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در روزگار معاویه

1نامه ای از امام حسینسین به معاویه

معاویه، در سال های آخر عمر خویش، پسرش یزید را به عنوان ولی عهد معرفی کرد و س��عی
داشت در زمان  رات خود از بزرگان آن زمان ب��رای وی برع��ت بگر��ردا  س��رو ب��و عب��ی

عبره السلم از جمبه مخالفان سرسخت ایو امر بودا

در همرو روزها، عده ای به معاویه نامه نوشتند که کسانی از بزرگان عراق نزد  سرو بو عبی
عبره السلم رفت و آمد دارند و برم شورش وی می رودا پ  مع��اویه، ای��و ن��امه را ب��ه ام��ام
عبره السلم نوشت: «أما بعد، فقد انتهت للی  منک أمور، لم أکو أظنک به��ا ر ا��م عنه��ا، و لن
أ قّ الناس بالوفاء لمو أعطى برعم مو کان مثبک، ف��ی خط��رک و ش��رفک و منزلت��ک ال��تی
أنزلک البّه بها، فل تنازع للى قطرعتک، و اتّق البّه و ل ت��ردنّ ه��ذه الم��م ف��ی فتن��م، و انظ��ر
لنفسک و دینک و أمم محمد، و ل یستخفنّک الذیو ل یوقنونام «از لر  تو اخااری به مو
رسرده است که هرگز از تو انتظار نداشتم بدان گونه مطالب گرایش داشته باشیا شایسته تریو
مردم در وفاداری، با کسی که همانند تو در شرافت و منزلت و بزرگی اس��ت برع��ت کرده ان��دا
پ  برای جدایی نزاع مکو، و از خدا پروا کو و ایو امت را به فتنه مرنداز و متوجه خ��ود و

و زنهار تا کسانی که یقرو ندارند تو را به ساکس��ری واندارن��ددیو خود و امت محمد باش، 
].»60[سوره ی روم، 

امام  سرو عبره السلم در پاسخ معاویه ایو نامه را نگاشت:

«أما بعد، فقد جاءنی کتابک تذکر فره أنه انتهت للرک عنی أمور، لم تکو تظننی بها، ر ام ب��ی
عنها، و لن الحسنات ل یهدی لها، و ل یسدد للرها لل البّه تعالى، و أما م��ا ذک��رت أن��ه رق��ی
للرک عنی، فإنما رقّاه الملقون، المشاءون بالنمرمم، المفرقون بر��و الجم��ع، و ک��ذب الغ��اوون

انیزاآمssده128،اد5جانسحبااالشراف،ا.ااینانحمنااحاتغییراتیادرا201،اد1ج،االمامة و السیاسة1
است.
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المارقون، ما أردت  ربا و ل خلفا، و لنی لخشى البّه فی ترک ذلک، منک و م��و  زب��ک
القاسطرو المحبّرو،  زب الظالم، و أعوان الشرطان الرجرما 

که هرگ��ز«ام ا بعد، نامه ات به مو رسردا نوشته بودى که درباره ی مو، خارهایى به تو رسرده 
 جز خداوند، کس��ی ب��ه س��وىاز مو انتظار نداشتی که بدان گونه مطالب گرایش داشته باشما

نرکى ها ره نمى نماید و از آن مانع نمی شودا ام ا آنهه گفتى که درباره مو به تو رس��رده، آن را
چاپبوسان سخو چرو و تفرقه افکنان به تو رس��انده اند؛ و گمراه��ان و از راه خ��ارج ش��دگان
دروغ گفتندا  مو سرر جنگ و مخالفت با تو را ندارم، و همانا که از خدا به خ��الر ت��رک آن،
در برابر تو و پرروان  خروج کرده از  ق و پرمان شکو تو بر��م دارم، آن پر��روان س��تمکار و

یاری گران شرطان رجرما

أ لَست قاترل  ُجر، و أصحابه العابدیو المخاترو، ال��ذیو ک��انوا یس��تفظعون الا��دع، و ی��أمرون
بالمعرو ، و ینهون عو المنکر، فقتبتهم ظبما و عدوانا، مو بعد ما أعطرتهم المواثرق الغبرظم، و
العهود المؤکدة، جراءة عبى ال و استخفافا بعهدها أو لس��ت بقات�ل عم��رو ب��و الحم��ق، الّ��ذی
أخبقت و أببت وجهه العاادة، فقتبَته مرو بعد ما أعطَرته مو العُهود ما لَو فهرمته العصم نزلت م��و

شعف الجراالا

 و یاران عابد و فروتو او نرستی؟ آنان که بدعت ها را ناروا می شمردند و به1آیا تو قاتل  ُجر
نرکی فرمان می دادند و از بدی باز می داشتند؟ پ  تو آنان را از سرر ستم و تجاوز کشتی، بعد
از آنکه با آنان پرمان های سخت و عهدهای محکم بسته بودی، و ایو از گستاخی تو بر خ��دا
و کوچک شمردن عهد او بودا آیا تو قاتل عم��رو ب��و  .م��ق نرس��تی؟ آن ک��  ک��ه عا��ادت
چهره اش را شکسته و فرسوده س��اخته ب��ودا او را نر��ز بع��د از آن کش��تی ک��ه ب��ا او عه��د و

پرمان هایی بسته بودی که اگر با آهوان می بستی، از فراز کوه ها [با المرنان، پایرو می آمدندا

أن الولدأو لست المد عی زیادا فی السلم، فزعمت أنه ابو أبی سفران، و قد قضى رسول ال: 
، ثم سبطته عبى أهل السلم، یقتبهم و یقطع أی��دیهم و أرجبه��م م��ولبفراش و لبعاهر الحجر

حُجرااناعَدی،اازایحراناامحماعلی ازااوداکنادرازمحناخللتام حسیناتوسطاسیااناشهحدتارسید.1
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خل  و یصباهم عبى جذوع النخل، ساحان ال یا معاویمل کأنک لست مو هذه المم، و لرسوا
منکا

؟ در1 ادعا نکردی و او را پسر ابوسفران به شمار نراوردیزیاددرباره ی ر دیو اسلم، آیا تو، ب
فرزند از آنر زوج است و م��رد زناک��ار را هر��چ به��ره ای الی که پرامار خدا  کم کرده بود: 

ا پ  او را بر اهل اسلم مسبط کردی، و او آنان را کشت و دست و پاهایشان را یکی2نرست
از راست و یکی از چپ قطع کرد و بر تنه های خرما به دارشان آویختا منزه است خ��دا، ای

معاویهل گویی تو از ایو امت نرستی، و ایشان از تو نرستندا

أو لست قاتل الحضرمی  الّذی کتب للرک فره زیاد أنه عبى دیو عبری، و دیو عبی هو دیو ابو
عمه، الّذی أجبسک مجبسک الّذی أنت فره، و لو ل ذلک کان أفضل شرفک و شر  آبائ��ک

تجشم الر بترو: ر بم الشتاء و الصرف، فوضعها ال عنکم بنا، منّم عبرکما

آیا تو قاتل  .ضرَمی نرستی؟ آن ک  که زیاد به تو نوشت که بر دیو عبی است،  ��ال آنک��ه
دیو عبی همان دیو پسر عمویش است، که تو را به جایگاهی ک��ه داری درآورد، و اگ��ر آن
[دیو، ناود بزرگتریو شر  تو و شر  پدرانت، برعهده داشتو [سختی، دو ک��وت ب��ود، ک��وت
زمستانی و تابستانیا پ  خدا آن را به وسربه ی ما از شما برداشت، و ایو منتی بر شما بودا

دسنحسیزام حسیناارایاایناکحر،اسفننایاااوسفیحنااوداکنازمحنیاادعحاکردهااوداکنازیحد،اححصsلازنsحی1
اسااحامحدرازیحدااست.ادراساقع،اایناعملام حسیناراامیاتوانارشوهایااساانازیحداتلقیاکرد،ااونازیssحدااز
ایناطریقااناانیاامیناکناخحندانیامحنرمامحسوبامیاشدنداملحقامیاشد.ازیحد،اکناسیحستامداری
کحرداناساخطیبیامحهرااوداسادراعیناححلاطب یاایارحماداشت،الردیاارزشمندااssرایام ssحسینااssن

شمحرامیارلت،اسام حسیناازاایناطریقامیاتوانستایحریااسارااتضمیناکند.
م نیاظحهریاسخناپیحمبر دزاانینااست:ا«لرزنداازاآنِااسنرااستاسااهرهایامردازنحکssحراسssنگ2

است»،اکناکنحیناازااینااستاکنامردازنحکحرارااهیچااهرهاایانیست،اسالرزندامنولداشده،اهراانداکن
ازازنحاهمااحشد،ااناشوهرِازنامننس امیاشود.اا ضیاایناسخناپیحمبر دزارااانامجحزاتاسنگسssحر

اینام نحاراارداکردهاساآنارااخحرجاازاحدالعححتادانسننااست.اااssنت بیراکردهااند،اسلیاسیدارضیا
اثیرانیزاایناسخناپیحمبر دزارااکنحیناازاحِرمحنادانسننااست،اایناسخنارااماssحلاآسردهاکssن:ا«مssح

،اد1ج،االنهایة،ا140،ادالماجازات النبویةلکاعندیاشیاءالیراالنراباسامحاایداالیراالحجر».ا 
343(
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و قبت فرما قبت: ل ترد هذه المم فی فتنم، و لنی ل أعبم لها فتنم أعظم مو لمارتک عبرها،  
و قبت فرما قبت: انظر لنفسک و لدینک و لمم محمد، و لن��ی و ال م��ا أع��ر  أفض��ل م��و
جهادک، فإن أفعل فإنه قربم للى ربی، و لن لم أفعبه فأستغفر ال لدینی، و أسأله التوفر��ق لم��ا

یحب و یرضىا

، همانا که مو فتنه ای بزرگ تر از امارت ت��وایو امت را در فتنه نرندازو گفتی در آنهه گفتی: 
، ومتوجه خود و دیو خود و امت محمد باشبر ایشان نمی شناسما و گفتی در آنهه گفتی که 

همانا مو، به خدا سوگند، چرزی افضل از جهاد با تو نمی برنما پ  اگ��ر ب��ه آن دس��ت زن��م،
نزدیکی ای به پروردگارم باشد، و اگر به آن نپردازم، پ  از خدا برای دینم آمرزش می لبام،

و از او توفرق را در راه آنهه که دوست دارد و می پسندد درخواست دارما

و قبت فرما قبت: متى تکدنی أکدک، فکدنی یا معاویم فرما بدا ل��ک، فبعم��ری لق��دیما یک��اد
الصالحون، و لنی لرجو أن ل تضر لل نفسک، و ل تمحق لل عمبک، فکدنی ما بدا ل��ک، و
اتّق ال یا معاویم، و اعبم أن لبّه کتابا ل یغادر صغررة و ل کاررة لل أ ص��اهاا و اعب��م أن ال
لر  بناس لک قتبک بالظنم، و أخذک بالتهمم، و لمارتک ص��ارا یش��رب الش��راب، و یبع��ب

بالکلب، ما أراک لل و قد أوبقت نفسک، و أهبکت دینک، و أضعت الرعرم و السلمام

 پ ، ای مع��اویه، ه��ر چ��ه.1اگر با مو مکر کنی، با تو مکر می کنمو گفتی در آنهه گفتی که 
می خواهی با مو مکر کوا به جانم سوگند، از قدیم با صالحان مکر کرده اند، و مو امر��د دارم
که جز به خود زیان نرسانی، و جز عمل خود را تااه نکنیا اکنون  هر چ��ه می خ��واهی مک�ر

کول

از خدا پروا کو، ای معاویه، و بدان که خداوند را کتابی است که هر��چ کوچ��ک و بزرگ��ی را
فرو نگذار.د جز آنکه به شمارش آور.دا و بدان که خداوند آدم کش�ی ات ب�ر اس�اس  �دس و
گمان، و دستگرر کردنت بر اساس تهمت، و امارت دادنت به کودکی که شراب می خور.د و ب��ا

نقلاشsدهانیحمssده،اسلssیادرامنssحاعادیگssر،ااز المامة و السیاسةایناسفننایام حسینادرانحمناایاکنادرا1
،اجملناایاانااینامضمونادرانحمنایام حسیناسجودادارد.انسحباالشرافجملنا
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سگان بازی می کند را فراموش نمی کندا و جز ایو نمی برنم که خود را هلک کرده، دیو خود
را نابود ساخته و رعرت را ضایع کرده ایا والسلمام

1خطبه ی مِنا

 دود یک سال پرش از مرگ معاویه، بسراری از اصحاب پر�امارویه و عبم�ای اس�لم ب�ه
درخواست امام  سرووعه در ایام  ج در مرنا جمع شدند و اماموعه ب��رای ایش��ان س��خنرانی
فرمودا در بخش اول خطاه، اماموعه جایگاه و منزل��ت خان��دان پر��امارویه، از جمب��ه ام��ام
عبیوعه و امام  سووعه و خود را یادآوری می کنند، و  اض��ران ب��ه ای��و جایگ��اه گ��واهی
می دهندا ایو سخنان امام  سرووعه مقاببه ای بود با تلش وسرع معاویه برای تخریب چهره ی

امام عبیوعه و فرزندان ایشان، و همهنرو یادآوری جایگاه امامت در مران مردما

امام در بخش دوم خطاه، ضمو اشاره به فساد و ظبم موجود در جامعه وظایف خطررعالمان
را یادآور می شود و به خصوی بر اهمرت امر به  مع��رو  و نهی  از منک��ر تأکر��د می نمای��د و

چنرو می گوید:

لَ��ول ی.نذه��اهُمُ«ارعتَاروا اَیُها النّاسُ برما و.ع.ظَ البّهُ برهر أولرائهُ مرو سُوءر ثَنائرهر ع.بَى الَ حاارر ارذذی.قلولل: 
للعروَ النذریوَ کَفَرلوا مر��وذ ب.نر��ى ارسح��رائرلَ ِ ارل��ى ق��وله و. قالَ: ثم.الرنبانررُونَ و. اذلَ حاارُ ع.وذ قَوحلرهُم اذل

 و. ارننما عاب. البّهُ ذلرک. ع.بَرحهرم لرَننهُمح کانلوا ی.رَونَ مروَ الظّبم.��مر الن��ذریوَ ب.ر��وِلَارئذ . ما کانلوا ی.فذع.بلونَ
أظهُررهرم المُنذکَرَ و. الذفَساد. فل ی.نذه.ونهُمح ع.وذ ذلرک. ر. ذا.م  فرم��ا ک��انلوا ی.ن��اللونَ مرنذهُ��مح و. ر.هحا.��م  مرمَ��ا

اَلذمُؤمرنلونَ و.الذمُؤذمرناتُ ب.عحضلهُمح أوحلر��اءُو. قالَ: فَل تَخذشَوحا النّاس. و. اخذشَونر ی.ححذَرُونَ و. البّهُ ی.قلولل: 
فَا.د.اء. البّهُ برالَمحرر بر��الذم.عحرلو ر و.الننه��ى ع.��ور الذمُنذکَ��رری.أمُرلونَ برالذم.عحرلو ر و.ی.نذه.وحنَ ع.ور الذمُنذکَررا  ب.عحضٍ

فَرریضَم  مرنذهُ لرعربذمرهر برأنَها ارذا الدُی.تح و. القرم.تح ارسحتَقام.تر الذفَرائضُ کلب ه��ا هرُنله��ا و. ص.��عحاُها و. ذلر��ک. أنن
اذلَمرَ برالذم.عحرلو ر و. الننهى. ع.ور الذمُنذکَرر دُعاءِ ارلَى اذلرسحلمر م.ع. ر.دُ الذم.ظالرمر و. مُخالَفَمر الظّ��الرمر و. قرسح��م.مر

الفىءر و.الذغَنائرمر و.اَخذذر الصَد.قاتر مروذ م.واضرعرها و. و.ضذعرها فى  .قّهاا

،اااssحباسssخنحناحسssینااssنتحفاال قssول،ssا359،ادسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال1
علی از
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«ای مردم، از آنهه خدا به اولرای خود پند داده عارت گررید، از نکوهشی که بر عالمان دینی
چرا الهر ون و دانش��مندان، آن��ان را از گفت��ار گن��اه [آل��ود، ب��از[یهود، کرده، آنجا که فرموده: 

از مران فرزندان اسرائرل، آنان که کف��ر ورزیدن��د،، و فرموده: 63[سوره ی مائده،  1نمى دارند؟
به زبان داوود و عرسى بو مریم مورد لعنت قرار گرفتندا ایو [کرف�ر، ب��ه خ�الر آن ب�ود ک�ه
عصران ورزیده و [از فرمان خدا، تجاوز مى کردن��دا  [و، از ک��ار زش��تى ک��ه آن را مرتک��ب

-79 [س��وره ی مائ��ده، مى شدند، یکدیگر را بازنمى داشتندا راستى، چه بد بود آنهه مى کردند
78.[

خداوند از آن جهت ایشان را مذم ت کرد که از ستمگرانی که در مرانشان بودند زشتی و فساد
را می دیدند و نهرشان نمی کردند؛ به لمع آنهه از آن  ظالمان به ایشان می رسرد و از برم آنهه

از م��ردم نترس��رد و از م��و بترس��رداز آن  ذر می کردند، و [ ال آنک��ه، خداون��د فرم��وده: 
مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرن��د، ک��ه ب��ه کاره��اى، و فرموده: 44[سوره ی مائده، 

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

خداوند از امر به معرو  و نهی از منکر به عنوان امری واجب از جانب خویش آ ��از ک��رد،
زیرا می دانست که اگر ایو [فریضه، ادا شود و بر پا گردد، همه ی فرایض، از آسان و دش��وار،
بر پا می شوند؛ چرا که امر به معرو  و نهی از منکر دعوت به اس��لم اس��ت، ب��ه هم��راه ب��از
گرداندن  قوق ستمدیدگان و مخالفت با ستمگر و تقس��رم [ع��ادلنه، ثروت ه��ای عم��ومی و

 نایم و گرفتو زکات از جای خود و صر  آن در موارد بسزای خودا

ثلمَ اَنذتلمح أیَتلها الذعرصابمل عصابمٌ برالذعربذمر م.شهُورةٌ و بالخرر م.ذکورةٌ و. بالننصررح.مر م.عحرلوفَ��مٌ و. بر��البّه ف��ى
انذفل  النّاس م.هاب.مٌا ی.هابُکلم الشنریفُ و.یُکذررمُکلمُ الضنعرفُ و.یُؤذثررلکلمح م.وذ ل فَضذلَ لَکلمح ع.بَرحهر و.ل ی.��د.
لَکلمح عرنذد.هُ، تلشَفنعُونَ فرى الذح.وائرج ارذَا امحتلنرع.تح مروذ لللّبرها و.تَمحشل��ونَ فر��ى الطنری��قر ب.ه.رحا.��مر الذمُبل��وکر
و.کَرام.مر الَکابررر ألَرح . کلل  ذلرک. ارننما نربذتلمُوه برما یُرذجى عرنذد.کلمح مروَ القررامر برح.قّ البّهر و. ارنذ کلنذتلمح ع.��وذ

:اسااسیحرىاازاآنحناراامىااینىاکنادراسنحهاسات دّىاساحرامخوارىاخوداشssنحب62-63سورهایامحئده،ا1
مىاکنند؛اساق حنااsنااsدااعمssحلیاانجsحمامىادادنssد.اشااsرااالهیsّوناسادانشssمندان،اآنsحنارااازاسفنsحر

سنحها[آلود]اساحرامخوارسىاشحنااحزانمىادارند؟اراسنىااناادااستاآنآناانجحمامىادادند.
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، فَأمَا  .قن الض ع.فاءر فَضَرَعحتلمح و. أمَ��ا  .قنکل��مح برزَعحمرکل��مح1أکذثَرر  .قّهر تَقذصُرونَ فَاسحتَخذفَفذتلمح برح.قّ الئمَمر
فَطَبَاحتلمح فَل مال  ب.ذَلذتلمُوهُ و. ل نَفذسا  خالَرذتلمح برها لربنذى خَبَقَها و. ل ع.ش��ررَة  عاد.یحتلموه��ا ف��ى ذاتر

البّها أنذتلمح تَتَم.ننونَ ع.بَى البّه ج.ننتَهُ و. مُجاو.ر.ةَ رُسُبرهر و. اَمانا  مروذ ع.ذابرهر؟

پ  شما ای گروه قدرتمند که به عبم شهرت دارید و ب��ه نرک��ی از ش��ما ی��اد می کنن��د و ب��ه
خررخواهی معرو  شده اید و به خالر خدا در دل مردم مهابتی پردا نموده اید، مرد مقت��در از
شما برم دارد و ناتوان به تکریم شما برمی خرزد و آن ک  که هر��چ برت��ری و ق��درتی ب��ر او
ندارید شما را بر خود مقدم می دارد، هر گاه نرازمندان از رسردن به نرازه��ای خ��ود مح��روم
گردند شما را واسطه می گررند و در راه ها با هرات ش��اهان و ا ��ترام س��ران و بزرگ��ان گ��ام
برمی دارید، آیا همه اینها بدان امرد نرست که به استوار داشتو  ق خدا قرام کنرد؟ اگرچ��ه در

 را خ��وار ش��مردید؛ پ��   ق��وق2[ادای، برشتر  قوق خداوند کوتاهی کردید و  ��ق ام��ت
ضعرفان را تااه ساخترد، و در لبب آنهه که  ق خود می پنداشترد برآمدیدا [در راه ادای ایو
 قوق، نه مالی خرج کردید و نه جانی را به خالر آن که خبقش کرده به خطر انداخترد و نه
در راه خدا با عش��رره ای در افتادی��دا آی��ا ش��ما از درگ��اه خداون��د، بهش��ت او و همنش��رنی

پرامارانش و امان از عذابش را آرزو دارید؟

لَقَدح خَشررتُ ع.بَرحکلمح أیُها الذمُتَم.نّونَ ع.بَى البّهر أنذ تَحرلن برکلمح نرقذم.مٌ مروذ نَقرماترهر لرَننکلمح ب.بَغذتلمح مروذ کَرام.��مر
البّهر فلضّبذتلم برها و.م.وذ یُعحرَ ُ برالبّهر ل تلکذررمُونَ و.أنتلمح برالبّه فى عراادهر تلکذرَمُونَ و. قَد تَرَوحنَ عُهود. البّه
م.نذقوضَم  فَل تفزَعُونَ و. أنتلمح لرا.عضر ذرم.مر آبائرکلم تَفذزَعُونَ و. ذرممٌ ر.سُولر البّ��ه م.خذفل��ورةٌ م.ححق��ورةٌ و.
الذعُمحىُ و. الذاُکذمُ و. الزنمحنى فى الذم.دائرور مُهحم.بَمٌ ل تلر .مونَ و. ل فى م.نذزرلترکلمح تَعحم.بلونَ و. ل م.و ع.مر��لَ
فرها تلعرنلونَا و. برالردهانر و. الذمُصانَع.مر عرنذد. الظنبَممر تَأم.نلونَ کلل  ذلرک. مرمَا أم.رَکلمُ البّهُ برهر مروَ الننهىر و.

التنناهرى و. أنذتلمح ع.نذهُ  افربلونَا

ای آرزومندان از درگاه خدال می ترسم کرفری از کرفرهای او بر شما فرود آید، زی��را ش��ما از

»ااssودهاسادرامة�ة»ااست،اسلیااحاتوجناانامنن،ااحنمحلناایssناکلمssنا«ائمةدراتحفاال قولاایناکلمنا«1
نسخناارداریااشنبحهاثبتاشدهااست.

یحا«پیشوایحن»،اکنادراایناصورتامقعوداپیشوایحنِااناحقااست.ار.ا.اپحسرقیاقبل.2
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کرامت خدا به منزلتی دست یافترد که بر دیگران برتری داده می شویدا کسی را که به وسربه ی
خدا به شما شناسانده می شود گرامی نمی دارید، و خود ب��ه س��اب خ��دا در مر��ان بن��دگانش
گرامی داشته می شویدا می برنرد که پرمان های خدا شکس��ته می ش��ود و باکت��ان نرس��تا اگ��ر
پاره ای از پرمان های پدرانتان شکسته شود نگران [و پریشان، می گردید، و [ ال آنکه، پرمان

رسول خدا خوار و ناچرز شده استا

 کوران و گنگان و برماران زمرنگرر در شهرها به  ال خود رها شده اند و ب��ه آن ه��ا تر م��ی
نمی شودا [با ایو  ال،، شما به کاری که شایسته تان است برنمی خرزید و دیگ��ران را نر��ز در
ایو راه مدد نمی رسانرد و با مسامحه و سازش با ستمکاران خ�ود را آس�وده می داری�دا ای�و
همه، از جمبه چرزهایی است که خدا ش��ما را ب��دان فرم��ان داده، [یعن��ی، نه��ی [از ب��دی، و

 [از زشتی ها،، و شما از آن  افبردا1بازداشتو یکدیگر

و. أنذتلمح أعحظَمُ النّاسر مُصررا.م  لرما  لبراحتلمح ع.بَرحهر مروذ م.نازرلر العُبَماءر لَوح کلنذتلمح تَشذعُرون ذلرک. برأنن م.جارى
اذللمورر و. اذلَ حکامر ع.بى أیحدرى الذعُبَماءر برالبّه اذللمناءر ع.بى  .للرهر و. .رامرهر فَأنذتلمُ الذم.س��بوبُونَ تربذ��ک.
الذم.نذزلَمَ و. م.ا سُبراحتلم ذلرک. لرلّ برتَفَر قرکلمح ع.ور الذح.قّ و. اذخترلفرکلمح فرى السُنَمر ب.عحد. الذا.رُنَمر الذواضر��ح.مر ولَ��وح
ص.ا.رذتلمح ع.بَى اذلَذى و. تَح.مَبذتلمُ الذم.ؤلونَمَ فى ذاتر البّه کانَتح أمورُ البّهر ع.بَرحکلمح تَرردُ و. ع.نذکلمح تَصحدُرُ و.
ارلَرحکلمح تَرذجرعُ و لکرننکلم م.کننذتلمُ الظنبَم.مَ مروذ م.نذزرلَترکلمح و. استَسبمتلم امح��ور. البّ��هر ف��ى أی��دیهرم ی.عحم.بل��ونَ
برالش اهاتر وی.سررلون فى الشنه.واتر س.بنطَهُمح ع.بى ذلرک. فررارکلمح مروَ الذم.وحتر و. اعحجابُکلمح برالذح.راةر الّتى
هرى. مُفاررقَتلکلم فَأسحبَمحتلمح الض ع.فاء. فرى أیدیهرم فَمروذ ب.رحو مُس��تَعا.دٍ م.قذهُ��ورٍ و ب.رح��ور مُسحتَضذ��ع.فٍ ع.ب��ى
م.عرشترهر م.غذبلوبٍ ی.تَقَبناُونَ فرى الذمُبذک بآرائرهرمح و. ی.سحتَشذ��عررونَ الذخر��زذى. بر��أهحوائرهرمح ارقتر��داء  براذلَشذ��رارر
و.جُرذأة  ع.بى الذج.ا ارر فى کللرّ ب.بَدٍ منذهُمح ع.بى منذا.ررهر خَطربِ مرصحقعِ فَاذلَرضُ لَهُ��مح ش��ا ررةٌ و. أیح��دیهمح
فرها م.احسولَمٌ و. النناسُ لَهُمح خَو.لٌ ل ی.دحفَعُونَ ی.د. لمر ٍ، فَمروذ ب.رحو ج.اَارٍ ع.نردٍ و. ذى س.��طذو.ةٍ ع.ب��ى

الضنعفَمر شَدیدٍ، مُطاعٍ ل ی.عحرر ُ الذمُاحدرء. المُعرد.ا

درامنناعرایا«النهیاساالننحهی»اآمده،اساتنحهیادراموردایکاسرسهایssحاجssحم نااssناکssحرامیارسداکssن1
اعضحیاآنایكدیگرارااازاادیاهحااحزامیادارند.
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فَرا ع.ج.اا  و. ما لى ل أعحج.بُ و. اذلَرضُ مروذ  اشٍ  َشلومٍ و. مُتَص.درّقر ظبومٍ و عامرلٍ ع.بى المُؤمرنروَ
برهرمح  َرحرل ر. رمٍ، فَالبّهُ الذحاکرمُ فرما فرهر تَناز.عحنا و. الذقاضى برحُکذمرهر فرما شج.رَ ب.رحنَناا

و اگر بدانرد، مصرات شما از همه ی مردم بزرگ تر است، که در  فظ جایگاه عالمان مغب��وب
شدیدا زیرا گذرگاه کارها و ا کام به دست عالمان ب��ه خداس��ت، ک��ه ب��ر  لل و  ��رام او
امرنندا ایو جایگاه را از شما ربودند، و آن از شما ربوده نشد مگر به خالر پراکندگی شما از
[ ول،  ق، و اختلفتان در سنت [پرامارویه،، با اینکه [بر آن، دلرل روشو داش��تردا و اگ��ر
بر آزارها شکراا بودید و در راه خدا هزینه ها را تحمل می کردید، امور خدا بر عه��ده ی ش��ما
در می آمد و از جانب شما به جریان می افتاد و به شما بازمی گشتا ولی ش��ما ظالم��ان را در
جای خودتان نشاندید و امور خدا را به آنان سپردید تا بر اساس شاهه ها کار کنن��د و ب��ه راه
شهوت ها روندا فرار شما از مرگ و خوش بودن شما به زن��دگی دنر��ا ک��ه [ن��اگزیر، ترکت��ان

خواهد کرد، آنان را بر ایو [جایگاه، چرره کردا

پ ، ناتوانان را به دست ایشان تسبرم کردید که یا همهون برده مقهور باش�ند و ی��ا همه��ون
مستضعفی برای اداره امور زندگی [در دست ایشان، اسررا در کشورداری به اندیشه خود ه��ر
چه می خواهند می کنند و در اقتدای به اشرار و گستاخی نسات به خ��دای جا ��ار، ب�ا پر�روی
هوای نف ، کار را به رسوایی می کشانندا بر منار هر شهر از شهرهای ایشان خطرای است که
بانگ برمی دارد و آنهه می خواه��د می گوی��دا کش��ور در براب��ر ایش��ان بی مع��ارض اس��ت و
دست های ایشان در آن گشادها مردم بردگان آنانند و دست [ستمی، که به ایشان ضربه زند را
از خود نرانندا آنانی ک�ه برخ��ی زورگ�و و س�ترزه جویند، و برخ�ی ب�ر ناتوان��ان س�بطه گر و
تندخویند، الاعت شوندگانی ک�ه [خ�دای، آ �ازگر [خبق�ت، و بازگردانن�ده [ب�ه قر�امت، را

نمی شناسندا

شگفتال و چرا در شگفت نااشم که کشور در اخترار فریاکاری نابکار و مالرات بگرری ستمگر
و فرمانروایی بی ر م بر مؤمنان است، پ  خدا در آنهه به خالر آن به منازعه برخاس��ته ایم

داور، و در آنهه از سترزه که برو ما رخ داده به  کم خویش قضاوت گر استا
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اَلبّهُمَ ارننک. تَعحبَمُ أننهُ لَمح ی.کلوذ ما کانَ مرننا تَنافلسا  فى سُبذطانٍ و.لَ الذرتماسا  مروذ فلضولر الذحُطامر و. لکروذ
لرنلررى. المعالرم. مرو درینک. و نلظذهررَ اذلصحلح. فى برلدرک. و. ی.أم.وَ الذم.ظذبلومُونَ مر��وذ عرا��ادرک. و. یُعحم.��لَ
برفَرائرضرک. و.سُنرنرک. و.اَ حکامرک. فرانّکلمح ارنذ ل تَنذصُرونا و.تَنذصرفونا قَورى. الظنبَم.مل ع.برحکلمح و. ع.مربلوا ف��ى

ارلفاءر نلورر نَاررُکلمح و.  .سحاُنا البّهُ و. ع.برهر تَوکنبنا و. الرهر اَنَاحنا و. ارلَرحهر الذم.صررلام

خدایال تو می دانی که آنهه از ما سر زد، نه برای رقابت در فرمانروایی بود و نه برای دسترابی
به ان��دک م��ال دنر��ا؛ ببک��ه می خ��واهرم نش��انه های آیر��و ت��و را بنمای��انرم و اص��لح را در
سرزمرو هایت آشکار کنرم، تا بندگان ستمدیده ی تو آسوده گردند و به فرائ��ض و س��نت های
تو عمل شودا پ ، همانا اگر شما، ما را یاری نرسانرد و دادر ما را ندهرد، ستمگران ب��ر ش��ما
نررو گررند و در خاموش کردن نور پرامار شما بکوشندا خدا ما را ب��  اس��ت، ب��ر او توک��ل

به سوی اوستام کرده ایم، به سوی او به انابه رو می کنرم، و بازگشت
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از مدینه تا مکه

1خطاب به حاکم مدینه

 هجری، یزید پس��ر وی ب��ه خلف��ت رس��ردا او60با مرگ معاویه در نرمه ی ماه رجب سال 
بلفاصبه لی نامه هایی که به  اکمان نقاط مختبف نوشت مرگ معاویه و جانشرنی خ��ویش
را به اللع آنان رسانرد و در ضمو ابقای هریک از آنان در پست خویش، به آن ه��ا دس��تور
داد که دوباره از مردم برای او برعت بگررندا ام ا برای  اکم م��دینه، ولر��د ب��و عُتا��ه، ن��امه ی
کوچک دیگری نرز فرستاد و در آن بر برعت گرفتو از سه شخص��رت مع��رو  ک��ه در دوران
معاویه  اضر به برعت با یزید به عنوان ولی عهد نشده بودند، تأکرد نمود که: «خلذر الذحُس.��رحوَ و.
ع.احد.البّهر بحوَ عُم.ر و.ع.احد.البّه بحوَ زُب.رحر اَخذذا  شَدریدا  لَرحس.تح فرهر رُخذص.مٌ  .تّی یُا��ایرعُوا و.السَ��لمُم «ب��ر
 سرو و عادال بو عمر و عادال بو زبرر سخت بگرر و هرچ رخصتی به آنها م��ده ت��ا آنک��ه

برعت کنند، والسلمام

ولرد شاانه مأموری فرستاد و ایو سه نفر را به ن��زد خ��ود دع��وت نم��ودا  س��رو ب��و عب��ی
عبره السلم به عده ای از نزدیکان خود فرمود که خود را مسبح کنند و به همراه آن  ضرت به
سوی ولرد  رکت نمایند و در بررون مجب  آماده باشند که در صورت لزوم از آن  ض��رت

دفاع کنندا

ولرد وارد شد مشاهده کرد که مروان بو  .کَ��م نر��ز ن��زدالسلم به مجلس آنگاه که امام عبره
 موضوع برعت یزید را مطرح نم��ودا. ولید پس از آنکه خبر مرگ معاویه را اعلم کرداوست

امام در پاسخ وی فرمود: «لنّی ل أراک. تَقنَعُ برا.رع.تی لرر.زید. سررّا  .تّى البایرع.هُ ج.هرا، فَر.عرر . النّاسُ
«گمان نمى کنم که تو به برعت پنهانى مو قانع شوى ببکه مایبى آشکارا برعت کن��م ت��ا» ذلرک.

مردم بدانندام ولرد گفت: «ببهام آن گاه  سرو عبره السلم فرمود: «فَتلصارحُ و تَرى ر.أی.ک. ف��ی
ذلرک.م «پ  تا فردا در ایو باره برندیشما ولرد گفت: «با نام خ��دا ب��از گ��رد ت��ا ب��ه هم��راه

209،اد204،ادشهحدتانحمنایاامحماحسین از1
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جمعرت مردم نزد ما برایىام

در ایو هنگام، مروان گفت: «به خدا سوگند، اگر اینک  سرو از تو جدا شود و برعت نکن��د،
دیگر چنرو فرصتى به دست نخواهى آورد، مگر آن که کشته ها برو شما زی��اد ش��وندا وى را

 ا  کو تا از نزد تو خارج نگردد مگر ایو که برعت کند یا گردنش را بزنىام

 سرو عبره السلم فرمود: «أنت. � ی.ابوَ الزنرقاءر � تَقتلبلنی أو هُو.؟ کَذَبت. و. البّهر و أثرمت.م «ت��و �
 � مى خواهى مرا بکشى یا او؟ به خدا دروغ گفتی و گناه کردیام پ ، از جا1اى پسر زرقاء

برخاست و از مجب  بررون آمدا

2در پاسخ مروان بن حَکَم

را دی��د و گف��ت:بن حکم او صاحگاهان، چون  سرو عبره السلم از منزل بررون آمد، مروان 
«اى اباعادالبّهل مو خررخواه تواَما به  ر  مو گوش بده تا نجات یابىام  سرو عبره السلم
فرمود: « وما ذاک.؟ قلل  .تّى أسم.ع.م «[نصرحت تو، چرست؟ بگو تا بشنومام مروان گفت: «با
یزید، امرر مؤمنان، برعت کو که در آن، خرر دنرا و آخرت توستام  سرو عبره السلم فرمود:
«لرننا لربنهر و. لرننا لرلَرحهر ر.اجرعُونَ، وع.بَى الرسلمر السَلمُ لذ قَد بُبرر.تر اللمَ��مل بر��راعٍ مرث��لر ی.زی��د.، و لَقَ��د

م «ان��االخرلفَمل مُح.رنم.مٌ ع.بى آلر أبی سُ��فرانَس.مرعتُ ج.د ی ر.سولَ البّهر صبى ال عبره و اله ی.قولل: 
لبّه و انا الره راجعون، پ  باید با اسلم وداع کرد آنگاه که امت به فرم��انروایی چ��ون یزی��د
گرفتار شوندا به راستى که از جد م پرامار خدا صبى ال عبر��ه و آل��ه ش��نردم ک��ه مى فرم��ود:

3خلفت بر خاندان ابوسفران  رام استام

«زرقحء»انحمامحدرازرگامرسانااستاکناازازنحناادنحمادسراناخویشااود.1
213دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا2
دراارخیامنحاع،اسخنیاانااینامضمونااناامحماحسین ازامننس اشدهااست:ا«اهمحنحامناازاجssدم3

خللتااراخحنداناااوسفیحناحرامااست،اپssسخدااصلّیااللّناعلیناساآلناشنیدماکنامىالرمود:ارسول
مردمامدیننااسارااارامنبرا[پیحمبر]ادیدنssداسسااسرام حسینارااارامنبرامنادیدیداشكمشاراااشكحلید.ا

سخنحناحسssینااssنشكمشاراانشكحلنند،اپساخداسنداآنحنارااانایزیدالحسقاسرلنحرانمود.»ا ر.ا.ا
)17،اد5،اجالفنوحاسا39،ادعلی ازاازامدینناتحاکرال
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گفتگو برو ایشان و مروان به درازا کشرد، تا اینکه مروان با عصاانرت جدا شدا 

1در کنار قبر رسول خداسدن

 قال ازالسلم تصمیم گرفت که از مدینه خارج شود و به سور مکه روان گردد. ورهامام عبر
خروج از مدینه چند بار به زیارت جد بزرگوارش رسول خدا صبّی البّ��ه عبر��ه و آل��ه نای��ل

امام عبره السلم به  رم رسول خدا صبّی البّ��ه عبر��ه و. بنا به یکی از موارد نقل شده، 2گردید
آله وارد شد و در کنار قار آن  ضرت با ایو جملت به زیارت پرداخت: «اَلسَلمُ ع.بَرحک. ی��ا
ر.سُولَ البّه اَنَا الذحُس.رحول بحول فالرم.مَ فَرذخلک. و. ابحول فَرذخَترک. و.سراحطلک. الن��ذی خَبنفتَنر��ی ف��ی المَتر��ک.
فَاشذه.دح یانَارىَ البّه اَننهُمح خَذَللونی و.لَمح ی.ححفَظلونی و.هذرهر شَکذواى. ارلَرحک.  .تّی اَلذقاک.م «درود ب��ر ت��و
ای رسول خدال ایو منم  سرو، فرزند فالمه، منم فرزند تو و پسر دختر و نوه  ی ت��و ک��ه در
مران امت خویش به جا گذاشتیا پ  گواه باش ای پرامار خدا که ایشان م��را واگذاش��تند و

 نزد تو تا آنگاه که تو را دیدار کنمام ق مرا رعایت نکردند، و ایو شکوه ی مو است

پرش از  رکت به سوی مکّه امام عبره السلم باری دیگر به زیارت قار پرامار خدا صبّی البّ��ه
عبره و آله آمد و چنرو فرمود: «اَلبّهُمَ ارنن هذا قَاحرل نَاررُک. مُح.مَدٍ صبّی البّه عبره و آله و.اَنَ��ا ابح��ول
برنذتر نَاررُک. و.قَدح  .ضَرنی مروَ اذلمحرر ما قَدح ع.برمحت. اَلبّهُمَ ارنّی ال ربُ الذم.عحرلو . و.النذکررل الذمُنذکَرَ وأسأللک.
یاذَالذج.للر و.الر کذرامر برح.قّ الذقَاحرر و.م.وذ فررهر ارلّ اخذتَرذت. لی ما هُو لَک. ررض��ى  و. لررَسُ��ولرک. ررض��ى م
«خدایال ایو قار پرامار تو محمد صبی البّه عبره و آله است و مو فرزند دختر پرامار ت��وام، و

خدایال مو معرو  و نرکی را دوست دارمبرای مو پرشامدی رخ داده است که خود مى دانیا 

45،اد43دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
اssنیزیدارسایتاشدهاکنادرایكیاازادل حتیاکناامحم ازاانامسجداپیحمبر دزاسارداشد،ااایحتازیراازا2

ارااخواند:مفرّغ
مُغیراناسَلادُعِیتُایَزیداا«لاذَعَر تُاالساوامَالیالَلَقِاالعببح

سَال مَنحیحایَر صُدْنَنیااَن ااَحیدا»ایَوْمَااُعْطیامَخحلَةَااَلمُوتِاکَفحن
«سنوراناراادرادمحدماصبحاشبیخونازنحنارمحندم،ادیگرامراایزیدا[انامفرغ]انخواننداآنارسزاکن
ازاترامرگادستادرادسssتاظلssمانهssم،اهرانssداکssنامرسهssحادراکمیssنامssنانشسssننااندا[س

مننظرند]اتحاتنهحاامحنم.»
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و از بدی و منکر برزارم، ای خدای با شکوه و ارجمندل به ا ترام ایو قار و آن که در آن دفو
رگزینی که رضار تو و رض88ار رس88ول ت88و در آنشده، از تو می خواهم چرزی را برای مو ب

.»است

1در پاسخ محمد حنفیه

محمد  نفر ه، یکی از فرزندان امررمؤ من��انالسلم به خروج از مدینه پ  از تصمرم امام عبره
عبره  السلم، نزد  سرو بو عبی عبره السلم آمد و چنر��و گف��ت: «ب��رادرل ت��و محا��وب تریو و

برای تو بگویما بهدانم عزیزتریو مردم نزد مو هستی و مو باید آنهه را که خرر و صلح می
نظر مو فعل  تا آنجا که امکان پذیر است در شهر معرنی اقامت نک��و و خ��ود و فرزن��دانت در
نقطه ای دور از یزید و دورتر از ایو شهرها قرار بگرر و از آنجا نمایندگانی ب��ه س��وی م��ردم
گسرل دار و  مایت آنان را به سوی خود جبب کوا پ  اگر ب��ا ت��و برع��ت کردن��د خ��دا را
سپاس مى گزاری و اگر دست برعت به دیگران دادند باز هم لطمه ای به تو وارد نگردیده است

«[...]

