قرار بگیر و از آنجا نمایندگانی ب

گسیل دار و حمایت آنان را به سوي خود جلب کن . پس اگر بــا تــو بیعــت کردنــد خــدا را 

سپاس مى گزاري و اگر دست بیعت به دیگران دادند باز هم لطمه اي به تو وارد نگردیده است             

«[...]

امام علیه السالم فرمود: «برادر، به کجا بروم؟ »  محمد حنفیه گفت: «فکر مــی کنــم وارد شــهر

مکه شوي و اگر در آن شهر اطمینان نداشتی از راه دشت و بیابان از ایــن شـهر بـه آن شـهر     

 آنان بر تو روشن شود . امیدوارم بــا درك عمیــق و نظــري حرکت کنی تا وضع مردم و آینده 

صائبی که در تو سراغ دارم همیشه راه صحیح در برابرت قرار گیرد و مشکالت را با حــزم و

احتیاط یکی پس از دیگري برطرف سازي.»

امام علیه السالم در پاسخ محمد حنفیه چنین فرمود: «یا اَِخی لَولَم یُکنْ فِی الـدنْیا ملْجـاء وال   

مأوى َلما بایعت یزید بنَ معاوِیۀَ   » « برادر اگر در تمام این دنیاي وسیع هیچ پناهگاه و ملجأ و           

مأوایی نباشد باز هم هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد     .»

چون سخن به اینجا رسید محمد حنفیه گریست و امام علیه السالم بــه او فرمــود : «یــا اَخِــی

52صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1
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   ــأتیتَه ــد ــۀَ وقَ جزاك  اللّه خَیراً َلقَد َنصحت واَشَرْت ِبالصوابِ واََنا عازِم علَی الُْخُروِج ِالی مکَّ

ــک اَْن  لَیفَال ع ــت ــا اَنْ اَمأیی ور مهأیر ري وَام مرُهاَم تِی وعشِینُو َاخی وبتی وِاخْو َاَنا و لِذلِک

ــرادر! خــدا تــو را ــورِهِم  .» «ب ــنْ اُم ُتقِیم ِبالْمِدینَۀ فََتکُونُ لی عیناً علَیهِم ال تُْخفی عنِّی شَیئاً مِ

م و خــود وپاداش خیر دهد، خیرخواهی کردي و شایسته پنــد دادي.  مــن آهنــگ مکــه دار

ــان برادران و برادرزادگان و پیروان خود را براي رفتن مهیا کرده ام؛ امر آنان امر من و رأي آن

رأي من است.  و اما تو، باکی نیست که در مــدینه بمـانی تـا در میـان ایــن مـردم چشـم      [و

خبررسان] من باشی [پس] هیچ کار آنان را از من پوشیده مدار  .»

 1وصیت امام حسین   (ع) به محمد حنفیه 

ــمِ امام علیه السالم پس از گفتگو با محمد حنفیه، این وصیت را نوشت و بــه وي ســپرد :  «بِس

اللّه الرَّحمنِ الرَِّحیمِ، هذا ما َاوصی بِِه اْلحسینُ بنُ علِی اِلی اَخیِهِ محمدِ بنِ الْحَنفِیۀِ، اَنَّ الْحسینَ                 

یشْهد َانْ ال اِله ِاال الّله وحده ال شَرِیک لَه وَانَّ محمدًا عبده و رسوُله جاء بِالْحقِّ مِنْ ِعنْدِهِ وَانَّ                     

    ــرُج ــم اَخْ الْجنَّۀَ حقُّ والّنار حٌق والساعۀَ آِتیۀٌ الریب فیها و َانَّ اللّه یبعثُ منْ فِی الُْقبورِ وَانَّی لَ

َاشِرًا وال بطِراً وال مْفسِداً وال ظالِماً وانَّما خََرجت لِطَلَِب ْاالصالحِ فِی اُمۀِ جدي صلی اللّه علیه           

ــالِبٍ ــی ط ــنِ َابِ اَبی علی بي وداَسیرَ ِبسِیرَةِ جنْکَرِ ونِ الْماَنْهی عُروفِ وعرَ بِاْلماَْن آم و آله ارِید

ــنَ    یبــی و فَمنْ قَبِلَنی ِبقَبولِ الْحقِّ فَاللّه اَولی ِباْلحقِّ ومنْ رد علَى هذا َاصبُِر حتّی یْقضِی اللّه بینِ

ــهِ   اَلیو کَّلْتــو ــهِ تَ َلیفِیقی اِّال ِباللّه عما تَویااَِخی و کتِی ِالَیصِیهذِهِ ورُ اْلحاکِِمینَ وَخی وهالْقَوِم و

ُاِنیب» «ِبسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَِّحیمِ، این وصیت حسین بن علی است به بــرادرش محمــد حنفیــه؛ 

همانا حسین شهادت می دهد که هیچ معبودي جز خداي یگانه ي بی انباز نیست، و محمد بنده            

. و [شهادت می دهد که ]  همانــا بهشــتو فرستاده ي اوست که حق را از جانب او آورده است

حق است، و دوزخ حق است و قیامت بی هیــچ تردیــدي خواهــد آمــد و خــدا هــر کــه در

ــن قبرهاست را برانگیزد . من از روي هوس و سرکشی و تبهکاري و ستمگري قیام نکردم . م

ت بســیار ایــن وصـیت نامه، در    . با وجود شــهر  55ص  سخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       1

178، ص معرفی و نقد منابع عاشورا     صحت انتساب آن به امام     (ع) تردیدهایی وجود دارد؛ ر   .ك. به  
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: 1دندان هاى پیشینِ امام حسین علیه السالم مى زد و مى خواند

هاشمیان با سلطنت بازى کردند، وگرنه 

نه خبرى آمده و نه وحیى نازل شده است.

کاش پدرانم در بدر، اکنون بودند 

و بى تابى خزرج را از زخم سالح مى دیدند!

هلهله مى کردند و از شادى فریاد مى کشیدند 

و مى گفتند: اى یزید ! پاینده و سربلند باشى .

ما جزاى بدر را به آنها دادیم

و مانند آن را بر سرشان آوردیم و اکنون برابریم .

 نیستم، اگر2من از ِخندِف 

انتقام آنچه را خاندان احمد کرده اند، از آنها نگیرم.

3زینب(س) در مجلس یزید   

ــرخ رو ازاإلرشاد،  به نقل از فاطمه دختر امام حسین علیه السالم:  [در مجلس یزید،] مردى س

 ببخــش.»به منشامیان برخاست و گفت :  «اى امیرمؤمنان! این دختر را  (منظورش من بودم) 

من بر خود لرزیدم [...]  و لباس عمه ام زینب را گرفتم.

عمه ام به آن مرد شامى گفت: «به خدا سوگند، خطا کــردى و پســتى نشــان دادى . بــه خــدا

سوگند، این، نه حقّ توست و نه حقّ یزید.»

یزید، خشمگین شد و گفت: «تو خطا کردى  . این، حّق من است و اگر بخــواهم چنیــن کنــم، 

شاعر اصلی این ابیات، عبداهللا بن الزبعري است که این شعر را پس از جنــگ اُحــد سـروده و یزیــد                   1

ابیاتی را از خود اضافه کرده است        .

خندف، تیره اي از قبیله ي مضَر و لقب یکی از اجداد شاعر است         .2
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کردى.»

در آن روز، هفتصد جنگجو از قبیله َازد در کوفه بودند . جوانانى از َازد به سوى او جســتند و 

او را از دست پاسبانان در آوردند و به خانواده اش سپردند  .

ــتاد. او را ــراغ او فرس عبیداللّه بن زیاد، [شب هنگام] کسى را [به همراه گروهی مسلح] به س

ُکشت و فرمان داد تا او را در جایگاه خاکروبه ها به صلیب کشیدند  .

1ورود کاروان اسیران به مجلس یزید  

عبیداهللا بن زیاد مدتی سر حسین بن علی علیه السالم را در کوفه نصب کرد،    أنساب األشراف: 

ــد   ــراي یزی ــا او ب سپس زحر بن قیس را خواند و سر حسین علیه السالم و دیگر شهیدان را ب

فرستاد.

هنگامی که آنان بر یزید وارد شدند، او گفت: «من از اطاعتتــان، بــدون کشــتن حســین هــم 

ــودم از حســین راضی می شدم. خدا پسر سمیه را لعنت کند! هان! به خدا سوگند اگــر مــن ب

می گذشتم [!]  خدا حسین را رحمت کند، که مردي او را کشته که پیوند خانوادگی بین خود و               

او را بریده است [!] »

: عبید اللّه بن زیاد، فرمان داد تا على بن الحسین علیه الســالم را تــا گــردن  أنساب األشراف

در بند کنند و زنان و کودکاِن امام حسـین علیه السـالم را آمـاده کـرد و آنگـاه، آنـان را بـا          

ــد  محفِّز بن ثَعلَبه و شمر بن ذى الجوشن روانه [شام ] کرد. هنگامى که [اسیران] در درگاه یزی

ــه ایستادند، محفِّز، صدایش را بلند کرد و گفت : «اى امیر مؤمنان! این، محفِّز بن ثَعلَبه است ک

فرومایگان تبهکار را برایت آورده است   !»

:  هنگامى که زین العابدین علیه السالم و اهل حرمش بر یزید وارد شــدند، ســرِ امــام االحتجاج 

حسین علیه السالم پیــشِ روي یزیــد در تَشــت گذاشــته شــد و وي بـا چوب دســتى اش بــر   

772ص شهادت نامه ي امام حسین      (ع)،  ،  415، ص 3 ج انساب االشراف،    1
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 به نیکی ها فرمان دهم و از بدي ها باز        به طلب اصالح در امت جد خود برخاستم، می خواهم         

دارم و روش جد خود وپدرم علی بن ابی طالب را دنبال کنم. هـر کـس   [دعـوت ] مـرا از سـرِ  

پذیرش حق پذیرفت، پس خداوند به حق سزاوارتر است، و هر کس نپذیرفت صبر می کنم تا            

ــن وصــیت خدا میان من و این مردم به حق داوري کند که او بهترین داوران است  . برادرم! ای

ــاز من به توست و   ــه ســوي او ب توفیق من جز به  [یاري ] خدا نیست، بر او توکل کرده ام و ب

.»]88[سوره هود،  می گردم 

1سخن امام   (ع) هنگام خروج از مدینه و هنگام ورود به مکه        

ــراد  ــدان و اف حسین بن علی علیه السالم روز یکشنبه، دو روز به آخر ماه رجب، به همراه فرزن

خانواده اش به سوي مکه حرکت کرد. آنگاه که شهر مدینه را پشت سر مى گذاشــت، ایــن آیه 

شریفه، که توصیف وضع و سخن موسی علیه السالم به هنگام خروج از مصر است، را قرائــت   

نمود: «فَخََرج ِمنْها خائفاً یتََرقَّب قاَل رب نَجنی ِمنَ الْقَومِ الظّالِمینَ             » « [موسى]  ترسان و نگران  

از آنجا بیرون رفت [در حالى که مى ]گفت:  پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخــش.»

] 21[سوره قصص، 

ــاهي امام علیه السالم در مدت پنج روز فاصله   مدینه تا مکه را پیمود و در شب جمعه سوم م

ــک  شعبان به شهر مکه وارد گردید . به هنگام ورود به شهر، آن حضرت این آیه  را که به نزدی

به مدین مربوط است قرائت نمود     : «وَلما تَوجه تِلْقاء مدینَ قالَ عسی     السالم   شدن موسی علیه  

ربی اَْن یهدِینی سواء السبیلِ» «و چون به سـوى  [شـهر ] مـدین رو نهـاد گفـت   : امیـد اسـت  

]22پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند .» [سوره قصص،  

2در پاسخ عبداللّه بن عمر  

در همان روزهاي نخستینِ ورود حسین بن علی علیه السالم، عبداللّه بن عمــر نــزد وي آمــد و   

60 و ص 58صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1
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ــازش  امام علیه السالم را از عواقب مخالفت با یزید برحذر داشت و به آن حضرت صلح و س

.1و بیعت با یزید را توصیه نمود

ــا اَللَّهِ أَمــد بــا ع امام علیه السالم در مقابل پیشنهاد عبداللّه بن عمر این چنیــن پاســخ داد: « ی

علِمت َأنَّ مِنْ هواِن َالدنْیا عَلى اَللَّهِ َأنَّ رأْس یحیى بنِ زکَرِیا ُأهدِي إِلَـى بغِـی مِـْن بَغایـا بنِـی        

ــبعِینَ   سِ سرِ إِلَى طُلُوِع اَلشَّمنَ طُلُوعِ اَْلفَجیا بْقتُلُونَ مرَاِئیلَ َکانُوا ینِی إِسَأنَّ ب لَما تَعرَائِیلَ َأ مإِس

ــذَ    َنبِیاً ثُم یبِیعونَ و یشَْترُونَ َکأَْن لَم یصنَعوا شَیئًا فَلَم یعجلِ َاللَّه علَیِهم بْل أَخََذهم بعد َذلِک أَخْ

ــن     ــدا ای عزِیزٍ مقْتَِدرٍ ِذي ِانِْتقَاٍم »  «اي عبداهللا، آیا ندانستی که از نشانه هاي حقارت دنیا نزد خ

است که سر یحیی بن زکریا به شخص ناپاك و زناکاري از ناپاکان بنی اسرائیل هدیه شـد؟ آیـا     

ــه     ــپس ب ندانستی که بنی اسرائیل از هنگام فجر تا طلوع آفتاب هفتاد پیامبر را می کشتند و س

خرید و فروش مشغول می شدند، گویی که کاري نکرده اند؟ پس خداوند در عذاب آنها شتاب 

نکرد، بلکه [به ایشان مهلت داد و] پس از آن چون زبردستی مقتدر و صاحب انتقام آنــان را 

ــرَتِی»فروگرفت. نَّ نُصعَال تَد نِ ومدِ اَلرَّحبا عا أَبی امام علیه السالم، سپس فرمود: «اِتَِّق اَللَّه  «

«اي ابوعبدالرحمان، پرواي خدا پیشه کن و یاري مرا فرو مگذار .»

درباره ي عبداللّه بن عمر      

پس از عثمان، که قریب به اتفاق مهاجرین و انصار با پیشنهاد خالفت به علی علیه الســالم و

: «اباعبداهللا  !  خدا تو گفته شده که ابن عمر در ترغیب امام     (ع) به بیعت با یزید چنین گفت     الفتوح  در 1

را رحمت کند، از خدا ـ که بازگشت به سوي اوست ـ پروا کن                        !  تو از دشمنی و ظلم مردم این دیار          

با شما    (خاندان پیامبر  ) آگاهی. این مردم با یزید بن معاویه بیعت کرده اند            . من نگرانم به سبب ایــن     

پول هاي زرد و سفید به او گرایش بیابند و تو را بکشند و به خاطر تو مردم زیادي کشته شوند                        . من 

حسین کشته می شود و اگر او را بکشــند و تنهــا بگذارنــد و یــاري       از رسول خدا شنیدم که فرمود      : 

اندرز می دهم همچــون مــردم ســازش   نرسانند، خداوند تا قیامت آنان را به ذلت مبتال خواهد کرد               . 

کنی. چنان که قبالً براي معاویه صبر کردي، شکیبا باش              . امید است خدا میان تو و این قوم ستمگر             

)24، ص 5جالفتوح،  » (داوري کند .

ولی ادامه ي این خبر حاوي مطالبی متعارض و ضعیف است، از این رو در صحت انتساب این سخن                

به ابن عمر تردید است     .
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نگذاشته اى. اگر مى خواهى او را بکشى، مرا هم با او بکش.»

على [بن الحسین] علیه السالم به عمه اش گفت: «اى عمه! سخنى مگــو تــا مــن بـا او ســخن 

بگویم.» آن گاه به او رو کرد و گفت:  «اى ابن زیاد! آیا مرا بــه کشــتن تهدیــد مى کنــى؟ آیــا

نمى دانى که کشته شدن، عادت ما و شهادت، کرامت ماست؟ »

[ابن زیاد از کشتن علی بن الحسین علیه السالم منصرف شد  .]

1شهادت عبداهللا بن عفیف  

: نداى نماز جماعت داده شـد و مـردم در مسـجد اعظـِم کـوفه، گـرد آمدنـد        .تاریخ الطبرى

ابن زیاد، از منبر باال رفت و گفت :  «ستایش، خدایى را که حق و اهلش را چیره کــرد و امیـر   

ــى و   ــن عل مؤمنان یزید بن معاویه و حزبش را یارى داد و دروغگو پسر دروغگو ، حسین ب

پیروانش را کُشت !» 

ابن زیاد، سخنش را به پایان نـبرده بـود کـه عبـداللّه بـن عفیـف َازدى برخاســت و بـر او        

ــى  فریاد کشید . او از شیعیان على علیه السالم بود و چشم چپش را در جنگ جمل، همراه عل

ــر ــم ب علیه السالم از دست داده بود و چون پیکار صّفین شد، ضربه اى بر سرش و ضربه اى ه

ابرویش زدند و چشم دیگرش هم نابینا شد       . از این رو، از مسجد اعظمِ کوفه جدا نمى شد، تا         

شب که در آن نماز مى خواند و سپس به خانه باز مى گشت .

عبدالّله، هنگامى که سخن ابن زیاد را شنید، گفت         : «اى پسر مرجانه  ! دروغگو پسر دروغگو،  

تو و پدرت هستید و نیز کسى است که به تو حکومت داد و پـدرش   . اى پسـر مرجـانه  ! آیـا 

پسراِن پیامبران را مى کشید و سخن صدیقان را بر زبان مى آورید؟  !» 

ــد. ابن زیاد گفت: «او را برایم بیاورید  .» پاســبان ها دور او را گرفتنــد و او را دســتگیر کردن

عبدالّله، شعار قبیله َازد را سر داد: «یا مبرور  (اى آمرزیده)!» 

عبد الرحمان بن ِمخنَف َازدى، نشسته بـود . گفـت :  «واى بـر تـو   ! خـودت و قـومت را تبـاه   
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زودى، خداوند، تو و ایشــان را گِــرد هــم مى آورد، و نــزد او حجــت گوییــد و از او داوري  

 ابن زیاد به خشم آمد و برافروخته شد  [و آهنگ مجــازات زینــب علیهاالســالم را1خواهید.»

کرد].

ــر خطــایش  ــد و ب عمرو بن حرَیث گفت: «اى امیر! این زن است؛ زن را به سخنش نمى گیرن

سرزنش نمى کنند.» [...]

ــود.» ابن زیاد گفت: «این، سجع گو است . به جانم سوگند که پدرش نیز ســجع گو و شــاعر ب

ــت    » زینب فرمود : «ما لِلمرأَةِ والسجاعَۀ! إنَّ لی عنِ السجاعۀِ لَشُغًُال، ولکِنَّ صدري نفث لِما قُل

ــازم می دارد. لیکــن آنچــه «زن را به سجع چه کار؟! مرا مشغله اي است که از سجع پردازي ب

مى گویم از سینه ام می جوشد .»

2امام زین العابدین (ع) در مجلس ابن زیاد   

: ابن زیاد ـ که خدا لعنتش کند ـ به على بن الحســین  (زیــن العابــدین) علیه الســالمالملهوف

توجه کرد و گفت: «این کیست؟ »

گفتند:  «على بن الحسین است .» ابن زیاد گفت: «مگر خدا علــى بــن الحســین را نُکشــت؟»

على  [بن الحسین]  علیه السالم به او فرمود   : «برادرى داشتم که   [او نیز] على بن الحسین نامیده  

مى شد و مردم او را کُشتند.»

خداونــد،ابن زیاد گفت: «بلکه خدا او را کُشت .» على [بن الحســین ]  علیه الســالم فرمــود: «

].» 42 [سوره ي زمر، جان ها را هنگام مرگشان مى گیرد

ابن زیاد گفت: «تو جرئت جواب دادن به من را دارى؟!  او را ببرید و گردنش را بزنید!» عمه

او زینب علیهاالسالم، این را شنید و گفــت : «اى ابـن زیـاد  ! تــو یـک تـن هــم از مـا بـاقى    

ــه      فتوحدر روایت   1  سخن زینب    (س)  چنین آغاز می شود : «ما رأیت إال جمیالً، هؤالء القــوم کتــب اللّ

علیهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم   ...» «جز زیبایی ندیدم؛ ایشان گروهی بودند کــه خداونــد کشــته           

)122، ص 5، جالفتوح شدن را برایشان مقدر کرد، و آنان هم به سوي قتلگاهشان شتافتند               ...» (
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اصرار به او، با وي بیعت نمودند،عبداللّه بن عمر حاضــر بــه بیعــت نشــد .  او در مــورد ایــن

ــد     مخالفت گفت که هروقت همه ي مسلمانان بیعت کردند، من نیز بیعت خواهم نمود و من بای

آخرین کسی باشم که با علی بیعت می نماید         .  علی(ع) نیز او را مجبور به بیعت نکرد       . اما پس 

از شهادت امام علی(ع)، ابن عمر با معاویه بیعت کرد و حکومت او را به رسمیت شناخت.

ــه گــروه   هنگامی که معاویه براي فرزندش یزید از مردم بیعت می گرفت، عبداللّه بــن عمــر ب

مخالفان پیوست، ولی نه معاویه از مخالفت وي بیمناك بود و نه یزید . معــاویه آنگــاه کــه بــا

پسرش درباره مخالفان سخن می گفت چون نام عبداللّه بن عمر به میــان آمــد چنیــن گفــت  :

،«فََاما عبداللّه بن عمر فَهو معک فَالَْزمه وال تَدعه      » « و اما عبداللّه بن عمر، پس او با تو است      

با او باش و او را از خود مران.» نیز در توصیه اي که پیش از مرگ به یزید کرد چنین گفــت  :

«عبداهللا بن عمر مردي است که عبادت او را به خــود مشــغول داشــته و خواهــان حکــومت 

نیست مگر آنکه بی هیچ زحمتی براي او پیش آید.»

عبداهللا پس از مالقات با حسین علیه السالم ـ که ذکر آن رفت ـ راهی مــدینه شــد. در آنجــا

ــن نامه اي به یزید نوشت و گفت که حکومت و خالفت او را با جان و دل می پذیرد . او در ای

بیعت آنچنان استوار بود که چون مردم مدینه پس از شهادت حسین بن علی علیه السالم بر ضد  

 را بیرون راندند، عبداللّه اقوام و عشیره و غالمان        عثمان بن محمد یزید شوریدند و حاکم وي    

و فرزندان خویش را جمع کرد و سخنانی در پشتیبانی از حکومت یزید گفت و سپس تأکیــد    

در روز قیامت براي هر کرد که: «من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود : 

 و من بــاالتر ازفرد پیمان شکن پرچمی برافراشته خواهد شد که معرف پیمان شکنی او گردد .

ــر این غدر و پیمان شکنی نمی دانم که با کسی بیعت کنند و سپس به جنگ او برخیزند. لذا اگ

بدانم هریک از شما دست از بیعت یزید برداشته و از مخــالفین او حمــایت کرده ایــد رابطه ي 

خود را با او قطع می کنم.»

ــاج  پس از یزید بن معاویه، عبدالملک مروان به خالفت رسید و براي سرکوبی ابن زبیر، حج

ــر ــن عم ــداللّه ب بن یوسف را به مکه گسیل داشت   . حجاج در راه مکه به مدینه وارد شد. عب
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شبانه دیر هنگام به منزلگاه حجاج رفت و گفت: «امیر! دستت را بده تا بــراي خلیفــه بیعــت

کنم.» حجاج گفت: «عبداللّه! این عجله براي چیست؟ مى توانســتی ایــن بیعــت را بــه فــردا  

ــسموکول کنی.»  عبداللّه گفت : «از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیده ام که فرمود :   هرک

 ترسیدم که بمیرد در حالی که امام و پیشوایی نداشته باشد مانند مردمان جاهلیت مرده است             .

شب هنگام مرگم فرا رسد و به خاطر نداشتن امام مشمول گفتــار پیــامبر شــوم و از مردگــان 

ــه جاهلیت محسوب گردم!» پس حجاج پاي خود را از لحاف بیرون آورد و گفــت  : «بیــا [ب

جاي دست] با پایم بیعت کن .» و عبداهللا بن عمر چنین کرد !

1نامه اي به بنی هاشم  

ــامه   حسین بن علی علیه السالم از مکه براي برادرش محمد حنفیه و سایر افراد بنی هاشم این ن

را فرستاد: «بِسِم اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم ِمنَ الْحسینِ بنِ علِى اِلی محمدِ بنِ علِی ومـْن قِبلَـه مِـنْ     

ــالم     » «بســم اهللا السو ،رِك الَْفتْحدی لَم نْ تََخلَّفمو دَتشْهنْ لَحَِق ِبی ِاسفَِانَّ م دعا بنِی هاشٍِم، َامب

الرحمن الرحیم، از حسین بن علی به محمد بن علی و افراد دیگر خاندان هاشم که نزد اویند       . اما

بعد، هر کس به من بپیوندد به شهادت خواهد رسید، و هر که از همراهی من خودداري ورزد               

به فتح و پیروزي دست نخواهد یافت. والسالم.»

2نامه حسین بن علی(ع) در پاسخ نامه هاي مردم کوفه   

چون شیعیان کوفه از مرگ معاویه آگاه شدند در منزل سلیمان بن صرَد گرد آمدند  .  ســلیمان

گفت: «معاویه مرده است و حسین (ع) از بیعت خودداري کرده و رهسپار مکــه شــده اســت .

شما شیعیان پدر اویید، اگر مطمئنید که او را یاري می کنید و با دشمنش می جنگید به او نــامه 

یــد او را فریــببنویسید [و او را به کوفه دعوت کنید ]، اما اگر از ترس و سستی خود بیم دار 

ــامه اي ــس ن ــم.» پ ندهید.» گفتند: «نه، بلکه با دشمن او می جنگیم و خود را فداي او می کنی

70صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       1
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ــت دادِن]16[سوره ي فصلت،  . مهلت خدا، سبکسرتان نکند، که خدا عجله اى ندارد و از دس

 [ســوره يبه راستی که پروردگارت در کمین گاه است   فرصت انتقام، نگرانش نمى کند . هرگز! 

].»14فجر، 

آن گاه زینب علیهاالسالم خاموش شد. مردم را حیران و انگشت به دهــان دیــدم و پیرمــردى 

گریان را دیدم که محاسنش خیس شده بود.

1زینب(س) در مجلس ابن زیاد   

: خانواده ي حسین علیه السالم را بر ابن زیاد وارد کردند  . پس زینــب خــواهر حســیناالرشاد

علیه السالم در میان ایشان بطور ناشناس با کهنه ترین جامه هاى خود بدان مجلس در آمــد و

ــه ــود ک در کنارى نشست و کنیزان آن جناب دورش را گرفتند . ابن زیاد گفت: «این زن که ب

کناره گرفت و در گوشه نشست و زنان همراه اویند؟ »  زینب پاسخش نــداد. ابن زیــاد ســؤال

خویش را تکرار کرد. یکى از کنیزان گفــت: «ایــن زن زینــب دخــتر فــاطمه دخــتر رســول

خدا(ص) است.» 

ابن زیاد رو به زینب کرد و گفت  : «ستایش، خدایى را که شما را رسوا کرد و شما را ُکشت و     

ــدٍ و  محنــا ِبمللّهِ ِ الَّذي أکرَم مدالم گفت  : «الحسخن دروغتان را آشکار کرد !» زینب علیهاالس

طَهرَنا من الرِّجِس تَطهیرا، إنَّما یفتَضِح الفاسُِق، ویکَــذَّب الفـاجُِر، و هـو َغیرُنـا، و الحمـد هللا     »

ــاك  «سپاس خداوندى را که ما را بوسیله ي محمد (ص) گرامى داشت، و ما را از هر پلیدي پ

و پاکیزه کرد   . تنها فاسق است که رسوا مى شود و تنها تبهکار است که تکذیب مى شود، و او                 

جز ماست، و ستایش خداي را.»

ابن زیاد گفت  : «کار خدا را با خاندانت چگونه دیدى؟      » زینب فرمود : «َکتَب اهللاُ علَیهِم الَقتلُ،   

«هــمونَ عِنــدونَ إَلیــهِ، وَتخاصــم، فَتَحــاجینَهو ب ینَــکاللّه ُ ب عجمیضاجِعِِهم، و سرَزوا إلى مفَب

«خداوند، کشته شدن را برایشان مقدر کرد، و آنان هم به ســوى قتلگاهشــان شــتافتند و بــه  
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ــید شَــبابِ أهــلِ الجنَّــۀِ ،  لیلَ خاتَمِ الرِّسالَۀِ ، وسداً . فَسنُکم أبها عنَسوَشنارِها ، ولَن تَغسِلوا د

ومالَذ ِخیرَتِکُم ، ومفَزع نازِلَِتکُم ، وأمارةَ محجِتکُم ، ومدرجۀَ حجتِکُم َخذَلتُم ، ولَه قَتَلتُــم  ! أال

ــؤتُم     فَقۀُ ، وبتِ اَألیدي ، وَخسِرَتِ الصوتَِرب ، عیالس ما تَِزروَن ، فَتَعسا وُنکسا ، فَلََقد خاب ساء

ِبغَضٍَب مِنَ اللّه ِ ، وضُرِبت علَیکُم الذِّلَّۀُ والمسکَنَۀُ   .

ــرم، و درهان! آیا جز الف زنانِ گزافه گو و سینه هاى کینه جو میان شما هست؟ به گاهِ دیدار      ن

ــشبرابر دشمن ــود پی  ناتوان، و شکننده ي پیمان و تباه کننده ي تعهدید   .  چه بد چیزى براى خ

ــه فرستاده اید که موجب خشم خدا بر شما و عذاب همیشگى مى شود   ! گریه مى کنید؟! آرى ب

خدا سوگند، باید فراوان بگِریید و کم بخندید، که به ننــگ و عــار آن رســیده اید و هرگــز از     

ــرور جوانــان بهشــتى، پناهگــاه هــر پیــامبرى و سآلودگى آن پاکیزه نخواهید شــد. نگیــن م

نیکوکارانتان و جان پناه پیشامدهایتان و نشانه ي روشن راهتان و نردبان پیروزى تــان را تنهــا  

گذاشتید و او را کشتید. چه بد بارى را بر دوش مى کشید! سـرنگون و نگونسـار باشـید، کـه    

تالشتان ناکام و دستانتان خالى ماند و بازى را باختید و در             [جایگاه] خشم خدا خانه کردید   

و مهر خوارى و درماندگى بر پیشانى تان زده شد !

ــمویلَکُم، أتَدرونَ أي کَِبدٍ لِمحمدٍ فََریتُم؟ وأي دٍم لَه سَفکتُم ؟ وأي کَریمٍۀ لَه أصبتُم ؟     لَّقَد ِجئْتُ

ــدا  ــاُل هتَخِرُّ الِْجب و ضتَنشَقُّ الْأَر و تََفطَّرْنَ مِنْهی ت ـومالس ا، َتکَادئا إِدولَقَــد أتَیتُــم بِهــاشَی ، 

ــماء دمــا  !  جِبتُم أن قَطَرَتِ السماءِ  . أفَعالساألَرضِ و طِالع ، شَوهاء ــرَةَِخرقاء ــذَاب اْلأَخِ لَع و

ــأِر ، کَلّا   َأخْزَى إِنَّ ، فَال یستَخِفَّنَُّکم المهُل ، فَإِنَّه ال یحفِّزُه البِدار ، وال یخــاف علَیــهِ فَــوت الثّ

ربک َلبِالْمِرْصادِ.»

