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  اطالعات كلي

 : حسين بن علي .نام
» شـبير «و در تـورات بـه   » طـاب «انجيل مسمي  به  در

 است.
 : ابوعبداهللا و ابوعلي .كنيه
اني ، سيد شباب اهل الجّنة، : سيدالشهداء، سبط ثالقاب

سبط األسباط، رشيد، وفي ، طيب، سيد، زكي ، مبـارك  
 و....

 : سوم شعبان سال چهارم هجري .والدت تاريخ
مورخان روز تولـد آن حضـرت را پـنجم شـعبان      برخي 
اند. و برخي  نيز سال تولد ايشان را سوم هجـري    دانسته

 اند. ذكر كرده
 .: مدينه مشرفهتولد محل
: از زمـان شـهادت بـرادرش، امـام حسـن      امامت مدت

هجـري  تـا محـرم     50، در صفر سـال  السالم)هي(علمجتبي 
 سال. 10، به مدت 61سال 
: بعد از ظهر روز دهم (عاشـورا)  و سبب شهادت تاريخ

همـراه تعـدادي  از نزديكـان،     هجري  به 61محرم سال 
 ياران و اصحابش در سرزمين كربال با شمشيرهاي  بران
لشكريان عمر بن سعد كه از سـوي  عبيداللّـه بـن زيـاد     
(والي  كوفه) و يزيد بن معاويه (خليفه شـام) بـه جنـگ    
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ـ  وضـع فجيعـي  بـه شـهادت      اآن حضرت آمده بودند، ب
 سالگي  بود. 57رسيدند. شهادت آن حضرت در سن 

  .: كربال، در سمت غربي  رود فراتدفن محل
ــدان ــدين   1: فرزن ــن العاب ــام زي ــر،  2. ام ــي  اكب   . عل

 . فاطمه.6سكينه.  .5. عبداهللا رضيع. 4. جعفر. 3
جعفر در زمان  ،السالم)هي(عل ميان فرزندان امام حسين از

اكبر و عبداهللا (معروف  حيات پدرش وفات يافت و علي 
اصغر) در كربال شهيد شدند و نسل آن حضرت  به علي 

ياد گرديد. ز السالم)هي(علالعابدين  تنها از طريق امام زين
هاي   را با ذكر نام  برخي  مورخان تعداد فرزندان امام

اند. همچنين  و زينب، نه نفر دانسته داصغر، محم علي 
در برخي  كتب شيعه، دختري  به نام رقيه نيز براي  
آن حضرت ذكر شده كه در سن سه سالگي  در ايام 

  1 اسارت در شام، از اندوه فراق پدرش وفات يافت.
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  مقتل امام  

  وصيت امام

   بسم اللَّه الرحمن الرحيم
طالـب بـه بـرادرش،     اين وصيت حسين بن علي بن ابـي 

  .محمد بن علي، مشهور به حنفيه است
دهد كه خـدايي جـز خـداي     حسين بن علي گواهي مي

كه محمد بنده و فرستاده  شريك نيست؛ و اين يكتاي بي
حق است، او است؛ كه حق را از جانب حق آورد. بهشت 

خواهـد   -هـيچ ترديـدي   بي -دوزخ حق است و رستخيز
رسيد؛ و خداوند آنان را كه در گورند بيرون آورد. من از 
روي هــوس و سركشــي و تبهكــاري و ســتمگري قيــام  

را  -محمـد   -نكردم، من به پاخاستم تا امت جد خويش
خواهم به نيكي فرمان دهم و از بدي  به سامان آورم. مي

ش جدم، محمـد و روش پـدرم، علـي را در    باز دارم و رو
پيش گيرم. هر كس با قبول حق مرا پـذيرفت، خداونـد   

را نپـذيرفت،   تر اسـت؛ و هـركس دعـوتم   به حق نزديك
كنم تا خداوند ميان من و اين مردم داوري كند  صبر مي

  .»كه او بهترين داوران است

  نوحه براي ياران

عد آمـد.  امام بعد از شهادت عباس، سوي لشگر عمـر سـ  
كرد. هيچ يك از پيوسته راست و چپ خويش را نگاه مي

اصــحاب و يــارانش را نديــد اال ايــن كــه كســاني را كــه 
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شان، دست به دست خاك داده بود و صدايشان پيشياني
  را مرگ بريده بود. امام صدايش را بلند نمود: 

يا مسلم بن عقيل! ويا هاني بن عـروة! ويـا حبيـب بـن     «
بن القين! ويا يزيد بن مظاهر! ويا يحيى  مظاهر! ويا زهير

بن كثير! ويا هالل بن نافع! ويا إبراهيم بن الحصين! ويـا  
عمير بن المطاع! ويا أسد الكلبي! ويا عبد اهللا ابن عقيـل!  
ويا مسلم بن عوسـجة! ويـا داود بـن الطرمـاح! ويـا حـر       

اي شـجاعان بـا صـفا! اي     الرياحي! ويا علي بن الحسين!
رد! وضعيت من به كجـا رسـيده اسـت كـه     سواركاران نب
دهيـد؟! شـما را   زنـم ولـي جـوابم را نمـي    صدايتان مـي 

دهيـد؟! آيـا   خـوانم ولـي گـوش بـه دعـوتم نمـي      فرامي
خوابيد؟! اميدوارم بيدار شويد! يا چيزي بين محبت شما 

اش و امامتان حائل شده است و به همـين خـاطر يـاري   
خـاطر از دسـت   بـه   كنيد؟! اينانند نـواميس پيـامبر  نمي

دادن شــما، نالــه ايشــان بلنــد اســت. اي بزرگــواران! از  
 خوابتان برخيزيد! و گردنكشان پست را از حـرم پيـامبر  
دور سازيد. ولي قسم به خداوند كه شـما در مـرگ فـرو    
افتاديد! و روزگار خائن شما را برزمين زد و اال شما هيچ 

سر  كرديد و مانعيوقت از انجام دستور من كوتاهي نمي
ديديد. آگاه باشيد كه مرگ شما بـراي  راه ياري من نمي

فإنا هللا وإنـا  ما فاجعه است و به شما ملحق خواهيم شد. 
   گاه امام چند بيت شعر زمزمه نمود:آن.» إليه راجعون

شدند براي دفع بال، آن هـم  قومي كه وقتي صدا زده مي
در وضعيتي كه دشمن سواراني نيزه دار و داراي صفوفي 

پوشـانند و  هايشـان مـي  هايشان را روي زرهشرده، قلبف
آيند. براي از دست دادن جان، با هـم مسـابقه   پيش مي

كنند چه خوب جوانمرداني را ياري مي دهند. حسينمي
هـا نمودنـد و ابريشـم    هستند. خود را از زنـدگي دنيـا ر  
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  »2(بهشتي) بر تن نمودند.
  گاه امام صداي غربتش را بلند نمود:آن
هست كه از حرم رسول خدا دفاع كنـد؟ آيـا    يا كسىآ«

شود كه از خدا بترسـد  خداپرستى در ميان شما پيدا مى
و ستم بر ما روا ندارد؟ آيا فريادرسـى هسـت كـه بـراى     

اى هسـت كـه بـا    خدا به فرياد ما برسد؟ آيا يارى كننده
بـا طنـين   » أ اميد به عنايت خداوند به يارى ما برخيـزد؟ 

سـتغاثه امـام، صـداى گريـه و نالـه از      افكن شدن نداى ا
و  3 ها زنان رفـت. امام سوي خيمه بانوان حرم برخاست.

  قبل از آن ... 

   السالم)هي(عل وداع با امام سجاد

وقتـي تنهـاي تنهـا شـد، رفـت سـراغ        السالم)(عليه حسين
هـا را خـالي   ، آن السـالم) (عليههاي پسران امام حسن خيمه

هـا را  هاي فرزندان عقيـل، آن ديد، بعد رفت سراغ خيمه
هـاي ديگـر   هم خالي ديد، بعد از آن رفت سـراغ خيمـه  

ال گفـت:  ها نديـد. پيوسـته مـي   اصحاب، كسي را در آن
. سـپس رفـت طـرف    حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

خيمه زنـان و خواسـت كـه وارد چـادر فرزنـدش زيـن       
ت و العابدين شد. از بيرون ديد كه فرزنـدش افتـاده اسـ   

حال آن كه رنگش به خاطر خشكي پوسـتش دگرگـون   
كنـد. وقتـي علـي    شده است. و زينب از او پرستاري مي

از درون خيمه چشمش به پـدر افتـاد كـه بـه      السـالم) (عليه
خواسـت برخيـزد ولـي بـه خـاطر      آمد، مـي سوي او مي

                                                 
هلْ منْ ذَاب يذُب عنْ حرَمِ رسولِ اللَّه ص هلْ منْ موحد  أ 

يَخاف اللَّه فيَنا هلْ منْ مغيث يرْجو اللَّه ِبإَِغاثَتَنا هلْ منْ 
  معينٍ يرْجو ما عْند اللَّه في إِعانَتَنا
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بيماري شديدي كه نداشت نتوانست اين كار را بكند. به 
  اش گفت:عمه
اسـت   ات تكيه بده! اين پسر رسول خداه سينهمن را ب«

-(عليهزينب سريع خود را به پشت علي » آيد.كه دارد مي

اش تكيــه داد. امــام وارد رســاند و او را بــه ســينه الســالم)
خيمه شد و شروع نمود به پرسدين از وضعيت بيمـاري  

گفـت.  نيز حمد خداوند را مـي  السالم)(عليهفرزندش. و علي 
  گفت: السالم)(عليهلي بعد از آن ع

  امام فرمود:» پدر! امروز با اين منافقان چه كردي؟«
ها چيره گشت لذا ياد خداونـد را  فرزندم! شيطان بر آن«

ها تنور جنـگ داغ شـد،   بين ما و آن أ ها فراموشاندبر آن
ها را لعنت كند، تا جـايي كـه زمـين از خـون و     خدا آن

  ؤال نمود:س السالم)(عليهها جاري شد. علي آن
چشـمان زينـب بـه اشـك     » عمويم عبـاس چـه شـد؟   «

خواسـت ببينـد او چـه    نشست و نگاه كرد به بـرادر مـي  
از شـهادت عمـويش    السـالم) (عليـه دهـد. علـي   پاسخي مـي 

عباس بي خبر مانده بود زيرا نسبت به تشديد بيماريش 
  بيم داشتند. امام پاسخ داد:

ات عمويت كشته شد، دو دسـتش را كنـار سـاحل فـر    «
  سؤال نمود: السالم)(عليهعلي » قطع نمودند.

حبيـب بـن مظـاهر، مسـلم بـن      كجاست برادرم علي، «
  امام فرمود:» عوسجة، زهير بن القين؟

اي بـاقي نمانـده   پسرم بدان! در خيمه هيچ مـرد زنـده  «
است جز من و تو و آناني را كه سؤال كردي همگـي بـر   

گريسـت. بـه    بـه شـدت   السـالم) (عليـه علي » خاك افتادند. 
  اش زينب گفت:عمه

                                                 
  )19(مجادله:   علَيهِم الشَّيطانُ فَأَْنساهم ذْكرَ اللَّهاستَحوذَ  أ 
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  امام از او پرسيد:» عمه! شمشير و عصايم را بياور!«
پاسـخ   السـالم) (عليـه علي » خواهي چه كني؟با اين دو مي«

  داد:
خواهم تكيه دهم و با شمشـير دشـمن را از   به عصا مي«

پراكنـده كـنم، زيـرا (اگـر تـو       اطراف فرزند رسول خـدا 
امـام او  » ر زندگي نيست.بروي) ديگر بعد از تو خيري د

را از اين كـار منـع داشـت و در آغوشـش گرفـت و بـه       
  اش چسباند و فرمود:  سينه
ام فرزندم! تو پاك ترين نسل منـي، و برتـرين خـانواده   «

هستي، تو جانشنين من بر اين اطفـال و زنـان هسـتي.    
اند. ذلـت و يتيمـي و شـماتت    اينان غريب و خوار گشته
ر آنان را فراگرفته اسـت. وقتـي   دشمنان و مصائب روزگا

زنند، ساكتشان كـن! وقتـي احسـاس وحشـت     فرياد مي
كنند، آرامشان كن! با سخنان نـرم دلشـان را تسـلي    مي

بده! آنان غير از تو مردي ندارند كه انيسشان باشد. غيـر  
از تو كسي نيست تا شكايت مشكالتشان را نزد او ببرند. 