امام عبره السلم فرمود: «برادر، به کجا بروم؟م محمد  نفره گفت: «فکر م��ی کن��م وارد ش��هر
مکه شوی و اگر در آن شهر المرنان نداشتی از راه دشت و برابان از ای��و ش��هر ب��ه آن ش�هر

 آنان بر تو روشو شودا امردوارم ب��ا درک عمر��ق و نظ��رر رکت کنی تا وضع مردم و آینده
صائای که در تو سراغ دارم همرشه راه صحرح در برابرت قرار گررد و مشکلت را با  ��زم و

ا تراط یکی پ  از دیگری برلر  سازیام

امام عبره السلم در پاسخ محمد  نفره چنرو فرمود: «یا اَخری لَوحلَمح ی.کلوذ فری ال��دُنذرا م.بذج.��اء و.ل
م.أوى  لَما بای.عحتُ ی.زید. بحوَ مُعاوری.مَم «برادر اگر در تمام ایو دنرای وسرع هرچ پناهگاه و مبجأ و

مأوایی نااشد باز هم هرگز با یزید بو معاویه برعت نخواهم کردام

چون سخو به اینجا رسرد محمد  نفره گریست و امام عبره السلم ب��ه او فرم��ود: «ی��ا اَخر��ی

52دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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ج.زاک.  البّه خَرحرا  لَقَدح نَص.ححت. و.اَشَرذت. برالصَوابر و.اَنَا عازرمِ ع.بَی الذخلرلوجر ارلی م.کن��مَ و.قَ��دح تَه.رَ��أتُ
لرذلرک. اَنَا و. ارخذو.تی و.ب.نلو اَخی و.شررحع.تری و. اَمحرلهُمح اَمحری و. ر.أیُهُمح ر.أیی و.اَمَ��ا اَنذ��ت. فَل ع.بَرح��ک. اَنذ
تلقررم. برالذم.درینَم فَتَکلونل لی ع.رحنا  ع.بَرحهرمح ل تلخذفی ع.نّی شَرحئا  مر��وذ المُ��وررهرمحام «ب��رادرل خ��دا ت��و را

م و خ��ود وپاداش خرر دهد، خررخواهی کردی و شایسته پن��د دادیا م��و آهن��گ مک��ه دار
برادران و برادرزادگان و پرروان خود را برای رفتو مهرا کرده ام؛ امر آنان امر مو و رأی آن��ان
رأی مو استا و اما تو، باکی نرست که در م��دینه بم��انی ت��ا در مر��ان ای��و م��ردم چش��م [و

خاررسان، مو باشی [پ ، هرچ کار آنان را از مو پوشرده مدارام

 1وصیت امام حسینسین به محمد حنفیه
امام عبره السلم پ  از گفتگو با محمد  نفره، ایو وصرت را نوشت و ب��ه وی س��پرد: «برسح��مر
البّه الرن حمور الرن ررمر، هذا ما اَوحصی برهر الذحُس.رول بحول ع.بری ارلی اَخررهر مُح.م در بحور الذح.نَفررَمر، اَنن الذحُس.رحوَ
ی.شذه.دُ اَنذ ل ارله. ارل البّه و. .دهُ ل شَرریحک. لَهُ و.اَنن مُح.مَدا  ع.احدُهُ و. ر.سُوللهُ جاء. برالذح.قّ مروذ عرنذدرهر و.اَنن
الذج.ننمَ  .ق  و.النّار.  .قٌ و.السَاع.مَ آترر.مٌ لر.یحب. فرها و. اَنن البّه ی.احع.ثل م.وذ فری الذقلاُورر و.اَننی لَ��مح اَخذ��رلجح
اَشرر ا و.ل ب.طررا  و.ل مُفذسردا  و.ل ظالرما  و.اننما خَرَجحتُ لرطَبَبر اذلصحلحر فری المَمر ج.دُی صبی البّه عبره
و آله ارریدُ اَنذ آمُرَ برالذم.عحرلو ر و.اَنذهی ع.ور الذمُنذکَرر و.اَسررَ برسرررَةر ج.دُی و.اَبی عبی بح��ور اَبر��ی ل��الربٍ
فَم.وذ قَاربَنی برقَاُولر الذح.قّ فَالبّه اَوحلی برالذحقّ و.م.وذ ر.دَ ع.بَى  هذا اَصحاررل  .تّی ی.قذضری. البّهُ ب.رحنر��ی و.ب.رح��وَ
الذقَومر و.هُو. خَرحرل الذحاکرمرروَ و.هذرهر و.صررَتری ارلَرحک. یااَخری و.ما تَوحفررقی ارلّ برالبّه ع.بَرح��هر تَ��و.کنبذتُ و.اَلرح��هر
النرربُم «برسحمر البّه الرن حمور الرن ررمر، ایو وصرت  سرو بو عبی است به ب��رادرش محم��د  نفر��ه؛
همانا  سرو شهادت می دهد که هرچ معاودی جز خدای یگانه ی بی انااز نرست، و محمد بنده

ا و [شهادت می دهد که، همان��ا بهش��تو فرستاده ی اوست که  ق را از جانب او آورده است
 ق است، و دوزخ  ق است و قرامت بی هر��چ تردی��دی خواه��د آم��د و خ��دا ه��ر ک��ه در
قارهاست را برانگرزدا مو از روی هوس و سرکشی و تاهکاری و ستمگری قرام نکردما م��و

تااسssیحراایssناسصssیتانحمن،ادر.ااحاسجوداشsهر55داسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
178،ادم رلیاسانقدامنحاعاعحشوراصحتااننسحباآنااناامحم ازاتردیدهحییاسجودادارد؛ار.ا.اانا
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 به نرکی ها فرمان دهم و از بدی ها بازبه لبب اصلح در امت جد خود برخاستم، می خواهم
دارم و روش جد خود وپدرم عبی بو ابی لالب را دناال کنما ه��ر ک��  [دع��وت، م�را از س��رر
پذیرش  ق پذیرفت، پ  خداوند به  ق سزاوارتر است، و هر ک  نپذیرفت صار می کنم تا
خدا مران مو و ایو مردم به  ق داوری کند که او بهتریو داوران استا برادرمل ای��و وص��رت

توفرق مو جز به [یاری، خدا نرست، بر او توکل کرده ام و ب��ه س��وی او ب��ازمو به توست و 
.»]88[سوره هود، می گردم 

1سخن امامسین هنگام خروج از مدینه و هنگام ورود به مکه

 سرو بو عبی عبره السلم روز یکشناه، دو روز به آخر ماه رجب، به همراه فرزن��دان و اف��راد
خانواده اش به سوی مکه  رکت کردا آنگاه که شهر مدینه را پشت سر مى گذاش��ت، ای��و آیه
شریفه، که توصرف وضع و سخو موسی عبره السلم به هنگام خروج از مصر است، را قرائ��ت
نمود: «فَخَرَج. مرنذها خائفا  ی.تَرَقنبُ قالَ ر.بُ نَجُنی مروَ الذقَومر الظّالرمروَم «[موسى، ترسان و نگران
از آنجا بررون رفت [در  الى که مى،گفت: پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخ��شام

] 21[سوره قصص، 

 مدینه تا مکه را پرمود و در شب جمعه سوم م��اهرامام عبره السلم در مدت پنج روز فاصبه
شعاان به شهر مکه وارد گردیدا به هنگام ورود به شهر، آن  ضرت ایو آیه  را که به نزدی��ک

به مدیو مربوط است قرائت نمود: «و.لَم ا تَو.جَه. تربذقاء. م.دحی.وَ قالَ ع.سیالسلم شدن موسی عبره
ر.بُی اَنذ ی.هحدری.نی س.واء. السَارلرم «و چون به س��وى [ش�هر، م�دیو رو نه��اد گف�ت: امر�د اس��ت

]22پروردگارم مرا به راه راست هدایت کندام [سوره قصص، 

2در پاسخ عبداللّه بن عمر

در همان روزهای نخسترور ورود  سرو بو عبی عبره السلم، عادالبّه بو عم��ر ن��زد وی آم��د و

60اساد58دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
62دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا،ا41دمایراالحزان،ا2
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امام عبره السلم را از عواقب مخالفت با یزید بر ذر داشت و به آن  ضرت صبح و س��ازش
.1و برعت با یزید را توصره نمود

امام عبره السلم در مقابل پرشنهاد عادالبّه بو عمر ایو چنر��و پاس��خ داد: « ی.��ا ع.اح��د.اَلبنهر أَم.��ا
ع.برمحت. أَنن مروذ ه.و.انر اَلدُنذر.ا ع.بَى اَلبنهر أَنن ر.أذس. ی.ححر.ى بحور ز.کَرریَا ألهحدری. لرلَ��ى ب.غر��یٍ مر�وذ ب.غَای.��ا ب.نر��ی
لرسحرَائررلَ أَ م.ا تَعحبَمُ أَنن ب.نری لرسحرَائررلَ کَانلوا ی.قذتلبلونَ م.ا ب.رحوَ للبلوعر اَلذفَجحرر لرلَى للبلوعر اَلشنمح ر س.��احعرروَ
نَارر ا  ثلمَ ی.اررعُونَ و. ی.شذتَرلونَ کَأَنذ لَمح ی.صحنَعُوا شَرحئا  فَبَمح یُع.جُلر اَلبنهُ ع.بَرحهرمح ب.لذ أَخَذَهُمح ب.عحد. ذَلرک. أَخذ��ذَ
ع.زریزٍ مُقذتَدررٍ ذری ارنذترقَامٍم «ای عادال، آیا ندانستی که از نشانه های  قارت دنرا نزد خ��دا ای��و
است که سر یحری بو زکریا به شخص ناپاک و زناکاری از ناپاکان بنی اسرائرل هدیه ش�د؟ آی��ا
ندانستی که بنی اسرائرل از هنگام فجر تا لبوع آفتاب هفتاد پرامار را می کشتند و س��پ  ب��ه
خرید و فروش مشغول می شدند، گویی که کاری نکرده اند؟ پ  خداوند در عذاب آنها شتاب
نکرد، ببکه [به ایشان مهبت داد و، پ  از آن چون زبردستی مقتدر و صا ب انتقام آن��ان را

م امام عبره السلم، سپ  فرمود: «ارتنقر اَلبنه. ی.ا أَب.ا ع.احدر اَلرن حم.ور و. لَ تَد.ع.ون نلصح��رَتریمفروگرفتا
«ای ابوعادالر مان، پروای خدا پرشه کو و یاری مرا فرو مگذارام

درباره ی عبداللّه بن عمر

پ  از عثمان، که قریب به اتفاق مهاجریو و انصار با پرشنهاد خلفت به عبی عبره الس��لم و

:ا«ااحعبدال!اخدااتوسفنناشدهاکناااناعمرادراترلی اامحم ازااناای تااحایزیداانیناسفتالفنوحادرا1
راارحمتاکند،اازاخدااsاکنااحزسشتااناسویااسستاsاپرسااکن!اتواازادشمنیاساظلمامردمااینادیحر
احاشمحا خحنداناپیحمبرزاآسحهی.ااینامردمااحایزیداانام حسیناای تاکردهااند.امنانگرانمااناسب اایssن
پولاهحیازرداساسفیداانااساسرایشاایحانداساتواراااكشنداسااناخحطراتوامردمازیحدیاکشنناشوند.امن

حسیناکشننامیاشوداسااسرااساراااكشssنداساتنهssحااگذارنssداسایssحریازارسولاخدااشنیدماکنالرمود:ا
اندرزامیادهماهمآssونامssردماسssحزشنرسحنند،اخداسنداتحاقیحمتاآنحناراااناذلتامبنلاخواهداکرد.ا

کنی.اانحناکناقبلناارایام حسیناصبراکردی،اشكیبحااحش.اامیدااستاخداامیحناتواساایناقوماسنمگر
)24،اد5جالفنوح،ا» (داسریاکند.

سلیاادامنایاایناخبراححسیامطحلبیامن حرضاساض یفااست،اازااینارسادراصحتااننسحباایناسخن
اناااناعمراتردیدااست.
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اصرار به او، با وی برعت نمودند،عادالبّه بو عم�ر  اض��ر ب��ه برع��ت نش�دا او در م��ورد ای�و
مخالفت گفت که هروقت همه ی مسبمانان برعت کردند، مو نرز برعت خواهم نمود و مو بای��د
آخریو کسی باشم که با عبی برعت می نمایدا عبیوعه نرز او را مجاور به برعت نکردا اما پ 

از شهادت امام عبیوعه، ابو عمر با معاویه برعت کرد و  کومت او را به رسمرت شناختا

هنگامی که معاویه برای فرزندش یزید از مردم برعت می گرفت، عادالبّه ب��و عم��ر ب��ه گ��روه
مخالفان پروست، ولی نه معاویه از مخالفت وی برمناک بود و نه یزیدا مع��اویه آنگ��اه ک��ه ب��ا
پسرش درباره مخالفان سخو می گفت چون نام عادالبّه بو عمر به مر��ان آم��د چنر��و گف��ت:
،«فَاَم ا ع.احدُالبّه بحو عُم.ر فَهُو. م.ع.ک. فَالذزَمحهُ و.ل تَد.عحهُم «و اما عادالبّه بو عمر، پ  او با تو است
با او باش و او را از خود مرانام نرز در توصره ای که پرش از مرگ به یزید کرد چنرو گف��ت:
«عادال بو عمر مردی است که عاادت او را به خ��ود مش��غول داش��ته و خواه��ان  ک��ومت

نرست مگر آنکه بی هرچ ز متی برای او پرش آیدام

عادال پ  از ملقات با  سرو عبره السلم � که ذکر آن رفت � راهی م��دینه ش��دا در آنج��ا
نامه ای به یزید نوشت و گفت که  کومت و خلفت او را با جان و دل می پذیردا او در ای��و
برعت آنهنان استوار بود که چون مردم مدینه پ  از شهادت  سرو بو عبی عبره السلم بر ضد

 را بررون راندند، عادالبّه اقوام و عشرره و  لمانعثمان بو محمدیزید شوریدند و  اکم وی 
و فرزندان خویش را جمع کرد و سخنانی در پشتراانی از  کومت یزید گفت و سپ  تأکر��د

در روز قرامت برای هرکرد که: «مو از رسول خدا صبّی البّه عبره و آله شنردم که می فرمود: 
 و مو ب��التر ازفرد پرمان شکو پرچمی برافراشته خواهد شد که معر  پرمان شکنی او گرددا

ایو  در و پرمان شکنی نمی دانم که با کسی برعت کنند و سپ  به جنگ او برخرزندا لذا اگ��ر
بدانم هریک از شما دست از برعت یزید برداشته و از مخ��الفرو او  م��ایت کرده ای��د رابطه ی

خود را با او قطع می کنمام

پ  از یزید بو معاویه، عادالمبک مروان به خلفت رسرد و برای سرکوبی ابو زبرر،  ج��اج
بو یوسف را به مکه گسرل داشتا  جاج در راه مکه به مدینه وارد ش�دا عا�دالبّه ب��و عم�ر
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شاانه دیر هنگام به منزلگاه  جاج رفت و گفت: «امررل دستت را بده تا ب��رای خبرف��ه برع��ت
کنمام  جاج گفت: «عادالبّهل ایو عجبه برای چرست؟ مى توانس��تی ای��و برع��ت را ب��ه ف��ردا

هرک�� موکول کنیام عادالبّه گفت: «از رسول خدا صبّی البّه عبره و آله شنرده ام که فرمود: 
 ترسردم کهبمررد در  الی که امام و پرشوایی نداشته باشد مانند مردمان جاهبرت مرده استا

شب هنگام مرگم فرا رسد و به خالر نداشتو امام مشمول گفت��ار پر��امار ش��وم و از مردگ��ان
جاهبرت محسوب گردملم پ   جاج پای خود را از لحا  بررون آورد و گف��ت: «بر��ا [ب��ه

جای دست، با پایم برعت کوام و عادال بو عمر چنرو کردل

1نامه ای به بنی هاشم

 سرو بو عبی عبره السلم از مکه برای برادرش محمد  نفره و سایر افراد بنی هاشم ایو ن��امه
را فرستاد: «برسحمر البّه الرن حمور الرن رم مروَ الذحُس.رحور بحور ع.برى  ارلی مُح.مَدر بحور ع.بری و.م.��وذ قرا.بَ��هُ مر��وذ
ب.نری هاشرمٍ، اَم ا ب.عحدُ فَارنن م.وذ لَحرقَ بری ارسحتَشذه.د. و.م.وذ تَخَبنف. لَمح یُدحررک الذفَتذح.، و.السَ��لمُم «بس��م ال
الر مو الر رم، از  سرو بو عبی به محمد بو عبی و افراد دیگر خاندان هاشم که نزد اویندا اما
بعد، هر ک  به مو بپروندد به شهادت خواهد رسرد، و هر که از همراهی مو خودداری ورزد

به فتح و پرروزی دست نخواهد یافتا والسلمام

2نامه حسین بن علیسین در پاسخ نامه های مردم کوفه

چون شرعران کوفه از مرگ معاویه آگاه شدند در منزل سبرمان بو صُرَد گرد آمدندا س��برمان
گفت: «معاویه مرده است و  سرووعه از برعت خودداری کرده و رهسپار مک��ه ش��ده اس��تا
شما شرعران پدر اویرد، اگر مطمئنرد که او را یاری می کنرد و با دشمنش می جنگرد به او ن��امه

ی��د او را فری��ببنویسرد [و او را به کوفه دعوت کنرد،، اما اگر از ترس و سستی خود برم دار
ندهردام گفتند: «نه، ببکه با دشمو او می جنگرم و خود را فدای او می کنر��مام پ��  ن��امه ای
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«بسم ال الر م��و الر ر��ما از س��برمان ب��وبدیو مضمون برای  سرو عبره السلم فرستادند: 
صرد، مسر ب بو نجاه، رفاعم بو شد اد،  ارب بو مظاهر و پرروان مؤمو و مسبمان ک��وفی اوا
سلم بر تو بادا در ستایش خدایی که هرچ معاود به  قّی جز او نرست با ت��و همزب��انرما ام��ا
بعد، ستایش خدایی راست که دشمو بردادگر کرنه توز تو را در هم شکستا همان کسی که بر
ایو امت چرره گشت و با نررنگ امر [خلفت، آنان را ربودا برت المال امت را  ص��ب ک��رد و

ان راند، سپ  نرکان امت را کشت و بدانشان را نگه داشت وبدون رضایت آنان بر آنان فرم
مال خدا را به دست ستمگران و توانگران سپردا خدایش از ر مت خویش دور دارد چنانکه

م عراق پرشوایی نداریما به سوی ما رهسپار شو، امر��داکنون ما مردقوم ثمود را دور داشتا 
است خدای متعال به وسربه ی تو ما را به  ق فراهم آوردا ما در نمازهای جمع��ه و عر��د ب��ا

 ِ که در قصر زمامداری خود است ِ کاری نداریم و اگر خار ی��ابرم ک��ه ب��ه1نعمان بو بشرر
سوی ما رهسپار شده ای بررونش کرده، به خواست خدا تا شام تعقرا��ش می نم��ایرما س��لم و

ر مت خدا بر تو بادام

ایو نامه به وسربه ی دو نفر به مکه فرستاده شد و دهم ماه رمضان به دست  سرو ب��و عب��ی
عبرهم السلم رسردا دو روز بعد نزدیک به پنجاه نامه که هر کدام از جانب یک ی��ا چن��د نف��ر
بود توسط سه نفر از کوفه  به مکه آورده شدا در نامه ای چنرو نوش��ته ش��ده ب��ود: «بس��م ال
الر مو الر رما به  سرو بو عبى، از لر  پرروانش از مؤمنان و مس��بمانانا ام ��ا بع��د ، ب��ه
سوى ما بشتابا به راستى که مردم انتظار تو را مى کشند و نظرى به  ر�ر ت�و ندارن��دا پ�� 
بشتاب، بشتابا و سلم بر تو بادلم  شَا.ث بو رربعى،  .ج ار بو اَبج.ر، یزید بو  ��ار  و چن��د
تو دیگر نرز ایو نامه را نوشتند: «ام ا بعد، آستانه شهر، سرساز است و مروه ها رسرده و آب ها

فراوانندا پ  هر گاه اراده کردى، بر لشکرى آماده فرود آىا سلم بر تو بادلم

 سرووعه نامه ها را خواند، از فرستادگان در مورد وضعرت کوفه و نظر مردم پرس وجو نمود،
 پ�� 2و در نهایت تصمرم گرفت مسبم بو عقرل را برای بررسی ا وال کوفه به آنجا بفرستدا

حناانااشیرادراآنازمحناازاجحن ایزیداححکماکولنااود.نُ م1
اپیگیریانمحیید.1محجرایامسلمادراکولناراامیاتوانیدادراپیوستا2
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«برسحمر البّه الرن حمور الرن رم، مروَ الذحُس.��رحور بح��ور ع.بر��ی ارلَ��یایو پاسخ را برای مردم کوفه نوشت: 
الذم.لء مروَ الذمُؤذمرنروَ و.الذمُسحبرمرروَا اَم ا ب.عحدُ؛ فَارنن هانرا  و.س.عردا  قَدرما ع.بَىَ برکلتلارکلمح و. کان�ا آخر�ر م.�وذ
قَدرم. ع.بَىَ مروذ رُسُبرکلمح و. قَدح فَهرمحتُ کللن النذری قَص.صحتلمح و. ذَکَرذتلمح و. م.قالَمل جُبّکلمح اَننهُ لَرح . ع.بَرحنا ارمامِ
فَاقذارلذ لَع.لن البّه. ی.جحم.عُنا برک. ع.بَی الذهُدی و.الذح.قّا و.قَدح ب.ع.ثذتُ ارلَرحکلمح اَخری و. ابحوَ ع.مى  و. ثرقَ��تی مر��وذ
اَهحلر ب.رحتری و. اَمحرتلهُ اَنذ ی.کذتلب. ارلَىَ برحالرکلمح و. اَمحررکلمح و. ر.أیرکلمح فَارنذ کَتَب. اَننهُ قَدح ارجحتَم.��ع. ر.أیُ م.لکل��مح
و.ذَوری الذفَضذلر و. الذحرجی مرنذکلمح ع.بی مرثذلر ما قَدرم. ع.بَىَ برهر رُسُبکلمح و.قَرَأتُ فری کلتلارکلمح اَقذدرمُ ع.بَرحکل��مح
و.شرکا  ارنذ شاء. لبّها فَبَع.مری م.ا المامُ ارلّ الذعامرلل برالذکتابر و.الخر��ذل برالذقرسح��طر و. ال��د ائول بر��الذح.قّ و.
الذحابر ُ نَفذس.هُ ع.بی ذاتر البّه و.السَلمُم «بسم ال الر مو الر رما از س��وی  س��رو بو عبی ب��ه

تادگان شما نامه ه��ای ش��ما رابزرگان مؤمنان و مسبمانانا اما بعد، هانی و سعرد آخریو فرس
آوردند و از مضمون ایو نامه ها آگاهی یافتما سخو برشتر ش��ما ای��و ب��ود ک��ه م��ا پرش��وایی
نداریم، به سوی ما برا، امرد است خدای متعال به وسربه ی تو ما را بر هدایت و  ��ق فراه��م
آوردا اکنون برادر، پسرعمو و شخص م��ورد وث��وق خان��دانم را ن��زد ش��ما می فرس��تما از او
خواسته ام تا ا وال و امور و افکار شما را برایم بنویسدا اگر نوشت که بزرگان و اندیشمندان
و خردمندان شما بر آنهه فرستادگان شما می گویند و در نامه هایتان خوانده ام همداستانند، به

شما خواهم آمد، ان شاء الا زودی نزد 

ک  که به قرآن عمل کند و عدل را به پ��ا دارد وبه جانم سوگند امام و پرشوا نرست مگر آن
 ق را اجرا کند و خود را وقف راه خدا سازدا والسلمام

1نامه حسین بن علیسین به مردم بعره

امام عبره السلم پ  از ورود به مکه ایو نامه را به سران قاایل شهر بصره مانن��د مال��ک ب��و
مسمع بکری، مسعود بو عمرو و  مُنذَر بو جارود  نوشت: «اَم ا ب.عحدُ، فَارنن البّه اصح�طَفی مُح.مَ�دا 
مروذ خَبذقرهر و.اَکذرَم.هُ برنلاُوَترهر و.اخذتار.هُ لرررسالَترهر ثلمَ قَا.ضَهُ ارلَرحهر و.قَدح نَص.ح. لرعراادرهر و.ب.بغ ما الرحسلَ بر��هر وکلنّ��ا
اَهحبَهُ و. اوحلرائَه و.اوحصررائَهُ و.و.ر.ثَتَهُ و.اَ .قن الناسر برم.قامرهر فی النّاسر فَاسح��تَأثرَ ع.بَرحن��ا قَوحمُن��ا بر��ذلرک.
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فَرَضرنا وکَررهحنَا الذفلرذقَمَ و.اَ حا.احنَا العافرر.مَ و.نَححول نَعحبَمُ انّا اَ .ق  برذلرک. الح��قّ الذمُسح��تَحقّ ع.بَرحن��ا مرمَ��وذ
تَو.لّهُ و. قَدح ب.ع.ثذتُ ر.سُولی ارلَرحکلمح برهذا الذکرتابر و.اَنَا اَدحعُوکلمح ارلی کرتابر البّه و. سُننمر نَاررُهر فَارنن السُننمَ قَد
المرتَتح و. الذاردحع.مَ قَد ال حررر.تح فَارنذ تَسحم.عوا قَوحلی اَهحدرکلمح ارلی س.ارلر الرنشادر و.السَلمُ ع.بَرحکل��مح و.ر. حم.��مل
البّه و. ب.رکاتلهُم «اما بعد، خداوند محمد وصبّی البّه عبر��ه و آل��هه را از مر��ان خلی��ق خ��ویش

 پراماری خویش انتخاب کردا س��پ  او رایبرگزید و او را به ناوت خود گرامی داشت و برا
م خررخواهی کرده و آنهه را که بدان فرستاده شده بود بهنزد خود برد در  الی که برای مرد

درستی ابلغ کرده بودا و ما خاندان و اولرا و اوص��را و وارث��ان او و س��زاوارتریو م��ردم ب��ه
جانشرنی او بودیما پ  دیگران بر ما پرشی جستند، و ما پ��ذیرفترم و تفرق��ه را نخواس��ترم و

 می دانسترم که ما ب��ر ای��و  ��ق از متولر��ان آنعافرت را [برای امت، پسندیدیم، در  الی که
شما را ب��ه کت��ابسزاوارتریما اکنون ایو نامه را توسط فرستاده ی خود نزد شما می فرستم و 

خدا و سنت پرامارش فرا می خوانم، که همانا سنت مررانده شده و ب��دعت زن��ده گش��تها اگ��ر
، شما را به راه راست هدایت کنم؛ و سلم و ر مت و برکات خدا ب��ر ش��ماسخنم را بشنوید

بادام

امام عبره السلم ایو نامه را به وسربه یکی از دوستانش ب��ه ن��ام س��برمان ب��ه بص�ره فرس�تادا
ه السلم را خواند و پرام را رس��اندا همه یسبرمان به نزد بزرگان بصره رفت و نامه ی امام عبر

1بزرگان ایو نامه را مخفی داشتند مگر منذر بو جارود که آن را دسرسه ی عاردال ب��و زی��اد

پنداشتا از ایو رو فرستاده ی امام عبره السلم و نامه اش را نزد عاردال آوردا ابو زیاد چ��ون
نامه را خواند، فرستاده ی امام عبره السلم را به دار آویختا سپ  بر منار شد و خطاه خواند
و مردم را از مخالفت با یزید بر  ذر داشت و برم داد و چون صاح شد، برادر خود عثمان بو

زیاد را بر جای خویش نشاند و خود شتابان رهسپار کوفه شدا

حنایزیssداراااssرایاامssحرتااssراکssولناسعبیدالاانازیحدادراآناهنگحماححکمااعرهااوداسااناتحزسیالرم1
کننرلانحراضیحناساانقلایوناآناشهرادریحلتاکردهااود.ادخنرامنذرااناجحرسداهمسراعبیدالااود.
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1در پاسخ عبداللّه بن زبیر

پ  از مرگ معاویه و تلش  کومت برای برعت گرفتو از چند مخالف شاخص، عادالبّه بو
زبرر، که یکی از ایشان بود، از مدینه خارج شد و در مکه اقامت گزیدا او پ  از ورود ام��ام
عبره السلم به مکه گاهی هر روز و گاهی یک روز در مران ِ مانند بسراری دیگر از مردم ِ

به سکونتگاه آن  ضرت رفت و آمد داشتا 

آنهه دلخواه ابو زبرر بود ایو بود که امام عبره السلم از مکه خارج شود و  جاز را ب��رای او
بگذارد تا خود بتواند بر مردم فرمان براند، اما سعی او ایو بود ک��ه ای��و خواس��ته را آش��کار
نکندا چون ابو زبرر از تصمرم امام برای سفر به عراق مطبع گردید نزد آن  ضرت آمد و در

 «ای پسر رسول خدال اگر مو هم در عراق شرعرانی مانند ش��رعران ش��ماانی چنرو گفت:سخن
داشتم آنجا را به هر مکان دیگر ترجرح مى دادمام اما گویی که ترسرد متهم شود، گفتارش را
ایو چنرو ادامه داد: «الاته اگر شما در  جاز هم بمانرد و بخواهرد که  اکم شوید به خواست

خدا کسی با شما مخالفت نخواهد کردام

سخنانی از امام عبره السلم در پاسخ وی نقل شده اس��ت، از جمب��ه اینک��ه فرم��ود: «ارنن اَبر��ی
 .دَثَنری اَنن برم.کنمَ کَاحشا  برهر تلسحتَح.ل   ُرذم.تلها فَما ال ربُ اَنذ اَکلونَ ذلرک. الذکَاحش.م «پدرم به مو خ��ار
داد که به ساب وجود قوچی در مکه ا ترام آن شهر درهم شکسته خواهد شد و نمی خ��واهم
آن قوت مو باشملم و اینکه فرمود: «و.لرئوذ القذتَلذ خاررجا  مرنذها برشراحرٍ اَ .بُ ارلَىَ مروذ اَنذ القذتَ��لَ فره��ا
و.لَئوذ القتَلذ خاررجا  مرنذها برشراحرَیحور اَ .بُ ارلَىَ مروذ اَنذ القذتَلَ خاررجا  مرنذها برشراحرٍ و.اَیحمُ البّه لَوح کلنذ��تُ ف��ی
جُححرر هامَم مروذ هذرهر الذه.وامُ ی.سحتَخذررجُونی  .تّی ی.قذضلوا بی  اج.تَهُمح و.البّه لَر.عحتَدُنن ع.بَىَ کَما اعحتَدتر

یم محاوب تر است ت��ا درونالذر.هُودُ فری السَاحترام «اگر یک وجب بررون از  رم کشته شوم برا
آن، و اگر دو وجب خارج از آن کشته شوم در نزدم محاوب تر است تا یک وجب خ��ارج از
آنل به خدا سوگند، اگر در آشرانه ی جانوری نرز باشم آنان مرا بررون آورند تا به مراد خ��ود
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 را شکستند بر مو تعد ی خواهند نمودام1برسند، آنان همهون قوم یهود که  رمت روز شناه

فرمود: «ی.ا ابحوَ الز ب.رحرر لَئروذ الدحفَوذ برشالرئر الذفلراتر اَ .��بُدر نقل دیگری است که امام عبره السلم 
ارلَىَ مروذ اَنذ الدحفَوَ برفناءر الذکَعحا.مرام «پسر زبررل اگر در کنار فرات دفو بشوم برایم محاوب تر است

از اینکه در آستانه ی کعاه دفو شومام 

سرانجام ابن  زبیر

اصرار ابو زبرر در استفاده از  رم خداوند به عنوان پناهگاه باعث شد در آینده ای نه چن��دان
دور خانه ی خدا دو مرتاه سنگااران گرددا 

سه سال از شهادت  سرو بو عبی عبره السلم گذشته بودا از آنجا که ابو زبرر  اضر نا��ود ب��ا
یزید برعت کند، یزید لشکریان خود را پ  از  جنگ « .رّهم و کشتار و  ارت مردم م��دینه،

 هجری به سوی مکه روانه کرد تا ابو زبرر را سرکوب کندا چون لش��کریان یزی��د64در سال 
شهر را به محاصره ی خویش در آوردند، ابو زبرر برای  فظ جانش ب��ه کعا��ه پناهن��ده ش��دا
سرانجام کار به جایی کشرد که لشکریان یزید از بالی کوه ابوق��ار  داخ��ل مس��جدالحرام و
خود کعاه را با منجنرق سنگااران نمودند و گوی های مشتعبی نرز به درون کعاه پرتاب کردندا
در اثر ایو سنگااران قسمتی از خانه کعاه خراب شدا در گرماگرم ایو  مبه خار مرگ یزید

به مکه رسرد و لشکریانش متفرق شدند و ابو زبرر خانه ی کعاه را تجدید بنا نمودا

پ  از مرگ یزید ابو زبرر مردم مکّه را به برعت با خود دعوت کرد و گروهی نرز با او برعت
 در دوران خلفت عادالمبک،  جاج بو یوسف مأمور سرکوبی ابو زبر��ر73نمودندا در سال 

گردید و با چند هزار نفر شهر مکه را به محاصره خویش درآوردا در ایو محاصره، که چن��د
ماه به لول انجامرد، نرز ابو زبرر به کعاه پناهنده گردیدا بالخره کار به جایی کش��رد ک��ه ب��ه
دستور  جاج از پنج نقطه ی شهر به وسربه منجنر��ق داخ��ل مس��جدالحرام س��نگااران ش��د و
قسمت هایی از کعاه ویران گردیدا ابو زبرر در ایو جنگ کشته شد و  جاج بو یوسف کعاه را

اآمدهااست.166اتحا163یااعراف،اآیحتامحجرایاقومایهوداساسبتا رسزاشنبنزادراسوره1
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تجدید بنا کردا

1خطبه حسین بن علیسین در مکه

با نزدیک شدن موسم  ج مسبمانان و  اجران گروه گروه وارد مکه می شدندا در اوایل م��اه
ذیحجه امام عبره السلم مطبع گردید که به دستور یزیدبو معاویه، عمرو بو سعرد بو عای به
ظاهر به عنوان امرر  اج وارد مکه شده، اما در نهان دستور گرفتو برعت از امام ی��ا قت��ل آن
 ضرت را داردا آن  ضرت تصمرم گرفت بدون شرکت در مراسم  ج و ب��ا تا��دیل اعم��ال

شناه هشتم ذیحجه از مکه به سوی عراق  رکت کندا ج به عمره ی مفرده در روز سه

امام قال از  رکت افراد خاندان بنی هاشم و گروهی از شرعران خویش را که در مدت اقامت
: «خلطن الم.��وتُ ع.ب��ى2آن  ضرت در مکه بدو پروسته بودند جمع کرد و در جمع آنان فرمود

ب.نی آد.م. کَخَطّ القرلد.ةر ع.بى جردر الفَت��اة، م��ا أولَع.ن��ی برالشن��وقر لل��ى أس��لفری اش��ترراقَ ی.عق��وب.
عبره السلم للى یوسُف. وأخرهر ، ولنن لی م.صرَعا أنَا لقرهر، کَ��أَنّی أنظل��رل لل��ى أوص��الی تلقَطّعُه��ا
وُ وشُ الفَبَواتر  ارا وعفرا ، قَد م.بَأَت مرنّی أکراشَها ، ررضَى البّه ر ررضانا أه��لَ الا.ر��تر ، نَص��اررل
ع.بى ب.لئرهر لررُو.فّر.نا الجور. الص ابرریوَ ، ولَو تَشلذن ع.و ر.سولر البّه ر  ُرم.تل��هُ وعر��ترَتلهُ ، ولَ��و تلف��اررقَهُ
أعضاؤلهُ ، وهری. م.جموع.مٌ فی  .ظررَةر القلدسر ، تَقَر  برهرم ع.رنلهُ ، وتلنج.زل لَهُم عرد.تلهُ ، أل م.و کانَ فرنا

مرگ همهون گردناند دختران آوی��زه یباذرل  مُهج.تَهُ فَبر.ر .ل ، فَإرنّی را رلٌ  َدا لن شاء. البّهم «
گبوی بنی آدم استا دیدار گذشتگان خود را چه مشتاقم، اشتراقی همهون اشتراق یعقوب ب��ه
دیدار یوسف و برادرشل برای مو شهادت گاهی برگزیده اند که آن را دیدار خواهم کردا گوی��ا
به بندبندم مى نگرم که درندگان برابان ها، آنها را از هم مى گسبند و ش��کم هاى خ��ود را از آن
مى آکنندا خشنودی خدا خشنودی ما خاندان پرامار استا بر بلی او ش��کراایی می کنر��م ت��ا
پاداش صابران را به ما عطا کندا  رم و خاندان رس�ول خ�دا از او ج�دا نرس�تند و در مر��ان

81دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا،ا346ادشهحدتانحمنایاامحماحسین از،1
خوارزمیاایناخطبناراااحااندکیاتغییراساادسناذکراجملنایاآخرادرازمرهاسخنحناامحم ازاخطحباان2

اصححباخویشادرارسزاعحشورااآسردهااست.
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او گردپرامار و پاره های تو وی هرگز جدایی نخواهد افتادا آنان در  ریم قدس کاریایی نزد 
آیند، چشم او به دیدارشان روشو شود و وعده ی خود را در  قشان وفا کندا هلل هر ک�� 

، که مو فردا رهسپارم، ان شاء الامخون خویش را در راه ما می دهد پ  به راه افتد

26



در مسیر کربل

1در پاسخ به عبدال بن جعفر و عمرو بن سعید

 پ  از  رکت امام عبره الس��لم از مک��ه ل��ی ن��امه ای ک��ه ب��ه وس��ربه دو2عادالبّه بو جعفر
فرزندش، عون و محمد، به  ضور امام ارسال داشت چنرو نگاشت: «ام ا بعد، تو را به خ��دا،
آنگاه که ایو نامه را دیدى، باز گرد که برم دارم ایو سفرى که در پرش دارى، م�وجب م�رگ
تو و نابودى خاندانت گرددا اگر اینک نابود گردى، نور زمر��و خ��اموش مى ش��ود؛ زی��را ت��و
راهنماى ره یافتگان و امرد مؤمنانىا پ  در رفتو شتاب مکو، که مو در پىر نامه [ب��ه س��وی

تو، رهسپارما والسلمام

عادالبّه بو جعفر پ  از ارسال ایو نامه بلفاصبه با عمرو بو سعرد ک��ه از س��وی یزی��د ب��و
معاویه به جای ولرد  اکم معزول مدینه منصوب شده ب��ود و دس��تور گرفت��و برع��ت از ام��ام

 امامیعبره السلم یا قتل آن  ضرت را داشت، ملقات کرد و از وی خواست امان نامه ای برا
بنویسدا عمرو ایو امان نامه را نوشت و  اضر شد برای جبب المرنان برشتر برادرش یحر��ی
بو سعرد را مأمور رساندن امان نامه ی امام عبره السلم نمایدا پ  عادال با یحر��ی ب��ه س��وی
قافبه ی امام عبره السلم که راهی کوفه بود به راه افتاد و خود را به او رساند و امان نامه را ب��ه

او تسبرم کردا

آن  ضرت درخواست آنان را نپذیرفت و در پاسخ امان نامه ی عمرو بو س��عرد ای��و ن��امه را
نگاشت: «أمَا ب.عد فَارننه لَمح یُشاقرق البّه و ر.سوله مو دعا الی البّه عزّوجلن و.ع.مر�لَ ص��الرحا  وق��الَ
ارنّنی مروَ الذمسبرمروَا و. قدح د.عوت ارلی المانر والذارّ والصُبم، فَخرحرل الَمانر اَمانل البّه و لَوذ یُؤموَ البّه
ی.وم الذقررام.م م.وذ لَمح ی.خَفهُ فری الدُنراا فَنسألل البّه. م.خافَم  فری الدُنرا تلوجبُ لَنا اَمانَهُ ی.وم.  الذقرام.م فَ��ارنذ
نَویحت. برالکرتاب صبَتری و.برّی فجُزیت خَرحرا  فری الدُنرا والخرة؛ والسَلمُم «اما بعد، به راستی ک��ه

355ادشهحدتانحمنایاامحماحسین از،،ا111سخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،د1
ن ازاساهمسراحضرتازین  زطحل اساپسرعمویاامحماحسیعبدالااناج فرالرزنداج فراانااای2

اود.
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راه مخالفت با خدا و رسول او نپرموده است آن ک  که به سوی خ��دای عزّوج��لّ بخوان��د و
ا و ت��و ب��ه ام��ان وش88دگانمعمل صالح انجام دهد و سخو او ایو باشد که همانا مو از تسبرم

همانا بهتریو امان ها امان خدا است و کسی که در دنرا خو  خدانرکی و پروند فراخوانده ای؛ 
نداشته باشد در روز قرامت از جانب او امانی نخواهد داشتا پ ، از خداوند خوفی در دنر��ا
را خواستاریم که امان او را در روز قرامت برای ما موجب شودا و اگر منظور تو از ایو ن��امه
ایجاد پروند با مو و نرکوکاری نسات به م��و ب��وده، در دنر��ا و آخ��رت ج��زای خر��ر برن��یا

والسلمام

و بو عبی عبره السلم ناامرد شد به دو فرزندش گفت که ب��ا ام��امعادال چون از انصرا   سر
بمانند و خود با یحری بو سعرد به مکه بازگشتا

1با فَرَزدَق

 سرو بو عبی عبره السلم از مکه به سوی ع��راق روان��هخرو نقل کرده اند که چون بعضی مور
 ماجرای ای�و ملق�ات ازشد، در خارج از شهر با فرزدق، شاعر معرو  عرب، برخورد کردا

زبان فرزدق ایو گونه روایت شده است:

مو در سال شصت با مادرم عازم مکه برای انجام مراسم  ج ب��ودما ب��ه هنگ��امی ک��ه وارد”
محدوده ی  رم شدم در  الی که افسار شتر مادرم را به دست گرفته بودم و مى کش��ردم، ب��ه
قافبه ی  سرو بو عبی عبره السلم که از مکه به سوی عراق در  رک��ت ب��ود برخ��وردم و ب��ه
 ضورش رفتما پ  از سلم و تعارفات گفتم: «یابو رسول البّهل پدر و مادرم به ف��دای ت��و،
چه چرز باعث خروج تو از مکه با ایو عجبه، قال از انجام مراسم  ج، ش��ده اس��ت؟م ام��ام
فرمود: «لَوح لَمح اَعحج.لذ للخرذذتُم «اگر شتاب نمی کردم دستگرر می ش��دمام آنگ��اه ام��ام از م��و
پرسرد: «تو کرستی؟م گفتم: «مردی از مبت عربم و به خدا سوگند امام در شناسایی مو به
همرو اندازه بسنده کرد و در ایو مورد چرز دیگری نپرس��ردا س��پ  پرس��رد ک��ه نظ��ر م��ردم
[عراق، نسات به اوضاع چگونه استا گفتم: «خار را از خاره اش مى خواهی؛ دل های مردم با

115دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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تو و شمشررهایشان بر عبره توست، و مقد رات در دست خداست و خ��دا ه��ر چ��ه بخواه��د
می کندام امام در پاسخ مو چنرو فرمود: «ص.د.قذت. لربّهرر الَمحرلو کلل ی.وحمٍ هُ��و. فر��ی شَ��أن ارنذ نَ��زَلَ
الذقَضاءُ برما نلحربُ و.نَرذضی فَنَححم.دُالبّه ع.بی نَعحمائرهر و.هُ��و. الذمُسح��تَعانل ع.ب��ی اَداءر الش ��کذرر و.انذ  ��الَ

همه ی ام��ورالذقَضاءُ دُونَ الرنجاءر فَبَمح ی.تَع.دَ م.وذ کانَ الح.ق  نررَتَهُ و.التّقذوی س.رریرَتَهُم «راست گفتیل 
در دست خداست و او هر روز در ک��اری اس�تا اگ�ر قض�ا ب��دانگونه ک�ه دوس�ت داری�م و
می پسندیم نازل شود، خدا را بر نعمت هایش سپاس می گویرم و هم اوس��ت م��ددکار در ادای
شکر، و اگر قضا بر خل  انتظار فرود آید، آن ک  که نرتش  ق و در نهادش تق��وی اس��ت

ستم نکرده استام

چون سخو امام بدینجا رسرد، گفتم: «آری، خدا تو را به خواسته ات برساند و از زیان ها ب��از
داردام آنگاه مسائبی درباره ی  ج و  رر آن سؤال کردما امام پ��  از پاس��خ دادن ب��ه ای��و

“سؤالها مرکب خود را  رکت داد و خدا افظی کرد و از همدیگر جدا شدیما

1دومین نامه به مردم کوفه

2آنگاه که  سرو بو عبی عبره السلم در مسرر خود به سوی کوفه به منزلی ب��ه ن��ام « ��اجزم