واى بر شما! آیا مى دانید چه جگرى از محمد صلى اهللا علیه و آله خَستید؟! و چه خــونى از

ــهاو ریختید؟! و چه دردانه اى را از او گرفتید؟!  بى گمان ، کارى ناروا کردید  . نزدیک است ک

ــم،آسمان ها از آن بشکافند و زمین دهان باز کند و کوه ها فرو ریزند  ! ]89-90 [سوره ي مری

ــر  ردانه ي او ریختید و زمین و آسمان را از سیاهى لشــکر پبه سانِ احمقان زشتکار، بر سرِ د

همانا عذاب آخرت رسوا کننده تر استکردید. آیا از خوْن بارِش آسمان، به شگفت مى آیید؟   ! 
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«بسم اهللا الرحمــن الرحیــم. از ســلیمان بــنبدین مضمون براي حسین علیه السالم فرستادند  : 

ــوفی او . صرد، مسیب بن نجبه، رفاعۀ بن شداد، حبیب بن مظاهر و پیروان مؤمن و مسلمان ک

ــانیم  . امــا سالم بر تو باد. در ستایش خدایی که هیچ معبود به حقّی جز او نیست با تــو همزب

بعد، ستایش خدایی راست که دشمن بیدادگر کینه توز تو را در هم شکست       . همان کسی که بر

این امت چیره گشت و با نیرنگ امر [خالفت] آنان را ربود. بیت المال امت را غصــب کــرد و

ان راند، سپس نیکان امت را کشت و بدانشان را نگه داشت و              بدون رضایت آنان بر آنان فرم     

مال خدا را به دست ستمگران و توانگران سپرد.  خدایش از رحمت خویش دور دارد چنانکه

ــد اکنون ما مردقوم ثمود را دور داشت.  م عراق پیشوایی نداریم. به سوي ما رهسپار شو، امی

است خداي متعال به وسیله ي تو ما را به حق فراهم آورد  .  ما در نمازهاي جمعــه و عیــد بــا 

 - که در قصر زمامداري خود است  - کاري نداریم و اگر خبر یــابیم کــه بــه 1نعمان بن بشیر

سوي ما رهسپار شده اي بیرونش کرده، به خواست خدا تا شام تعقیبــش می نمــاییم  . ســالم و

رحمت خدا بر تو باد .»

ــن علــی  این نامه به وسیله ي دو نفر به مکه فرستاده شد و دهم ماه رمضان به دست حسین ب

علیهم السالم رسید . دو روز بعد نزدیک به پنجاه نامه که هر کدام از جانب یک یــا چنــد نفــر

بود توسط سه نفر از کوفه  به مکه آورده شد . در نامه اي چنین نوشـته شــده بـود  :  «بسـم اهللا 

الرحمن الرحیم. به حسین بن على، از طرف پیروانش از مؤمنان و مســلمانان . امــا بعــد ، بــه

سوى ما بشتاب.  به راستى که مردم انتظار تو را مى کشند و نظرى به غیـر تـو ندارنـد    . پـس 

بشتاب، بشتاب. و سالم بر تو باد!»  شَبث بن رِبعى، حجار بن َابجر، یزید بن حــارث و چنــد 

تن دیگر نیز این نامه را نوشتند   :  «اما بعد، آستانه شهر، سرسبز است و میوه ها رسیده و آب ها   

فراوانند. پس هر گاه اراده کردى، بر لشکرى آماده فرود آى . سالم بر تو باد!»

حسین(ع) نامه ها را خواند، از فرستادگان در مورد وضعیت کوفه و نظر مردم پرس وجو نمود،

ــس2و در نهایت تصمیم گرفت مسلم بن عقیل را براي بررسی احوال کوفه به آنجا بفرستد  .  پ

ان بن بشیر در آن زمان از جانب یزید حاکم کوفه بود             .نُعم 1

 پیگیري نمایید   .1ماجراي مسلم در کوفه را می توانید در پیوست         2
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ــینِ بــنِ علِــی اِلَــیاین پاسخ را براي مردم کوفه نوشت:  سمنِ الرَّحیم، مِنَ اْلحمِ اللّه الرَّحبِس»

ــنْ  ــر م الْمالء مِنَ الْمْؤمِنینَ واْلمسلِمِینَ . اَما بعد؛ فَاِنَّ هانیاً وسعیداً قَِدما علَى ِبکُُتبِکُم و کانا آخِ

                    نا ِاماملَیع سلَی َانَّه لِّکُمقالَۀُ جم و َذکَرْتُم و تُمصُکلَّ الَّذِي قَص تفَهِم قَد و لِکُمسمِنْ ر لَىع قَدِم

ــنْ ــتی مِ َفاقْبِلْ َلعلَّ اللّه یجمعنا ِبک علَی الْهدي والْحقِّ. وقَد بعثْت ِالَیکُم اَِخی و ابنَ عمى و ِثقَ

   ــم ــع رأي مألکُ تَماِج قَد َانَّه َفاِنْ کَتَب أیِکُمر و ِرکُمَام و ِبحالِکُم ِالَى ْکتُباَْن ی رتُهَام تِی ویلِ بَاه

 ــم وذَوِي الْفَْضلِ و الِْحجی ِمنُْکم علی ِمثِْل ما قَدِم علَى ِبهِ رسلکُم وقََرأت فِی ُکتُبِکُم اَقْدِم علَیکُ

   قِّ وائنُ بِـالْحالـد ــِط واألخِـذُ ِبالْقِساِّال اْلعاِملُ بِالْکتابِ و ا االماممري مللّه  . فَلَع شیکاً اِْن شاءو

الْحابِس َنفْسه علی ذاتِ اللّه والسالم  » «بسم اهللا الرحمن الرحیم. از ســوي حســین بن علی بــه

ــاي شــما رابزرگان مؤمنان و مسلمانان. اما بعد، هانی و سعید آخرین فرس  تادگان شما نامه ه

آوردند و از مضمون این نامه ها آگاهی یافتم . سخن بیشتر شــما ایــن بــود کــه مــا پیشــوایی

ــم    ــق فراه نداریم، به سوي ما بیا، امید است خداي متعال به وسیله ي تو ما را بر هدایت و ح

آورد. اکنون برادر، پسرعمو و شخص مــورد وثــوق خانــدانم را نــزد شــما می فرســتم . از او

خواسته ام تا احوال و امور و افکار شما را برایم بنویسد            .  اگر نوشت که بزرگان و اندیشمندان      

و خردمندان شما بر آنچه فرستادگان شما می گویند و در نامه هایتان خوانده ام همداستانند، به               

شما خواهم آمد، ان شاء اهللا . زودي نزد  

ــا دارد و  به جانم سوگند امام و پیشوا نیست مگر آن  کس که به قرآن عمل کند و عدل را به پ

حق را اجرا کند و خود را وقف راه خدا سازد  . والسالم.»

1نامه حسین بن علی(ع) به مردم بصره 

ــن    ــد مالــک ب امام علیه السالم پس از ورود به مکه این نامه را به سران قبایل شهر بصره مانن

مسمع بکري، مسعود بن عمرو و  منَذر بن جارود  نوشت  :  «َاما بعد، فَِانَّ اللّه اصطَفی محمــدًا

ــا  ــهِ وُکنّ ِمنْ خَلْقِِه وَاکْرَمه بِنُبوتِهِ واْختاره لِرِسالَتِهِ ثُم قَبضَه اِلَیِه وقَد َنصح لِِعباِدهِ وبلغ ما اُرسلَ بِ

   ــذلِک ــا بِ ــَتأثرَ علَینــا قَومن قاِمهِ فی النّاِس فَاسقَّ الناِس بِماَحو ثَتَهروو صِیائَهاولیائَه واو و لَهاَه

72صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       1
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2ورود کاروان اسیران به کوفه و خطبه ي حضرت زینب     (س)  براي مردم 

ــهاإلرشاد:  عمر بن سعد، بقیه روز عاشورا و نیز تا ظهر روز بعد را    [در کربال] ماند و سپس ب

لشکر، فرمان حرکت داد و در حالى که دختران و خواهران حسین علیه السالم و همه زنـان و   

کودکان کاروان [اسیران] با او بودنــد، رو بــه کــوفه نهــاد.  در میــان اســیران، زیــن العابــدین

علیه السالم نیز بود. ایشان بیمار و نزدیک به مرگ بـود .

ــورااألمالى،  مفید ـ به نقل از حذلَم بن ستیر ـ : زینب دختر على علیه السالم را [پس از عاش

و به هنگام ورود به کوفه   ] دیدم و زن باحیایى سخنورتر از او ندیده ام، گویى با زبان  [پدرش]

امیرمؤمنان علیه السالم سخن مى گفت.

ــا  او در آغاز به مردم اشاره کرد که : «ساکت شوید .» َنفَس ها در سینه ها حبس شــدند و آواه

فروخفتند. زینب علیهاالسالم گفت: «الحمد للّهِ والصالةُ على أبی رسوِل اللّه، أما بعد یــا أهــلَ  

کَـالَّتِى الکوَفۀ، ویا أهلَ الَختلِ والخَذلِ ، فَال رقَأَتِ العبرَةُ ، وال هدَأتِ الرَّنَّــۀُ ، فَمـا مثَلُکُـم إلّا     

 نَکُمیخَلَا بد ـَنکُممةٍ أَنکَـثًا َتتَِّخذُوَن أَیدِ قُوعا مِن بغَزْلَه َنقَضَت «

«ستایش خداي راست و بر پدرم پیامبر خـدا، درود  ! امـا بعـد، اى کوفیـان و اى دغلکـاران    

مثَل زنى است  بى وفا! اشکتان هرگز خشک مباد    ! و ناله تان هیچ گاه فروخفته مباد    ! مَثل شما،   

ســوگندهایتان را[شــما کــه] که رشته ي خود را، پس از محکم بـافتن، از هــم مى گسســت  . 

].92 [سوره نحل، دستاویز فریب قرار مى دهید 

أال وهل فیکُم إلَا الصَلف النَّطَف ، والصدر الشَّنَف ، خَوارونَ ِفی اللِّقاءِ ، عاِجزونَ عنِ األَعداءِ ،               

ناکِثونَ لِلبیعۀِ ، مَضیعوَن لِلذِّمۀِ ، فَِبئس ما قَدمت لَُکم أنُفسُکم أن ســِخطَ اللّــه ُ علَیکُــم ، وفِــی    

ــم ِبعارِهــا    العذابِ أنتُم خالِدوَن . أتبکونَ  ! إي واللّهِ  َفابکوا کَثیرا واضــحکوا قَلیالً ، فَلَقَــد ُفزتُ

این بخش شامل مجموعه اي از گزارش ها، از منابع مختلف، است             . در ابتداي هر گــزارش نــام منبــع  1

آن آمده است .

738، ص 733صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)،  2
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ــه بــن زیــاد.  ســتایش، خــدایى را کــه حــّق خدا، یزید بن معاویه، امیر مؤمنان، از عبیــد اللّ

امیرمؤمنان را ستانْد و او را از شّر دشمنش رها کرد  ! به امیر مؤمنان ـ که خداوند او را تأییــد

کند ـ خبر مى دهم که مسلم بن عقیل، آن بر هم زننده ي وحدت، وارد کوفه شد و در خــانه ي  

ــان را از   هانى بن عروه مذِحجى فرود آمد. من بر آن دو، جاسوسانى را گماردم، تا این که آن

خانه بیرون آوردم و پس از نبرد و درگیرى، خداوند مرا بر آنان مسلّط ساخت         .  گردن آنها را  

زدم و سرهایشان را به همراه هانى بن ابى حیه وادعى و زبیــر بن  اَروح تمیمــى، بــراى شــما  

فرستادم. این دو، گــوش بــه فرمــان و بــه ســنّت و جمــاعت [مســلمانان] ملــتزم هســتند و

امیرمؤمنان، هر چه  [از اخبار کوفه که] مى خواهد، از آنان بپرسد. آن دو، اهل خــرد و فهــم و

صداقت اند.»

وقتى نامه و دو سر به یزید بن معاویه رسید، آن را خواند و دســتور داد ســرها بــر دروازه ي

شهر دمشق، نصب گردند.
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فََرضینا وکَرِهنَا اْلفُرْقَۀَ وَاحببنَا العافِیَۀ ونَحنُ نَعلَم اّنا اَحقُّ ِبذلِک الحــقِّ الْمســتَحقِّ علَینــا مِمــنْ 

تَوالّه و قَد بعثْت رسولی ِالَیُکم بِهذا الْکِتابِ وَاَنا َادعوکُم ِالی ِکتابِ اللّه و سنَّۀِ َنبِیهِ َفاِنَّ السنَّۀَ قَد      

ــۀُ  محرو ــم ُامیتَت و الْبِدعۀَ قَد اُحِییت فَاِْن تَسمعوا قَولی اَهدِکُم اِلی سبیلِ الرَّشادِ والسالم علَیکُ

اللّه و برکاتُه» «اما بعد، خداوند محمد (صّلی اللّه علیــه و آلــه   ) را از میــان خالیــق خــویش

 پیامبري خویش انتخاب کرد  . سـپس او را ي برگزید و او را به نبوت خود گرامی داشت و برا

م خیرخواهی کرده و آنچه را که بدان فرستاده شده بود به        نزد خود برد در حالی که براي مرد    

درستی ابالغ کرده بود . و ما خاندان و اولیا و اوصــیا و وارثــان او و ســزاوارترین مــردم بــه  

جانشینی او بودیم. پس دیگران بر ما پیشی جستند، و ما پــذیرفتیم و تفرقــه را نخواســتیم و

 می دانستیم که ما بــر ایــن حــق از متولیــان آن عافیت را  [براي امت] پسندیدیم، در حالی که 

ــابسزاوارتریم . اکنون این نامه را توسط فرستاده ي خود نزد شما می فرستم و   ــه کت شما را ب

خدا و سنت پیامبرش فرا می خوانم، که همانا سنت میرانده شده و بــدعت زنــده گشــته.  اگــر

ــما سخنم را بشنوید  ــر ش ، شما را به راه راست هدایت کنم؛ و سالم و رحمت و برکات خدا ب

باد.»

امام علیه السالم این نامه را به وسیله یکی از دوستانش بـه نـام سـلیمان بـه بصـره فرسـتاد       .

ــاند. همه يسلیمان به نزد بزرگان بصره رفت و نامه ي امام علی ه السالم را خواند و پیام را رس

ــاد     ــن زی 1بزرگان این نامه را مخفی داشتند مگر منذر بن جارود که آن را دسیسه ي عبیداهللا ب

ــون پنداشت . از این رو فرستاده ي امام علیه السالم و نامه اش را نزد عبیداهللا آورد. ابن زیاد چ

نامه را خواند، فرستاده ي امام علیه السالم را به دار آویخت          . سپس بر منبر شد و خطبه خواند       

و مردم را از مخالفت با یزید بر حذر داشت و بیم داد و چون صبح شد، برادر خود عثمان بن  

زیاد را بر جاي خویش نشاند و خود شتابان رهسپار کوفه شد  .

ان یزیــد را بــراي امــارت بــر کــوفه و     عبیداهللا بن زیاد در آن هنگام حاکم بصره بود و به تازگی فرم            1

کنترل ناراضیان و انقالبیون آن شهر دریافت کرده بود           . دختر منذر بن جارود همسر عبیداهللا بود      .
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1در پاسخ عبداللّه بن زبیر 

پس از مرگ معاویه و تالش حکومت براي بیعت گرفتن از چند مخالف شاخص، عبداللّه بن             

ــام زبیر، که یکی از ایشان بود، از مدینه خارج شد و در مکه اقامت گزید . او پس از ورود ام

علیه السالم به مکه گاهی هر روز و گاهی یک روز در میان   - مانند بسیاري دیگر از مردم  -

به سکونتگاه آن حضرت رفت و آمد داشت . 

ــراي او  آنچه دلخواه ابن زبیر بود این بود که امام علیه السالم از مکه خارج شود و حجاز را ب

بگذارد تا خود بتواند بر مردم فرمان براند، اما سعی او این بود کــه ایــن خواســته را آشــکار 

نکند . چون ابن زبیر از تصمیم امام براي سفر به عراق مطلع گردید نزد آن حضرت آمد و در                 

 «اي پسر رسول خدا !  اگر من هم در عراق شیعیانی مانند شــیعیان شــماانی چنین گفت:سخن

داشتم آنجا را به هر مکان دیگر ترجیح مى دادم         .» اما گویی که ترسید متهم شود، گفتارش را         

این چنین ادامه داد : «البته اگر شما در حجاز هم بمانید و بخواهید که حاکم شوید به خواست      

خدا کسی با شما مخالفت نخواهد کرد .»

سخنانی از امام علیه السالم در پاسخ وي نقل شده اســت، از جملــه اینکــه فرمــود: «ِانَّ اَبِــی

ــبر حدثَنِی َانَّ بِمکَّۀَ َکبشاً ِبهِ تُستَحلُّ حرْمتُها فَما اُِحب اَنْ اَکُوَن ذلِک الْکَبش» «پدرم به من خ

ــواهم داد که به سبب وجود قوچی در مکه احترام آن شهر درهم شکسته خواهد شد و نمی خ

ــَل فیهــا  آن قوچ من باشم!» و اینکه فرمود: «ولِئنْ اُقْتَْل خارِجًا مِنْها ِبشِبرٍ اَحب اِلَى مِنْ اَْن اُقْتَ

ــت فــی   ولَئنْ اُقتَْل خاِرجًا ِمنْها ِبشِبرَینِ َاحب ِالَى مِنْ َانْ اُقْتََل خاِرجاً ِمنْها ِبشِبرٍ واَیم اللّه لَو کُنْ

جحِر هامۀ مِنْ هذِهِ الْهوام یستَخِْرجونی حّتی یْقضُوا بی حاجتَهم واللّه لَیعتَدنَّ علَى َکما اعتَدتِ               

ــا درونالْیهود فِی السبتِ.» «اگر یک وجب بیرون از حرم کشته شوم برا یم محبوب تر است ت

ــارج از   آن، و اگر دو وجب خارج از آن کشته شوم در نزدم محبوب تر است تا یک وجب خ

ــود   آن! به خدا سوگند، اگر در آشیانه ي جانوري نیز باشم آنان مرا بیرون آورند تا به مراد خ
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[ى قصر] برو . باید تو گردنش را بزنى.»

او مسلم را باال  [ى قصر] برد، در حالى که مسلم تکبیر مى گفت، استغفار مى کرد و بر پیــامبر 

ــد صلى اهللا علیه و آله درود مى فرستاد و مى گفت: «خداوندا! میان ما و قومى که ما را فریفتن

و تکذیب کردند و خوار ساختند، داورى فرما.» مسلم را به باالى محلّى که امــروزه جایگــاه  

کفشدارها نامیده مى شود، بردند و گردنش را زدند و بدنش را به دنبال سرش پایین انداختند .

وقتى مسلم بن عقیل به شهادت رسید، ابن زیاد، دستور داد هانى بن عــروه راتاریخ الطبري: 

ــروشِ به بازار ببرند و سرش را از بدنش جدا کنند. هانى را با دستان بسته به بازار خرید و ف

ــذِحجى نیســت ! اى ذحِج! امروز براى من، مگوسفند بردند و او پیوسته مى گفت: «اى قبیله م

ــتش را  ــد، دس قبیله مذِحج ! قبیله مذِحج کجاست؟ » آن گاه چون دید کسى او را یارى نمى کن

کشید و از طناب، بیرون آورد و گفت: «آیا عصایى، کاردى، سنگى، استخوانى یافت نمى شود 

تا آدمى از جان خود، دفاع کند؟» بر او حمله بردند و او را محکم بستند .  

آن گاه به وى گفتند: «گردنت را دراز کن.» گفت: «من نسبت به گردنم، ســخاوتمند نیســتم و  

شما را بر کشتن خویش یارى نمى کنم .» 

ــِه غالم عبید اللّه بن زیاد [...] با شمشیر، ضربتى بر او زد؛ ولى اثر نکرد. هانى گفت: «إلَى اللّ

ــت المعاد، اللّهم إلى رحمتِک ورِضوانِک  » «بازگشت، به سوى خداست. خدایا! به سوى رحم

تو و رضوان تو .» آن گاه [آن غالم،]  ضربه اى دیگر زد و او را کشت  .

1نامه ي ابن زیاد به یزید بن معاویه       

 عبید اللّه بن زیاد، دستور داد مسلم بن عقیل و هانى بن عروه ـ که خداوند، آن دو را               الفتوح:

رحمت کند ـ را وارونه به دار کشند و تصمیم گرفت سرهاى آنان را نــزد یزیــد بــن معــاویه  

بفرستد.. . .

سپس نامه اى این چنین براى یزید بن معاویه نوشت        : «به نام خداوند بخشنده مهربان    . به بنده  
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ــدترینِ بنــدگانش،   1قبیله ثَقیف بود   ـ کاشتید. من امیدوارم که خداوند، شهادت را به دســت ب

روزى ام گرداند.»

ابن زیاد گفت: «نَْفست، آرزوى چیزى داشت که خداونــد، آن را از تــو دریــغ کــرد و تــو را 

شایسته آن ندانست و آن را بـه اهلـش سـپرد   !» مسـلم گفـت  : «اهـل آن کیسـت، اى پســر  

مرجانه؟»  ابن زیاد گفت : «اهل آن، یزید بن معاویه است  .»  مسلم گفت: «ستایش خدا را! مــا

گمان مى کنى کــه در«به حکمیت خداوند در میان ما و شما، راضى هستیم .» ابن زیاد گفت : 

حکومت، سهمى دارید؟  » مسلم گفت: «به خدا سوگند، گمان که نه، بلکه یقین دارم.»

ابن زیاد گفت: «اى مسلم! به من بگو که چرا به این شــهر آمــدى، بــا ایــن کــه کارهایشــان 

به سامان بود؛ ولى تو آن را بر هم زدى و وحدت آنان را در هم شکستى؟   »

مسلم گفت:  «براى تفرقه و بر هم زدن نظم نیامدم؛ بلکه شما زشتى ها را آشکار و خوبى ها را  

دفن کردید، بدون رضایت مردم، بر آنان حکومت کردید، آنان را به غیرِ آنچــه خــدا دســتور   

ــر داده بود، وا داشتید و مانند کسرا و قیصر با آنان رفتار کردید. ما آمدیم تا در میان آنان، ام

به معروف و نهى از منکر کنیم، به حکِم کتاب و سنّت فرا بخوانیم و مــا، شایســته ایــن امــور  

هستیم، چنان که پیامبر خدا دستور داد.»

ابن زیاد ـ که خداوند، او را لعنت کند ـ شروع به دشنام دادن به مسلم و علـى علیه السـالم و   

حسن علیه السالم و حسین علیه السالم کرد .  مسلم به وى گفت: «تو و پــدرت، شایســته ایــن 

دشنام ها هستید. هر چه مى خواهى  بکن ، اى دشمن خدا !»

2شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه    

ــن االرشاد:  ــه اب [ابن زیاد پس از گفتگو با مسلم، خشمگین شد و ] گفت: «کجاست کســى ک

عقیل بر سرش ضربت زد؟ » بکر بن حمراِن احمرى را آوردند.  ابن زیاد به وى گفــت: «بــاال

این سخن طعنه اي است به نسب دروغین عبیداهللا          . همان طور که پیش تر گفته شــد، معــاویه، زیــاد     1

پدر عبیداهللا را بر اساس ادعاي واهی ابوسفیان، پسر ابوسفیان و برادر خود اعالم کرد                .
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 را شکستند بر من تعدي خواهند نمود .»1برسند، آنان همچون قوم یهود که حرمت روز شنبه

ــب   در نقل دیگري است که امام علیه السالم   فَنْ بِشاِطئِ الُْفراتِ اَحرِ َلئِنْ اُدینَ الزُّبا ابفرمود: «ی

ِالَى مِنْ َانْ ُادفَنَ ِبفناءِ اْلکَعبِۀ      .»  « پسر زبیر  ! اگر در کنار فرات دفن بشوم برایم محبوب تر است          

از اینکه در آستانه ي کعبه دفن شوم  .»  

سرانجام ابن  زبیر     

اصرار ابن زبیر در استفاده از حرم خداوند به عنوان پناهگاه باعث شد در آینده اي نه چنــدان        

دور خانه ي خدا دو مرتبه سنگباران گردد. 

ــا ــود ب سه سال از شهادت حسین بن علی علیه السالم گذشته بود. از آنجا که ابن زبیر حاضر نب

ــدینه،  یزید بیعت کند، یزید لشکریان خود را پس از  جنگ  «حرّه» و کشتار و غارت مردم م

 هجري به سوي مکه روانه کرد تا ابن زبیر را سرکوب کند. چون لشــکریان یزیــد64در سال  

شهر را به محاصره ي خویش در آوردند، ابن زبیر براي حفظ جانش بــه کعبــه پناهنــده شــد .

سرانجام کار به جایی کشید که لشکریان یزید از باالي کوه ابوقـبیس داخـل مسـجدالحرام و     

خود کعبه را با منجنیق سنگباران نمودند و گوي هاي مشتعلی نیز به درون کعبه پرتاب کردند   .

در اثر این سنگباران قسمتی از خانه کعبه خراب شد            . در گرماگرم این حمله خبر مرگ یزید      

به مکه رسید و لشکریانش متفرق شدند و ابن زبیر خانه ي کعبه را تجدید بنا نمود  .

پس از مرگ یزید ابن زبیر مردم مّکه را به بیعت با خود دعوت کرد و گروهی نیز با او بیعت              

ــر 73نمودند. در سال   در دوران خالفت عبدالملک، حجاج بن یوسف مأمور سرکوبی ابن زبی

ــد  گردید و با چند هزار نفر شهر مکه را به محاصره خویش درآورد . در این محاصره، که چن

ــه  ماه به طول انجامید، نیز ابن زبیر به کعبه پناهنده گردید  . باالخره کار به جایی کشــید کــه ب

دستور حجاج از پنج نقطه ي شهر به وسیله منجنیــق داخــل مســجدالحرام ســنگباران شــد و 

قسمت هایی از کعبه ویران گردید . ابن زبیر در این جنگ کشته شد و حجاج بن یوسف کعبه را   

 آمده است .166 تا 163ي اعراف، آیات     ماجراي قوم یهود و سبت      (روز شنبه  ) در سوره  1

24



تجدید بنا کرد.

1خطبه حسین بن علی (ع) در مکه  

ــاه با نزدیک شدن موسم حج مسلمانان و حاجیان گروه گروه وارد مکه می شدند . در اوایل م

ذیحجه امام علیه السالم مطلع گردید که به دستور یزیدبن معاویه، عمرو بن سعید بن عاص به                   

ــل آن  ــا قت ظاهر به عنوان امیر حاج وارد مکه شده، اما در نهان دستور گرفتن بیعت از امام ی

ــا تبــدیل اعمــال   حضرت را دارد. آن حضرت تصمیم گرفت بدون شرکت در مراسم حج و ب

شنبه هشتم ذیحجه از مکه به سوي عراق حرکت کند  . حج به عمره ي مفرده در روز سه

امام قبل از حرکت افراد خاندان بنی هاشم و گروهی از شیعیان خویش را که در مدت اقامت      

ــى2آن حضرت در مکه بدو پیوسته بودند جمع کرد و در جمع آنان فرمود ــوت عل خُطَّ الم» :

  عقــوبنــی ِبالشَّــوقِ إلــى أســالِفی اشــتِیاَق یلى جیِد الفَتــاة، مــا أولَعةِ عَکخَطِّ القِالد منی آدب

ــرُ إلــى أوصــالی تَُقطِّعهــا  ــأَّنی أنظُ علیه السالم إلى یوسف وأخیهِ ، وإنَّ لی مصَرعا أَنا القیهِ، کَ

ــِت ، َنصــبُِر   وحوش الفَلَواتِ غبرا وعفرا ، قَد ملَأَت مِنّی أکراشَها ، رِضَى اللّه ِ رِضانا أهــَل البی

    ــارِقَه ــن تُف ــترَتُه ، ولَ ــه وعِ على بالئِهِ ِلیوفِّینا ُاجور الصاِبرینَ ، وَلن تَشُذَّ عن رسولِ الّله ِ حرمتُ

أعضاؤُه ، وهِی مجموعۀٌ فی حظیرَةِ القُدسِ ، تََقرُّ ِبهِم عینُه ، وُتنجزُ لَهم عِدتُه ، أال من کانَ فینا                

مرگ همچون گردنبند دختران آویــزه يباِذالً مهجَته فَلیرحل ، فَِإّنی راحٌِل غَدا إن شاء الّله »  «

ــه   گلوي بنی آدم است. دیدار گذشتگان خود را چه مشتاقم، اشتیاقی همچون اشتیاق یعقوب ب

دیدار یوسف و برادرش ! براي من شهادت گاهی برگزیده اند که آن را دیدار خواهم کرد       . گویــا

به بندبندم مى نگرم که درندگان بیابان ها، آنها را از هم مى گسلند و شــکم هاى خــود را از آن   

ــا ــم ت مى آکنند. خشنودي خدا خشنودي ما خاندان پیامبر است. بر بالي او شــکیبایی می کنی

ــان پاداش صابران را به ما عطا کند. حرم و خاندان رسول خــدا از او جــدا نیســتند و در می
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گرچه مرگ را ناخوش بینگارم. 

خوش ندارم که به من نیرنگ بزنند یا فریب بخورم،

و با آب گوارا، آب گرم و تلخ را مخلوط کنم  .

هر کسى روزى، مرگ را مالقات مى کند  .

با شما نبرد مى کنم و از سختى، هراسى ندارم   . 

به وى گفتند: «به راستى که نیرنگ و فریبى نیست.» ولى مسلم، بدان توجه نکــرد و پــس از

دیدن جراحت هاى سنگین، جمعیت بر او هجوم آوردند و مردى از پشت به وى ضربتى زد و    

به زمین افتاد و به اسارت گرفته شد .

1گفتگوي مسلم بن عقیل با ابن زیاد    

:  چون مسلم بن عقیل را بر عبیداللّه بن زیاد وارد کردند، بر او سالم نکرد . نگهبان بهالملهوف

ــه وى گفت: «بر امیر، سالم کن.» مسلم به او گفت: «واى بر تو ! ساکت شو ! به خدا سوگند ک

او براى من، امیر نیست.»

ابن زیاد گفت: «مانعى ندارد. سالم کنى یا نکنى، کشته خواهى شد.»

مسلم به وى گفت : «اگر مرا بکشى، به راستى که بدتر از تو، بهتر از مــرا کشــته اســت و تــو 

هیچ گاه بد کشتن و زشت مثله کـردن و بدسرشـتى و پیـروزىِ دنـائت آمیز را رهـا نخـواهى      

ساخت و کسى به این کارها، سزاوارتر از تو نیست  .»

ــاد ابن زیاد به وى گفت: «اى نافرمان و اى تفرقه افکن!  بر امام خویش، خروج کردى و اّتح

مسلمانان را بر هم زدى و بذر فتنه در میان آنها پاشیدى    !»