هـا را ببـوي   نيـز آن رهايشان كن تا تـو را ببوينـد و تـو    
ها نزديك ها به تو نزديك شوند و تو نيز به آن(بگذار آن

ها ها بر (مصائب) تو بگيرند و تو هم بر آنشو!) بگذار آن
را بـا دسـتانش گرفـت و بـا      السـالم) (عليـه بگري! آنگاه علي 
  صداي بلند فرمود:

ــة! فاطمــة! ز« ــوم! ســكينة! رقي ســخنم را  ينــب! أم كلث
د اين پسرم جانشين من بر شماسـت و او  بشنويد و بداني

سـپس بـه علـي    » امامي است كه طاعتش واجب اسـت. 
  فرمود: السالم)(عليه
ها بگـو!  فرزندم! به شيعيانم سالم من را برسان و به آن«

پدرم غريب مرد، لذا برايش ناله كنيد! و از ايـن دنيـا بـا    
-(عليـه  حسـين گاه آن 4»شهادت رفت، لذا برايش بگرييد!
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اسم اعظم و مواريث پيامبران را به او وصيت كـرد   م)السـال 
  :و به اطالعش رساند كه

هـا و سـالح را بـه ام سـلمه     هـا و قـرآن  علوم و كتـاب «
» بدهـد.  تـو ها را بـه  كه همه آن امگفتهو به او ام سپرده

در ظاهر به خواهرش زينـب وصـيت كـرد؛ در    البته امام 
العابـدين در   نتيجه همه علوم صادره از سوى امـام زيـن  

اش زينـب   زمان خودش به خاطر ترس و تقيه بـه عمـه  
  ايـن را حكيمـه دختـر امـام جـواد       !شـد  نسبت داده مى

بعـد از آن بـاز امـام پسـرش را در      5گفـت مـي  السالم)هي(عل
  گفت:  و آغوش گرفت

دعايى را كه مادرم فاطمه به مـن آموخـت و آن    !پسرم«
برئيل نيـز آن را  دعا را رسول خدا به او آموخته بود و ج

به رسول خدا آموخته بود، براى روز نياز و غم و انـدوه و  
آيد و بـراى كارهـاى بـزرگ و     روزى كه مصيبت فرو مى

 بعد فرمود:  !» ناگوار حفظ كن
ِبحقِّ يس و اْلُقرْآنِ اْلحكيمِ و ِبحقِّ طه و اْلقُـرْآنِ   !بخوان«

ائولَى حع رقْدنْ يا ميمِ يظا   الْع مـ لَـمعنْ يا مينَ يلائجِ الس
    فَـرِّجا م كْـرُوِبينَ يـنِ اْلمع (ًَنفِّسام) نَفِّسا ميرِ يي الضَّمف
ا رازِقَ     خِ اْلَكِبيـرِ يـي (مَفرِّجاً) عنِ اْلمْغمومينَ يا راحم الشـَّ

ي   إِلَـى التَّْفسـ تَاجحنْ لَا يا ميرِ يغلَـى   الطِّفْلِ الصلِّ ع رِ صـ
 ـد مـحآلِ م و ـد مـح6»و بعــد خواســته ات را بگــو!   أ م 

  همچنين فرزندش را به آغوش گرفت و فرمود:
                                                 

به حق ياسين و القرآن الحكيم و به حق طه و القرآن  أ 
دارى، اى  العظيم، اى كسى كه نياز نيازمندان را مقدر مى

ها آگاهى، اى برطرف كننده اندوه كسى كه بر ضمير
بر پيران و  گرفتاران، اى گشايشگر غمزدگان، اى رحم كننده

اى روزى دهنده طفالن خردسال، اى كسى كه از تفسير بى 
  نيازى، بر محمد و آل محمد درود فرست
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كنم كـه پـدرم هنگـام    پسرم تو را به چيزي سفارش مي
وفاتش به من سفارش نمود و پدرش نيز بـه او سـفارش   
 7نمود: پسرم! بر حق صبور بـاش هـر چنـد تلـخ باشـد.     

ز از ستم كردن بر كسـي كـه جـز خداونـد     پسرم! بپرهي
  سـپس انگشـترش را كـه پـدرش علـي      » 8ياوري نـدارد. 

داد  السـالم) (عليـه به او داده بود، به فرزندش علـي   السالم)(عليه
دة للقـاء اهللا. ال    «روز آن نقش بسته بود:  ال الـه اال اهللا عـ

   9».اله اال اهللا توشه مالقات با خداوند است
تر بزرگش را صـدا زد و كتـابي سـر بـه     دخ آنگاه فاطمه

 مهر به او داد و از او خواست كه آن را حفظ كند. فاطمه
هــا آن كتــاب را بــه امــام ســجاد داد و ايــن كتــاب بعــد

ايـن كتـاب تمـام     10همچنان نزد امامان محفـوظ مانـد.  
هـا بـه آن تـا روز قيامـت نيـاز      چيزي اسـت كـه انسـان   

  11دارند.
دت هميشـگي كـه از   از چادر كه بيـرون آمـد طبـق عـا    

يارانش مي خواست اسبش را برايش بياورند، صدايش را 
  بلند نمود:

حضـرت زينـب از   » آورد؟چه كسي اسبم را برايم مـي «
  خيمه خارج شد و اسبش را آورد و فرمود:

 12»زني؟ قلـبم را كـه زخـم زدي!   چه كسي را صدا مي«
سوار بر اسبش شد اينبار هم چپ و راستش را نگاه كرد 

بار هم هيچ يك از مردانش نبودنـد. امـام سـجاد از    و اين
كرد، طاقت نيـاورد  درون خيمه غربت پدرش را نگاه مي

توانسـت  از چادر بيرون زد آن قدر ناتوان بـود كـه نمـي   
  شمشيرش را نگاه دارد. ام كلثوم فرياد زد:

  پاسخ داد:  السالم)(عليهعلي » پسرم! برگرد!«
 ضر پسـر رسـول خـدا   عمه ام! رهايم كن! بگذار در مح«

  امام متوجه فرزندش شد. به ام كلثوم فرمود:» بجنگم!
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ام كلثوم! نگهش دار كه زمين خالي از نسل آل محمـد  «
   13»نشود.

  شهادت علي اصغر

 السـالم) (عليـه  شب عاشورا قاسم بن حسـن از امـام حسـين   
  كند:سؤال مي

حضـرت پاسـخ    »شـود؟  عبداللَّه شيرخواره كشـته مـى  «
  فرمود:  

گاه كه سراسر وجودم را عطـش فـرا   به فدايت، آنعمو «
روم  شود. من به سوى خيمه مى عبداللَّه كشته مى گيرد.

يــابم.  طلــبم ولـى هرگـز چيــزى نمـى    و آب و شـير مـى  
گويم: پسرم را نزد من آوريـد تـا از دهـانش بنوشـم!      مى

شـوم تـا از    آورنـد و مـن خـم مـى     كودك را نزد من مى
شـود   صداى بچه بلند مىدهانش بنوشم. در همين حال 

دهد. مـن خـونش    و فاسقى گلويش را هدف تير قرار مى
ريــزم و  گيــرم و بــه آســمان مــى را در كــف دســت مــى

 14»ورزم! خدايا براى رضاى تـو شـكيبايى مـى    گويم: مى
اي از آن آري امام خونش را به آسـمان ريخـت و قطـره   

و بعد با خـداي خـويش ايـن چنـين سـخن       15برنگشت
  گفت:
 نزد تو كمتر از بچه ناقه صـالح پيـامبر نيسـت.   فرزندم «

دانى كه اينان مـا را دعـوت كردنـد تـا بـه      خدايا! تو مى
هـا كردنـد و در برابـر مـا     مان بشتابند ولى مـا را ر يارى

بپاخاستند، خدايا! بـاران آسـمان را از آنـان دريـغ دار و     
آنــان را از بركاتــت محــروم كــن. خــدايا هرگــز از آنــان 

دايا اگر در دنيا، پيـروزى را از مـا دريـغ    خشنود مشو. خ
اى، آن را ذخيــره آخــرت مــا قــرار ده و از گــروه داشــته

پياده شـد  سپس از اسب .» ستمكاران انتقام ما را بستان
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و با غالف شمشير، قبر كـوچكى كنـد و كـودكش را بـه     
 خونش آغشته ساخت و بر وى نماز گذارد و دفن نمـود. 

  و بعد فرمود:
من آسـان اسـت، چـرا كـه در محضـر      اين مصيبت بر «

  16»أ !خداست
سپس مقابل دشـمن ايسـتاد و بـا اشـعاري بسـياري از      

  هايش را گفت:حرف
اين قوم كافر شدند و پيش از ايـن نيـز از ثـواب خـدا،     «

 پروردگار ثقلين، بيزارى جستند.
نيكو خصال، را كه  پيش از اين، على و فرزندش، حسن 

 ت دارد كشتند.از سوى پدر و مادر نسبى با كرام
اينان كينه خاندان پيـامبر را بـه دل داشـتند و گفتنـد:     

 اينك بايد همگى حسين را بكشيم.
سپس رفتند و يكديگر را سفارش كردند كـه بـه خـاطر    

 رضاى ملحدان، مرا بكشند.
ه، زاده كـافران،    در ريختن خون من براى خاطر عبيداللـَّ

 از خدا نترسيدند.
مانند باران تيـر بـه سـوى     و ابن سعد به زور سپاهيانش

من راند از من هيچ گناهى سر نزده بود، جـز اينكـه بـه    
 كردم. هاى هدايت افتخار مى نور ستاره
پس از پيامبر و به پيامبرى كه پدر  ،نيكو خصال به علىِ

 و مادرش از قريش بودند.
ــد،    ــدگان خــدا بودن ــادر مــن، هــر دو از برگزي ــدر و م پ

 ده هستم.بنابراين، من فرزند دو برگزي
اى كه از طال آفريده شده است، بنابراين من فرزنـد   نقره

 نقره و فرزند طال هستم.

                                                 
  هونَ علَى ما نَزَلَ بي أَنَّه بِعينِ اللّه أ 
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چه كسى در دنيا جدى مانند جد من دارد، و يـا پـدرى   
 مانند پدر من، پس من فرزند دو شخصيت بزرگ هستم.
فاطمه زهرا مادر من است و پدرم در هم كوبنـده كفـر،   

 در بدر و حنين است.
كـه قـريش    نى خداى را پرستيد، و حـال آن او در نوجوا
 پرستيدند. بت مى

پرستيدند و على بر دو قبله  آنان الت و عزّى را با هم مى
 گذارد. نماز مى

ام و  پدرم خورشيد و مادرم ماه اسـت. پـس مـن سـتاره    
 فرزند دو ماهم،

على مرتضى ريسمان دين و نـابود كننـده سـپاه كفـر و     
 زارده است.كسى است كه به دو قبله نماز گ

حد جنـگ او بـا پراكنـده سـاختن سـپاه كفـر،       در روز اُ
 ها را شفا بخشيد. سينه

-سپس، هم در روز احزاب و هم در فتح مكه، افراد سپاه
 هاى بزرگ نابود شدند.

جملگى اين امت بد، بـا دو عتـرت چـه كردنـد: عتـرت      
 -آقـا و سـرور   -مصطفاى نيك و پرهيزگار و عترت علـى 

 سپاه. در روز مقابله دو
گاه با شمشير آخته در برابر مردم ايستاد و در حـالى  آن

كه از زندگى نوميد گشته و عازم سفر مرگ بود، چنـين  
 گفت: مى

من فرزند على پاكم از خاندان هاشـم؛ و ايـن افتخـار در    
 هنگام افتخار كردن مرا بس است.