وارد گردید، نامه ای خطاب به مردم کوفه و در پاسخ به نامه ای از مسبم بو عقرل نگاش��ت و
 «اَم اتی از ایو نامه چنرو است: به سوی آنان فرستادا قسم3قر  بو مُسهرر صرداویبه وسربه 

ب.عحدُ فَقَدح و.ر.د. ع.بَىَ کرتابُ مُسحبرمر بور ع.قرل یُخذاررلنی براجحترماعرکلمح ع.بی نَصحررنا و. الطنبَبر برح.قّنا فَس.ألذتُ
البّه. اَنذ یُححسروَ لَنَا الصُنذع. و. یُثرا.کلمح ع.بی ذلرک. اَعحظَم. الَجحرر و.قَدح شَخَصحتُ ارلَرحکل��مح مر��وذ م.کن��مَ ی.��وم.
الثّلثاءر لرَثمانٍ م.ضَرحوَ مروذ ذی الذحرجَمر فَإذا قَدرم. ع.بَرحکلمح ر.سُولی فَانذکَمرشلوا فی اَمحررکلمح فَارنّی قادمِ فی
اَی امی هذرهر ان شاء الم «اما بعد، نامه ی مسبم بو عقرل به مو رسرد که مرا از اجتماع شما ب��ر

 از خدا خواستم که کار ما را نرک گرداند و ش��ما را ب��ر.یاری ما و لبب  ق ما خار می داد

360ادشهحدتانحمنایاامحماحسین از،،ا120دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
یحا«ححجر»2
عدهاایااینالرسنحدهارااعبدالاانایَقطُرادانسننااند.3
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ایو [کار، بالتریو پاداش دهدا مو روز سه شناه هشتم ذی  جه از مکه به سوی شما  رکت
کرده اما چون فرستاده ی مو به کوفه رسرد در [سر و سامان دادن به، کار خود هر چه برش��تر

ها بر شما وارد می شوم، ان شاء البّهامشتاب کنرد که مو همرو روز

گفته شده که مسبم بو عقرل،  دود یک ماه پرش از آنکه ب��ه ش��هادت برس��د ب��رای  س��رو
عبره السلم نامه ای نوشته بود و او را از همراهی مردم کوفه خار داده بودا قر  بو مس��هر ب��ا

،1 ُص.رو بو نلم.ر��رنامه  سرو عبره السلم به سوى کوفه آمد تا به قادسر ه رسردا در ایو محل 
او را دستگرر کرد و نزد عاردالبّه بو زیاد فرستادا عارد البّه به او گفت: «بالى قصر ب��رو و آن
درو گو، زاده ی درو گو را نفری��و ک��وما وى، ب��ال رف��ت و گف��ت: «اى م��ردمل ب��ه زودی
 سرو بو عبى، بهتریو آفریده خدا، فرزند فالمه دختر پرامار خدا، [به اینج��ا، مى رس��دا م��و،
فرستاده ی او به سوى شمایم و در منزلگ��اه  ��اجرز، از او ج��دا ش��دما دع��وت او را اج��ابت
گویردام و سپ  عاردالبّه و پدرش را نفریو کرد و براى عبى بو ابى لالب آم��رزش خواس��تا

عاردالبّه، دستور داد او را از فراز قصر به زیر افکندند و به شهادت رساندندا

2در منزل زَرود، دیدار با زُهَیر بن قَین

 چون  سرو بو عبی عبره السلم به ز.رود رسرد، خرمه ای برافراشته دید و در مورد صا ب آن
 استا او به  ج رفته بود و اکنون از مک��ه ب��ه3سؤال کردا گفتند که خرمه از آنر زُه.رر بو قَرو

کوفه می رفتا  سرو عبره السلم شخصی را نزد او فرستاد تا او را به گفتگو دع��وت نمای��دا
عده ای از همراهان زهرر ایو ماجرا را چنرو روایت کرده اند:

ما همراه زهرر بو قرو بودیم و چون از مکه بررون آمدیم با  سرو هم مسرر شدیم، و چر��زی
برای ما ناخوشایندتر از آن ناود که در همان جایی که او منزل می کند منزل گزینر��م،  ت��ا آن

دراا ضیامنحاعانحماسیا«حُعَینااناتَمیم»اذکراشدهااست.1
73،اد2،اجالرشحد2
زهیرااناقین،اازاشخعیتاهحیامهماکولناسازاحنزدادراشرالتاساشجحعتااوداسانیزاسفنناشدهاکناااز3

طرلداراناساخوناخواهحناعامحنااودهااست.
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که در محبی ناگزیر با او هم منزل شدیما پ   سرو در یک سو ف��رود آم��د و م��ا در س��وی
دیگرا

نشسته بودیم و  ذا می خوردیم که مردی از جانب  سرو آم��د و س��لم ک��رد و گف��ت: «ای
زهرر بو قرو، اباعادال الحسرو مرا به سوی تو فرستاده تا نزد او برویام هر که با ما نشس��ته
بود آنهه در دست داشت انداخت و خاموش نشسترم، [و هرچ  رکتی نمی کردیم، گ��ویی ک��ه

پرنده ای بر سر ماستا

همسر زهرر به او گفت: «ساحان البّهل آیا پسر رسول خدا به سوى تو مى فرستد و ت��و ن��زد او
نمی روی که سخنش را بش�نوی و ب��ازگردی؟م پ�  زهر��ر برخاس��ت و ب��ه س�وى  س��رو
عبره السلم رفت و چرزى نگذشت که با چهره ای درخشان بازگشتا دس��تور داد خرمه اش را
برکنند و با اسااب و وسایل سفرش به نزد خرمه های  سرو عبره السلم منتقل کنندا سپ  به
همسرش گفت: «تو را للق دادما به خویشان خود مبحق شو، زیرا دوست ندارم ب��ه س��اب
مو چرزی جز خرر به تو برسدام آنگاه ب��ه همراه��ان خ��ود گف��ت: «ه��ر ک��  از ش��ما ک��ه

1می خواهد مرا پرروی کند و با مو براید، وگرنه ایو آخریو دیدار ماست ااا ام

2در منزل ثعلبیه، خبر شهادت مسلم بن عقیل

قافبه  سرو بو عبی عبره السلم پ  از گذشتو از منازل خزیمر ه و ز.رود، به منزل ثَعباره وارد
گردیدا ابو سبرم که از مردم کوفه است مى گوید: مو و همراهم پ��  از انج��ام مراس��م  ��ج،
همت خود را به کار بسترم که هرچه زودتر به ک��اروان  س��رو بو عبی عبره الس��لم برس��رم و

 آن  ضرت رسردیما در همر��و مح��ل ب��هرسرانجام کار او را بدانرما در منزل زرود به قافبه
مسافری به نام بکرر که از کوفه مى آمد برخوردیم و خار شهر خود را از وی جویا ش��دیما او

دراا ضیامنحاعاسفنناشدهااستاکناهمسرازهیراهنگحماسدااااحااساسریستاساسفssت:ا«خداسنssدایsحراس1
یحسراتوااحشداساخیرارااارایاتوالراهماآسرد،اازاتوامیاخواهماکنادراقیحمتامراادرانزداجدّاحسینایssحد

)46،ادمایرالحزاناسا45،اداللهوفکنی.»ا ر.ا.ا
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گفت: «به خدا سوگند مو از کوفه خارج نشدم مگر اینکه مسبم بو عقرل و هانی بو عروه را
به قتل رسانده بودند و با چشم خود دیدم که بدن های آن دو شهرد را در بازار کوفه بر زمر�و

مى کشانندام

  سرو بو عبی عبره السلم پروسترم و به هنگام  روب بهپ  از آگاهی از ایو خار ما به قافبه
منزل ثعباره وارد شدیما در ایو منزل با امام عبره السلم ملقات کردیم و خار شهادت مس��بم
و هانی را به اللع وی رساندیما امام با شنردن ایو خار گفت: «ارننا لبّهر و.اننا ارلَرحهر راجرعُ��ونَم و
اشک بر صورتش جاری گردیدا همراهان امام عبره السلم و بنى هاشم نرز گریس��تندا گف��ترم:
«شما را به خدال خودت و خاندانت را  فظ کو و از همرو جا برگرد که در کوفه یار و پررو
نداریا ما نگرانرم که کوفران بر ضد تو باشندام فرزندان عقرل گفتند: «نه، به خدا سوگند ک��ه
ما از پای نمى نشرنرم مگر اینکه انتقام خون مسبم را از کشندگان وی بگرریم یا همانند ب��رادر
خود به شهادت برسرمام امام عبره السلم به ما نگریست و فرمود: «ل خرحرَ فر��ی الذع.رح��شر ب.عح��د.

سترم که آن  ض��رت ب��رهؤللءرم «پ  از اینها دیگر در زندگی خرر و سودی نرستام ما دان
ادامه ی راه مصمم است، پ  گفترم: «خدا آنهه خرر است نصرب شما کن��دام فرم��ود: «خ��دا

شما را ر مت کندام

بنا به روایتی، پ  از ایو گفتگو بعضی یاران  س��رو عبره الس��لم ب��ه وی گفتن�د: «ب��ه خ�دا
سوگند، تو مانند مسبم بو عقرل نرستیا اگر به کوفه وارد شوی مردم به سوی تو می شتابندام
امام عبره السلم سخنی نگفت و در انتظار ماند و بام��داد ب��ه جوان��ان فرم��ود ت��ا آب ف��راوان

بردارند و آنگاه به راه افتادندا

1در منزل ثعلبیه، پاسخ به یک سؤال

در منزل ثعباره شخصی نزد  سرو بو عبی عبره السلم آمد و از آن  ضرت درباره ی ایو آی��ه
سؤال نمود: «ی.وحم. نَدحعُوا کللن الناسٍ برارمامرهرمحم «در آن روز [ا قرامت، که هر قوم و مب��تی را ب��ا

]71امام و پرشوایشان فرا می خوانرمام [سوره ی اسراء، 
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امام در پاسخ فرمود: «ارمامِ د.عا ارلی هُدى  فَاَجابُوا ارلذرهر و.امامِ د.ع��ا ارل��ی ضَ��للَمٍ فَاَج��ابُوا ارلَرحه��ا
هُؤللءر فری الذج.ننمر و.هؤللءر فری النّار و.هُو قَ��وحللهُ تَع��الی: فَرری�قٌ فر��ی الذج.نن�مر و.فَری��قٌ فر��ی السَ�عرررم
«پرشوایی به سوی هدایت فراخواند، پ  [گروهی، او را در رفتو بدان سو اجابت نمودن��د و
پرشوایی به سوی گمراهی فراخواند، پ  [گروهی دیگر، او را در ایو راه اجابت گفتندا آنان

دس��ته ای در بهش��تند ودر بهشتند و اینان در دوزخ، و ایو است گفته ی خ��دای تع��الی ک��ه: 
].»7 [سوره ی شوری، دسته ای در آتش

1در منزل زُباله

قافبه ی امام عبره السلم وارد منزل «زُبالهم گردید و در همرو منزل بود ک��ه ن��امه ای از ک��وفه
 خار می دادا امام همه ی کسانی که ب��ا او2رسرد که از شهادت مسبم، هانی و عادالبّه   بو  ی.قطلر

همراه شده بودند را فراهم آورد و چنرو فرمود: «برسحمر البّه الرن حمور الرن رما اَم ا ب.عح��دُ فَ��ارننهُ قَ��دح
اَتانا خَا.رٌ فَظرعِ قَتذلل مُسحبرمر بحور ع.قرلٍ و.هانری بو عُرذو.ةٍ و.ع.ادرالبّه بحور ی.قذطلرٍو.قَدح خَذَلتذنا شرع.تلنا فَم.��وذ
اَ .بَ مرنذکلمُ النذصررا . فَبذر.نذص.رر ح لَرح . ع.بَرحهر مرنّا ذرمامِام «بسم ال الر مو الر رما اما بعد، خ��ار

 کشته شدن مسبم بو عقرل و هانی بو عروه و عادالبّه بو یقط��ر [در ن��امه ای، ب��ه م�ادردناک
رسرده استا شرعران ما، ما را بی یاور گذاشته اندا پ  هر ک  از شما که می خواهد باز گردد

چنرو کند، که ما  قی بر او نداریمام

پ  از ایو سخو، بسراری از کسانی که در برو راه با ام��ام عبره الس��لم هم��راه ش��ده بودن��د
.3پراکنده شدند

370ادشهحدتانحمنایاامحماحسین از،،ا144دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
عبدالاانایقطرارااعدهاایاپیکامسلمااناسویاامحم ازادانسنناانداکنادراایناراهادسنگیراشداسااssن2

شهحدتارسید.اعدهاایانیزااسا سانناقیساانامسهِرزارااپیکاامssحم ازااssناسssویامسssلمادانسssنناانداس
محجراییاکناپیشاازااینادرامورداشهحدتاقیساانامسهراسفنssناشssداراادرامssوردااسانقssلاکردهاانssد

).29 ر.ا.ااناصفحنا
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1رویارویی با سپاه حرّ

کاروان امام عبره السلم پ  از پشت سر گذاشتو منازل مختبف وارد منزلی به نام «شَ��را م
گردیدا سحرگاه، امام عبره السلم به جوانان فرمود ک��ه آب ف��راوان بردارن��د و س��پ  ب��ه راه
افتادندا او لر روز را با شتاب راه پرمودند ت��ا روز ب��ه نرم��ه رس��ردا در ای��و هنگ��ام یک��ى از
کاروانران گفت: «البّه اکارلم  سرو عبره السلم فرمود: «البّه اکارل براى چ��ه تک��ارر گف��تى؟م
گفت: «نخبستان دیدمام دو مرد اس��دى گفتن��د: «هر��چ گ��اه در ای��و ج��ا  تّ��ى ی�ک نخ�ل
ندیده ایمام  سرو عبره السلم از آن دو پرسرد: «پ  به نظر شما چ��ه دی��ده اس��ت؟م پاس��خ
دادند: «به نظر ما گردن اساان و سر نرزه ها را دیده استام فرمود: «به خدا، نظر مو نرز همرو

استام 

سپ   سرو عبره السلم سؤال کرد: «آیا پناهگاهى هست ک��ه ب��ه س��وى آن بروی��م و آن را
پشت سرر خود قرار دهرم تا با ایو قوم، از یک سمت روب��رو ش��ویم؟م آن دو گفتن��د: «آرى،

 نزدیک توستا از سمت چپ، به سوى آن مى پرهىا اگر زودتر از ایو قوم ب��ه آنج��اذو ُسُم
پ  کاروان با شتاب مسرر خود را به س��وی ذو ُسُ��مبرسى، چنان مى شود که مى خواهىام 

تغررر دادا سپاهرانی که می آمدند نرز وقتی تغررر مسرر کاروان را دیدند، راه خود را کج کردندا
 سرو عبره السلم توانست زودتر به ذو سم برسدا چون فرود آمدند، س��پاهرانی ک��هکاروان 

 در گرمای نرم روز، از راه رسردندا ُرّ بو یزید، دود یک هزار سوار بودند به فرماندهی 

 سرو عبره السلم به یارانش فرمود: «به ایو جماعت آب بدهرد و سررابشان کنردا اس��اان را
نرز سرراب کنردام گروهى از جوانان برخاستند و به آنان آب دادند تا سرراب شدندا

از یکی از سپاهران  رّ نقل شده است که: با  ُرّ بو یزید بودم و با آخریو دسته از یاران وى
از راه رسردیما چون  سرو عبره السلم دید که مو و اسام تشنه ایم ، [نزدیک آم��د و، گف��ت:
«اَنرخ الرّاویمم «راویه را بخوابانام مو سخنش را نفهمردم، چ��ون راوی��ه ن��زد [ق��اربه ی، م��ا،
معناى م.شک مى دادا آن گاه فرمود: «ی.ابوَ أخر، أنرخر الج.م.لَم «برادرزادهل ش��تر را بخواب��انام و
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مو، شتر را خوابانردما پ  [مشک آبی به مو داد و، گفت: «بنوشام چون آ از به نوش��ردن
نمودم، آب از مشک به رویم مى ریختا  سرو عبره السلم فرم��ود: «ارخنر��ثر السُ��قاء.م «ل��ب
مشک را برگردانم و مو ندانستم چه کنما  سرو عبره السلم آمد و ده��انه ی م.ش��ک را ک��ج

کرد و مو آب نوشردم و سپ  اسام را هم آب دادما

1سخنرانی امامسین برای سپاهیان حرّ

وقت نماز ظهر فرا رسردا  سرو عبره السلم به  .ج اج ب��و م.س��روق جُعحف��ى فرم��ود ک��ه اذان
بگوید و او اذان گفتا چون وقت برپایی نماز رسرد،  سرو عبره السلم با ردا و عاا و نَعبَرو،
بررون آمدا خدا را ستایش کرد و او را سپاس گزارد و آن گاه فرمود:«أیُه.ا النّاسُ ل لننها م.عذرر.ةٌ
للَى البّه ر عزّ و جلّ و للَرکلم؛ لنّی لَم آترکلم  .تّى أتَتنی کلتلاُکلم، وقَدرم.ت ع.بَ��یَ رُسُ��بلکلم: أنر اق��د.م
ع.بَرنا، فَإرننهُ لَر . لَنا لمامِ ، لَع.لن البّه َ ی.جم.عُنا برک. ع.بَى الهُدىا فَإرن کلنتلم ع.بى ذلرک. فَقَد جرئتلکل��م،
فَإرن تلعطونی ما ألم.ئرو  للَرهر مرو عُهودرکلم وم.واثرقرکلم اَقد.م مرصرَکلم، ولن لَم تَفع.بوا وکلنتلم لرم.ق��د.می
کاررهروَ انص.رَفتُ ع.نکلم للَى الم.کانر النذی أقا.بتُ مرنهُ للَرکلمم «اى مردمل ایو، ع��ذرى اس��ت در
پرشگاه خداوند عزّ و جلّ و شماا مو پرش شما نرامدم، مگر پ  از آنکه نامه هاى شما به مو
رسرد و فرستادگانتان آمدند که: به سوى ما برا که پرشوایى نداریم، امرد اس��ت ک��ه خ��دا ب��ه
وسربه ی تو ما را بر هدایت فراهم آور.دا اگر بر ای��و قراری�د، آم�ده ام و اگ�ر عه�د و پرم�انى
مى سپارید که بردان المرنان یابم، به شهر شما مى آیم، ام ا اگر چنرو نکنرد و آمدنر مرا خ��وش
نمى دارید، از پرش شما باز مى گردم و به همان جا مى روم که از آن، به سوى ش��ما آم��ده امام
آنان در مقابل وى، خاموش ماندند و به مؤذّن خویش گفتند که: اقامه بگ��وا او نر��ز اق��امه ی
نماز را گفتا  سرو عبره السلم به  ُر فرمود: «أتلریدُ أن تلص.بّی. برأَصحابرک.؟م «آیا مى خواهى
با یاران خویش نماز بگزارى؟م گفت: «نه، تو نماز مى گزارى و ما نرز به تو اقتدا مى کنر��مام
پ   سرو عبره السلم با آنان نماز خواندا آن گاه به درون [خرمه، رفت و یارانش به گر��رد او
جمع آمدندا  ُر نرز به جاى خویش رفت و وارد خرمه اى شد که برایش برپ��ا ک��رده بودن��دا
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جمعى از یارانش، دور او جمع شدند و بقر ه سپاه نرز رفتند و از نو، صف بستند و ه��ر ک��دام،
عنان م.رکب خویش را گرفته و در سایه آن نشسته بودا

1سخنرانی امامسین بعد از نماز ععر و گفنگو با حرّ

وقتى عصر شد،  سرو عبره السلم به یارانش فرمود: «براى  رکت، آماده باش��ردام پ��  از
آن، بررون آمد و مؤذّن خویش را خواند و او نداى نم��از داد و اق�امه گف��تا س��پ   س��رو
عبره السلم  پرش آمد و با یارانش و سپاهران  رّ نماز گزاردا آنگاه رو به جماعت کرد و خدا
را ستایش نمود و او را سپاس گزارد و سپ  گفت: «أم ا ب.عدُ، أیُه.��ا النّ��اسُل فَ��إرننکلم لن تَتنق��وا
وتَعررفلوا الح.قن لرأَهبرهر ی.کلو أرضى لربّهر، و نَحول أهلَ الا.رتر أولى برورلی.��مر ه��ذَا الَم��رر ع.بَرکل��م مر��و
هؤللءر المُدَعروَ ما لَر . لَهُم، و.الس ائرریوَ فرکلم برالج.ورر و.العُدوانر، ولن أنتل��م کَررهتلمون��ا، وج.هربتل��م
 .قننا، وکانَ ر.أیُکلم  َررَ ما أتَتنی کلتلاُکلم و قَدرم.ت برهر ع.بَیَ رُسُبلکلم، ارنص.رَفتُ ع.نکلمم «ام ا بعد، اى
مردمل اگر پروا پرشه کنرد و  ق را از آنر صا اانش بدانرد برشتر مایه رض��اى خ��دا خواه��د
بودا ما اهل برت، به ولیت ایو امر سزاوارتر از اینان هسترم که م��دعی چرزی ان��د ک��ه از آنر
ایشان نرست و در مران شما به ستم و تجاوز عمل می کنندا و  اگر ما را خوش ندارید و  قّ
ما را نمى شناسرد و رأى شما جز آن است که در نامه هایتان به مو رسرده و فرستادگانتان ب��ه

نزد مو آورده اند، از نزد شما باز مى گردمام

 ُرّ بو یزید گفت: «به خدا ما نمى دانرم ایو نامه ها که مى گویى چرستلم  سرو عبره الس��لم
فرمود: «اى عُقام بو س.معانل دو خورجرنى را که نامه هاى آنها در آن است براورام عُقا��ه، دو
خورجرو پُر از نامه آورد و پرشر روى آنها ریختا  ُر گفت: «ما جزو ایو گروهى که به ت��و
نامه نوشته اند نرسترما به ما دستور داده اند که وقتى به تو رسردیم، از تو جدا نشویم ت��ا ت��و را
نزد عاردالبّه بو زیاد باریمام  سرو عبره السلم فرم��ود: «الم.��وتُ أدن��ى للَر��ک. مر��و ذلر��ک.م
«مرگ، از ایو کار به تو نزدیک تر استام آنگاه به یاران خویش فرمود: «برخرزی��د و س��وار

شویدام
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پ  یاران وی سوار شدند و منتظر ماندند تا زنان نرز سوار شدندا آنگاه  سرو عبره السلم به
یاران خود فرمود: «برمی گردیملم چون خواستند که برگردند، سپاهران  رّ مانع شدندا  سرو
عبره السلم به  ُر گفت: «ثَکربَتک. المُک.ل ما تلریدُ؟م «مادر به ماتمت بنشرندل چه مى خواهى؟م
 ر گفت: «به خدا، اگر کسى از عرب جز تو ایو سخو را به مو گفته بود و در ایو وضع بود
که تو هستى، هر که بود، از آرزو کردن عزادارى مادرش دریغ نمى کردما ام ا به خدا، از م��ادر
تو نمى توان سخو گفت مگر به نرکوتریو ش��کلام  س��رو عبره الس��لم فرم��ود: «پ��  چ��ه
مى خواهى؟م گفت: «به خدا، مى خواهم تو را نزد عاردالبّه بو زیاد بارمام  سرو عبره الس��لم
فرمود: «در ایو صورت، به خدا که با تو نمى آیمام  ُر گفت: «در ایو صورت، به خدا که تو

را وا نمى گذارمام

چون سخو در مران آن دو بسرار شد،  ُر گفت: «به مو دستور جنگ با تو را نداده اندا فق��ط
دستور داده اند که از تو جدا نشوم تا تو را به کوفه برسانما اگر ارب��ا دارى، راه��ى را در پر��ش
بگرر که تو را به کوفه نرساند و به سوى مدینه هم نا.رَد، که مران مو و تو انصا  باشد، تا مو
براى ابو زیاد نامه بنویسم و تو نرز اگر مى خواهى به یزید ن��امه بنویس��ى، بنویس��ى، ی�ا اگ�ر
مى خواهى به ابو زیاد بنویسى، بنویسىا شاید خدا تا آن وقت کارى پرش آورد که مرا از ابتل
به کار [جنگ با، تو معا  داردام به ای��و ترتر��ب ک��اروان  س��رو عبره الس��لم ب��ا همراه��ی

سپاهران  ر در مسرری، جز راه کوفه و مدینه، روانه شدا

روایت شده است که چون دو گروه  رکت کردند،  ��ر ب��ه  س��رو  عبره الس��لم گف��ت: «ی��ا
 سرو، ارنّی الذکرک. البّه. فی نَفذسرک. فَارنّی اَشذه.دُ لئو ق��اتَبذت. لَتلقذتَب��ونم «ای  س��رو، خ��دا را در

مورد جانت به یادت می آورم، پ  گواهی می دهم که اگر بجنگی کشته خواهی شدام

امام عبره السلم پاسخ داد: «اَفَارالذم.وحتر تلخَوُفلنری؟ و. ه.لذ ی.عحدُو برکلمُ الذخَطذبُ اَنذ تَقذتلبلونی؟ و. س.أقلولل
ما قالَ اَخلو الوحسر لبور  ع.مُهر و. هُو. یُرریدُ نصحرَة ر.سُولر  البّه:

ارذا ما نَوی  .قّا  و.جاه.د. مُسحبرما س.أمحضی و.ما برالذم.وحتر عارِ ع.بَی الذفَتی

و. فارقَ م.ثذاُورا  و. خالَف. مُجرما و. واسی الرّجالَ الص الرحروَ برنَفذسرهر
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کَفی لک. ذللّا  اَنذ تَعررش و. تلر َمام فَارنذ عرشذتُ لَمح الذم.مح و. ارنذ مرتُ لَمح اللَمح

«آیا مرا با مرگ می ترسانی؟ و آیا برش از کشتو مو از شما کاری ساخته است؟ م��و هم��ان
می گویم که که برادر اَوسی آنگاه که می خواست به یاری پرامار خدا بشتابد ب��ه پس��رعمویش

[که مخالف شرکت در جنگ بود، گفت: 

مو به ایو راه می روم و مرگ بر جوانمرد ننگ نرست، آنگاه که آهنگ  ق کند و بجنگ��د در
 الی که مسبمان باشد؛

 مردان صالح جان خویش فدا کند، و از هر ناشایستی ج�دا ش�ده و ب�ا ه�ر تاهک�اریدر راه
مخالفت کندا

اگر زنده بمانم سرزنشی بر مو نرست و اگر جان باختم ملمتی نمی شوم، ام �ا ت�و را خ��واری
.»1همرو ب  که زنده بمانی به ننگ

2در منزل بَیَضه

کاروان امام عبره السلم و سپاهران  ر در مسرری به راه افتادند تا ب��ه منزل��ی ب��ه ن��ام ب.ر.ض��ه
رسردندا امام عبره السلم در ایو منزل براى یاران خویش و سپاهران  ُ��ر س��خنرانى ک��ردا او
نخست  مد و سپاس خدا را به جا آورد و سپ  فرمود: «اَیُه.ا النّاسُ ارنن ر.سُ��ولَ  البّ��ه ص��بّی
البّه عبره و آله قالَ م.وذ ر.ای سُبذطانا  جائرا  مُسحتَحرل  لرح.رامر البّه ناکرثا  ع.هحد.هُ مُخالرفا  لرسُننمر ر.سُولر البّه
ی.عحم.لل فی عراادرالبّه بالثذمر و. الذعُدحوانر فَبَمح یُغَرُرذ ع.بَرحهر برفرعحلٍ و.ل قَوحلٍ کانَ  .قّا  ع.بَی البّ��ه اَنذ یُ��دحخربهُ
م.دحخَبَهُ ا اَل و. انن هؤللءر قَدح لَزَمُوا لاع.مَ الشنرحطانر و. تَرَکلوا لاع.��مَ الرن حم��ور و. اَظذه.��رلوا الذفَس��اد. و.
ع.طنبلوا الذحُدُود. و. اسحتأثرلوا برالذفَىحءر و.اَ .ب وا  .رام. البّه و. .رنمُوا  .للَهُ و. اَنَا اَ .ق  م.��وذ  َرَ��رَا و. قَ��دح
اَتَتذنری کلتلاُکلمح و.قَدرم.تح ع.بَىَ رُسُبکلمح برا.رحع.ترکلمح ارننکلمح لتلس.بّمُونی و. لتَخذ��ذرللونی فَ��ارنذ اَتذم.محتل��مح ع.بَ��ىَ
ب.رحع.تَکلمح تلصرراُوا رُشذد.کلمح فَاَنَا الحس.رول بحول ع.برىُ و. ابحول فالرم.مَ برنذتر ر.سُ��ولر البّه نَفذسر��ی م.��ع. اَنذفلسر��کلمح

«تُرلمح»ارااانینام نیاکردهااند:ازاوناساخواراشویاساننوانیاازاحقاخودادلحااکنی،ااینیااتاراااssن1
خحااامحلند.

161دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا2
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و.اَهحبری م.ع. اَهحبرکلمح و.لَکلمح فریَ السحو.ةٌ و.انذ لَمح تَفذع.بلوا و. نَقَضذتلمح ع.هحد.کلمح و.خَبنفذتل��مح ب.رحع.��تی مر��وذ اَعحن��اقرکلمح
ماهرى. لَکلمح برنلکذرٍ لَقَدح فَع.بذتلمُوها برأبری و. أخری و. ابحور ع.مُی مُسحبرم فَالذم.غذرلورُ م.ور ا ذتَرن برکل��مح فَح.ظنکل��مح
اَخذطاءحتمح و.نَصرا.کلمح ضَرَعحتلمح و.م.وذ نَکَثَ فَارننما ی.نذکلثل ع.بی نَفذسر��هر و. س.��رُغذنری البّ��هُ ع.نذکل��مح و.السَ��لمُ

هر ک��های مردمل همانا رسول خدا صبی ال عبره و آله فرمود: ع.بَرحکلمح و.ر. .م.مل البّه و.ب.رَکاتلهُم «
فرمانراوایی ستمگر را بارند که  رام های خدا را  لل می شمرد، پرمان خدا را می شکند، ب��ا
سنت رسول خدا مخالفت می کند و در مران بندگان خ��دا ب��ر اس��اس گن��اه و تج��اوز رفت��ار
می کند، آنگاه نه در عمل بر او بشورد و نه با گفتار، بر خداست ک��ه [در روز ج��زا، او را ب��ه

همان جایگاهی در آورد که آن ستمگر را در می آوردا
هی ه��ا رابدانرد، اینان به پرروی شرطان چسارده اند و ال��اعت ر م��ان را ت��رک گفته ان��دا تاا

آشکار ساخته،  دود [خداوندی، را تعطرل کرده، ثروت ها را ب��ه خ��ویش اختص��ای داده و
 رام خدا را  لل و  لل خدا را  رام ساخته اند، و مو از هر ک  دیگر سزاوارترم که [ب�ر

ایشان، بشورما

نامه های شما به مو رسرد و فرستادگانتان درآمدند که: مرا تسبرم نمی کنرد و از ی��اری ام ب��از
نمی مانردا اگر بر برعت خود بمانرد به رش��د [و ه��دایت یافتگی، خ��ود می رس��ردا این��ک م��و
 سرو، پسر عبی و پسر فالمه دخت رسول خدایم، خود با شمایم و کسانم با کسان شمایند

برار شما در من اسوه ار  و النوییو است.و 
و اگر چنین نکردید و پیمان شکستید و دست از بیعت خود برداشتید، به جانم سوگند که این
رفتار از شما ناشناخته نیست، که قبلل با پدر و برادر و پسرعمویم مسلم نی88ز چنی88ن کردی88د.
فریم خورده کسی است که فریم شما را بخورد. شما سعادد خود ناناختید و نصیم خ88ود

، و]10[سوره فتح، و هر ک  پرمان شکند همانا به زیان خود پرمان شکسته  را ضایع کردید،
ا والسلم عبرکم و ر مم ال و برکاتهامبه زودر خدا  مراو از شما بی نیاز خواخد ساخت
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1،2سخنی با عبیداللّه بن حرّ جُعفی

کاروان امام عبره السلم به منزل بنی مُقاترل رسرد و آنجا فرود آمدا  سرو عبره السلم خرمه ای
برافراشته دید و پرسرد: «ایو خرمه از آنر کرست؟م گفتند: «عاردال ب��و  ��رّ جُعف��یما ام��ام

عاردال آم��د و گف��ت: «ای��وفرستاده نزد عبره السلم نخست فرستاده ای را نزد او روانه کردا 
بو  ر پاس��خ داد: «ب��هعاردالبّه  سرو فرزند عبی است و از تو می خواهد تا نزد او رویام 

خدا سوگند مو از کوفه خارج نشدم مگر به خالر دیدن فراوانیر کسانی که برای جنگ با او
بررون می شدند و واگذاشتو شرعرانش او را و [اینکه، دانستم او کشته می شود و مو نمی توانم
یاری اش کنما پ ، دوست ن��دارم ک��ه او م��را بارن��د ی�ا م��و او را ب��ارنمام فرس��تاده ی ام��ام

عبره السلم نزد وی بازگشت و سخو ابو  ر را نقل کردا

امام عبره السلم خود برخاست و به خرمه ی عاردال آمد و او را ب��ه ی��اری خ��ویش خوان��دا
عاردالبّه گفت: «به خدا سوگند مو مى دان��م ک��ه ه��ر ک��  ت��و را همراه��ی کن��د در آخ��رت
سعادتمند خواهد بود ولی گمان نمی کنم یاری مو به  ال تو سودی داشته باشد، و در ک��وفه

دهم که مراکسی را ندیدم که مصمم به یاری و پشتراانی شما باشدا پ  به خدا سوگندت می
، را به ت��و می ده��م،مُبحرقه مو از مرگ سخت گریزانم ولی اسب خود، به ایو کار نکشانی که

اسای که با آن دشمنی را تعقرب نکرده ام جز اینکه به او رسرده ام و هرچ دشمنی م��را تعقر��ب
ننموده است مگر اینکه از چنگال او نجات یافته امام

امام عبره السلم در پاسخ وی چنرو فرمود: «اَمَا ارذا ر. راحت. برنَفذسر��ک. ع.نّ��ا فَل  اج.��مَ لَن��ا فر��ی
فَرَسرک.م «اکنون که خود را از ما دریغ داشتی، ما را  اجتی به اسب تو نرستام

250،ادالخبحراالطوال1
عبیدالااناحsراازادلسراناکssولنااsود.ادرازمssحناخللssتاامssحماعلssی ازااssناشssحمارلsتاسااssنانssحم2

خوناخواهیاعامحنادراجنگاصفینادراسپحهام حسیناقراراسرلت.اامحاپساازاشهحدتاامحماعلssی ازااز
م حسیناکنحرهاسرلتاسادراکولناسكنیاسزید.اسزارشاهحییاازالحرتگریااموالامردماتوسطاسی،اا دااز

مرگایزیدادرامنحاعاتحریخیانقلاشدهااست.
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1در پاسخ عَمرو بن قیس و پسر عمویش

در همان منزل بنی مُقاترل عمرو بو قر  مشرقی به همراه پسر عم��ویش ب��ه  ض��ور  س��رو
عبره السلم آمدا جریان ایو ملقات از زبان عمرو بو قر  ایو گونه نقل شده است:

مو و پسرعمویم در [منزلگاه، بنى مقاتل بر  سرو عبره السلم وارد شدیم و بر او سلم کردیما
پسرعمویم به وى گفت: «اى ابا عادالبّهل آنهه مى برنم، خضاب است، یا محاسنتان ب��ه چنر��و
رنگ است؟م فرمود: «خضاب استا پررى در بنى هاشم زودرس استام آن گاه به ما رو کرد

و پرسرد: «براى یارى مو آمده اید؟م

گفتم: «مو مردى سالمند، بدهکار و عرالوارم و در دستم امانت هاى م��ردم اس��ت و نمى دان��م
[اگر با شما برایم، چه مى شود و دوست ندارم که امانت ها از دست برون��دام پس��رعمویم نر��ز
همرو سخو را گفتا امام عبره السلم به ما فرمود: «فَانطَبرقا فَل تَسم.عا لی واعرر.م  ول تَرَی��ا ل��ی
س.وادا ، فَإرننهُ م.و س.مرع. واعرر.تَنا أو ر.أى س.واد.نا فَبَم یُجرانا ولَم یُغثرنا، کانَ  .ق ا ع.بَى البّه ر عزّ و جلّ
أن ی.کلاَهُ ع.بى م.نخررَیهر فری النّاررم «پ  بروید تا فریاد [دادخ��واهی، م��ا را نش��نوید و س��راهىر
[کاروانر، ما را نارنرد؛ چرا که هر کسى فریاد ما را بشنود و سراهىر ما را بارند و م��ا را پاس��خ

2نگوید و به یاری ما نشتابد، خداوند به لور قطع او را به رو در آتش جهنم افکندام

388دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
دراتحریخاطبریاازاشخصادیگریاانانحماضحّحاااناعبدالاشرقیانحمااردهاشدهااستاساسفنگوهحیی2

مشحاناسفنگوهحیانقلاشدهاازاعمرسااناقیسااناسیامننس اشدهااست.اارخssیامحققیssنااssراایssن
عقیدهاانداکناعمرسااناقیسامشرقیاساضححاااناعبدالاشرقیادرااساقssعایssکاشخعssیتاهسssنند.
طبقامنناتحریخاطبری،اضححاااناعبدالاازاپسرعمویشاجدااشداسااناامحم ازاپیوست،اامحاشssرب
کرداکنالقطاتحاسقنیااحاامحم ازاامحنداکنااناححلاسیامفیدااحشد.اضssححاااssحاشsرسااجنssگادرارسز
عحشوراادراصفایحراناامحم ازاانادلحااازاسیاپرداخت،اامحاسقssنیاکssناحssساکssرداشssهحدتاامssحم از

سssخنحنقط یاسانزدیکااست،اازاامحم ازااجحزهارلنناسرلتاساارااس اخوداسواراشداساسریخssت.ا 
)146دحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا
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1در نزدیکی کربل

کاروان امام عبره السلم در اواخر شب از منزل بنی مقات��ل  رک��ت ک��ردا در هنگ��ام  رک��ت
ناگهان صدای امام به گوش رسرد که می گفت: «ارنّا لبّ��ه و.انن��ا ارلر��هر راجرعُ��ونَ و. الح.م��دُلبّه ربُ

اک�ار عبره الس�لم، ب�ر اس��بالعالمروام او ایو سخو را دو یا سه بار تکرار کردا پسرش، عبی
خویش نزدیک آمد و گفت: «ارنّا لبّه و.اننا ارلرهر راجرعُونَ و. الح.م��دُلبّه ربُ الع��المرو، پ��در ج��ان،
جانم به فدایت، برای چه خدا را  مد نمودی و استرجاع گفتی؟م امام عبره السلم پاسخ داد:
«یا بُنَیَل لنّی خَفَقتُ بررَأسی خَفقَم ، فَع.ون لی فاررسِ ع.بى فَرَسٍ، فَقالَ: القَ��ومُ ی.س��ررونل و. الم.نای��ا
تَسری للَرهرم، فَع.برمتُ أننها أنفلسُنا نلعرر.ت للَرنام «پسرم، مرا خواب ربود، و س��واری را ب�ر اس��ای

پ  دانستم که از مرگمانایو قوم می روند و مرگ به سوی ایشان همی رودا دیدم که گفت:  
به ما خار می دهندام

عبی اکار عبره السلم گفت: «یا أب.تر، ل أراک. البّهُ سوء ا، ألَسنا ع.بَى الح.قّ؟م «پدر جان، خ��دا
برایت بد نراورد، مگر ما بر ق نرسترم؟م

امام عبره السلم پاسخ داد: «ب.بى و. النذی للَرهر م.رجرعُ العراادرم«چرا، سوگند ب�ه آن ک��ه بازگش��ت
بندگان به سوی اوستام

عبی اکار گفت: «یا اََب.ت، ارذا  لنلاالی اَنذ نَمُوت. مُحرقّروَم «پدر جان، پ  باکی نرست که بمرریم
در  الی که بر  قرمام امام عبره السلم گفت: «ج.زاک. البّهُ مروذ و.لَدٍ خَرحرَ م��ا ج.��زَی و.لَ��دا  ع.��وذ

و.الردرهرم «خدا، نرکوتریو پاداشى را که به خالر پدرى به فرزندى داده، به تو بدهدام

389دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1

42



در کربل

1هنگام ورود به کربل

قافبه امام عبره السلم و سپاهران  رّ به  رکت خود ادامه دادند تا در  دود نرن��وا ب��ه ک��ربل
 از جانب کوفه نمایان شدا ه��ر دو گ��روه ب��ه انتظ��ار اورسردندا ناگاه سواری کمان بر دوش

ایستادندا چون نزدیک شد به  رّ و سپاهش سلم کرد و بر امام عبره السلم و یارانش س��لم
«فَج.عحجرعح  برالذحُس.��رحور  رروَنکردا نامه ای از عاردال بو زیاد به  رّ داد که در آن چنرو آمده بود: 

ی.احبلغلک. کرتَابری و. ی.قذد.مُ ع.بَرحک.  ر.سُولری و. لَ تلنذزرلذهُ  لرلن برالذع.رَاءر فری  َرحرر  رصحوٍ و. ع.بَى  َرحرر م.��اءٍ فَقَ��دح
أَم.رذتُ  ر.سُولری أَنذ ی.بذزَم.ک. و. لَ یُفَاررقَک.  .تنى ی.أذترر.نری برإرنذفَاذرک. أَمحرری و. اَلسَلَمُم «اما بعد، چ��ون
نامه ام به تو رسرد و فرستاده ام نزد تو آمد، بر  سرو سخت گرر و او را جز در دش��تی بی آب
و گراه فرود نراورا به فرستاده ی خود دستور داده ام از تو جدا نشود تا خار انج��ام فرم��انم را

براوردا والسلمام

 ر چون نامه را خواند، به اماموعه عبره السلم نزدیک شد و گفت: «ایو نامه ای عار��دال ب��و
زیاد است که فرمانم داده در همرو جا که نامه اش رسرده بر شما سخت گررم و به فرس��تاده ی

خود دستور داده از مو جدا نشود تا فرمانش را اجرا کنمام

یزید بو مهاجر کندی، که در سپاه امام عبره السلم بود، به فرستاده ی ابو زیاد نگریس��ت و او
را شناخت و گفت: «مادرت به عزایت نشرند، ایو چه کاری است که برای آن آمده ای؟م

گفت: «از امام و پرشوای خود پرروی نمودم و به برعتم وفا کردمام

ابو مهاجر پاسخ داد: «ب.لذ ع.ص.رحت. ر.بَک. و. اَلَعحت. لرم.ام.ک. فر��ی ه.لَکر نَفذسر��ک. و. کَس.��احت.  الذع.��ار.
و.اَلننار. و. برئذ . اَلذإرم.امُ لرم.امُک.ا قَالَ اَلبنهُ ع.زن مروذ قَائرلٍ : و. ج.ع.بذناهُمح أَئرمَم  ی.��دحعُونَ لرلَى  اَلنّ��ارر و. ی.��وحم.
اَلذقررام.مر ل یُنذص.رلونَ  فَارم.امُک. مرنذهُمحم «ببکه پروردگار خود را نافرمانی کردی و از پرش��وایت در
هلکت خود پرروی نمودی و ننگ و آتش به دست آوردیا چه بد پرشوایی اس��ت پرش��وای

84،اد2اجالرشحد،1
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و آنان را پرشوایانى که به سوى آتش مى خوانن��دتوا خداوند فرمود، و گرامی است گوینده: 
،ا پرش��وای ت��و از ایش��ان41[سوره ی قصص، گردانردیم، و روز رستاخرز یارى نخواهند شد 

استام

د آوردا امام عبره السلم گف��ت:را در دشتی بی آب و آبادانی فرو عبره السلم  رّ کاروان امام
«بگذار در آبادی های نرنوا و  اضری ه یا شفر ه ف�رود آیر�مام  �ر گف�ت: «ب��ه خ�دا س�وگند