مسلم گفت: «دروغ مى گویى، اى پسر زیاد ! همانا معاویه و پسرش یزید، اّتحاد مســلمانان را

بر هم زدند و بذر فتنه را تو و پدرت زیاد پسر عبید ـ عبیدى که بنــده طــایفه بنــى ِعالج از   

. روایت ارشاد بــا ایــن روایــت اختالف هــایی دارد؛ ر      .ك. بــه297صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)،  1
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ــراى  ــر جســتجو ب ــان را ب اندازه دیه اش [جایزه مى گیرد].»  او نگهبانان را نیز فرا خواند و آن

یافتن مسلم، تحریک و تهدید کرد.

ــونتاریخ الطبرى : چون صبح شد، ابن زیاد جلوس کرد و اجازه داد مردم بر او وارد شوند.چ

محمد بن اشعث آمد   . عبیداللّه گفت : «مرحبا به کسى که دورویى ندارد و مورد اتّهام نیست          !»

ــزد و او را کنار خود نشاند. پسر پیرزنی که مسلم بن عقیل را پناه داده بود  [...]  صبحگاهان ن

عبد الرحمان پسر محمد بن اشعث رفته بود و به وى خبر داده بود که مسـلم بـن عقیـل، نـزد      

مادر اوست   . عبدالرحمان به نزد پدرش ـ که در مجلس ابن زیاد بود ـ آمد و با او درِ گوشى                

صحبت کرد. ابن زیاد پرسید: «چه گفت؟»

محمد بن اشعث گفت  :  «به من خبر داد که مسلم بن عقیــل در یکــى از خانه هــاى ماســت.»

ابن زیاد با چوبش به پهلوى محمد زد و گفت    : «برخیز و هم اینک او را بیاور .»

ــد  الفتوح  ــه سیص : عبیداللّه بن زیاد به جانشین خود، عمرو بن حَریث مخزومى، دستور داد ک

ــه  ــا ب مرد دالور را به همراه پسر اشعث بفرستد  . محمد بن اشعث با این جمع حرکــت کــرد ت

خانه اى رسید که مسلم بن عقیل در آن بود .

:  سپاهیان بر مسلم، هجوم آوردند و مسلم با شمشیر، در برابر آنان ایســتاد و البدایۀ و النهایۀ  

سه مرتبه آنان را از خانه بیرون راند. لب باال و پایین مسلم، ضربت خورد  . آن گاه سپاهیان به 

سوى مسلم، سنگ پرتاب کردند و طناب هاى حصیرى را آتش زدند        [و به طرفش انداختند    ]؛ 

ــان  ولى باز هم نتوانستند بر او دست یابند . مسلم با شمشیر از خانه بیرون آمد و به نبرد با آن

پرداخت.

: چون مسلم ، گروهى از آنان را کشت، محمد بن اشعث بانگ بر آورد  : «اى مســلم!الملهوف

تو در امانى.» مسلم گفت: «چه اعتمادى به اماِن اهل نیرنگ و فجور هست؟  !»  و باز یــورش

آورد و با آنان مى جنگید و سروده هاى حمران بن مالک خَثعمى را در روز نبرد خثعم و بنى          

عامر مى خواند :  

سوگند یاد کرده ام که جز به آزادگى، کشته نشوم، 
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او گردپیامبر و پاره هاي تن وي هرگز جدایی نخواهد افتاد. آنان در حریم قدس کبریایی نزد 

ــس آیند، چشم او به دیدارشان روشن شود و وعده ي خود را در حقشان وفا کند  . هال! هر ک

، که من فردا رهسپارم، ان شاء اهللا.»خون خویش را در راه ما می دهد پس به راه افتد
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در مسیر کربال  

1در پاسخ به عبداهللا بن جعفر و عمرو بن سعید    

 پس از حرکت امام علیه الســالم از مکــه طــی نــامه اي کــه بــه وســیله دو2عبدالّله بن جعفر 

ــدا، فرزندش، عون و محمد، به حضور امام ارسال داشت چنین نگاشت: «اما بعد، تو را به خ

آنگاه که این نامه را دیدى، باز گرد که بیم دارم این سفرى که در پیش دارى، موجب مــرگ     

تو و نابودى خاندانت گردد. اگر اینک نابود گردى، نور زمیــن خــاموش مى شــود؛ زیـرا تــو 

راهنماى ره یافتگان و امید مؤمنانى  . پس در رفتن شتاب مکن، که من در پىِ نامه  [بــه ســوي

تو] رهسپارم.  والسالم.»

ــد بــن  عبدالّله بن جعفر پس از ارسال این نامه بالفاصله با عمرو بن سعید کــه از ســوي یزی

معاویه به جاي ولید حاکم معزول مدینه منصوب شده بــود و دســتور گرفتــن بیعــت از امــام

 امام يعلیه السالم یا قتل آن حضرت را داشت، مالقات کرد و از وي خواست امان نامه اي برا                

ــی    بنویسد. عمرو این امان نامه را نوشت و حاضر شد براي جلب اطمینان بیشتر برادرش یحی

بن سعید را مأمور رساندن امان نامه ي امام علیه السالم نماید    . پس عبداهللا با یحیــی بــه ســوي

قافله ي امام علیه السالم که راهی کوفه بود به راه افتاد و خود را به او رساند و امان نامه را بـه   

او تسلیم کرد.

آن حضرت درخواست آنان را نپذیرفت و در پاسخ امان نامه ي عمرو بن ســعید ایــن نــامه را 

نگاشت:  «أما بعد فَاِنَّه َلم یشاقِق اللّه و رسوله من دعا الی اللّه عّزوجلَّ وعمِـلَ صـاِلحاً وقـاَل    

ِاّننی مِنَ اْلمسلِمینَ. و قد دعوت ِالی االماِن واْلبرِّ والصلۀ، فَخیرُ اَالماِن َاماُن الّله و لَنْ یؤمنَ اللّه       

ــاِْن     یوم الْقِیامۀ منْ لَم یَخفه ِفی الدنیا . فَنسأُل اللّه مخافَۀً ِفی الدنیا تُوجب لَنا َاماَنه یوم  اْلقیامۀ فَ

َنویت ِبالِکتاب صلَِتی وبرِّي فجزیت َخیراً ِفی الدنیا واالخرة؛ والسالم» «اما بعد، به راستی کــه
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به خاطر گنهکار و حاضر به خاطر غایب، بترسانند . یــاران مســلم بــن عقیــل، از اطــراف او

پراکنده شدند و شب هنگام، جز سى مرد، کسى همراهش نبود  . مسلم، وقتى اوضاع را چنیــن

ــدند   ]، دید، [از داخل مسجد کوفه] به سمت درهاى کِنده [که به خانه هاى قبیله کِنده باز مى ش

حرکت کرد؛ ولى باقیمانده ي همراهانش نیز پراکنده شدند و خودش تنها ماند و در کوچه هاى     

کوفه به این طرف و آن طرف مى رفت، در حالى که کسى همراه او نبود   .

ـ نقل به مضمون: مسلم، که دیگر در کوفه جـایی را نداشـت، بـر در خـانه اي     تاریخ الطبري 

ــلم، در نشست . زنی که در آن خانه ساکن بود، متوجه حضور وي شد و از کار او پرسید .  مس

ــی ــذیرفت، ول ــد. آن زن پ نهایت خود را معرفی کرد، و از آن زن خواست که وي را پناه ده

ــلم   پسر آن زن، که با پسر محمد بن اشعث آشنایی داشت، روز بعد گزارش محل اختفاي مس

گوش محمد بن اشعث رساند، و ابن اشعث این موضوع را با ابن زیاد در میان گذاشت.را به  

1اسارت مسلم بن عقیل   

: ابن زیاد، وقتى دیگر سر و صداهاي مردم را نشنید، گمان کرد جمعیت، وارد                 األخبار الطوال 

مسجد شده اند. گفت : «بنگرید و ببینید در مسجد کسى را مى یابید .» مسجد، کنار قصــر بــود.

آنها مسجد را جستجو کردند؛ ولى کسى را نیافتند . پس طنــاب هــاى حصــیرى [مســجد] را

آتش زدند و آنها را به طرف صحن مسجد، پرتاب کردند تا فضا روشن شود                 . آن گاه جستجو  

ــد و کردند؛ ولى کسى را نیافتند . ابن زیاد گفت:  «مردم، پراکنده شده اند و مسلم را رها کرده ان

بازگشته اند.» سپس به همراه گروهى بیرون آمــد و وارد مســجد شــد و شــمع ها و قنــدیل ها 

روشن شدند .

: عبیداللّه بن زیاد به همراه فرماندهان و بزرگان، به هنگام نماز عشا از قصــر البدایۀ و النهایۀ  

ــد بیرون آمد و نماز عشا را با مردم در مسجد جامع اقامه کرد  . آن گاه براى مردم، خطبه خوان

ــر و مسلم بن عقیل را از آنان خواست و بر جستجو براى یافتن مسلم تأکید کرد و گفت   : «ه

کس مسلم را نزد خود بیابد و خبر ندهد، خونش هدر خواهد بود و هر کس او را بیاورد، بــه 
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عبیداللّه بن زیاد به بزرگان کوفه که نزد او بودند، گفت           : «هر یک از شما در    األخبار الطوال   : 

یک جهت از برج هاى قصر بروید و از باالى قصر، به مردم رو کنید و آنان را  [از مخالفت بــا

من و یزید ] بیم دهید.» کثیر بن شهاب، محمد بن اشعث، قَعقاع بـن شَــور، شَـبث بـن رِبعـى،    

حجار بن َابجر و شمر بن ذى الجوشن ، هر یک             [از جانبى ] باالي سر مردم ایستادند و فریاد     

زدند که : «اى کوفیان ! از خداوند پروا کنید و در فتنه        [و بحران] شتاب مکنید و اتّحاد امت را    

بر هم مزنید و لشکر شام را به سوي خود مکشانید، که شما  [پیــش از ایــن، آمــدنِ] آنــان را

چشیده و صولت آنها را تجربه کرده اید !»

: ابن زیاد، کثیر بن شهاب حارثى را خواست و به وى دستور داد به همراه           الکامل فى التاریخ  

ــل،  ــر عقی فرمانبرانش از قبیله مذِحج حرکت کند و  [در کوفه ]  بگردد و مردم را از اطراف پس

پراکنده سازد و آنان را بترساند       . او به محمد بن اشعث نیز دستور داد به همراه فرمانبرانش از            

قبیله کِنده و حْضَرموت بیرون رود و پرچم امان را براى کســانى کــه بــه ســمت او مى آینــد، 

ــر      ــن َابج ــار ب جعى تمیمى، حث بن رِبلى، شَببرافرازد و همین دستور را به قَعقاع بن شَور ذُه

ِعجلى و شمر بن ذى الجوشن ِضبابى داد و سایر سران را به خاطر ُانس گرفتن با آنان و نیــز  

به خاطر کمِى همراهان و نیروهایش، نزد خود نگه داشــت . پــس آن گــروه، بــراى پراکنــده

ساختن مردم، بیرون رفتند .  عبیداللّه به بزرگان و سرانى که نزد او بودند، دستور داد از بــاالى  

قصر، براي مردم سخن گویند و به فرمانبران، وعده نیکى دهند و اهل سرکشى را بترســانند و 

آنان چنین کردند.

 ابن زیاد، محمد بن اشعث بن قیس و کثیر بــن شــهاب حــارثى و گروهــى  أنساب األشراف:

دیگر از سران را فرستاد تا مردم را از مسلم بن عقیل و حسین بن على علیه السالم جدا کنند                  

و آنان را از یزید بن معاویه و لشکر شام و قطع بخشش هاى حکومتى و کیفر شدن بى گنــاه 

مسلم می دانست که ابن زیاد بعد از دستگیري هانی به سراغ او خواهد آمد             . به این ترتیب، به نظــر      

می رسد که وي، با وجود اطالع از نبود یاري از سوي مردم کوفه، چون راه دیگري پیش روي خــود                 

نهضــت امــام نمی دید حرکت خود به سوي دارالحکومه را آغاز کرد         .  براي تحلیـل بیشــتر ر    .ك. بــه 
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راه مخالفت با خدا و رسول او نپیموده است آن کس که به سوي خــداي عزّوجــّل بخوانــد و 

. و تــو بــه امــان وشــدگانم عمل صالح انجام دهد و سخن او این باشد که همانا من از تسلیم

همانا بهترین امان ها امان خدا است و کسی که در دنیا خوف خدانیکی و پیوند فراخوانده اي؛ 

نداشته باشد در روز قیامت از جانب او امانی نخواهد داشت . پس، از خداوند خوفی در دنیــا

ــامه  را خواستاریم که امان او را در روز قیامت براي ما موجب شود   . و اگر منظور تو از این ن

ایجاد پیوند با من و نیکوکاري نسبت به مــن بــوده، در دنیــا و آخــرت جــزاي خیــر بینــی  .

والسالم.»

ــام عبداهللا چون از انصراف حسی ــا ام ن بن علی علیه السالم ناامید شد به دو فرزندش گفت که ب

بمانند و خود با یحیی بن سعید به مکه بازگشت.

1با فَرَزدق

ــه خین نقل کرده اند که چون  بعضی مور ــراق روان حسین بن علی علیه السالم از مکه به سوي ع

 ماجراي این مالقــات ازشد، در خارج از شهر با فرزدق، شاعر معروف عرب، برخورد کرد .

زبان فرزدق این گونه روایت شده است:

من در سال شصت با مادرم عازم مکه براي انجام مراسم حج بـودم . بـه هنگـامی کـه وارد   ”

ــه  ــیدم، ب محدوده ي حرم شدم در حالی که افسار شتر مادرم را به دست گرفته بودم و مى کش

قافله ي حسین بن علی علیه السالم که از مکه به سوي عراق در حرکــت بــود برخــوردم و بــه   

ــو، ــداي ت حضورش رفتم. پس از سالم و تعارفات گفتم: «یابن رسول اللّه! پدر و مادرم به ف

چه چیز باعث خروج تو از مکه با این عجله، قبل از انجام مراسم حج، شــده اســت؟ » امــام

فرمود : «لَو لَم َاعجلْ الُخِْذت»  «اگر شتاب نمی کردم دستگیر می شــدم .» آنگــاه امــام از مــن

پرسید : «تو کیستی؟  » گفتم: «مردي از ملت عرب   » و به خدا سوگند امام در شناسایی من به         

همین اندازه بسنده کرد و در این مورد چیز دیگري نپرســید . ســپس پرســید کــه نظــر مــردم

[عراق] نسبت به اوضاع چگونه است    . گفتم: «خبر را از خبره اش مى خواهی؛ دل هاي مردم با    
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تو و شمشیرهایشان بر علیه توست، و مقدرات در دست خداست و خــدا هــر چــه بخواهــد  

ــو فِــی شَــأن ِانْ نَــَزلَ مٍ هورُو کُل یلِلّهِِ االَم قْتدمی کند  .» امام در پاسخ من چنین فرمود  : «ص

ــکْرِ واْن حــاَل  ــتَعانُ علــی اَداءِ الشُّ سالْم ــو هماِئهِ ولی نَعاللّه عدمنَرْضی فَنَحو ِبما نُِحب الْقَضاء

همه ي امــورالْقَضاء دوَن الرَّجاءِ فَلَم یتَعد منْ کاَن الحقُّ نِیتَه والتّقْوي سِریرََته   » «راست گفتی ! 

در دست خداست و او هر روز در کاري اســت . اگــر قضــا بــدانگونه کــه دوســت داریــم و

می پسندیم نازل شود، خدا را بر نعمت هایش سپاس می گوییم و هم اوســت مــددکار در اداي   

شکر، و اگر قضا بر خالف انتظار فرود آید، آن کس که نیتش حق و در نهادش تقــوي اســت 

ستم نکرده است .»

چون سخن امام بدینجا رسید، گفتم : «آري، خدا تو را به خواسته ات برساند و از زیان ها بــاز

دارد.»  آنگاه مسائلی درباره ي حج و غیر آن سؤال کردم . امام پــس از پاســخ دادن بــه ایــن

“سؤالها مرکب خود را حرکت داد و خداحافظی کرد و از همدیگر جدا شدیم.

1دومین نامه به مردم کوفه  

ــام    «حــاجز» ــه ن 2آنگاه که حسین بن علی علیه السالم در مسیر خود به سوي کوفه به منزلی ب

ــت و   وارد گردید، نامه اي خطاب به مردم کوفه و در پاسخ به نامه اي از مسلم بن عقیل نگاش

 «َاماتی از این نامه چنین است   : به سوي آنان فرستاد. قسم3قیس بن مسِهر صیداوي  به وسیله 

         ألْتقِّنا فَسالطَّلَبِ بِح رِنا ولی نَصع ِتماِعکُمخْبُِرنی ِباجقیل یلِمِ بنِ عسم کِتاب لَىع درو فَقَد دعب

  ــومــۀَ ی اللّه اَْن یحسِنَ لَنَا الصْنع و یثیبکُم علی ذلِک َاعظَم اَالجِر وقَد شَخَصت اَِلیکُــم مِــنْ مکَّ

الثّالثاءِ لَِثماٍن مضَینَ ِمنْ ذي اْلحِجۀِ فَإذا قَدِم علَیکُم رسولی فَاْنکَِمشُوا فی اَمِرکُم فَاِنِّی قادم فی                

َایامی هذِهِ ان شاء اهللا» «اما بعد، نامه ي مسلم بن عقیل به من رسید که مرا از اجتماع شما بــر  

ــر   .یاري ما و طلب حق ما خبر می داد   ــما را ب  از خدا خواستم که کار ما را نیک گرداند و ش
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عده اي این فرستاده را عبداهللا بن یقطُر دانسته اند         .3
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ــر منــبر رفــت و بــه همــراه او شورش کنند. از این رو، از قصر (دارالحکومه) بیرون آمد و ب

بزرگان کوفه، نگهبانان و خدمتکارانش بودند . او حمد و ثناى خدا را بـه جـا آورد و آن گـاه     

گفت: «اما بعد، ـ اى مردم ـ به اطاعت خداونــد و پیشــوایانتان چنــگ زنیــد و از اختالف و  

تفرقه بپرهیزید تا مبادا نابود و خوار گردید و کشته شوید یا مـورد ســتم و محرومیـت قـرار     

ــذور ــاْند، مع گیرید. برادرت کسى است که با تو یک رنگ باشد، و آن که [پیش از تنبیه] ترس

است.» 

او خواست از منبر پایین بیاید که دیده بانان از سمت بازار خرمافروشــان، دوان دوان، داخــل 

مسجد شدند و مى گفتند: پسر عقیل آمد! پسر عقیل آمد!

عبیداهللا به سرعت به قصر رفت و درها را بست   .

 به نقل از عباس جدلی): ما با ابن عقیل  [به سوي دارالحکومه ] حرکت کردیم، تاریخ الطبري (

در حالی که چهار هزار نفر بودیم،    [ولی] وقتی به قصر رسیدیم تنها سیصد تن با ما باقی مانــده  

.1بودند

در گزارش هاي مربوط به تعداد افراد قیام کرده همراه مسلم، نشانه هایی از غلــو مشــاهده می شــود                .1

بعضی گزارش ها عده ي افراد که به قصر رسیده اند را همان چهار هزار نفــر دانســته اند کــه شــامگاه                  

پراکنده شده اند  . اما در صورتی که مسلم چهار هزار نیروي گوش به فرمان داشت، ابن زیاد، کــه بنــا                  

ــتی به همان گزارش ها تنها سی یا چهل نفر در قصر داشت، هرگز قادر به مقاومت نبود                . در واقع، ح

باید به همین گزارش طبري که تعداد اولیه را چهار هزار نفر و تعداد باقی مانده را سیصد تــن اعالم                    

کرده هم به دیده ي تردید نگریست        . به نظر می رسد تعداد افرادي که این گزارش هــا آمــده، نــه بــر            

اساس یقین، که بر اساس حدسیات و تخمین تعداد یاران مسلم با توجه به ادعاهاي مطرح شده از                                 

جانب کوفیان، و همین طور گزارش هاي مبالغه آمیز خود کوفیان از افرادي که حاضر به یاري مسلم                          

هستند، شکل گرفته باشد    . احتماالً تعداد همراه شدگان با مسلم هنگام حرکت به سوي دارالحکومه                 

از همان ابتدا هم زیاد نبوده، و همان عده هم به سرعت پراکنده شده اند              .

در واقع، بسیاري از مردم کوفه و بزرگان اقوام، پیش از شــروع حرکــت مســلم بــن عقیـل، خــود را                

باخته بودند و مسلم در زمان دستگیري هانی یــاران چنــدانی نداشــت        . ابن زیــاد از همــان ابتــدا بــا   

اطمینان در جمع ها حاضر می شد و سخنرانی می کرد و مردم را تهدید می نمــود               . ایــن تهدیــدها در 

بسیاري از بزرگان کوفه اثر کرد، و در نتیجه عده اي به ابن زیــاد پیوســتند و عــده اي گوشه نشــینی                 

اختیار کردند  . رضایت ساده ي قبیله ي مذحج به دستگیري هانی بر اساس گفته ي شریح، و پراکنده              

شدن سریع ایشان نیز نشانه اي از تسلیم مردم به سیاست تطمیع و تهدید ابن زیاد است                   . 
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ــر  ــه ب محمد بن اشعث گفت  :  «ما به هر چه امیر بپسندد خوشنودیم، چه به سود ما باشد و چ

زیان ما، چون امیر بزرگ و مهتر ما است!»

ــده و  ــج آم ــبیله ي مذحِ از آن سو، عمرو بن حجاج زبیرى شنید که هانى کشته شده پس با ق

قصر ابن زیاد را محاصره کرد، و گروه بسیارى با او بودند، آنگاه فریـاد زد    : «مـن عمـرو بـن   

ــته، و از  ــت برنداش حجاجم و اینان سواران قبیله ي مذِحج هستند، ما که از پیروى خلیفه دس

گروه مسلمانان جدا نشده ایم   [،پس چرا باید بزرگ ما هانى کشــته شــود ]؟» و اینــان شــنیده

بودند که هانى کشته شده است .

پس به عبیداللّه بن زیاد گفتند:  «این قبیله ي مذِحج است که بر در قصر ریخته انــد  !» ابن زیـاد 

به شریح قاضى گفت : «به نزد بزرگشان [هانى]  برو و او را ببین، سپس بیرون رو و اینــان را  

آگاه کن که او زنده است و کشته نشده .» شریح به اتاق هانى آمــده او را دیــد  . چــون هــانى

شریح را دید گفت  : «اى خدا! اى مسلمانان! قــبیله ي مــن هالك شــدند ! کجاینــد دینــداران!

ــرون قصــر  کجایند مردم شهر؟» و خون به ریشش می ریخت، که صداى فریاد و غوغــا از بی

شنید، پس گفت  : «من گمان دارم اینها فریاد قبیله ي مذحج و پیروان مسلمان من است، همانا       

اگر ده تن پیش من آیند مرا رها خواهند ساخت !»

شریح که این سخن را شنید به نزد قبیله ي مذحج آمده گفت    : «همین که امیــر آمــدن شــما و

سخنانتان را درباره ي بزرگتان شنید، به من دستور داد بر او درآیم، پس من پیش او رفتــم و    

ــده اســت، و   او را بدیدم، و به من دستور داد شما را ببینم و به اطالع شما برســانم کــه او زن

اینکه به شما گفته اند او کشته شده، دروغ است .» عمــرو بــن حجــاج و همراهــانش گفتنــد:

«اکنون که کشته نشده، خداى را سپاسگزاریم » و پراکنده شدند   .

1حرکت مسلم بن عقیل به سوي دارالحکومه  

: عبیداللّه چون هانى را کتک زد و زندانى نمود، ترسید که مـردم بـه خـاطر او    تاریخ الطبرى

، ج  تاریخ الطبري   ،   276، ص  274، ص 273، ص 272، ص  268ص شهادت نامه ي امام حسین      (ع)،   1

369، ص 5
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این  [کار] باالترین پاداش دهد   . من روز سه شنبه هشتم ذي حجه از مکه به سوي شما حرکت          

ــتر   کرده ام. چون فرستاده ي من به کوفه رسید در    [سر و سامان دادن به] کار خود هر چه بیش

ها بر شما وارد می شوم، ان شاء اللّه .»شتاب کنید که من همین روز  

گفته شده که مسلم بن عقیل، حدود یک ماه پیش از آنکه بـه شـهادت برسـد بـراي حسـین       

علیه السالم نامه اي نوشته بود و او را از همراهی مردم کوفه خبر داده بود . قیس بن مســهر بــا

ــرنامه حسین علیه السالم به سوى کوفه آمد تا به قادسیه رسید  . در این محل  ،1حصین بن نُمی

ــرو و آن او را دستگیر کرد و نزد عبیداللّه بن زیاد فرستاد  . عبید اللّه به او گفت: «باالى قصر ب

دروغگو، زاده ي دروغگو را نفریــن کــن ». وى، بــاال رفــت و گفــت: «اى مــردم! بــه زودي

حسین بن على، بهترین آفریده خدا، فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا، [به اینجــا] مى رســد. مــن،

فرستاده ي او به سوى شمایم و در منزلگـاه حـاِجز، از او جـدا شــدم      . دعـوت او را اجـابت  

گویید .» و سپس عبیدالّله و پدرش را نفرین کرد و براى على بن ابى طالب آمــرزش خواســت .

عبیداللّه، دستور داد او را از فراز قصر به زیر افکندند و به شهادت رساندند .

2در منزل زرود، دیدار با زهیر بن َقین    

 چون حسین بن علی علیه السالم به زرود رسید، خیمه اي برافراشته دید و در مورد صاحب آن            

 است. او به حج رفته بود و اکنون از مکــه بــه3سؤال کرد. گفتند که خیمه از آنِ زهیر بن قَین 

ــد. ــوت نمای کوفه می رفت.  حسین علیه السالم شخصی را نزد او فرستاد تا او را به گفتگو دع

عده اي از همراهان زهیر این ماجرا را چنین روایت کرده اند :

ــزي   ما همراه زهیر بن قین بودیم و چون از مکه بیرون آمدیم با حسین هم مسیر شدیم، و چی

ــا آن  ــم،  ت براي ما ناخوشایندتر از آن نبود که در همان جایی که او منزل می کند منزل گزینی

در بعضی منابع نام وي     «حصین بن تَمیم  » ذکر شده است  .1

73، ص 2، جاالرشاد 2

زهیر بن قین، از شخصیت هاي مهم کوفه و زبانزد در شرافت و شجاعت بود و نیز گفته شده که  از                            3

طرفداران و خون خواهان عثمان بوده است       .

30



که در محلی ناگزیر با او هم منزل شدیم  . پس حسین در یک سو فــرود آمــد و مــا در ســوي  

دیگر.

نشسته بودیم و غذا می خوردیم که مردي از جانب حسین آمــد و ســالم کــرد و گفــت : «اي

زهیر بن قین، اباعبداهللا الحسین مرا به سوي تو فرستاده تا نزد او بروي     .» هر که با ما نشســته 

بود آنچه در دست داشت انداخت و خاموش نشستیم،  [و هیچ حرکتی نمی کردیم] گــویی کــه

پرنده اي بر سر ماست  .

ــزد او  ــو ن همسر زهیر به او گفت: «سبحان اللّه! آیا پسر رسول خدا به سوى تو مى فرستد و ت

نمی روي که سخنش را بشـنوي و بـازگردي؟  »  پـس زهیـر برخاسـت و بـه سـوى حسـین      

ــتور داد خیمه اش را علیه السالم رفت و چیزى نگذشت که با چهره اي درخشان بازگشت  . دس

برکنند و با اسباب و وسایل سفرش به نزد خیمه هاي حسین علیه السالم منتقل کنند              . سپس به 

ــبب  ــه س همسرش گفت: «تو را طالق دادم . به خویشان خود ملحق شو، زیرا دوست ندارم ب

من چیزي جز خیر به تو برسد.» آنگاه بــه همراهــان خــود گفــت : «هــر کــس از شــما کــه

1می خواهد مرا پیروي کند و با من بیاید، وگرنه این آخرین دیدار ماست     .. . .»

2در منزل ثعلبیه، خبر شهادت مسلم بن عقیل    

قافله حسین بن علی علیه السالم پس از گذشتن از منازل خزیمیه و زرود، به منزل ثَعلبیه وارد               

گردید. ابن سلیم که از مردم کوفه است مى گوید: من و همراهم پــس از انجــام مراســم حــج،

همت خود را به کار بستیم که هرچه زودتر به کــاروان حســین بن علی علیه الســالم برســیم و 

 آن حضرت رسیدیم. در همیــن محــل بــهي سرانجام کار او را بدانیم. در منزل زرود به قافله 

مسافري به نام بکیر که از کوفه مى آمد برخوردیم و خبر شهر خود را از وي جویا شــدیم . او

در بعضی منابع گفته شده است که همسر زهیر هنگام وداع با او گریست و گفــت                : «خداونــد یــار و1

یاور تو باشد و خیر را براي تو فراهم آورد، از تو می خواهم که در قیامت مرا در نزد جد حسین یــاد                     

)46، ص مثیراالحزان   و 45، ص اللهوف کنی.» (ر.ك. 
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زیاد آوردند. عبیداللّه، او را به خاطر پناه دادن به مسلم بن عقیــل، ســرزنش کــرد و بــه وى

: «مردم ، مّتحد و هم سخن اند. چرا در جهت تفرقه و جدایى آنان، به مــردى کــه بــراى  1گفت

تفرقه افکنى آمده، کمک مى کنى؟ »

هانى به خاطر پناه دادن به مسلم، عذرخواهى کرد و گفت : «خداوند، کارهاى امیر را ســامان   

بخشد ! او بدون اّطالع و آمادگى من، وارد خانه ام شد و از من خواست که به او پناه دهــم. از

این جهت، دینى بر گردنم احساس کردم.»

.2عبیداللّه گفت: «پس او را نزد من بیاور تا تالفى اشتباهاتت گردد.» هــانى، امتنــاع ورزیــد

عبیداللّه گفت: «به خدا سوگند، اگر او را نیاورى، گردنت را خواهم زد .»

هانى گفت: «به خدا سوگند، اگر گردنم را بزنى، شمشیرها بر گِرد خانه ات بسیار مى شوند      .»

عبیداللّه دستور داد او را نزدیک آوردند و او را با چوبى یا عصایى کــج کــه همــراه داشــت،  

ــى   چنان زد که بینى اش شکست و پیشانى اش شکاف برداشت  . آن گاه دستور داد او را در یک

از اتاق هاى قصر، زندانى کنند.

ــو  االرشاد:  عبید اللّه به هانى گفت: «آیا تو پس از نابودىِ خارجیان، خارجى شده اى؟ خون ت

ــد و درِ آن بر ما حالل است! او را به بند بکشید  .» پس او را بر زمین کشانده به اتاقى افکندن

را بستند . ابن زیاد گفت: «پاسبانانى بر او بگمارید »، این کار را کردند.

ــا  ــه م حسان بن اسماء برخاسته گفت:  «بهانه ي خارجى گرى را درباره ي هانى به یکسو ِنه، ب

دستور دادى او را به نزد تو آوریم و چون آوردیمش، بینى و روى او را شکستى و خــونش     

را بر ریشش روان کردى، و می خواهى او را بکشى؟  !»