تـرين گذشـتگان و مـا     است، گرامـى  جد من رسول اللَّه
 تابيم. ديم كه در زمين مىهاى خداونچراغ

مادرم فاطمه است، دختر احمـد پـاك و عمـويم جعفـر     
 است، صاحب دوبال.
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كتاب خدا درباره ما نازل شده و هدايت و وحـى دربـاره   
 كند. ما به نيكى ياد مى

ما امان خداوند در ميـان همـه مـردم هسـتيم و ايـن را      
 گوييم. آشكارا و پنهان نزد همگان مى

يم و دوسـتان خـويش را بـا جـام     ما صاحب حوض كوثر
 نوشانيم. مى رسول اللَّه

ترين شيعيان هستند؛ و آنان كه با مـا   شيعيان ما گرامى
  17»ورزند در روز قيامت زيانكارند. كينه مى

  وداع اول

 18امام هنگام خـداحافظي بـا اهـل بيـت خـود از زينـب      
  خواست تا: 

و اى كـه كسـى را بـه آن تمـايلى نباشـد       كهنه جامـه «
زيـرا   19ام بپوشـم  بياور تا زير جامـه نداشته باشد  ارزشي
، كننـد  مـى  مكشـند و غـارت   مرا مى خواهم زماني كهنمي

ــازند. ــانم بس ــتند و   » عري ــدت گريس ــه ش ــت ب ــل بي اه
صدايشــان بــه نالــه و گريــه بلنــد شــد. بــراي حضــرت  

از پوشـيدنش خـوددارى كـرد و    امـام  شلواركى آوردند، 
  گفت:  

»لبـاس خـوارى اسـت و     و 20 است. أ هاين لباس اهل ذم
تر از  بلندآنگاه چيزى » 21 پوشيدنش شايسته من نيست.

ابتداء آن و حضرت  22تر از شلوار آوردند كوتاهشلوارك و 
آن را تر شـود و بعـد   را از چند جا پاره نمود تا بي ارزش

    23پوشيد.
ها دور شد. زينب ايـن چنـين بـا خـود     امام كه از خيمه

                                                 
  لباس كفاري است كه تحت حمايت مسلمانان زندگي  أ 

 كنند.مي
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  زمزمه نمود:
ه از ما دور شويد بايستيد تـا بـا مـا وداع    پيش از اين ك«

 كنيد. زيرا جسم ما به خاطر شما ناتوان گرديد؛
درستى كه زندگيم به باد فنا رفت و االن پهنه زمـين  ه ب

 براى من مثل زندان است؛
سالم و درود بر شما! چقدر ناگواراست دورى شما! پـس  

 اى كاش من پيش از اين مرده بودم؛
م بـراى غريـب دور از وطـن، در    كـن  همانا سوگوارى مى

حالى كه خـودم غـريبم و دور از سـرزمين و خانـدان و     
 ام؛ خانه

كـنم، و   كند يـاد شـما مـى    زمانى كه خورشيد طلوع مى
كند به خـاطر شـما انـدوهم تـازه      هنگامى كه غروب مى

 گردد؛ مى
درستى خوشى و سرورم با دوستان چقدر گوارا بـود،  ه ب

 پذيرد؛ اهى ما پايان مىدانستم كه اين همر ولى نمى
زمانى بود كه ما حال خوشى داشتيم تا اينكه آن مـدت  

 سپرى شد و ما براى اين مصائب خون گريستيم؛
قـدر   ام به شما فراوان است، آن سوگند به خدا كه عالقه

 چشم انتظارى كشيدم كه ديگر پلكى برايم نمانده؛
 سوز و گداز من به دليل جدايى شما بلند شد؛

آنانى كه مايه آرامش خاطرم بودند رفتند، پس بدرستى 
 هيچ يك ازآنان نيست تا بر غربتم ناله سر دهد؛

شايد روزگار دوباره ما را به هم برساند و ما به آن دوران 
  24.»خوشگوار برگرديم

 **  
  امام مقابل دشمن قرار گرفت و با صداي بلند فرمود:

خـاطر  جنگيد؟! بـه  واي بر شما! به خاطر چه با من مي«
ها نمودم؟ يا سنت نيكـويي كـه   حقي از شما كه آن را ر



  الگوي بصيرتچهارده معصوم /  19

  پاسخ دادند:» تغيير دادم؟ يا آييني را عوض نمودم؟
جنگيم، بـه  ما با تو بخاطر نفرتي كه از پدرت داريم مي«

خاطر كاري كه او با بزرگان مـا در بـدر و حنـين انجـام     
امام كـه ايـن را شـنيد شمشـيرش را كشـيد و       25»داد!

  شد.   آماده جنگ
در ابتدا شجاعان لشگر عمر سعد سـوي امـام آمدنـد تـا     

هايشان ببرند! به افتخار كشتن حسين را با خود به قبيله
-شدند در دمي از اسب به زمين مـي امام كه نزديك مي

كشـيد تنهـا بـه    ها نمـي افتادند. كار به چكاچك شمشير
شدند. امام جمعيت زيـادي از آنـان   يك ضربه هالك مي

  را كشت. 
و در عين حـال   26بود» يا محمد«امام شعارش در كربال 

خواند. امام هنگام مبـارزه تـن بـه تـن ايـن      رجز هم مي
  خواند:چنين مي

من فرزند على پاكم از آل هاشم و ايـن افتخـار هرگـاه    «
 بخواهم افتخار كنم مرا بس است.

تـرين گذشـتگان؛ و مـا     است، گرامـى  جد من رسول اهللا
 تابيم. ه در زمين مىهاى خداونديم ك چراغ

مادرم فاطمه است، دختر احمد پـاك؛ و عمـويم جعفـر    
 است، صاحب دو بال.

كتاب خدا در روز روشن درباره ما نازل شد؛ و هـدايت و  
 گردد. وحى درباره ما به نيكى ياد مى

ما امان خداونديم در ميان همه مردم؛ و اين را پنهـان و  
 گوييم. آشكار را نزد همگان مى

حوض كوثريم و دوسـتان خـويش را بـا جـام      ما صاحب
ناپـذير   نوشانيم و آن حـوض بـراى نوشـانيدن پايـان     مى
 است.

هر آن دوستى كه بـه خـاطر مـا قيـام كنـد سـعادتمند       
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دارد، در قيامـت   گردد و آن كس كه ما را دشمن مى مى
  27»بيند. زيان مى

تميم بن َقحَطبه يكي از شجاعان شام بود كـه در لشـگر   
  ر پيدا كرده بود. او پيش آمد و گفت:عمر سعد حضو

اي پسر علي! تا كي خصـومت؟! فرزنـدان و دوسـتانت    «
همه كشـته شـدند و تـو هنـوز در مقابـل بيسـت هـزار        

  امام پاسخ داد:» زني؟!شمشير مي
من به جنگ شما آمدم يا شما به جنگ مـن آمديـد؟!   «

من راه را بر شما بستم يا شما راه را بر من بستيد؟! شما 
برادران و فرزندانم را كشتيد لذا چيزي جز شمشير  همه

  تميم گفت:» بين من و شما نخواهد بود.
» خيلي حرف زدي! جلو بيا ببينم چه در چنته داري؟!«

صيحه بلندي كشيد و همزمان شمشير  السالم)(عليهحسين 
 500كشيد و آنچنان ضربتي به گردنش زدند كه سـر او  

فتـاد! آن قـدر تـرس بـه     دراع دورتر از بدنش بر زمـين ا 
  لشگر افتاد كه عقب نشست. يزيد ابطحي فرياد زد:

ابطحي » كنيد؟!واي بر شما! از يك نفر اينطور فرار مي«
مشهور به شجاعت بود وقتي از لشگر بيرون آمـد تـا بـا    

شـد  امام پيكار كند لشگر شادمان شد. خوشحالي را مـي 
  در چهره سربازان لشگر ديد. امام فرياد زد:

شناسي؟ مثل كسي سـراغ مـن آمـدي كـه     ن را نميم«
ابطحي سـكوت نمـود جلـوتر    » انگار هيچ ترسي ندارد؟!

آمد و خواست شمشيرش را بر امام فرود آورد كـه امـام   
پيش دستي نمود و آنچنان شمشير بر بدنش كوفت كـه  

   28او را از وسط دو نيم نمود.
اش جنگيد بر خالف دشمن كه رنگ از چهرهامام كه مي

لرزيد امـام صـورتش چـون    رفت و اعضاي بدنش مييم
تابيـد و اعضـاي بـدنش آرام بـود و قلـبش      خورشيد مي
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مطمئن بدون هيچ ترسي. دشمنان كـه امـام را اينگونـه    
  گفتند:ديدند به يكديگر ميمي
    29»نگاه كنيد! ببينيد! هيچ باكي از مرگ ندارد!«
**  

يگـر  بعد از كشتاري كه امام از بزرگـان لشـگر گرفـت د   
كسي سراغ امام نيامد. حال نوبت اين بود كـه خـود بـه    
لشگر حمله برد. ابتدا به راست لشگر يورش بـرد و رجـز   

  أ خواند:
و پـذيرفتن  مرگ با عزت بهتر زندگى بـا ذلـت اسـت.    «

  ذلت بهتر از دخول در آتش است. 
  30» به خدا قسم نه اين اتفاق خواهد افتاد و نه آن.

  ب ود و رجز خواند:و بعد به چپ لشگر حمله نم
من حسين بن على هستم و از خانواده پـدرم حمايـت   «
 كنم، مى

ــامبر ره      ــن پي ــر دي ــدارم و ب ــت ن ــگ بازگش ــن آهن م
  31»سپارم. مى
سـاخت. آنـان كـه    هـا پشـته مـي   همچنان از كشتهامام 

هيچ شكست گويند: اند ميمبارزه امام را در عاشورا ديده
اهل بيـت و يـارانش   كه فرزندان و  اندهاى را نديد خورده

ــينكشــته شــده باشــند و   آرام و اســتوار باشــد.  اينچن
پيادگان سپاه بنى اميه از چپ و راستش مانند گله بزى 

و  32ختنـد گري كه گرگ در ميانشـان افتـاده باشـد، مـى    
او بـا   33شـدند. مـي همانند ملـخ پراكنـده   هايشان سواره

                                                 
   منْ دخُولِ النَّار  اولىر و العا     الْموت خَيرٌ منْ رُكوبِ الْعارِ  أ 

  ِ و اللَّه ما هذا و هذا جارِى
  أََنا الْحسينُ بنُ علي أَحمي عياَلات أَبِي  ب 

   آلَيت أَنْ َلا أَنْثَني أَمضي علَى دينِ النَّبِي
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  ها جرأت اقدامي را داشتند. لشگر درگير بود ولي آن
بــاز  شبـه قرارگـاه  نمـود و بــاز  مـي  ام مـدام مبــارزه امـ 
  :  فرمودميگشت و  مى
ه! « اي از در ايـن بـين نوشـته    34»الحول وال قوة اال باللـَّ

رسيد. يـك طـرف آن    السالم)(عليه آسمان به دست حسين
قبل از آفـرينش جهـان    پيمان بر شهادتي بود كه ايشان

اضـح و  بر آن متعهد شده بود. طرف ديگر آن با خطـي و 
  روشن نوشته بود: 

ايـم، و  اي حسين! ما مـرگ را بـر تـو حتمـي ننمـوده     «
شهادت را بر تو الزم ننموديم، اختيار با توسـت. هـيچ از   

خواهي اين بال ات نزد ما كاسته نخواهد شد، اگر ميبهره
هـا و زمـين و   كنيم، بدان ما همه آسمانرا از تو دور مي

آورديم. بـه هـر چـه    فرشتگان و جنيان را به حكم تو در
ها امر كن، اگر امر كني اين كفار خواهي در ميان آنمي

» گستاخ كه خداوند لعنتشان كند هالك خواهنـد شـد.  
هـا و زمـين را پـر    نامه كه رسيد، فرشتگان همه آسمان

ساختند و در دستاهايشان ابزاري جنگـي از آتـش بـود.    
هـا را  نحكم كنـد. و آ  السـالم) (عليه منتظر ماندند تا حسين

 فرمان دهد تا اين فاسقان را نابود سازند. وقتي حضـرت 
از مضمون نامه مطلع شد آن را به طرف آسمان پرتـاب  

  نمود و فرمود:
معبود من! و سرور من! دوست دارم كشته شوم و زنده «

گردم و هفتاد هزار بار اين اتفاق در راه طاعت و محبـت  
راه يـاري  تو بيافتد خصوصا اين كه كشته شدن مـن در  

دين تو و احياي امر تو و حفظ ناموس شـريعت توسـت.   
از آن گذشته من ديگر بعد از كشـته شـدن دوسـتانم و    

  35»ام.اين جوانمردان از آل محمد ديگر از زندگي خسته
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  وداع دوم

در بين نبرد امام فرصتي يافـت تـا دوبـاره نـزد خـانواده      
ان را بـه  و آنـ ها دوباره وداع نمايـد. ا خود برگردد و با آن

    :صبر دعوت فرمود و وعده ثواب و پاداش داد و فرمود
  :  بعد ادامه دادو  .»ديان را بپوشتروپوشهاى بلند«
آماده گرفتارى باشيد و بدانيد كه خداى متعال حـافظ  «