نمی توانم، ایو مرد آمده تا مراقب مو باشدام

ای پسر رسول خدا، به خدا که مو آینده را س��خت ترزهرر بو قرو به امام عبره السلم گفت: «
از  ال می برنما هم اینک جنگ با اینان آسان تر است از جنگ با کسانی که پ  از ایو گ��رد
خواهند آمد؛ به جانم سوگند که سپاهرانی [بسرار، خواهند آمد ک�ه ب�ا آن��ان براب�ری نت�وانرم
کردام امام عبره السلم فرمود: «م.ا کلنذتُ لراَبحد.أَهُمح برالذقرتَالرم «مو آ ازگر جن��گ نخ��واهم ب��ودام

سپ  فرود آمدا

 هجری، عمر بو سعد بو ابی وق��ای ب��ا چه��ار ه��زار61فردای آن روز، در سوم محرم سال 
سوار از راه رسرد و در کربل اردو زدا

1خطبه ی امام پس از ورود به کربل

 سرو بو عبی عبره السلم پ  از توقفی کوتاه، در مر��ان ی��اران و فرزن��دان و اف��راد خان��دان
:2خویش ایو خطاه را ایراد نمود

«اَمَا ب.عحدُ فَقَدح نَزَلَ برنا مروَ اذلمحرر ما قَدح تَرَوحنَ و. انن الدُنذرا قَدح تَغَرَرَتح و. تَنَکنرَتح و. اَدحب.رَ م.عحرلوفها و. لَمح
ی.احقَ مرنذها ارلّ صُااب.مٌ کَصُااب.مر الناءر و.خَسر ُ ع.رحشٍ کَالذم.رذعی الذو.برلر اَل تَرَوحنَ ارلَی الذح.قّ ل یُعحم.��لل
برهر و.الَی الذاالرلر ل یُتَناهی ع.نذهُ لرر.رذ ب. الذمُؤذمرو فر��ی لرق��اءر البّ��ه فَ��ارنّی ل اَر.ی الذم.��وحت. ارل س.��عاد.ة 
و.الذح.راةَ م.ع. الظّالرمرروَ ارل ب.رَما ، النّاسُ ع.اردُ الدُنذرا و.الدُیول لَعرقٌ ع.بی اَلذسر��نَترهرمح ی.حُولل��ونَهُ م��ا د.رَتح

195دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
عssُذی یssحاذسحُسsُمادراحرهایامحلاایناسخنرانیااخنلفااسssت.ادراا ضsیاسزارشاهssحاایssنامحssلا2
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م.عایرشلهُمح فَارذا مُحُصوا برالذا.لءر قَلن الدَی انلونَم

«اما بعد، برای ما آن پرش آمده که می برنردا همانا دنرا دگرگ��ون ش��ده و زش��تی آن آش��کار
 ک��ه ت��هکی [آب،گردیده و نرکی آن پشت کرده و از آن باقی نمانده جز اندکی، همانن��د ان��د

ظرفی باقی بماند، و زندگی ای پر از خواری در چراگاهی پرسنگلخا آیا نمی برنرد که به  ق
عمل نمی شود و از بالل باز داشته نمی شود؟ [در ایو هنگام، شایسته است که مؤمو به دیدار
پروردگار ر ات کندا همانا مو مرگ را جز سعادت و زندگی با ستم پرشگان را جز سختی و

مردم بندگان دنرایند، و دیو، بازیهه ای بر سرر زب��ان آن هاس��ت؛ ت��ا زم��انی ک��هرنج نمی برنما 
زندگی شان بهرخد،  ول دیو می گردند، اما چون به بلها آزموده شوند دینداران اندکندام

1نامه ای به محمد حنفیّه

روایت شده که  سرو بو عبی عبره السلم پ  از ورود به کربل خطاب ب��ه محم��د  نفر��ه و
افراد بنى هاشم که با امام عبره السلم همسفر نشده بودند، چنرو نوشت: «بس��م البّ��ه الر م��و
الر رما مو الحسرو بو عبی الی محمد بو عبی و مو قرا.به مو بنى هاشما اَمَا ب.عحدُ، فَکَاَنن ال��دُنذرا

بسم البّه الر مو الر رما از  س��رو ب��و عب��ی ب��هلَمح تَکلوذ و. کَاَنن الخررَةَ لَمح تَزَلذا والس لمام «
محمد بو عبی و افراد بنی هاشم که نزد اویند، اما بعد، گویی دنرا هرگز ناوده اس��ت و گ��ویی

آخرت هرگز زوال نداشته استا والسلمام

2در پاسخ نامه ی ابن زیاد

 رّ با نامه ای ورود  سرو  عبره السلم به ک��ربل را ب��ه ابو زی��اد اللع داد و او ای��و ن��امه را
خطاب به امام نوشت: «اما بعد، مو از ورود شما به سرزمرو کربل مطبع ش��دم و امررمؤمن��ان
یزید  بو معاویه به مو دستور داده که سر به بالرو را ت نگذارم و شکم از  ذا سرر ننمایم تا

تو را به قتل برسانم یا اینکه به فرمان مو و به  کومت وی گردن نهیا والس لمام

199دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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امام عبره السلم چون نامه ابو زیاد را خواند، آن را بر زمرو انداخت و چنرو فرمود: «ل اَفذبَح.
«رستگار نشوند مردمی که خشنودی مخبوق راقَومِ ارشذتَروا م.رذضاتر الذمخذبلوقر برس.خَطر الذخالرقرم 

به بهای کسب  ضب خالق خریدندام

نامه رسان درخواست پاسخ نامه را نمودا امام عبره السلم در جواب او فرمود: «م��الَهُ عرنذ��دری
ج.وابِ لراَننهُ  .قنتح ع.بَرحهر کَربمم الذع.ذابرم  «برای او در نزد مو پاسخی نرست، همان��ا او مس��تحق

رسان نزد ابو زیاد برگشت و عک  العمل امام را در موردچون نامهیدام عذاب خداوند گرد
نامه اش به اللع وی رسانرد، ابو زیاد شدیدا  خشمناک شدا

1گفنار امام در ععر تاسوعا

عصر پنجشناه نهم محرم لشکر عمرسعد تحرکاتی انجام داد و آماده برای  مبه شدا

امام عبره السلم به برادرش ابوالفضل عبره السلم فرمود: «اررکَبح برنَفذسری اَنذ��ت. ی��ا اَخر��ی  .تّ��ی
تَبذقاهُمح فَتَقلولَ لَهُمح ما لَکلمح؟ و.ما ب.د.ا لَکلمح؟ و.تَسحأللهُمح ع.مَا جاء. برهرمح؟م «برادرم، ج��انم ب��ه ف��دایتل

؟ و چه ش��ده اس��ت و ب��رای چ��ه [ب��هسوار شو و با آنان دیدار کو و بپرس که در چه  الند
ابوالفضل عبره السلم با  دود برست ت��و، از جمب��ه زهر��ر ب��و قر��و و رکت در، آمده اند؟م 

 ارب بو مظاهر، به سوی دشمو  رک��ت نم��ود و از انگر��زه ی جن��ب و جوشش��ان پرس��ردا
لشکریان عمرسعد گفتند: «اینک از سوی امرر  کم تازه ای رسرده است که شما بای��د برع��ت
کنرد وگرنه همرو الن وارد جنگ خواهرم گردی��دام ابوالفض��ل عبره الس��لم ب��ه س��وی ام��ام

.2ه گفته بودند را به امام رساندبرگشت و آنه

206دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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امام عبره السلم چنرو فرمود: «اررحجرعح ارلَرحهرمح فَارنذ اسحتَطَعحت. اَنذ تلؤَخّرَهُمح ارلی  لدحو.ةٍ و.تَ��دحفَع.هُمح ع.نن��ا
الذع.شررَمَ نلص.بّی لررَبُنَا البنرحبَمَ و.نَدحعُوهُ و.نَسحتَغذفررَهُ فَهُو ی.عبَمُ اَنّی ال ر��بُ الصَ��بوةَ و. ترلو.ةَ کرت��ابرهر و.کَثذ��رَةَ
الدُعاءر و.اذلسحترغذفاررام «نزد آنان بازگرد و اگر توانستی جن��گ را ب��ه ف��ردا برفک��و، و آن��ان را
امشب از ما باز دار، که امرد است در ایو ش��ب ب��رای پروردگارم��ان نم��از بگزاری��م و او را
بخوانرم و از وی آمرزش بطبارم، که خدا می داند که مو به راستی نم��از و تلوت کت��اب او و

دعا و آمرزش خواهیر فراوان را دوست دارمام

ابوالفضل عبره السلم برگشت و تقاضای یک شب مهبت نمودا عمر سعد چون در قا��ول ای��و
پرشنهاد مردد بود پ  موضوع را با فرماندهان لشکر مطرح کرد و نظر آن��ان را جوی��ا ش��دا
یکی از فرماندهان به نام عمرو بو  جاج گفت: «ساحان البّهل اگر اینها از ترک و دیبم بودند
و چنرو مهبتی را از تو درخواست مى کردند شایسته بود که به آن��ان ج��واب مثا��ت مى دادی،

 ال آنکه اینها فرزندان پرامارویه هستندام

قر  بو اشعث یکی دیگر از فرماندهان گفت: «به عقرده مو ه��م بای��د ب��ه ای��و درخواس��ت
 سرو جواب مثات داد، زیرا ایو درخواست وی نه برای عقب نشرنی آنها از جاهه و نه برای
تجدید نظر است، ببکه به خدا سوگند فردا اینها پرش از تو جنگ را شروع خواهن��د نم��ودام

عمرسعد گفت: «اگر چنرو است پ  چرا شب را به آنان مهبت بدهرم؟م

سرانجام پ  از گفتگوی بسرار، عمر سعد به ابوالفضل عبره السلم گفت: «ما امشب را به شما
مهبت مى دهرم، اگر تسبرم شدید و به فرمان امرر گردن نهادید شما را به نزد او مى بری��م، ام��ا

جحناهحىاپحا،اازایحسراناسمراهىااحشى!»ا
اساسفت:ا«اىازهیر!اتوانزدامحاازاپیرساناایناخحندان،ااناشمحرانمىارلنى.اتواعامحنىااودى!»ا

زهیراسفت:ا«آیحاتواازاایناجحیگحهامن،ااناایناراهانمىاارىاکناازاآنهحاهسنم؟!اادانیداکssناsااssناخssدا
سوسنداsامناهیچاسحهانحمنااىاانااساننوشننااماساپیكىارساننانسحخننااماساانااساسعدهایحرىاندادهاام؛اامssّح
راه،امحاراااحاهماسِرداآسرداساهنگحمىاکنااساراادیدم،اانا[ساسطنای]ااس،اپیحمبراخssدااصssلىاالاعلیssناس
آلنارااانایحداآسردماساجحیگحهشادرانزداسیارا،اساآنآsنارااازادشsمنشاساسssرسهاشsمحااsنااسارسssیده،
دانسنم.اپسااندیشیدماکنایحرىااشاکنماسادراسرسهااسااحشماساجحنماراالدایشاکنsماتsحاحsقّاخsدااس
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اگر امتناع کردید ما شما را به  ال خود باقی نخواهرم گذاشت و جنگ است ک��ه سرنوش��ت
شما را تعررو خواهد نمودام

1سخنان حسین بن علی سین در شب عاشورا

از امام سجاد عبره السلم نقل شده است که  سرو بو عبی عبره السلم نزدیک  روب ی��اران
خویش را گرد آورد و با آنان چنرو سخو گفت: «الثذنری ع.بَی البّه اَ حس.وَ الثنناءر و.اَ م.��دُهُ ع.بَ��ی
السَرّاءر و.الضنراءر اَلبّهُمَ ارنّی اَ حم.دُک. ع.بی اَنذ اَکذرَمحتَنا برالن اُوُةر و.ع.بنمحتَنا الذقل��رذآنَ  و.فَقنهحتَن��ا فر��ی ال��دُیور
و.ج.ع.بذت. لَنا اَسحماعا  و. اَبحصارا  و. اَفذئرد.ة ، فَاجع.بنا مروَ الشّاکرریوا اَمَا ب.عحدُ، فَارنّی ل اَعحبَمُ اَصححابا  اَوحفی
و. ل خَرحرا  مروذ اَصححابری و.ل اَهحلَ ب.رحتٍ اَب.رن و. ل اَوحص.لَ مروذ اَهحلر ب.رحتىر فَج.زاکلمُ البّهُ ع.نّی خَرحرا ا اَل و.
انّی لَظلو  ی.وم ا لنا مروذ هؤللءر، اَل و. رانّی قَدح اَذرنذتُ لَکلمح فَانذطربقلوا ج.مرعا  فی  رلّ لَرح . ع.بَرحکلمح مرنّی
ذرمامِ، هذا البّرلل قَدح  َشرر.کلمح فَاتنخرذلوهُ ج.مل م «خداوند را ثنا می گویم به بهتریو ثنا، و او را در
را تی و س��ختی می س�تایما خداون�دال ت��و را س��تایش می کن��م ب��ر اینک��ه م�ا را ب��ه نا��وت
[محمدویه، کرامت بخشردی و به ما قرآن آموختی و در دینمان نرک فهمی عط��ا نم��ودی و
برای ما گوش ها و چشم ها و دل هایی آفریدی، پ  ما را از جمبه ی شکرگزاران قرار دها اما
بعد، مو اصحابی باوفاتر و نرک تر از اصحاب خود و خاندانی نرکوتر و پروندجوتر از خاندان
خود سراغ ندارما خدا شما را پاداش نرک دهادا بدانرد، که گمان دارم که ایو آخریو روز ما
در برابر ایشان خواهد بودا همانا مو ش��ما را اذن [رفت��و، دادم، پ��  همگ��ی ب��ا آس��ودگی
رهسپار شوید، که از جانب مو برعتی بر شما نرستا ایو شب است که شما را  پوش��انده، آن
را م.رکب خود گررید [و بروید،ام و به روایتی ایو جملت را نرز اضافه نمود: «ثلمَ لرر.أخلذ کل��ل 
ر.جُلٍ مرنکلم برر.در ر.جُلٍ مرو أهلر ب.رتی، تَفَرنقوا فی س.وادرکلم وم.دائرنرکلم  .تّى یُفَرّج. البّهُ، فَ��إرنن القَ��وم.
لننما ی.طبلاُونی، ولَو قَد أصابونی لَه.وا ع.و لَبَبر  َرریم «هر کدام از شما [یاران،، دست م��ردى
از خاندانم را بگررد و در دشت ها و شهرهایتان پراکنده شوید تا خداوند گشایش��ى ده��د ک��ه

ایو مردم در پىر مو هستند و اگر به مو دست برابند، در پىر دیگران نمى روندام
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پ  از ایو سخو امام عبره السلم، اصحاب به او پاسخ دادندا برادران، پسران و برادرزادگ��ان
وی و دو پسر عادالبّه بو جعفر گفتند: «چرا چنرو کنرم؟ براى اینکه پ  از تو بمانرم؟ل خ��دا
نکند که هرگز چنرو روزی را بارنرملم عا اس بو عبى عبره السلم، آ ازگر ایو س��خو ب��ود و

سپ ، بقره ی آنها، همرو سخو و مانند آن را بر زبان آوردندا

 سرو عبره السلم فرمود: «اى فرزندان عقرلل کلشته شدن مُسبم، براى شما کافى استا بروید
که مو به شما اجازه دادمام آنها پاسخ دادند: «ساحان ال، مردم چه خواهند گفت؟ مى گوین��د
که ما بزرگ و س.رور خود را و بهتریوذ عموزادگان خود را رها کردیم و همراه آنان، نه تر��رى
انداخترم، و نه نرزه اى پ.راندیم و نه شمشررى زدیم، و نمى دانرم که چه کردندل به خدا س��وگند،
چنرو نمى کنرم؛ ببکه جان و مال و کسانر خود را فداى تو مى کنرم و همراه تو مى جنگرم تا به

سرانجام تو برسرما خداوند، زندگى پ  از تو را زشت گردانَدلم

سپ ، مسبم بو ع.وس.جه اسدى برخاست و به  سرو عبره السلم گفت: «آیا م��ا ت��و را تنه��ا
بگذاریم، در  الى که هنوز از عهده ی اداى  قّ تو در برابر خدا، بر نرامده ایم؟ل بدان که � ب��ه
خدا سوگند � با تو هستم تا آنجا که نرزه ام را در سرنه هایشان برشکنمل تا هر زمان ک��ه قاض��ه
شمشررم را به دست دارم، با آنان مى جنگم و از تو، ج��دا نمى ش��وم؛ و اگ��ر دیگ��ر س��ل ی
نداشته باشم تا با آنان بجنگم، در دفاع از تو، به سوى آنان، سنگ پرتاب مى کنم تا همراه تو

بمررمام 

سپ  سعرد بو عادالبّه  .نَفى گفت: «به خدا سوگند، تو را تنها نمى گذاریم تا خدا بداند که ما
در  راب پرامار خدا صبى ال عبره و آله، تو را پاس داشترما به خدا سوگند، اگ��ر مى دانس��تم
که کشته مى شوم و سپ  زنده مى شوم، آنگاه زنده زنده سوزانده مى شوم و خاکس��ترم را ب��ر
باد مى دهند و ایو کار را هفتاد مرتاه با مو مى کنند، باز هم از تو جدا نمى شدم تا کشته شدن
پرش روىر تو را بارنمل پ  اکنون چرا ایو کار را نکنم که تنها یک بار کلشته شدن است و آن

هم با کرامتى جاویدان در پىر آن ؟لم

و زُه.رر بو قَرو گفت: «به خدا سوگند، دوست داشتم که کشته شوم و سپ  زنده شوم و ب��از
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کشته شوم و تا هزار مرتاه مرا بکشند، ام ا خداوند با کشته شدن مو، کشته شدن را از تو و از
جانر ایو جوانان خاندانت، دور بداردلم

سایر یاران  سرو عبره السلم نرز سخنانى از همرو دست بر زبان آوردند و گفتند:  «به خ��دا
سوگند، از تو جدا نمى شویم؛ جان هایمان فداى تو بادل ما از تو با دل و جان و دس��ت و س��ر
محافظت مى کنرم و چون کشته شویم به عهد خویش وفا کرده ایم و آنهه وظرفه مان بوده است

را انجام داده ایمام

پ ،  سرو عبره السلم از خدا پاداش نرک برای ایش��ان لب��ب ک��رد و ب��ه خرمه ی خ��ویش
بازگشتا

1قرائت امامسین در شب عاشورا

در شب عاشورا، عده ای از اصحاب امام عبره السلم به عاادت مشغول بودن��د و ع��ده ای نر��ز
خود را برای نارد فردا مهرا می کردندا نقل شده است که عده ای از سپاهران عمر س��عد،  ر��و
گشت زنی به خرمه های امام عبره السلم نزدیک شدند و یکی از آنها صدای  سرو ب��و عب��ی
عبره السلم را شنرد که ایو آیه را تلوت می نمود: «و.لَا ی.ححس.ا.ون النذریوَ کَفَ�رلوا أَننم.��ا نلمحبر��ی لَهُ��مح

لرثذم ا و. لَهُمح ع.ذَابِ مُهرروٌا مَا کَانَ البن�هُ لرر.ذَر. الذمُ��ؤذمرنرروَ ع.بَ��ىأَنفلسرهرمح لرننم.ا نلمحبری لَهُمح لرر.زذد.ادُوا خَرحرٌ لر
م.ا أَنتلمح ع.بَرحهر  .تنى ی.مررزَ الذخَاررثَ مروَ الطنررّبرم «و الاته نااید کسانى که کافر شده اند تص��ور کنن��د
اینکه به ایشان مهبت مى دهرم براى آنان نرکوست؛ ما فقط به ایشان مهبت مى دهرم تا بر گناه
[خود، برفزایند، و [آنگاه ، عذابى خفت آور خواهند داشتا خدا بر آن نرست که مؤمنان را ب��ه
ایو [ الى ، که شما بر آن هسترد، واگذارد، مگر آنکه پبرد را از پ��اک ج��دا کن��دام [س��وره ی

]177-178آل عمران، 

آن مرد با شنردن ایو آیه گفت: «به خدا سوگند، ایو افراد نرک، ما هسترم که خ��دا م��ا را از
شما جدا کرده استلم
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پرش آمد و گفت: «اى فاسقل خدا تو رابُرَیر بو خضرر یکی از یاران امام عبره السلم، به نام 
در صف ناپاکان قرار داده است، به سوى ما بازگرد و از ایو گناه بزرگ خود توبه بکو؛ که به

خدا سوگند مایرم آن افراد پاکام

آن مرد از روى استهزا گفت: «و. اَنَا ع.بى ذلرک. مروَ الشّاهردریوَم «و مو بر ایو امر از گواهانمم،
آنگاه به سوى اردوگاه لشکر ابو سعد برگشتا

1دعای امام در صبح عاشورا

در سحرگاه عاشورا  سرو بو عبی عبره السلم نماز صاح را به جای آورد و آنگاه اص��حاب
خود را مورد خطاب قرار داد و پ  از  مد خداوند فرمود: «ارنن البّه تَعالی اَذرنَ فی قَتذبرکل��مح و.
قَتذبری فری هذا الذر.ومر فَع.بَرحکلمح برالصَاحرر و.الذقرتالرم «همانا خدای تعالی به کشته ش��دن ش��ما و کش��ته

» شکراایی و نارداشدن مو در ایو روز اذن داد، پ  بر شما باد

آن  ضرت پ  از ایو بران صفو  لشکر خویش را که بنا به روایت مشهور هفتاد و دو ت��و
بودند منظم نمودا جناح راست سپاه را به زهرر  بو قرو و جناح چپ را به  ارب بو مظاهر و
پرچم را به برادرش عااس بو عبی عبره السلم سپرد و خود و افراد خان��دانش در قب��ب س��پاه

قرار گرفتندا

در ایو هنگام عمر بو سعد نرز به آرایش صفو  لشکر خویش مشغول بودا امام عبره الس��لم
دست ها را به سوی آسمان ببند کرد چنرو دعا نمود: «اَلبنهُمَ اَنذت. ثرقَتىر فی کللّ کَرذبٍ و.ر.ج��ائی
فی کللّ شردَةٍ و.اَنذت. لری فی کللّ اَمحرٍ نَزَلَ بری ثرقَمٌ و.عُدَةٌا کَم مروذ ه.مٍ ی.ضذعُفُ فررهر الفل��ؤادُ و. تَقر��ل  فر��هر
الذحرربَمل و. ی.خذذللل فرهر الصَدیقل و. ی.شذم.تُ فررهر الذع.دُوُ اَنذزَلذتلهُ برک. و.شَکَوتلهُ ارلَرحک. ر. ذا.م  مرنّی ارلَرحک. ع.مَوذ

خداون��دال در ه��ر ان��دوهیسرواک. فَکَشَفذتَهُ و.فَرنجحتَهُ فَأنذت. و.لرىُ کلّ نرعحم.مٍ و. مُنذتَهی کلّ ر. ذا.��مٍم «
تکره گاه منی، و در هر سختی امرد منی، در هر  ادثه ی ناگواری که بر مو آید پشت و پناه و

تذخر��ره ی من�یا چ��ه بس��ا  م��ی ک��ه در آن دل ن��اتوان و چ��اره نای��اب می ش��د، و دوس��
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وامی گذاشت و دشمو زبان به شماتت می گشود، و مو آن را نزد تو آوردم و شرکوه به درگ��اه
تو کردم، تا از جز تو گسسته و تنها به تو روی آورده باش��م، و ت��و آن را رف��ع ک��ردی و [در

کارم، گشایش دادیا پ  تو ولی  هر نعمت و منتهای هر خواسته ایام

1اوّلین سخنرانی امامسین در روز عاشورا

امام عبره السلم پ  از تنظرم صفو  لشکر خویش سوار بر اسب گردید و از خرمه ها قدری
فاصبه گرفت و با صدای ببند و رسا خطاب به لشکر اف��راد عمرس��عد چنر��و فرم��ود: «اَیُه.��ا
النّاسُ اسحم.عُوا قَوحلری و.ل تَعحجربلوا  .تّی اَعرظَکلمح برما هُو.  .ق  لَکلمح ع.بَىَ و. .تّ��ی اَعحتَ��ذرر. ارلَرحکل��مح مر��وذ
م.قذدمی ع.بَرحکلمح فَارنذ قَاربذتلمح عُذذرری و. ص.د قذتلمح قَوحلی و.اَعحطَرحتلمُونی النّص.ف. مروذ اَنذفلسر�کلمح کلنذتل�مح بر�ذلرک.
اَسحع.د. و. لَمح ی.کلوذ لَکلمح ع.بَىَ س.ارلٌ و. ارنذ لَمح تَقذا.بلوا مرنّی الذعُ��ذذر. و. لَ��مح تلعحطل��وا الننص.��ف. مر��وذ اَنذفلسر��کلمح
فَاجحمرعُوا اَمحرَکلمح و.شلرَکاء.کلمح ثلمَ ل ی.کلوذ اَمحرلکلمح ع.بَرحکلمح  َمَم  ثلمَ اقذضوا ارلَ��ىَ و.ل تَنذظر��رلونر، ارنن و.لَرُ��ی.

 دهر��د و درالبّهُ النذی نَزنلَ الذکرتاب. و.هُو. ی.تَو.لّی الص الرحرروَام «هان ای مردمل به سخنم گوش فرا
پرکارم شتاب نکنرد تا  قر اندرز شما را که بر مو است ادا کنم و عذرر آم��دن خ��ود را بر��ان
کنما اگر عذرم را پذیرفترد و گفتارم را تصدیق کردید و با مو از راه انصا  در آمدید، ب��رای
شما نرکوتر است و شما را بر مو راهی نرس��تا و اگ��ر ع��ذرم را نپذیرفتر��د و ب��ا م��و از در

پ  [در، کارتان با شریکان خود همداس��تان ش��وید، س��پ  در کارت��انانصا  در نرامدید، 
بى تردی��د،،�� 71[سوره ی یون ، پرده پوشی نکنرد، آنگاه کار مرا یکسره کنرد و مهبتم ندهرد 

سرور مو آن خدایى است که قرآن را فرو فرستاده و همو شایستگان را سرپرس��تی می کن��د
].»196[سوره ی اعرا ، 

چون سخو امام عبره السلم بدینجا رسرد، صدای گریه ی بعضی از زنان و دختران که سخنان
ببند شدا امام عبره السلم سخو خویش را قط��ع ک��رد و ب��ه عا��اسشنیدند آن  ضرت را می

عبره السلم گفت که آنها را به سکوت و آرامش دعوت کندا 

آنگاه بنا به روایتی، امام از نو شروع به سخو کرد و پ  از  مد و س��پاس خداون��د خطاه ی
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دیگری ایراد نمود:

«عرااد.البّهر اتنقلوا البّه و.کلونلوا مروَ الدُنذرا ع.بی  .ذَرٍ فَارنن الدُنذرا لَوح ب.قرر.تح ع.بی اَ .دٍ اَوح ب.قرى. ع.بَرحها اَ .��دِ
لَکانَتر الناراءُ اَ .قن برالذا.قاءر و. اَوحلی برالرّضاءر و. اَرحضی برالذقَضاءر  َرحرَ اَنن البّ��ه خَبَ��قَ ال��دُنذرا لربذفَن��اءر
فَج.دیدُها بالٍ و.نَعرمُها مُضذم.حرل  و.سُرلورُها مُکذفَهرر  و.الذم.نذزرلل تَبذع.مٌ و.الد ارُ قَبذع.مٌ فَتَ��زَوَدُوا فَ��ارنن خَرح��رَ

الزّادر التنقذوی و.اتنقلوا البّه. لَع.بنکلمح تلفذبرحُونَا

ل تقوای خدا پرشه سازید و از دنرا بر  ذر باشرد که اگر دنرا برای کسی می ماند«بندگان خدا
و چنر��وبه��تر و یا کسی در دنرا می ماند، پراماران برای بقا سزاوارتر و جبب خشنودی آن ها 

 کمی خوشایندتر بود، ولی خدای تعالی دنرا را برای فنا شدن آفریدا پ  تازه ی آن کهنه و
نعمت های آن نابود و شادمانی آن مضمحل می شود، منزلی پرخط��ر و س��رایی م��وقت اس��ت؛

، پ  تق��وای خ��دا]197[سوره ی بقره، پ  توشه برگررید و همانا بهتریو توشه تقوی است 
.]189[سوره ی بقره، پرشه سازید، باشد که رستگار شوید 

اَیُه.االنّاسُ ارنن البّه تَعالی خَبَقَ الدُنذرا فَج.ع.بَها دار. فَناءٍ و. ز.والٍ مُتَص.�رّفَم  برأهحبره�ا  �ال  ب.عح�د.  �الٍ
فَالذم.غذرلورُ م.وذ  َرنتذهُ و.الشنقرىُ م.وذ فَتَنَتذهُ فَل تَغلرنننکلمح هذرهر الدُنذرا فَارننها تَقذطَعُ ر.ج��اء. م.��وذ ر.کَ��وَ ارلَرحه��ا
و.تَخربُ لَم.ع. موذ لَم.ع. فرها و. اَراکلمح قَدر اجحتَم.عحتلمح ع.بی اَمحرٍ قَدح اَسحخَطذتلمُ  البّه. فرره ع.بَرحکلمح و. اَعح��رَض.
برو.جرهر الذکَرریمر ع.نذکلمح و. اَ .لن برکلمح نرقذم.تَهُ فَنرعحم. الرنبُ ر.بُنا و. برئذ . الذع.اردُ اَنذتلمح اَقذرَرحتلمح برالطّاع.مر وآم.نذتل��مح
برالرنسُولر مُح.مَدٍ صبّی البّه عبره و آله ثَمَ ارننکلمح ز. .فذتلمح ارلی ذلرُی ترهر و. عرتذرَتر��هر تلرری��دُونَ قَتذبَه��م لَقَ��در
اسحتَححو.ذَ ع.بَرحکلمُ الشنرحطانل فَأنذساکلمح ذرکذرَ البّهر الذع.ظرمر فَتَاا  لَکل��مح و.لرم��ا تلرری��دُونَا ارنّ��ا لبّ��هر و.انّ��ا ارلَرح��هر

راجرعُونَ هؤللءر قَوحمِ کَفَرلوا ب.عحد. ایمانرهرمح فَاُعحدا  لربذقوم الظّالرمروَام

ی تعالی دنرا را خبق نمود و آن را خانه ی نرستی و زوال قرار داد که پروسته اه��لمردمل خدا
خود را از  الی به  الی دیگر در می آوردا پ  فریب خورده کسی است که دنرا فریاش داده
باشد و شوربخت و شقی کسی است که دنرا دچار فتنه اش کرده باشد، پ  ایو دنر��ا ش��ما را
نفریاد که همانا امرد آن ک  که به آن تکره کند بریده می شود و لمع آن ک  که در آن لمع
ورزد به نومردی کشرده می شودا شما اینک بر کاری جمع شده اید که خشم خدا را برانگرخته
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و روی کریمش را از شما گردانده است و  ضاش را بر شما فرستادها چه نرکو پروردگ��اری
است پروردگار ما، و چه بد بنده هایی هسترد شمال به لاعت خدا گردن نهادید و ب��ه رس��ول
[او،، محمد صبی ال عبره و آله ایمان آوردید و سپ  برای کش��تو فرزن��دان و اه��ل برت��ش
هجوم کردیدل شرطان بر شما چرره شده و یاد خدای عظرم را از یادتان برده، پ  هلک��ت [و
نرستی، باد بر شما و بر آنهه می خواهردل ما از خدایرم و به سوی او بازگردنده ایما [خداوندال،

، پ  دور باد [ر م��ت]86[سوره ی آل عمران، قومی اند که بعد از ایمانشان کافر شدند اینان 
.»]44[سوره ی هود، خدا از، گروه ستمگران 

امام عبره السلم آنگاه فرمود: «اَیُه.االنّاسُ اَنذسراُونی م.وذ اَنَا ثَمَ ارحجرعُ��وا ارل��ی اَنذفلسر��کلمح و.عاتراُوه��ا
و.انذظلرلوا ه.لذ ی.حرل  لکم قتبی و.انذترهاکُ  ُرذم.تری؟ اَلَسحتُ ابحوَ برنذتر نَاررُکلمح و.ابحوَ و.صر��رُهر و.ابح��وَ ع.مُ��هر و.
اَوَلَ الذمُؤذمرنروَ برالبّهر و.الذمُص.دُقر لررَسُولرهر برما جاء. مروذ عرنذدر ر.بُهر؟ اَو.لَرح .  .محزَةل س.رُدُالش ه.داءر ع.مَ اَبری؟
اَو.لَرح . ج.عحفَرلالطّر ارُ ع.م ی؟ اَو.لَمح ی.احبرغلکلمح قَوحلل ر.سُولر البّه لی و.لَخی هذانر س.رُدا شَاابر اَهحلر الذجَنم؟
فَارنذ ص.دَقذتلمُونی برما اَقلولل و.هُو. الذح.ق  و.البّهر ما تَع.مَدحتُ الذکَذرب. مُنذذل ع.برمحتُ اَنن البّه ی.محقلتُ ع.بَرحهر اَهحبَه
و.ی.ضذرربُهُ م.ور اخذتَبَقَهُ و.ارنذ کَذنبحتلمُونی فَارنن فررحکلمح م.وذ ارنذ س.أللتمُوهُ ع.وذ ذلرک. اَخذا.رَکل��مح س.��بلوا ج��ابررَبحوَ
ع.احدرالبّه النذصارری و. اَبا س.عررد الذخردحری و.س.هحلَ بحوَ س.عحدر السَاعردىر و. ز.یح��د. بح��وَ اَرحقَ��م. و.اَنَ�� . بح��وَ
مالرکٍ یُخذاررلوکلمح اَننهُمح س.مرعُوا هذرهر الذم.قالَمَ مروذ ر.سُولر  البّهر لی و.ل خری اَما فی هذا  اجرزٌ لَکلمح ع.��وذ

س.فذکر د.مریم

«مردمل نَسب مرا بگویرد و بگویرد مو چه کسم؟ سپ  به [وجدان، خویش رج��وع نمایر�د و
خود را ملمت کنرد و بارنرد آیا قتل مو و درهم شکستو  رمت مو بر شما جایز است؟ آی��ا
مو فرزند دخت پرامار شما نرستم؟ و پسر وصی و پسرعموی او و اولرو مؤمن��ان ب��ه خ��دا و
تصدیق کننده ی رسول در آنهه از جانب پروردگ��اش آورده ب��ود؟ آی��ا  م��زه سردالش��هداء
عموی پدر مو نرست؟ آیا جعفرلرار عموی مو نرست؟ آیا شما سخو پرامار را در  ق مو و

؟ اگر مرا در گفتارم تص��دیقایو دو، سرور جوانان بهشت هستندبرادرم نشنرده اید که فرمود: 
س��وگند ب��ه خ��دا ک��هکه قطعا   ق است و کوچک تریو خلفی در آن نرست، بکنرد، گفتاری 
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درو ی از روی عمد نگفته ام از آن روز که پی برده ام که خداوند به اهل دروغ  ضب کرده و
ضرر دروغ را به گوینده ی آن برمی گرداندا و اگر مرا تکذیب می کنرد، این��ک در مر��ان ش��ما
کسانی هستند که از آنها بپرسرد، از جابر بو عادالبّه انصاری و ابوسعرد خ��دری و س��هل ب��و
سعد ساعدی و زید بو ارقم و ان  بو مالک بپرسرد تا شما را مطب��ع کنن��د، ک��ه همان��ا ای��و
سخنان را درباره ی مو و برادرم از رسول خدا شنرده اندا آیا ایو شما را از ریختو خون م��و

باز نمی دارد؟م

در اینجا شمر بو ذی الجوشو که یکی از فرماندهان و سران لشکر کوفه بود، س��خو ام��ام را
قطع نمود و فریاد کرد که: «او خدا را بر  الی [و بی ب��اور، می پرس��تد، اگ��ر بدان��د ک��ه چ��ه
می گویدام  ارب بو مظاهر هم از سوی لشکر آن  ضرت بدو پاسخ داد: «به خدا سوگند تو
را می برنم که خدا را به هفتاد  ال [ظاهری و بی باور، می پرستی و گواهی می دهم که راس��ت

می گویی که نمی فهمی  سرو چه می گوید، که خدا بر قبب تو مهر زده استام

آنگاه امام سخو خود را بدیو گونه ادامه داد:

«فَارنذ کلنذتلمح فی شَکٍ مروذ هذاالقول اَفَتَشلک ون اَنّی ابحول برنذتر نَاررُکلمح فَو.البّه ماب.رحوَ الذم.شذررقر والذم.غذ��رربر
ابحول برنذتر نَاری  َرحری فرکلمح و.ل فی  َرحررکلمح و.یحح.کلمح اَتَطذبلاُونىر برقَترر��لٍ قَتَبذتل��هُ أوح م��الٍ ارسح��تَهحبَکذتلهُ اَوح
برقرصای ج.را .مٍم «اگر در آنهه گفتم شک دارید آیا در اینکه مو فرزند دختر نای شما هستم
نرز شک دارید؟ به خدا سوگند مران شرق و  رب عالم فرزند دختر پراماری جز مو، ن��ه در

 آیا مو کسی از ش��ما راشما و نه در  رر شما، نرستا تنها منم که فرزند دختر پرامار شمایما
کشته ام که [تقای، خونش را می خواهرد؟ آیا مالی از شما را تااه کرده ام؟ آیا کسی را زخمی

کرده ام تا قصای جویرد؟م

آنگاه امام چند تو از افراد سرشناس کوفه را که از آن  ضرت دعوت کرده بودند و در مران
لشکر ابو سعد  ضور داشتند خطاب کرد و چنرو فرمود: «ای شاث بو ربعی، ای  جار ب��و
ابجر، ای قر  بو اشعث، ای یزید بو  ار ، آیا شما ناودید که به مو نوشترد: مروه ها رسرده
و باغ ها سرساز گردیده و چاه ها پرآب است و تو بر س��پاهی آراس��ته در آی و ب��ه م��ا روی
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آر؟م آنان گفتند: «ما چنرو نامه ای به تو ننوشته ایملم امام عبره الس��لم فرم��ود: «س��احان ال،
چرا، به خدا سوگند شما نوشتردام سپ  فرمود: «ای مردم، اینک که [آمدنم را، نمی خواهرد،
بگذارید به جای دیگر برومام قر  ب��و اش��عث ب��ا ص��دای ببن��د گف��ت: « س��رول چ��را ب��ا

کنی؟ در ای��و ص��ورت ب��ا ت��و ب��ه دلخ��واهت رفت��ار خواهن��د ک��رد وپسرعمویت برعت نمی
کوچکتریو نارا تی متوجه تو نخواهد شدام 

امام در پاسخ وی فرمود: «ل و. البّه العحطرهرمح برر.دی ارعحطاء. الذنلررلر و.ل اَفرر  مرنذهُمح فر��رار. الذع.ارر��درا ی��ا
عرااد.البّه، ارنّی عُذذتُ بررَبُی و.ر.بُکلمح اَنذ تَرذجُمُونر اَعُوذل بررَبُی و.ر.بُکلمح مروذ کللّ مُتَکَاُ��رٍ ل یُ��ؤذمرول برر.��وحمر
الذحرسابرم «به خدا سوگند، نه دست ذلت در دست آنان می گذارم و نه مانند بردگان از آن��ان

مو به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از اینک��ه م��رامی گریزم، ای بندگان خدا، 
. 20 [سوره ی دخان، 1سنگااران کنرد از هر متکارى که به روز  س��اب عقر��ده ن��دارد، ب��ه]

].»27 [سوره ی  افر، پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده ام

2دوّمین سخنرانی امامسین در روز عاشورا

پ  از آن هر دو سپاه آماده گردیدندا پرچم های سپاه عمرسعد برافراشته شد و صدای لا��ل
و شرپورش��ان لنر��و افکن��د و از دور خرمه ه��ای  س��رو بو عبی عبره الس��لم را فراگرفتن��دا
حسین بن علی علیه السلم ازمیان لاکر خویش بیرون آمد و در براب88ر ص88فوف دش88من ق88رار
گرفت و از آنان خواست تا سکود کنند و به سخنان ور گوش فرا دخن88د ول88ی آنه88ا س88ر و

«و.یحبَکلمح م��ا ع.بَرحکل��مح اَنذ تَنذصر��تلوا ارلَ��ىَصدا و خمهمه مى نمودند. پس حسین علیه السلم فرمودن 
فَتَسحم.عُوا قَوحلی و.ارننما اَدحعُوکلمح ارلی س.ارلر الرنشادر فَم.وذ اَلاع.نری کانَ مروَ الذمُرذشَ��دریوَ و.م.��وذ ع.ص��انری
کانَ مروَ الذمُهحبَکرروَ و.کلب کلمح عایٍ لَمحرری  َرحرل مُسحتَمرعٍ لرقَوحلی قَدر انذخَزَلَ��تح ع.طرر ��اتلکلمح مر��وَ الذح.��رامر
و.مُبرئَتح بُطلونلکلمح مروَ الذح.رام فَطَاع. البّهُ ع.بی قلبلوبرکلمح و.یحبَکلمح اَل تَنذصرتلونَ اَل تَسح��م.عُونَ؟م «وای ب��ر

السلمادرامقحالالرعوناسایحرانشااست.نایناآیناایحنگراسخناموسیاعلی1
احباسخنحناامحماحسین از،تحفاال قول،ا،ا245دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا2

54،ادمایرالحزان
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 شوید تا گفتارم را بشنوید؟ که همانا مو شما را به راه رشد و راس��تیشمال چرا خاموش نمی
فرا می خوانم، هر که پررویم کند از ره یافتگان است و هر که سرپرهرم کند از هلک شوندگانا

سخو مرا نمی شنوید، چرا که ه��دایا و پاداش ه��ایی ب��هو شما همه از مو سرپرهی می کنرد و 
 رام گرفته اید و شکم هایتان از  رام پر شده و خدا بر دل های شما مهر زده اس��تا وای ب��ر

شمال آیا ساکت نمی شوید؟ آیا گوش فرا نمی دهرد؟م

بعضی از لشکریان عمرسعد یکدیگر را ملمت نمودند که چ��را س��کوت نمی کنن��د و همهمه ی
: «تَا ا  لَکلمح اَیَته��ا الذج.ماع.��مل و.1سپاه اندک اندک فرو نشستا پ  امام عبره السلم چنرو فرمود

تَرَ ا  اَفَحروَ اسحتَصرَخذتلمُونا و.لرهروَ مُتَح.رُرریوَ فَأصحرَخذناکلمح مُؤَدُیوَ مُسحتَعردُیوَ س.بَبذتلمح ع.بَرحنا س.رحفا  فی
ررقابرنا و. .شَشذتلمح ع.بَرحنا نار. الذفرتَور النتی ج.ناها ع.دُوُکلمح و. ع.دُوُنا فَاَصحا.ححتلمح ارلذاا  ع.بی اَوحلرر��ائرکلمح و.ی.��دا 
ع.بَرحهرمح لعحدائرکلمح برغَرحرر ع.دحلٍ اَفذشَوهُ فررحکلمح و.ل اَم.لَ اَصحا.ح. لَکلمح فرهرمح ارل الذح.رام. مر��وَ ال��دُنذرا اَن��اللوکلمح
و.خَسرر . ع.رحشٍ لَمرعحتلمح فرهر مروذ  .د. ٍ کانَ مرنّا و.ل ر.أىٍ تَفرلٍ لَنا م.هحل  لَکلمُ الذو.یحلتُ ارذذ کَررهحتلمُونا
و.تَرَکذتلمُونا فَتَج.هَزذتلمح و.السَرحفُ لَمح یُشذه.رذ و.الجأشُ لامروٌ و.الرنأىُ لَمح یُسحتَصحح.فح و.لکروذ اَسحرَعحتلمح ع.بَرحنا
کَطَرحرَةر الد باءر و.تَداع.رحتلمح ارلَرحنا کَتَداعری الذفرراشر فَقلاححا  لَکلمح فَارننما اَنذتلمح مر��وذ لَ��وا ررتر اللمَ��مر و.شر��ذاذر
اذلَ حزابر و.نَا.ذَةر الذکرتابر و.نَفَثَمر الشنرحطانر و.عُصحا.مر الثامر و.مُح.رّفی الذکرت��ابر و.مُطذفر��ىر السُ��نَور و.قَتَبَ��مر
اَوحلدر الَنذارراء و.مُارری عرتذرَةر الوحصرراءر ومُبذحرقی الذعرهارر برالننس.بر و.مُوذی الذمُ��ؤذمرنروَ و.صُ��راخر أئرمَ��مر