عبیداللّه گفت: «تو اینجا هستى؟» پس دستور داد او بزنند و در گوشه اي از مجلس بنشــانند  .

در گزارش ارشاد آمده که ابن زیاد جاسوس خود را با هــانی روبــرو کــرد و هــانی متــوجه شــد کــه             1

ابن زیاد از حضور مسلم در خانه ي او اطالع یافته است             .

ــه او                   2 در گزارش ارشاد آمده که هانی به تسلیم مسلم راضی نشد و عذر خود را این گونه بیان کرد ک

به خانه ي من پناهنده شده است       .
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1تسلط ابن زیاد بر کوفه 

 ابن زیاد بر سران قبیله ها و مردم بسیار سخت گرفت و گفت : «نام افراد غریبه تاریخ الطبرى:

و کسانى که امیرمؤمنان به دنبال آنان است و پیروان خوارج و افراد تفرقه افکن را کـه عقیـده    

به مخالفت و جدایى دارند، برایم بنویسید . هر کـس نــام ایــن افــراد را بنویسـد، چیـزى بــر   

ــا مــا    عهده اش نیست؛ ولى اگر ننویسد، باید تضمین کند که در میان افراد قبیله ي او، کســى ب

مخالفت نمى ورزد و بر ضد حکومت سرکشى نخواهد کرد و هر که گزارش یا تعهدي چنیــن

ــر ندهد، حکومت، نسبت به او تعهدى نخواهد داشت و مال و خونش براى ما حالل است  . ه

سردسته قبیله که در محدوده او ، یکى از کسانى یافت شود که مورد پیگرد امیرمؤمنان اسـت  

 و حّق نقابت وى،مى شودو او را به ما معرّفى نکرده باشد، بر درِ خانه اش به چارمیخْ کشیده   

ملغا مى گردد و به جنگلى در عمان، تبعید مى شود  .»

مسلم پس از آمدن عبیداهللا بن زیاد، از خانه ي مختار بــه خــانه ي هــانی بــن تاریخ الطبرى: 

 نقل مکان کرد.2عروه ي مرادي

3شناسایی محل مسلم و دستگیري هانی   

ابن زیاد، جاسوسی را به کشف مکان مسلم مأمور کرد  . آن جاسوس توانست یاران مســلم را 

ــه مســلم   با دادن پیمان هاي محکم و  [ادعاي] کمک مالی [به نهضت] فریب دهد و خــود را ب

برساند. سپس چند روز پیش او رفت و آمد کرد و اخبار را به ابن زیاد رساند    .

ــزارى را أنساب األشراف: ــین فَ صد بن اشعث ِکنْدى و اسماء بن خارجۀ بن حابن زیاد، محم 

نزد هانى بن عروه فرستاد و آن دو با وى مالیمت کردند، تا این که او را     [به فریب] نـزد ابــن 

255، ص 254صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)، 1

ــی       (ع)  وي را2 ــام عل هانی بن عروه، از یاران پیامبر     (ص)  و امام علی  (ع) بود و در همه ي جنگ هاي ام

همراهی کرد . او بزرگ قبیله بــود و احــترام فــراوان داشــت، و افــراد بســیاري از قــبیله اش ادعــاي         

طرفداري و حمایت از او را داشتند      .

49، ص 2 ج االرشاد،  ، 267، ص265صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)، 3
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گفت: «به خدا سوگند من از کوفه خارج نشدم مگر اینکه مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را     

به قتل رسانده بودند و با چشم خود دیدم که بدن هاي آن دو شهید را در بازار کوفه بر زمین                   

مى کشانند.»

 حسین بن علی علیه السالم پیوستیم و به هنگام غروب به   پس از آگاهی از این خبر ما به قافله      

ــلم   منزل ثعلبیه وارد شدیم. در این منزل با امام علیه السالم مالقات کردیم و خبر شهادت مس

و هانی را به اطالع وي رساندیم . امام با شنیدن این خبر گفت: «اِنَّا للّهِ وانَّا ِالَیهِ راجِعــونَ » و

ــتیم: ــتند. گف اشک بر صورتش جاري گردید  . همراهان امام علیه السالم و بنى هاشم نیز گریس

«شما را به خدا   ! خودت و خاندانت را حفظ کن و از همین جا برگرد که در کوفه یار و پیرو                 

ــه  نداري. ما نگرانیم که کوفیان بر ضد تو باشند .» فرزندان عقیل گفتند: «نه، به خدا سوگند ک

ما از پاي نمى نشینیم مگر اینکه انتقام خون مسلم را از کشندگان وي بگیریم یا همانند بــرادر   

ــد عــشِ ب یــی الْع خود به شهادت برسیم.» امام علیه السالم به ما نگریست و فرمود : «ال خیرَ فِ

ــرهؤُالءِ» «پس از اینها دیگر در زندگی خیر و سودي نیست.» ما دان ستیم که آن حضــرت ب

ادامه ي راه مصمم است، پس گفتیم: «خدا آنچه خیر است نصیب شما کنــد.» فرمــود: «خــدا

شما را رحمت کند.»

ــه خــدا ــه وي گفتنــد: «ب بنا به روایتی، پس از این گفتگو بعضی یاران حسین علیه الســالم ب

سوگند، تو مانند مسلم بن عقیل نیستی      .  اگر به کوفه وارد شوي مردم به سوي تو می شتابند          .»

امام علیه السالم سخنی نگفت و در انتظار ماند و بامـداد بـه جوانـان فرمـود تـا آب فـراوان       

بردارند و آنگاه به راه افتادند.

1در منزل ثعلبیه، پاسخ به یک سؤال      

ــه   در منزل ثعلبیه شخصی نزد حسین بن علی علیه السالم آمد و از آن حضرت درباره ي این آی

ــا  سؤال نمود: «یوم نَدعوا کُلَّ ُاناسٍ ِبِامامِِهم» «در آن روز [=  قیامت ] که هر قوم و ملــتی را ب

]71امام و پیشوایشان فرا می خوانیم .» [سوره ي اسراء،  

135صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1
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امام در پاسخ فرمود: «اِمام دعا ِالی هدى فََاجابوا اِلْیهِ وامام دعــا ِالــی ضَــاللَۀٍ فََاجــابوا ِالَیهــا 

هؤُالءِ فِی الْجنَّۀِ وهؤُالءِ فِی الّنار وهو قَــولُه تَعـالی  : فَِریـقٌ فِـی الْجنَّـِۀ وفَریـٌق فِـی السـعیرِ      »

ــد و   «پیشوایی به سوي هدایت فراخواند، پس  [گروهی ]  او را در رفتن بدان سو اجابت نمودن

پیشوایی به سوي گمراهی فراخواند، پس        [گروهی دیگر  ] او را در این راه اجابت گفتند        . آنان

دســته اي در بهشــتند ودر بهشتند و اینان در دوزخ، و این است گفته ي خــداي تعــالی کــه : 

].»7 [سوره ي شوري،   دسته اي در آتش  

1در منزل زباله 

قافله ي امام علیه السالم وارد منزل   «زباله» گردید و در همین منزل بود کــه نــامه اي از کــوفه

 خبر می داد. امام همه ي کسانی که بــا او  2رسید که از شهادت مسلم، هانی و عبداللّه   بن  یقطُر   

ــد ــاِنَّه قَ ــد فَ عا بمنِ الرَّحیم . اَممِ اللّه الرَّحهمراه شده بودند را فراهم آورد و چنین فرمود    : «ِبس

َاتانا َخبرٌ فَظیع قَتْلُ مسلِمِ بنِ عقیٍل وهانِی بن عرْوةٍ وعبدِاللّه بنِ یقْطٍُروقَد خَذَلتْنا شیعُتنا فَمــنْ  

َاحب مِْنکُم اإلْنصِراف َفلْینْصرِف َلیس علَیِه مِّنا ِذمام .» «بسم اهللا الرحمن الرحیم  . اما بعد، خــبر

 کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبداللّه بن یقطــر [در نـامه اي ] بـه مـا  دردناك

رسیده است . شیعیان ما، ما را بی یاور گذاشته اند      . پس هر کس از شما که می خواهد باز گردد           

چنین کند، که ما حقی بر او نداریم.»

پس از این سخن، بسیاري از کسانی که در بین راه با امــام علیه الســالم همــراه شــده بودنــد 

.3پراکنده شدند 

370 ص شهادت نامه ي امام حسین      (ع)، ،  144صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       1

عبداهللا بن یقطر را عده اي پیک مسلم به سوي امام          (ع)  دانسته اند که در بین راه دستگیر شد و بــه           2

شهادت رسید  . عده اي نیز او   (و نه قیس بن مسهِر    )  را پیک امــام  (ع) بــه ســوي مســلم دانســته اند و    

ماجرایی که پیش از این در مورد شهادت قیس بن مسهر گفتــه شــد را در مــورد او نقــل کرده انــد                

).29(ر.ك. به صفحه    

ــه                 ارشاد در 3  چنین آمده است : امام علیه السالم این کار را از آن رو کرد که مى دانست بادیه نشینان ب

این پندار از پِى او آمده اند که او به سوى شهرى مى رود کــه مردمــش بــه اطــاعت وى اســتوارند و                

)371صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)، نخواست با وى بیایند و ندانند کجا مى روند          .  (به نقل از    
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: یزید نوشت : «از بنده ي خدا یزید، امیر مؤمنان ، به عبید اللّه بــن خوارزمى مقتل الحسین(ع)

ــده اى، روزى   ــر نکوهی زیاد. درود بر تو! اما بعد، هر ستوده اى، روزى نکوهیده مى شــود و ه

ــاعري  ستوده. گذشته ها گذشته و تو رشد کرده اى و به منصب هایى ارتقا یافته اى، چنان که ش

قدیمى گفت: 

باال رفتى تا از ابرها باالتر شدى،

اکنون جایى جز نشیمنگاه خورشید ندارى .

از میان همه ي زمان ها این زمان، و از میان همه شهرها شهر تو، به حســین دچــار شــده و از   

میان همه کارگزاران، تو به او دچار گشته اى و در این آزمــون، یــا آزاده خــواهى بــود و یــا     

بنده اى که مانند بردگان  ، بندگى مى کند.

طرفدارانم از کوفیان، به من خبر داده اند که مسلم بن عقیــل در کــوفه نیــرو جمــع مى کنــد و 

مى خواهد میان مسلمانان، اختالف بیفکند و جمع بسیارى از شیعیان ابو تراب              (على )، دور او  

گرد آمده اند. هر وقت نامه ام به دستت رسید و آن را خواندى، حرکت کن تــا بــه کــوفه وارد    

شوى و مرا از آن ناحیه خاطرجمع کنى؛ که آن جا را به تو ســپرده و ضــمیمه حکمــرانى ات 

. آن گاه مانند مردى خشمگین که به دنبال کسى مى گـردد کـه او را بـه خشـم آورده    1کرده ام

ــر    ــر و اگ است ، در جستجوى مسلم بن عقیل باش و وقتى بر او دست یافتى، از او بیعت بگی

بیعت نکرد او را بُکش و بدان که در اجراى آنچه به تو فرمــان دادم، هیــچ عــذرى پــذیرفته  

نیست. شتاب، شتاب! سرعت، سرعت! والسالم!».

آن گاه نامه را به مسلم بن عمرو باهِلى سپرد و دستور داد که به سرعت، آن را به عبیــد اللّــه  

برساند. چون نامه به عبید اللّه رسید و آن را خواند، دستور داد وسایل سفر بــراى رفتــن بــه  

کوفه فراهم شود و خود نیز آماده حرکت شد .

عبیداهللا در آن زمان امیر بصره بود     .1
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وضعیت را جز ستمگرى [به زور] اصالح نمى کند. این رویه اى که تــو بــا دشــمنت در پیــش   

گرفته اى، شیوه ناتوان هاست!» نعمان گفت : «اگر من جزو ناتوان ها، ولــى در مســیر اطــاعت  

ــانى خــدا  خدا باشم، برایم دوست داشتنى تر است از این که جزو عزیزها، ولى در مسیر نافرم

باشم.»  آن گاه از منبر فرود آمد.

 عبد اللّه بن مسلم   [از مجلس نعمان] بیرون آمد و براى یزید بن معاویه چنیــنتاریخ الطبرى:

نامه اى نوشت  : «اما بعد، مسلم بن عقیل، وارد کوفه شده است و پیروان حسین بن على، با او               

ــو    بیعت کرده اند. اگر کوفه را مى خواهى، مردى نیرومند به کوفه بفرست که بتواند دستورات ت

را اجرا کند و با دشمنت، مانند تو رفتار کند          .  به راستى که نعمان بن بشیر، مردى ناتوان است        

و یا خود را به ناتوانى مى زند      ». او نخستین کسى بود که براى یزید نامه نوشت          .  سپس عمارة 

بن عقبه و عمر بن سعد بن ابى وقّاص، نیز چنین کردند .

1 انتصاب عبیداهللا بن زیاد به حکومت کوفه   

ــرجون،   تاریخ الطبرى:  چون نامه هاى بسیارى در فاصله دو روز به دست یزید رسید، وى سِ

ــوفه ــد ک غالم معاویه، را خواست و از او پرسید: «نظر تو چیست؟ به درستى که حسین، قص

کرده و مسلم بن عقیل در کوفه برایش بیعت مى گیرد. از ناتوانى نعمان و ســخنان نابجــاى او

نیز گزارش هایى به من رسیده است  .» آن گاه نامه ها را برایش خوانــد  [و گفــت :] «رأى تــو

چیست؟ چه کسى را بر کوفه بگمارم؟ » البتّه یزید، همیشه عبیـد اللّـه بـن زیـاد را سـرزنش     

می کرد .

ِسرجون گفت :« اگر معاویه اینک زنده شود، آیا به نظر او تَن مى دهى؟            »  یزید گفت : «آرى.»

سرجون، فرمان معاویه در باره حکومت عبیداللّه بر کوفه را بیرون آورد و گفت : «ایــن، نظــر

معاویه است . او از دنیا رفت و دستور داده بود که این فرمان نوشته شود         .» یزید ، این رأى را    

پذیرفت و کوفه را به عبید اللّه واگذار کرد و حکم زمامدارى آن شهر را برایش فرستاد   .
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1رویارویی با سپاه حرّ 

ــراف» کاروان امام علیه السالم پس از پشت سر گذاشتن منازل مختلف وارد منزلی به نام   «شَ

گردید . سحرگاه، امام علیه السالم به جوانان فرمود کـه آب فـراوان بردارنـد و سـپس بـه راه        

افتادند. اولِ روز را با شتاب راه پیمودند تــا روز بــه نیمــه رســید. در ایــن هنگــام یکــى از 

کاروانیان گفت: «اللّه اکبر !» حسین علیه السالم فرمود: «اللّه اکبر! براى چــه تکــبیر گفــتى؟»

گفت: «نخلستان دیدم.» دو مرد اسـدى گفتنـد  : «هیـچ گـاه در ایـن جـا حتّـى یـک نخـل       

ندیده ایم .» حسین علیه السالم از آن دو پرسید : «پس به نظر شما چــه دیــده اســت؟» پاســخ

دادند: «به نظر ما گردن اسبان و سر نیزه ها را دیده است  .» فرمود: «به خدا، نظر من نیز همین 

است.» 

سپس حسین علیه السالم سؤال کرد : «آیا پناهگاهى هست کــه بــه ســوى آن برویــم و آن را

پشت سرِ خود قرار دهیم تا با این قوم، از یک سمت روبــرو شــویم؟   » آن دو گفتنــد: «آرى،

 نزدیک توست . از سمت چپ، به سوى آن مى پیچى. اگر زودتر از این قوم بــه آنجــا ذوحسم

ــم برسى، چنان مى شود که مى خواهى.»   ســوي ذوح پس کاروان با شتاب مسیر خود را به س

تغییر داد . سپاهیانی که می آمدند نیز وقتی تغییر مسیر کاروان را دیدند، راه خود را کج کردند     .

حسین علیه السالم توانست زودتر به ذوحسم برسد. چون فرود آمدند، ســپاهیانی کــه کاروان 

 در گرماي نیم روز، از راه رسیدند .حرّ بن یزید،حدود یک هزار سوار بودند به فرماندهی  

ــبان را حسین علیه السالم به یارانش فرمود :  «به این جماعت آب بدهید و سیرابشان کنید  .  اس

نیز سیراب کنید.» گروهى از جوانان برخاستند و به آنان آب دادند تا سیراب شدند .

از یکی از سپاهیان حّر نقل شده است که    : با حرّ بن یزید بودم و با آخرین دسته از یاران وى    

ــد و ] گفــت: از راه رسیدیم. چون حسین علیه السالم دید که من و اسبم تشنه ایم ، [نزدیک آم

«اَنِخ الّراویۀ» «راویه را بخوابان  .» من سخنش را نفهمیدم، چــون راویــه نــزد [قــبیله ي]  مــا،

ــان.» و ــتر را بخواب معناى مشک مى داد. آن گاه فرمود : «یابنَ أِخ، أنِِخ الجمَل» «برادرزاده! ش
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ــیدن من، شتر را خوابانیدم . پس [مشک آبی به من داد و ] گفت: «بنوش .» چون آغاز به نوش

ــقاء» «لــب ــثِ الس نمودم، آب از مشک به رویم مى ریخت . حسین علیه السالم فرمــود  : «ِاخنِ

مشک را برگردان» و من ندانستم چه کنم. حسین علیه السالم آمد و دهــانه ي مشــک را کــج 

کرد و من آب نوشیدم و سپس اسبم را هم آب دادم .

1سخنرانی امام (ع)  براي سپاهیان حرّ

وقت نماز ظهر فرا رسید. حسین علیه السالم به حجاج بــن مســروق جعفـى فرمــود کــه اذان   

بگوید و او اذان گفت    . چون وقت برپایی نماز رسید، حسین علیه السالم با ردا و عبا و َنعلَین،             

بیرون آمد . خدا را ستایش کرد و او را سپاس گزارد و آن گاه فرمود       :«أیها النّاس   ! إنَّها معذِرةٌ  

إلَى اللّه ِ عّز و جلّ و إلَیُکم؛ إنّی لَم آِتکُم حّتى أتَتنی ُکتُبُکم، وقَدِمت علَـی رسـلُکُم     : أنِ اقــدم

ــم، علَینا، فَإِنَّه لَیس لَنا إمام ، َلعلَّ اللّه َ یجمعنا بِک علَى الهدى . َفإِن کُنتُم على ذلِک فَقَد جِئُتکُ

ــدمی    فَِإن ُتعطونی ما أطمئِنُّ إلَیهِ مِن عهوِدکُم ومواثیقِکُم اَقدم مِصَرکُم، وإن لَم َتفعلوا وکُنتُم لِمق

کارِهینَ انصَرفت عنکُم إلَى المکاِن الَّذي أقبلت ِمنه إلَیکُم   » «اى مردم! این، عــذرى اســت در

پیشگاه خداوند عزّ و جّل و شما. من پیش شما نیامدم، مگر پس از آنکه نامه هاى شما به من 

ــه   رسید و فرستادگانتان آمدند که: به سوى ما بیا که پیشوایى نداریم، امید اســت کــه خــدا ب

وسیله ي تو ما را بر هدایت فراهم آورد  . اگر بر این قراریــد، آمــده ام و اگــر عهــد و پیمــانى 

ــوش  مى سپارید که ِبدان اطمینان یابم، به شهر شما مى آیم، اما اگر چنین نکنید و آمدنِ مرا خ

نمى دارید، از پیش شما باز مى گردم و به همان جا مى روم که از آن، به سوى شــما آمــده ام .»

ــامه ي ــز اق آنان در مقابل وى، خاموش ماندند و به مؤّذن خویش گفتند که:  اقامه بگــو . او نی

نماز را گفت. حسین علیه السالم به حر فرمود :  «أتُرید أن تُصلِّی بِأَصحابِک؟» «آیا مى خواهى

با یاران خویش نماز بگزارى؟  »  گفت: «نه، تو نماز مى گزارى و ما نیز به تو اقتدا مى کنیــم.»

ــرد او  پس حسین علیه السالم با آنان نماز خواند . آن گاه به درون  [خیمه]  رفت و یارانش به گِ

ــد. ــا کــرده بودن جمع آمدند. حر نیز به جاى خویش رفت و وارد خیمه اى شد که برایش برپ
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نامه ي حسین بن على علیه السالم را برایشان مى خواند و آنان مى گریستند  . مردم با او بیعــت

 نفــر رســید. آن گــاه1کردند و این بیعت، ادامه یافت تا   [شمار بیعت کنندگان ] به هجده هــزار

ــه   ــبر داد ک مسلم ـ که خدا رحمتش کند ـ براي حسین علیه السالم نامه نوشت و به ایشان خ

هجده هزار نفر بیعت کرده اند و از او خواست به کوفه بیاید . رفــت و آمــد شــیعیان بــه نــزد

ــید. او مسلم، ادامه داشت تا این که محّل اقامتش شناسایی شد و خبر به نعمان بن بشــیر رس

والى کوفه از جانب معاویه بود و یزید هم او را ابقا کرده بود   .

2سخنرانی نُعمان بن بشیر براي مردم کوفه   

ــپاس تاریخ الطبرى: ــرد و او را س  نعمان بن بشیر، نزد مردم آمد و بر منبر رفت. حمد خدا ک

گزارد و گفت : «اما بعد، ـ بندگان خدا ـ از خدا پروا کنید و در تفرقه و فتنه و آشوب، شتاب       

مکنید؛ چرا که در فتنه و تفرقه است که مردان هالك مى شوند و خون هــا ریختــه مى شــود و 

ــود . آن گــاه اموال به غارت مى رود .» نعمان  مردى بردبار، اهل عبادت و آرامــش طلــب ب

ــاورده   ، هجــوم گفت: «من با کسى که با من نجنگد، نمى جنگم و بر کسى که به من هجــوم نی

ــى را    نمى برم و به شما دشنام نمى دهم، متعّرض کسى نمى شوم، و به ِصرف اتّهام و گمان، کس

نمى گیرم؛ لیکن اگر شما از نیات خود، پرده برداشتید و بیعت خود را شکستید و بــا پیشــواى   

خود به مخالفت برخاستید، سوگند به خدایى که جز او خدایى نیست، با همین شمشیر، تا در                

دست من است، با شما خواهم جنگید، گرچه از میان شما، کسى یارى ام نکند؛ لیکن امیدوارم      

در میان شما، آن که حق را مى شناسد، بیشتر باشــد از کســى کــه باطــل، او را گمــراه کــرده 

است.»

ــن ــت: «ای آن گاه عبد اللّه بن مسلم، پسر سعید حضرمى و هم پیمان بنى امیه، برخاست و گف

ــلم از                     1 هر چند این تعداد در بسیاري از منابع کهن آمده، اما بعید به نظر می رسد که افرادي که مس

بیعت ایشان مطمئن بوده به این تعداد رسیده باشند         . احتماالً این تعداد تخمینی است و با توجه به         

نهضت امام  به   استقبال ظاهري افراد و ادعاهاي ایشان حاصل شده است              . براي تحلیل بیشتر، ر    .ك.  
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1: مسلم بن عقیل در کوفه 1پیوست 

2وارد شدن مسلم به کوفه و بیعت مردم با او    

ــیعیانتاریخ الطبري:  مسلم آمد تا وارد کوفه شد و در خانه مختار بن ابى عبید فرود آمد . ش

به رفت و آمد با مسلم پرداختند . چون گروهى از کوفیان در آن جا اجتمــاع کردنــد، مســلم،

نامه حسین علیه السالم را برایشان خواند و آنان به شدت گریستند  . آن گــاه عــابس بــن ابــى

َشبیبِ شاکرى برخاست و حمد خدا کرد و او را سپاس گزارد و گفت              : «اما بعد، من از طرف   

مردم، سخن نمى گویم و نمى دانم در درون آنها چه مى گذرد و تو را در باره آنـان نمى فریبـم     .

ــر به خدا سوگند، از آنچه خودم را براي آن آماده کرده ام، سخن مى گویم. به خدا ســوگند، ه

گاه مرا فرا بخوانید، شما را اجابت مى کنم و بـه همــراه شـما بـا دشـمنانتان مى جنگـم و بـا      

شمشیرم از شما دفاع مى کنم تا خدا را مالقات کنم و از این کار، چیــزى جــز رضــاى خــدا

نمى خواهم.»

ــاه، سپس حبیب بن مظاهر فَقعسى برخاست و گفت : «خدا تو را رحمت کند ! با جمالتى کوت

ــز   آنچه در دل داشتى، گفتى.» سپس گفت: «سوگند به خدایى که جز او خدایى نیست، من نی

مانند عابس هستم  .» سپس حنَفى، مانند همین سخنان را بر زبان راند         . حجاج بن على گفت   :

ــد، اصــحابم را بــا «به محمد بن ِبشْر گفتم: تو هم سخنى دارى؟ » گفت: «دوست دارم خداون

پیروزى، عزیز گرداند ولى دوست ندارم کشته شوم و خوش نمى دارم که دروغ بگویم     .»

شیعیان به نزد مسلم رفت و آمد داشتند ، تا این که محّل اقامت او شناسایی شــد و خــبر بــه  

نُعمان بن بشیر رسید .

ــد   .اإلرشاد: ــکنی گزی ید، سبمسلم بن عقیل آمد تا وارد کوفه شد و در منزل مختار بن ابى ع 

ــد،  شیعیان به رفت و آمد نزد او رو آوردند. هر گاه گروهى از شیعیان نزد او اجتماع مى کردن

این بخش شامل مجموعه اي از گزارش ها، از منابع مختلف، است            . در ابتداي هر گــزارش نــام منبــع   1

آن آمده است  .
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ــدام،   ــر ک جمعى از یارانش، دور او جمع شدند و بقیه سپاه نیز رفتند و از نو، صف بستند و ه

عنان مرکب خویش را گرفته و در سایه آن نشسته بود .

1سخنرانی امام  (ع)  بعد از نماز عصر و گفتگو با حرّ    

ــس از ــید .» پ وقتى عصر شد، حسین علیه السالم به یارانش فرمود  : «براى حرکت، آماده باش

آن، بیرون آمد و مؤّذن خویش را خواند و او نداى نمـاز داد و اقـامه گفـت   .  سـپس حسـین  

علیه السالم  پیش آمد و با یارانش و سپاهیان حرّ نماز گزارد  . آنگاه رو به جماعت کرد و خدا 

را ستایش نمود و او را سپاس گزارد و سپس گفت  : «أما بعد، أیهـا النّـاس  ! فَـإِنَّکُم إن تَتَّقـوا  

وَتعرِفُوا الحقَّ لِأَهلِِه یکُن أرضى لِلّهِ، و نَحنُ أهلَ البیِت أولى بِِوالیــۀِ هــَذا اَألمــِر علَیکُــم مِــن  

ــم      ــم کَرِهُتمونــا، وجهِلتُ هؤُالءِ المدعینَ ما لَیس لَهم، والسائِرینَ فیکُم ِبالجوِر والعدوانِ، وإن أنتُ

حقَّنا، وکاَن رأیکُم غَیرَ ما أَتتنی ُکتُبکُم و قَدِمت ِبهِ علَی رسلُکُم، ِانصرَفت عنکُم          »  «اما بعد، اى  

مردم! اگر پروا پیشه کنید و حق را از آنِ صاحبانش بدانید بیشتر مایه رضــاى خــدا خواهــد

ــد کــه از آنِ بود. ما اهل بیت، به والیت این امر سزاوارتر از اینان هستیم که مــدعی چیزي ان

ایشان نیست و در میان شما به ستم و تجاوز عمل می کنند          . و  اگر ما را خوش ندارید و حّق        

ــه   ما را نمى شناسید و رأى شما جز آن است که در نامه هایتان به من رسیده و فرستادگانتان ب

نزد من آورده اند، از نزد شما باز مى گردم.»

ــالم حرّ بن یزید گفت: «به خدا ما نمى دانیم این نامه ها که مى گویى چیست  !» حسین علیه الس

ــه، دو فرمود : «اى عقبۀ بن سمعان ! دو خورجینى را که نامه هاى آنها در آن است بیاور .»  عقب

خورجین پر از نامه آورد و پیِش روى آنها ریخت    . حر گفت: «ما جزو این گروهى که به تــو 

نامه نوشته اند نیستیم. به ما دستور داده اند که وقتى به تو رسیدیم، از تو جدا نشویم تــا تـو را   

«مِــن ذلِــک أدنــى إلَیــک ــوتنزد عبیداللّه بن زیاد ببریم .» حسین علیه السالم فرمــود: «الم

«مرگ، از این کار به تو نزدیک تر است .»  آنگاه به یاران خویش فرمود: «برخیزیــد و ســوار

شوید .»
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پس یاران وي سوار شدند و منتظر ماندند تا زنان نیز سوار شدند  . آنگاه حسین علیه السالم به  

یاران خود فرمود: «برمی گردیم!» چون خواستند که برگردند، سپاهیان حرّ مانع شدند   . حسین

علیه السالم به حر گفت   : «ثَِکلَتک اُمک! ما تُرید؟ » « مادر به ماتمت بنشیند   ! چه مى خواهى؟ »

حر گفت: «به خدا، اگر کسى از عرب جز تو این سخن را به من گفته بود و در این وضع بود  

که تو هستى، هر که بود، از آرزو کردن عزادارى مادرش دریغ نمى کردم . اما به خدا، از مــادر

تو نمى توان سخن گفت مگر به نیکوترین شــکل  .» حســین علیه الســالم فرمــود: «پــس چــه

ــالم مى خواهى؟ » گفت: «به خدا، مى خواهم تو را نزد عبیداللّه بن زیاد ببرم  .» حسین علیه الس

فرمود : «در این صورت، به خدا که با تو نمى آیم         .» حر گفت : «در این صورت، به خدا که تو        

را وا نمى گذارم.»

ــط چون سخن در میان آن دو بسیار شد، حر گفت  :  «به من دستور جنگ با تو را نداده اند .  فق

دستور داده اند که از تو جدا نشوم تا تو را به کوفه برسانم.  اگر اِبــا دارى، راهــى را در پیــش 

بگیر که تو را به کوفه نرساند و به سوى مدینه هم نبَرد، که میان من و تو انصاف باشد، تا من       

براى ابن زیاد نامه بنویسم و تو نیز اگر مى خواهى به یزید نـامه بنویسـى، بنویسـى، یـا اگـر        

مى خواهى به ابن زیاد بنویسى، بنویسى . شاید خدا تا آن وقت کارى پیش آورد که مرا از ابتال  

به کار  [جنگ با ] تو معاف دارد.» به ایــن ترتیــب کـاروان حسـین علیه الســالم بــا همراهــی   

سپاهیان حر در مسیري، جز راه کوفه و مدینه، روانه شد  .

روایت شده است که چون دو گروه حرکت کردند، حـر بــه حســین  علیه الســالم گفــت   : «یــا

حسین، اِنِّی ُاذکرك اللّه فی َنفْسِک فَاِنِّی َاشْهد لئن قــاتَلْت لَُتقْتَلــنَّ »  «اي حســین، خــدا را در

مورد جانت به یادت می آورم، پس گواهی می دهم که اگر بجنگی کشته خواهی شد  .»