و پشتيبان شما است. او شما را از شـر دشـمنان نجـات    
خواهد گردانيـد و   خواهد داد و پايان كار شما را به خير

ها گرفتار خواهد سـاخت؛  منان شما را به انواع عذابدش
هـا را بـه   ها و كرامتو در برابر اين گرفتارى، انواع نعمت

شما خواهد بخشيد. پس شكوه مكنيد و چيزى را كـه از  
    36»اوريد!نيشأن شما بكاهد بر زبان 

هـا، حصـار    ديدند كه ستون خيمه پيامبر مى بانوان حرمِ
گاه شرافتشان آهنگ سفرى حمايت و حامى عزت و جاي
دانسـتند كـه پـس از او در     بى بازگشت دارد. آنان نمـى 

برابر شرارت دشمن به چه كسـى پنـاه ببرنـد و پـس از     
بخشـد از ايـن رو   مـي فقدان او چه كسى آنان را تسـلّى  

سرآسيمه همانند افراد مصيبت زده از كوچـك و بـزرگ   
 دورش را گرفتند و به او چسبيدند: كـودكى درخواسـت  

در  نمود! و ديگرى طلب آب مىكه پناهش دهد كرد  مى
اين حال سرور غيرتمندان و الگوى دلسوزى و مهربـانى،  

هاى نبوت و آزادگـان خانـدان   هنگام نگريستن به امانت
عصمت و طهارت چه حالى دارد؟ اينان كسانى بودند كه 
جز پرده عـزت و حجـاب جـالل نديـده بودنـد؟ اينـك       

انگيز و  هاى حزن بان خشك با گريهچگونه بايد در آن بيا
هايى كـه از  شكافت و اشك هايى كه دل سنگ را مى ناله
پيمودنـد؟ اگـر    آمـد، بايـد راه مـى    هاى سوزان برمـى دل
گريختند، از ترس غارت شدن و كتك خـوردن بـود.    مى
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آنان هيچ پشتيبانى نداشتند، مگر امامى كه خسـتگى او  
    37را از پاى در آورده بود!

د از وداع دوم به لشگر حمله نمود و اين بـار نيـز   امام بع
اش خواست خود را براي استراحت كوتاه به خـانواده مي

شمر بن ذى الجوشن بـا ده تـن از نيروهـاى    برساند كه 
پياده سپاه كوفـه ميـان او و خيمـه گـاه حايـل شـدند.       

  حضرت فرمود: 
اى پيروان خاندان ابى سفيان، اگـر دينـى نداريـد و از    «

ترسيد، در دنيايتان آزاده باشيد؛ و  ستاخيز نيز نمىروز ر
 38 دانيد، به گذشـتگان نگـاه كنيـد.    اگر خود را عرب مى

واى ! ام بـاز داريـد   را از خيمه و خانواده 39اراذل و اوباش
ــان و    ــابخردان را از زن ــيطان، ن ــروان ش ــما اى پي ــر ش ب

ام  بار و بنـه  اند! كودكان باز داريد، چرا كه اينان نجنگيده
  شمر گفت: » 40!شود اعتى بعد براى شما مباح مىس
و بعـد   41»ات را پذيرفتيم. اين خواسته !اى پسر فاطمه«

  فرياد زد:  
به خـدا   دست از آنان برداريد و به سوى خود او برويد.«

اوباش  از جمله 42!»سوگند كه او هماوردي بزرگوار است
 ،ابوالجنـوب اينان بودنـد:   ها رفتندكوفه كه سوي خيمه

بدالرحمن جعفى، قشعم بن عمـرو بـن يزيـد جعفـى،     ع
صالح بن وهب يزنـى، انـس نخعـى و خـولى بـن يزيـد       

و آنان را ترغيب كرد كه بـه   . شمر نزد آنان رفتاصبحى
 وقتـي امام حمله كنند. ابوالجنوب غـرق در سـالح بـود.    

  گفت: او  هبنزديكش شد شمر 
  گفت: ابوالجنوب  !»به او حمله كن«
  :  شمر پاسخ داد »كنى؟ نمىچرا خودت حمله «
  : ابوالجنوب جواب داد !»زنى؟ اين حرف را به من مى«
يكـديگر را بـه بـاد    بعـد  و  »گـويى؟  تو چرا به من مـى «
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در ادامـه  دشنام گرفتند. ابوالجنوب كه مردى شجاع بود 
  گفت:  

خواهم اين نيزه را در چشم تو فـرو   به خدا سوگند، مى«
  ز او دور شد و گفت:  شمر ا» تكان بدهم.آن را كنم و 

قطعـا چنـين    زنمبـ  ضـربه اي توانسـتم بـه تـو     اگر مى«
  43»كردم! مى

  وداع سوم
ها رسـاند. هنگـام وداع بـا اهـل     خودش را به خيمهامام 

سكينه نـامش   ،نگاهى به دخترش سكينه كردبيت خود 
امينه بود و آنقدر آرام و غرق در ياد خدا بود كـه نـامش   

از ديگر زنان نشسته و گريـه   او دور 44ها سكينه شد،بعد
او بعـد  ايستاد و و اندكي باالى سرش امام رفت د. رك مى

در ايـن هنگـام    .را دلدارى داد و به شكيبايى دعوت كرد
  عمر سعد گفت:  

واى بر شـما! مـادامى كـه بـه خـود و اهـل و عيـالش        «
مشغول است به او حمله كنيد؛ كه اگر به شـما بپـردازد   

سپس مـردم   »نهد. ا فرقى نمىميان ميمنه و ميسره شم
حمله كردند و او را زير باران تير گرفتند، به طورى كـه  

هـا افتـاد و چنـدين     تيرهاى بسيارى ميان طناب خيمـه 
تير، روپوشهاى زنان را سوراخ كرد. آنان وحشت كردنـد  

ها شدند و نگاه  و ترسيدند و فرياد برآوردند و وارد خيمه
امام همانند شير  كند. مىكردند تا ببينند حسين چه  مى

رسـيد   خشمگين به آنان حمله كرد و به هر كس كه مى
ها از هـر سـو   كشت. تير شكافت و مى با شمشير او را مى
اش  ها را با سـر و سـينه  آمد و حضرت آن به سوى او مى

    45كرد. دفع مى
برگشت كه با وداعش را زنـان تمـام   باز  السالم)(عليه حسين
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  ريست. زينب از امام پرسيد:  گكند. او به شدت مي
  امام پاسخ داد:» گريي؟چرا مي«
چگونه نگريم و حال آن كه تا چنـدي ديگـر در ميـان    «

سپس صدايش را بلنـد  » شويد!دشمنان حركت داده مي
  نمود و فرمود:

ــكينه!   « ــه! اي سـ ــه! اي عاتكـ ــوم! اي رقيـ اي ام كلثـ
  ام كلثوم سؤال نمود:» خداحافظ..

امام پاسـخ  » كني؟!تسليم مرگ ميبرادر! آيا خودت را «
  داد:
چگونه خود را تسـليم مـرگ نكنـد كسـي كـه يـاور و       «

  ام كلثوم گفت:» كاري ندارد؟!كمك
  حضرت فرمود:» ما را به حرم جدمان برگردان!«
 46»خوابيد!گذاشتند، مرغ سنگخوار ميهيهات! اگر مي«

نيز به سختي گريست. سكينه زنان به شدت گريستند و 
و ما بين دو او را به سينه چسبانيد گريست، مي نيزامام 

 هايش را پـاك نمـود. حسـين   چشمش را بوسيد و اشك
داشت. تالش نمـود  سكينه را بسيار دوست مي السالم)(عليه

  :لذا به او فرمود 47سكينه را ساكت كند
اى سكينه بدان كه پس از مـرگ مـن بسـيار خـواهى     «

قلـبم را بـا    تا هنگـامى كـه روح در بـدن دارم    گريست.
پس از كشته شـدن مـن، تـو اى     اشك حسرت مسوزان.

   48»بهترين زنان به گريه كردن سزاوارترى

  دو بار ورود به شريعه  

به اعور اسلمى و عمرو بن حجاج زبيدى كه با چهار  امام
هزار نفر مأمور شريعه بودند حملـه كـرد؛ و اسـب را بـه     

ب وقتى كـه اسـب سـرش را بـراى نوشـيدن آ      فرات زد.
  :  امام فرمودپايين برد. 
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ام، بـه خـدا سـوگند تـا      اى و مـن هـم تشـنه    تو تشـنه «
 »هنگامى كه تو آب ننوشى من لب بـه آب نخـواهم زد!  

اسب با شنيدن اين سخن سرش را بلند كرد و ننوشـيد.  
  گويى كه اين سخن را فهميد! سپس امام گفت: 

حسين دست برد و كفـى   »نوشم! بنوش كه من نيز مى«
  برداشت. در اين هنگام سوارى فرياد زد:  از آب 

اى ابا عبداللَّه آيا تو سرگرم نوشـيدن آب گـوارايى، در   «
حضرت آب را از  »حالى كه حريمت شكسته شده است؟

ريخت و به دشمن حمله كـرد و آنـان را   ميان دستانش 
دشـمن   49كنار زد و ديـد كـه خيمـه گـاه سـالم اسـت!      

بار ديگـر بـه    السـالم) (عليه حسين را فريب داده بود. حسين
خواست خود را به فرات برساند. لشگر حمله نمود. او مي

  هـا نيـز حملـه    بـرد آن ولي هر چه به آن سو حمله مـي 
آن قدر جنگيـد تـا آنكـه    كردند در اين حمالت امام مي

تن را به قتل رسـاند و شـمار ديگـرى را زخمـى      1950
ـ   ساخت.  ه در اوج اين حمالت امام موفق شـد خـود را ب

بـه آب نزديـك شـد تـا بنوشـد. ناگهـان       فرات برسـاند.  
حصين بن تميم تيرى افكند كه بـه دهـان آن حضـرت    

شـد و آب را   اصابت كرد. خون از دهـان حضـرت جـارى   
  شمر فرياد زد: .دور ريخت

سوگند به خداوند كه از فرات خارج نخواهي شد تا اين «
و مـردي ديگـر نيـز    » كه به آتـش دوزخ داخـل شـوي!   

  را بلند كرد:صدايش 
نگـري كـه همچـون شـكم     حسين! بـه ايـن آب نمـي   «

درخشد، به خـدا سـوگند از آن   مارهاي در هم تنيده مي
و امام در حـالي كـه    50»چشي تا تشنه كشته شوي.نمي

  خون از لبانش جاري بود نفرينشان كرد:
ر و به قتل برسان و روي اپروردگارا آنان را يكايك بشم«
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ــاك  ــين را از وجودشــان پ ــان را  زم ــز آن ــردان و هرگ  گ
ــرات بيــرون آمــد  51»مرزنيــا ــام امــام از ف ــه ن مــردى ب

ها كرد كه بر پيشانى حضـرت  ابوالحتوف جحفى تيرى ر
حضرت خود را به كناري كشيد. يكـي از يـاران   نشست. 

به نام مسلم بن  السالم)(عليهحضرت كه از غالمان امام علي 
تـا تيـر را    رياح بود و هنوز زنده بود به امام كمك نمـود 

خون از صورت و محاسن تير كه بيرون آمد بيرون آورد. 
  امام به مسلم فرمود:جارى شد؛ حضرت 

مسـلم دسـتانش را    !»ها را زير خون بگيردست !مسلم«
زير پيشاني حضرت گرفت. دستان امام پر از خون شـد.  

  :  سپس فرمود
هـا را روي  مسـلم كـه خـون    !»آن را در دست من بريز«

هـا را بـه سـوى آسـمان     آنريخـت حضـرت   دست امام 
  ريخت و فرمود:  

» خداوندا انتقام خون فرزنـد دختـر پيـامبرت را بگيـر!    «
ـ   قطره و بعـد امـام    52برنگشـت زمـين   هاى از آن خـون ب

  فرمود:  
بينى كه من به وسيله اين بندگان سركش  خدايا تو مى«

ام، بـار پروردگـارا!    و ستمگر تو به چه حالى گرفتار شـده 
و بـه قتـل برسـان و هـيچ      كنن َكرا يكايك ريشهاينان 

 را يك از آنان را بر روى زمين باقى مگذار؛ و هرگز آنـان 
گاه همانند شير خشمگين حمله كرد و بـه  آن» مبخش!