وه باد ب��ر ش��ما ای جم��اعتل آی��ا درالذمُسحتَهحزرئرروَ النذریو ج.عبوا الذقلرآن عرضروَام «هلکت و اند
 الی که سرگشته و  رران ما را به فریادخواهی خواندید و ما شتابان و آماده به فریاد ش��ما
رسردیم، بر ما شمشرر می کشرد و سرهای ما را نش��انه گرفته ای��د؟ و آت��ش فتنه ه��ا را ِ ک��ه

همه با هم دشمور دوستان خوددشمو شما و ما فراهم آورده ِ بر [عبره، ما برافروخته اید؟ و 
و یکدست بر عبره آنان شدید تا دشمنان خود را خرسند کنرد؟ بدون آنکه آنان ع��دلی را در
مران شما آشکار کرده یا آرزویی از شما برآورده باشند، به جز [مال،  ��رام دنر��ا و زن��دگی
بی مقداری که در دنرا خواهانش هسترد، و بدون اینکه از م��ا گن��اهی س��ر زده ی��ا اندیش��ه ی

ااینااخشاازاسخنحناامحم ازااحاتغییراتیااناعنوانانحمناایاانامردماکولناذکssراشssدهتحفاال قولدرا1
است.
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ناصوابی داشته باشرم؟

وای بر شمال اگر ما را ناخوش می داشترد و تنها می گذاردید پ  چرا در  الی که شمش��ررها
در نرام و سرنه ها آرام بود و اندیشه ها پا نگرفته بود فتنه ها فراهم کردید؟ آری، شما همه��ون
مبخ ها شتابان به سوی ما شتافته اید و یکدیگر را همهون انا��وه پش��گان فراخواندی��د، پ�� 
زشت بادید، که شمایرد سرکشان امت و دس��ته های ج��دا ش��ده از آن و دورافکن��ان ق��رآن و
بارورشدگان شرطان و هواداران گن��اهل و [ش��مایرد، تحریف کنن��دگان ق��رآن و خ��اموش گران
سنت ها و کشندگان اولد انار��ا و نابودکنن��دگان خان��دان اوص�رال و س��ازندگان نَس��ب ب�رای
زنازادگان و آزاردهندگان مؤمنان و صدای سران استهزاگر؛ آنان که قرآن را جزء جزء کردندل

«و.اَنذتلمُ ابحوَ  .رذبٍ و.أشذراع.هُ تَعحتَمردُونَ و.اری انا تَخذلللونَ اَج.لذ و.البّهر اَلذخَذذلل فرکل��مح م.عح��رلو  و. شَ��ج.تح
ع.بَرحهر عُروُقلکلمح و.تَوار.ثَتذهُ الصُو.للکلمح و.فلرلوعُکلمح و. نَا.تَتح ع.بَرحهر قلبلوبُکلمح و.  َشرر.تح برهر صُ��دُورُکلمح فَکلنذتل��مح
اَخذا.ثَ شَج.رَةٍ شَجى  لربنّالرر و. الکذبَم  لربذغاصربر اَل لَعحنَمل البّه ع.بَی النّاکرثروَ النذیوَ ی.نذقلضلونَ الیمانَ ب.عحد.
تَوحکرردرها و.قَدح ج.ع.بذتلمُ البّه. ع.بَرحکلمح کَفررل  فَانذتلمح و.البّهر هُمح ا أل ارنن الدَعرىَ بحوَ ال��دَعرىُ قَ��دح ر.کَ��زَ ب.رح��وَ
اثذنَتَرحور ب.رحوَ السربنمر و.الذّلنمر و.ه.رحهات. مرننا الذّلنم ی.اذبی البّهُ لَنا ذلر��ک. و. ر.سُ��وللهُ و. الذمُؤذمرنل��ونَ و.  ُجُ��ورِ
لاب.تح و. لَهُرَتح و. انو ِ  .مررَمٌ و. نلفلوسِ اَبررَمٌ مروذ اَن تلؤذثرَ لاع.مَ البّئام عُب��ی م.ص��اررع الذکر��رامر أل
ارنّی قَدح أعحذَرحتُ و. أنذذَرحتُ أل ارنّی زا رفِ برهذرهر اللسحرَة ع.بی قربنهر الذع.د.در و.خرذذلنر النّاصرررام «شما بر

  رب ویزیده و پرروانش تکره می کنرد و ما را وامی نهردا آری، به خدا س��وگند وانه��ادنپسر
شما از دیرباز شناخته شده است و ریشه های شما به آن آمرخته و شاخ و ب��رگ ش��ما از آن

 ش��ماار  برده و دل های شما بر آن رویرده و س��رنه های ش��ما ب��ا آن پوش��رده اس��تا پ�� 
ناپاک تریو درخترد، که [مروه ی آن، برای با اانش لقمه ای گبوگرر و برای  اصب آن ش��رریو
و گواراستا لعنت خدا بر پرمان شکنانی که پرمان ها را پ  از استوار داشتو آن می شکنند، و

شما خدا را بر پرمان خود ضامو گرفترد، و به خدا سوگند که شما از آن پرمان شکنانردا 

هره��ات، مران دو چرز پای فشرده است: شمشرر یا ذل��تا 1آگاه باشرد بى نَس.ب فرزند بى نَس.ب

«دعی»،اانام نیاکسیااستاکنادرانَسَ امشكواااحشد،ایحاکسیاکنالیراازاپدرایحاقوماخssوداراادر1
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که ما ذلت را بپذیریمل خداون��د، آن را ب��راى م��ا نمى پ��ذیرد، و نر��ز پر��امارش و مؤمن��ان، و
دامو هایى پاک و پاکرزه، و جان هایى  ررتمند و خوددار که الاعت از فرومایگان را بر مرگى
کریمانه مقد م نمى دارندا آگاه باشرد که مو  جت را تمام کردم و شما را انذار دادمل بدانرد که

، و با وجود کمىر نفرات و ناودر یاور ، به سوى نارد می شتابمام1مو با ایو یاران

آنگاه امام عبره السلم ایو اشعار را خواند:

و.ارن نلهحزَمح فَغَرحر مُه.زنمرنافَأنذ نَهحزرمح فَه.زّامُونَ قردحما 

م.نایانا و.د.وحلَمل آخَریناو.ما ارنذ لراُنا جُاحوٌ و.لکروذ

س.ر.بذقَی الشامرتلونَ کَما لَقررنافَقللذ لربشّا مرتروَ برنا اَفررقلوا

برکَبذکَبرهر اَناخَ برآخَرریناارذا م.االذمُوحت. ر.فَع. ع.وذ الناسٍ

و را بشکنرم [و بر او پرروز شویم، از دیرباز شکست دهنده بوده ایم، و اگر [ه��م ب��ه«اگر دشم
ظاهر، مغبوب شویم هرگز شکست خورده نرسترم، که در خوی م�ا ت�رس نرس��ت [ک��ه م��ا را
بشکند، ببکه ایو اج��ل و ن��وبت و دول��ت واپس��رو ماس��ت [ک��ه چنر��و در رس��رده اس��تا،

کنندگان م��واجه خواهن��دکنندگان ما را بگو بردار باشرد که آنان نرز مثل ما با شماتتشماتت
گردید، که مرگ هروقت شتر خویش را از کنار دری ببند کرد در کن��ار درر دیگ��ری خواه��د

خواباندام

س پ   فرمود: «اَما و. البّه ل تَبذا.ثلونَ ب.عد.ها ارلّ کَریثَما یُرذکَبُ الذفَرَسُ  .تّی تَدُور. برکلمح د.وحر. الرن ��ی
و. تَقذبَقَ برکلمح قَبَقَ الذرمححو.رر ع.هحدِ ع.هرد.هُ ارلَىَ أبری ع.وذ ج.د ی ر.سُولر البّها فَاجحمرعُوا أمحرَکل�مح و.شل��رَکاء.کلمح
ثلمَ لی.کلوذ أمرلکلمح ع.بَرحکلمح  لمَم  ثلمَ اذقضلوا ارلَىَ و.ل تلنذظررلونر ارنّی تَو.کنبذتُ ع.بَی البّهر ر.ب ی و. ر.بُکل��مح م��ا

نس اخوداادعحاکند.ادرااینجحامقعود،اعبیداللّناانازیحدااست.ازیحد،اپدرامشخعیانداشتاسام ssحسین،
ز.ادر3اراخلفاشری تااسلم،ااسارااارادراخوداسالرزنداااوسفیحنااعلماکردا ر.ا.اپحسرقیاصفحنایا

نس اخوداعبیدالانیزاتردیدااوده،اسااناهمیناعلتادراهمحنازمssحناهssماا ضssیااساراااssنامssحدرش
مننس امیاکردنداسا«اانامرجحنن»امیاخواندند.

»اکنادرااینجحا«یحران»اترجمناشدهااسssت،ااssنام نssیاخssحنوادهاساعشssیرهالssردااسssت،اسانیssزاسرة«1
جمحعنیاکناامریامشنرااآناهحارااسرداآسردهااحشد.
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مروذ دابَمٍ ارلّ هُو. آخرذٌ برناصرر.ترها ارنن ر.بُی ع.بی صرراطٍ مُسحتَقرمٍام «آگاه باشردل به خدا سوگند پ�� 
ده سوار اسب شود درن��گ نخواهر�د ک�رد ت��ا چرخ��شاز ایو [جنگ، جز به اندازه ای که پرا

آسراب بر سر شما باز آید و گردش محور [آسراب، آرامش را از شما بستاندا ایو آگ��اهی و
پ  [در، کارت��ان ب��ا ش��ریکانعهدی است که پدرم از جدم رسول خدا به مو سپرده استا 

خود همداستان شوید، سپ  در کارتان پرده پوشی نکنرد، آنگاه کار مرا یکسره کنرد و مهبتم
در حقیقت من بر خدا، پروردگار خودم و پروردگار شما توکل،، 71[سوره ی یون ، ندهرد 

نرست مگ��ر اینک��ه او مه��ار هس��تى اش را در دس��ت دارد ب��ه راس��تىکردم. خیچ جنبنده ا  
.»]56 [سوره ی هود، پروردگار مو بر راه راست است

1در پاسخ عمرو بن حجاج

 اف��راد تح��ت فرمان��دهی خ��ود را ب��ه2عمرو بو  جاجیکی از فرماندهان لشکر کوفه به نام 
جنگ با امام تشویق و تر رب مى نمود و چنرو مى گفت: «قاتبوا مو مرق ع.ور الد یور و. فَ��ارقَ
الذج.ماع.مَم «بجنگرد، بجنگرد با کسی که از دیو  برگشته و از جماعت [مسبمانان، بررون رفته

استام

امام عبره السلم چون گفتار عمرو بو  جاج را شنرد فرمود: «و.یحح.ک. یا ع.محرو اَع.بىَ تلح.��رّضُ
النّاس؟ انَححول م.رَقذنا مروذ الد یور و.اَنذت. تلقررمُ ع.بَرحه؟ س.تَعحبَمُونَ ارذا فارقَتح اَرحوا ُنا اَجحساد.نا م.وذ اَوحل��ی
برص.بی النّاررام «وای بر تو ای عمرول آیا مردم را بر عبره مو تحریض می کنی؟ آیا م��ا از دی��و
بررون شده ایم و تو بر آن مانده ای؟ پ  به زودی، آنگاه که رو مان از بدن جدا شد، خواهرد

دانست که چه کسی به آتش سزاوارتر استام

268دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
عمرسااناحجحجاسرکردهایاسرسهیااوداکناا داازادسنگیریاهحنیااناعرسهاانامخssحلفتااssحااانازیssحد2

.87ارخحسنند،ار.ا.ااناد
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1خطاب به یاران هنگام شروی جنگ

چون عمر سعد تصمرم به شروع نارد گرفت، از مران صفو  لشکریانش بررون آم��د و تر��ری
به سوی خرمه های  سرو بو عبی رها کرد و خطاب به سپاهرانش چنرو گفت: «در نزد امرر

گواهی بدهرد که مو اول کسی بودم که ترر انداختمام

به دناال او، سپاهران تررها را به سوی خرمه ها رها کردندا

در ایو هنگام که تررهای دشمو همهون قطرات باران به خرمه ها سرازیر بود، امام عبره السلم
به یاران خویش فرمود: «قلومُوا اَیُه.ا الذکررامُ ارلَی الم.وحتر النذی لبُدَ مرنذهُ فَارنن ه��ذرهر السُ��هام. رُسُ��لل
القَوحمر ارلَرحکلمح فَو.البّهر ما ب.رحنَکلمح و. ب.رحوَ الذج.ننمر و.النّارر ارلالذم.وحتُ ی.عحاُرل بره هؤللء ارلی جرنانرهرمح و. بره ه��ؤللء
ارلی نررانرهرمحم «برخرزید ای بزرگ منشان به سوی مرگی که از آن چاره نرست، که همان��ا ای��و
تررها فرستادگان ایو مردم به سوی شمایندا به خدا سوگند که برو شما [دو گروه، و بهشت و

آتش فاصبه ای جز مرگ نرست که شما را به بهشتتان و آنان را به دوزخشان می رساندام

به ایو ترترب جنگ آ از شدا یاران  سرو بو عبی عبره السلم یک یک به مردان می رفتند و
ماارز می لباردند و پ  از ناردی جانانه به شهادت می رسردندا گفته شده است ک��ه در ن��ارد
تو به تو پرروزی با یاران امام عبره السلم بود، زیرا که قو تشان برشتر ب��ود و دس��ت از ج��ان
شسته بودندا از ایو رو، یکى از فرماندهان عمر بو سعد به او پرشنهاد داد که دیگر نارد تو به
تو نکنندا ایو چنرو شد که وقتی فردی از یاران ام��ام عبره الس��لم ب��ه مر��دان می آم��د، او را

تررباران و سنگ باران می کردند و گروهی از افراد به او  مبه می نمودندا

از امام سجاد عبره السلم مطبای بدیو مضمون نقل شده است: در روز عاش��ورا چ��ون جن��گ
شدت گرفت و کار بر  سرو بو عبی عبره السلم سخت ش��د، بعض��ی از ی��اران آن  ض��رت
متوجه گردیدند که تعدادی از اصحاب و یاران امام عبره الس��لم در اث��ر ش��دت جن��گ و ب��ا
مشاهده بدن های قطعه قطعه شده دوستانشان و رسردن نوبت شهادتشان رنگشان متغرر ش��ده

دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا،ا228اسا270دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
487

61



و لرزه بر اندامشان افتاده استا ولی خود  سرو بو عبی عبره السلم و بعضی از یاران دیگر با
نزدیک شدن به شهادت رنگ رخسارشان شاداب تر می شود و آرامش و سکون برش��تری در
رفتار آنان نمایان می گرددا آنان با دیدن ایو وضع گفتند: «انظروا ل یاالی بالموتم «بنگریدل
باکی از مرگ ندارندلم آن  ضرت چون ایو جمبه را شنرد، یاران خویش را ایو چنرو مورد
خطاب قرار داد: «ص.احرا  یا ب.نری الکررامر فَم.ا الذم.وتُ ارلّ قَنذطَرَةٌ تَعحاُرل برکلمح ع.ور الذاُؤذسر و.الضن��رّاءر ارلَ��ی
الذجرنانر الواسرع.مر و.النّع.مر الد ائممر فَاَیُکلمح ی.کذرَهُ اَنذ ی.نذتَقرلَ مروذ سرجحوٍ ارلی قَصحرٍ و. ما هُو. لر عح��دائرکلمح ارلّ
کَم.وذ ی.نذتَقرلل مو قَصحرٍ ارلی سرجحوٍ و.ع.ذابٍا ارنن اَبری  .دَثننی ع.وذ ر.سُولر البّهر ارنن الدُنذرا سر��جحول الذمُ��ؤمرور
و.ج.ننمل الذکافرر والذم.وحتُ جرسحرل هُؤللءر ارلی جرنانرهرمح و.جرسحرل هؤلءر ارلی ج.حرمرهرمح ما کلذربحتُ و.ل کَذربحتُم
«صار و شکراایی، ای بزرگ زادگانل همانا مرگ جز پبی نرست که شما را از س��ختی و رن��ج

ت نداش��تهبه بهشت پهناور و نعمتهای جاودان آن می رساندا کدام یک از شماست ک��ه دوس��
زندانی به قصری منتقل شود؟ و آن [امرگ، برای دشمنان شما همانند [وضع، کس��یباشد از 

است که از قصری به زندان و [محل، عذاب شکنجه برده شودا پدرم از رسول خدا صبّی البّه
همانا دنرا زندان مؤمو و بهشت کافر است، و مرگ پبی استعبره و آله بر مو نقل نمود که: 

ا آری، نه دروغ شنرده ام وکه ایو گروه را به بهشتشان و آن گروه را به دوزخشان در می آورد
نه دروغ می گویمام 

1سخن امامسین هنگام شهادت یارانش

 سرو بو عبی عبره السلم پرش از شهادت بعضی یارانش بر بالرو آن��ان  اض��ر می ش��د و ب��ا
ایشان سخو می گفتا 

همهنرو، بنا به نقل بعضی مورخرو، هر گاه یکی از صحابه و یاران به س��وی مر��دان  رک��ت
نمود: «السَلمُ ع.بَرحک. ی.ابحوَ ر.سُولر البّهم ام��اممی کرد با ایو جمبه از آن  ضرت خدا افظی می

در پاسخ وی نخست می فرمود: «و.ع.بَرحک. السَلمُ و.نَححول خَبذفَک.م «و درود بر تو، و م��ا نر��ز از
پی تو روانرمم و سپ  ایو آیه را مى خواند: «فَمرنذهُمح م.وذ قَضی نَححا.هُ و.مرنذهُمح م.وذ ی.نذتَظررل و.ما ب.دَللوا

274دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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تَاحدریل م «برخى از آنان به شهادت رسردند و برخ��ى از آنه��ا در [همر��و، انتظارن��د و [هرگ��ز
]23 [سوره ی ا زاب، 1عقرده ی خود را، تادیل نکردندام

2گفناری با مسلم بن عوسجه

یکی از افرادی که امام عبره السلم به هنگام شهادت نزد او  اضر شد مسبم بو عوسجه بودا
 سرو بو عبی عبره السلم به همراه  ارب بو مُظاهر به ب��الرو او آم��د، در کن��ارش نشس��ت و
چنرو گفت: «ر. رم.ک. البّهُ یا مُسحبرمُم «خدا تو را ر مت کند ای مسبمام س��پ  ای��و آی��ه را
خواند: «برخى از آنان به شهادت رسردند و برخ��ى از آنه��ا در [همر��و، انتظارن��د و [هرگ��ز

،  ارب بو مُظاهر خط��اب ب��ه مس��بم23عقرده ی خود را، تادیل نکردندم [سوره ی ا زاب، 
گفت: «مسبم، کشته شدن تو بر مو دشوار است، اما مژده باد تو را که ب��ه زودی ب��ه بهش��ت
وارد شویام مسبم در پاسخ گفت: «خدا تو را جزای خرر دهدام  ارب گفت: «اگ��ر چنر��و
ناود که پ  از تو بلفاصبه به مردان خواهم رفت، دوست داشتم ک��ه اگ��ر وص��رتی داری ب��ه

انجامش رسانمام

مسبم با صدایی ضعرف در  الی که به  سرو بو عبی عبره السلم اش��اره مى نم��ود ب��ه  ��ارب
گفت: «اوصررک. برهذا اَنذ تَمُوت. دُونَهم «تو را به او سفارش می کنم، که پرش روی او بمرریلم

 ارب گفت: «به خدا سوگند که بدیو وصرت تو عمل خواهم کردام در همرو گفتگ��و بودن��د
که مسبم بو عوسجه جان به جان آفریو تسبرم کردا

3خطاب به ابوثُمامه صائدی

عمرو بو کعب معرو  به ابوثمامه صائدی چون متوجه شد ک��ه هنگ��ام ظه��ر اس��ت، ب��ه آن

:اازامیحنامؤمنحنامردانىاانداکنااناآنآنااحاخدااعهدااسننداصحدقحنناسلssحاکردنssد.23سورهایااحزاب،ا1
ارخىاازاآنحنااناشهحدتارسیدنداساارخىاازاآنهحادرا[همینا]ااننظحرنداسا[هرسssزاعقیssدهایاخssودارا]

تبدیلانكردند.
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 ضرت گفت: «اى اباعادالبّهل جانم به فدایتل مى برنم که اینان، به تو نزدیک شده اندا نه، ب��ه
خدا سوگند، کلشته نمى شوى تا مو، به خواست خدا، پرش از تو کلشته شومل دوست دارم ک��ه

پروردگارم را در  الى ملقات کنم که ایو نمازى را که وقتش فرا رسرده، بخوانمام

امام عبره السلم در پاسخ وی فرمود: «ذَکَرذت. الصَبوةَ ج.ع.بَک. البّهُ مروَ الذمُص.بّروَ ال��ذّاکرریوَا نَع.��مح
هذا اَوَلل و.قذترهام «از نماز یاد کردی، خدا تو را از نمازگزاران ذکرگو قرار دهدا آری، ای�و اول
وقت آن استام سپ  گفت: «س.بلوهُمح اَنذ ی.کلف وا ع.نّا  .تّی نلص.بّیم «از آنان بخواهرد دس��ت از

جنگ بدارند تا نماز بگزاریمام

چون به لشکر کوفه پرشنهاد توقف جنگ برای خواندن نماز داده شد،  ُص.رو بو تَمرم، یک��ی
از سران آنان، گفت: «آن [نماز، پذیرفته نرستم و بدیو ترترب جنگ ادامه یافتا ابوثمامه به
جنگ ادامه داد، و سپ  برای نماز بازگشتا امام عبره السلم با او و عده ای دیگر نماز را ب��ه

 خواندا1صورت نماز خو 

ابوثمامه پ  از ادای فریضه ی ظهر نزد امام عبره السلم آمد و گفت: «اب��ا عا��دال، ج��انم ب��ه
فدایت، عزم دارم که به یاران [شهرد، تو بپروندم و خوش ندارم که باقی بمانم و تو را در مران
خانواده ات تنها بارنم که کشته می شویام امام عبره السلم در پاسخ وی فرم��ود: «تَقَ��دَمح فَارنّ��ا

پ�� ل رقلونَ برک. ع.وذ ساع.مٍم «قدم پرش بگذار، که ما نرز به زودی به تو خواهرم پروس��تام 
ابوثمامه به سوی سپاه دشمو  رکت کرد و جنگرد تا به دست پسرعمویش قر  بو عا��دالبّه

صائدی به شهادت نایل گردیدا

ابوثمامه از شجاعان عرب و از اف��راد سرش��ناس ش��رعه و از اص��حاب و ی��اران امررمؤمن��ان

دراایشنرانقلاهحاآمدهاکناامحماعلیناالسلمانمحزاظهراعحشورااراااsحاجمssحعتاسااsناشsكلانمsحزاخsوف1
خواندهااند.انمحزاخوف،امحنندانمحزامسحلراشكسننااست.اانحاانامشهور،ادراصورتیاکنانمحزااناجمssحعت
ارسزاراشود،اعدهاایاازامجحهدانارک تااسلاراااحاامحمامیاخوانند،اساامحماپساازااتمحمااینارک تاصبر
میاکنداتحاایناسرسهارک تادسماراااناسرعتاسالراداااخواننداساجحیاخوداراااحاسssرسهادیگssریاعssوض

شsهحدتانحمنایاامsحمکنند.اسرسهادسمارک sتااسلاخsوداراااsحارک sتادسماامsحمااsناجsحامیاآسرنssد.ا 
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عبره السلم بوده و در همه ی جنگها آن  ضرت را همراهی کرده استا او پ  از شهادت آن
بزرگوار نرز جزو صحابه و یاران امام مجتای عبره السلم بود و پ  از انتقال آن  ض��رت ب��ه
مدینه، در کوفه ماندگار گردیدا ابوثمامه از افرادی بود که پ  از مرگ معاویه به  س��رو  بو 
عبی عبره السلم نامه نوشت و از وی دعوت نمود که به عراق و به سوی کوفه  رکت نمای��دا
مسبم بو عقرل پ  از ورود به کوفه مسئولرت جمع آوری اموال و اجناس از شرعران و خرید
سلح را بر عهده ی ابوثمامه گذاشتا پ  از شهادت مسبم ب��و عقر��ل، ابوثم��امه مت��واری و
مخفی شد و تلش فراوان ابو زیاد در پردا کردن وی به جایی نرسرد تا اینکه به هم��راه ن��افع

بو هلل برای یاری رساندن به  سرو بو عبی عبره السلم  رکت نمود و بدو مبحق شدا

1خطاب به سعید بن عبداللّه حَنَفی

سعرد بو عادال  نفی از جمبه کسانی بود که از نمازگزاران در مقابل  ملت دش��مو دف��اع
می کردا بعد از نماز ظهر، جنگ بال گرفت و سپاهران دشمو به  س��رو عبره الس��لم نزدی��ک
شدندا سعرد در ایو موقعرت از امام عبره السلم دفاع می کرد و خود را سپر تررهایی می نم��ود
که به جانب امام می آمدا او آن قدر در برابر تررهایی که از چپ و راست می آمدند ایس�تاد ت�ا

از پای درآمدا

گفته شده که چون سعرد بو عادال به زمرو افتاد، ایو گونه دعا نمود: «البّهُمَ ل یُعجرزلک. شَ��یءِ
تلریدُهُ، فَأَببرغ مُحمَدا صبى ال عبره و آله نلصرَتی ود.فعی ع.ور الحُس.��رور عبره الس��لم ، و.ارزُقن��ی
مُرافَقَتَهُ فی دارر الخلبودرم «خدایال چرزی تو را از آنهه بخواهی باز نمی داردا پ  یارى و دفاع
مرا از  سرو عبره السلم، به محم د صبى ال عبره و آله برسان و همراه شدن ب��ا او در س��راى

جاودان را روزىر مو بگردانام

532دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
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1خطاب به عمرو بن قَرَظه

عمرو بو قرظه یکی دیگر از یاران امام عبره السلم بود که بعد از ناردی جان��انه، در  ��الی که
به سختی زخمی شده بود بر خاک افتادا  سرو بو عب��ی عبره الس��لم خ��ود را ب��ه ب��الرو او
رساندا عمرو خطاب به امام عبره السلم گفت: «اَو.فَرحتُ ی.ابحوَ ر.سُولر البّه؟م «آیا وفا ک��ردم، ای
پسر رسول خدا؟م امام عبره السلم در پاسخ او فرمود: «نَع.مح اَنذ��ت. اَم��امری فر��ی الذج.نن��مر فَ��اقذرَاءح
ر.سُولَ البّه عنّی السَلم. و. اَعحبرمحهُ اَنّی فىر الرثذررم «آری، تو پرشاپرش مو در بهشت هستیا سلم

مرا به رسول خدا برسان و او را مطبع کو که مو نرز در پی تو می آیمام

عمرو پسر «قَرَظم بو کعبم استا قرظم از صحابه ی رسول خدا صبّی البّه عبر��ه و آل��ه و از
راویان  دیث و از یاران امررمؤمنان عبره السلم ب��وده اس��تا او در جن��گ ص��فرو یک��ی از
پرچم داران لشگر امام عبی عبره السلم بود و از لر  امررمؤمنان عبره السلم به عنوان  ��اکم

 هجری درگذشت و از او چند فرزند به جا ماند ک��ه در51فارس منصوب شدا وی در سال 
مران آنها عمرو و عبی از شهرت برخوردارند؛ عمرو به خالر ایثار و فداکاریش در دف��اع از

 سرو عبره السلم و عبی به جهت دشمو و کرو توزی اش با اماما

عمرو همزمان با  سرو بو عبی عبره السلم به کربل وارد گردید و مأموریت مذاکره با عمر بو
سعد به وی محول شدا و او مسئولرتش را، تا ورود شمر به کربل و قطع مراوده و گفتگو، ب��ه
نحو ا سو انجام دادا او از او لرو کسانی بود که در روز عاشورا از  سرو بو عبی عبره الس��لم

اجازه ی جهاد گرفت و در مقابل صفو  دشمو رجز خواندا

ام ا از آن سو عبی ب�و قرظ�ه، ب��ه هم�راه عمرس��عد و ب��ا لش��کریان ک��وفه ب�رای جن��گ ب�ا
 سرو بو عبی عبره السلم وارد کربل گردیدا وی در روز عاشورا چ��ون از ش��هادت ب��رادرش
مطبع گردید از مران صفو  بررون آمده و امام عبره السلم را ایو چنرو م��ورد خط��اب ق��رار
داد: «یا  سرو یا کذّاب و ابو کذّاب ا ررت اخی واضببته فَقَتَبذتَهُم « س��رول ای درو گ��و و
پسر درو گول برادر مرا فریب دادی و گمراه کردی و او را به قتل رساندیلم امام عبره السلم

286دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا،ا542دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
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در پاسخ فرمود: «انّی لم ا رر اخاک وما اضببته ولکو هداه البّه واضبّکم «مو ب��رادر ت��و را
فریب ندادم و گمراه نکردم، ببکه خدا او را هدایت کرد و تو را برراه گذاردام عبی بو قرظ��ه
گفت: «خدا مرا بکشد اگر تو را نکشملم و به آن  ضرت  مبه نمودا نافع بو هلل س��ر راه
او قرار گرفت و نرزه ای به او زد و او به زمرو افتادا دوستان عبی بو قرظه او را نجات دادن��د

و به سوی لشکر کوفه بازگرداندند و معالجه اش نمودندا

1به هنگام شهادت حبیب بن مُظاهر

همهنان که پرشتر گفته شد، آنگاه که امام عبره السلم برای ادای نماز ظهر درخواست توق��ف
جنگ را نمود،  ُص.رو بو تمرم با فریاد گفت: «ایو نماز پذیرفته نرستلم  ارب بو مظاهر به
 صرو پاسخ داد: «ز.ع.محت. اَننها ل تلقذا.لل مروذ آلر الرنسُولر و.تلقذا.لل مرنذک. یا  رمارُ؟م «گمان مى کنی
نماز خاندان پرامار پذیرفته نرست و نماز تو پذیرفته است، ای  مار؟لم  صرو با شنردن ایو
جمبه به  ارب  مبه نمود و یاران وی نرز به یاریش آمدند و چند تو هم ب��ه ی��اری  ��ارب
شتافتندا  ارب با اینکه سالخورده بود به خوبی جنگرد و تع��دادی از دش��مو را ب��ه هلک��ت

رسانرد تا آنکه از پا درآمد و دشمو سر از تنش جدا نمودا

امام در کنار پرکر بى سر او فرمود: «عرنذد.البّه اَ حتَسربُ نَفذسری و. ُماةَ اَصححابریم «[وجود و جان،
خود و یاران  مایتگرم را برای رضای خدا می دهم و به او تقدیم می کنمام

2با حرّ بن یزید ریاحی

درست پرش از شروع جنگ،  رّ بو یزید نزد عمر بو سعد رفت و گفت: «ای عمر، آیا تو با
ایو مرد وارد جنگ می شوی؟م عمر گفت: «آری، به خ��دا س��وگند؛ جنگ��ی ک��ه س��اده تریو
 ادثه آن افتادن سرها و قطع شدن دست ها باشدام  رّ گفت: «آی��ا ش��ما ب��ه آنه��ه  س��رو
پرشنهاد کرد راضی ناودید؟م عمر پاسخ داد: «اگر کار به دست مو بود می پذیرفتم، ولی امر��ر

290دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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تو [عاردال، نپذیرفتام

پ   ر کمی از لشکر فاصبه گرفت، و مردی از قاربه ی او به نام قلرّة بو قر  نرز همراه��ش
بودا  ر به قرة گفت: «ای قرة، آیا امروز اسب خود را آب داده ای؟م قرة گف��ت: «ن��هام  ��ر

گفت: «نمی خواهی آبش دهی؟م 

از قرة نقل شده است که: «به خدا مو گمان کردم می خواهد از جنگ کناره بگر��رد و خ��وش
ندارد که مو او را در آن  ال بارنما به او گفتم: اسام را آب نداده ام و اکنون می روم تا آب��ش
دهما پ  از آنجایی که بودم دور شدما و به خدا اگر بدانهه می خواست انجام دهد م��را نر��ز

آگاه کرده بود، مو نرز با او به نزد  سرو می رفتمام

 رّ اندک اندک از سپاه فاصبه می گرفت و به اصحاب  س��رو عبره الس��لم نزدی��ک می ش��دا
یکی از سپاهران عمر سعد، به نام مهاجر بو اَوس او را خطاب ق��رار داد و گف��ت: «ای پس��ر
یزیدل می خواهی چه کنی؟ آیا می خواهی  مبه کنی؟م  ر پاسخی نداد، و ل��رزه ان��دامش را

گرفته بودا

مهاجر گفت: «کار تو مشکوک استل به خدا سوگند، هرگز در هرچ جنگى، آنهه اکنون از تو
مى برنم، ندیده ب��ودما اگ�ر از م�و مى پرس�ردند ک��ه ش�جاع تریو م�ردر ک��وفه کرس�ت، از ت�و

نمى گذشتما پ  ایو چرست که از تو مى برنم؟لم

 رّ پاسخ داد: «همانا که مو، به خدا سوگند، خود را مران بهشت و دوزخ مخر ر مى برن��م و �
به خدا سوگند � ، هرچ چرز را بر بهشت بر نمى گزینم،  تّى اگر تکّه تکّه یا سوزانده ش��ومام

پ  اسب خود را به تاخت درآورد و به سوی  سرو عبره السلم شتافتا

چون  رّ نزد  سرو عبره السلم رسرد، گفت: «جانم به فدایت، اى پس��ر رس��ول خ��دال م��و،
همان کسى هستم که تو را از برگشتو، باز داشتم و چشم از تو برنگرفتم و همراهت آمدم ت��ا
تو را مجاور به فرود آمدن در ایو جا کردما گمان نمی کردم ک��ه ای��و گ��روه، پرش��نهاد ت��و را

ا به خدا سوگند، اگر گمان مى کردم که ک��ار ت��و را ب��ه1نپذیرند و کار تو را به ایو جا برسانند

انحاانایکارسایت،احراانیناسخنحنیاراانیزادرااینجحامیاسوید:ا«اناخودامىاسفنم:اانااشssكحلىادارد1
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اینجا می کشانند، آنهه با تو کردم را انجام نمی دادما و اکنون، از آنهه کرده ام، به سوی خ��دای
تعالی توبه می برم، آیا برای مو توبه ای [را ممکو، می برنی؟م  س�رو عبره الس�لم پاس��خ داد:

«نعم، یتوب ال عبرک فانزلم «آرىا خداوند، توبه ات را مى پذیرد، فرود آیام

 ر گفت: «سواره باشم، برایت سودمندترم تا اینکه پراده باشما ساعتی ب��رای ت��و ب��ا ایش��ان
سواره می جنگم، پایان کارم [خواهی نخواهی، ب��ه ف��رود آم��دن خواه��د انجامر��دام  س��رو
عبره السلم گفت: «فاصنع یر مک ال ما بدا لکم «خدا ر متت کن��د، ه��ر چ��ه ب��ه نظ��رت

مى رسد، همان گونه عمل کوام

پ   ر آمد و روبروی سپاهران عمر سعد ایستاد و آ از به س��خو ک��رد: «اى م��ردم ک��وفهل
مادرتان به عزایتان بنشرند و گریان شودل آیا ایو بنده ی صالح را دعوت کردید و چون آم��د،
تسبرمش کردید؟ اد عاى جان دادن در راهش را نمودی��د و س��پ  ب��ر او تاخته ای��د ت��ا او را
بکلشرد؟ او را بازداشته اید و اخترار را از کفش رُبوده و از همه سو محاصره اش کرده ای��د و از
روى آوردن به ایو همه سرزمرو هاى پهناور خدا براى در امان ماندن خود و خانواده اش، باز
داشته اید؟ اینک، اسررر دست شماست و اخترارر سود و زیانى براى خود نداردا او و خانواده و
یارانش را از آب جارى فرات، محروم نموده اید؛ آبى که یه��ود و مس��رحى و مج��وس، از آن
مى نوشند، و خوک و سگر صحرا در آن مى  بتند، آن گاه، ایشان از تش��نگى، در  ��ال ج��ان
سپردن هستندا چه بد رعایت محمد را درباره ی فرزندانش کردیدل خداوند، در روز تش��نگى

بزرگ وقرامته سررابتان نکندلم

پرادگان لشکر، به او  مبه بُردند و به او ترراندازى کردندا  ر بازگش��ت و پر��شر روى ام��ام
.1عبره السلم، آماده ی نارد، ایستاد

کنادراارخىاامور،اازاآنحن،ااطحعتاکنماتحاآنحن،امرااایرسنارلنناازااطحعنشحنانبینند؟اآنهssحانیssزاایssن
شsهحدتانحمنایاامsحمپیشsنهحدهحىاحسsیناراامىاپذیرنssدا[ساکsحرااsناخوشsىاخsحتمنامىایحاssد].»ا 

)521دحسین از،ا
دراکنحباهحیاتحریخی،اجزاحرّاانایزیداازاالرادادیگریاهمااناعنواناکسحنیاکssنادرارسزاعحشssوراااssن1

امحماعلیناالسلماپیوسنندایحداشدهااست،امالناس دااناححرثاساااوالحنوفاارادراسی،اکناسفنناشssده
استاکناپیشنرااراعقیدهایاخوارجااودند.
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 رّ بو یزید، از نخسترو کسانی بود که به ماارزه شتافت، و پ  از ناردی س��خت، ب��ه زمر��و
افتادا او را در  الی که هنوز رمقی در تو داشت از صحنه ی نارد بررون آوردندا

 سرو بو عبی عبره السلم، بر بالرو او  اضر شد و در  الی که  ا��ار از چه��ره اش می زدود،
 هستی،ده،گفت: «اَنذت. الحُر  کَما س.مَتک. المُک.،  ُرح فی الدُنذرا و.  رح فی الخررَةم «تو  رّ [ا آزا

1همانگونه که مادرت تو را چنرو نام نهاد؛ در دنرا آزاده ای و در آخرت آزادهام

2خطاب به زُهَیر بن قَین

روز عاشورا زهرر بو قرو بعد از خطاه ی  سرو بو عبی عبره السلم، خطاب به سپاهران عمر
سعد چنرو گفت: «ای مردم کوفه، شما را از عذاب الهی برم می دهما بر مسبمان واجب اس��ت
که خررخواه برادر مسبمانش باشدا ما تا ایو هنگام که جنگی برو ما درگرفته است، برادریم،
دارای یک آیرو و مذهارم و شما سزاوار نصرحت هستردا با وقوع جنگ، پرون��د م��ا گسس��ته
خواهد شد و دو ام ت جداگانه خواهرم بودا اینک پروردگار متعال م��ا و ش��ما را ب��ه وس��ربه
فرزندان پرامارش محمد می  آزماید، تا بارند با آنها چگونه رفتار می  کنرم و ما شما را به یاری
آنها و رها کردن عاردال بو زیادر بردادگر دعوت می کنرما زیرا شما در تم��ام دوران  ک��ومت
ایو دو نفر [عار��دال و پ��درش، ج��ز ب��دی از آن��ان چر��زی ندیده  ای��د: چش��م هاتان را مر��ل

دراا ضیامنحاعاایناسخناامحم از،ااناهنگحماخرسجاحراازالشكراعمراس داساپیوسننااssناامssحماسادر1
سفنگویااانداییاایناامحم ازاساحرانقلاشدهااست.ا

اع،اسفنناشدهاکناامحم ازاهنگحماشهحدتاحراایناش رارااسرسد:اا ضیامنحهمآنینادر
سانِ مَاالحُرُامُخنَلَفاالرامححلَنِ مَاالحُرُاحُرُااَنِیارِیحح

لَجحدَااِنَف سِنِاعِن دَاالعبححِسَن ْمَاال حُرُااِذ انحدیاحُسَیْنحن
«اهنریناآزاده،احُرّاریححىااست؛اسااناآزادهااى،اکنا[تنااس]اجحیگحهاآمssداساشssدِانیزهاهحسssت!اس
اناخوباآزادهااىاکنااوناحسیناندااداد،ادرانخسنیناسحعحتاصبحا[ایادرنگ]اجحناخssودارا

لدااکرد.»
امحامنحاعام نبرااننسحباایناش رااناامssحمارااتأییssدانمیاکننssداسااحنمssحلناایssناشss راسssرسدهای
شحعریادیگرااست.اا ضیامنحاعاایناش رارااازازاحنایكیاازااصححباامحم ازادرارسزاعحشوراانقل

کردهااند.
296دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا،ا323،اد4،اجتحریخاالطبری2
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می کشردند، دست و پایتان را می  بریدند، به سختی شکنجه  تان می  دادند و بر ساقه  های درخت
خرما به دارتان می  کشردندا ایشان خوبان شما و قاریان قرآن را می کشتند؛ همهون  جر ب��و

عدی و یارانش و هانی بو عروه و مانند او راام 

سپاهران عمر سعد، زهرر را دشنام دادن�د و عار�دال را س�تایش کردن�د و گفتن�د: «از اینج�ا
نمی  رویم تا اینکه رفرقت و همراهانش را بکشرم، یا اینکه تسبرم شوند و آنان را نزد ابو  زی��اد

بفرسترمام 

زهرر گفت: «ای بندگان خدا، فرزندان فالمه، که رضوان خدا بر او باد، به دوستی و یاری، از
فرزند سمره سزاوارترندا اگر به آنان کمک نمی کنرد، شما را به خدا ماادا آن��ان را بکش��ردا او
را با پسر عمویش یزید واگذاری��دا ب��ه ج��انم س��وگند، ب��دون کش��تو  س��رو نر��ز، یزی��د از

فرمانارداری شما خشنود خواهد بودام 

در ایو هنگام، شمر ترری به سوی او افکند و گفت: «ساکت شو، خ��دا ص��دایت را خ��اموش
کندا با پُر رفی ات ما را خسته کردیام 

زهرر گفت: «ای پسر کسی که ایستاده ادرار می کردل با تو  ر  نمی  زنما ت��و  ر��وانی بر��ش
نرستیا به خدا سوگند، گمان نمی کنم دو آیه از قرآن را درست بدانیل تو را بش��ارت می دهم

به خواری و رسوایی در روز قرامت و عذاب دردناکام 

شمر گفت: «تا ساعتی دیگر، خداوند تو و رفرقت را خواهد کلشتام 

زهرر پاسخ داد: «مرا از مرگ می  ترسانی؟ل ب��ه خ��دا س��وگند، م��ردن در کن��ار او از زن��دگی
جاودانه با شما نزد مو محاوب  تر استلم آن  گاه رو از او برگردانرد و خطاب به دیگران ب��ا
صدای ببند گفت: «بندگان خدا، ایو نادان خشو و امثال او، ش��ما را درب��اره دینت��ان فری��ب
ندهندا به خدا سوگند، شفاعت محمد صبی ال عبره و سبم به کسانی که فرزندان و اهل بر��ت

او و یاوران و مدافعان آنها را کشته اند، نمی رسدلم

در ایو هنگام، کسی زهرر را صدا زد و گفت: اباعادال عبره الس��لم می  فرمای��د: «برگ��ردا ب��ه
جانم سوگند، چنان که مؤمو آل فرعون مردمش را نصرحت کرد، ت��و نر��ز اینه��ا را نص��رحت
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کردی، اگر نصرحتشان فایده ای داشته باشدام

با شروع جنگ، زهرر و  رّ بو یزید با کمک هم به نارد شتافتندا هر گاه یک��ی از آن ه��ا ب��ه
محاصره می افتاد، دیگری نجاتش می داد تا اینکه  ر به شهادت رسردا در هنگام نماز ظه��ر،

زهرر از جمبه مدافعان نمازگزاران بودا

نقل شده که زهرر بو قرو پ  از یک  مبه و جنگ شدید، ب��ه خرمه ه��ا و ب��ه  ض��ور ام��ام
برگشت و در  الی که دستش را روی شانه ی امام گذاشت و ب��رای دومر��و ب��ار اذن جه��اد
می خواست، ایو دو برت شعر را خواند: «جانم به فدای تو که هدایت یافتی و هدایت ک��ردی؛
امروز روزی است که ج��د ت��و پر��امار را ملق��ات می کن��م، و  س��و و عب��ی مرتض��ی را و
جعفرلرار، آن جوانمرد سلح به تو را ملقات می کنم، و اسدالبّه  م��زه، آن ش��هرد زن��ده را