امام علیه السالم پاسخ داد:  «َافَِباْلموتِ تُخَوفُنِی؟ و هلْ یعدو بِکُم اْلخَطْب اَْن َتقْتُلُونی؟ و سأقُولُ 

ما قالَ اَخُو االوِس البنِ  عمهِ و هو یرِید نصرَة رسولِ  اللّه:

ِاذا ما نَوي حّقاً وجاهد مسلِماًسأمضی وما بِالْموتِ عار عَلی الَْفتی 

و فارقَ مثْبورًا و خالَف مجرمًا  و واسی الرِّجالَ الصاِلحینَ بَِنفْسِهِ  
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 ما گشایش و راه بیرون شدنی  [از تنگنا] قرار ده، به رحمتت اي مهربان ترین مهربانان  .»يبرا
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تن جدا کند؛ اما لرزه بر اندامش افتاد و نتوانست این کار را انجام دهــد   . شــمر بــه او گفــت:

«خدا بازوانت را بشکند    ! چرا مى لرزى؟ » سپس خوِد شمر پیاده شد و سرِ امام علیه السالم را         

قطع کرد و آن را به خولى بن یزید داد و گفت : «آن را براى امیر عمر بن سعد ببر.»

1آخرین مناجات حسین بن علی  (ع)

ــد و    ــان گرفتن گفته شده که آخرین دعاي حسین بن علی علیه السالم، هنگامی که او را در می

مغلوب شد، این بود: «اللّهم [أنت] متَعالِی المکاِن، عظیم الجبروتِ، شَدید الِمحـاِل، َغنِــی عـنِ  

الخَالئِقِ، عریض الکِبریاءِ، قادِر على ما تَشاء، قَریب الرَّحمۀِ، صاِدقُ الوعدِ، سابِغُ النِّعمۀِ، حسنُ   

 ،دتلــى مــا أرع قــاِدر ،إلَیک ن تابۀِ لِمقابُِل التَّوب ،حیطٌ بِما َخلَقتم ،عیتإذا د الءِ، قَریبالب

  إلَیــک حتاجــا، وأرغَــبم أدعــوك ،إذا ُذکِرت وذَکور ،إذا شُکِرت وشَکور ،ما طَلَبت درِكوم

ــلُ علَیــک کافِیــا؛  فَقیرا، وأفزَع إلَیک خاِئفا، وأبکی إلَیک مکروبا، وأستَعینُ ِبک ضَعیفا، وأَتوکَّ

           ،کروا ِبنا وقَتَلونا، وَنحنُ ِعترَةُ َنبِیعونا وخََذلونا، وَغدم غَرّونا وخَدینَ قَومِنا، فَِإنَّهینَنا وباُحکُم ب

ــى    ــه عل و ولد حبیِبک محمِد بنِ عبِد الّلهِ صلى اهللا علیه و آله الَّذِي اصطََفیتَه ِبالرِّسالَۀِ، وائتَمنتَ

ــو واال  وحیِک، فَاجعل لَنا مِن أمِرنا فََرجًا ومخَرجًا، بَِرحمتِک یا أرحم الّراِحمینَ»  «خداوندا! ت

مکان، سِتُرگ اقتدار، سخت کیفر و بى نیاز از آفریده هایى؛ بزرگی ات فراگیر است و به آنچــه   

ــون،  بخواهی توانایی؛ رحمتت نزدیک و وعده ات صادق است؛   فرو ریزنده ي نعمت، نیکو آزم

بر آنچه آفریده اي احــاطه داري؛ تــوبه ي آن کــس را کــه بــه و چون خوانده شوي نزدیکی؛ 

سویت توبه کند پذیرایی؛ بر آنچه اراده کنی توانایی؛ آنچه را که بخــواهی درخــواهی یــافت؛ 

کسی را که شکرگزار تو باشد شکرگزاري؛ یاد کننده ات را یادکننده اي  . من تــو را خــوانم کــه 

نیازمندم، و به سوي تو روي آرم که درمانده  ام . از تو فریاد خواهم که ترســانم، و در برابــرت

می گریم که غمگینم، از تو مدد می طلبم که ناتوانم، و بر تو توکل می کنم که بسنده اي    . در میان

ما و قوم ما داوري کن که آنان ما را فریفتند و نیرنگ زدند و ما را وا نهادند و به ما خیــانت 

کردند و به قتلمان رسانیدند، و ما خاندان پیامبر تو و فرزندان حبیب تو محمد صلّی اللّه علیه            
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 اُلَم لَم اِْن مِت و مُاذم لَم تُرَغما» َفاِنْ ِعشْت ذُلًّا اَْن تَِعیش و کَفی لک

«آیا مرا با مرگ می ترسانی؟ و آیا بیش از کشتن من از شما کاري ساخته است؟ مــن همــان  

می گویم که که برادر َاوسی آنگاه که می خواست به یاري پیامبر خدا بشتابد بــه پســرعمویش    

[که مخالف شرکت در جنگ بود]  گفت: 

ــد در  من به این راه می روم و مرگ بر جوانمرد ننگ نیست، آنگاه که آهنگ حق کند و بجنگ

حالی که مسلمان باشد؛

ــا هــر تبهکــاري در راه   مردان صالح جان خویش فدا کند، و از هر ناشایستی جدا شــده و ب

مخالفت کند.

ــواري    ــو را خ اگر زنده بمانم سرزنشی بر من نیست و اگر جان باختم مالمتی نمی شوم، اما ت

.»1همین بس که زنده بمانی به ننگ 

2در منزل بیضه 

کاروان امام علیه السالم و سپاهیان حر در مسیري به راه افتادند تا بــه منزلــی بــه نــام بیضــه

رسیدند. امام علیه السالم در این منزل براى یاران خویش و سپاهیان حــر ســخنرانى کــرد  . او

نخست حمد و سپاس خدا را به جا آورد و سپس فرمود :  «اَیها النّاس ِانَّ رســولَ  اللّــه صــلّی

اللّه علیه و آله قاَل منْ راي سلْطاناً جائراً مستَحِال لِحرامِ اللّه ناکِثاً عهده مخالِفاً ِلسنَّۀِ رسولِ الّله   

   خِلهــد ــه اَْن ی یعمُل فی ِعباِدالّله باالثْمِ و الْعدواِن فَلَم یغَیرْ عَلیِه ِبفِعٍل وال قَولٍ کانَ حّقاً علَی اللّ

  و ــرُوا الَْفســادَاظْه مــنِ وــۀَ الرَّحتَرَُکوا طاع طاِن وۀَ الشَّیوا طاعلَزَم انَّ هؤُالءِ قَد اَال و . خَلَهدم

ــد ــرَ. و قَ ــنْ غَی قُّ مَاَنا اَح و اللَهوا حرَّمحاللّه و راملُّوا حَاحءِ وتأثرُوا ِبالْفَىاس و وددطَّلُوا اْلحع

   ــى ــم علَ ــاِْن اَْتممتُ ــذِلُونی فَ َاتَْتنِی کُتُبکُم وقَدِمت علَى رسلکُم بِبیعتِکُم اِنَّکُم الُتسلِّمونی و التَخْ

      ــُکم بیعتَکُم تُِصیبوا رشْدُکم فَاََنا الحسینُ بنُ علِى و ابنُ فاِطمۀَ بِْنتِ رســولِ الّله َنفْسِــی مــع اَْنفُسِ

ــه         1 «ُترغما » را چنین معنی کرده اند    :  زبون و خوار شوي و نتوانی از حق خود دفاع کنی، بینی ات را ب

خاك بمالند  .
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 نــاقِکُمــتی مِــنْ اَععیب خَلَّْفتُــمو کُمدهع َنقَْضتُم لُوا وتَْفع اْن لَمةٌ ووُاس فِی لَکُمو لِکُماَه علِی ماَهو

   ــم ــم فَحظَّکُ ماهِى لَکُم ِبنُکْرٍ لَقَد فَعلْتُموها بِأبِی و أِخی و ابنِ عمی مسلِم فَاْلمغْرُور منِ اْغَترَّ ِبکُ

   ــالمالسو نْکُــمع ــه ــیْغنِی اللّ س ــهِ و َاخْطاءتم وَنصیبکُم ضَیعتُم ومنْ َنکَثَ فَِانَّما ینُْکثُ علی َنفْسِ

» «َرکاتُهبُۀ اللّه ومحرو کُملَیــهاي مردم! همانا رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود : ع هر ک

ــا فرمانراوایی ستمگر را ببیند که حرام هاي خدا را حالل می شمرد، پیمان خدا را می شکند، ب

سنت رسول خدا مخالفت می کند و در میان بندگان خـدا بـر اسـاس گنـاه و تجـاوز رفتــار       

می کند، آنگاه نه در عمل بر او بشورد و نه با گفتار، بر خداست کــه  [در روز جــزا ] او را بــه

همان جایگاهی در آورد که آن ستمگر را در می آورد.

هی هــا رابدانید، اینان به پیروي شیطان چسبیده اند و اطــاعت رحمــان را تــرك گفته انــد .  تبا 

آشکار ساخته، حدود [خداوندي ]  را تعطیل کرده، ثروت ها را بــه خــویش اختصــاص داده و

حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام ساخته اند، و من از هر کس دیگر سزاوارترم که    [بـر 

ایشان] بشورم.

ــاز ــاري ام ب نامه هاي شما به من رسید و فرستادگانتان درآمدند که   :  مرا تسلیم نمی کنید و از ی

نمی مانید . اگر بر بیعت خود بمانید به رشــد [و هــدایت یافتگی ] خــود می رســید. اینــک مــن

حسین، پسر علی و پسر فاطمه دخت رسول خدایم، خود با شمایم و کسانم با کسان شمایند                 

براي شما در من اسوه اي [و الگویی] است.و 

و اگر چنین نکردید و پیمان شکستید و دست از بیعت خود برداشتید، به جانم سوگند که این              

ــد   . رفتار از شما ناشناخته نیست، که قبًال با پدر و برادر و پسرعمویم مسلم نیــز چنیــن کردی

ــود فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد  . شما سعادت خود نشناختید و نصیب خ

، و ]10[سوره فتح،  و هر کس پیمان شکند همانا به زیان خود پیمان شکسته     را ضایع کردید،  

. والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته.»به زودي خدا [مرا] از شما بی نیاز خواهد ساخت
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کرد و شمشیر، آن را از آرنج، قطع کرد و فقط به پوست آویزان ماند              . عبداهللا، مادرش را صدا 

زد. حسین علیه السالم او را گرفت و به سینه اش چسباند و گفت : «یا بنَ أخی، ِاصبِر على مــا

َنزَلَ بِک، واحَتسِب فی ذِلک الَخیَر، فَإِنَّ اللّه َ یلِحقُک بِآبائِک الصاِلحینَ؛ بِرَسولِ اللّه ِ صلى اهللا               

علیه و آله وعلِی بنِ أبی طالٍِب، وحمزَةَ و جعفَرٍ، والحسنِ بنِ علِی صلَّى اللّه ُ علَیِهم أجمعینَ                      »

«اى فرزند برادرم  ! بر آنچه به تو رسیده، شکیبایى کن و آن را خیر به شمار آور، که خداوند،              

تو را به پدران شایسته ات ملحق مى کند؛ به پیامبر خدا، على بن ابى طـالب، حمـزه، جعفـر و    

حسن بن على، که خداوند بر همه آنان درود فرستد .»

گفته شده است که حرملۀ بن کاهل تیري به عبـداهللا بـن حسـن     (ع) زد و وي را بـه شــهادت 

رساند.

1 در میدان شهادت ه السالم امام علی

سرانجام همه ي یاران امام علیه السالم بــه شــهادت رســیدند، و آن حضــرت بــه تنهــایی، در 

ــر او ــان ب حالی که از زخم هاي بسیار برداشته بود، شمشیر می زد و سپاهیان را می راند  . پیادگ

یورش می بردند و او نیز به آن ها یورش می برد و آن ها را از چپ و راست می تاراند .

آنگاه حسین علیه السالم را تیرباران کردند . امام علیه السالم از جنگیدن بــاز مانــد و آنــان در

برابرش صف کشیدند.

سپاهیان عمر سعد از این ابا داشتند که به امام علیه السالم نزدیک شوند         . گویی که هر گروهی   

می خواست گروه دیگر کار را تمام کند       .  شمر بن ذى الجوشن، سواران و پیادگانش را ندا داد          

و گفت: «واى بر شما! مادرانتان به عزایتان بنشینند ! چه چیــزى را از او انتظــار مى کشــید؟»

ــام   پس، از هر سو به حسین علیه السالم حمله شد  . هر کس ضربه اي به وي می زد، تا آنکه ام

علیه السالم به زمین افتاد.

خولى بن یزید اَصبحى، بى درنگ، از اسب پیاده شد تا سر حسین بن علــی علیه الســالم را از 

637،  626، 621، ص شهادت نامه ي امام حسین     (ع)1
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حائل شوید و آب را در اختیارش نگذارید.»

ــد، در آن سو، عده اي از دشمنان که عباس علیه السالم را از حسین علیه السالم جدا کرده بودن

از هر طرف بر او حمله بردند و عباس با ایشان جنگید تا به شهادت رسید   .

شرکت کنندگان در قتل او، زید بن ورقاء و حکیم بن طفیل بودند که پس از آنکه زخم هایش     

افزون شد و دیگر نتوانست حرکت کند، او را به شهادت رساندند  .

1در شهادت عبداهللا بن حسن    (ع)

گروهی از پیادگان سپاه عمر بن سعد، به فرماندهی شمر بن ذى الجوشن، پیشــروى کردنـد و  

ــایش،   ــان او و خیمه ه به سوى خیمه اى که خانواده حسین علیه السالم در آن بود، رفتند و می

ــم ال ــم دیــنٌ، وکُنتُ ــم یکُــن لَکُ مانع شدند. حسین علیه السالم رو به آنان گفت: «ویلَکُم! إن لَ

َتخافونَ یوم المعادِ، فَکونوا فی أمرِ دنیاُکم أحرارًا ذَوي أحسـاٍب، امنَعـوا رحلـی وأهلـی مِـن         

طُغامُِکم وجهالِکُم» «واى بر شما ! اگر دین ندارید و از روز معاد نمى هراسید، دســتِ کــم در 

دنیایتان آزاده و بزرگ منش باشید. خیمه و خــانواده ام را از دســتبرد اراذل و اوباشــتان دور

بدارید.» شمر گفت: «این  [حق] براى تو هست، اى پسر فــاطمه   !»، پـس بــه ســمت حســین 

علیه السالم آمدند .

حسین علیه السالم به آنها حمله مى برد و آنها را از هم مى شکافت، تا آنکــه آن هــا بــه طــور 

ــوى او  ــه س کامل، ِگرد او را گرفتند. در این هنگام عبداهللا بن حسن  (ع)، که پسربچه اي بود، ب

ــت   : ــواهرش گف آمد. زینب علیهاالسالم او را گرفت تا نگاه دارد، حسین علیه السالم نیز به خ

«او را نگاه دار !» اما عبداهللا تسلیم نشد و به سوى حســین علیه الســالم دویــد و در کنــارش  

ایستاد. 

یکی از دشمنان با شمشیر بــه ســوى حســین علیه الســالم حملــه کــرد. عبــداهللا گفــت: «اى

ــپر مادرخبیث ! آیا عمویم را مى کُشى؟ » آن مرد، شمشیرش را بر او زد . عبداهللا، دستش را س

468صتاریخ طبري،   ،  604، 634، ص شهادت نامه ي امام حسین     (ع)1
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1،2سخنی با عبیداللّه بن حرّ جعفی      

کاروان امام علیه السالم به منزل بنی مقاِتل رسید و آنجا فرود آمد          .  حسین علیه السالم خیمه اي  

برافراشته دید و پرسید: «این خیمه از آنِ کیست؟»  گفتند: «عبیداهللا بــن حــرّ جعفــی ». امــام

ــنفرستاده نزد  علیه السالم نخست فرستاده اي را نزد او روانه کرد .  عبیداهللا آمــد و گفــت: «ای

ــهعبیداللّه حسین فرزند علی است و از تو می خواهد تا نزد او روي  .»  ــخ داد: «ب بن حر پاس

خدا سوگند من از کوفه خارج نشدم مگر به خاطر دیدن فراوانیِ کسانی که براي جنگ با او                  

بیرون می شدند و واگذاشتن شیعیانش او را و         [اینکه] دانستم او کشته می شود و من نمی توانم      

یاري اش کنم. پس، دوست نـدارم کـه او مـرا ببینــد یـا مـن او را بــبینم     .» فرسـتاده ي امـام  

علیه السالم نزد وي بازگشت و سخن ابن حر را نقل کرد  .

ــد. ــه یــاري خــویش خوان امام علیه السالم خود برخاست و به خیمه ي عبیداهللا آمد و او را ب

عبیداللّه گفت: «به خدا سوگند من مى دانــم کـه هـر کــس تـو را همراهـی کنــد در آخــرت     

ــوفه   سعادتمند خواهد بود ولی گمان نمی کنم یاري من به حال تو سودي داشته باشد، و در ک

دهم که مرا    کسی را ندیدم که مصمم به یاري و پشتیبانی شما باشد          . پس به خدا سوگندت می     

، را به تــو می دهــم،ملِحقه من از مرگ سخت گریزانم ولی اسب خود، به این کار نکشانی که 

ــب    ــرا تعقی اسبی که با آن دشمنی را تعقیب نکرده ام جز اینکه به او رسیده ام و هیچ دشمنی م

ننموده است مگر اینکه از چنگال او نجات یافته ام .»

امام علیه السالم در پاسخ وي چنین فرمود : «َاما ِاذا رغِبت ِبنَفْسِــک عنّــا فَال حاجـۀَ لَنــا فِــی 

فََرسِک » «اکنون که خود را از ما دریغ داشتی، ما را حاجتی به اسب تو نیست .»

250، ص االخبار الطوال   1

عبیداهللا بن حـر از دالوران کــوفه بــود      . در زمــان خالفــت امــام علـی  (ع) بــه شــام رفــت و بــه نــام2

ــی     (ع)  از  خون خواهی عثمان در جنگ صفین در سپاه معاویه قرار گرفت        .  اما پس از شهادت امام عل

معاویه کناره گرفت و در کوفه سکنی گزید              . گزارش هایی از غارتگري اموال مردم توسط وي، بعد از              

مرگ یزید در منابع تاریخی نقل شده است         .
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1در پاسخ عمرو بن قیس و پسر عمویش     

در همان منزل بنی مقاِتل عمرو بن قیس مشرقی به همراه پسر عمــویش بــه حضــور حســین

علیه السالم آمد . جریان این مالقات از زبان عمرو بن قیس این گونه نقل شده است  :

من و پسرعمویم در  [منزلگاه ]  بنى مقاتل بر حسین علیه السالم وارد شدیم و بر او سالم کردیم  .

پسرعمویم به وى گفت  : «اى ابا عبداللّه! آنچه مى بینم، خضاب است، یا محاسنتان بــه چنیــن 

رنگ است؟ » فرمود: «خضاب است .  پیرى در بنى هاشم زودرس است      .» آن گاه به ما رو کرد    

و پرسید: «براى یارى من آمده اید؟  »

گفتم: «من مردى سالمند، بدهکار و عیالوارم و در دستم امانت هاى مــردم اســت و نمى دانــم  

[اگر با شما بیایم]  چه مى شود و دوست ندارم که امانت ها از دست برونــد  .» پســرعمویم نیــز

همین سخن را گفت  . امام علیه السالم به ما فرمود : «فَانطَلِقا فَال َتسمعا لی واِعیۀً وال تَرَیــا لــی

سواداً، َفإِنَّه من سمِع واِعیتَنا أو رأى سوادنا فَلَم یجِبنا ولَم یغثِنا، کاَن حقا علَى اللّه ِ عّز و جّل                   

أن یُکبه على منخَِریهِ فِی الّنارِ  » «پس بروید تا فریاد [دادخــواهی] مــا را نشــنوید و ســیاهىِ

[کاروانِ] ما را نبینید؛ چرا که هر کسى فریاد ما را بشنود و سیاهىِ ما را ببیند و مــا را پاســخ  

2نگوید و به یاري ما نشتابد، خداوند به طور قطع او را به رو در آتش جهنم افکند  .»

388صشهادت نامه ي امام حسین     (ع)، 1

در تاریخ طبري از شخص دیگري به نام ضحاك بن عبداهللا شرقی نام برده شده است و گفتگوهایی                    2

ــن   ــر ای مشابه گفتگوهاي نقل شده از عمرو بن قیس به وي منتسب شده است             . برخــی محققیــن ب

عقیده اند که عمرو بن قیس مشرقی و ضحاك بن عبداهللا شرقی در  واقــع یــک شخصــیت هســتند             .

ــرط   طبق متن تاریخ طبري، ضحاك بن عبداهللا از پسرعمویش جدا شد و به امام              (ع) پیوست، اما ش

کرد که فقط تا وقتی با امام    (ع) بماند که به حال وي مفید باشد        .  ضــحاك بــا شــروع جنــگ در روز 

عاشورا در صف یاران امام       (ع) به دفاع از وي پرداخت، اما وقــتی کــه حــس کــرد شــهادت امــام       (ع)

ــت          . (  ــخنانقطعی و نزدیک است، از امام     (ع) اجازه رفتن گرفت و بر اسب خود سوار شد و گریخ س

)146ص حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،     
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1هنگام شهادت طفل صغیر  

در اواخر نبرد، حسین علیه السالم نزدیک خیمه ها آمد و نشست           . فرزندش عبداللّه بن حسین   

ــوش را ـ که خُردسال بود ـ  [براي خداحافظی ] نزد وي آوردند. امام علیه السالم، او را در آغ

گرفت که ناگاه تیري که مردى از بنى اسد به سوي حسین علیه السالم افکنده بود بــه کــودك

ــن  ــه زمی اصابت نمود. دست حسین علیه السالم از خون کودك پر شد .  آن حضرت خون را ب

 ــو لِمــا ه ل ذلِــکماءِ، فَاجعنَّا النَّصَر مِنَ السع ستبإن تَکُن ح بریخت و چنین دعا کرد : «ر

َخیرٌ، وانتَِقم لَنا مِن هؤُالءِ الَقومِ الظّالِمینَ » «پروردگارا  ! اگــر یــارىِ آســمانى را از مــا دریــغ

ــپس آن ــر .» س داشتى، آن را براى چیزي بهتر قرار ده و انتقام ما را از این مردم ستمکار بگی

کودك را آورد و کنار کشتگان خاندانش قرار داد .

2شهادت حضرت ابوالفضل  (ع)

حسین بن علی علیه الســالم بـه شـهادت رســیدند، عبـاس بـن علـی       چون بسیاري از یاران   

ــادر همگــی  ــه م علیه السالم، به برادرانش عبداهللا، جعفر و عثمان، فرزندان علی علیه السالم ک

ــد آن ها ام البنین عامري بود، گفت: «قدم پیش نهید، جانم به فدایتان، و از آقایتان حمایت کنی

تا به پاي او جان دهید .»

آنان همگی به میدان نبرد شتافتند و از حسین بن علی علیه السالم دفاع کردند تا به شــهادت  

رسیدند. پس عباس خود به یاري حسین بن علی علیه الســالم شــتافت و هــر کجــا حســین  

علیه السالم می رفت با او بود و همراه وي می جنگید.

گفته شده که در حین نبرد، تشنگی بر حسین بن علی علیه السالم شدت گرفــت و او تصــمیم 

ــالم     ــام علیه الس گرفت خود را به فرات برساند، سپاهیان ابن سعد از راه رسیدند و راه را بر ام

بستند و یکی از آنان، که مردي از بنی داِرم بود فریـاد زد  : «واي بـر شـما  ! میـان او و فـرات  

. در مورد نام ایــن کــودك و کیفیــت شــهادت وي اختالف    571، ص شهادت نامه ي امام حسین     (ع)1

 همین منبع رجوع کنید  .567نظرهایی وجود دارد  .  براي اطالعات بیشتر به صفحه      

585 و  584، ص شهادت نامه ي امام حسین     (ع)2
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1خطاب به سیف بن حارث و مالک بن عبد 

 «همدان» به نام  «سیف بن حارث   »  و  «مالک بن عبد » که با هم  ي بنا به نقلی، دو نفر از قبیله    

ــن    پسرعمو و از یک مادر بودند در روزهایی که هنوز رفت وآمد در میان کربال و کوفه ممک

بود خودشان را به کربال رساندند و به لشکریان حســین بن علی علیه الســالم پیوســتند. آن دو

عموزاده در روز عاشورا در حـالی کــه اشــک مى ریختنــد نــزد آن حضــرت آمدنــد . چــون

ــی  حسین بن علی علیه السالم گریه ي آنها را دید فرمود: «اَي ابنی َاخوي ما یبکیکما؟ فَواللّه انّ

در ! چه چیز شما را به گریه درآورده؟ کــهَالرجو َانْ تَکونا بعد ساعۀٍ قریرَالعین » «فرزندان برا

به خدا سوگند امیدوارم ساعتی دیگر چشم روشن  [و شادمان] شوید.»

خدا ما را فداي تو کناد! ما بر خود گریه نمی کنیم، بلکه گـریه ي مـا بـر توسـت کـه        گفتند:  «

می بینیم دشمن تو را در میان گرفته و ما نمی توانیم بــه چیــزي بیــش از جـان خــود پاســت   

بداریم.»

 ــک ــنْ ذل امام علیه السالم در پاسخ ایشان فرمود: «جزاکُما اللّه یا ابنی اَخوي عنْ وجــدکُما مِ

ومواساِتکُما ِایاي احسنَ جزاء المتّقین  » « فرزندان برادر! خدا در برابر این عاطفه و یاري شما  

بهترین پاداش پارسایان را عطایتان کند.»

پس آن دو جوان رو به میدان گذاشتند در حـالی کـه گــویی در رفتــن بـر یکـدیگر ســبقت      

مى گیرند. در همین حال رو به سوي خیمه ها کردند و اینچنین با صــداي بلنــد وداع نمودنــد  :

«السالم علیک یا بن رسول  اللّه » و امام فرمود:  «و علیکما الســالم و رحمــۀ اللّــه وبرکــاته»

آنگاه به همراه هم وارد کارزار شدند و در مبارزه از یکدیگر حمایت مى نمودند تا آنکــه هــر 

دو به شهادت رسیدند .
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1در نزدیکی کربال    

کاروان امام علیه السالم در اواخر شب از منزل بنی مقاتــل حرکــت کــرد . در هنگــام حرکــت

 للّه ربمــدالح ــوَن وانَّــا اِلیــهِ راِجعناگهان صداي امام به گوش رسید که می گفت:  «ِانّا للّــه و

ــر اســب العالمین.» او این سخن را دو یا سه بار تکرار کرد  . پسرش، علی اکبر علیه الســالم، ب

خویش نزدیک آمد و گفت: «اِّنا للّه وانَّا ِالیهِ راجِعونَ و الحمــدللّه رب العـالمین، پــدر جــان، 

جانم به فدایت، براي چه خدا را حمد نمودي و استرجاع گفتی؟             » امام علیه السالم پاسخ داد   :

ــوم یســیروُن و المنایــا «یا بَنی! إنّی َخَفقت بَِرأسی َخفَقۀً، فَعنَّ لی فارِس على فََرسٍ، فَقاَل  : القَ

تَسري إلَیهِم، فَعلِمت أنَّها أنفُسنا ُنعِیت إلَینا   » «پسرم، مرا خواب ربود، و ســواري را بـر اسـبی  

پس دانستم که از مرگمان    این قوم می روند و مرگ به سوي ایشان همی رود     . دیدم که گفت:  

به ما خبر می دهند .»

ــدا علی اکبر علیه السالم گفت:  «یا أبِت، ال أراك اللّه سوءا، ألَسنا علَى الحقِّ؟» «پدر جان، خ

برایت بد نیاورد، مگر ما برحق نیستیم؟ »

ــت ــه بازگش امام علیه السالم پاسخ داد:  «بلى و الَّذي إلَیهِ مرجِع الِعباِد »«چرا، سوگند به آن ک

بندگان به سوي اوست.»

علی اکبر گفت  : «یا اََبت، ِاذاً الُنبالی َاْن َنموت مِحقّینَ     » « پدر جان، پس باکی نیست که بمیریم       

در حالی که بر حقیم .» امام علیه السالم گفت: «جزاك اللّه ِمنْ ولَدٍ خَیرَ مــا جــَزي ولَــدًا عــنْ 

والِِدهِ » «خدا، نیکوترین پاداشى را که به خاطر پدرى به فرزندى داده، به تو بدهد      .»
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در کربال

1هنگام ورود به کربال  

قافله امام علیه السالم و سپاهیان حّر به حرکت خود ادامه دادند تا در حدود نینــوا بــه کــربال 

 از جانب کوفه نمایان شد. هــر دو گــروه بــه انتظــار اورسیدند. ناگاه سواري کمان بر دوش

ــالم  ایستادند. چون نزدیک شد به حّر و سپاهش سالم کرد و بر امام علیه السالم و یارانش س

ــینِ ِحینَنکرد. نامه اي از عبیداهللا بن زیاد به حّر داد که در آن چنین آمده بود :  سِبالْح  جِععفَج»

  ــاٍء فَقَــدرِ ملَى غَیع نٍ ورِ حِصَراءِ ِفی غَیإِالَّ ِبالْع  َال تُنِْزلْه ولِی وسر  کلَیع مقْدی کِتَابِی و لُُغکبی

ــون َأمْرت  رسوِلی َأنْ یلْزَمک و َال یَفارِقَک حتَّى یأْتِیِنی ِبإِْنفَاذِك أَمرِي و اَلسالَم  » «اما بعد، چ

نامه ام به تو رسید و فرستاده ام نزد تو آمد، بر حسین سخت گیر و او را جز در دشــتی بی آب   

و گیاه فرود نیاور. به فرستاده ي خود دستور داده ام از تو جدا نشود تا خبر انجــام فرمــانم را  

بیاورد. والسالم.»

حر چون نامه را خواند، به امام(ع) علیه السالم نزدیک شد و گفت: «این نامه اي عبیــداهللا بــن 

زیاد است که فرمانم داده در همین جا که نامه اش رسیده بر شما سخت گیرم و به فرســتاده ي  

خود دستور داده از من جدا نشود تا فرمانش را اجرا کنم.»

ــت و او   یزید بن مهاجر کندي، که در سپاه امام علیه السالم بود، به فرستاده ي ابن زیاد نگریس

را شناخت و گفت: «مادرت به عزایت نشیند، این چه کاري است که براي آن آمده اي؟  »

گفت: «از امام و پیشواي خود پیروي نمودم و به بیعتم وفا کردم.»

 ــارالْع  تــب کَس و الَِك َنفْسِــکفِــی ه کامإِم تاَطَع و کبر تیصْل عابن مهاجر پاسخ داد: «ب

مــو ی ــاِر و ــدعوَن إِلَى  َالنّ ۀً یَأئِم مْلناهعج زَّ مِنْ َقائٍِل   : وع قَالَ َاللَّه .  کامإِم اماَْلإِم ِبئْس و اَلنَّارو

ــوایت در   َالْقِیامۀِ ال ینْصرُونَ  َفاِمامک ِمنْهم » «بلکه پروردگار خود را نافرمانی کردي و از پیش

ــواي  ــت پیش هالکت خود پیروي نمودي و ننگ و آتش به دست آوردي . چه بد پیشوایی اس
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من از [روزى] مثل روز دسته ها[ى مخالف خـدا  ] بـر شـما مى   ترسـم؛  [از سرنوشـتى ] نظیـر 

سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پس از آنها    [آمدند]، و خدا بر بنـدگان  [خـود ]

ــدا ــم ]  ن ستم نمى  خواهد. و اى قوم من، من بر شما از روزى که مردم یکدیگر را  [به یارى ه

درمى  دهند بیم دارم؛ روزى که پشت        کنان  [به عنف ] بازمى گردید براى شما در برابر خدا هیچ       

].30-32[سوره ي غافر،     1حمایتگرى نیست و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى نیست               .