افكند. تير از هر سـو   رسيد او را بر خاك مى هر كس مى
هـا  باريد و آن حضرت سينه و سر را در برابر آن بر او مى
 گفت: و مىكرد؛  سپر مى

ى امت بد كردار! پس از محمد با خاندانش بـد رفتـار   ا«
كرديد. بدانيد كه از اين پـس كـه مـرا كشـتيد، كشـتن      
همه بندگان صالح خداوند براى شما آسان است. به خدا 
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كـه شـما مـرا خـوار      سوگند، من اميدوارم به خاطر اين
گاه از جـايى كـه خـود    كرديد، او مرا گرامى بدارد؛ و آن

حصين بـن مالـك سـكونى    » يد از شما انتقام بگيرد!ندان
  فرياد زد و گفت:  

بــه چــه وســيله انتقــام تــو را از مــا   !ى پســر فاطمــها«
  :  امام پاسخ داد» گيرد؟ مى
ريـزد؛ و   اندازد و خونتـان را مـى   شما را به جان هم مى«
در ايـن  » گاه بر شما عـذابى دردنـاك خواهـد باريـد.    آن

  فت: هنگام عمر سعد به سپاهش گ
دانيـد كـه بـا چـه كسـى پيكـار        واى بر شما، آيـا مـى  «
كنيد؟ اين فرزند كسى است كـه از همـه جنگجـوتر     مى

بود. او فرزند جنگنده عرب است! از همه سو به او حمله 
تن با نيزه و چهار هزار تن با تير به او  180آنگاه  »كنيد!

هـا را از خـود دفـع    ها و تيرحضرت نيزه 53حمله كردند!
 72 ها بر بدنش نشست. نتيجهمود ولي بعضي از آننمي
بود كه حضـرت تـا آن زمـان، قبـل از افتـادن از       يزخم
خسـته از نبردهـاي سنگشـن از     امـام  54داشت.براسب، 

، ايستاد تا اندكى ميدان عقب نشست و نزديك خيمه ها
استراحت كند. در همين حال كه ايسـتاده بـود سـنگى    

كـرد و خـونش جـارى    آمد و بر پيشانى ايشـان اصـابت   
كه خواست با پيراهنش خون را پاك كند،  گشت. همين

تيرى تيز و مسموم و سه پرّه آمد و بر قلبش نشست. در 
  اين هنگام حسين گفت: 

سرش را بعد و .» بسم اللَّه و باللَّه و على ملة رسول اللَّه«
  به آسمان بلند كرد و گفت:  

كشـند كـه    مى دانى كه اينان مردى را پروردگارا تو مى«
سپس تير را » بر روى زمين پسر پيامبرى جز او نيست!

گرفت و از پشـت بيـرون آورد و خـون هماننـد نـاودان      
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سرازير شد! حضرت دستش را در جاى زخم گذاشـت و  
اى  چون از خون پر شد، آن را به آسمان ريخت كه قطره

از آن به زمين بازنگشت. پيش از آنكه حسين خونش را 
شـد! بـار    ديـده نمـى   آسمانيزد سرخى در به آسمان بر

ديگر دست را زير زخم گذاشت و چون از خون پـر شـد   
  : فرمودساخت و  رنگينسر و محاسنش را به آن 

به خدا سوگند با همين صورت خضاب شـده از خـون،   «
جدم را ديدار خـواهم كـرد و خـواهم گفـت: اى رسـول      

از  مـردى در همين حال » خدا! مرا فالن و فالن كشتند!
كنده به نام مالك بن نسر آمد و با شمشـير بـه سـر آن    

كالهى پوشيده بود كه پاره و پر حضرت زد. حضرت شب
  از خون شد. حسين به او گفت: 

با دست راستت نخورى و نياشامى، و خداوند تـو را بـا   «
كاله را به كنـارى  آنگاه شب!» ستمكاران محشور گرداند

 55ى آن عمامه پيچيـد. افكند و عرقچين بر سر نهاد و رو
سـر را بـه   كاله حضرت را ربود! امـام  مالك هماندم شب

آســمان بلنــد كــرد و بــا خــداى خــويش بــه راز و نيــاز 
  :پرداخت

بار خدايا اى بلند جايگاه! بزرگ جبروت! سخت مكـر و  «
انتقام! بى نياز از آفريدگان! گسترده كبريا! بـر هـر چيـز    

نعمـت! نيكـو    توانا! نزديك رحمت! راست پيمان سرشار
چـه  بال!( اى آنكـه) چـون بخواننـدت نزديكـى و بـه آن     
چـه  آفريدى محيطى! توبه كنان را توبـه پـذيرى! بـه آن   

چه بجويى خواهى رسـيد! چـون   خواهى توانايى و به آن
گويى و چـون يـادت كننـد    شكرت گويند، بسيار سپاس

خوانم و بينوايانـه بـه    بسيار ياد كنى! نيازمندانه تو را مى
ام و اندوهمندانـه بـه    مشتاقم و هراسان به تو پناهندهتو 

جـويم و   درگاه تو گريانم و بـا نـاتوانى از تـو كمـك مـى     
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كنان به تو توكل دارم. ميان ما و ايـن قـوم، خـود    بسنده
داورى كن؛ كه ما را فريب داده به ما نيرنگ زدند و ما را 
تنها گذاردند و كشـتند. مـا خانـدان پيـامبر و فرزنـدان      

ب تو، محمد بن عبداللَّه هستيم كه او را به رسـالت  حبي
برگزيدى و بر وحى خود امين دانستى. پس در كـار مـا   

تـرين   گشايش و رهايى قرار ده، به مهربانيت اى مهربـان 
ورزيـم! اى   پروردگارا بر تقديراتت شكيبايى مى مهربانان!

كه هيچ معبودى جز تو نيست. اى فرياد رس فريـاد   آن
صاحب اختيار و معبودى جز تو ندارم. بـر   خواهان، هيچ

ات شكيبايم، اى دادرس بى پناهـان! اى پيوسـته    داورى
بى پايان! اى زنـده كننـده مردگـان! اى نگهدارنـده هـر      

چه دارد! ميان ما و اينان داورى فرمـا كـه تـو    كس با آن
  56»بهترين داورى!

  شمر فرياد زد: امام همچنان مشغول مناجات بود كه 
ها او را ناتوان ساخته و سراسـر  ه هستيد؟ تيرمنتظر چ«

زرعـة بـن شـريك     »بدنش جاى نيزه و شمشـير اسـت.  
تميمى ضربتى سخت به او نواخـت و صـالح بـن وهـب     
مرى نيزه محكمى به پهلوى وى زد؛ و حسين بـا گونـه   

   57راستش از اسب بر زمين افتاد.

  از اسب بر زمين

پشتش را خم  ذو الجناح تالش كرد تا هنگام افتادن امام
كند تا امام هنگام افتادن كمتر درد كشـد و زمـاني كـه    

با لگد زدن بر لشكريان آنـان را از  حضرت بر زمين افتاد 
نزديك شدن به امام منع مى كرد و تعـدادى از آنـان را   

    58. ولي لشگريان او را دور نمودند.نيز به هالكت رساند
گشـت  مي امام كه از اسب به زمين افتاد به دنبال سيبي
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ولي ديگر او  أ نموداش را رفع ميكه با آن التهاب تشنگي

                                                 
 نزد پيامبر السالم)(عليهو امام حسين  السالم)(عليهروزي امام حسن  أ 

   آمدند جبرئيل هم آنجا خدمت پيامبر وآله)ليهعاهللا(صلي
اطراف جبرئيل  السالم)(عليهمابود. حسن و حسين  )وآلهعليهاهللا(صلي

سيماي قريشي بود كه به شكل دحيه كلبي، جوان خوش
شروع كردند به چرخيدن. جبرئيل دستش را دراز نمود، مثل 

 خواست چيزي را با دستش بگيرد. ناگاه دراين كه مي
دستش يك عدد سيب، يك عدد به و يك عدد انار قرار 

 السالم)(عليهماها را به آن دو داد، حسن و حسين گرفت. آن
-(صلي صورتشان از شادي درخشيد. نزد جدشان رفتند، پيامبر

آن دو را در آغوش گرفت و بوييدشان (و نوازشان  )وآلهعليهاهللا
  كرد) و بعد فرمود:

  است نزد مادرتان برويد! و ابتدا با آنچه در دستانتان «
آن دو خدمت مادرشان » ها را) به پدرتان بدهيد.(ميوه

   ها چيزي نخوردند تا اين كه پيامبررسيدند. از ميوه
گاه همه با هم از آن خوردند. هر نزدشان آمد آن وآله)عليهاهللا(صلي

آمد. اين وضع شد باز جايش مياي تمام ميزمان كه ميوه
رحلت نمود. امام  )وآلهعليهاهللا(صلي ه داشت تا اين كه پيامبرادام

  فرمود: السالم)(عليهحسين 
دختر رسول خدا، هيج تغييري نكرد  ها در زمان فاطمهميوه«

تا اين كه حضرت وفات نمود، تا كه وفات كرد، انار ناپديد شد 
و سيب و به، ايام پدرم ماند. زماني كه امير المؤمنين به 

ادت رسيد، به، ناپديد شد و سيب بدون آن كه تغييري شه
كرده باشد نزد حسن ماند تا اين كه او مسموم شد و بعد 
سيب همچنان تا زماني كه آب را بر من بستند باقي ماند. 

بوييدم و التهاب عطشم شدم آن را ميمن هر وقت تشنه مي
فرومي نشست. و زماني كه عطلشم شدت پيدا كرد آن را گاز 

امام سجاد » دم و آن وقت يقين كردم ديگر نخواهم ماند.ز
  فرمايد:مي السالم)(عليه
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گاه از جاي خود بلند شد و شروع كرد بـه  آن 59را نيافت
شـد دفـع    تيرهايى را كه به سويش پرتاب مى جنگيدن.

  فرمود:   و در آن حال مى زدمدام شمشير ميكرد و  مى
كنيد؟ بـه خـدا    آيا بر كشتن من يكديگر را تشويق مى«
گند پس از كشتن من، كشتن همه بندگان پرهيزگار سو

خدا براى شما آسان خواهد بود. مـن از خـداى خـويش    
اميدوارم كه در برابر آسان گرفتن قتل من، مـرا گرامـى   

دانيد از شما انتقـام بگيـرد. بـه     بدارد و از جايى كه نمى
خدا سوگند، چنانچه مرا بكشـيد شـما را بـه جـان هـم      

ديگر را بريزيد؛ و به اين انـدازه هـم   اندازد تا خون يك مى
راضى نخواهد شد تا آنكه عذابى دردناك نيز بر شما فرو 

چرخيد و با اين كـه  امام همچنان دور خود مي» فرستد.
خواسـتند،   اگر مردم مـى ديگر تواني برايش نمانده بود و 

هـا يكـديگر را جلـو    توانسـتند او را بكشـند. ولـى آن    مى
ى دوست داشت كه گـروه ديگـر   انداختند و هر گروه مى

    كار را تمام كند.
از حاضـران در كـربال    ،عبداهللا بـن عمـار  به نام  شخصي

به خاطر شركت در قتل حسين سرزنش كردنـد و  ها بعد
  او در پاسخ گفت: 

                                                                    
اين سخنان را من از پدرم ساعتي قبل از شهادتش شنيدم، «

زماني كه پدرم رفت، بوي سيب در محل شهادتش به مشام 
خورد. هرچه جستجو نمودم اثري از سيب نيافتم. ولي مي

قي بود. من كه قبرش را بوي سيب بعد از حسين همچنان با
شنيدم. لذا هركس از كردم بوي سيب را ميزيارت مي

شيعيان ما كه زائر قبر او باشد در اوقات سحر به دنبال اين 
بو باشد، اگر مخلص باشد آن را خواهد يافت. (المناقب: 

3/391(  
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  گفتند:   !»ام هاشم احسان كرده من نسبت به بنى«
  :  پاسخ داد »چه احسانى؟«
چون به او رسـيدم   ور شدم، اما با نيزه به حسين حمله«

توانســتم او را بــزنم، چنــين نكــردم و  كــه مــى در حــالى
بازگشتم و اندكى دورتر ايستادم و با خـودم گفـتم: مـن    
چرا بايد حسين را بكشم، ديگران هستند كه اين كـار را  

  60»بكنند.
  نيروهــاي پيــاده بــه امــام حملــه ور شــدند حضــرت در 

ر سـو پراكنـده   ها به هـ ها مانند بزدويد و آناشان ميپي
تا اين كه دستور داده شد تا حضـرت را تيـر    61شدندمي

زرهش زدند كه  امامها آن قدر تير به و آنباران نمودند. 
همانند خارپشت گرديد. حضرت دست از حمله به آنـان  

هر آنكـس كـه   برداشت؛ و آنان نيز در برابرش ايستادند. 
ن بـه  در خيمه ها بود بيرون آمده بود صداي نالـه و فغـا  

  زينب خطاب به عمر سعد گفت: آسمن رسيده بود. 
كشند و تو نگـاه   واى بر تو اى عمر، آيا ابا عبداللَّه را مى«
عمر در پاسخ وى چيزى نگفت، زينب فريـاد   »كنى؟ مى
  زد:  
هـيچ   »واى بر شما آيا مسلمانى در ميان شما نيسـت؟ «

و تنها چنـد قطـره    62كس هيچ چيز در پاسخ وى نگفت
ونه عمر سعد نشست و بعد رويش را از زينـب  اشك بر گ
  مدتي به همين منوال گذشت.   63برگرداند.