ملقات می کنمام

امام عبره السلم در پاسخ وی فرمود: «و.اَنَا اَلذقاهُمح ع.بی ارثذررک.م «مو نرز در پی ت��و ب��ه دی��دار
آنان خواهم آمدام زهرر به مردان نارد بازگشت و جنگرد تا به شهادت رسردا

1شهادت عابِس بن ابی شَبیب و شَوذَب

، همراه با شَوذب، هم پرمان قاربه اش، از سپاهران امام عبره السلم2عاب  بو ابی شارب شاکری
بودندا پ  از آ از نارد، عاب  به شوذَب گفت: «قصد داری چه کنی؟م

شوذب پاسخ داد: «چه کنم؟ل همراه تو در دفاع از فرزند فالمه، دختر رسول خدا، می جنگ�م
تا کشته شومام

عاب  گفت: «همرو گونه هم به تو گمان مى رفت؛ ام ��ا ن��هل پر��شر روى اباعا��دالبّه ب��رو، ت��ا

443،اد5،اجتحریخاالطبری،ا535-536صصشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
عحاس،ایكیاازادلسرتریناساکوشحترینایحراناامحماحسین ازااودهااست.اسی،انخسنیناکسssیااسssت2

کناسقنیامسلم،انحمنایاامحم ازارااارایاجم یاازاشی یحناکولناقرائssتاکssرد،اازاجssحاارخحسssتاسادر
ز.اعحاس،انحمنایامسلماراااناسویاامحم ازاارداساازاآناپس81حمحیتاازااساسخناسفتا ر.ا.ااناد

ملزماسیااوداتحادراکرالااناشهحدتارسید.
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گونه که شهادت دیگر یارانش را دیده، شهادت تو را نرز بارند و پاداش شکراایى ب��ر آنهمان 
را بارد، و مو نرز پاداش شکراایی بر تو را ب��ارما اگ��ر در ای��و لحظ��ه، ک��  دیگ��رى از ت��و
نزدیک تر داشتم، خوش داشتم که او را پرش برندازم تا برای کسب رضای خدا بر ش��هادت او
شکراایی کنم که امروز، برایمان سزاوار است با هر چه مى توانرم، کسبر پاداش کنرم؛ که پ�� 

از امروز، دیگر عمبى نرست و تنها  ساب استام

آنگاه شوذب آمد و بر  سرو عبره السلم سلم داد و روانه مردان شد و جنگرد تا به ش��هادت
رسردا

پ  از آن، عاب  نزد امام عبره السلم آمد و گفت: «یا اباعادالل به خدا سوگند ک��ه در روی
زمرو، هرچ ک ، چه دور و چه نزدیک، نزد م��و عزیزت��ر و محا��وب تر از ت��و نرس��تا اگ��ر
می توانستم با چرزی عزیزتر از جان و خونم، ستم و کشته ش��دن را از ت��و دور کن��م، چنر��و
می کردما درود بر تو، یا اباعادالل خداوند را گواه می گررم که بر مسرر هدایت از جانب ت��و و

از جانب پدرت هستمام پ  به مردان رزم شتافتا

گفته شده که چون سپاهران عمر سعد، عاب  را دیدند، او را شناختند و به خ��الر ش�هرت او
به دلوری هرچ ک   اضر به ماارزه ی تو به تو با وی نشدا تعداد زیادی از س��پاهران عم��ر

سعد به سوی او سنگ پرتاب کردند و سپ  او را ا اله کردند و به شهادت رساندندا

1خطاب به حَنظله شِبامی

یکی دیگر از یاران و اصحاب  سرو بو عبی عبره السلم به نام  نظبه ی شر��اامی در دف��اع از
اد زد: «ی.ا قَوحمر لرنّی أَخَا ُ ع.بَرحکل��م مُثذ��لَ ی.��وحمرامام پرش روی او ایستاد و خطاب به دشمو فری

الذأَ حزَابرا مرثذلَ د.أذبر قَوحمر نلوحٍ و.ع.ادٍ و.ثَمُود. و.النذریوَ مرو ب.عحدرهرمح و.م.ا البنهُ یُرریدُ ظلبذم ا لّبذعرا.ادرا و.ی.ا قَوحمر
لرنّی أَخَا ُ ع.بَرحکلمح ی.وحم. التننَادرا ی.وحم. تلو.ل ونَ مُدحبررریوَ م.ا لَکلم مُوَ البنهر مروذ ع.اصرمٍ و.م.و یُضذبرلر البنهُ فَم.ا

اى قوم م��و،لَهُ مروذ ه.ادٍ یا قوم ل تَقتلبوا  ُس.رن ا فرُسحرتَکلم ال برعذابٍ و قَد خاب. م.ور افتَرَىم «

337،اد4،اجتحریخاالطبری،ا298دسخنحناحسینااناعلی ازاازامدینناتحاکرال،ا1
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مو از [روزى، مثل روز دسته ها[ى مخالف خ��دا، ب�ر ش�ما مى ترس�م؛ [از سرنوش��تى، نظر��ر
سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پ  از آنها [آمدند،، و خدا بر بن��دگان [خ��ود،
ستم نمى خواهدا و اى قوم مو، مو بر شما از روزى که مردم یکدیگر را [به یارى ه��م، ن��دا
درمى دهند برم دارم؛ روزى که پشت کنان [به عنف، بازمى گردید براى شما در برابر خدا هرچ

].30-32[سوره ی  افر،  1 مایتگرى نرست و هر که را خدا گمراه کند او را راهارى نرستا
خدا شما را به عذابى [سخت، هلک مى کند و هر که دروغای قوم مو،  سرو را نکشرد که 

].»61[سوره ی له، بندد نومرد مى گردد 

 سرو بو عبی عبره السلم خطاب به وی چنرو فرمود: «ر. رم.ک. البّه ارننهُمح قَدر اسحتَوحج.اُوا الذع.ذاب.
 رروَ ر.دُوا ع.بَرحک. ما دع.وحتَهُمح ارلَرحهر مروَ الح.قّ و. نَه.ضلوا ارلَرحک. لرر.سحتَاررحُوک. و.اَصححاب.ک. فَکَرح��ف. برهر��مُ

 بر تو بادا در آن زمان که ایشان را ب��ه  �قاذلنَ و.قَدح قَتَبلوا ارخذوانک. الص الرحروَم «ر مت خدا
فراخواندی و نپذیرفتند و برخاستند تا خون تو و یارانت را بریزن��د مس��توجب ع��ذاب خ��دا

شدند، پ  چگونه است اکنون که برادران صالح تو را نرز کشته اندلم

 نظبه پاسخ گفت: «ص.د.قذت. جُعربذتُ فرداک.ا اَفَل نَرلوحُ ارلی ر.بُن��ا و.نَبذح.��قل براخذوانرن��ا؟م «راس��ت
گفتی، جانم به فدایتل پ  آیا ب��ه س��وی پروردگ��ار خ��ود نروی��م و ب��ه برادرانم��ان مبح��ق

نگردیم؟م

امام عبره السلم در پاسخ وی فرمود: «رُحح ارلی خَرحرٍ مروَ الدُنذرا و. ما فرها و. الی مُبذکٍ ل ی.احب��یم
«رهسپار شو به سوی بهتر از دنرا و هر چه در آن است، و به سوی مُبکی که زایل نشودام

پ   نظبه به رسم خدا افظی گفت: «اَلسَلمُ ع.بَرحک. یا اَباع.احدرالبّه ص.بنی البّ��ه ع.بَرح�ک. و. ع.ب�ی
أهحلر ب.رحترک. و.ع.رن . ب.رحنَنا و. ب.رحنَک. فی ج.نّترهرم «سلم ب��ر ت��و ای اب��ا عا��دال، خداون��د ب��ر ت��و و
اهل برتت ر مت فرستد و در بهشت مران م�ا آش��نایی آور.دام ام��ام عبره الس��لم پاس�خ داد:

«آمرول آمرولم  نظبه به سوی دشمو شتافت و جانانه جنگرد تا به شهادت رسردا

ایناآیحتاایحنگراسخنحنامؤمناآلالرعونادرامقحالالرعوناسایحرانااسست.1
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1خطاب به سیف بن حارث و مالک بن عبد

 «همدانم به نام «سرف بو  ار م و «مالک بو عادم که با همربنا به نقبی، دو نفر از قاربه
پسرعمو و از یک مادر بودند در روزهایی که هنوز رفت وآمد در مران کربل و کوفه ممک��و
بود خودشان را به کربل رساندند و به لشکریان  س��رو بو عبی عبره الس��لم پروس��تندا آن دو
عموزاده در روز عاشورا در  ��الی ک��ه اش��ک مى ریختن��د ن��زد آن  ض��رت آمدن��دا چ��ون
 سرو بو عبی عبره السلم گریه ی آنها را دید فرمود: «اَی ابنی اَخوی ما ی.احکرکما؟ فَوالبّه انّ��ی

درل چه چرز شما را به گریه درآورده؟ ک��هلَرحجُو اَنذ تَکونا بعد ساع.مٍ قریرَالع.رحوم «فرزندان برا
به خدا سوگند امردوارم ساعتی دیگر چشم روشو [و شادمان، شویدام

خدا ما را فدای تو کنادل ما بر خود گریه نمی کنرم، ببکه گ�ریه ی م�ا ب��ر توس��ت ک��هگفتند: «
می برنرم دشمو تو را در مران گرفته و ما نمی توانرم ب��ه چر��زی بر��ش از ج��ان خ��ود پاس��ت

بداریمام

امام عبره السلم در پاسخ ایشان فرمود: «جزاکلم.ا البّهُ یا ابنی اَخوی ع.وذ وُج��دکلما مر��وذ ذل��ک.
و.مواساترکلما اری ای ا حس.وَ جزاء المتّقروم «فرزندان برادرل خدا در برابر ایو عالفه و یاری شما

بهتریو پاداش پارسایان را عطایتان کندام

پ  آن دو جوان رو به مردان گذاشتند در  ��الی ک��ه گ��ویی در رفت��و ب��ر یک�دیگر س��اقت
مى گررندا در همرو  ال رو به سوی خرمه ها کردند و اینهنرو با ص��دای ببن��د وداع نمودن��د:
«السلم عبرک یا بو رسول  البّهم و امام فرمود: «و. ع.برکما الس��لم و ر م��م البّ��ه وبرک��اتهم
آنگاه به همراه هم وارد کارزار شدند و در ماارزه از یکدیگر  مایت مى نمودند تا آنک��ه ه��ر

دو به شهادت رسردندا
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1هنگام شهادت طفل صغیر

در اواخر نارد،  سرو عبره السلم نزدیک خرمه ها آمد و نشستا فرزندش عادالبّه بو  سرو
را � که خلردسال بود � [برای خدا افظی، نزد وی آوردندا امام عبره السلم، او را در آ ��وش
گرفت که ناگاه ترری که مردى از بنى اسد به سوی  سرو عبره السلم افکنده بود ب��ه ک��ودک
اصابت نمودا دست  سرو عبره السلم از خون کودک پر شدا آن  ضرت خون را ب��ه زمر��و
ریخت و چنرو دعا کرد: «ر.بُ لن تَکلو  .ا.ست. ع.ننا الننصرَ مروَ السَماءر، فَاجع.ل ذلر��ک. لرم��ا هُ��و.
خَررٌ، و.انتَقرم لَنا مرو هؤللءر القَومر الظّالرمروَم «پروردگارا ل اگ��ر ی��ارىر آس��مانى را از م��ا دری��غ
داشتى، آن را براى چرزی بهتر قرار ده و انتقام ما را از ایو مردم ستمکار بگر��رام س��پ  آن

کودک را آورد و کنار کشتگان خاندانش قرار دادا

2شهادت حضرت ابوالفضلسین

 سرو بو عبی عبره الس��لم ب��ه ش��هادت رس��ردند، عا��اس ب��و عب��یچون بسراری از یاران 
عبره السلم، به برادرانش عادال، جعفر و عثمان، فرزندان عبی عبره السلم ک��ه م��ادر همگ��ی
آن ها ام الانرو عامری بود، گفت: «قدم پرش نهرد، جانم به فدایتان، و از آقایتان  مایت کنر��د

تا به پای او جان دهردام

آنان همگی به مردان نارد شتافتند و از  سرو بو عبی عبره السلم دفاع کردند تا ب��ه ش�هادت
رسردندا پ  عااس خود به یاری  سرو بو عبی عبره الس��لم ش��تافت و ه��ر کج��ا  س��رو

عبره السلم می رفت با او بود و همراه وی می جنگردا

گفته شده که در  رو نارد، تشنگی بر  سرو بو عبی عبره السلم شدت گرف��ت و او تص��مرم
گرفت خود را به فرات برساند، سپاهران ابو سعد از راه رسردند و راه را بر ام��ام عبره الس��لم
بستند و یکی از آنان، که مردی از بنی داررم بود فری�اد زد: «وای ب��ر ش�مال مر��ان او و ف��رات

.ادراموردانحماایssناکssودااساکیفیssتاشssهحدتاسیااخنلف571،ادشهحدتانحمنایاامحماحسین از1
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 ائل شوید و آب را در اخترارش نگذاریدام

در آن سو، عده ای از دشمنان که عااس عبره السلم را از  سرو عبره السلم جدا کرده بودن��د،
از هر لر  بر او  مبه بردند و عااس با ایشان جنگرد تا به شهادت رسردا

شرکت کنندگان در قتل او، زید بو ورقاء و  کرم بو لفرل بودند که پ  از آنکه زخم هایش
افزون شد و دیگر نتوانست  رکت کند، او را به شهادت رساندندا

1در شهادت عبدال بن حسنسین

گروهی از پرادگان سپاه عمر بو سعد، به فرماندهی شمر بو ذى الجوشو، پرش��روى کردن��د و
به سوى خرمه اى که خانواده  سرو عبره السلم در آن بود، رفتند و مر��ان او و خرمه ه��ایش،
مانع شدندا  سرو عبره السلم رو به آنان گفت: «و.یبَکلمل لن لَ��م ی.کل��و لَکل��م دی��وٌ، وکلنتل��م ل
تَخافونَ ی.وم. الم.عادر، فَکونوا فی أمرر دُنراکلم أ رارا  ذَوی أ س��ابٍ، امنَع��وا ر. ب��ی وأهب��ی مر��و
للغامرکلم وجُه الرکلمم «واى بر شما ل اگر دیو ندارید و از روز معاد نمى هراسرد، دس��تر ک��م در
دنرایتان آزاده و بزرگح م.نش باشردا خرمه و خ��انواده ام را از دس��تارد اراذل و اوباش��تان دور
بداریدام شمر گفت: «ایو [ ق، براى تو هست، اى پسر ف��المهلم، پ��  ب��ه س��مت  س��رو

عبره السلم آمدندا

 سرو عبره السلم به آنها  مبه مى برد و آنها را از هم مى شکافت، تا آنک��ه آن ه��ا ب��ه ل��ور
کامل، گررد او را گرفتندا در ایو هنگام عادال بو  سووعه، که پسربهه ای بود، ب��ه س��وى او
آمدا زینب عبرهاالسلم او را گرفت تا نگاه دارد،  سرو عبره السلم نرز به خ��واهرش گف��ت:
«او را نگاه دارلم ام ا عادال تسبرم نشد و به سوى  س��رو عبره الس��لم دوی��د و در کن��ارش

ایستادا 

یکی از دشمنان با شمشرر ب��ه س��وى  س��رو عبره الس��لم  مب��ه ک��ردا عا��دال گف��ت: «اى
مادرحخارثل آیا عمویم را مى کلشى؟م آن مرد، شمشررش را بر او زدا عادال، دستش را س��پر
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کرد و شمشرر، آن را از آرنج، قطع کرد و فقط به پوست آویزان ماندا عادال، مادرش را صدا
زدا  سرو عبره السلم او را گرفت و به سرنه اش چسااند و گفت: «ی.ا بوَ أخی، ارصارر ع.بى م��ا
نَزَلَ برک.، و.ا تَسرب فی ذلرک. الخَررَ، فَإرنن البّه َ یُبحرقلک. برآبائرک. الص الرحروَ؛ بررَسولر البّه ر صبى ال
عبره و آله وع.بریُ بور أبی لالربٍ، و .مزَةَ و ج.عفَرٍ، و.الح.س.ور بور ع.بریٍ ص.بنى البّه ل ع.بَرهرم أجم.عروَم
«اى فرزند برادرمل بر آنهه به تو رسرده، شکراایى کو و آن را خرر به شمار آور، که خداوند،
تو را به پدران شایسته ات مبحق مى کند؛ به پرامار خدا، عبى بو ابى ل��الب،  م��زه، جعف��ر و

 سو بو عبى، که خداوند بر همه آنان درود فرستدام

گفته شده است که  رمبم بو کاهل ترری به عا��دال ب��و  س�ووعه زد و وی را ب��ه ش�هادت
رساندا

1 در میدان شهادته السلمامام علی

سرانجام همه ی یاران امام عبره السلم ب��ه ش��هادت رس��ردند، و آن  ض��رت ب��ه تنه��ایی، در
 الی که از زخم های بسرار برداشته بود، شمشرر می زد و سپاهران را می راندا پرادگ��ان ب��ر او

یورش می بردند و او نرز به آن ها یورش می برد و آن ها را از چپ و راست می تاراندا

آنگاه  سرو عبره السلم را تررباران کردندا امام عبره السلم از جنگردن ب��از مان��د و آن��ان در
برابرش صف کشردندا

سپاهران عمر سعد از ایو ابا داشتند که به امام عبره السلم نزدیک شوندا گویی که هر گروهی
می خواست گروه دیگر کار را تمام کندا شمر بو ذى الجوشو، سواران و پرادگانش را ندا داد
و گفت: «واى بر شمال مادرانتان به عزایتان بنشرنندل چه چر��زى را از او انتظ��ار مى کش��رد؟م
پ ، از هر سو به  سرو عبره السلم  مبه شدا هر ک  ضربه ای به وی می زد، تا آنکه ام��ام

عبره السلم به زمرو افتادا

خولى بو یزید اَصا.حى، بى درنگ، از اسب پراده شد تا سر  سرو بو عب��ی عبره الس��لم را از
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تو جدا کند؛ ام ا لرزه بر اندامش افتاد و نتوانست ایو کار را انجام ده��دا ش��مر ب��ه او گف��ت:
«خدا بازوانت را بشکندل چرا مى لرزى؟م سپ  خودر شمر پراده شد و سرر امام عبره السلم را

قطع کرد و آن را به خولى بو یزید داد و گفت: «آن را براى امرر عمر بو سعد بارام

1آخرین مناجات حسین بن علیسین

گفته شده که آخریو دعای  سرو بو عبی عبره السلم، هنگامی که او را در مر��ان گرفتن��د و
مغبوب شد، ایو بود: «البّهُمَ [أنت.، مُتَعالری الم.کانر، ع.ظرمُ الج.ا.روتر، شَدیدُ المرح��الر،  َنر��یب ع.��ور
الخَلئرقر، ع.ریضُ الکراریاءر، قادررِ ع.بى ما تَشاءُ، قَریبُ الرن م.مر، صادرقل الو.عدر، سابرغل النّعم.مر،  .س.ول
الا.لءر، قَریبِ لذا دُعرت.، مُحرطٌ برما خَبَقت.، قابرلل التنوب.مر لرم.و تاب. للَرک.، ق��ادررِ ع.ب��ى م��ا أر.دت.،
ومُدررکِ ما لَبَات.، وشَکورِ لذا شلکررت.، وذَکورِ لذا ذلکررت.، أدع��وک. مُحتاج��ا، وأر َ��بُ للَر��ک.
فَقررا، وأفزَعُ للَرک. خائرفا، وأبکی للَرک. م.کروبا، وأستَعرول برک. ضَعرفا، وأتَو.کن��لل ع.بَر��ک. کافرر��ا؛
ال کلم ب.رنَنا وب.روَ قَومرنا، فَإرننهُم  َرّونا وخَد.عونا وخَذَلونا، و َد.روا برنا وقَتَبونا، ونَحول عرترَةل نَاررُک.،
و وُلدُ  .ارارک. مُح.مَدر بور ع.ادر البّهر صبى ال عبره و آله النذری اصطَفَرتَهُ برالرّسالَمر، و.ائتَم.نتَ��هُ ع.ب��ى
و. ررک.، فَاجع.ل لَنا مرو أمررنا فَرَجا  وم.خرَجا ، بررَ م.ترک. یا أر .م. الرّا رمروَم «خداوندال ت��و وال
مکان، سرتلرگ اقتدار، سخت کرفر و بى نراز از آفریده هایى؛ بزرگی ات فراگرر است و به آنه��ه

فرو ریزنده ی نعمت، نرکو آزم��ون،بخواهی توانایی؛ ر متت نزدیک و وعده ات صادق است؛ 
بر آنهه آفریده ای ا ��اله داری؛ ت��وبه ی آن ک��  را ک��ه ب��هو چون خوانده شوی نزدیکی؛ 

سویت توبه کند پذیرایی؛ بر آنهه اراده کنی توانایی؛ آنهه را که بخ��واهی درخ��واهی ی��افت؛
کسی را که شکرگزار تو باشد شکرگزاری؛ یاد کننده ات را یادکننده ایا مو ت��و را خ��وانم ک��ه
نرازمندم، و به سوی تو روی آرم که درمانده  اما از تو فریاد خواهم که ترس��انم، و در براب��رت
می گریم که  مگرنم، از تو مدد می لبام که ناتوانم، و بر تو توکل می کنم که بسنده ایا در مران
ما و قوم ما داوری کو که آنان ما را فریفتند و نررنگ زدند و ما را وا نهادند و به ما خر��انت
کردند و به قتبمان رسانردند، و ما خاندان پرامار تو و فرزندان  ارب تو محمد صبّی البّه عبره
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و آله هسترما آن  ک  که به رسالت انتخاب نمودی و امرو و رش قرار دادیا پ  در کار ما
 ما گشایش و راه بررون شدنی [از تنگنا، قرار ده، به ر متت ای مهربان تریو مهربانانامیبرا
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1: مسلم بن عقیل در کوفه1پیوست 

2وارد شدن مسلم به کوفه و بیعت مردم با او

مسبم آمد تا وارد کوفه شد و در خانه مختار بو ابى عُا.رد فرود آمدا ش��رعرانتاریخیالطبریری
به رفت و آمد با مسبم پرداختندا چون گروهى از کوفران در آن جا اجتم��اع کردن��د، مس��بم،
نامه  سرو عبره السلم را برایشان خواند و آنان به شد ت گریستندا آن گ��اه ع��اب  ب��و اب��ى
شَاربر شاکرى برخاست و  مد خدا کرد و او را سپاس گزارد و گفت: «ام ا بعد، مو از لر 
مردم، سخو نمى گویم و نمى دانم در درون آنها چه مى گذرد و تو را در باره آن��ان نمى فریا��ما
به خدا سوگند، از آنهه خودم را برای آن آماده کرده ام، سخو مى گویما به خدا س��وگند، ه��ر
گاه مرا فرا بخوانرد، شما را اجابت مى کنم و ب��ه هم��راه ش��ما ب��ا دش��منانتان مى جنگ��م و ب��ا
شمشررم از شما دفاع مى کنم تا خدا را ملقات کنم و از ایو کار، چر��زى ج��ز رض��اى خ��دا

نمى خواهمام

سپ   ارب بو مُظاهر فَقع.سى برخاست و گفت: «خدا تو را ر مت کندل با جملتى کوت��اه،
آنهه در دل داشتى، گفتىام سپ  گفت: «سوگند به خدایى که جز او خدایى نرست، مو نر��ز
مانند عاب  هستمام سپ   .نَفى، مانند همرو سخنان را بر زبان راندا  .ج اج بو عبى گفت:
«به محم د بو برشذر گفتم: تو هم سخنى دارى؟م گفت: «دوست دارم خداون��د، اص��حابم را ب��ا

پرروزى، عزیز گرداند ولى دوست ندارم کشته شوم و خوش نمى دارم که دروغ بگویمام

شرعران به نزد مسبم رفت و آمد داشتند ، تا ایو که محلّ اقامت او شناسایی ش��د و خ��ار ب��ه
نلعمان بو بشرر رسردا

 مسبم بو عقرل آمد تا وارد کوفه شد و در منزل مختار بو ابى عُا.رد، سُ��کنی گزی��داالرشادر
شرعران به رفت و آمد نزد او رو آوردندا هر گاه گروهى از شرعران نزد او اجتماع مى کردن��د،

اینااخشاشحملامجموعناایاازاسزارشاهح،اازامنحاعامخنلف،ااست.ادراااندایاهراسssزارشانssحمامنبssع1
آناآمدهااست.
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نامه ی  سرو بو عبى عبره السلم را برایشان مى خواند و آنان مى گریستندا مردم با او برع��ت
 نف��ر رس��ردا آن گ��اه1کردند و ایو برعت، ادامه یافت تا [شمار برعت کنندگان، به هجده ه��زار

مسبم � که خدا ر متش کند � برای  سرو عبره السلم نامه نوشت و به ایشان خ��ار داد ک��ه
هجده هزار نفر برعت کرده اند و از او خواست به کوفه برایدا رف��ت و آم��د ش��رعران ب��ه ن��زد
مسبم، ادامه داشت تا ایو که محلّ اقامتش شناسایی شد و خار به نعمان بو بش��رر رس��ردا او

والى کوفه از جانب معاویه بود و یزید هم او را ابقا کرده بودا

2سخنرانی نُعمان بن بَشیر برای مردم کوفه

 نعمان بو بشرر، نزد مردم آمد و بر منار رفتا  مد خدا ک��رد و او را س��پاستاریخیالطبرىر
گزارد و گفت: «ام ا بعد، � بندگان خدا � از خدا پروا کنرد و در تفرقه و فتنه و آشوب، شتاب
مکنرد؛ چرا که در فتنه و تفرقه است که مردان هلک مى شوند و خون ه��ا ریخت��ه مى ش��ود و
اموال به  ارت مى رود ام نعمان  مردى بردبار، اهل عا��ادت و آرام�ش لب�ب ب�ودا آن گ�اه
گفت: «مو با کسى که با مو نجنگد، نمى جنگم و بر کسى که به مو هج��وم نر��اورده ، هج��وم
نمى برم و به شما دشنام نمى دهم، متعرّض کسى نمى شوم، و به صرر  اتّهام و گمان، کس��ى را
نمى گررم؛ لرکو اگر شما از نر ات خود، پرده برداشترد و برعت خود را شکسترد و ب��ا پرش��واى
خود به مخالفت برخاسترد، سوگند به خدایى که جز او خدایى نرست، با همرو شمشرر، تا در
دست مو است، با شما خواهم جنگرد، گرچه از مران شما، کسى یارى ام نکند؛ لرکو امردوارم
در مران شما، آن که  ق را مى شناسد، برشتر باش��د از کس��ى ک��ه بال��ل، او را گم��راه ک��رده

استام

آن گاه عاد البّه بو مسبم، پسر سعرد  ضرمى و هم پرمان بنى امر ه، برخاست و گف��ت: «ای��و

هرااندااینات دادادرااسیحریاازامنحاعاکهناآمده،اامحاا یداانانظرامیارسداکناالرادیاکنامسssلمااز1
ای تاایشحنامطمئنااودهاانااینات دادارسیدهااحشند.ااحنمحلنااینات داداتخمینیااستاسااحاتوجناان

نهضتاامحمانااسنقبحلاظحهریاالراداساادعحهحیاایشحناححصلاشدهااست.اارایاتحلیلاایشنر،ار.ا.ا
.133-139اصصحسین ازاساقیحماکرال،
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وضعرت را جز ستمگرى [به زور، اصلح نمى کندا ایو روی ه اى که ت��و ب��ا دش��منت در پر��ش
گرفته اى، شروه ناتوان هاستلم نعمان گفت: «اگر مو جزو ناتوان ها، ول��ى در مس��رر ال��اعت
خدا باشم، برایم دوست داشتنى تر است از ایو که جزو عزیزها، ولى در مسرر نافرم��انى خ��دا

باشمام آن گاه از منار فرود آمدا

 عاد البّه بو مسبم [از مجب  نعمان، بررون آمد و براى یزید بو معاویه چنر��وتاریخیالطبرىر
نامه اى نوشت: «ام ا بعد، مسبم بو عقرل، وارد کوفه شده است و پرروان  سرو بو عبى، با او
برعت کرده اندا اگر کوفه را مى خواهى، مردى نررومند به کوفه بفرست که بتواند دستورات ت��و
را اجرا کند و با دشمنت، مانند تو رفتار کندا به راستى که نعمان بو بشرر، مردى ناتوان است
و یا خود را به ناتوانى مى زندما او نخسترو کسى بود که براى یزید نامه نوشتا سپ  عُمارة

بو عُقاه و عمر بو سعد بو ابى وقّای، نرز چنرو کردندا

1 اننعاب عبیدال بن زیاد به حکومت کوفه

 چون نامه هاى بسرارى در فاصبه دو روز به دست یزید رسرد، وى سر��رجون،تاریخیالطبرىر
 لم معاویه، را خواست و از او پرسرد: «نظر تو چرست؟ به درستى که  سرو، قص��د ک��وفه
کرده و مسبم بو عقرل در کوفه برایش برعت مى گرردا از ناتوانى نعمان و س��خنان نابج��اى او
نرز گزارش هایى به مو رسرده استام آن گاه نامه ها را برایش خوان��د [و گف��ت :، «رأى ت��و
چرست؟ چه کسى را بر کوفه بگمارم؟م الاتّه یزید، همرشه عار��د البّ��ه ب��و زی��اد را س��رزنش

می کردا

سررجون گفت:« اگر معاویه اینک زنده شود، آیا به نظر او تَو مى دهى؟م یزید گفت: «آرىام
سرجون، فرمان معاویه در باره  کومت عاردالبّه بر کوفه را بررون آورد و گفت: «ای��و، نظ��ر
معاویه استا او از دنرا رفت و دستور داده بود که ایو فرمان نوشته شودام یزید ، ایو رأى را

پذیرفت و کوفه را به عارد البّه واگذار کرد و  کم زمامدارى آن شهر را برایش فرستادا

250،اد248دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
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: یزید نوشت: «از بنده ی خدا یزید، امرر مؤمنان ، به عارد البّه ب��وخوارزمى مقتلیالحسینحسی
زیادا درود بر تول ام ا بعد، هر ستوده اى، روزى نکوهرده مى ش��ود و ه��ر نکوهر��ده اى، روزى
ستودها گذشته ها گذشته و تو رشد کرده اى و به منصب هایى ارتقا یافته اى، چنان که ش��اعری

قدیمى گفت: 

بال رفتى تا از ابرها بالتر شدى،

اکنون جایى جز نشرمنگاه خورشرد ندارىا

از مران همه ی زمان ها ایو زمان، و از مران همه شهرها شهر تو، به  س��رو دچ��ار ش��ده و از
مران همه کارگزاران، تو به او دچار گشته اى و در ایو آزم��ون، ی��ا آزاده خ��واهى ب��ود و ی��ا

بنده اى که مانند بردگان ، بندگى مى کندا

لرفدارانم از کوفران، به مو خار داده اند که مسبم بو عقر��ل در ک��وفه نر��رو جم��ع مى کن��د و
مى خواهد مران مسبمانان، اختل  برفکند و جمع بسرارى از شرعران ابو تراب وعبىه، دور او
گرد آمده اندا هر وقت نامه ام به دستت رسرد و آن را خواندى،  رکت کو ت��ا ب��ه ک��وفه وارد
شوى و مرا از آن نا ره خالرجمع کنى؛ که آن جا را به تو س��پرده و ض��مرمه  کم��رانى ات

ا آن گاه مانند مردى خشمگرو که به دناال کسى مى گ�ردد ک��ه او را ب��ه خش�م آورده1کرده ام
است ، در جستجوى مسبم بو عقرل باش و وقتى بر او دست یافتى، از او برعت بگر��ر و اگ��ر
برعت نکرد او را بکلش و بدان که در اجراى آنهه به تو فرم��ان دادم، هر��چ ع��ذرى پ��ذیرفته

نرستا شتاب، شتابل سرعت، سرعتل والسلملما

آن گاه نامه را به مسبم بو عمرو باهربى سپرد و دستور داد که به سرعت، آن را به عار��د البّ��ه
برساندا چون نامه به عارد البّه رسرد و آن را خواند، دستور داد وسایل سفر ب��راى رفت��و ب��ه

کوفه فراهم شود و خود نرز آماده  رکت شدا

عبیدالادراآنازمحناامیرااعرهااود.1
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1تسلط ابن زیاد بر کوفه

 ابو زیاد بر سران قاربه ها و مردم بسرار سخت گرفت و گفت: «نام افراد  ریاهتاریخیالطبرىر
و کسانى که امررمؤمنان به دناال آنان است و پرروان خوارج و افراد تفرقه افکو را ک��ه عقر�ده
به مخالفت و جدایى دارند، برایم بنویسردا هر ک��  ن��ام ای��و اف��راد را بنویس��د، چر��زى ب��ر
عهده اش نرست؛ ولى اگر ننویسد، باید تضمرو کند که در مران افراد قاربه ی او، کس��ى ب��ا م��ا
مخالفت نمى ورزد و بر ضد   کومت سرکشى نخواهد کرد و هر که گزارش یا تعهدی چنر��و
ندهد،  کومت، نسات به او تعه دى نخواهد داشت و مال و خونش براى ما  لل استا ه��ر
سردسته قاربه که در محدوده او ، یکى از کسانى یافت شود که مورد پرگرد امررمؤمنان اس��ت

 و  قّ نقابت وى،مى شودو او را به ما معرّفى نکرده باشد، بر درر خانه اش به چارمرخذ کشرده 
مُبغا مى گردد و به جنگبى در عُمان، تاعرد مى شودام

مسبم پ  از آمدن عاردال بو زیاد، از خانه ی مختار ب��ه خ��انه ی ه��انی ب��وتاریخیالطبرىری
 نقل مکان کردا2عُروه ی مرادی

3شناسایی محل مسلم و دسنگیری هانی

ابو زیاد، جاسوسی را به کشف مکان مسبم مأمور کردا آن جاسوس توانست یاران مس��بم را
با دادن پرمان های محکم و [ادعای، کمک مالی [به نهضت، فریب دهد و خ��ود را ب��ه مس��بم

برساندا سپ  چند روز پرش او رفت و آمد کرد و اخاار را به ابو زیاد رساندا

 ابو زیاد، محم د بو اشعث کرنذدى و اسماء بو خارجم بو  ُص.��رو فَ��زارى راأنسابیالشرافر
نزد هانى بو عروه فرستاد و آن دو با وى ملیمت کردند، تا ایو که او را [به فریب، ن��زد اب��و

255،اد254دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
هحنیااناعرسه،اازایحراناپیحمبر دزاساامحماعلی ازااوداسادراهمنایاجنگاهحیاامssحماعلssی ازاسیارا2

همراهیاکرد.ااساازرگاقبیلنااssوداسااحssنرامالssراساناداشssت،اساالssرادااسssیحریاازاقssبیلنااشاادعssحی
طرلداریاساحمحیتاازااسارااداشنند.

49،اد2اجالرشحد،،ا267،اد265دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا3
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زیاد آوردندا عاردالبّه، او را به خالر پناه دادن به مسبم بو عقر��ل، س��رزنش ک��رد و ب��ه وى
: «مردم ، متّحد و هم سخو اندا چرا در جهت تفرقه و جدایى آنان، به م��ردى ک��ه ب��راى1گفت

تفرقه افکنى آمده، کمک مى کنى؟م

هانى به خالر پناه دادن به مسبم، عذرخواهى کرد و گفت: «خداوند، کارهاى امرر را س��امان
بخشدل او بدون الّلع و آمادگى مو، وارد خانه ام شد و از مو خواست که به او پناه ده��ما از

ایو جهت، د.یحنى بر گردنم ا ساس کردمام

.2عاردالبّه گفت: «پ  او را نزد مو براور تا تلفى اشتااهاتت گرددام ه��انى، امتن��اع ورزی��د
عاردالبّه گفت: «به خدا سوگند، اگر او را نراورى، گردنت را خواهم زدام

هانى گفت: «به خدا سوگند، اگر گردنم را بزنى، شمشررها بر گررد خانه ات بسرار مى شوندام

عاردالبّه دستور داد او را نزدیک آوردند و او را با چوبى یا عصایى ک��ج ک��ه هم��راه داش��ت،
چنان زد که برنى اش شکست و پرشانى اش شکا  برداشتا آن گاه دستور داد او را در یک��ى

از اتاق هاى قصر، زندانى کنندا

عارد البّه به هانى گفت: «آیا تو پ  از نابودىر خارجران، خارجى شده اى؟ خون ت��والرشادری
بر ما  لل استل او را به بند بکشردام پ  او را بر زمرو کشانده به اتاقى افکندن��د و درر آن

را بستندا ابو زیاد گفت: «پاساانانى بر او بگماریدم، ایو کار را کردندا

 سان بو اسماء برخاسته گفت: «بهانه ی خارجى گرى را درباره ی هانى به یکسو نره، ب��ه م��ا
دستور دادى او را به نزد تو آوریم و چون آوردیمش، برنى و روى او را شکس�تى و خ�ونش

را بر ریشش روان کردى، و می خواهى او را بکشى؟لم

عاردالبّه گفت: «تو اینجا هستى؟م پ  دستور داد او بزنند و در گوشه ای از مجب  بنش��انندا

دراسزارشاارشحداآمدهاکنااانازیحداجحسواخوداراااحاهssحنیارساssرساکssرداساهssحنیامنssوجناشssداکssن1
اانازیحداازاحضورامسلمادراخحننایااسااطلاایحلننااست.