خدا شما را به عذابى       [سخت]  هالك مى  کند و هر که دروغ       اي قوم من، حسین را نکشید که         

].»61[سوره ي طه،  بندد نومید مى گردد  

     ذابوا الْعبجَتوقَدِ اس ماللّه اِنَّه کحِمحسین بن علی علیه السالم خطاب به وي چنین فرمود      : «ر

 ــم ــف بِهِ فََکی کحاباَصو وكتَبِیحسلِی کضُوا اِلَینَه قِّ وهِ ِمنَ الحاَِلی متَهوما دع کلَیوا عدِحینَ ر

 بر تو باد .  در آن زمان که ایشان را به حــقْاالَن وقَد قَتَلُوا ِاخْوانک الصالِحینَ» «رحمت خدا

فراخواندي و نپذیرفتند و برخاستند تا خون تو و یارانت را بریزنــد مســتوجب عــذاب خــدا   

شدند، پس چگونه است اکنون که برادران صالح تو را نیز کشته اند   !»

حنظله پاسخ گفت: «صدقْت جعِلْت فِداك . اََفال نَرُوح اِلی ربنــا وَنلْحــقُ بِاْخوانِنــا؟» «راســت

گفتی، جانم به فدایت! پس آیا بـه سـوي پروردگـار خـود نرویــم و بـه برادرانمـان ملحـق        

نگردیم؟ »

ــی » امام علیه السالم در پاسخ وي فرمود: «رح اِلی خَیٍر ِمنَ الدْنیا و ما فیها و الی ملٍْک ال یبل

«رهسپار شو به سوي بهتر از دنیا و هر چه در آن است، و به سوي ملکی که زایل نشود  .»

ــی ــک و عل لَیلَّی اللّه عِداللّه صبیا َاباع کلَیع المپس حنظله به رسم خداحافظی گفت  : «اَلس

أهِل بیتِک وعرَّف بیَننا و بینَک فی جنّتِِه» «سالم بــر تــو اي ابــا عبـداهللا، خداونــد بــر تــو و 

اهل بیتت رحمت فرستد و در بهشت میان مـا آشـنایی آورد     .» امـام علیه السـالم پاسـخ داد    :

«آمین! آمین!» حنظله به سوي دشمن شتافت و جانانه جنگید تا به شهادت رسید.

این آیات بیانگر سخنان مؤمن آل فرعون در مقابل فرعون و یاران اوست               .1
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گونه که شهادت دیگر یارانش را دیده، شهادت تو را نیز ببیند و پاداش شکیبایى بــر آن  همان 

را ببرد، و من نیز پاداش شکیبایی بر تو را بـبرم . اگـر در ایـن لحظــه، کـس دیگــرى از تــو   

نزدیک تر داشتم، خوش داشتم که او را پیش بیندازم تا براي کسب رضاي خدا بر شــهادت او   

ــس    شکیبایی کنم که امروز، برایمان سزاوار است با هر چه مى توانیم، کسبِ پاداش کنیم؛ که پ

از امروز، دیگر عملى نیست و تنها حساب است.»

آنگاه شوذب آمد و بر حسین علیه السالم سالم داد و روانه میدان شد و جنگید تا به شــهادت

رسید.

ــه در روي  پس از آن، عابس نزد امام علیه السالم آمد و گفت:  «یا اباعبداهللا! به خدا سوگند ک

زمین، هیچ کس، چه دور و چه نزدیک، نزد مــن عزیزتــر و محبــوب تر از تــو نیســت . اگــر

می توانستم با چیزي عزیزتر از جان و خونم، ستم و کشته شــدن را از تــو دور کنــم، چنیــن 

ــو و می کردم . درود بر تو، یا اباعبداهللا! خداوند را گواه می گیرم که بر مسیر هدایت از جانب ت

از جانب پدرت هستم.» پس به میدان رزم شتافت.

گفته شده که چون سپاهیان عمر سعد، عابس را دیدند، او را شناختند و به خـاطر شـهرت او    

به دالوري هیچ کس حاضر به مبارزه ي تن به تن با وي نشد     . تعداد زیادي از ســپاهیان عمــر

سعد به سوي او سنگ پرتاب کردند و سپس او را احاطه کردند و به شهادت رساندند    .

1خطاب به حنظله شِبامی 

ــاع از   ــبامی در دف یکی دیگر از یاران و اصحاب حسین بن علی علیه السالم به نام حنظله ي شِ

اد زد: «یا قَوِم إِنِّی َأخَاف علَیکُـم مثْــَل یــومِ   امام پیش روي او ایستاد و خطاب به دشمن فری

الْأَحزَابِ . ِمثْلَ دْأبِ قَومِ نُوحٍ وعاٍد وَثمود والَّذِینَ مِن بعدِهِم وما اللَّه یِرید ظُلْما لِّلِْعباِد      . ویا قَومِ 

إِنِّی أََخاف علَیکُم یوم التَّنَاِد    . یوم ُتولُّوَن مدبِِرینَ ما لَکُم منَ اللَّهِ ِمنْ عاصِمٍ ومن یضْلِلِ اللَّه فَما                 

ــن،لَه مِنْ هاٍد یا قوم ال َتقُتلوا حسیًنا فیسِحتَکُم اهللا ِبعذابٍ و قَد خاب منِ افتَرَى  » « اى قوم م
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و آنان را پیشوایانى که به سوى آتش مى خواننــد  تو. خداوند فرمود، و گرامی است گوینده: 

].  پیشــواي تــو از ایشــان41[سوره ي قصص،  گردانیدیم، و روز رستاخیز یارى نخواهند شد  

است.»

ــت:را در دشتی بی آب و آبادانی فرو علیه السالم حرّ کاروان امام  د آورد. امام علیه السالم گف

«بگذار در آبادي هاي نینوا و غاضریه یا شفیه فرود آییــم  .» حــر گفــت: «بــه خــدا ســوگند

نمی توانم، این مرد آمده تا مراقب من باشد .»

اي پسر رسول خدا، به خدا که من آینده را ســخت ترزهیر بن قین به امام علیه السالم گفت : «

از حال می بینم. هم اینک جنگ با اینان آسان تر است از جنگ با کسانی که پس از این گــرد 

ــوانیم ــري نت ــان براب ــا آن خواهند آمد؛ به جانم سوگند که سپاهیانی   [بسیار] خواهند آمد که ب

کرد.» امام علیه السالم فرمود : «ما ُکنْت لِاَبدأَهم ِبالْقِتَاِل » «من آغازگر جنــگ نخــواهم بــود.»

سپس فرود آمد.

 هجري، عمر بن سعد بن ابی وقــاص بـا چهــار هــزار  61فرداي آن روز، در سوم محرم سال 

سوار از راه رسید و در کربال اردو زد.

1خطبه ي امام پس از ورود به کربال    

حسین بن علی علیه السالم پس از توقفی کوتاه، در میــان یــاران و فرزنــدان و افــراد خانــدان

:2خویش این خطبه را ایراد نمود 

      لَم ُروفها وعرَ مباَد و َتنَکَّرَت و رَتتَغَی ْنیا قَدانَّ الد َن وتَرَو ِر ما قَدَنزَلَ بِنا مِنَ اْالم فََقد دعا باَم»

ــُل معقِّ ال ینَ ِالَی الْحبیِل اَال تََروْرعی الْوشٍ کَاْلمیع َخسیسۀِ االناءِ وبابۀٌ کَصبابَق مِْنها ِاّال صبی

ِبهِ والَی الْباطِِل ال یتَناهی عنْه لِیرْغب الْمْؤمِن فِـی لِقـاءِ اللّـه فَـِانِّی ال اَري اْلمــوت اِال سـعادًة       

  ترمــا د ــوَنه ــنَتِهِم یحوطُ والْحیاَة مع الظّالِِمینَ اِال بَرمًا، النّاس عبید الدْنیا والدینُ لَِعقٌ علی َالْسِ

195صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1

عــذیبیــا ذوحسـم  درباره ي محل این سخنرانی اختالف اســت      . در بعضــی گزارش هــا ایــن محـل     2
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معایِشُهم فَِاذا محصوا ِبالْبالءِ قَلَّ الدیاُنوَن   »

«اما بعد، براي ما آن پیش آمده که می بینید. همانا دنیا دگرگــون شــده و زشــتی آن آشــکار

ــد ــد ان ــهکی [آب]گردیده و نیکی آن پشت کرده و از آن باقی نمانده جز اندکی، همانن  کــه ت

ظرفی باقی بماند، و زندگی اي پر از خواري در چراگاهی پرسنگالخ           . آیا نمی بینید که به حق    

عمل نمی شود و از باطل باز داشته نمی شود؟      [در این هنگام  ] شایسته است که مؤمن به دیدار    

پروردگار رغبت کند   . همانا من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستم پیشگان را جز سختی و              

مردم بندگان دنیایند، و دین، بازیچه اي بر سرِ زبـان آن هاســت؛ تـا زمـانی کـه    رنج نمی بینم. 

زندگی شان بچرخد، حول دین می گردند، اما چون به بالها آزموده شوند دینداران اندکند   .»

1نامه اي به محمد حنفیه 

روایت شده که حسین بن علی علیه السالم پس از ورود به کربال خطاب بــه محمــد حنفیــه و  

ــه الرحمــن افراد بنى هاشم که با امام علیه السالم همسفر نشده بودند، چنین نوشت  : «بســم اللّ

ــدنْیا الرحیم. من الحسین بن علی الی محمد بن علی و من قِبله من بنى هاشم . َاما بعد، فَکَاَنَّ ال

بسم اللّه الرحمن الرحیم . از حســین بــن علــی بــهلَم تَکُنْ و َکاَنَّ االِخرَةَ لَم تََزلْ . والسالم .» «

محمد بن علی و افراد بنی هاشم که نزد اویند، اما بعد، گویی دنیا هرگز نبوده اســت و گــویی 

آخرت هرگز زوال نداشته است. والسالم.»

2در پاسخ نامه ي ابن زیاد  

حرّ با نامه اي ورود حسین  علیه السالم به کــربال را بــه ابن زیــاد اطالع داد و او ایــن نــامه را    

خطاب به امام نوشت: «اما بعد، من از ورود شما به سرزمین کربال مطلع شــدم و امیرمؤمنــان

یزید  بن معاویه به من دستور داده که سر به بالین راحت نگذارم و شکم از غذا سیر ننمایم تا                    

تو را به قتل برسانم یا اینکه به فرمان من و به حکومت وي گردن نهی . والسالم.»

199صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       1

201صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       2
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کردي، اگر نصیحتشان فایده اي داشته باشد .»

ــه با شروع جنگ، زهیر و حّر بن یزید با کمک هم به نبرد شتافتند . هر گاه یکــی از آن هــا ب

ــر،  محاصره می افتاد، دیگري نجاتش می داد تا اینکه حر به شهادت رسید . در هنگام نماز ظه

زهیر از جمله مدافعان نمازگزاران بود .

نقل شده که زهیر بن قین پس از یک حمله و جنگ شدید، بـه خیمه هــا و بـه حضـور امـام      

ــار اذن جهــاد  ــراي دومیــن ب برگشت و در حالی که دستش را روي شانه ي امام گذاشت و ب

می خواست، این دو بیت شعر را خواند : «جانم به فداي تو که هدایت یافتی و هدایت کــردي؛ 

امروز روزي است که جــد تــو پیــامبر را مالقــات می کنــم، و حســن و علــی مرتضــی را و 

جعفرطیار، آن جوانمرد سالح به تن را مالقات می کنم، و اسداللّه حمــزه، آن شــهید زنــده را 

مالقات می کنم .»

امام علیه السالم در پاسخ وي فرمود: «وَانَا َالْقاهم علی ِاثْرِك » «من نیز در پی تــو بــه دیــدار 

آنان خواهم آمد.» زهیر به میدان نبرد بازگشت و جنگید تا به شهادت رسید.

1شهادت عاِبس بن ابی شَبیب و شَوَذب   

، همراه با شَوذب، هم پیمان قبیله اش، از سپاهیان امام علیه السالم           2عابس بن ابی شبیب شاکري    

بودند. پس از آغاز نبرد، عابس به شوذَب گفت: «قصد داري چه کنی؟ »

شوذب پاسخ داد     : «چه کنم؟ !  همراه تو در دفاع از فرزند فاطمه، دختر رسول خدا، می جنگم            

تا کشته شوم .»

عابس گفت: «همین گونه هم به تو گمان مى رفت؛ امــا نــه !  پیــشِ روى اباعبــداللّه بــرو، تــا

443، ص 5، ج تاریخ الطبري  ، 535-536صصشهادت نامه ي امام حسین     (ع)،  1

ــت    2 ــی اس عابس، یکی از دالورترین و کوشاترین یاران امام حسین            (ع)  بوده است . وي، نخستین کس

که وقتی مسلم، نامه ي امام      (ع) را براي جمعی از شیعیان کوفه قرائــت کــرد، از جــا برخاســت و در        

). عابس، نامه ي مسلم را به سوي امام       (ع)  برد و از آن پس  81حمایت از او سخن گفت      (ر.ك. به ص  

مالزم وي بود تا در کربال به شهادت رسید        .
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می کشیدند، دست و پایتان را می        بریدند، به سختی شکنجه     تان می  دادند و بر ساقه   هاي درخت 

ــن  خرما به دارتان می  کشیدند. ایشان خوبان شما و قاریان قرآن را می کشتند؛ همچون حجر ب

عدي و یارانش و هانی بن عروه و مانند او را  .» 

ــد و گفتنــد: «از اینجــا سپاهیان عمر سعد، زهیر را دشنام دادند و عبیــداهللا را ســتایش کردن

نمی  رویم تا اینکه رفیقت و همراهانش را بکشیم، یا اینکه تسلیم شوند و آنان را نزد ابن  زیــاد   

بفرستیم .» 

زهیر گفت:  «اي بندگان خدا، فرزندان فاطمه، که رضوان خدا بر او باد، به دوستی و یاري، از     

ــان را بکشــید. او فرزند سمیه سزاوارترند. اگر به آنان کمک نمی کنید، شما را به خدا مبادا آن

را با پسر عمویش یزید واگذاریـد . بـه جـانم ســوگند، بـدون کشـتن حسـین نیـز، یزیــد از      

فرمانبرداري شما خشنود خواهد بود  .» 

در این هنگام، شمر تیري به سوي او افکند و گفت  : «ساکت شو، خــدا صــدایت را خــاموش

کند. با پرحرفی ات ما را خسته کردي  .»  

زهیر گفت: «اي پسر کسی که ایستاده ادرار می   کرد! با تو حرف نمی  زنم. تــو حیــوانی بیــش

نیستی. به خدا سوگند، گمان نمی کنم دو آیه از قرآن را درست بدانی  ! تو را بشــارت می دهم

به خواري و رسوایی در روز قیامت و عذاب دردناك.» 

شمر گفت:  «تا ساعتی دیگر، خداوند تو و رفیقت را خواهد کُشت  .»  

زهیر پاسخ داد : «مرا از مرگ می  ترسانی؟ ! بــه خــدا ســوگند، مــردن در کنــار او از زنــدگی

ــا جاودانه با شما نزد من محبوب  تر است!» آن  گاه رو از او برگردانید و خطاب به دیگران ب

ــان فریــب  ــاره دینت صداي بلند گفت :  «بندگان خدا، این نادان خشن و امثال او، شــما را درب

ندهند. به خدا سوگند، شفاعت محمد صلی اهللا علیه و سلم به کسانی که فرزندان و اهل بیــت

او و یاوران و مدافعان آنها را کشته اند، نمی رسد !»

در این هنگام، کسی زهیر را صدا زد و گفت:  اباعبداهللا علیه الســالم می  فرمایــد: «برگــرد. بــه

جانم سوگند، چنان که مؤمن آل فرعون مردمش را نصیحت کرد، تــو نیــز اینهــا را نصــیحت   
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 امام علیه السالم چون نامه ابن زیاد را خواند، آن را بر زمین انداخت و چنین فرمود               : «ال َافْلَح

«رستگار نشوند مردمی که خشنودي مخلوق را قَوم اِْشتَروا مْرضاتِ اْلمخُْلوِق ِبسخَطِ الْخاِلقِ  » 

به بهاي کسب غضب خالق خریدند  .»

ــدِي ــالَه ِعنْ نامه رسان درخواست پاسخ نامه را نمود. امام علیه السالم در جواب او فرمود: «م

ــا او مســتحق جواب لَِانَّه حقَّت علَیهِ کَِلمۀ الْعذاِب  »   «براي او در نزد من پاسخی نیست، همان

رسان نزد ابن زیاد برگشت و عکس العمل امام را در مورد           چون نامه ید.» عذاب خداوند گرد  

نامه اش به اطالع وي رسانید، ابن زیاد شدیداً خشمناك شد .

1گفتار امام در عصر تاسوعا   

عصر پنجشنبه نهم محرم لشکر عمرسعد تحرکاتی انجام داد و آماده براي حمله شد .

ــی ــی حتّ ــت یــا َاخِ امام علیه السالم به برادرش ابوالفضل علیه السالم فرمود:  «اِرکَب ِبنَْفسِی َانْ

ــه فــدایت! تَْلقاهم فَتَُقولَ لَهم ما لَکُم؟ وما بدا لَکُم؟ وتَسألُهم عما جاء ِبهِم؟ » «برادرم، جــانم ب

؟ و چه شــده اســت و بــراي چــه [بــهسوار شو و با آنان دیدار کن و بپرس که در چه حالند

ابوالفضل علیه السالم با حدود بیست تــن، از جملــه زهیــر بــن قیــن وحرکت در] آمده اند؟» 

حبیب بن مظاهر، به سوي دشمن حرکــت نمــود و از انگیــزه ي جنــب و جوششــان پرســید.

ــد بیعــت  لشکریان عمرسعد گفتند   :  «اینک از سوي امیر حکم تازه اي رسیده است که شما بای

کنید وگرنه همین االن وارد جنگ خواهیم گردیــد .» ابوالفضــل علیه الســالم بــه ســوي امــام

.2ه گفته بودند را به امام رساندبرگشت و آنچ

206صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1

گفته شده که در همین فاصله گفتگویی بین یاران امام و سپاهیان عمر سعد صورت گرفت                          . حبیب 2

بن مظاهر به آنان گفت      : «بدانید که ـ به خدا سوگند ـ ، فرداى قیامت و نزد خدا، چــه بــد مردمـى             

هستند که بر او در می آیند، در حالى که فرزندان پیامبرش صلى اهللا علیه و آله را، و خاندان و اهل                            

بیت او، و نیز عابدان این سرزمین و سحرخیزانِ کوشا و فراوانْ یادکنندگانِ خدا را کُشته اند                   !» 

 بن قیس به او گفت    :  «تا مى توانى، خویشتن را پاك بشمار          [و از خودت تعریف کن    ]! »َعزَرة

زهیر به او گفت   : «اى عزره ! خداوند او را پاکیزه نموده و هدایت کرده است          . از خــدا پـروا کــن ـ اى   

عزره ـ که من، خیرخواه تو هستم       ! تو را به خدا سوگند مى دهم ـ اى عزره ـ کــه مبــادا در کشــتن             
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ــا   ــدفَعهم عنَّ امام علیه السالم چنین فرمود : «اِرِجع ِالَیهِم فَاِْن استَطَعت َانْ تُؤَخِّرَهم اِلی غُدوةٍ وتَ

ــرَةَ      ــلوةَ و تِالوةَ کِتــابِهِ وکَثْ الص ــب الْعشِیۀَ ُنصلِّی لَِربَنا اللَّیلَۀَ ونَدعوه ونَستَْغفَِره فَهو یعلَم اَنِّی ُاحِ

الدعاءِ وْاالسِتغْفارِ.» «نزد آنان بازگرد و اگر توانستی جنــگ را بــه فــردا بیفکــن، و آنــان را  

امشب از ما باز دار، که امید است در این شــب بــراي پروردگارمــان نمــاز بگزاریــم و او را 

بخوانیم و از وي آمرزش بطلبیم، که خدا می داند که من به راستی نمــاز و تالوت کتــاب او و 

دعا و آمرزش خواهیِ فراوان را دوست دارم .»

ابوالفضل علیه السالم برگشت و تقاضاي یک شب مهلت نمود .  عمر سعد چون در قبــول ایــن

ــا شــد  . ــان را جوی پیشنهاد مردد بود پس موضوع را با فرماندهان لشکر مطرح کرد و نظر آن

یکی از فرماندهان به نام عمرو بن حجاج گفت         :  «سبحان اللّه! اگر اینها از ترك و دیلم بودند       

و چنین مهلتی را از تو درخواست مى کردند شایسته بود که به آنــان جـواب مثبــت مى دادي،    

حال آنکه اینها فرزندان پیامبر(ص) هستند.»

قیس بن اشعث یکی دیگر از فرماندهان گفت : «به عقیده من هــم بایــد بــه ایــن درخواســت 

حسین جواب مثبت داد، زیرا این درخواست وي نه براي عقب نشینی آنها از جبهه و نه براي                

تجدید نظر است، بلکه به خدا سوگند فردا اینها پیش از تو جنگ را شروع خواهنــد نمــود    .»

عمرسعد گفت  : «اگر چنین است پس چرا شب را به آنان مهلت بدهیم؟   »

سرانجام پس از گفتگوي بسیار، عمر سعد به ابوالفضل علیه السالم گفت : «ما امشب را به شما 

ــم، امــا   مهلت مى دهیم، اگر تسلیم شدید و به فرمان امیر گردن نهادید شما را به نزد او مى بری

جان هاى پاك، از یاوران گمراهى باشى        !» 

او گفت : «اى زهیر  ! تو نزد ما از پیروان این خاندان، به شمار نمى رفتى           . تو عثمانى بودى !» 

ــه خــدا    زهیر گفت  : «آیا تو از این جایگاه من، به این راه نمى برى که از آنها هستم؟                  ! بدانید کــه ـ ب

ــا                     سوگند ـ من هیچ گاه نامه اى به او ننوشته ام و پیکى روانه نساخته ام و به او وعده یارى نداده ام؛ ام

راه، ما را با هم ِگرد آورد و هنگامى که او را دیدم، به               [واسطه ي ] او، پیامبر خــدا صــلى اهللا علیــه و    

آله را به یاد آوردم و جایگاهش در نزد وي را، و آنچــه را از دشــمنش و گـروه شــما بــه او رســیده،                

دانستم. پس اندیشیدم که یارى اش کنم و در گروه او باشم و جانم را فدایش کنـم تـا حــقّ خــدا و                

)432ص شهادت نامه ي امام حسین    (ع)،  پیامبرش را که شما تباه کرده اید، پاس بدارم         .» (
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حرّ بن یزید، از نخستین کسانی بود که به مبارزه شتافت، و پس از نبردي ســخت، بــه زمیــن 

افتاد. او را در حالی که هنوز رمقی در تن داشت از صحنه ي نبرد بیرون آوردند  .

حسین بن علی علیه السالم، بر بالین او حاضر شد و در حالی که غبــار از چهــره اش می زدود،   

 هستی،ده]گفت: «اَنْت الحرُّ کَما سمتک اُمک، حرٌّ فی الدنْیا و حرٌّ فی االِخرَة»  «تو حّر  [= آزا

1همانگونه که مادرت تو را چنین نام نهاد؛ در دنیا آزاده اي و در آخرت آزاده  .»

2خطاب به زهیر بن قَین 

روز عاشورا زهیر بن قین بعد از خطبه ي حسین بن علی علیه السالم، خطاب به سپاهیان عمر          

سعد چنین گفت : «اي مردم کوفه، شما را از عذاب الهی بیم می  دهم. بر مسلمان واجب اســت

که خیرخواه برادر مسلمانش باشد     . ما تا این هنگام که جنگی بین ما درگرفته است، برادریم،          

داراي یک آیین و مذهبیم و شما سزاوار نصیحت هستید    . با وقوع جنگ، پیونــد مـا گسســته 

خواهد شد و دو امت جداگانه خواهیم بود  . اینک پروردگار متعال مــا و شــما را بــه وســیله

فرزندان پیامبرش محمد می     آزماید، تا ببیند با آنها چگونه رفتار می          کنیم و ما شما را به یاري       

آنها و رها کردن عبیداهللا بن زیاِد بیدادگر دعوت می کنیم  . زیرا شما در تمــام دوران حکــومت

این دو نفر [عبیــداهللا و پــدرش] جــز بــدي از آنــان چیــزي ندیده  ایــد: چشــم هاتان را میـل  

ــه امــام و در           1 در بعضی منابع این سخن امام       (ع)، به هنگام خروج حر از لشکر عمر سعد و پیوستن ب

گفتگوي ابتدایی بین امام    (ع)  و حر نقل شده است   . 

بع، گفته شده که امام       (ع) هنگام شهادت حر این شعر را سرود       : بعضی منا  همچنین در 

و نِعم الحرُّ مختََلف الرِّماح      لَنِعم الحرُّ حرُّ بنِی رِیاح    

فَجاد بِنَفْسِهِ ِعنْد الصباحِ    ونعم الْحرُّ اِذْ نادي حسیناً    

«بهترین آزاده، حرّ ریاحى است؛ و چه آزاده اى، که           [تن او] جایگاه آمــد و شــدِ نیزه هاســت   !  و

ــود را   چه خوب آزاده اى که چون حسین ندا داد، در نخستین ساعات صبح              [بی درنگ ]  جان خ

فدا کرد  .»

اما منابع معتبر انتساب این شعر به امــام را تأییــد نمی کننــد و احتمــاالً ایــن شــعر ســروده ي                

شاعري دیگر است    . بعضی منابع این شعر را از زبان یکی از اصحاب امام                 (ع)  در روز عاشورا نقل     

کرده اند .
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اینجا می کشانند، آنچه با تو کردم را انجام نمی دادم. و اکنون، از آنچه کرده ام، به سوي خــداي

ــخ داد  : ــالم پاس تعالی توبه می برم، آیا براي من توبه اي   [را ممکن] می بینی؟» حسین علیه الس

«نعم، یتوب اهللا علیک فانزل » «آرى. خداوند، توبه ات را مى پذیرد، فرود آي.»

حر گفت: «سواره باشم، برایت سودمندترم تا اینکه پیاده باشم  .  ساعتی بــراي تــو بــا ایشــان

سواره می جنگم، پایان کارم  [خواهی نخواهی ]  بــه فــرود آمــدن خواهــد انجامیــد.» حســین

علیه السالم گفت : «فاصنع یرحمک اهللا ما بدا لک » «خدا رحمتت کنــد، هــر چــه بــه نظــرت

مى رسد، همان گونه عمل کن.»

پس حر آمد و روبروي سپاهیان عمر سعد ایستاد و آغاز به ســخن کــرد : «اى مــردم کــوفه!

ــد،   مادرتان به عزایتان بنشیند و گریان شود  ! آیا این بنده ي صالح را دعوت کردید و چون آم

تسلیمش کردید؟ ادعاى جان دادن در راهش را نمودیــد و ســپس بـر او تاخته ایــد تــا او را 

ــد و از     بکُشید؟ او را بازداشته اید و اختیار را از کفش ربوده و از همه سو محاصره اش کرده ای

روى آوردن به این همه سرزمین هاى پهناور خدا براى در امان ماندن خود و خانواده اش، باز          

داشته اید؟ اینک، اسیِر دست شماست و اختیارِ سود و زیانى براى خود ندارد         . او و خانواده و  

یارانش را از آب جارى فرات، محروم نموده اید؛ آبى که یهــود و مســیحى و مجــوس، از آن

مى نوشند، و خوك و سگِ صحرا در آن مى غلتند، آن گاه، ایشان از تشــنگى، در حــال جــان  

سپردن هستند. چه بد رعایت محمد را درباره ي فرزندانش کردید  ! خداوند، در روز تشــنگى 

بزرگ (قیامت) سیرابتان نکند!»

پیادگان لشکر، به او حمله بردند و به او تیراندازى کردند . حر بازگشــت و پیــشِ روى امــام

.1علیه السالم، آماده ي نبرد، ایستاد 

ــن                   که در برخى امور، از آنان، اطاعت کنم تا آنان، مرا بیرون رفته از اطاعتشان نبینند؟ آنهــا نیــز ای

شــهادت نامه ي امـام   پیشـنهادهاى حسـین را مى پذیرنــد      [و کـار بــه خوشـى خــاتمه مى یابــد     ].» (

)521ص حسین (ع)،  

در کتاب هاي تاریخی، جز حرّ بن یزید از افراد دیگري هم به عنوان کسانی کــه در روز عاشــورا بــه                 1

امام علیه السالم پیوستند یاد شده است، مثًال سعد بن حارث و ابوالحتوف برادر وي، که گفته شــده                      

است که پیشتر بر عقیده ي خوارج بودند        .
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ــه سرنوشــت  اگر امتناع کردید ما شما را به حال خود باقی نخواهیم گذاشت و جنگ است ک

شما را تعیین خواهد نمود .»

1سخنان حسین بن علی   (ع) در شب عاشورا 

از امام سجاد علیه السالم نقل شده است که حسین بن علی علیه السالم نزدیک غروب یــاران   

ــی ــده علَ َاحمنَ الثَّناءِ وسلَی اللّه اَحخویش را گرد آورد و با آنان چنین سخن گفت : «اُثِْنی ع

السرّاءِ والضَّراءِ اَللّهم ِانِّی اَحمدك علی َانْ اَکْرَمتَنا ِبالنُّبوةِ وعلَّمتَنا اْلقُــرْآنَ  وفَقَّهتَنـا فِـی الــدینِ   

وجعلْت َلنا اَسماعاً و اَبصارًا و اَْفئِدةً، َفاجعلنا مِنَ الشّاکِرین .  اَما بعد، فَاِنِّی ال اَعلَم اَصحابًا َاوفی  

راً             . َاال ونِّی َخیع اللّه زاکُمتىِ َفجیِل بلَ ِمنْ اَهصال اَو رَّ وتٍ َابیلَ بال َاهحاِبی وراً مِنْ َاصال خَی و

انِّی َالظُنُّ یوما لنا مِنْ هؤُالِء، اَال و ِانِّی قَد اَِذنْت لَکُم فَانْطِلُقوا جمیعاً فی ِحلّ َلیس علَیکُم مِنِّی                      

ِذمام، هذا اللّیُل قَد غَشِیکُم فَاتَّخِذُوه جمالً        » « خداوند را ثنا می گویم به بهترین ثنا، و او را در          

راحتی و سـختی می ســتایم . خداونـدا ! تـو را ســتایش می کنـم بـر اینکـه مـا را بـه نبـوت       

ــودي و   ــا نم [محمد(ص)] کرامت بخشیدي و به ما قرآن آموختی و در دینمان نیک فهمی عط

براي ما گوش ها و چشم ها و دل هایی آفریدي، پس ما را از جمله ي شکرگزاران قرار ده                  . اما

بعد، من اصحابی باوفاتر و نیک تر از اصحاب خود و خاندانی نیکوتر و پیوندجوتر از خاندان     

خود سراغ ندارم  . خدا شما را پاداش نیک دهاد     . بدانید، که گمان دارم که این آخرین روز ما           

در برابر ایشان خواهد بود  . همانا من شــما را اذن [رفتــن]  دادم، پــس همگــی بــا آســودگی

رهسپار شوید، که از جانب من بیعتی بر شما نیست. این شب است که شما را  پوشــانده، آن

ــلُّ را مرکب خود گیرید    [و بروید].» و به روایتی این جمالت را نیز اضافه نمود: «ثُم ِلیأخُذ کُ

   ــوم ــإِنَّ القَ رجلٍ ِمنکُم بِیدِ رجلٍ ِمن أهلِ بیتی، تَفَرَّقوا فی سواِدکُم ومدائِِنکُم حّتى یَفرِّج اللّه، فَ

ــردى إنَّما یطلُبونی، ولَو قَد أصابونی لَهوا عن طَلَبِ َغیري » «هر کدام از شما [یاران ]، دست م

از خاندانم را بگیرد و در دشت ها و شهرهایتان پراکنده شوید تا خداوند گشایشــى دهــد کــه   

این مردم در پىِ من هستند و اگر به من دست بیابند، در پىِ دیگران نمى روند.»
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ــان پس از این سخن امام علیه السالم، اصحاب به او پاسخ دادند  . برادران، پسران و برادرزادگ

ــدا وي و دو پسر عبداللّه بن جعفر گفتند : «چرا چنین کنیم؟ براى اینکه پس از تو بمانیم؟! خ

ــود و   نکند که هرگز چنین روزي را ببینیم !» عباس بن على علیه السالم، آغازگر این ســخن ب

سپس، بقیه ي آنها، همین سخن و مانند آن را بر زبان آوردند   .