  حضرت زينب در اين بين با اين اشعار ناله كرد:
هايشـان  بيابان بر ضد فرزند فاطمـه از لشـكر پـر و دل   «

 مملو از انتقام است!
لشكر انبوهى كه يك سرش در كربال و سـر ديگـرش در   

  64 باشد. شام مى
  شمر ميان مردم فرياد زد:   ناگهان
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واى بر شـما منتظـر چـه هسـتيد؟ مـادر بـه عزايتـان        «
سپاه از همه سو با اين سخن شمر » بنشيند، بكشيدش!

حمله ور شد. زرعة بن شريك تميمى ضربتى به دسـت  
ضربتى ديگر به گردن حضـرت زده  بعد چپ ايشان زد و 

خاسـت و بـا    شد. سپس همه بازگشتند و حضرت بر مى
از زيادي جراحات، حضـرت   65خورد! بر زمين مىصورت 

 در حال بيهوشي قرار گرفت. و زينب نظاره گـر حسـين  
بود از شدت گريه او هـم رمقـي نداشـت يـك      السالم)(عليه

كند. به او اشاره مي السالم)(عليه وقت متوجه شد كه حسين
از حـال   رسـاند. حضـرت   السـالم) (عليه خودش را به حسين
  گفت:ا ناله ميرفته بود. زينب ب

خدا با من سـخن بگـو! بـه     برادرم! به حق جدم پيامبر«
حق امير المؤمنين با من حرف بزن! اي باقي مانده خون 

زهـرا پاسـخم را بـده! اي نـور      دلم! به حق مادرم فاطمه
» ام با من سخن بگو! اي نيمه روحم جـوابم را بـده!  ديده

  امام از صداي زينب به هوش آمد و فرمود:
زنند! روزي است رم! امروز روزي است كه صدا ميخواه«

» كه جدم به من وعده داده و او سخت مشتاق من است.
از هـوش رفـت. زينـب     السـالم) (عليـه  گاه دوباره حسـين آن

قرار گرفت و سـر حضـرت را بـه     السالم)(عليه پشت حسين
اش تكيه داد. امام به هوش آمد و متوجه كار زينب سينه

  شد. فرمود:
ــدوهم هرم! قلــبم را مــيخــوا« ــر ان ــدوهي ب   كشــني و ان
و » دهم كه آرام بگيـري افزايي تو را به خدا قسم ميمي

   66زينب آرام گرفت.

  عبد اهللا بن حسن

نوجوانى يازده سـاله  ،  السالم)(عليه فرزند امام حسنعبداللَّه 
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انـد لـذا   عبد اهللا ديد كه چگونه عمو را احاطه نمودهبود. 
خود را  زينبرف عمو خيز برداشت، از طرف خيمه به ط
  را نگهدارد؛ و امام نيز به زينب فرمود:   به او رساند تا او

اما او به شدت خوددارى كـرد و  ». !خواهرم او را نگهدار«
  گفت:  

در اين هنگام  »شوم! به خدا سوگند از عمويم جدا نمى«
ابجر بن كعب با شمشير به حسين حمله كرد. جوان بـه  

  او گفت:  
خـواهى عمـوى مـرا     بر تو اى ناپاك زاده، آيـا مـى   واى«

ابجر شمشيرى به او حواله كرد و جـوان آن را   »بكشى؟
با دست دفع نمود كه شمشير دستش را قطع كـرد، بـه   
  طورى كه از پوست آويزان شد. آنگاه جوان فرياد زد:  

حسين او را گرفت و به سينه چسبانيد  »اى مادر جان!«
  و گفت: 

چه بر تو نازل شد شكيبا بـاش و  رم، بر آناى زاده براد«
از اين كار رضاى خداى را بجوى؛ كه خداونـد تـو را بـه    

به رسول خـدا و  ! پدران نيكوكارت ملحق خواهد ساخت
على بن ابى طالب و حمـزه و جعفـر و حسـن بـن علـى      

گاه حسين دسـتانش را  آن »67 .صلى اللَّه عليهم اجمعين
  بلند كرد و گفت:  

اگر چند صباحى آنان را برخوردار ساختى، پروردگارا، «
هاى گوناگون پس از آن ايشان را پراكنده ساز و در راه

قرارشان ده؛ و هرگز واليان را از آنان خوشنود مگردان. 
چرا كه اينان ما را دعوت كردند تا يارى دهند، اما پس 

در  68»از آن با ما از سر دشمنى بر آمدند و ما را كشتند!
لة بن كاهل با تيري سر از تن عبد اهللا جدا اين بين حرم

نمود و از آن طرف شمر فرصت را غنيمت شمرد به 
اي بر يكي از ها خير برداشت و با نيزهسوي خيمه
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 چادرها زد و فرياد زد:
صـدايش را  » ها را آتش بزنم.برايم آتشي بياوريد تا اين«

امام شنيد، نيرويش را جمع نمود تا صدايش را به شـمر  
  ساند:بر
كني تا اهلـم را  اي پسر ذي الجوشن! تو آتش طلب مي«

شبث بن ربعـي خـود را   » بسوزاني ؟! خدا تو را بسوزاند!
به شمر رساند و او را نسبت به كاري كه كرده بود توبيخ 
نمود او هم ظاهرا شرم نمود و بازگشـت. در بـين عـرب    
هـا  رسم نمود تـا مـردان زنـده هسـتند بـه نـواميس آن      

    69د.تعرضي شو
  امام هنوز عبداهللا را بردامان داشت و هم تالش 

شمر كرد تا ببيند چه بر سر اهلش آمده است كه مي
   :باطرافيانش بانگ زد

با صدور اين » در باره اين مرد منتظر چه هستيد؟«
زرعة بن شريك با جمعيت به امام حمله ور شد. فرمان 

شمشير بر شانه چپ حضرت زد كه حسين با شمشير 
زرعة را از پاى در آورد و ديگرى با شمشير بر  ،خود

زمين ا صورت بر اش آن چنان زد كه ب دوش مقدس
باز برخيزد ولى خواست مي هنوزحسين ولي  .افتاد

اين هنگام سنان ابن انس نخعى در  .افتاد بروى مى
اش را بگودى گلوى حضرت فرو برد و سپس نيزه را  نيزه

اش كوبيد و سپس  سينههاى بيرون كشيد و بر استخوان
هم رها كرد و تير بر گلوى حضرت نشست را تيرى 

چندي گذشت امام همه حضرت بروى زمين افتاد، 
و بروى توانش را جمع نمود تا برخيزد. امام برخواست 

آورد و هر دو   زمين نشست و تير را از گلويش بيرون
هايش پر از كف دست بزير خون گرفت همين كه كف

در آن حال صورت خود را رنگين كرد و خون شد سر و 
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  گفت: مي
ام و حقّم را غصب  با همين حال كه بخونم آغشته«

و بعد شعري  70»أ اند خداوند را مالقات خواهم كرد كرده
 خواند: 

أيتمـت العيـال لكـي     و*  تركت الخلق ُطرّاً في هواكـا «
  أراكا
  71سواكا  لما مال الفؤاد إلي* قطّعتني في الحب إرباً  فلو

ها نمودم. خانواده ام را من همه مردمان را در هواي تو ر
  يتيم ساختم تا تو را ببينم.

لذا اگر من را در راه محبتت پاره پـاره كنـي، قلـب مـن     
  »سوي غير تو متمايل نخواهد شد.

  زد:   زينب از در خيمه بيرون آمد و فرياد مى
وا اخاه! وا سيداه! وا اهـل بيتـاه! اى كـاش آسـمان بـر      «
هـا  ها بـر روى دشـت  آمد و اى كاش كوه ين فرود مىزم

مردم بدن امام را احاطـه كردنـد و بـا     72»شد! ويران مى
بـا  زدند. به تعبير امام بـاقر  توانستند به امام ميآنچه مي

خواسـتند  . مـي شمشير و نيزه و سـنگ و چـوب و عصـا   
از كشتن حيواني به اين  طوري امام را بكشند كه پيامبر

خورد ولـي بـر   امام ضربه مي 73نموده بود. گونه نيز نهي
كرد تا اين كـه درون  دست و پايش همچنان حركت مي

  گودالي افتاد.
عمر سعد هنوز تحت تأثير سخن زينب بود و از اين كـه  

  را چگونـه احاطـه نمـوده و     السـالم) (عليـه  ديـد حسـين  مي
زنند خشمگين شد و بـه كسـي كـه طـرف راسـتش      مي

  ايستاده بود گفت:
» فرود بيا! و راحتش كن! بر تو از اسبت بر حسين واي«

                                                 
  أَلْقَى اللَّه مَخضَّباً ِبدمي مْغصوباً علَي حقِّي أ 
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خولي بن يزيد پيش دستي كرد و از اسبش پايين آمـد.  
سنان بن انس  74 حركت كرد. السـالم) (عليه به طرف حسين

  گفت:  و نيز خولي را تحريك كرد
دستهايش سست شد و لرزيد. خولي اما  !»سرش را ببر«

 سنان به او گفت:
 75»ت و دسـتانت را قطـع كنـد.   خداوند بازوانت را سس«

  گفت:   در همين حال آب طلبيد مردى مىامام 
به خدا سوگند كه آب را نخواهى چشـيد تـا آنكـه بـه     «

حســين  »جهــنم در آيــى و از آب جوشــان آن بنوشــى!
  خطاب به او فرمود: 

شوم و  چنين نيست و من بر جدم، رسول خدا وارد مى«
در سراى او  أ انادر جايگاه صدق و راستى و نزد پادشاه تو

و از آنچه  ب نوشم شوم و از آبى پاكيزه مى ساكن مى
اين سخن » كنم. ايد شكايت مى نسبت به من انجام داده

حسين جمعيت پيرامون او را بشدت به خشم آورد و 
آنها عزم خود را جزم نمودن تا سر حسين را از تنش 

  76 حدا كنند.

  ترين جنايت سياه

    چاك چاك   آه از آن ساعتي كه با تني
  صورت خود نهادي با لب تشنه بر خاك

را كـه خواسـتند ببرنـد منـادي از      السـالم) (عليه سر حسين
  ناحيه خداوند فرياد برآورد:  

اى امت سـتمكارى كـه پـس از پيامبرتـان سـرگردان      «
شديد، خداوند شما را به درك هيچ عيد قربان و فطـرى  

                                                 
  .في مقْعد صدقٍ عْند مليك مقَْتدرٍ: 55قمر /  أ 
  .ماء غَيرِ آسنٍ  منْ: 15محمد /  ب 
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موفـق  فرمايـد: آنـان   امـام صـادق مـي    »أ موفق مگرداند.
    77نشدند تا زماني كه امام زمان ظهور كند.