دراسزارشاارشحداآمدهاکناهحنیااناتسلیمامسلماراضیانشداساعذراخودارااایناسونناایحناکرداکssنااس2
اناخحننایامناپنحهندهاشدهااست.
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محمد بو اشعث گفت: «ما به هر چه امرر بپسندد خوشنودیم، چه به سود ما باشد و چ��ه ب��ر
زیان ما، چون امرر بزرگ و مهتر ما استلم

از آن سو، عمرو بو  جاج زبررى شنرد که هانى کشته شده پ  با ق��اربه ی م.ذ ر��ج آم��ده و
قصر ابو زیاد را محاصره کرد، و گروه بسرارى با او بودند، آنگاه فری��اد زد: «م�و عم��رو ب��و
 جاجم و اینان سواران قاربه ی م.ذ رج هستند، ما که از پرروى خبرفه دس��ت برنداش��ته، و از
گروه مسبمانان جدا نشده ایم [،پ  چرا باید بزرگ ما هانى کش��ته ش��ود،؟م و این��ان ش��نرده

بودند که هانى کشته شده استا

پ  به عاردالبّه بو زیاد گفتند: «ایو قاربه ی م.ذ رج است که بر در قصر ریخته ان��دلم ابو زی��اد
به شریح قاضى گفت: «به نزد بزرگشان [هانى، برو و او را بارو، سپ  بررون رو و این��ان را
آگاه کو که او زنده است و کشته نشدهام شریح به اتاق هانى آم��ده او را دی��دا چ��ون ه��انى
شریح را دید گفت: «اى خدال اى مسبمانانل ق��اربه ی م��و هلک ش��دندل کجاین��د دین��دارانل
کجایند مردم شهر؟م و خون به ریشش می ریخت، که صداى فریاد و  و ��ا از بر��رون قص��ر
شنرد، پ  گفت: «مو گمان دارم اینها فریاد قاربه ی مذ ج و پرروان مسبمان مو است، همانا

اگر ده تو پرش مو آیند مرا رها خواهند ساختلم

شریح که ایو سخو را شنرد به نزد قاربه ی مذ ج آمده گفت: «همرو که امر��ر آم��دن ش��ما و
سخنانتان را درباره ی بزرگتان شنرد، به مو دستور داد بر او درآیم، پ  مو پرش او رفت��م و
او را بدیدم، و به مو دستور داد شما را بارنم و به اللع شما برس��انم ک��ه او زن��ده اس��ت، و
اینکه به شما گفته اند او کشته شده، دروغ استام عم��رو ب��و  ج��اج و همراه��انش گفتن��د:

«اکنون که کشته نشده، خداى را سپاسگزاریمم و پراکنده شدندا

1حرکت مسلم بن عقیل به سوی دارالحکومه

: عاردالبّه چون هانى را کتک زد و زندانى نمود، ترسرد که م�ردم ب��ه خ��الر اوتاریخیالطبرى

،اجتحریخاالطبری،اا276،اد274،اد273،اد272،اد268دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
369،اد5
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شورش کنندا از ایو رو، از قصر ودارالحکومهه بررون آم�د و ب�ر من�ار رف��ت و ب�ه هم�راه او
بزرگان کوفه، نگهاانان و خدمتکارانش بودندا او  مد و ثناى خدا را ب��ه ج��ا آورد و آن گ��اه
گفت: «ام ا بعد، � اى مردم � به الاعت خداون��د و پرش��وایانتان چن��گ زنر��د و از اختل  و
تفرقه بپرهرزید تا ماادا نابود و خوار گردید و کشته شوید یا م��ورد س��تم و محرومر��ت ق��رار
گرریدا برادرت کسى است که با تو یک رنگ باشد، و آن که [پرش از تناره، ترس��انذد، مع��ذور

استام 

او خواست از منار پایرو براید که دیده بانان از سمت بازار خرمافروش��ان، دوان دوان، داخ��ل
مسجد شدند و مى گفتند: پسر عقرل آمدل پسر عقرل آمدل

عاردال به سرعت به قصر رفت و درها را بستا

 به نقل از عااس جدلیه: ما با ابو عقرل [به سوی دارالحکومه،  رکت کردیم،تاریخیالطبرییح
در  الی که چهار هزار نفر بودیم، [ولی، وقتی به قصر رسردیم تنها سرصد تو با ما باقی مان��ده

.1بودند

دراسزارشاهحیامراوباانات داداالراداقیحماکردهاهمراهامسلم،انشحنناهحییاازاللssوامشssحهدهامیاشssود.1
ا ضیاسزارشاهحاعدهایاالراداکنااناقعرارسیدهااندارااهمحنااهحراهزارانفssرادانسssنناانداکssناشssحمگحه
پراکندهاشدهااند.اامحادراصورتیاکنامسلمااهحراهزارانیرسیاسوشاانالرمحناداشت،ااانازیحد،اکssناانssح
اناهمحناسزارشاهحاتنهحاسیایحااهلانفرادراقعراداشت،اهرسزاقحدراانامقحسمتانبود.ادراساقع،احssنی
احیدااناهمیناسزارشاطبریاکنات دادااسلیناراااهحراهزارانفراسات دادااحقیامحندهارااسیعداتssنااعلم
کردهاهماانادیدهایاتردیدانگریست.اانانظرامیارسدات داداالرادیاکناایناسزارشاهssحاآمssده،انssنااssر
اسحایقین،اکناارااسحاحدسیحتاساتخمینات دادایحرانامسلمااحاتوجنااناادعحهحیامطرحاشدهااز
جحن اکولیحن،اساهمیناطوراسزارشاهحیامبحلغناآمیزاخوداکولیحناازاالرادیاکناححضراانایحریامسلم
هسنند،اشكلاسرلننااحشد.ااحنمحلنات داداهمراهاشدسحنااحامسلماهنگحماحرکتااناسویادارالحكومن

ازاهمحناااندااهمازیحدانبوده،اساهمحناعدهاهمااناسرعتاپراکندهاشدهااند.
دراساقع،ااسیحریاازامردماکولناساازرسحنااقوام،اپیشاازاشsرسااحرکsتامسssلمااsناعقیssل،اخsودارا
احخننااودنداسامسلمادرازمحنادسنگیریاهحنیایssحراناانssدانیانداشssت.ااانازیssحداازاهمssحنااانssداااssح
اطمینحنادراجمعاهحاححضرامیاشداساسخنرانیامیاکرداسامردمارااتهدیدامیانمssود.اایssناتهدیssدهحادر
اسیحریاازاازرسحناکولنااثراکرد،اسادراننیجناعدهاایاانااانازیssحداپیوسssننداساعssدهاایاسوشنانشssینی
اخنیحراکردند.ارضحیتاسحدهایاقبیلنایامذحجاانادسنگیریاهحنیاارااسحاسفننایاشریح،اساپراکنده

شدناسریعاایشحنانیزانشحنناایاازاتسلیمامردمااناسیحستاتطمیعاساتهدیدااانازیحدااست.ا
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عاردالبّه بو زیاد به بزرگان کوفه که نزد او بودند، گفت: «هر یک از شما درالخباریالطوالیری
یک جهت از برج هاى قصر بروید و از بالى قصر، به مردم رو کنرد و آنان را [از مخالفت ب��ا
مو و یزید، برم دهردام کثرر بو شهاب، محم د بو اشعث، قَعحقاع ب��و شَ��ور، شَ��ا.ث ب��و رربع��ى،
 .ج ار بو اَبج.ر و شمر بو ذى الجوشو ، هر یک [از جاناى، بالی سر مردم ایستادند و فریاد
زدند که: «اى کوفرانل از خداوند پروا کنرد و در فتنه [و بحران، شتاب مکنرد و اتّحاد ام ت را
بر هم مزنرد و لشکر شام را به سوی خود مکشانرد، که شما [پر��ش از ای��و، آم��دنر، آن��ان را

چشرده و صولت آنها را تجربه کرده ایدلم

: ابو زیاد، کثرر بو شهاب  ارثى را خواست و به وى دستور داد به همراهالکاملیفىیالتاریخ
فرمانارانش از قاربه م.ذ رج  رکت کند و [در کوفه، بگردد و مردم را از الرا  پس��ر عقر��ل،
پراکنده سازد و آنان را بترساندا او به محم د بو اشعث نرز دستور داد به همراه فرمانارانش از
قاربه کرنده و  .ضذرَموت بررون رود و پرچم امان را براى کس��انى ک��ه ب��ه س��مت او مى آین��د،
برافرازد و همرو دستور را به قَعقاع بو شَور ذلهحبى، شَا.ث بو رربحعى تمرمى،  .ج ��ار ب��و اَبج.��ر
عرجبى و شمر بو ذى الجوشو ضراابى داد و سایر سران را به خالر الن  گرفتو با آنان و نر��ز
به خالر کمىر همراهان و نرروهایش، نزد خود نگ��ه داش�تا پ�  آن گ�روه، ب�راى پراکن�ده
ساختو مردم، بررون رفتندا عاردالبّه به بزرگان و سرانى که نزد او بودند، دستور داد از ب��الى
قصر، برای مردم سخو گویند و به فرماناران، وعده نرکى دهند و اهل سرکشى را بترس��انند و

آنان چنرو کردندا

 ابو زیاد، محم د بو اشعث بو قر  و کثرر ب��و ش��هاب  ��ارثى و گروه��ىأنسابیالشرافر
دیگر از سران را فرستاد تا مردم را از مسبم بو عقرل و  سرو بو عبى عبره السلم جدا کنند
و آنان را از یزید بو معاویه و لشکر شام و قطع بخشش هاى  کومتى و کرفر شدن بى گن��اه

مسلمامیادانستاکنااانازیحداا داازادسنگیریاهحنیااناسراغااساخواهداآمد.ااناایناترتی ،اانانظssر
میارسداکناسی،ااحاسجودااطلااازانبودایحریاازاسویامردماکولن،ااوناراهادیگریاپیشارسیاخssود

نهضssتاامssحمنمیادیداحرکتاخودااناسویادارالحكومنارااآلحزاکرد.اارایاتحلیssلاایشssنرار.ا.ااssنا
.157-163اصصاحسین ازاساقیحماکرال،
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به خالر گنهکار و  اضر به خالر  ایب، بترسانندا ی��اران مس��بم ب��و عقر��ل، از ال��را  او
پراکنده شدند و شب هنگام، جز سى مرد، کسى همراهش ناودا مسبم، وقتى اوضاع را چنر��و
دید، [از داخل مسجد کوفه، به سمت درهاى کرنده [که به خانه هاى قاربه کرنده باز مى ش��دند،،
 رکت کرد؛ ولى باقرمانده ی همراهانش نرز پراکنده شدند و خودش تنها ماند و در کوچه هاى

کوفه به ایو لر  و آن لر  مى رفت، در  الى که کسى همراه او ناودا

� نقل به مضمون: مسبم، که دیگر در کوفه ج��ایی را نداش��ت، ب�ر در خ��انه ایتاریخیالطبریی
نشستا زنی که در آن خانه ساکو بود، متوجه  ضور وی شد و از کار او پرسردا مس��بم، در
نهایت خود را معرفی کرد، و از آن زن خواست که وی را پن�اه ده�دا آن زن پ��ذیرفت، ول��ی
پسر آن زن، که با پسر محمد بو اشعث آشنایی داشت، روز بعد گزارش محل اختفای مس��بم

گوش محمد بو اشعث رساند، و ابو اشعث ایو موضوع را با ابو زیاد در مران گذاشتارا به 

1اسارت مسلم بن عقیل

: ابو زیاد، وقتى دیگر سر و صداهای مردم را نشنرد، گمان کرد جمعرت، واردالخباریالطوال
مسجد شده اندا گفت: «بنگرید و بارنرد در مسجد کسى را مى یابردام مسجد، کنار قص��ر ب��ودا
آنها مسجد را جستجو کردند؛ ولى کسى را نرافتندا پ  لن��اب ه��اى  ص��ررى [مس��جد، را
آتش زدند و آنها را به لر  صحو مسجد، پرتاب کردند تا فضا روشو شودا آن گاه جستجو
کردند؛ ولى کسى را نرافتندا ابو زیاد گفت: «مردم، پراکنده شده اند و مسبم را رها کرده ان��د و
بازگشته اندام سپ  به همراه گروهى بررون آم��د و وارد مس��جد ش��د و ش��مع ها و قن��دیل ها

روشو شدندا

: عاردالبّه بو زیاد به همراه فرماندهان و بزرگان، به هنگام نماز عشا از قص��رالبدایةیویالنهایة
بررون آمد و نماز عشا را با مردم در مسجد جامع اقامه کردا آن گاه براى مردم، خطاه خوان��د
و مسبم بو عقرل را از آنان خواست و بر جستجو براى یافتو مسبم تأکرد کرد و گفت: «ه��ر
ک  مسبم را نزد خود برابد و خار ندهد، خونش هدر خواهد بود و هر ک  او را براورد، ب��ه

287،اد286،اد284،اد283،اد280دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
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اندازه دیه اش [جایزه مى گررد،ام او نگهاانان را نرز فرا خوان�د و آن�ان را ب�ر جس�تجو ب�راى
یافتو مسبم، تحریک و تهدید کردا

: چون صاح شد، ابو زیاد جبوس کرد و اجازه داد مردم بر او وارد شونداچ��ونتاریخیالطبرى
محم د بو اشعث آمدا عاردالبّه گفت: «مر اا به کسى که دورویى ندارد و مورد اتّهام نرستلم
و او را کنار خود نشاندا پسر پررزنی که مسبم بو عقرل را پناه داده بود [ااا، صاحگاهان ن��زد
عاد الر مان پسر محم د بو اشعث رفته بود و به وى خار داده بود که مس�بم ب��و عقر�ل، ن��زد
مادر اوستا عادالر مان به نزد پدرش � که در مجب  ابو زیاد بود � آمد و با او درر گوشى

صحات کردا ابو زیاد پرسرد: «چه گفت؟م

محم د بو اشعث گفت: «به مو خار داد که مسبم بو عقر��ل در یک��ى از خانه ه��اى ماس��تام
ابو زیاد با چوبش به پهبوى محم د زد و گفت : «برخرز و هم اینک او را براورام

: عاردالبّه بو زیاد به جانشرو خود، عمرو بو  ُرَیث مخزومى، دستور داد ک��ه سرص��دالفتوح
مرد دلور را به همراه پسر اشعث بفرستدا محم د بو اشعث با ایو جمع  رک��ت ک��رد ت��ا ب��ه

خانه اى رسرد که مسبم بو عقرل در آن بودا

: سپاهران بر مسبم، هجوم آوردند و مسبم با شمشرر، در برابر آنان ایس��تاد والبدایةیویالنهایة
سه مرتاه آنان را از خانه بررون راندا لب بال و پایرو مسبم، ضربت خوردا آن گاه سپاهران به
سوى مسبم، سنگ پرتاب کردند و لناب هاى  صررى را آتش زدند [و به لرفش انداختند،؛
ولى باز هم نتوانستند بر او دست یابندا مسبم با شمشرر از خانه بررون آمد و به نارد با آن��ان

پرداختا

: چون مسبم ، گروهى از آنان را کشت، محم د بو اشعث بانگ بر آورد: «اى مس��بملالملهوف
تو در امانىام مسبم گفت: «چه اعتمادى به امانر اهل نررنگ و فجور هست؟لم و باز ی��ورش
آورد و با آنان مى جنگرد و سروده هاى  .مران بو مالک خَثع.مى را در روز نارد خثعم و بنى

عامر مى خواند: 

سوگند یاد کرده ام که جز به آزادگى، کشته نشوم، 
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گرچه مرگ را ناخوش برنگارما 

خوش ندارم که به مو نررنگ بزنند یا فریب بخورم،

و با آب گوارا، آب گرم و تبخ را مخبوط کنما

هر کسى روزى، مرگ را ملقات مى کندا

با شما نارد مى کنم و از سختى، هراسى ندارما 

به وى گفتند: «به راستى که نررنگ و فریاى نرستام ولى مسبم، بدان توج ه نک��رد و پ��  از
دیدن جرا ت هاى سنگرو، جمعرت بر او هجوم آوردند و مردى از پشت به وى ضربتى زد و

به زمرو افتاد و به اسارت گرفته شدا

1گفنگوی مسلم بن عقیل با ابن زیاد

: چون مسبم بو عقرل را بر عاردالبّه بو زیاد وارد کردند، بر او سلم نکردا نگهاان بهالملهوف
وى گفت: «بر امرر، سلم کوام مسبم به او گفت: «واى بر تول ساکت شول به خدا سوگند ک��ه

او براى مو، امرر نرستام

ابو زیاد گفت: «مانعى نداردا سلم کنى یا نکنى، کشته خواهى شدام

مسبم به وى گفت: «اگر مرا بکشى، به راستى که بدتر از تو، بهتر از م��را کش��ته اس��ت و ت��و
هرچ گاه بد کشتو و زشت مُثبه ک��ردن و بدسرش��تى و پر�روزىر دن��ائت آمرز را ره��ا نخ��واهى

ساخت و کسى به ایو کارها، سزاوارتر از تو نرستام

ابو زیاد به وى گفت: «اى نافرمان و اى تفرقه افکول بر امام خویش، خروج کردى و اتّح��اد
مسبمانان را بر هم زدى و بذر فتنه در مران آنها پاشردىلم

مسبم گفت: «دروغ مى گویى، اى پسر زیادل همانا معاویه و پسرش یزید، اتّحاد مس��بمانان را
بر هم زدند و بذر فتنه را تو و پدرت زیاد پسر عُا.رد � عُا.ردى که بن��ده ل��ایفه بن��ى عرلج از

.ارسایتاارشحدااssحاایssنارسایssتااخنلفاهssحییادارد؛ار.ا.ااssن297دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
.62،اد2،اجالرشحد
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 � کاشتردا مو امردوارم که خداوند، شهادت را به دس��ت ب��دتریور بن��دگانش،1قاربه ثَقرف بود
روزى ام گرداندام

ابو زیاد گفت: «نَفذست، آرزوى چرزى داشت که خداون��د، آن را از ت��و دری��غ ک��رد و ت��و را
شایسته آن ندانست و آن را ب��ه اهب�ش س�پردلم مس�بم گف�ت: «اه��ل آن کرس��ت، اى پس�ر
مرجانه؟م ابو زیاد گفت: «اهل آن، یزید بو معاویه استام مسبم گفت: «ستایش خدا رال م��ا

گمان مى کنى ک��ه در«به  .کمرت خداوند در مران ما و شما، راضى هسترمام ابو زیاد گفت: 
 کومت، سهمى دارید؟م مسبم گفت: «به خدا سوگند، گمان که نه، ببکه یقرو دارمام

ابو زیاد گفت: «اى مسبمل به مو بگو که چرا به ایو ش��هر آم��دى، ب��ا ای��و ک��ه کارهایش��ان
به سامان بود؛ ولى تو آن را بر هم زدى و و دت آنان را در هم شکستى؟م

مسبم گفت: «براى تفرقه و بر هم زدن نظم نرامدم؛ ببکه شما زشتى ها را آشکار و خوبى ها را
دفو کردید، بدون رضایت مردم، بر آنان  کومت کردید، آنان را به  ررر آنه��ه خ��دا دس��تور
داده بود، وا داشترد و مانند کسرا و قرصر با آنان رفتار کردیدا ما آمدیم تا در مران آنان، ام��ر
به معرو  و نهى از منکر کنرم، به  کمر کتاب و سنّت فرا بخوانرم و م��ا، شایس��ته ای��و ام��ور

هسترم، چنان که پرامار خدا دستور دادام

ابو زیاد � که خداوند، او را لعنت کند � شروع به دشنام دادن به مسبم و عب��ى عبره الس��لم و
 سو عبره السلم و  سرو عبره السلم کردا مسبم به وى گفت: «تو و پ��درت، شایس��ته ای��و

دشنام ها هستردا هر چه مى خواهى  بکو ، اى دشمو خدالم

2شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه

[ابو زیاد پ  از گفتگو با مسبم، خشمگرو شد و، گفت: «کجاس�ت کس�ى ک��ه اب�والرشادری
عقرل بر سرش ضربت زد؟م بکر بو  ُمرانر ا مرى را آوردندا ابو زیاد به وى گف��ت: «ب��ال

ایناسخناط نناایااستاانانس ادرسلیناعبیدال.اهمحناطوراکناپیشاتراسفنناشssد،ام ssحسین،ازیssحد1
پدراعبیدالارااارااسحاادعحیاساهیاااوسفیحن،اپسراااوسفیحناساارادراخودااعلماکرد.

305،اد302دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا2
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[ى قصر، بروا باید تو گردنش را بزنىام

او مسبم را بال [ى قصر، بُرد، در  الى که مسبم تکارر مى گفت، استغفار مى کرد و بر پر��امار
صبى ال عبره و آله درود مى فرستاد و مى گفت: «خداوندال مران ما و قومى که ما را فریفتن��د
و تکذیب کردند و خوار ساختند، داورى فرماام مسبم را به بالى محبّى که ام��روزه جایگ��اه
کفشدارها نامرده مى شود، بردند و گردنش را زدند و بدنش را به دناال سرش پایرو انداختندا

وقتى مسبم بو عقرل به شهادت رسرد، ابو زیاد، دستور داد هانى بو ع��روه راتاریخیالطبریری
به بازار بارند و سرش را از بدنش جدا کنندا هانى را با دستان بسته به بازار خرید و ف��روشر
گوسفند بردند و او پروسته مى گفت: «اى قاربه م.ذ رجل امروز براى مو، م.��ذ رجى نرس��تل اى
قاربه م.ذ رجل قاربه م.ذ رج کجاست؟م آن گاه چون دید کسى او را یارى نمى کن��د، دس��تش را
کشرد و از لناب، بررون آورد و گفت: «آیا عصایى، کاردى، سنگى، استخوانى یافت نمى شود

تا آدمى از جان خود، دفاع کند؟م بر او  مبه بردند و او را محکم بستندا 

آن گاه به وى گفتند: «گردنت را دراز کوام گفت: «مو نسات به گردنم، س��خاوتمند نرس��تم و
شما را بر کشتو خویش یارى نمى کنمام 

 لم عارد البّه بو زیاد [ااا، با شمشرر، ضربتى بر او زد؛ ولى اثر نکردا هانى گفت: «للَى البّ��هر
الم.عادُ، البّهُمَ للى ر. م.ترک. وررضوانرک.م «بازگشت، به سوى خداستا خدایال به سوى ر م��ت

تو و رضوان توام آن گاه [آن  لم،، ضربه اى دیگر زد و او را کشتا

1نامه ی ابن زیاد به یزید بن معاویه

 عارد البّه بو زیاد، دستور داد مسبم بو عقرل و هانى بو عروه � که خداوند، آن دو راالفتوحر
ر مت کند � را وارونه به دار کشند و تصمرم گرفت سرهاى آنان را ن��زد یزی��د ب��و مع��اویه

بفرستدااا ا

سپ  نامه اى ایو چنرو براى یزید بو معاویه نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربانا به بنده

308دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
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خدا، یزید بو معاویه، امرر مؤمن��ان، از عار�د البّ��ه ب��و زی�ادا س�تایش، خ�دایى را ک��ه  �قّ
امررمؤمنان را ستانذد و او را از شرّ دشمنش رها کردل به امرر مؤمنان � که خداوند او را تأیر��د
کند � خار مى دهم که مسبم بو عقرل، آن بر هم زننده ی و دت، وارد کوفه شد و در خ��انه ی
هانى بو عروه م.ذ رجى فرود آمدا مو بر آن دو، جاسوسانى را گماردم، تا ایو که آن��ان را از
خانه بررون آوردم و پ  از نارد و درگررى، خداوند مرا بر آنان مسبّط ساختا گردن آنها را
زدم و سرهایشان را به همراه هانى بو ابى  ر ه وادعى و زبر��ر بو  اَرو.ح تمرم��ى، ب��راى ش��ما
فرستادما ایو دو، گ��وش ب��ه فرم��ان و ب��ه س��نّت و جم��اعت [مس��بمانان، مب��تزم هس��تند و
امررمؤمنان، هر چه [از اخاار کوفه که، مى خواهد، از آنان بپرسدا آن دو، اهل خ��رد و فه��م و

صداقت اندام

وقتى نامه و دو سر به یزید بو معاویه رسرد، آن را خواند و دس��تور داد س��رها ب��ر دروازه ی
شهر دمشق، نصب گردندا
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1: پیام آوران عاشورا2پیوست 

2ورود کاروان اسیران به کوفه و خطبه ی حضرت زینبسن برای مردم

 عمر بو سعد، بقر ه روز عاشورا و نرز تا ظهر روز بعد را [در کربل، ماند و سپ  ب��هالرشادر
لشکر، فرمان  رکت داد و در  الى که دختران و خواهران  سرو عبره السلم و همه زن��ان و
کودکان کاروان [اسرران، با او بودن��د، رو ب��ه ک��وفه نه��ادا در مر��ان اس��رران، زی��و العاب��دیو

عبره السلم نرز بودا ایشان برمار و نزدیک به مرگ ب�ودا

 مفرد � به نقل از  .ذلَم بو سترر � : زینب دختر عبى عبره السلم را [پ  از عاش��وراالمالى،
و به هنگام ورود به کوفه، دیدم و زن با رایى سخنورتر از او ندیده ام، گویى با زبان [پدرش،

امررمؤمنان عبره السلم سخو مى گفتا

او در آ از به مردم اشاره کرد که: «ساکت شویدام نَفَ  ها در سرنه ها  ا  ش��دند و آواه��ا
فروخفتندا زینب عبرهاالسلم گفت: «الح.مدُ لبّهر و.الصَلةل ع.بى أبی ر.سولر البّه، أم ا ب.عدُ ی��ا أه��لَ

کَ��النترىالکوفَم، ویا أهلَ الخَتلر و.الخَذلر ، فَل ر.قَأَتر الع.ارَةل ، ول ه.د.أَتر الرننن��مل ، فَم��ا م.ثَبلکل��م للّا 
» نَقَضَتح  َزذلَه.ا مرو ب.عحدر قلوَةٍ أَنکَ�ث ا تَتنخرذلونَ أَیحم.�نَکلمح د.خَبَا ب.رحنَکلمح

«ستایش خدای راست و بر پدرم پرامار خ��دا، درودل ام �ا بع��د، اى کوفر��ان و اى د بک��اران
م.ثَل زنى استبى وفال اشکتان هرگز خشک ماادل و ناله تان هرچ گاه فروخفته ماادل م.ثَل شما، 

س��وگندهایتان را[ش��ما ک��ه، که رشته ی خود را، پ  از محکم ب��افتو، از ه��م مى گسس��تا 
].92 [سوره نحل، دستاویز فریب قرار مى دهرد

أل وه.ل فرکلم للَا الصَبَفُ الننطَفُ ، و.الصَد.رُ الشننَفُ ، خَو ارونَ فری البّقاءر ، عاجرزونَ ع.ور الَعداءر ،
ناکرثونَ لربا.رع.مر ، مُضَرُعونَ لربذّمَمر ، فَارئ . ما قَدَم.ت لَکلم أنفلسُکلم أن س.��خرطَ البّ��ه ل ع.بَرکل��م ، وفر��ی
الع.ذابر أنتلم خالردونَ ا أتاکونَ ل لی و.البّه ر فَابکوا کَثررا و.اض��ح.کوا قَبرل  ، فَبَقَ��د فلزتل��م برعارره��ا

اینااخشاشحملامجموعناایاازاسزارشاهح،اازامنحاعامخنلف،ااست.ادراااندایاهراسssزارشانssحمامنبssع1
آناآمدهااست.

738،اد733دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا2
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وشَناررها ، ولَو تَغسربوا د.نَس.ها ع.نکلم أب.دا  ا فَس.برلَ خاتَمر الرّسالَمر ، وس.��رُد. شَ��اابر أه��لر الج.نن��مر ،
وم.لذَ خرر.رَترکلم ، وم.فزَع. نازرلَترکلم ، وأمار.ةَ م.ح.جَترکلم ، وم.در.ج.مَ  ُجَترکلم خَذَلتلم ، ولَهُ قَتَبتل��م ل أل
ساء. ما تَزررونَ ، فَتَعسا ونلکسا ، فَبَقَد خاب. السَعیُ ، وتَررب.تر الَیدی ، وخَسررَتر الصَفقَمل ، وبُ��ؤتلم

برغَضَبٍ مروَ البّه ر ، وضلررب.ت ع.بَرکلمُ الذّلنمل و.الم.سکَنَمل ا

 ن��رم، و درهانل آیا جز ل  زنانر گزافه گو و سرنه هاى کرنه جو مران شما هست؟ به گاهر دیدار
 ناتوان، و شکننده ی پرمان و تااه کننده ی تعه دیدا چه بد چرزى براى خ��ود پر��شبرابر دشمو

فرستاده اید که موجب خشم خدا بر شما و عذاب همرشگى مى شودل گریه مى کنرد؟ل آرى ب��ه
خدا سوگند، باید فراوان بگرریرد و کم بخندید، که به نن��گ و ع��ار آن رس��رده اید و هرگ��ز از
آلودگى آن پاکرزه نخواهرد ش��دا نگر��و مُه��ر پر��امارى و س.��رور جوان��ان بهش��تى، پناهگ��اه
نرکوکارانتان و جان پناه پرشامدهایتان و نشانه ی روشو راهتان و نردبان پرروزى ت��ان را تنه��ا
گذاشترد و او را کشتردا چه بد بارى را بر دوش مى کشردل س��رنگون و نگونس��ار باش�رد، ک��ه
تلشتان ناکام و دستانتان خالى ماند و بازى را باخترد و در [جایگاه، خشم خدا خانه کردی�د

و مُهر خوارى و درماندگى بر پرشانى تان زده شدل

لنقَدح جرئذتل��محو.یبَکلم، أتَدرونَ أیَ کَاردٍ لرمُح.مَدٍ فَرَیتلم؟ وأیَ د.مٍ لَهُ س.فَکتلم ؟ وأیَ کَریم.مٍ لَهُ أص.اتلم ؟ 
 ، ولَقَ��د أتَرتل��م بره��اشَرحئا لردًا، تَکَادُ السَم.�و. تُ ی.تَفَطنرذنَ مرنذهُ و. تَنشَق  الذأَرحضُ و. تَخرر  الذجرا.��الل ه.��دًا
و. لَع.��ذَابُ الذأَخر��رَةرخَرقاء. شَوهاء. ، لرلع. الَرضر و.السَماءر ا أفَع.جراتلم أن قَطَرَتر السَ��ماءُ د.م��ا ل 

لرنن ، فَل ی.ستَخرفنننکلمُ الم.ه.لل ، فَإرننهُ ل یُح.فّزلهُ الاردار ، ول یُخ��ا ُ ع.بَر��هر فَ��وتُ الثّ��أرر ، کَبّا أَخذزَى
ر.بَک. لَارالذمررذص.ادرام

واى بر شمال آیا مى دانرد چه جگرى از محم د صبى ال عبره و آله خَسترد؟ل و چه خ��ونى از
بى گمان ، کارى ناروا کردیدا نزدیک است ک��هاو ریخترد؟ل و چه دُردانه اى را از او گرفترد؟ل 

]89-90 [سوره ی مری��م،آسمان ها از آن بشکافند و زمرو دهان باز کند و کوه ها فرو ریزندل
به سانر ا مقان زشتکار، بر سرر دُردانه ی او ریخترد و زمرو و آسمان را از سراهى لش��کر پُ��ر

همانا عذاب آخرت رسوا کننده تر استکردیدا آیا از خونذ بارشر آسمان، به شگفت مى آیرد؟ل 
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ا مهبت خدا، ساُکسرتان نکند، که خدا عجبه اى ندارد و از دس��ت دادنر]16[سوره ی فصبت، 
 [س��وره یبه راستی که پروردگارت در کمرو گاه استفرصت انتقام، نگرانش نمى کندا هرگزل 

].»14فجر، 

آن گاه زینب عبرهاالسلم خاموش شدا مردم را  رران و انگشت به ده��ان دی��دم و پررم��ردى
گریان را دیدم که محاسنش خر  شده بودا

1زینبسن در مجلس ابن زیاد

: خانواده ی  سرو عبره الس لم را بر ابو زیاد وارد کردندا پ  زین��ب خ��واهر  س��روالرشاد
عبره الس لم در مران ایشان بطور ناشناس با کهنه تریو جامه هاى خود بدان مجب�  در آم�د و
در کنارى نشست و کنرزان آن جناب دورش را گرفتندا ابو زیاد گفت: «ایو زن که ب��ود ک��ه
کناره گرفت و در گوشه نشست و زنان همراه اویند؟م زینب پاسخش ن��دادا ابو زی��اد س��ؤال
خویش را تکرار کردا یکى از کنرزان گف��ت: «ای��و زن زین��ب دخ��تر ف��المه دخ��تر رس��ول

خداویه استام 

ابو زیاد رو به زینب کرد و گفت: «ستایش، خدایى را که شما را رسوا کرد و شما را کلشت و
سخو درو تان را آشکار کردلم زینب عبرهاالس لم گفت: «الح.مدُ لبّه رر النذی أکرَم.ن��ا برمُح.مَ��دٍ و
لَهَرَنا مو الرّج ر تَطهررا، لننما ی.فتَضرحُ الفاسرقل، ویُکَ��ذنبُ الف��اجررل، و ه��و  َررلن��ا، و الحم��د لم
«سپاس خداوندى را که ما را بوسربه ی محمدویه گرامى داشت، و ما را از هر پبردی پ��اک
و پاکرزه کردا تنها فاسق است که رسوا مى شود و تنها تاهکار است که تکذیب مى ش�ود، و او

جز ماست، و ستایش خدای راام

ابو زیاد گفت: «کار خدا را با خاندانت چگونه دیدى؟م زینب فرمود: «کَتَب الل ع.بَرهرمُ القَتلل،
فَا.رَزوا للى م.ضاجرعرهرم، و س.ر.جم.عُ البّه ل ب.رنَ��ک. و ب.رنَهُ��م، فَتَح��اج ونَ للَر��هر، وتَخاص.��مونَ عرن��د.هُم
«خداوند، کشته شدن را برایشان مقدر کرد، و آنان هم به س��وى قتبگاهش��ان ش��تافتند و ب��ه

119،اد2،اجالرشحد1
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زودى، خداوند، تو و ایش��ان را گر��رد ه��م مى آورد، و ن��زد او  ج��ت گویر��د و از او داوری
 ابو زیاد به خشم آمد و برافروخته شد [و آهنگ مج��ازات زین��ب عبرهاالس��لم را1خواهردام

کرد،ا

عمرو بو  ُرَیث گفت: «اى امررل ایو زن است؛ زن را به سخنش نمى گررن��د و ب��ر خط��ایش
سرزنش نمى کنندام [ااا،

ابو زیاد گفت: «ایو، سجع گو استا به جانم سوگند که پدرش نرز س��جع گو و ش��اعر ب��ودام
زینب فرمود: «ما لربم.رأَةر و.الس جاع.مَل لنن لی ع.ور الس جاع.مر لَشلغلل ، ولکرون ص.دری نفث لرما قلب��تم
«زن را به سجع چه کار؟ل مرا مشغبه ای است که از سجع پردازی ب��ازم می داردا لرک��و آنه��ه

مى گویم از سرنه ام می جوشدام

2امام زین العابدینسین در مجلس ابن زیاد

: ابو زیاد � که خدا لعنتش کند � به عبى بو الحس��رو وزی��و العاب��دیوه عبره الس��لمالملهوف
توج ه کرد و گفت: «ایو کرست؟م

گفتند: «عبى بو الحسرو استام ابو زیاد گفت: «مگر خدا عب��ى ب��و الحس��رو را نکلش��ت؟م
عبى [بو الحسرو، عبره السلم به او فرمود: «برادرى داشتم که [او نرز، عبى بو الحسرو نامرده

مى شد و مردم او را کلشتندام

خداون��د،ابو زیاد گفت: «ببکه خدا او را کلشتام عبى [بو الحس��رو، عبره الس��لم فرم��ود: «
].» 42 [سوره ی زمر، جان ها را هنگام مرگشان مى گررد

ابو زیاد گفت: «تو جرئت جواب دادن به مو را دارى؟ل او را بارید و گردنش را بزنردلم عم ه
او زینب عبرهاالسلم، ایو را شنرد و گف��ت: «اى اب��و زی��ادل ت��و ی�ک ت��و ه��م از م��ا ب��اقى

اسخنازین  زاانیناآلحزامیاشود:ا«محارأیتا لاجمیلن،اهؤلءاالقssوماکنss االلssّنلنوحدرارسایتا1
علیهماالقنلالبرزساا لىامضحج هم...»ا«جزازیبحییاندیدم؛اایشحناسرسهیااودنداکssناخداسنssداکشssنن

)122،اد5،اجالفنوحشدنارااارایشحنامقدراکرد،اساآنحناهمااناسویاقنلگحهشحناشنحلنند...»ا 
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نگذاشته اىا اگر مى خواهى او را بکشى، مرا هم با او بکشام

عبى [بو الحسرو، عبره السلم به عم ه اش گفت: «اى عم هل سخنى مگ��و ت��ا م��و ب��ا او س��خو
بگویمام آن گاه به او رو کرد و گفت: «اى ابو زیادل آیا مرا ب��ه کش��تو تهدی��د مى کن��ى؟ آی��ا

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

[ابو زیاد از کشتو عبی بو الحسرو عبره السلم منصر  شدا،

1شهادت عبدال بن عفیف

: نداى نماز جماعت داده ش�د و م�ردم در مس�جد اعظ�مر ک��وفه، گ�رد آمدن�داتاریخیالطبرى
ابو زیاد، از منار بال رفت و گفت: «ستایش، خدایى را که  ق و اهبش را چرره ک��رد و امر��ر
مؤمنان یزید بو معاویه و  زبش را یارى داد و درو گو پسر درو گو ،  سرو ب��و عب��ى و

پرروانش را کلشتلم 

ابو زیاد، سخنش را به پایان ن��ارده ب��ود ک��ه عا��دالبّه ب��و عفر��ف اَزدى برخاس��ت و ب��ر او 
فریاد کشردا او از شرعران عبى عبره السلم بود و چشم چپش را در جنگ ج.م.ل، همراه عب��ى
عبره السلم از دست داده بود و چون پرکار صفّرو شد، ضربه اى بر سرش و ضربه اى ه��م ب��ر
ابرویش زدند و چشم دیگرش هم نابرنا شدا از ایو رو، از مسجد اعظمر کوفه جدا نمى شد، تا

شب که در آن نماز مى خواند و سپ  به خانه باز مى گشتا

عادالبّه، هنگامى که سخو ابو زیاد را شنرد، گفت: «اى پسر مرجانهل درو گو پسر درو گو،
تو و پدرت هسترد و نرز کسى است که به تو  کومت داد و پ�درشا اى پس�ر مرج��انهل آی�ا

پسرانر پراماران را مى کشرد و سخو صد یقان را بر زبان مى آورید؟لم 

ابو زیاد گفت: «او را برایم براوریدام پاس��اان ها دور او را گرفتن��د و او را دس��تگرر کردن��دا
عادالبّه، شعار قاربه اَزحد را سر داد: «یا م.ارور واى آمرزیدههلم 

عاد الر مان بو مرخنَف اَزحدى، نشسته ب�ودا گف��ت: «واى ب�ر ت�ول خ��ودت و ق��ومت را تا�اه

753دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا1
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کردىام

در آن روز، هفتصد جنگجو از قاربه اَزحد در کوفه بودندا جوانانى از اَزحد به سوى او جس��تند و
او را از دست پاساانان در آوردند و به خانواده اش سپردندا

عاردالبّه بو زیاد، [شب هنگام، کسى را [به همراه گروهی مسبح، به س��راغ او فرس��تادا او را
کلشت و فرمان داد تا او را در جایگاه خاکروبه ها به صبرب کشردندا

1ورود کاروان اسیران به مجلس یزید

عاردال بو زیاد مدتی سر  سرو بو عبی عبره السلم را در کوفه نصب کرد،أنسابیالشرافری
سپ  ز ر بو قر  را خواند و سر  سرو عبره السلم و دیگر شهردان را ب��ا او ب��رای یزی��د

فرستادا

هنگامی که آنان بر یزید وارد شدند، او گفت: «مو از الاعتت��ان، ب��دون کش��تو  س��رو ه��م
راضی می شدما خدا پسر سمر ه را لعنت کندل هانل به خدا سوگند اگ��ر م��و ب��ودم از  س��رو
می گذشتم[ل، خدا  سرو را ر مت کند، که مردی او را کشته که پروند خانوادگی برو خود و

او را بریده است[ل،م

: عارد البّه بو زیاد، فرمان داد تا عبى بو الحسرو عبره الس��لم را ت��ا گ��ردن أنسابیالشراف
در بند کنند و زنان و کودکانر امام  س��رو عبره الس��لم را آم�اده ک�رد و آنگ�اه، آن��ان را ب�ا 
مُحفّز بو ثَعبَاه و شمر بو ذى الجوشو روانه [شام، کردا هنگامى که [اسرران، در درگاه یزی��د
ایستادند، مُحفّز، صدایش را ببند کرد و گفت: «اى امرر مؤمنانل ایو، مُحفّز بو ثَعبَاه است ک��ه

فرومایگان تاهکار را برایت آورده استلم

: هنگامى که زیو العابدیو عبره السلم و اهل  رمش بر یزید وارد ش��دند، س��رر ام��امالحتجاج
 سرو عبره السلم پر��شر روی یزی��د در تَش��ت گذاش��ته ش��د و وی ب��ا چوب دس��تى اش ب��ر

772دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا،ا415،اد3اجانسحباالشراف،1
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: 1دندان هاى پرشرور امام  سرو عبره السلم مى زد و مى خواند

هاشمران با سبطنت بازى کردند، وگرنه

نه خارى آمده و نه و رى نازل شده استا

کاش پدرانم در بدر، اکنون بودند 

و بى تابى خزرج را از زخم سلح مى دیدندل

هبهبه مى کردند و از شادى فریاد مى کشردند

و مى گفتند: اى یزیدل پاینده و سرببند باشىا

ما جزاى بدر را به آنها دادیم

و مانند آن را بر سرشان آوردیم و اکنون برابریما

 نرستم، اگر2مو از خرندر 

انتقام آنهه را خاندان ا مد کرده اند، از آنها نگررما

3زینبسن در مجلس یزید

 به نقل از فالمه دختر امام  سرو عبره السلم: [در مجب  یزید،، مردى س��رخ رو ازالرشاد،
 باخ��شامبه موشامران برخاست و گفت: «اى امررمؤمنانل ایو دختر را ومنظورش مو بودمه 

مو بر خود لرزیدم [ااا، و لااس عم ه ام زینب را گرفتما

عم ه ام به آن مرد شامى گفت: «به خدا سوگند، خطا ک��ردى و پ.س��تى نش��ان دادىا ب��ه خ��دا
سوگند، ایو، نه  قّ توست و نه  قّ یزیدام

یزید، خشمگرو شد و گفت: «تو خطا کردىا ایو،  قّ مو است و اگر بخ��واهم چنر��و کن��م،

شحعرااصلیااینااایحت،اعبدالااناالزا ریااستاکناایناش رارااپساازاجنsگااُحssداسssرسدهاسایزیssد1
اایحتیارااازاخودااضحلناکردهااست.

خندف،اتیرهاایاازاقبیلنایامُضَراسالق ایكیاازااجداداشحعرااست.2
793،اد788دشهحدتانحمنایاامحماحسین از،ا3
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مى کنمام

زینب عبرهاالسلم گفت: «کَبّا و.البّهر، ما ج.ع.لَ البّه ل لَک. ذلرک.، للّا أن تَخرلج. مر��و مربنترن��ا و تَ��دیوَ
برغَرررهام «به خدا سوگند، هرگزل خداوند، ایو  ق را براى تو ننهاده است، مگر آن که از امت

ما خارج شوى و به دیو دیگرى بگروىام

یزید با خشم فراوان گفت: «با ایو گونه سخو، با مو رویارو مى ش��وى؟ل آن��انى ک��ه از دی��و
خارج شده اند، پدر و برادرت هستندام

زینب عبرهاالسلم گفت: «بردیور البّهر ودیور أبی و دیور أخری اهتَد.یت. أنت. و ج.دُک. و أب��وک. لن
کلنت. مُسبرمام «تو و جد  و پدرت، اگر مسبمان باشرد، به دیو خدا و دیو پدرم و دیو برادرم،

هدایت شده ایدام

یزید گفت: «اى دشمو خدال دروغ گفتىلم

زینب عبرهاالسلم گفت: «أنت. أمررٌ تَشتلمُ ظالرما وتَقه.رل برسُبطانرک.م «تو امررى و به ستم، ناسزا
مى گویى و به قدرتت، [نه بُرهانت،، چرره اىام

یزید ساکت شدا آن شامى دوباره گفت: «ایو دختر را به مو باخشام یزید به او گفت: «دور
شول خداوند به تو مرگى دهد که کارت را تمام کندلم

 [پ  از مشاهده ی رفتار یزید با سر بریده ی  سرو عبره السلم و شعر خوان��دنش،الملهوفر
الح.مدُ لبّه رر ر.بُ العالَمروَ، وص.بنى البّه ل ع.بى مُح.مَ��دٍزینب دختر عبی برخاست و چنرو گفت: «

وآلرهر أجم.عروَ، ص.د.قَ البّه ل کَذلرک. ی.قولل : ثلمَ کَانَ ع.�قرا.مَ النذریوَ أَس.ائواذ السُوأَى أَن کَذنبُواذ بر�ای.���تر
البنهر و. کَانلواذ بره.ا ی.سحتَهحزرءُونَا أظَنَنت. یا ی.زیدُ،  .رثل أخَذت. ع.بَرنا أقط��ار. الَرضر وآف��اقَ السَ��ماءر
فَأَصا.حنا نلساقل کَما تلساقل الرماءُ، أنن برنا ع.بَى البّه ر ه.وانا وبرک. ع.بَرهر کَرام.��م  ل وأنن ذلر��ک. لرعرظَ��مر
خَطَررک. عرند.هُ ل فَشَم.خت. برأَنفرک. ونَظَرت. فی عرطفرک. ج.ذَل  م.س�رورا،  ر�وَ ر.أَی�ت. ال��دُنرا لَ�ک.
مُستَوسرقَم ، و.اللمور. مُتنسرقَم ، و روَ ص.فا لَک. مُبکلن��ا وسُ��بطانلنا ا فَم.هل  م.هل ، أنَس��رت. قَ��ولَ البّ��هر
تَعالى: و.لَا ی.ححس.ا.ون النذریوَ کَفَرلواذ أَننم.ا نلمحبری لَهُمح خَرحرٌ لرّأَنفلسرهرمح لرننم.ا نلمحبری لَهُمح لرر.��زذد.ادُواذ لرثذم ��ا و.لَهُ��مح

ع.ذَابِ مُهرروٌ؟
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«ستایش، ویژه ی خداى جهانران است و خداوند بر محم د و خاندانش همگ��ى درود فرس��تدل
سپ  فرجام بدکاران ایو شد ک��ه آی��ات خ��دا راخدا، راست مى گوید و ایو گونه مى گوید: 

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

اى یزیدل آیا گمان بردى که بستو راه ها به روى ما و سخت گرفتو بر م��ا و کش��اندنر م��ا ب��ه
مانند کنرزان به هر کجا نشانه خوارىر ما نزد خ��دا و تکری�م خ�دا ب��راى توس�ت؟ل و ای��و از
بزرگىر ارزش تو نزد اوست؟ل پ  آن گاه که دیدى دنرا به کام توست و کارها به خواست تو
مى چرخد و امور مرتّب اند و فرمانراویى و  کومتى که از آنر ماست به تو رسرده اس��ت، ب��ه
د.ما ت باد انداختى و از سرر شادى و س.رمستى سر به ایو س��و و آن س��و چرخان��دى؟ل آرام

و کافران نپندارن��دبگرر و اندکى مهبت دهل آیا سخو خداى متعال را از یاد برده اى که فرمود: 
که مهبت ما به آنان برایشان نرکوستا ما به آنها تنها براى آن مهبت مى دهرم که ب��ر گناه��ان

].178[سوره ی آل عمران، خود برفزایند و آنان عذابى خوار کننده دارند 

أمروَ الع.دلر � ی.ابوَ الط بَقاءر � تَخدیرلک. لماء.ک. ونرساء.ک. وس.وقلک. ب.ن��اتر ر.س�ولر البّ��ه ر ص��بى ال
عبره و آله س.اایا، قَد ه.تَکت. سُتور.هُون وأبد.یت. وُجوه.هُون، تَحدوا برهرون الَعداءُ مرو ب.بَدٍ لل��ى ب.بَ��دٍ،
وی.ستَشررفلهُون أهلل الم.نازرلر و.الم.ناهرلر، وی.تَص.فنحُ وُجوه.هُون القَریبُ و.الا.عردُ، و.الدَنریُ و.الشنریفُ، لَر .
م.ع.هُون مرو ررجالرهرون و.لریب، ول مرو  ُماترهرون  .مریب ؟ل وکَرف. تلرتَجى مُراقَا.��مل م.��و لَفَ��ظَ ف��وهُ أکا��اد.
الَزکرراءر، ونَا.ت. لَحمُهُ بردرماءر الش ه.داءر ؟ وکَرف. ی.ستَظرل  فی ظربّنا أهلَ الا.رتر م.و نَظَرَ للَرنا برالشن��نَفر

لَأَه.بّوا و.استَه.بّوا فَرَ ا، ثلمَ قالواو.الشننَآنر و.الر .ور و.الَضغانر ؟ ثلمَ تَقولل  َررَ مُتَأَثّمٍ ول مُستَعظرمٍ : 
 مُنتَحررا ع.بى ثَنایا أبی ع.ادر البّه ر عبره السلم س.��رُدر شَ��اابر أه��لر الج.نن��مر تَنکلتله��ایا ی.زیدُ ل تَشَل

برمرخص.رَترک.ا

اى فرزند آزادشدگان [در فتح مکّه،ل آیا ایو عدالت اس��ت ک��ه کنر��زان و زن��انت را در پ��رده
مى دارى و دختران پرامار خدا عبره الس��لم را ب��ه اس��ارت مى کش��ى و پ��رده درى می کن��ی و
سرمایشان را آشکار مى نمایی و دشمنان ، آنان را از ایو شهر به آن شهر مى برن��د و اه�ل ه��ر
منزل و آبادى ، به تماشاى آنان مى آیند و دور و نزدیک و شریف و پست، صورت هاى آن��ان
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را مى برنند ، در  الى که نه سرپرستى از مردانشان  با آنان است و نه  م��ایتگرى از  امر��ان
آنها؟ و چگونه به مراقات کسى امرد برده شود که دهانش جگر پاکان را [در جنگ ال ُد ، گاز
زد و، بررون انداخت و گوشتش از خون شهردان رویرده است؟ل و چگونه کسى سایه خود را