حسین علیه السالم فرمود  : «اى فرزندان عقیل ! کُشته شدن مسلم، براى شما کافى است    . بروید

ــد  که من به شما اجازه دادم.» آنها پاسخ دادند: «سبحان اهللا، مردم چه خواهند گفت؟ مى گوین

که ما بزرگ و سرور خود را و بهترینْ عموزادگان خود را رها کردیم و همراه آنان، نه تیــرى 

ــوگند، انداختیم، و نه نیزه اى پراندیم و نه شمشیرى زدیم، و نمى دانیم که چه کردند  ! به خدا س

چنین نمى کنیم؛ بلکه جان و مال و کساِن خود را فداى تو مى کنیم و همراه تو مى جنگیم تا به        

سرانجام تو برسیم . خداوند، زندگى پس از تو را زشت گرداَند!»

ــو را تنهــا  سپس، مسلم بن عوسجه اسدى برخاست و به حسین علیه السالم گفت  : «آیا مــا ت

بگذاریم، در حالى که هنوز از عهده ي اداى حقّ تو در برابر خدا، بر نیامده ایم؟  ! بدان که ـ بــه

خدا سوگند ـ با تو هستم تا آنجا که نیزه ام را در سینه هایشان بِشکنم ! تا هر زمان کــه قبضــه

شمشیرم را به دست دارم، با آنان مى جنگم و از تو، جــدا نمى شــوم؛ و اگــر دیگــر ســالحی 

نداشته باشم تا با آنان بجنگم، در دفاع از تو، به سوى آنان، سنگ پرتاب مى کنم تا همراه تو  

بمیرم.» 

سپس سعید بن عبداللّه حنَفى گفت: «به خدا سوگند، تو را تنها نمى گذاریم تا خدا بداند که ما 

در غیاب پیامبر خدا صلى اهللا علیه و آله، تو را پاس داشتیم  . به خدا سوگند، اگــر مى دانســتم

ــر   ــترم را ب که کشته مى شوم و سپس زنده مى شوم، آنگاه زنده زنده سوزانده مى شوم و خاکس

باد مى دهند و این کار را هفتاد مرتبه با من مى کنند، باز هم از تو جدا نمى شدم تا کشته شدن             

پیش روىِ تو را ببینم    ! پس اکنون چرا این کار را نکنم که تنها یک بار کُشته شدن است و آن      

هم با کرامتى جاویدان در پىِ آن ؟!»

ــاز و زهیر بن قَین گفت: «به خدا سوگند، دوست داشتم که کشته شوم و سپس زنده شوم و ب
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تو [عبیداهللا ] نپذیرفت.»

ــش  پس حر کمی از لشکر فاصله گرفت، و مردي از قبیله ي او به نام قُرّة بن قیس نیز همراه

بود. حر به قرة گفت : «اي قرة، آیا امروز اسب خود را آب داده اي؟» قرة گفــت: «نــه.» حــر

گفت: «نمی خواهی آبش دهی؟ » 

از قرة نقل شده است که  : «به خدا من گمان کردم می خواهد از جنگ کناره بگیــرد و خــوش 

ــش   ندارد که من او را در آن حال ببینم. به او گفتم: اسبم را آب نداده ام و اکنون می روم تا آب

ــز  ــرا نی دهم . پس از آنجایی که بودم دور شدم. و به خدا اگر بدانچه می خواست انجام دهد م

آگاه کرده بود، من نیز با او به نزد حسین می رفتم .»

حرّ اندك اندك از سپاه فاصله می گرفت و به اصحاب حســین علیه الســالم نزدیــک می شــد .

یکی از سپاهیان عمر سعد، به نام مهاجر بن َاوس او را خطاب قــرار داد و گفــت: «اي پســر

ــدامش را ــرزه ان یزید ! می خواهی چه کنی؟ آیا می خواهی حمله کنی؟  » حر پاسخی نداد، و ل

گرفته بود.

مهاجر گفت  : «کار تو مشکوك است    ! به خدا سوگند، هرگز در هیچ جنگى، آنچه اکنون از تو            

مى بینم، ندیده بودم  . اگــر از مــن مى پرســیدند کــه شــجاع ترین مــرِد کــوفه کیســت، از تــو

نمى گذشتم . پس این چیست که از تو مى بینم؟!»

ــم و ـ حرّ پاسخ داد:  «همانا که من، به خدا سوگند، خود را میان بهشت و دوزخ مخیر مى بین

ــوم  .» به خدا سوگند ـ ، هیچ چیز را بر بهشت بر نمى گزینم، حّتى اگر تکّه تکّه یا سوزانده ش

پس اسب خود را به تاخت درآورد و به سوي حسین علیه السالم شتافت .

چون حّر نزد حسین علیه السالم رسید، گفت: «جانم به فدایت، اى پســر رســول خــدا ! مــن،

ــا  همان کسى هستم که تو را از برگشتن، باز داشتم و چشم از تو برنگرفتم و همراهت آمدم ت

تو را مجبور به فرود آمدن در این جا کردم   . گمان نمی کردم کــه ایــن گــروه، پیشــنهاد تــو را 

. به خدا سوگند، اگر گمان مى کردم که کــار تــو را بــه 1نپذیرند و کار تو را به این جا برسانند

ــکالى دارد   1 بنا به یک روایت، حر چنین سخنانی را نیز در اینجا می گوید              : «به خود مى گفتم  : چه اش
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در پاسخ فرمود: «اّنی لم اغرر اخاك وما اضللته ولکن هداه اللّه واضلّک » «من بــرادر تــو را

فریب ندادم و گمراه نکردم، بلکه خدا او را هدایت کرد و تو را بیراه گذارد  .» علی بن قرظــه

گفت: «خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم!» و به آن حضرت حمله نمود. نافع بن هالل ســر راه

او قرار گرفت و نیزه اي به او زد و او به زمین افتاد. دوستان علی بن قرظه او را نجات دادنــد

و به سوي لشکر کوفه بازگرداندند و معالجه اش نمودند  .

1به هنگام شهادت حبیب بن مظاهر       

همچنان که پیشتر گفته شد، آنگاه که امام علیه السالم براي اداي نماز ظهر درخواست توقــف  

جنگ را نمود، حصین بن تمیم با فریاد گفت       : «این نماز پذیرفته نیست  !» حبیب بن مظاهر به   

حصین پاسخ داد  : «زعمت اَنَّها ال ُتقْبلُ مِنْ آلِ الرَّسولِ وتُقْبُل ِمْنک یا حِمار؟        » « گمان مى کنی 

نماز خاندان پیامبر پذیرفته نیست و نماز تو پذیرفته است، اي حمار؟             !» حصین با شنیدن این   

جمله به حبیب حمله نمود و یاران وي نیز به یاریش آمدند و چند تن هم بــه یــاري حــبیب  

شتافتند.  حبیب با اینکه سالخورده بود به خوبی جنگید و تعــدادي از دشــمن را بــه هالکــت 

رسانید تا آنکه از پا درآمد و دشمن سر از تنش جدا نمود.

امام در کنار پیکر بى سر او فرمود      : «ِعنْداللّه اَحتَسِب نَْفسِی وحماةَ َاصحابِی   » « [وجود و جان ]

خود و یاران حمایتگرم را براي رضاي خدا می دهم و به او تقدیم می کنم .»

2با حرّ بن یزید ریاحی   

درست پیش از شروع جنگ، حرّ بن یزید نزد عمر بن سعد رفت و گفت          :  «اي عمر، آیا تو با   

این مرد وارد جنگ می شوي؟» عمر گفت:  «آري، به خــدا ســوگند؛ جنگــی کــه ســاده ترین

حادثه آن افتادن سرها و قطع شدن دست ها باشد   .» حرّ گفت: «آیــا شــما بــه آنچــه حســین

پیشنهاد کرد راضی نبودید؟» عمر پاسخ داد: «اگر کار به دست من بود می پذیرفتم، ولی امیــر 
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کشته شوم و تا هزار مرتبه مرا بکشند، اما خداوند با کشته شدن من، کشته شدن را از تو و از 

جاِن این جوانان خاندانت، دور بدارد !»

ــدا سایر یاران حسین علیه السالم نیز سخنانى از همین دست بر زبان آوردند و گفتند :  «به خ

سوگند، از تو جدا نمى شویم؛ جان هایمان فداى تو باد! ما از تو با دل و جان و دســت و ســر

محافظت مى کنیم و چون کشته شویم به عهد خویش وفا کرده ایم و آنچه وظیفه مان بوده است   

را انجام داده ایم  .»

پس، حسین علیه السالم از خدا پاداش نیک براي ایشـان طلــب کـرد و بـه خیمه ي خــویش   

بازگشت.

1قرائت امام   (ع) در شب عاشورا 

ــد و عــده اي نیــز    در شب عاشورا، عده اي از اصحاب امام علیه السالم به عبادت مشغول بودن

خود را براي نبرد فردا مهیا می کردند. نقل شده است که عده اي از سپاهیان عمر ســعد، حیــن 

ــن علــی  گشت زنی به خیمه هاي امام علیه السالم نزدیک شدند و یکی از آنها صداي حسین ب

     ـملِـی لَهـا نُمنَّ الَّذِینَ َکفَـُروا َأنَّمبسحَلا یعلیه السالم را شنید که این آیه را تالوت می نمود: «و

إِثْما و لَهم عَذاب مهِینٌ  .  ما کَاَن اللَّـه لِیَذر الْمــؤْمِِنینَ علَــى  َأنفُسِهِم إِنَّما نُملِی لَهم لِیْزدادوا   َخیرٌ لِ

ما َأنُتم عَلیِه حتَّى یِمیَز الْخَِبیثَ مِنَ الطَّیِّبِ  » «و البته نباید کسانى که کافر شده اند تصــور کننــد 

اینکه به ایشان مهلت مى دهیم براى آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت مى دهیم تا بر گناه                  

ــه [خود] بیفزایند، و [آنگاه ] عذابى خفت آور خواهند داشت. خدا بر آن نیست که مؤمنان را ب

این [حالى ] که شما بر آن هستید، واگذارد، مگر آنکه پلید را از پــاك جــدا کنــد .» [ســوره ي 

]177-178آل عمران،  

ــا را از   ــدا م آن مرد با شنیدن این آیه گفت: «به خدا سوگند، این افراد نیک، ما هستیم که خ

شما جدا کرده است!»
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پیش آمد و گفت   : «اى فاسق ! خدا تو را  برَیر بن خضیر     یکی از یاران امام علیه السالم، به نام        

در صف ناپاکان قرار داده است، به سوى ما بازگرد و از این گناه بزرگ خود توبه بکن؛ که به

خدا سوگند ماییم آن افراد پاك  .»

آن مرد از روى استهزا گفت    : «و َانَا على ذلِک ِمنَ الشّاهِدِینَ    »  «و من بر این امر از گواهانم      »،

آنگاه به سوى اردوگاه لشکر ابن سعد برگشت .

1دعاي امام در صبح عاشورا  

ــحاب  در سحرگاه عاشورا حسین بن علی علیه السالم نماز صبح را به جاي آورد و آنگاه اص

  و ــم خود را مورد خطاب قرار داد و پس از حمد خداوند فرمود  : «اِنَّ اللّه تَعالی اَِذَن فی َقتْلِکُ

قَتِْلی فِی هذا اْلیوِم فَعلَیکُم ِبالصبرِ والِْقتاِل   »  «همانا خداي تعالی به کشته شــدن شــما و کشــته 

» شکیبایی و نبرد.شدن من در این روز اذن داد، پس بر شما باد 

ــن   آن حضرت پس از این بیان صفوف لشکر خویش را که بنا به روایت مشهور هفتاد و دو ت

بودند منظم نمود. جناح راست سپاه را به زهیر  بن قین و جناح چپ را به حبیب بن مظاهر و         

پرچم را به برادرش عباس بن علی علیه السالم سپرد و خود و افراد خانــدانش در قلــب ســپاه 

قرار گرفتند .

ــالم در این هنگام عمر بن سعد نیز به آرایش صفوف لشکر خویش مشغول بود. امام علیه الس

ــائی دست ها را به سوي آسمان بلند کرد چنین دعا نمود: «َاللَّهم اَْنت ثِقَتِى فی ُکلِّ کَرْبٍ ورج

ــلُّ فیــهِ  ــؤاد و َتقِ فی کُلِّ شِدةٍ وَانْت ِلی فی کُلِّ اَمرٍ َنزََل بِی ثِقَۀٌ وعدٌة  . کَم مِنْ هم یضْعف فِیهِ الفُ

الِْحیلَۀُ و یْخذُلُ فیهِ الصدیُق و یشْمت فِیهِ الْعدو اَْنزَلْتُه بِک وشََکوُته اَِلیک رْغبۀً مِنِّی اِلَیک عمنْ      

ــٍۀ »  « غْبْنتَهی کلِّ رم ۀٍ ومکلِّ نِع لِىو َفأنْت تَهفَرَّجو فَکَشَْفتَه خداونــدا! در هــر انــدوهیسِواك

تکیه گاه منی، و در هر سختی امید منی، در هر حادثه ي ناگواري که بر من آید پشت و پناه و        

ـ          تذخیـره ي منـی  . چـه بسـا غمـی کـه در آن دل نـاتوان و چـاره نایـاب می شـد، و دوس
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1خطاب به عمرو بن قََرظه

عمرو بن قرظه یکی دیگر از یاران امام علیه السالم بود که بعد از نبردي جانـانه، در حــالی که   

به سختی زخمی شده بود بر خاك افتاد . حسین بن علــی علیه الســالم خــود را بــه بــالین او

ــردم، اي رساند. عمرو خطاب به امام علیه السالم گفت: «َاوفَیت یابنَ رسوِل اللّه؟» «آیا وفا ک

ــاقَْراء ــۀِ فَ ــی الْجنَّ پسر رسول خدا؟  » امام علیه السالم در پاسخ او فرمود:  «نَعم اَنْــت َامــاِمی فِ

رسوَل اللّه عنِّی السالم و َاعلِمه َانّی فىِ االِْثرِ » «آري، تو پیشاپیش من در بهشت هستی .  سالم

مرا به رسول خدا برسان و او را مطلع کن که من نیز در پی تو می آیم .»

ــه و از   ــه و آل عمرو پسر  «قََرظۀ بن کعب » است. قرظۀ از صحابه ي رسول خدا صلّی الّله علی

راویان حدیث و از یاران امیرمؤمنان علیه السالم بــوده اســت . او در جنــگ صــفین یکــی از

پرچم داران لشگر امام علی علیه السالم بود و از طرف امیرمؤمنان علیه السالم به عنوان حــاکم  

 هجري درگذشت و از او چند فرزند به جا ماند کــه در   51فارس منصوب شد. وي در سال 

ــاع از     میان آنها عمرو و علی از شهرت برخوردارند؛ عمرو به خاطر ایثار و فداکاریش در دف

حسین علیه السالم و علی به جهت دشمن و کین توزي اش با امام .

عمرو همزمان با حسین بن علی علیه السالم به کربال وارد گردید و مأموریت مذاکره با عمر بن                  

ــه   سعد به وي محول شد . و او مسئولیتش را، تا ورود شمر به کربال و قطع مراوده و گفتگو، ب

نحو احسن انجام داد . او از اولین کسانی بود که در روز عاشورا از حسین بن علی علیه الســالم 

اجازه ي جهاد گرفت و در مقابل صفوف دشمن رجز خواند    .

اما از آن سو علی بن قرظــه، بــه همــراه عمرســعد و بــا لشــکریان کــوفه بــراي جنــگ بــا

حسین بن علی علیه السالم وارد کربال گردید . وي در روز عاشورا چــون از شــهادت بــرادرش

مطلع گردید از میان صفوف بیرون آمده و امام علیه السالم را این چنین مــورد خطــاب قــرار   

داد: «یا حسین یا کّذاب و ابن کذّاب اغررت اخی واضللته فَقََتلْتَه    » «حســین! اي دروغگــو و

پسر دروغگو !  برادر مرا فریب دادي و گمراه کردي و او را به قتل رساندي      !» امام علیه السالم
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علیه السالم بوده و در همه ي جنگها آن حضرت را همراهی کرده است                . او پس از شهادت آن     

بزرگوار نیز جزو صحابه و یاران امام مجتبی علیه السالم بود و پس از انتقال آن حضــرت بــه

ــین  بن   مدینه، در کوفه ماندگار گردید . ابوثمامه از افرادي بود که پس از مرگ معاویه به حس

علی علیه السالم نامه نوشت و از وي دعوت نمود که به عراق و به سوي کوفه حرکت نمایــد  .

مسلم بن عقیل پس از ورود به کوفه مسئولیت جمع آوري اموال و اجناس از شیعیان و خرید               

سالح را بر عهده ي ابوثمامه گذاشت .  پس از شهادت مسلم بــن عقیــل، ابوثمــامه متــواري و  

ــافع   ــراه ن مخفی شد و تالش فراوان ابن زیاد در پیدا کردن وي به جایی نرسید تا اینکه به هم

بن هالل براي یاري رساندن به حسین بن علی علیه السالم حرکت نمود و بدو ملحق شد   .

1خطاب به سعید بن عبداللّه حنَفی   

ــاع   سعید بن عبداهللا حنفی از جمله کسانی بود که از نمازگزاران در مقابل حمالت دشــمن دف

می کرد . بعد از نماز ظهر، جنگ باال گرفت و سپاهیان دشمن به حســین علیه الســالم نزدیـک   

ــود      شدند. سعید در این موقعیت از امام علیه السالم دفاع می کرد و خود را سپر تیرهایی می نم

که به جانب امام می آمد. او آن قدر در برابر تیرهایی که از چپ و راست می آمدند ایستاد تــا   

از پاي درآمد.

ــیء گفته شده که چون سعید بن عبداهللا به زمین افتاد، این گونه دعا نمود : «اللّهم ال یعجِزُك شَ

ــی   ــینِ علیه الســالم ، وارزقن سنِ الحفعی عدا صلى اهللا علیه و آله ُنصرَتی ودحمفََأبلِغ م ،هتُرید

مرافَقَتَه فی دارِ الُخلوِد» «خدایا ! چیزي تو را از آنچه بخواهی باز نمی دارد. پس یارى و دفاع

مرا از حسین علیه السالم، به محمد صلى اهللا علیه و آله برسان و همراه شدن بـا او در ســراى   

جاودان را روزىِ من بگردان.»
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وامی گذاشت و دشمن زبان به شماتت می گشود، و من آن را نزد تو آوردم و شِکوه به درگــاه 

تو کردم، تا از جز تو گسسته و تنها به تو روي آورده باشـم، و تــو آن را رفـع کــردي و     [در

کارم] گشایش دادي . پس تو ولی هر نعمت و منتهاي هر خواسته اي.»

1اولین سخنرانی امام  (ع)  در روز عاشورا

امام علیه السالم پس از تنظیم صفوف لشکر خویش سوار بر اسب گردید و از خیمه ها قدري                 

فاصله گرفت و با صداي بلند و رسا خطاب به لشکر افــراد عمرســعد چنیــن فرمــود   : «اَیهــا

ــم مِــنْ  ــذِر اِلَیکُ الّناس اسمعوا قَولِی وال تَعجِلُوا حّتی اَِعظَکُم بِما هو حقُّ َلکُم علَى وحتّــی اَعتَ

   ــذلِک ــم بِ مْقدمی علَیکُم َفاِنْ قَبِلْتُم عذْرِي و صدقْتُم قَولی واَعطَیتُمونی النّصف ِمنْ َانُْفسِکُم ُکنْتُ

     مِـنْ َانْفُسِـکُم ـفطُـوا النَّصتُع لَـم و ــذْرلُوا مِّنی الْعتَقْب اِْن لَم بیلٌ وس لَىع کُنْ َلکُمی لَم و دعَاس

    ــیلَیال تَنْظِــرُوِن، اِنَّ وو اقْضوا ِالَــى ۀً ثُمغَم کُملَیع ُرکُمکُنْ اَمال ی ثُم کُمشُرَکاءو رَُکموا َاممِعَفاج

ــد و دراللّه الَّذي نَزََّل الِْکتاب وهو یتَولّی الصالِِحینَ    .» «هان اي مردم! به سخنم گوش فرا   دهی

پیکارم شتاب نکنید تا حقِ اندرز شما را که بر من است ادا کنم و عذرِ آمــدن خــود را بیــان    

ــراي   کنم.  اگر عذرم را پذیرفتید و گفتارم را تصدیق کردید و با من از راه انصاف در آمدید، ب

شما نیکوتر است و شما را بر من راهی نیســت  . و اگــر عــذرم را نپذیرفتیـد و بـا مـن از در   

پس [در]  کارتان با شریکان خود همداســتان شــوید، ســپس در کارتــان انصاف در نیامدید، 

ــ 71[سوره ي یونس،  پرده پوشی نکنید، آنگاه کار مرا یکسره کنید و مهلتم ندهید    ــد]، بى تردی

ــد    ــتی می کن سرور من آن خدایى است که قرآن را فرو فرستاده و همو شایستگان را سرپرس

].»196[سوره ي اعراف،  

چون سخن امام علیه السالم بدینجا رسید، صداي گریه ي بعضی از زنان و دختران که سخنان              

بلند شد. امام علیه السالم سخن خویش را قطــع کــرد و بــه عبــاسشنیدند  آن حضرت را می

علیه السالم گفت که آنها را به سکوت و آرامش دعوت کند   . 

آنگاه بنا به روایتی، امام از نو شروع به سخن کرد و پس از حمد و ســپاس خداونـد خطبه ي    

233صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1
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دیگري ایراد نمود:

 ــد ها َاحَلیع قِىب دٍ اَولی َاحع تقِیب نْیا لَوذَرٍ فَاِنَّ الدلی حْنیا عُکونُوا مِنَ الداللّهِ اتَُّقوا اللّه وِعباد»

ــدنْیا لِلْفَنــاءِ   ــقَ ال ــه َخلَ لَکاَنتِ االنبیاء اَحقَّ بِالْبقاءِ و َاولی بِالرِّضاءِ و اَرضی ِبالْقَضاءِ غَیَر َانَّ اللّ

ــرَ    ــاِنَّ خَی ــزَودوا فَ فَجدیدها باٍل وَنعیمها مضْمحِلُّ وسرُورها مکَْفهِرُّ واْلمنِْزلُ تَلْعٌۀ والدار قَلْعۀٌ فَتَ

الّزاِد التَّْقوي واتَّقُوا اللّه لَعلَّکُم تُْفلِحوَن   .

! تقواي خدا پیشه سازید و از دنیا بر حذر باشید که اگر دنیا براي کسی می ماند                «بندگان خدا 

و چنیــنبهــتر و یا کسی در دنیا می ماند، پیامبران براي بقا سزاوارتر و جلب خشنودي آن ها  

حکمی خوشایندتر بود، ولی خداي تعالی دنیا را براي فنا شدن آفرید           . پس تازه ي آن کهنه و     

ــوقت اســت؛  ــرایی م نعمت هاي آن نابود و شادمانی آن مضمحل می شود، منزلی پرخطر و س

، پس تقــواي خــدا]197[سوره ي بقره،  پس توشه برگیرید و همانا بهترین توشه تقوي است    

.]189[سوره ي بقره، پیشه سازید، باشد که رستگار شوید   

ــد حــاٍل   عــا حــاًال ب َایهاالّناس ِانَّ اللّه َتعالی خَلَقَ الدنْیا فَجعلَها دار فَناءٍ و زوالٍ متَصرِّفَۀً بِأهلِه

ــنَ ِالَیهــا    َفالْمْغرُور منْ غَرَّتْه والشَّقِى منْ فَتَنَتْه فَال تَُغرَّنَّکُم هذِهِ الدنْیا َفاِنَّها َتقْطَع رجــاء مــنْ رکَ

   ــرَض اَع و کُملَیفِیه ع اللّه  خَطْتُماَس ٍر قَدلی اَمع تُمعتَمقَدِ اج اَراکُم فیها و عمنْ طَم عَطم َتخیبو

   نْتُــمۀِ وآمبِالطّاع تُماَقْرَر اَْنتُم بیدالْع بِئْس نا وبر الرَّب مَفنِع تَهنِقْم لَّ ِبکُماَح و ْنکُمجِِه الَْکرِیِم عِبو

ــِد  ــهِ تُِریــدوَن قَتْلَهــم لَقَ ِبالرَّسولِ محمدٍ صلّی اللّه علیه و آله ثَم ِانَُّکم زحْفتُم ِالی ذُریتِِه و ِعتْرَتِ

استَحوذَ علَیکُم الشَّیطانُ َفأنْساکُم ذِکَْر اللّهِ الْعظیِم فَتَباً لَکُـم وِلمـا ُترِیــدوَن    .  ِانّـا للّـهِ وانّـا ِالَیــهِ   

راجِعونَ هؤُالءِ قَوم َکفَرُوا بعد ایمانِهِم َفبعداً لِلْقوم الظّالِمینَ    .»

ــل مردم! خدا ي تعالی دنیا را خلق نمود و آن را خانه ي نیستی و زوال قرار داد که پیوسته اه

خود را از حالی به حالی دیگر در می آورد  . پس فریب خورده کسی است که دنیا فریبش داده   

ــا شــما را  باشد و شوربخت و شقی کسی است که دنیا دچار فتنه اش کرده باشد، پس این دنی

نفریبد که همانا امید آن کس که به آن تکیه کند بریده می شود و طمع آن کس که در آن طمع                   

ورزد به نومیدي کشیده می شود     .  شما اینک بر کاري جمع شده اید که خشم خدا را برانگیخته            
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حضرت گفت: «اى اباعبدالّله ! جانم به فدایت! مى بینم که اینان، به تو نزدیک شده اند . نه، بــه

ــه خدا سوگند، کُشته نمى شوى تا من، به خواست خدا، پیش از تو ُکشته شوم ! دوست دارم ک

پروردگارم را در حالى مالقات کنم که این نمازى را که وقتش فرا رسیده، بخوانم  .»

ــم لِّینَ الــذّاکِرینَ  .  نَعصمِنَ اْلم اللّه لَکعلوةَ جالص امام علیه السالم در پاسخ وي فرمود: «َذکَرْت

هذا َاولُ وقْتِها   » « از نماز یاد کردي، خدا تو را از نمازگزاران ذکرگو قرار دهد            . آري، این اول  

ــت از وقت آن است.» سپس گفت:  «سلُوهم َانْ یکُفُّوا عنّا حّتی نُصلِّی » «از آنان بخواهید دس

جنگ بدارند تا نماز بگزاریم.»

ــی   چون به لشکر کوفه پیشنهاد توقف جنگ براي خواندن نماز داده شد، حصین بن تَمیم، یک

از سران آنان، گفت : «آن  [نماز] پذیرفته نیست  » و بدین ترتیب جنگ ادامه یافت   . ابوثمامه به 

ــه  جنگ ادامه داد، و سپس براي نماز بازگشت. امام علیه السالم با او و عده اي دیگر نماز را ب

 خواند.1صورت نماز خوف

ابوثمامه پس از اداي فریضه ي ظهر نزد امام علیه السالم آمد و گفت : «ابـا عبــداهللا، جـانم بـه   

فدایت، عزم دارم که به یاران  [شهید] تو بپیوندم و خوش ندارم که باقی بمانم و تو را در میان       

ــا ــدم فَاِنّ ــود:  «تَقَ خانواده ات تنها ببینم که کشته می شوي  .» امام علیه السالم در پاسخ وي فرم

پــسالِحقُوَن بِک عنْ ساعۀٍ » «قدم پیش بگذار، که ما نیز به زودي به تو خواهیم پیوســت  .» 

ابوثمامه به سوي سپاه دشمن حرکت کرد و جنگید تا به دست پسرعمویش قیس بن عبــداللّه   

صائدي به شهادت نایل گردید.

ابوثمامه از شجاعان عرب و از افــراد سرشــناس شــیعه و از اصــحاب و یــاران امیرمؤمنــان

در بیشتر نقل ها آمده که امام علیه السالم نماز ظهر عاشورا را بــا جمــاعت و بــه شـکل نمــاز خــوف                  1

خوانده اند   . نماز خوف، مانند نماز مسافر شکسته است         .  بنا به مشهور، در صورتی که نماز به جمــاعت         

برگزار شود، عده اي از مجاهدان رکعت اول را با امام می خوانند، و امام پس از اتمام این رکعت صبر                               

می کند تا این گروه رکعت دوم را به سرعت و فرادا بخوانند و جاي خود را با گــروه دیگــري عــوض                

شــهادت نامه ي امــام کنند . گروه دوم رکعــت اول خـود را بـا رکعــت دوم امـام بــه جــا می آورنــد         . (

)496صحسین (ع)،  
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تَبِدیالً» «برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخــى از آنهــا در    [همیــن] انتظارنــد و [هرگــز

]23 [سوره ي احزاب، 1عقیده ي خود را  ] تبدیل نکردند .»

2گفتاري با مسلم بن عوسجه 

یکی از افرادي که امام علیه السالم به هنگام شهادت نزد او حاضر شد مسلم بن عوسجه بود                 .