شمر بن ذى الجوشن، كه مردى پيس بود، نزد وى آمـد  
و بـدن را  او را بـا پـا زد   امام به رو بر زمين افتـاده بـود،   

  برگرداند و بعد گفت: 
كنى كـه پـدرت بـر سـر      اى پسر ابوتراب! آيا ادعا نمى«

ــدارد   ــامبر اســت و هــر كــس او را دوســت ب حــوض پي
كـه آب را   كند؟ پس، اندكى صبر كن تا آن يرابش مىس

  گاه به سنان گفت:  آن 78»از دست او بگيرى
  گفت: سنان  »سرش را از پشت ببر!«
كنم، چرا كه جـدش   نه به خدا سوگند، اين كار را نمى«

شمر از او خشمناك  !»محمد مصطفى با من طرف است
و شد و بر سينه حسين نشست و محاسنش را گرفـت و  

 حضـرت  گذاشـت.  السـالم) (عليـه  قو را بر گلـوي حسـين  چا
  و گفت:  لبخندي زد

شـمر  » شناسـى؟  خواهى مرا بكشى؟ آيا مرا مـى  آيا مى«
  پاسخ داد:

شناسم. مادرت فاطمه زهرا، پدرت علـى   تو را خوب مى«
ات  مرتضـى و جــدت محمـد مصــطفى و انتقـام گيرنــده   

ايـن  كشم و هيچ از  خداوند على اعلى است. من تو را مى
  گفت:  حضرت »كار باك ندارم.

تو همان سگ خالدارى هستى كه من تو را بـه خـواب   «
  شمر گفت: » ديدم!
بعـد  » كنـى؟  آيا مرا به سگ تشبيه مى !اى پسر فاطمه«

                                                 
شناخت زمان ايندو عيد نيازمند استهالل دقيق ماه رمضان  أ 

و ماه ذي الحجة است. خداوند آنها را بخاطر چنايتي كه 
انجام دادند، موفق به رؤيت درست ماه در آغاز رمضان و ذي 

  كند. الحجه نمي
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از جاي خود برخواست و لگدي به امام زد و حضـرت را  
به پشت نمود صورت امام روي زمين قـرار گرفـت. امـام    

  در آن حال فرمود:
يگانه معبود بر تقـدير تـو شـكيبايم. اي فريـادرس     اي «

فريادخواهان، من پروردگار و معبودي جز تو نـدارم. بـر   
فريادرس. اي  فرمان تو شكيبايم، اي فريادرس كسان بي

ناپـذير. اي زنـده كننـده مردگـان، اي      جاويدان نيسـتي 
كننـد، ميـان مـا و     چه مـي نگهدارنده همگان با همه آن

  79 »أ !ه تو بهترين داورياينان داوري فرما ك
شمر شمشيرش را باال برد و پايين آورد و باز بـاال بـرد و   
پايين آورد دوازده بار شمشيرش را بر اسـتخوان گـردن   

  خواند:امام پايين آورد و در آن حال رجز مي
كشم امروز! و نفسم به يقين بي هيچ ترديـدي  تو را مي«
درت بهترين كند كه پداند و به ناچار كتمان هم نميمي

  80»سخنور بود.
بـر اسـتخوان گـردن    پس از زدن دوازده ضربت شمشير 

و دشمن اعتراف كرد كـه   81.از بدن جدا كردرا  سرامام، 
 حسينكه مانند  ندا هيچ كشته آغشته به خونى را نديده

 امـام در پيراهن  82زيبا و صورتش نورانى باشد! السـالم) (عليه
و ير و نيـزه بـود.   صد و نوزده جاي شمشير و تبه قريب 
سيصد و بيست و اندي جاي شمشير و نيـزه و   شدر بدن
    83شد.ديده ميتير 

بود! غبار  وآلـه) عليهاهللا(صلي پيامبر السالم)(عليه اولين زائر حسين
                                                 

صبراً علي َقضائك يا رب ال إِله سواك، يا غياثَ المستَغيثينَ  أ 
مالي رب سواك وال معبود غَيرُك، صبراً علي حكْمك يا غياثَ 
منْ ال غياثَ لَه، يا دائماً ال نَفاد لَه، يا محيِي الْموتي، يا قائماً 

سبت احكُم بيني وبيَنهم وأَْنت خَيرُ علي ُكلِّ نَْفسٍ بِما َك
 الْحاكمينَ
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صورتش را پوشـانده بـود پاهـايش برهنـه بـود و اشـك       
دامـن پيـراهنش را بـه    غلطيـد.  اش ميهمچنان بر گونه
  خواند:  و اين آيه را مىخود چسبانده بود 

المونَ « و مپنـدار   84و لَا َتحسبنَّ اللَّه غافلًا عما يعملُ الظـَّ
 .» كننـد غافـل اسـت    كه خداوند از آنچه ستمكاران مـى 
رساند، با خود  السالم)(عليه حضرت خود را باالي سر حسين

نمود  السـالم) (عليه اي داشت، آن را پر از خود حسينشيشه
بعد به آسمان رفـت. در همـين حـال بـه خـواب ابـن        و

  ها گفت: . و به آن85عباس و ام سلمه آمد
را از زمـين جمـع    من به كربال رفـتم و خـون حسـين   «

روم كه در حضـور   كردم و اينك در دامن من است و مى
ام سـلمه از   86».ها اقامه دعوى كـنم پروردگارم عليه آن

باليـي كـه   خواب به سرعت بيدار شـد و ديـد خـاك كر   
 نزدش بود به خون نشسته است. به يـاد سـخن پيـامبر   

  افتاد كه حضرت به او گفته بود:  )وآلهعليهاهللا(صلي
اگر ديدي اين خاك به خون تبديل شد بدان حسـينم  «

  87»را كشته اند.
چه ها و زمين و آنآسمانرا كه كشتند  السالم)(عليه حسين
ه خداونــد بــي تـاب شــدند بـ  هاسـت و فرشـتگان   در آن
  گفتند:  

پروردگارا! به ما اجازه بده تا اين مردم را هالك كنيم و «
از روى زمــين بــرداريم، چــرا كــه اينــان حرمــت تــو را  

خداوند به آنان وحى  »ات را كشتند. شكستند و برگزيده
 كرد:
 !»ها و زمين من آرام باشـيد اى فرشتگانم و اى آسمان«

ه پشت آن محمد و ها كنار رفت ك اى از پرده سپس پرده
دوازده جانشين او بودند. خداوند دست قـائم را از ميـان   

  ها گرفت و گفت: آن
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ها و زميـنم بـه وسـيله وى،    اى فرشتگانم و اى آسمان«
  88.اين را سه بار تكرار كرد »دهم. حسين را يارى مى

  حوادث غير طبيعي

  خورشيد و آسمان و زمين

نـد شـد، بـه    گـرد و غبـار شـديدى در آسـمان بل    بناگاه 
ها عـذاب نـازل شـده    اى كه مردم فكر كردند بر آن گونه

است. مدتى را به اين حال سپرى كردند و سپس گرد و 
    89غبار بر طرف شد.

ايـن   90بعد از آن آسمان به سختي بـه سـرخي گراييـد   
سرخي هم از جانب مشرق بود و هم از مغرب و ايـن دو  

د كـه  سرخي آن قدر از افق به آسمان قد كشـيده بودنـ  
نزديك بود در وسط آسمان به هم برسند. تا شـش مـاه   

   91وضع به همين منوال بود.
  92و خاك سرخ از آسمان ريخت.

حتي خورشيد چنان كسوف كرد كه ستارگان در پي آن 
هـر كـس بـه    در نيمروز آشـكار شـدند و    93ستاره جوزا

كه خورشيد نيز يـك   نمودكرد تصور ميآسمان نگاه مي
   94ستاره است.

خورشـيد كـه    السـالم) (عليـه  دتي بعد از شهادت حسينتا م
  تابيـد و شـامگاهان كـه    صبح گاهان بر ديـوار خانـه مـي   

 95رفت ديگر طاليي نبود كه سـرخ بـود مثـل خـون.    مي
چهل روز اين چنين بود و ايـن بـه تعبيـر امـام صـادق      

البته در ميان گريه همه هسـتي   96يعني گريه خورشيد.
ورشيد و آسمان را ببينند. و مردم تنها توانستند گريه خ

گانـه و   هـاى هفـت   هاى هفتگانه و زمـين آسماناال همه 
هاست و هر كس چه در بين آنهاست و آنچه در آنآن
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وحشـيان صـحرا و     بـرد حتّـى   ها بـه سـر مـى   كه در آن
چـه پروردگـار مـا    و بهشت و جهـنّم و آن  97ماهيان دريا
شود بـر   نمىچه ديده شود و آن چه ديده مىآفريده و آن
ــان بصــره و دمشــق اســتثنا   98.او گريســتند ــن مي   از اي

ــده ــين   ش ــر حس ــرزمين ب ــن دو س ــد. اي ــه ان ــالم)(علي  الس
    99نگريستند.

 گريسـت خـون  هم گريست او آسمان  همراه با خورشيد
در ديگر نقـاط   100ها از خون پر شد. به طورى كه خيمه

از آسمان بـارانى هماننـد خـون    مثل كوفه، بصره و شام 
 101ها سرخ رنـگ شـد.  ها و ديوار يد كه بر اثر آن خانهبار

از نماز صبح ادامه داشت مدت دو يا سه ماه به  اين گريه
هـا بـه   رسيد كه ديـوار  تا غروب آفتاب چنين به نظر مى

   102خون آغشته است.
به مدت سه روز از آسـمان خاكسـتر باريـد طـوري كـه      

  103ها را تيره ساخت.چهره
داشتي از زير آن خـون  كه بر مي و تا مدتي هر سنگي را

جوشـيد. ايـن   شد. و از بعضي اين خون ميتازه ديده مي
قضيه در شام و بعضي مناطق بيت المقـدس هـم ديـده    

از اين خون حتي زمـاني كـه اُسـرا را در خرابـه      104شد.
  105شام اسكان نمودند نيز گزارش شده است.

  جبرئيل

ودند لشگر عمر سعد هنوز در ترس حوادث غير طبيعي ب
  :ناشناسى در ميان لشكر آمد و فرياد زدديدند  كه
چگونه شيون نكنم در حالى كه رسول خدا ايسـتاده و  «

يـك بـار بـه زمـين      106محاسنش را بـه دسـت گرفتـه.   
نگرد و يك بار به جمع شما. من بيم آن دارم كه بـه   مى

درگاه خداوند نفرين كند و همه اهل زمين هالك شوند. 
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گفتنـد ايـن انسـانى     ه يكديگر مـى در اين هنگام مردم ب
ديوانه است! اما توابين گفتند: به خدا سـوگند ايـن چـه    

(عبيد  سميه كارى بود كه با خود كرديم!؟ به خاطر پسر
، سرور جوانان بهشت را كشتيم! سـپس بـر   اهللا بن زياد)

 .»ضد ابن زياد شورش كردنـد و كارشـان بـدانجا رسـيد    
  رسد:راوي خبر از امام صادق مي

امـام  » دايت شوم آن شيون كننده چـه كسـى بـود؟   ف«
  :  صادق پاسخ داد

به اعتقاد ما كسى جز جبرئيل نبـود. اگـر بـه او اجـازه     «
آورد كه جان همه آنـان   شد چنان فريادى برمى داده مى

رفت. ولى خداوند به  شد و به آتش مى از كالبد خارج مى
آنان مهلت داد تا بيشتر گنـاه كننـد، و عـذابى دردنـاك     

از طرفي لشگريان بعد از شنيدن صـداهاي   107.»بچشند
  اين شخص يك يكديگر گفتند:

  108»اين ديوانه است!«

  جّنيان

حال نوبت جّنيان بود كه صدايشان به نالـه بلنـد شـود.    
 يان با اين ابيات بر او گريستند:جّن

اى چشم اشك فراوان بريز و گريه كن كه خبـر درسـت   
 است،

ـ   !گريه كـن  بر پسر فاطمه ه فـرات وارد شـد ولـى    كـه ب
 بازنگشت،

هـا بـه نوبـت گريـه     هنگامى كه خبـر از او آوردنـد جـن   
 كنند، مى

نـابود   ،خبر آوردند كه حسين و خاندانش كشـته شـدند  
 باد چنين خبرى!

مــن بــا ســوز بــر تــو خــواهم گريســت در شــامگاهان و 
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 سحرگاهان،
اى (در  و بر تو خواهم گريست تا آن هنگامى كـه ريشـه  

  109نشينند! كند و درختان به بار مى مى) حركت  زمين

  پرندگان

وفـات يافـت. يكـى از     73در سـال   كـه فتح بن شخرف 
سـرانجام در بغـداد سـكونت    كـه  جهانگردان پارسا بـود.  

گزيد و تا پايان عمـر بـه پارسـايى و نيكوكـارى شـهرت      
  گويد:او مي 110داشت.