بر سرما اندازد، در الى که با نفرت و دشمنى و  قد و کرنه به ما مى نگرد؟ل

سپ  بى آن که ا ساس گناه کنى و یا ایو س��خو را [گن��اهی، ب��زرگ بش��مرى، مى گ��ویى:
[پدرانم، هبهبه مى کردند و فریاد شادى بر مى کشردند و مى گفتند: اى یزیدل سرببند و برقرار

ل در  الى که با چوب دستی ات بر دندان هاى پرشرور ابا عادالبّه، س.رور جوانان بهش��ت،باشى
مى زنىا

وکَرف. ل تَقولل ذلرک.، وقَد نَکَأت. القلر .مَ و.استَأص.بت. الشّأفَمَ برإرراقَترک. درماء. ذلرُیَمر مُح.مَ��دٍ ص��بى
ال عبره و آله ونلجومر الَرضر مرو آلر ع.ادر المُطنبربر ؟ وتَهترفُ برأَشراخرک.، وز.ع.مت. أننک. تلنادیهرم ل
فَبَتَررد.نن و.شرکا م.وررد.هُم، ولَتَو.دَنن أننک. شَبَبت. وب.کرمت.، ولَم تَکل��و قلب��ت. م��ا قلب��ت.، وفَع.ب��ت. م��ا
فَع.بت. ا البّهُمَ خلذ برح.قّنا، و.انتَقرم مرمَو ظَبَم.نا، وأ برل  َضَا.ک. برم.و س.فَک. درماء.نا وقَتَ��لَ  ُماتَن��ا ا
فَو.البّه ر ما فَرَیت. للّا جربد.ک.، ول  .زَزت. للّا لَحم.ک.، ولَتَررد.نن ع.بى ر.سولر البّه ر صبى ال عبر��ه و
آله برما تَح.مَبت. مرو س.فکر درماءر ذلرُیَترهر، و.انتَه.کت. مرو  ُرم.ترهر فی عرترَترهر وللحم.ترهر، و .ر��ثل ی.جم.��عُ
البّه ل شَمبَهُم، وی.بلمَ شَع.ثَهُم، وی.أخلذل برح.قّهرم «و.لَا تَححس.ا.ون النذریوَ قلتربلواذ فرى س.اررلر البن��هر أَمح��و. تَ��ا ب.��لذ

أَ حر.اءِ عرند. ر.برّهرمح یُرذز.قلونَما 

و چگونه ایو را نگویى، در  الى که با ریختو خون فرزندان محم د ص��بى ال عبر��ه و آل��ه و
ستارگان زمرو از خاندان عاد المطّبب، عقده ی دل مجروح خود گشودی و نه��ال  ��م خ��ود
ریشه کو کردیل به شعار و عربده [به زعم خود، با پدرانت سخو می گویی و مى پن��دارى ک��ه
آنان را صدا مى زنىل به زودى، تو هم به جایگ��اه آن��ان در خ��واهى آم��د و آن گ��اه دوس��ت
خواهى داشت که ارفبرج و گلنگ بودى ت��ا آنه��ه را گفته اى ، نمى گف��تى و آنه��ه را ک��رده اى،
نمى کردىا خدایال  قّ ما را بستان و از آن که بر ما ستم کرد، انتقام بگر��ر و خش��مت را ب��ر

کسى که خون هاى ما را ریخت و  امران ما را کشت، فرود آرا
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به خدا سوگند، جز پوست خود را ناریدى و جز گوشت خود را نشکافتى و بر پر��امار خ��دا
صبى ال عبره و آله با بر دوش کشردن خون هایى که از فرزندانش ریخته اى و  رمتى ک��ه از
خاندان و خویشانش هتک کرده اى، وارد مى شوىا در آن جا که خدا، پراکندگى شان را گر��رد

و مپندارید کسانى که در راهمى آورد و پریشانى شان را سامان مى دهد و  قّشان را مى گررد؛ 
[س��وره یخدا کشته شده اند، مُرده هستند ؛ ببکه زنده اند و نزد خدایش��ان روزى مى خورن��د 

].169آل عمران، 

و .ساُک. برالبّهر  اکرما، وبرمُح.مَدٍ صبى ال عبره و آله خَصرما و برج.ارَئر��لَ ظَهر��را، وس.��ر.عبَمُ م.��و
س.وَلَ لَک. وم.کننَک. مرو ررقابر المُسبرمروَ، برئ . لربظّالرمروَ ب.دل ، وأیُکلم شَرح م.کانا وأضع.فُ جُن��دا  ا
ولَئرو ج.رَت ع.بَیَ الدَواهی مُخالَا.تَک.، لنّی لَأَستَص��غررل قَ��در.ک.، وأس��تَعظرمُ تَقریع.��ک.، وأس��تَکثررل
تَوبرخَک.، لکرون العُرونَ ع.ارى و.الصُدور.  .رّى ا أل فَالع.ج.بُ کلل  الع.ج.بر لرقَتلر  رزبر البّه ر الن ج.ا��اءر
برحرزبر الشنرطانر الط بَقاءر، فَهذرهر الَیدی تَنضَحُ مرو درمائرنا، و.الَفواهُ تَتَح.بن��بُ مر��و للحومرن��ا، وترب�ک.
الجُثَثل الطنواهررل الزنواکی تَتَناه.اُه.ا الع.واسرلل، وتَعفوها ألمَهاتُ الفَراعرلر ا ولَئرور اتنخَذتَنا م.غنَما لَتَجر��دُنا
و.شرکا م.غرَما،  روَ ل تَجردُ للّا ما قَدَم.ت ی.داک.، و ما ر.بُک. برظَبّامٍ لربع.اردر، فَ��إرلَى البّ��هر المُش��تَکى

وع.بَرهر المُع.وَللا 

تو را داورى خدا، لر ر دعوا بودن محم د صبى ال عبره و آله و پشتراانى جارئرل، ب  است
و آن که [جنایت را، براى تو آراست و ت�و را ب��ر گ�ردن مس��بمانان س�وار ک�رد، ب��ه زودى 
خواهد دانست که ستمکاران چه بد جایگزینى بر گرفته اند و کدام یک از شما جایگاهى بدتر

و سپاهى ناتوان تر داردا

اگرچه پرشامدها مرا به سخو گفتو با تو وا داشته است، ولی مو منزلتت را کوچک مى برنم و
سرزنش کردن تو را دونر شأن خود مى دانم؛ ام ا چشم ها اشکاارند و س��رنه ها س��وزانا ه��انل
شگفت و ب  شگفت که نجرب زادگان  زب خدا، به دست آزادشدگانر  زب شرطان، کش��ته
مى شوندل از ایو دست ها، خون ما مى چکد و دهانشان از [دیدن، گوشت ما آب افتاده اس��ت،
و آن پرکرهاى پاک و پاکرزه را گرگ ها دهان مى زنند و بقر ه اش را کفتارهاى ماده مى خورندا
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اگر ما را  نرمت بگررى، به زودى خسارت مى برنى، آن هنگام که چرزى ج��ز دس��تاوردهاى
[س��وره ی فص��بت،و خدایت بر بندگان س��تمکار نرس��ت پرش فرستر خود ، چرزى نمى یابى، 

،ا پ  شرکوه به درگاه خدا باید برد و تکره بر هموستا46

فَکرد کَرد.ک. و.اسع. س.عر.ک. و ناصرب ج.هد.ک.، فَو. البّه ر ل تَمحُ�و.نن ذرکرَن�ا، ول تلمر��تُ و. ر.ن�ا، ول
تلدررک. أم.د.نا، ول تَر .ضُ ع.نک. عار.ها، وه.ل ر.أیُک. للّا فَنَدِ، وأی امُ��ک. للّا ع.��د.دِ، وج.معُ��ک. للّا
ب.د.دِ، ی.وم. یُنادری المُنادر: أل لَعنَمل البّهر ع.بَى الظّالرمروَا فَالح.مدُ لبّ��ه رر الن��ذی خَتَ��م. لرأَوَلرن��ا برالسَ��عاد.ةر
و.الم.غفررَةر، ولراخرررنا برالشنهاد.ةر و.الرن م.مر، ونَسأَلل البّه َ أن یُکمرلَ لَهُمُ الثنواب. وی��وجرب. لَهُ��مُ الم.زی��د.،

ویُحسروَ ع.بَرنَا الخرلفَمَ لننهُ ر. رمِ و.دودِ،  .سحاُنَا البنهُ و.نرعحم. الذو.کررللام

 ربه ات را به کار باند، تلشت را بکو و همه ی توانت را به کار گرر؛ ام ��ا ب��ه خ��دا س��وگند،
نخواهى توانست یاد ما را پاک کنى و و ىر ما را بمررانى، و به مرتات ما دس��ت نمی ی��ابی و
ننگت شلسته نمى شودا آیا اندیشه ات جز دروغ و سستى، و روزگارت جز روزهایى ش��مردنى

هانل لعنت خدا بر ستمکاران ب��ادو جمعت جز پریشانى است، آن روز که منادى ندا مى دهد: 
،؟ل 18[سوره ی هود، 

ستایش، ویژه ی خدایى است که زندگی نخسترور از ما را با سعادت و مغفرت به پایان ب�رد، و
زندگی آخریور ما را با شهادت و ر مت، ختم نمودل از خدا مى خواهرم ک��ه پ��اداش آن��ان را
کامل کند و [از ر مت خویش، افزون هم بدهد و [در ناودر ایشان، ما را نرکو جانشرنی باشد،

 [س��وره یخ��دا م��ا را ب��  اس��ت و او نرک��و وکرب��ى اس��تکه او بخشنده و مهربان است و 
].»173آل عمران، 
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مجموعه ای از حکمت  ها و نیایش های امام حسینسین
امام  سرووعه، از پرامار خداویه روایت نمود:، کس��ی ک��ه دین��ش را از راه تفک��ر در]

نعمت های خدا، و تدبر در کتاب او و فهم سنت مو به دست آرد، کوه ها بجناند و او از جا
نجنادا و کسی که دینش را از دهان افراد فراگررد و دنااله رو آنان شود، افراد او را به ه��ر
سو بارند و دینش در معرض بزرگ تریو زوال استا وگزیده ای از سخنان امام  سرووعه،

)44محمد  کرمی، ی

در نامه به مردم بصره:، شما را به کتاب خدا و سنت پرامارش فرا می خوانم، ک��ه همان��ا]
سنت مررانده شده و بدعت زنده گشتها وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی

)22؛ متو  اضر، ی72

پ  از ورود به کربل در خطاه ای فرمود:، همانا دنرا دگرگون شده و زش�تی آن آش�کار]
گردیده و نرکی آن پشت کرده و از آن باقی نمانده جز اندکی، همانند اندکی [آب، ک��ه ت��ه
ظرفی باقی بماند، و زندگی ای پر از خواری در چراگاهی پرسنگلخا آیا نمی برنرد که ب��ه
 ق عمل نمی شود و از بالل باز داشته نمی شود؟ [در ایو هنگام، شایسته است که م��ؤمو

؛195به دیدار پروردگار ر ات کندا وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه ت��ا ک��ربل، ی
)45متو  اضر، ی

مردم بندگان دنرایند، و دیو، بازیهه ای بر سرر زبان آن هاست؛ تا زم��انی ک��ه زندگی ش��ان
بهرخد،  ول دیو می گردند، اما چون به بلها آزموده شوند دین��داران اندکن��دا وس��خنان

)45؛ متو  اضر، ی195 سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی
در پاسخ نامه ی ابو زیاد که، در الاعت فرمان یزید، او را به انتخاب مرگ یا برعت مخرر]

کرده بود، فرمود:، رستگار نشوند مردمی که خشنودی مخبوق را به به��ای کس��ب  ض��ب
؛ مت��و  اض��ر،160خالق خریدندا وسخنان  سرو بو عبیوعه از م��دینه ت��ا ک��ربل، ی

)46ی
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روزی گذر امام  سرووعه بر عادال پسر عمرو عای افتاد، پ  عادال گفت: «ه��ر ک��ه
دوست دارد محاوب تریو مردم زمرو نزد اهل آسمان را بارند، پ  ب��ه ای��و عا��ور کنن��ده

بنگرد، اگر چه مو از شب های صفرو تا کنون با او هم سخو نشده امام

ابوسعرد خلدری [ایو سخو را شنرد و، او را نزد امام  سرووعه آوردا اماموعه پرسرد: «آیا
تو می دانستی که مو محاوب تریو مردم زمرو نزد آسمانرانم، با ایو  ال با مو و پ�درم در

صفرو به جنگ برخاستی؟ و به خدا سوگند که پدر مو بهتر از مو بودام

عادال پوزش خواست و گفت: «پرامارویه به مو فرمود: از پدرت الاعت کوام

و اگ��ر [پ��در واماموعه پاسخ داد: «آیا فرموده ی خدای متع��ال را نش��نرده ب��ودی ک��ه: م
مادرت، تو را وادارند تا درباره ی چرزى که تو را بدان دانشى نرست به مو شرک ورزى،

،؟ل و آیا گفته ی رسول خدا را نشنرده ب��ودی ک��ه:15“ [سوره ی لقمان، از آنان فرمان مار
“؟ل و نر��ز ای��و گفته ی او را ک��ه:همانا الاعت از  رر خدا فقط در کارهای نرک اس��ت”
“؟لمهر��چ مخب��وقی در چر��زی ک��ه نافرم��انی آفری��دگار اس��ت، ناای��د ال��اعت ش��ود”

)171، ی2 جو کمت نامه ی امام  سرووعه،

شخصی به امام  سرووعه در نامه ای نوشت: «آقای مو، مرا از خرر دنرا و آخ��رت آگ��اه
فرماام اماموعه در پاسخ او نوشت: «به نام خداوند بخشنده ی مهربانا ام ا بعد،  قّا که ه��ر
ک  خشنودى خدا را، [هر چند، با خشم مردم مى لبا��د، خ��دا او را از کاره��ایى ک��ه در
دست مردم است کفایت مى کند و هر ک  خشنودى مردم را با خشم خدا مى جوید، خ��دا

)131، ی2او را به مردم واگذار مى کندا والسلمام و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

آن ک  که دوستت دارد، تو را [از بدی، باز می دارد و آن ک  که تو را دشمو دارد، [به
)127، ی2و کمت نامه ی امام  سرووعه، جآن، برانگرزاندا 

بخش هایی از خطاه ی اماموعه در مرنا:، خداوند از امر ب��ه مع��رو  و نه��ی از منک��ر ب��ه]
عنوان امری واجب از جانب خویش آ از کرد، زیرا می دانست که اگ��ر ای��و [فریض��ه، ادا
شود و بر پا گردد، همه ی فرایض، از آسان و دشوار، بر پ��ا می ش��وند؛ چ��را ک��ه ام��ر ب��ه
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معرو  و نهی از منکر دعوت به اسلم است، به همراه باز گرداندن  قوق س��تمدیدگان و
مخالفت با ستمگر و تقسرم [عادلنه، ثروت های عمومی و  نایم و گرفتو زکات از ج��ای

خود و صر  آن در موارد بسزای خودا

[ااا، کوران و گنگان و برماران زمرنگرر در شهرها به  ال خود ره�ا ش�ده اند و ب�ه آن ه�ا
تر می نمی شودا [با ایو  ال،، شما به کاری که شایسته تان است برنمی خرزید و دیگ��ران
را نرز در ایو راه مدد نمی رسانرد و با مسامحه و سازش ب��ا س��تمکاران خ��ود را آس��وده
می داریدا ایو همه، از جمبه چرزهایی است که خدا شما را بدان فرمان داده، [یعن��ی، نه��ی

[از بدی، و بازداشتو یکدیگر [از زشتی ها،، و شما از آن  افبردا

[ااا، پ ، ناتوانان را به دست ایشان تسبرم کردید که یا همهون برده مقه��ور باش��ند و ی��ا
همهون مستضعفی برای اداره امور زندگی، [در دست ایش��ان، اس��ررا در کش��ورداری ب��ه
اندیشه خود هر چه می خواهند می کنند و در اقتدای به اشرار و گستاخی نسات به خدای
جا ار، با پرروی هوای نف ، کار را به رسوایی می کشانندا بر منار ه��ر ش��هر از ش��هرهای
ایشان خطرای است که بانگ برمی دارد و آنهه می خواهد می گویدا کشور در برابر ایش��ان
بی معارض است و دست های ایشان در آن گشادها مردم بردگان آنانند و دست [ستمی، که
به ایشان ضربه زند را از خود نرانندا آنانی که برخی زورگو و سترزه جویند، و برخ��ی ب��ر
ناتوان��ان س��بطه گر و تندخوین��د، الاعت ش��وندگانی ک��ه [خ��دای، آ ��ازگر [خبق��ت، و
بازگرداننده [به قرامت، را نمی شناسندا وتحف العقول، باب سخنان ام��ام  س��رووعه؛ مت��و

)5 اضر، ی

 ،:ک  که به قرآن عملبه جانم سوگند امام و پرشوا نرست مگر آن[در نامه به مردم کوفه
کند و عدل را به پا دارد و  ق را اجرا کن��د و خ��ود را وق��ف راه خ��دا س��ازدا وس��خنان

)21 متو  اضر، ی؛75 سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی

 :ه��ر ک��ه فرم�انراوایی س�تمگر راای مردمل همانا رسول خدا صبی ال عبره و آله فرمود
بارند که  رام های خدا را  لل می شمرد، پرمان خدا را می شکند، با س��نت رس�ول خ�دا
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مخالفت می کند و در مران 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 آوردا
هی ه��ا رابدانرد، اینان به پرروی شرطان چسارده اند و الاعت ر مان را ترک گفته ان��دا تاا

آشکار ساخته،  دود [خداوندی، را تعطرل کرده، ثروت ها را به خویش اختصای داده و
سخنان  سرو ب��و عب��یوعه از رام خدا را  لل و  لل خدا را  رام ساخته اند [ااا،ا و

)39؛ متو  اضر، ی161مدینه تا کربل، ی

،در پاسخ به عاردال بو  رّ که به او گفت: « مو از مرگ سخت گریزانم ولی اسب خود]
، را به تو می دهم، اسای که با آن دشمنی را تعقرب نکرده ام جز اینکه به او رسرده اممُبحرقه

و هرچ دشمنی مرا تعقرب ننموده است مگر اینکه از چنگال او نج��ات ی��افته امم، ام��اموعه
فرمود:، اکنون که خود را از ما دریغ داشتی، ما را  اجتی به اسب ت��و نرس��تا والخا��ار

)40؛ متو  اضر، ی250الطوال، ی

،از امام  سرووعه در مورد شجاعت پرسردند، فرم��ود:، ق��دم پر��ش نه��ادن در س��ختی]
، ی2شکراایی ورزیدن در مصرات و دفاع از برادرانا و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

43(

 آنجا که  ق تو را مبزم می سازد، بر آنهه نمی پسندی شکراا باش، و آنجا که هوای نف
تو را فرا می خواند، از آنهه دوست می داری خود را نگه دارا وفرهنگ جامع سخنان امام

)837 سرووعه، ی

815، ی1راستی، عزّت است و دروغ، ناتوانیا وفرهنگ جامع سخنان امام  سرووعه(

به روایت امام صادقوعه،: شخصى به امام  سرووعه ن��امه نوش��ت ک��ه: «ب��ا دو کبمه ی]

اینامنبعاشحملاالل اسخنحنامنسوبااناامحماحسین از،اادسنااررسیاسندارسایحتااست.اازااینارس،1
رسایحتانحم نبرالراسانیانیزادراایناکنحباسارداشدهااست.درااینااخش،اسخنحنیاازاایناکنحبانقلاشده
استاکنادرامنحاعاقحالااسننحدادیگرانیزایحلتامیاشونداسااحامحكمحتاقرآناساسنتاسحزسحریادارند.
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مختصر، مرا پندى بدهام اماموعه به او نوشت: «کسى که از راه نافرمانى خدا در پی چرزى
باشد، آنهه را امرد دارد زودتر از دست مى دهد و آنهه را برم دارد زودتر سر مى رس��دام

)229، ی2و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

در ضمو خطاه ای فرمود:، بدانرد، نرازهای مردم به شما، از نعمت هاى خدا بر شماس��ت؛]
از نعمت هاى الهى تنگ دلی [و بى  وصبگى، نشان ندهرد، که به کرفرهای او تادیل شوندا

[و نرز، در همرو خطاه فرمود:، نهال هایى که ب��ر کش��ت گاه خ��ود پای��دار مانده ان��د از راه
شاخه هاى خود اوج گررند، پ  هر که براى برادر خود در انجام خررى ش�تاب ورزد، آن
را فردا [ی قرامت، که بر او وارد مى شود، مى یابد؛ و هر که به وس��ربه ی نرک��ی ب��ه ب��رادر
خود، خدای تاارک و تعالی را قصد نموده باشد، خدا پاداش آن را هنگام نرازمندیش عطا
فرماید، و از گرفتاری هاى دنراى او برشتر [از اندازه ی ا سانش، برل�ر  فرمای�د؛ و ه�ر
ک  اندوه مؤمنى را برلر  کند، خداوند اندوه دنرا و آخرت او را رفع سازد؛ و هر ک�� 

[سوره ی آل عمران،و خدا نرکوکاران را دوست دارد که نرکى کند خدا به او نرکى مى کند، 
)814،ا وفرهنگ جامع سخنان امام  سرووعه، ی134

شخصی نزد امام  سرووعه گفت: «اگر نرکی ب��ه ن��ا اه��ل برس��د، تا��اه می ش��ودام ام��ام
 سرووعه فرمود: «چنرو نرست، ببکه نرکوکاری همهون بارانی تند است که به نرک و بد

)147، ی2می رسدام و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

در ضمو خطاه ای فرمود:، از کسانی مااش که بر گناهان بندگان خدا برمناک اس��ت و از]
عقوبت گناه خود آسوده خالر، که خداى ساحان درباره ی بهشتش فریب نمى خورد و ب��ه
آنهه نزد اوست جز به الاعت او و خواست [و توفرق وی، نتوان رسردا وفرهن��گ ج��امع

)844سخنان امام  سرووعه، ی

روزی، سائبی لبب  اجت می نمودا امام  سرووعه فرمود: «می دانر��د چ��ه می گوی��د؟م
گفتند: «نه، ای فرزند رسول خداام فرمود: «می گوی��د: م��و فرس��تاده ی ش��ما [ب��ه س��وی
آخرت، هستم، اگر چرزی به مو دادید آن را می گررم و به آنجا می رسانم، وگرنه به آنج��ا
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)826می رسم در  الی که دستم خالی استام وفرهنگ جامع سخنان امام  سرووعه، ی

سخاوت [مایه ی، دوستی و بخل [مایه ی، دشمنی است، و بهشت بر بخر��ل  ��رام اس��تا
)163، ی2و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

آن ک  که بخشش تو را بپذیرد، تو را در جوانمردی کمک کرده استا وفرهن��گ ج��امع
)826سخنان امام  سرووعه، ی

ناتوان تریو مردم کسی است که از دعا باز ماند، و بخرل تریو مردم کسی است که بر سلم
)850بخل ورزدا وفرهنگ جامع سخنان امام  سرووعه، ی

شکرگزاری تو بر نعمت پرشرو، نعمت تازه را ساب می شودا وفرهنگ جامع سخنان ام��ام
)834 سرووعه، ی

امام  سرووعه دید مردی به  ذا دعوت شد، اما به دعوت کننده ی خود گفت: «مرا عف��و
کو، [نمی خورم،ام اماموعه فرمود: «برخرز، که در پذیرش دعوت عذری نرستا اگر روزه
[واجب، نداری بخور، و اگر روزه داری [با دعایت، بدان برکت دهام و کمت نامه ی ام��ام

)141، ی2 سرووعه، ج

:نزد اماموعه نام مردی از بنی امره را بردند که صدقه ی زیادی داده استا ام��اموعه فرم��ود
«مثَل او مانند کسی است که از  اجر��ان راهزن�ی کن�د، و از آنه�ه رب��وده ص�دقه ده�دا
بی گمان صدقه ی پاکرزه، صدقه ی کسی اس�ت ک��ه در راه ب��ه دس�ت آوردن آنه�ه ص��دقه
می دهد، بر پرشانی او عرق نشسته و چهره ی او  اار گرفته باش�دام و کمت ن��امه ی ام��ام

)403، ی1 سرووعه، ج

مردی به امام  سرووعه گفت: «خانه ای ساخته ام که دوست دارم به آن درآیی و خ��دا را
بخوانیام اماموعه به آن درآمد و بدان نگریست و سپ  فرمود: «خانه ی خود را ویران و
خانه ی  ررر خود را آباد کردیا آن که در زمرو بود، تو را فریفت و آن که در آسمان بود،

)189، ی2از تو متنفر شدام و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج
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مالت اگر برای تو نااشد، تو مال اوییا پ  آن را باقی مگذار، که برایت باقی نمی ماند و
)23، ی2آن را بخور، پرش از آنکه تو را بخور.دا و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

ای مردمل هر ک  باخشد، س.روری می یابد و هر که بخ��ل ب��ورزد، ب��ه پس��تی می گرای��دا
بخشنده تریور مردم کسی است که به فردی باخشد که امردی به او ن��داردا و کمت ن��امه ی

)37، ی2امام  سرووعه، ج

هر ک  انسانی را از گمراهی به معرفت  ق، فرابخواند و او اجابت کن��د، اج��ری مانن��د
)33، ی1آزاد کردن بنده داردا و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

استدراج خدای ساحان نسات به بنده ی خود ای�و اس��ت ک��ه نعمت ه��ای خ��ود را ب�ر او
سرشار بارد، و توفرق ش��کر آن ه��ا را از او س��بب کن��دا وفرهن��گ ج��امع س��خنان ام��ام

)850 سرووعه، ی

به فرزند خود عبی بو  سرووعه فرمود:، پسرم، بپرهرز از ستم کردن بر آن ک  ک��ه در]
برابر تو یاری کننده ای جز خدای عزّ و جلّ نمی یاب��دا وتحف العق��ول، ب��اب س��خنان ام��ام

 سرووعهه

جمعى خدا را از شوق بهشت مى پرستند، ایو عاادت سوداگران است و گروه��ى خ��دا را
از برم دوزخ مى پرستند، ایو عاادت بردگان اس��ت و مردم��ى ه��م خ��دا را از س��رر ش��کر
مى پرستند، ایو عاادت آزادگان و بهتریو عاادت اس�تام وفرهن��گ ج��امع س�خنان ام�ام

)810 سرووعه، ی

در پاسخ به امان نامه ی کارگزار یزید در مکه:، همانا بهتریو امان ها ام��ان خ��دا اس��ت و]
کسی که در دنرا خو  خدا نداشته باشد در روز قرامت از جانب او امانی نخواهد داشتا
پ ، از خداوند خوفی در دنرا را خواستاریم که امان او را در روز قرامت برای ما موجب

)28؛ متو  اضر، ی111شودا وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی

همه ی امور در دست خداست و او هر روز در کاری استا اگر قضا بدانگونه که دوس��ت
داریم و می پسندیم نازل شود، خدا را ب��ر نعمت ه��ایش س��پاس می گ��ویرم و ه��م اوس��ت
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مددکار در ادای شکر، و اگر قضا بر خل  انتظار فرود آید، آن ک  که نرتش  ��ق و در
نهادش تقوی است ستم نکرده استا وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه ت��ا ک��ربل، ی

)29؛ متو  اضر، ی115

ما خاندانی هسترم که خدای ساحان را [به دعا، می خوانرم و او به ما عطا می کند، و چون
آنهه را که ناخوشایند ماست اراده کند، به آنهه او می پسندد خوشنود می شویما وفرهنگ

)693جامع سخنان امام  سرووعه، ی

در پاسخ به زهرر بو قرو که گفت: «ای پسر رس��ول خ��دا، ب��ه خ��دا ک��ه م��و آین��ده را]
سخت تر از  ال می برنما هم اینک جنگ با اینان آسان تر است از جنگ با کسانی که پ�� 
از ایو گرد خواهند آمد؛ به جانم سوگند که سپاهرانی [بسرار، خواهند آم��د ک��ه ب��ا آن��ان

، ی2برابری نتوانرم کردم، اماموعه فرمود:، مو آ ازگر جنگ نخواهم بودا والرش��اد، ج
)44؛ متو  اضر، ی84

خطاب به سپاهران عمر سعد در صاح عاشورا فرمود:، آیا مو کسی از شما را کشته ام که]
[تقای، خونش را می خواهرد؟ آیا مالی از شما را تااه کرده ام؟ آیا کسی را زخمی کرده ام

؛ مت��و  اض��ر،242تا قصای جویرد؟ وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی
)55ی

خطاب به سپاهران عمر سعد در صاح عاشورا فرمود:، شما سخو مرا نمی ش��نوید، چ��را]
که هدایا و پاداش هایی به  رام گرفته اید و ش��کم هایتان از  ��رام پ��ر گش��ته و خ��دا ب��ر
دل های شما مهر زده استا وای بر شمال آیا ساکت نمی شوید؟ آیا گوش ف��را نمی دهر��د؟

)57؛ متو  اضر، ی245وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی

خطاب به سپاهران عمر سعد در صاح عاشورا فرمود:، همه با هم دشمور دوستان خود و]
یکدست بر عبره آنان شدید تا دشمنان خود را خرسند کنرد؟ بدون آنکه آنان عدلی را در
مران شما آشکار کرده یا آرزویی از شما برآورده باشند، به جز [مال،  رام دنرا و زندگی
بی مقداری که در دنرا خواهانش هسترد، و بدون اینکه از ما گناهی سر زده ی��ا اندیش��ه ی
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؛ مت��و245ناصوابی داشته باشرم؟ وسخنان  سرو بو عب��یوعه از م��دینه ت��ا ک��ربل، ی
)57 اضر، ی

خطاب به سپاهران عمر سعد در صاح عاشورا فرمود:، ش��ما ناپ��اک تریو درختر��د، ک��ه]
[مروه ی آن، ب��رای با ا��انش لقمه ای گب��وگرر و ب��رای  اص��ب آن ش��رریو و گواراس��تا

)58؛ متو  اضر، ی245وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی

،:امام  سرووعه از پدر بزرگوارش معنای فرومایگی را پرس�رد، امررمؤمن��انوعه فرم�ود]
جرأت ورزی در برابر دوست و بی خرالی و بی عمبی در برابر دشمو استا و کمت ن��امه ی

)163، ی 2امام  سرووعه، ج

خطاب به سپاهران عمر سعد در صاح عاشورا فرمود:،  هرهات که ما ذل��ت را بپ��ذیریمل]
خداوند، آن را براى ما نمى پذیرد، و نرز پرامارش و مؤمنان، و دامو هایى پاک و پاکرزه، و
جان هایى  ررتمند و خ��وددار ک��ه ال��اعت از فرومایگ��ان را ب��ر مرگ��ى کریم��انه مق��د م

)58؛ متو  اضر، ی248نمى دارندا وسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل، ی

در نامه ای که پ  از ورود به کربل خط��اب ب��ه محم��د  نفر��ه و اف��رادی از بنی هاش��م]
نوشت:، بسم البّه الر مو الر رما از  سرو بو عبی به محمد بو عبی و افراد بن�ی هاش�م
که نزد اویند، اما بعد، گویی دنرا هرگز ناوده است و گ��ویی آخ��رت هرگ��ز زوال نداش��ته

؛ مت��و  اض��ر،199استا والسلما وسخنان  سرو بو عبیوعه از م��دینه ت��ا ک��ربل، ی
)45ی

  ،:ص��ار و ش��کراایی، ای بزرگ زادگ��انل[خطاب به یارانش هنگام شروع جنگ فرم��ود
همانا مرگ جز پبی نرست که شما را از سختی و رنج به بهشت پهناور و نعمتهای جاودان
آن می رساندا کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد از زن��دانی ب��ه قص��ری منتق��ل
شود؟ و آن [امرگ، برای دشمنان شما همانند [وضع، کسی است که از قصری به زن��دان
و [محل، عذاب شکنجه برده شودا پدرم از رسول خدا صبّی البّه عبره و آله ب��ر م��و نق�ل

همانا دنرا زندان مؤمو و بهشت کافر است، و مرگ پبی است که ایو گروه را بهنمود که: 
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آری، ن��ه دروغ ش�نرده ام و ن�ه دروغبهشتشان و آن گروه را ب��ه دوزخش�ان در می آوردا 
)62؛ متو  اضر، ی275یسخنان  سرو بو عبیوعه از مدینه تا کربل،  (.می گویم

در صاح عاشورا چنرو دعا فرمود:، خداوندال در هر ان��دوهی تکره گ��اه من��ی، و در ه��ر]
سختی امرد منی، در هر  ادثه ی ناگواری که بر مو آید پشت و پناه و ذخرره ی منیا چ��ه

ت وامی گذاشت و دشمو زبانبسا  می که در آن دل ناتوان و چاره نایاب می شد، و دوس
به شماتت می گشود، و مو آن را نزد تو آوردم و شرکوه به درگاه تو کردم، ت��ا از ج��ز ت��و
گسسته و تنها به تو روی آورده باشم، و تو آن را رفع کردی و [در کارم، گش��ایش دادیا

سخنان  سرو بو عب��یوعه از م��دینه ت��اپ  تو ولی  هر نعمت و منتهای هر خواسته ایا و
)51؛ متو  اضر، ی231کربل، ی

از نرایش های اوست:، خداوندال مو 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 دنرا و آخرت را تنه��ا از ت��و
مى لباما خداوندال به راستی که تو مرا از هر ک  دیگرى، بسنده هستى، و هرچ ک  م��را
از تو کفایت نتواند کرد؛ پ  مرا در آنهه از آن مى ترسم و بر��م دارم، از دیگ��رى کف��ایت
فرما، و در کارهایم برایم گشایش و روزنه ی خروج قرار دها به راستی که ت��و می دان��ى و
مو نمى دانم، و تو مى توانى و مو نمى توانم، و تو ب�ر ه�ر چر�ز توان�ایىا ب�ه ر مت�ت اى

)854مهربان تریو مهربانانا وفرهنگ جامع سخنان امام  سرووعه، ی

از دعای عشرات:، خداوندال ستایش از آن توست، ستایشی همرشگی ب��ه ج��اودانی ت��و]
[ااا، و ستایش از آن توست، ستایشی که جز خشنودی تو پاداشی برای گوینده اش نداردا
ستایش از آن توست بر بردباری پ  از دانایی ات، و ستایش از آن توس��ت ب��ر گذش��ت
پ  از توانایی ات، و ستایش از آن توس��ت ای برانگرزن��ده   ی س��تایش، و س��تایش از آن
توست ای وار  ستایش، و ستایش از آن توست ای پدیدآورنده ی ستایش، و ستایش از
آن توست ای نهایت ستایش، و ستایش از آن توست ای خریدار ستایش ااا و ستایش از
آن توست ای پاسخ دهنده ی دعاها، ای ب���زرگح برک��ت، ای برون آورن��ده ی روش��نایی از
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وزب��ده یتاری�کی ها و ای برون آورنده ی فرومان��دگان در ت��اریکی ب��ه س��وی روش��ناییا 
)مفاترح الجنان

از نرایش های اوست:، خداوندال شوق آخرت را روزیم فرما تا از بى ر اتی ام به دنرا ب��ه]
صدق آن [شوق، در دلم پى برما خداوندال بصررت در کار آخرت را روزیم فرما تا از سرر
شوق، در پى خوبی ها بر آیم و از سرر برم، از ب�دی ها گری�زان ش�وم، اى پروردگ�ار م�وا

)507، ی1و کمت نامه ی امام  سرووعه، ج

از دعای عرفه،: [خداوندال، نادانی و گستاخرم بر تو مانع نشد که مرا بدانهه به درگاهت]
نزدیک کند راهنمایی کنی و بر آنهه مرا به آستانت نزدیک کند توفرقم دهیا اگر خوانمت
پاسخم دهی، و اگر خواهمت عطایم کنی، و اگر فرمانت برم پاداشم دهی، و اگر سپاس��ت

گویم فزونرم دهیا همه ی ایو ها زان روست که نعمت ها و ا سانت را بر مو کامل کنیا

[ااا، خداوندال مرا بدان مقام ترس و خشرت رسان که گویی تو را برنم و به تق��وای خ��ود،
نرک بختم فرماا [ااا، برایم ماارکی و فرخندگی مقرر دار تا دوست نداشته باشم ش��تاب را
در هر چه تو پ  اندازی و تأخرر نجویم در هر چه تو پرش آریا خداوندال بی نر��ازی را
در جانم نشان و یقرو را در دلم گمار و اخلی را در کردارم بنه و روشنی را به دی��ده ام

ده و برنش را در دینم گذار و به اعضای تنم برخوردارم کوا

[ااا، خداوندال اندوهم زُدای و زشترم پوشان و خطایم بخشای و شرطانم برانا

[ااا، معاودا مرا به کدامرو ک  واگذاری؟ به خویشاوندی که از مو گسبَد، یا برگانه ای ک��ه
بر مو روی در هم کشد؟ یا آنان که ناتوانرم خواهند؟  ال آنکه تو پروردگ��ار و ص��ا ب

اخترارم هستیا به سوی تو شکایت آرم از بی کسی و دوری از ولوا

[ااا، ای آنکه با بردباری اش از گناهان بزرگ در گذرد؛ [ااا، ای آنکه ب��ه بخش��ندگی اش،
دهش فراوان دهد؛ ای برگ و نوای مو به گاهر افت��ادنم ب��ه س��ختی ها؛ ای هم��دم م��و در

تنهایی اما

[ااا، تویی پناه مو آنگاه که راه های وسرع با همه ی وسعت خود مرا خسته و درمانده کنند،
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و زمرو با همه ی پهناوری اش بر مو تنگ نماید؛ و اگر مهر و ر مت تو نااشد، هر آینه به
ورله ی نابودی افتم؛ و تویی درگذرن��ده از لغزش��م؛ و اگ��ر عرا��م نپوش��انی از رس��وایان

خواهم بودا

[ااا، ای دارنده ی ا سانی که هرگز گسسته نشود؛ ای فرودآورنده ی کاروان ب�رای ره��ایی
یوسف در هامون بی آب و عبف و برآورنده ی او از چاه و رس��اننده ی او ب��ه اوج ج��اه از
پ ر  لمی؛ ای برگرداننده ی او به یعقوب از پ ر نابرنا شدن چشمانش از اندوه [و گری��ه
بر او،، که او اندوه دل نهان می داشت؛ ای گرداننده ی آسرب از ایوب و بازدارنده ی دس��ت
ابراهرم از ذبح فرزندش به دوران کهو سالی و به سر آمدن عمرش؛ ای آنکه دعای زکری��ا
شنود و یحری را بدو بخشود و او را بی ک  و ابتر ننهاد؛ ای آنکه یون  را از شکم ماهی
برون آورد؛ ای آنکه دریا را برای بنی اس��رائرل ش��کافت و آن��ان را رهانر��د و فرع��ون و
سپاهرانش را  رق کرد؛ ای آنکه بادها فرستد پرش، نوید دهنده به ر م��ت خ��ویش؛ ای
آنکه در کرفر بندگان نافرمان خ��ود نش��تابد؛ ای آنک��ه ج��ادوگرانر [فرع��ونی، را پ��  از
خرره سری و سترزه گریر لولنی [از گمراهی، نجات بخشرد، و آنان در  الی که به نعم��ت
خداوند کامروا بودند و رزق او را روزی خوار، جز او را می پرستردند و با او می سترزیدند

و برای او شریک و اناازی می گزیدند و فرستادگانش را انکار می کردندا

[ااا، ای آنکه سپاسش اندک گویم و مرا نومرد نگردانَد و خطایم بزرگ اس��ت و رس��وایم
نکند؛ و مرا به گاهر انجام گناه برند و پرده ی [آبرویم، ندردا

[ااا، ای آنکه با مو به ا سان و نرکی رفتار کند و مو با بدی و سرکشی؛ ای آنکه مرا ب��ه
ایمان هدایت کرد پرش از آنکه راه سپاسگزاریش شناسم؛ ای آنکه ب��ه دورانر ناخوش��ی ام
خواندمش و درمانم بخشرد، و برهنه بودم بپوشاندم، و گرسنه بودم س��ررم ک��رد، و تش��نه
بودم سررابم نمود، و خوار بودم عزیزم کرد، و نادان بودم شناختم داد، و تنها بودم جمعرتم
بخشرد، و آواره بودم به ولنم بازگردانرد، و برنوا بودم توانگرم ساخت، و یاری می جس��تم
یاری ام داد، و توانگر بودم و آن را از مو نستاند؛ ولی با همه ی ایو ها [سپاس او نگزاردم،
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داو او باز هم بر مو نرکی و ا سان آور

[ااا، س.رورا تویی که منت نهادی؛ تویی که نعمت دادی؛ [ااا، تویی که کامل گرداندی؛ [ااا،
تویی که پناه دادی؛ تویی که کفایت کردی؛ تویی که ره نمودی؛ تویی که نگه داشتی؛ تویی
که پوشاندی؛ تویی که آمرزیدی؛ تویی که [از لغزش ها، درگذشتی؛ [ااا، تویی ک��ه ی��اوری
نمودی؛ تویی که توانایی دادی؛ تویی که پرروزی بخشردی؛ تویی که شفا دادی؛ تویی ک��ه

عافرت دادی؛ تویی که گرامی داشتی؛ تویی ماارک و برترا

[ااا، معاودی نرست جز تو، پاک و منزّهی تو، همانا مو از ستمگرانما معاودی نرست ج��ز
تو، پاک و منزّهی تو، همانا مو از آمرزش خواهانما معاودی نرست جز تو، پاک و منزّه��ی
تو، همانا مو از یکتاپرستانما معاودی نرست جز ت��و، پ��اک و منزّه��ی ت��و، همان��ا م��و از
برمناکانما معاودی نرست جز تو، پاک و منزّهی تو، همان��ا م��و از هراس��ندگانما معا��ودی
نرست جز تو، پاک و منزّهی تو، همانا مو از امردوارانما معاودی نرست ج��ز ت��و، پ��اک و
منزّهی تو، همانا مو از مشتاقانما [ااا، معاودی نرست جز تو، پاک و منزّهی تو، همانا م��و
از درخواست کنندگانما معاودی نرست جز تو، پاک و منزّهی تو، همانا مو از نرایشگرانما

[ااا، خداوندال تو نزدیک تریو کسی هستی که بخوانندش و س��ریع تریو کس��ی هس��تی ک��ه
[دعاها، اجابت کند و گرامی تریو کسی هستی که [از گناه��ان، درگ��ذرد، و بخش��نده تریو
کسی هستی که بخشد و شنواتریو کسی هستی که خواهن��دشا ای بخش��اینده در دنر��ا و

آخرت و مهربان در هر دو جهانا

[ااا، ای منتهای آرمان خواستارانر مشتاق و نهایت آرزوی امردواران؛ ای آنکه دانش او بر
هر چرز ا اله دارد و مهر و عطوفتش همه ی عذرخواهان را در بر گرفته استا

[ااا، خداوندال در ایو شب از هر خرری که مران بندگانت تقسرم می کنی برای م��ا نص��رای
عطا فرما و از هر نوری که بدان، خبق را راهنم��ایی کن��ی و ر م��تی ک��ه [ب��ر جهانر��ان،
بگسترانی و برکتی که فرو فرستی و عافرتی که بر بن��دگان پوش��انی و رزق ک��ه گس��ترانی

[برای ما هم بهره ای قرار ده،، ای مهربان تریو مهربانانا وزبده ی مفاترح الجنانه
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 از نرایش های اوست:، خداوندال هر ک  در پىر پناهى است و تو پناه منى، و ه��ر ک��]
در پىر دل آرامى است و تو دل آرام منىا خداوندال بر محم د و آل محم ��د درود فرس��ت، و
نرایشم را بشنو و دعایم را اجابت نما، و بازگشت گاه و اقامت گاه مرا نزد خ��ود ق��رار دها

)852وفرهنگ جامع سخنان امام  سرووعه، ی
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