حسین بن علی علیه السالم به همراه حبیب بن مظاهر به بــالین او آمــد، در کنــارش نشســت و

ــه را ــن آی چنین گفت : «رِحمک الّله یا مسلِم  » «خدا تو را رحمت کند اي مسلم.» ســپس ای

خواند: «برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخــى از آنهــا در  [همیــن] انتظارنــد و [هرگــز

ــه مســلم23عقیده ي خود را  ] تبدیل نکردند » [سوره ي احزاب،   ]  حبیب بن مظاهر خطــاب ب

ــه بهشــت   ــه زودي ب گفت: «مسلم، کشته شدن تو بر من دشوار است، اما مژده باد تو را که ب

ــن ــر چنی وارد شوي.» مسلم در پاسخ گفت: «خدا تو را جزاي خیر دهد .» حبیب گفت: «اگ

نبود که پس از تو بالفاصله به میدان خواهم رفت، دوست داشتم کــه اگــر وصــیتی داري بــه      

انجامش رسانم.»

مسلم با صدایی ضعیف در حالی که به حسین بن علی علیه السالم اشــاره مى نمــود بــه حــبیب 

گفت: «اوصیِک ِبهذا َانْ َتموت دوَنه »  «تو را به او سفارش می کنم، که پیش روي او بمیري  !»

ــد  حبیب گفت: «به خدا سوگند که بدین وصیت تو عمل خواهم کرد  .» در همین گفتگــو بودن

که مسلم بن عوسجه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

3خطاب به ابوثُمامه صائدي

عمرو بن کعب معروف به ابوثمامه صائدي چون متوجه شد کــه هنگــام ظهــر اســت، بــه آن  

ــد                 .23سوره ي احزاب،     1 ــا کردن : از میان مؤمنان مردانى اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وف

برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخى از آنها در             [همین  ] انتظارند و    [هرگــز عقیــده ي خــود را ]

تبدیل نکردند  .

274صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       2

494، ص شهادت نامه ي امام حسین      (ع)،  281صسخنان حسین بن علی   (ع)  از مدینه تا کربال،       3
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ــاري و روي کریمش را از شما گردانده است و غضبش را بر شما فرستاده  . چه نیکو پروردگ

ــول  ــه رس است پروردگار ما، و چه بد بنده هایی هستید شما  ! به طاعت خدا گردن نهادید و ب

ــدان و اهــل بیتــش    [او]، محمد صلی اهللا علیه و آله ایمان آوردید و سپس براي کشــتن فرزن

ــت  [و هجوم کردید! شیطان بر شما چیره شده و یاد خداي عظیم را از یادتان برده، پس هالک

نیستی] باد بر شما و بر آنچه می خواهید    ! ما از خداییم و به سوي او بازگردنده ایم   . [خداوندا!]

ــت]86[سوره ي آل عمران، قومی اند که بعد از ایمانشان کافر شدند اینان  ، پس دور باد [رحم

.»]44[سوره ي هود،  خدا از] گروه ستمگران 

ــکُم وعاتِبوهــا    امام علیه السالم آنگاه فرمود: «َایهاالّناس َانْسِبونی منْ َانَا ثَم ارجِعــوا ِالــی َانْفُسِ

 ــهِ و مــنَ عابهِ وــی وانْظُُروا هلْ یحِلُّ لکم قتلی وانْتِهاك حرْمتِی؟ َالَست ابنَ ِبنِْت نَبِیکُم وابنَ وصِ

َاوَل الْمؤْمِنینَ بِاللّهِ والْمصدقِ لَِرسولِهِ ِبما جاء مِنْ عِنِْد ربهِ؟ َاولَیس حمزَةُ سیدالشُّهداءِ عم َابِی؟                

َاولَیس جعَفرُالطّیار عمی؟ اَولَم یبِلغُکُم قَوُل رسولِ اللّه لی وَالخی هذانِ سیدا شَبابِ َاهلِ اْلجنۀ؟        

َفاِنْ صدقُْتمونی ِبما َاقُولُ وهو الْحقُّ واللّهِ ما َتعمدت الْکَذِب منْذُ علِمت َانَّ اللّه یمقُت علَیهِ اَهلَه   

ویْضرِبه منِ اخَْتلَقَه واِنْ کَذَّبتُمونی َفاِنَّ فِیکُم منْ اِْن سألُتموه عنْ ذلِک اَْخبرَکُــم ســلُوا جـابَِربنَ   

عبدِالّله االنْصارِي و َابا سعیِد الْخِدري وسهلَ بنَ سعدِ الساِعدىِ و زیــد بــنَ اَرقَــم وَانَــس بـنَ       

ماِلکٍ یْخبِرُوکُم اَنَّهم سمِعوا هذِِه الْمقالَۀَ مِنْ رسولِ  اللّهِ لی وال خِی اَما فی هذا حاِجزٌ لَکُم عــنْ    

سْفکِ دِمی»

«مردم! َنسب مرا بگویید و بگویید من چه کسم؟ سپس به [وجدان] خویش رجوع نماییــد و   

ــا      خود را مالمت کنید و ببینید آیا قتل من و درهم شکستن حرمت من بر شما جایز است؟ آی

من فرزند دخت پیامبر شما نیستم؟ و پسر وصی و پسرعموي او و اولین مؤمنـان بــه خــدا و  

تصدیق کننده ي رسول در آنچه از جانب پروردگــاش آورده بــود؟ آیــا حمــزه سیدالشــهداء 

عموي پدر من نیست؟ آیا جعفرطیار عموي من نیست؟ آیا شما سخن پیامبر را در حق من و  

ــدیق این دو، سرور جوانان بهشت هستند برادرم نشنیده اید که فرمود  :  ؟ اگر مرا در گفتارم تص

ســوگند بــه خــدا کــهکه قطعاً حق است و کوچک ترین خالفی در آن نیست، بکنید، گفتاري 
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دروغی از روي عمد نگفته ام از آن روز که پی برده ام که خداوند به اهل دروغ غضب کرده و                    

ضرر دروغ را به گوینده ي آن برمی گرداند  . و اگر مرا تکذیب می کنید، اینــک در میــان شــما

کسانی هستند که از آنها بپرسید، از جابر بن عبداللّه انصاري و ابوسعید خــدري و ســهل بــن 

سعد ساعدي و زید بن ارقم و انس بن مالک بپرسید تا شما را مطلـع کننــد، کــه همانــا ایــن    

سخنان را درباره ي من و برادرم از رسول خدا شنیده اند  . آیا این شما را از ریختن خون مــن 

باز نمی دارد؟»

ــام را در اینجا شمر بن ذي الجوشن که یکی از فرماندهان و سران لشکر کوفه بود، ســخن ام

قطع نمود و فریاد کرد که : «او خدا را بر حالی  [و بی بــاور]  می پرســتد، اگــر بدانــد کــه چــه

می گوید .» حبیب بن مظاهر هم از سوي لشکر آن حضرت بدو پاسخ داد           : «به خدا سوگند تو   

را می بینم که خدا را به هفتاد حال [ظاهري و بی باور  ] می پرستی و گواهی می دهم که راســت  

می گویی که نمی فهمی حسین چه می گوید، که خدا بر قلب تو مهر زده است .»

آنگاه امام سخن خود را بدین گونه ادامه داد:

ــرِبِ   «فَِانْ ُکنْتُم فی شَک مِنْ هذاالقول َافَتَشُکُّون اَنِّی ابنُ بِنْتِ َنبِیُکم فَواللّه مابینَ الْمشْرِِق والْمغْ

  َاو لَکْتُهــتَه مــاٍل اِس أو ــه ــلٍ قَتَلْتُ ابنُ ِبنْتِ َنبِی غَیري فیُکم وال فی غَیِرکُم ویحُکم َاتَطْلُبونىِ ِبقَِتی

ِبِقصاص جراحٍۀ» «اگر در آنچه گفتم شک دارید آیا در اینکه من فرزند دختر نبی شما هستم  

نیز شک دارید؟ به خدا سوگند میان شرق و غرب عالم فرزند دختر پیامبري جز من، نــه در 

ــما راشما و نه در غیر شما، نیست. تنها منم که فرزند دختر پیامبر شمایم.  آیا من کسی از ش

کشته ام که   [تقاص]  خونش را می خواهید؟ آیا مالی از شما را تباه کرده ام؟ آیا کسی را زخمی       

کرده ام تا قصاص جویید؟»

آنگاه امام چند تن از افراد سرشناس کوفه را که از آن حضرت دعوت کرده بودند و در میان                 

ــن لشکر ابن سعد حضور داشتند خطاب کرد و چنین فرمود  : «اي شبث بن ربعی، اي حجار ب

ابجر، اي قیس بن اشعث، اي یزید بن حارث، آیا شما نبودید که به من نوشتید   :  میوه ها رسیده

و باغ ها سرسبز گردیده و چاه ها پرآب است و تو بر ســپاهی آراســته در آي و بــه مــا روي    
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و لرزه بر اندامشان افتاده است     . ولی خود حسین بن علی علیه السالم و بعضی از یاران دیگر با          

ــتري در نزدیک شدن به شهادت رنگ رخسارشان شاداب تر می شود و آرامش و سکون بیش

رفتار آنان نمایان می گردد    . آنان با دیدن این وضع گفتند    : «انظروا ال یبالی بالموت  » «بنگرید!

باکی از مرگ ندارند  !» آن حضرت چون این جمله را شنید، یاران خویش را این چنین مورد              

خطاب قرار داد: «صبرًا یا بنِی الِکرامِ فَما اْلموت ِاالّ قَنْطََرةٌ تَعبرُ ِبکُم عنِ الْبؤْسِ والضَّــّراءِ اِلَــی 

ــداِئکُم ِاالّ  ِال ع وما ه رٍ ونٍ اِلی قَصْنتَقِلَ مِنْ سِجاَْن ی کْرَهی ُکمائمۀِ فَاَیمِ الدالنِّعۀِ والْجِناِن الواسِع

ــؤِمنِ  نُ اْلمــج کَمنْ ینْتَِقلُ من قَصرٍ ِالی ِسجنٍ وعذابٍ. ِانَّ َاِبی حدثَّنی عنْ رسولِ اللّهِ اِنَّ الدنْیا سِ

«             تال کَِذبو تما کُِذب حیمِهِمرُ هؤالءِ اِلی ججِسو ؤُالءِ اِلی ِجنانِهِمرُ هِجس تونَّۀُ اْلکافِر والْمجو

«صبر و شکیبایی، اي بزرگ زادگان  ! همانا مرگ جز پلی نیست که شما را از ســختی و رنــج

ــه دوســ ــتهبه بهشت پهناور و نعمتهاي جاودان آن می رساند . کدام یک از شماست ک ت نداش

زندانی به قصري منتقل شود؟ و آن  [=مرگ]  براي دشمنان شما همانند [وضع ] کســیباشد از 

است که از قصري به زندان و        [محل] عذاب شکنجه برده شود    . پدرم از رسول خدا صلّی اللّه     

همانا دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است، و مرگ پلی است            علیه و آله بر من نقل نمود که       : 

. آري، نه دروغ شنیده ام وکه این گروه را به بهشتشان و آن گروه را به دوزخشان در می آورد  

نه دروغ می گویم .» 

1سخن امام   (ع) هنگام شهادت یارانش   

حسین بن علی علیه السالم پیش از شهادت بعضی یارانش بر بالین آنــان حاضــر می شــد و بــا

ایشان سخن می گفت. 

همچنین، بنا به نقل بعضی مورخین، هر گاه یکی از صحابه و یاران به ســوي میــدان حرکــت

نمود:  «السالم علَیک یابنَ رسولِ اللّه » امــام می کرد با این جمله از آن حضرت خداحافظی می

در پاسخ وي نخست می فرمود : «وعلَیک السالم ونَحنُ خَلَْفک» «و درود بر تو، و مــا نیــز از 

پی تو روانیم » و سپس این آیه را مى خواند : «فَمِنْهم منْ َقضی نَحبه ومِنْهم منْ ینَْتظِرُ وما بدلُوا   
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1خطاب به یاران هنگام شروع جنگ   

چون عمر سعد تصمیم به شروع نبرد گرفت، از میان صفوف لشکریانش بیرون آمــد و تیــري   

به سوي خیمه هاي حسین بن علی رها کرد و خطاب به سپاهیانش چنین گفت              : «در نزد امیر   

گواهی بدهید که من اول کسی بودم که تیر انداختم    .»

به دنبال او، سپاهیان تیرها را به سوي خیمه ها رها کردند .

در این هنگام که تیرهاي دشمن همچون قطرات باران به خیمه ها سرازیر بود، امام علیه السالم   

ــلُ سر ــهام فَِانَّ هــذِهِ الس ِمنْه دتِ الَّذي البوِالَی الم ا اْلکِرامهوا اَیبه یاران خویش فرمود: «قُوم

القَوِم اَِلیکُم فَواللّهِ ما بینَُکم و بینَ اْلجنَّۀِ والنّارِ ِاالالْموت یعبرُ ِبه هؤُالء اِلی ِجنانِهِم و ِبه هــؤُالء  

ــن   ــا ای ِالی نیرانِهِم» «برخیزید اي بزرگ منشان به سوي مرگی که از آن چاره نیست، که همان

تیرها فرستادگان این مردم به سوي شمایند . به خدا سوگند که بین شما      [دو گروه] و بهشت و 

آتش فاصله اي جز مرگ نیست که شما را به بهشتتان و آنان را به دوزخشان می رساند  .»

به این ترتیب جنگ آغاز شد. یاران حسین بن علی علیه السالم یک یک به میدان می رفتند و   

ــبرد  مبارز می طلبیدند و پس از نبردي جانانه به شهادت می رسیدند. گفته شده است کــه در ن

تن به تن پیروزي با یاران امام علیه السالم بود، زیرا که قوتشان بیشتر بـود و دسـت از جـان    

شسته بودند . از این رو، یکى از فرماندهان عمر بن سعد به او پیشنهاد داد که دیگر نبرد تن به 

تن نکنند. این چنین شد که وقتی فردي از یاران امــام علیه الســالم بــه میــدان می آمــد، او را

تیرباران و سنگ باران می کردند و گروهی از افراد به او حمله می نمودند  .

ــگ ــون جن از امام سجاد علیه السالم مطلبی بدین مضمون نقل شده است : در روز عاشورا چ

شدت گرفت و کار بر حسین بن علی علیه السالم سخت شــد، بعضــی از یــاران آن حضــرت 

متوجه گردیدند که تعدادي از اصحاب و یاران امام علیه الســالم در اثــر شــدت جنــگ و بــا

ــده   مشاهده بدن هاي قطعه قطعه شده دوستانشان و رسیدن نوبت شهادتشان رنگشان متغیر ش

صشهادت نامه ي امام حسین       (ع)،   ،  228 و  270ص سخنان حسین بن علی     (ع)  از مدینه تا کربال،        1
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آر؟» آنان گفتند :  «ما چنین نامه اي به تو ننوشته ایم !» امام علیه الســالم فرمــود: «ســبحان اهللا،

چرا، به خدا سوگند شما نوشتید     .»  سپس فرمود : «اي مردم، اینک که     [آمدنم را ]  نمی خواهید،

بگذارید به جاي دیگر بروم.» قیس بـن اشـعث بـا صـداي بلنـد گفـت      :  «حسـین ! چـرا بـا  

کنی؟ در ایــن صــورت بــا تــو بــه دلخــواهت رفتــار خواهنــد کــرد و پسرعمویت بیعت نمی 

کوچکترین ناراحتی متوجه تو نخواهد شد .» 

امام در پاسخ وي فرمود : «ال و اللّه ُاعطیهِم بِیدي اِعطاء الذَّلِیلِ وال اَِفرُّ مِنْهم فِــرار اْلعبِیــدِ . یــا

ــومِ    ــؤِْمنُ بِی ــٍر ال ی َتکَبمِنْ کُلِّ م کُمبری ووذُ بِرَبوِن اَعمَانْ تَْرج کُمبری وبِرَب ذْتاللّه، اِنِّی عِعباد

ــان    الْحِسابِ» «به خدا سوگند، نه دست ذلت در دست آنان می گذارم و نه مانند بردگان از آن

ــرامی گریزم، اي بندگان خدا،   ــه م من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى  برم از اینک

. 20 [سوره ي دخان، 1سنگباران کنید از هر متکبرى که به روز حسـاب عقیـده نـدارد، بـه    ]

].»27 [سوره ي غافر، پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده   ام

2دومین سخنرانی امام(ع) در روز عاشورا 

ــل   پس از آن هر دو سپاه آماده گردیدند . پرچم هاي سپاه عمرسعد برافراشته شد و صداي طب

و شیپورشــان طنیــن افکنــد و از دور خیمه هــاي حســین بن علی علیه الســالم را فراگرفتنــد .

ــر صــفوف دشــمن قــرار حسین بن علی علیه السالم ازمیان لشکر خویش بیرون آمد و در براب

گرفت و از آنان خواست تا سکوت کنند و به سخنان وي گوش فرا دهنــد ولــی آنهـا ســر و  

«ویلَُکم مـا علَیکُــم اَْن تَنْصِـتُوا اِلَـى    صدا و همهمه مى نمودند.  پس حسین علیه السالم فرمود  : 

ــنْ عصــانِی مــِدینَ و فََتسمعوا قَولی واِنَّما اَدعوکُم اِلی سبیِل الرَّشاِد فَمنْ اَطاعِنی کانَ مِنَ اْلمرْشَ

ــرامِ ــنَ الْح ــاُتکُم مِ طِیع لی قَدِ انَْخزَلَــتتَِمعٍ لَِقوسرُ مرِي َغیعاٍص الَم کُلُّکُملَکِینَ وهکاَن مِنَ اْلم

ــمعوَن؟  » «واي بــر َاال تَنِْصتُوَن اَال تَس لَکُمیو لی قُُلوِبکُمع اللّه رام فَطَبعِمنَ الْح طُونُُکمب لِئَتمو

السالم در مقابل فرعون و یارانش است        . هاین آیه بیانگر سخن موسی علی        1

باب سخنان امام حسین        (ع)،تحف العقول،   ،  245ص سخنان حسین بن علی      (ع) از مدینه تا کربال،        2

54، ص مثیراالحزان  

56



ــتی   شما! چرا خاموش نمی  شوید تا گفتارم را بشنوید؟ که همانا من شما را به راه رشد و راس

فرا می خوانم، هر که پیرویم کند از ره یافتگان است و هر که سرپیچیم کند از هالك شوندگان                 .

سخن مرا نمی شنوید، چرا که هــدایا و پاداش هــایی بــه   و شما همه از من سرپیچی می کنید و 

ــر حرام گرفته اید و شکم هایتان از حرام پر شده و خدا بر دل هاي شما مهر زده اســت . واي ب

شما! آیا ساکت نمی شوید؟ آیا گوش فرا نمی دهید؟ »

بعضی از لشکریان عمرسعد یکدیگر را مالمت نمودند که چـرا ســکوت نمی کننــد و همهمه ي    

ــۀُ و1سپاه اندك اندك فرو نشست. پس امام علیه السالم چنین فرمود  ماعــا الْج : «َتباً لَکُم اَیته

تََرحاً اَفَحینَ اسَتصرَخُْتمونا ولِهینَ متَحیرِینَ فَأصرَخْناُکم مؤَدینَ مستَعِدینَ سلَلْتُم عَلینا سیفاً فی               

ــداً   یو لِیــاِئکُملی َاوِالْباً ع تُمحبنا فََاصودع و کُمودناها عالِْفتَنِ الَّتی ج نا نارلَیع شَشْتُمحرِقابِنا و

 ْنیا َانــالُوکُممِــنَ الــد راماِال الْح فیهِم لَکُم حبَل اَصال اَمو کُمِفی لٍ اَفْشَوهدرِ عبَِغی دائِکُمالع هِملَیع

وخَسِیس عیشٍ طَِمعتُم فیهِ ِمنْ حدثٍ کانَ ِمنّا وال رأىٍ َتفیلٍ لَنا مهالً لَکُم اْلویالت ِاذْ کَِرهتُمونا                  

وتََرکُْتمونا فََتجهْزتُم والسیف لَم یشْهرْ والجأش طامِنٌ والرَّأى لَم یستَصحف ولکِنْ اَسرَعتُم علَینا                

ــذاذِ     ــۀِ وشِ ــواغِیتِ اُالم َکطَیرَِة الدباءِ وتَداعیُتم اِلَینا َکتَداِعی الِْفراشِ فَُقبحاً لَکُم فَِانَّما اَنْتُم مِــنْ طَ

ْاالَحزابِ وَنبذَِة الْکِتابِ وَنفَثَۀِ الشَّیطانِ وعصبۀِ االثامِ ومحرِّفی اْلکِتـابِ ومطْفِـىِ السـنَنِ وقَتَلَـۀِ       

َاوالدِ اَالنْبِیاء ومبیري عِتَْرةِ االوصِیاءِ وملِْحقی الْعِهارِ بِالنَّسبِ وموذي الْمــؤْمِنینَ وصــراِخ أِئمــۀِ  

وه باد بــر شــما اي جمــاعت! آیــا درالْمستَهِزئِینَ الَّذِین جعلوا الُْقرآن عِضینَ   .» «هالکت و اند

ــما  حالی که سرگشته و حیران ما را به فریادخواهی خواندید و ما شتابان و آماده به فریاد ش

رسیدیم، بر ما شمشیر می کشید و سرهاي ما را نشــانه گرفته ایــد؟ و آتــش فتنه هــا را - کــه

همه با هم دشمنِ دوستان خود      دشمن شما و ما فراهم آورده          - بر  [علیه]  ما برافروخته اید؟ و     

ــدلی را در    و یکدست بر علیه آنان شدید تا دشمنان خود را خرسند کنید؟ بدون آنکه آنان ع

ــدگی ــا و زن میان شما آشکار کرده یا آرزویی از شما برآورده باشند، به جز   [مال] حــرام دنی

بی مقداري که در دنیا خواهانش هستید، و بدون اینکه از مــا گنــاهی ســر زده یــا اندیشــه ي  

 این بخش از سخنان امام       (ع)  با تغییراتی به عنوان نامه اي به مردم کوفه ذکــر شــده            تحف العقول در 1

است .
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ِمنْ دابۀٍ ِاالّ هو آخِذٌ ِبناِصیتِها ِانَّ ربی علی صِراطٍ مستَقیمٍ .» «آگاه باشید ! به خدا سوگند پــس

ده سوار اسب شود درنـگ نخواهیـد کـرد تـا چرخـش      از این [جنگ] جز به اندازه اي که پیا

ــاهی و آسیاب بر سر شما باز آید و گردش محور  [آسیاب ] آرامش را از شما بستاند. این آگ

پس [در]  کارتــان بــا شــریکانعهدي است که پدرم از جدم رسول خدا به من سپرده است . 

خود همداستان شوید، سپس در کارتان پرده پوشی نکنید، آنگاه کار مرا یکسره کنید و مهلتم                 

در حقیقت من بر خدا، پروردگار خودم و پروردگار شما توکل            ]،  71[سوره ي یونس،    ندهید  

نیست مگــر اینکــه او مهــار هســتى اش را در دســت دارد بــه راســتىکردم. هیچ جنبنده اى  

.»]56 [سوره ي هود،  پروردگار من بر راه راست است  

1در پاسخ عمرو بن حجاج  

 افــراد تحــت فرمانــدهی خــود را بــه2عمرو بن حجاج یکی از فرماندهان لشکر کوفه به نام 

ــارقَ   جنگ با امام تشویق و ترغیب مى نمود و چنین مى گفت:  «قاتلوا من مرق عنِ الدینِ و فَ

الْجماعۀَ» « بجنگید، بجنگید با کسی که از دین  برگشته و از جماعت               [مسلمانان] بیرون رفته 

است.»

 ــرِّض تُح لىرو َاعمیا ع کحیامام علیه السالم چون گفتار عمرو بن حجاج را شنید فرمود : «و

ــی    الّناس؟ انَحنُ مَرقْنا مِنْ الدینِ واَْنت تُِقیم علَیه؟ سَتعلَموَن اِذا فارقَت َارواحنا َاجسادنا منْ َاول

ِبصلی النّارِ.» «واي بر تو اي عمرو! آیا مردم را بر علیه من تحریض می کنی؟ آیا مــا از دیــن 

بیرون شده ایم و تو بر آن مانده اي؟ پس به زودي، آنگاه که روحمان از بدن جدا شد، خواهید  

دانست که چه کسی به آتش سزاوارتر است.»

268صسخنان حسین بن علی    (ع)  از مدینه تا کربال،      1

عمرو بن حجاج سرکرده ي گروهی بود که بعد از دستگیري هانی بن عروه به مخــالفت بــا ابن زیــاد                  2

.87برخاستند، ر   .ك. به ص  
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که ما ذلت را بپذیریم!  خداونــد، آن را بــراى مــا نمى پــذیرد، و نیــز پیــامبرش و مؤمنــان، و 

دامن هایى پاك و پاکیزه، و جان هایى غیرتمند و خوددار که اطاعت از فرومایگان را بر مرگى 

کریمانه مقدم نمى دارند  . آگاه باشید که من حجت را تمام کردم و شما را انذار دادم               ! بدانید که 

، و با وجود کمِى نفرات و نبوِد یاور  ، به سوى نبرد می شتابم .»1من با این یاران

آنگاه امام علیه السالم این اشعار را خواند :

وِان ُنهزَم فََغیر مهزَّمینا َفأنْ َنهِزم فَهّزامونَ قِدمًا 

منایانا ودولَۀُ آخَریناوما اِْن طِبنا جبنٌ ولکِنْ 

سیلَْقی الشاِمُتونَ کَما لَقِینافَقُْل لِلشّا مِتینَ ِبنا اَِفیقُوا 

بِکَلْکَلِهِ َاناَخ ِبآَخرِینا ِاذا ماالْموت رفَع عنْ اُناٍس 

ن را بشکنیم [و بر او پیروز شویم ] از دیرباز شکست دهنده بوده ایم، و اگر [هــم بــه«اگر دشم

ظاهر] مغلوب شویم هرگز شکست خورده نیستیم، که در خوي مـا تـرس نیسـت     [کـه مـا را  

بشکند ] بلکه این اجــل و نــوبت و دولــت واپســین ماســت [کــه چنیــن در رســیده اســت.]

ــد کنندگان ما را بگو بیدار باشید که آنان نیز مثل ما با شماتت   شماتت ــواجه خواهن کنندگان م

ــار درِ دیگــري خواهــد  گردید، که مرگ هروقت شتر خویش را از کنار دري بلند کرد در کن

خواباند.»

س پ س فرمود: «اَما و اللّه ال تَلْبثُونَ بعدها اِّال کَریثَما یرْکَب اْلفََرس حتّی تَدور بِکُم دور الرَّحــی   

  کُمشُــرَکاءو رَکُموا أممِعوِل اللّه    . فَاجسي ردنْ جأبِی ع اَِلى ههِدع دهرِ عوقَلََق الِْمح تَقْلَقَ بُِکم و

ــا    ــم م ثُم الیکُنْ أمرُکُم علَیکُم غُمۀً ثُم ْاقضُوا اَِلى وال ُتنْظِرُونِ اِّنی تَوکَّلْت علَی اللّهِ ربی و ربکُ

نسب خود ادعا کند    . در اینجا مقصود، عبیداللّه بن زیاد است          . زیاد، پدر مشخصی نداشت و معــاویه،       

). در3بر خالف شریعت اسالم، او را برادر خود و فرزند ابوسفیان اعالم کرد                     (ر.ك. پاورقی صفحه ي     

ــه مــادرش                 نسب خود عبیداهللا نیز تردید بوده، و به همین علت در همان زمــان هــم بعضــی او را ب

منتسب می کردند و     «ابن مرجانه  » می خواندند  .

» که در اینجا    «یاران  » ترجمه شده اســت، بــه معنــی خــانواده و عشــیره فــرد اســت، و نیــز     اسرة«1

جماعتی که امري مشترك آن ها را گرد آورده باشد        .
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ناصوابی داشته باشیم؟ 

واي بر شما! اگر ما را ناخوش می داشتید و تنها می گذاردید پس چرا در حالی که شمشــیرها  

در نیام و سینه ها آرام بود و اندیشه ها پا نگرفته بود فتنه ها فراهم کردید؟ آري، شما همچــون      

ملخ ها شتابان به سوي ما شتافته اید و یکدیگر را همچون انبــوه پشــگان فراخواندیــد، پــس  

زشت بادید، که شمایید سرکشان امت و دســته هاي جــدا شــده از آن و دورافکنــان قــرآن و  

بارورشدگان شیطان و هواداران گنــاه! و [شــمایید] تحریف کننــدگان قــرآن و خــاموش گران

سنت ها و کشندگان اوالد انبیـا و نابودکننـدگان خانـدان اوصـیا      ! و سـازندگان نَسـب بـراي   

زنازادگان و آزاردهندگان مؤمنان و صداي سران استهزاگر؛ آنان که قرآن را جزء جزء کردند     !

     تشَـج ـرُوف وعم اللّهِ َالْخَْذلُ فیکُـمْل وانا تَخذُلُونَ َاجاِیوَن وَتمِدتَع هأشْیاعْربٍ ونَ حاب اَْنتُمو»

    ــم ــدورکُم فَکُنْتُ ِبهِ ص تغَشِی و کُمِه قُلُوبَلیع تَتنَب و ُکمفُرُوعو لُکُموُاص ثَتْهَتوارو قُکُمروِه علَیع

    دعنُْقضُوَن االیماَن بلَی النّاکِثینَ الَّذینَ ینَۀُ اللّه عاُکْلَۀً لِْلغاصِبِ َاال لَع لِلنّاطرِ و رَةٍ شَجىثَ شَجَاْخب

ــنَ   یــزَ ب ــد رکَ ــدعِى قَ تَوکِیدِها وقَد جعلْتُم اللّه علَیکُم َکفِیالً فَاْنتُم واللّهِ هم   . أال ِانَّ الدِعى بنَ ال

   ـورجح ؤِْمنُــونَ واْلم و ــولُهسر و لَنا ذلِـک ْابی اللّهمِنَّا الذِّلَّۀ ی هاتیهالذِّلَّۀِ ونَ السِلَّۀِ وینِ باْثنَتَی

ــراِم أال     طابت و طَهرَت و انوف حمِیۀٌ و ُنُفوس َابِیۀٌ ِمنْ َان تُؤْثرَ طاعۀَ اللّئام علــی مصــارِع اْلکِ

ِانِّی قَد أعذَرت و أنْذَرت أال ِانِّی زاِحف بِهذِهِ اُالسرَة علی قِلَّهِ الْعدِد وخِْذالنِ الّناصِرِ    .» «شما بر

ــادنپسر  ــوگند وانه  حرب (یزید ) و پیروانش تکیه می کنید و ما را وامی نهید. آري، به خدا س

ــما از آن  ــرگ ش شما از دیرباز شناخته شده است و ریشه هاي شما به آن آمیخته و شاخ و ب

 شـما ارث برده و دل هاي شما بر آن روییده و ســینه هاي شــما بـا آن پوشــیده اســت    . پــس

ــیرین  ناپاك ترین درختید، که [میوه ي آن] براي باغبانش لقمه اي گلوگیر و براي غاصب آن ش

و گواراست . لعنت خدا بر پیمان شکنانی که پیمان ها را پس از استوار داشتن آن می شکنند، و                 

شما خدا را بر پیمان خود ضامن گرفتید، و به خدا سوگند که شما از آن پیمان شکنانید. 

هیهــات، میان دو چیز پاي فشرده است : شمشیر یا ذلــت. 1آگاه باشید بى َنسب فرزند بى َنسب  

ــود را در                 1 «دعی»، به معنی کسی است که در نَسب مشکوك باشد، یا کسی که غیر از پدر یا قوم خ
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