ــى  « ــه م ــراى گنجشــكان دان ــر روز ب ــن ه ــيدم و  م پاش
ر روز عاشورا برايشان دانه ريخـتم ولـى   خوردند. اما د مى

نخوردند. از اينجا دانستم كه به خـاطر قتـل حسـين از    
  111».اند خوردن خوددارى كرده

چون حسين در سرزمين كربال كشته شد و خـونش بـر   
زمين ريخت، پرنده سفيدى آمـد و خـود را بـه خـونش     

ــد و در حــالى كــه خــون از او مــى  ــد و  مالي ــد، آم چكي
انـد   هاى درختان نشسته كه روى شاخه پرندگانى را ديد

 گويند. و از آب و دانه سخن مى
پرنده آغشته به خون رو به آنـان كـرد و گفـت: واى بـر     

چـه از آن  شما! آيا سرگرم تفريح هستيد و از دنيـا و آن 
كنيد، و حال آنكه حسين  در سرزمين  نهى شده ياد مى

داغ  كربال با لب تشنه سر بريده در اين گرما روى زمـين 
گـاه همـه   افتاده و خـونش بـر زمـين ريختـه اسـت. آن     

پرندگان به كربال آمدند و ديدند كه حسين روى زمـين  
هـا  سر و بدون غسل و كفـن. بـاد   افتاده است؛ پيكرى بى

بر آن وزيده و بـدنش پامـال سـم اسـبان گشـته اسـت.       
ران او درندگان صحرايند و تنها كسانى كه بر او گريه ئزا
دشت و بيابانند. خاك از انوارش روشـن   كنند جنيان مى
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و آسمان تابان گشته است. پرندگان با ديدن او فرياد بـر  
آوردند و صدا به گريه و زارى بلند كردند و خود را روى 

گاه هر كدامشـان  خون او انداختند و آغشته ساختند. آن
به سويى پرواز در آمدند تا مـردم را از قتـل ابـا عبـداهللا     

سـازند. از قضـاى الهـى يكـى از ايـن       الحسين بـا خبـر  
پرندگان آهنگ مدينـة الرسـول كـرد و پرزنـان آمـد در      

چكيد. گرد قبر سرورمان  هايش خون مى حالى كه از بال
چرخى زد و چنين ندا سـر داد:   )وآلهعليهاهللا(صليرسول خدا 

بدانيد كه حسين در كربال كشته شده است. بدانيد كه «
ديگر پرنـدگان نيـز   » .ده استحسين در كربال قربانى ش

بر اوگرد آمدنـد و بـراى حسـين گريـه و نوحـه سـرايى       
 كردند.

مردم مدينه با ديدن آن نوحه سرايى مرغان و مشـاهده  
دانستند كه چـه   چكيد، نمى خونى كه از بال آن مرغ مى
كه مدتى سپرى گشت و خبـر   اتفاقى افتاده است، تا آن

آن پرنـده، رسـول   رسيد. آن وقت فهميدند كه  امامقتل 
را از قتـل پسـر فاطمـه و نـور چشـم       )وآلـه عليهاهللا(صليخدا 

 داد. پيامبر خبر مى
در آن روزى كه پرنده به مدينه آمـد، در مدينـه مـردى    

گيـر و كـر داشـت و     يهودى بود كه دخترى كور و زمين
جذام همه بدنش را گرفته بود. آن پرنده آمد و در حالى 

روى درختى نشست و در طـول  چكيد  كه خون از او مى
كرد. آن مرد يهودى دخترش را بـه بـاغى    شب گريه مى

جـا  بيرون مدينه برده بود و در آن باغى كه پرنده در آن
ــودى    ــراى آن يه نشســت گذاشــت. از قضــا آن شــب ب
مشكلى پيش آمد و براى حلّ آن به شهر رفت و موفّـق  
به بازگشت به باغى كه دختر معلولش در آن بـود نشـد.   
دختر هم وقتى ديد پدرش نيامـد از تنهـايى خـواب بـه     
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كرد و  چشمش نيامد، چرا كه پدرش براى او صحبت مى
داد تا بخوابد. سحرگاهان صداى گريه و  او را دلدارى مى

ناله پرنده را شنيد و كشان كشان خود را به زير درختى 
كـرد   كه پرنده رويش بود رساند. هرگاه كه پرنده ناله مى

داد. در همين حال  قلبى محزون پاسخش را مى او نيز با
اى از آن خون روى چشمش چكيد و باز شد. قطره  قطره

ديگرى روى چشم ديگرش چكيد و بهبود يافت. سـپس  
گـاه  قطره ديگرى روى دستهايش چكيد و سالم شد. آن

يافت. به همـين ترتيـب بـا     روى پاهايش چكيد و بهبود
هـاى آن   مه بيمارىهر قطره خونى كه از پرنده چكيد، ه

 دختر به بركت خون حسين  شفا يافت.
بامدادن پدرش به بوسـتان آمـد و دختـرى را ديـد كـه      

كند و نفهميد كه دختر خود اوست. چـون از   گردش مى
او درباره دختر بيمـار و معلـولش كـه در بوسـتان بـوده      
پرسيد دختر گفت: به خدا سوگند من دختر تو هسـتم.  

از هوش رفت. چون بـه هـوش   با شنيدن اين سخن مرد 
آمد برخاست و دختر او را نزد آن پرنده بـرد. مـرد ديـد    

سازد و با قلبـى سـوزان و    كه پرنده روى درخت النه مى
 كند. چه بر حسين  آمده است ناله مىاندوهگين از آن

يهودى به او گفـت: اى پرنـده بـه آن كسـى كـه تـو را       
بـا مـن   دهم، كه به قدرت خداونـد   آفريده سوگندت مى

صحبت كن. پرنده گريه كنان به سخن در آمد و سـپس  
همراه ديگـر پرنـدگان سـرگرم سـاختن       گفت: نيمروزى

 گفت: اى نزد ما فرود آمد و مى النه بوديم كه پرنده
گذرانيـد؛ و حـال    خوريد و خوش مى اى پرندگان! آيا مى

آنكه حسـين  در ايـن گرمـاى سـوزان در كـربال تشـنه       
مين جارى است. سـرش را بريـده و   افتاده و خونش بر ز

اند و زن و فرزنـدش را پابرهنـه بـه اسـارت      بر نيزه كرده
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اند. با شنيدن اين سخن به كربال رفتيم و ديديم كه  برده
بدنش در آن دشت افتاده و با خون خويش غسل كـرده  

باشد. مـا همـه فـرود     هاى بيابان مىاست و كفن او ريگ
م و خـود را بـه خـون    آمديم و بر او نوحه سـرايى كـردي  

شريفش آغشته ساختيم. سپس هر كدام از ما به سـويى  
 پرواز كرد و من به اين جا آمدم.

يهودى با شنيدن اين سخن به شگفت آمد و گفت: اگـر  
اى بلند برخوردار نبود، خون  حسين نزد خداوند از مرتبه
گـاه آن يهـودى و دختـرش    او شفاى هر دردى نبود. آن

  112خويشاوندانش اسالم آوردند. همراه پانصد تن از

  درختان

وقتـي از  رسول خـدا  كند: تعريف مي» جون«هند دختر 
به خيمه نمود در منطقه قديد مكه به مدينه هجرت مي

جا همراه اصحابش در نيمروز آنآمد.  »ام معبد«ام خاله
كه هوا خنك شد. آن روز هوا گرم  تا آناستراحت نمود 

 و حرارتش شديد بود.
خـواب بيـدار شـد، آب خواسـت و دسـتانش را       چون از

شست و پاكيزه ساخت. سپس سه بـار مضمضـه كـرد و    
اش بود ريخـت.   نى كه كنار خيمه خالهآب را روى خار ب

سه بار استنشاق كرد و صورت و دسـتهايش را تـا آرنـج    
شست و سپس سـر و پاهـايش را مسـح كـرد و فرمـود:      

با ايشـان   سپس اصحابى كه». اين خار بن مقامى دارد«
گـاه برخاسـت و دو ركعـت نمـاز     بودند چنين كردند. آن

گزارد. من و ديگر دختران قبيله از اين كـار بـه شـگفت    
آمديم و نمازگزارى را پيش از او به ياد نداشتيم و نديده 
بوديم. فردا صبح كه بيدار شديم، خار بن را ديـديم كـه   

خداوند همه تيغهايش را درختى بلند و تناور شده است. 
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هـايش زيـاد و    هايش نرم شده است. شـاخه  كنده و ساقه
گاه بـه بـار نشسـت و    ساقه و برگش سبز شده است. آن

اش همانند قارچ بزرگ به رنگ زعفران كوبيده بود.  ميوه
بوى عنبر و طعم عسل داشت. بـه خداونـد سـوگند هـر     

ى از ا شد. هر تشنه خورد سير مى اى كه از آن مى گرسنه
خـورد   گرديد. هـر بيمـارى مـى    سيراب مى خورد آن مى
خـورد   يافت و هر نيازمند و دردمندى از آن مـى  شفا مى
گرديــد. هــر شــتر و گوســفندى كــه از آن  نيــاز مــى بــى
گرديد و خير و بركت را از آن  خورد، شيرش زياد مى مى

جا فرود آمـد در امـوال خـويش    روزى كه حضرت در آن
 ديديم.

هايش بسيار گشت. ر سبز گرديد و چراگاهسرزمين ما س
نـاميم. صحرانشـينان    ما آن درخت را درخت مبارك مى

-نشستند و از برگ اش مى آمدند و در سايه اطراف ما مى
هـا بـا   داشـتند و در بيابـان   هايش در سفر با خود بر مـى 

هـا حكـم غـذا و آب را داشـت.     بردند و براى آن خود مى
ــا آن درخــت پيوســته در همــين وضــعيت  ــود، ت كــه  ب

هايش زرد هايش ريخته و برگ بامدادانى ديديم كه ميوه
شده است. اين كـار مـا را انـدوهگين سـاخت و بـرايش      

 بيمناك شديم.
اندكى نگذشت كـه خبـر رحلـت رسـول خـدا رسـيد و       
حضرت در همان روز وفات يافته بود. از آن پس بزرگى، 

تر شد و سى سال بـه همـين شـكل     اش كم طعم و ميوه
ماند. تا آنكه بامدادانى ديدم كه اول تا آخر آن پر از خار 

هايش  شده است و طراوتش را از دست داده و همه ميوه
ريخته است. اندكى بعد خبر شهادت اميرمؤمنـان علـى   
بن ابى طالب  به ما رسيد. از آن پس ديگر ثمرى نـداد،  
نه كم و نه زياد. ميوه درخت قطع شد و ما و اطرافيـان،  
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گرفتيم و بيماران خود را بـا آن   هايش بر مىاز برگتنها 
 كرديم. هايمان طلب شفا مى درمان و براى بيمارى

كه بامـدادانى   زمان درازى به همين منوال گذشت تا آن
هـايش   ديديم كه از ساق آن خون تازه جارى است، برگ

چكد. با خود گفتيم اتفاق  پژمرده شده واز آن خونابه مى
ــ  ــاده اس ــى افت ــين  بزرگ ــان و غمگ ــب را ترس ت. آن ش

خوابيديم و در انتظار خطرى بزرگ بودم. چون تـاريكى  
شب بر ما سايه افكن شد از زير آن درخـت صـداى آه و   
ناله و لرزش شديدى به گوش رسيد؛ و صداى گريانى را 

 گفت: شنيدم كه مى
و اى نتيجـه ديگـر    اى فرزند نبـى و اى فرزنـد وصـى؛   «

صداى آه و ناله بلندتر شـد و  سپس » بزرگان بزرگوار ما.
دانستيم. پـس از آن   گفتند چيز زيادى نمى چه مىاز آن

بود كه خبر شـهادت حسـين  بـه مـا رسـيد و درخـت       
هايش را شكست به طورى  خشك شد. باد و باران شاخه
  113كه هيچ اثرى از آن نماند.

  و ديگر ...
* ابن ابي زياد تعريف مي كند: حسين كه كشته شد 

داشتم. زعفران در لشگرشان تبديل به سال  14من 
خاكستر شد و شتري كه را كشته بودند در ميانه 

  114گوشتش ديدند كه آتش شعله مي كشد!
* ابن عباس نقل مي كند: يك روز وقت ظهر پيامبر را 
ديدم كه كه موهايش آشفته و صورتش غبر نشته و 
بسيار غمگين بود و در دستش ظرفي شيشه اي بود و 

  د داشت. از حضرت سؤال نمودم: آن خون وجو
» پدر و مادرم فدايت باد اي رسول خدا، چيست اين؟«

  حضرت فرمود:
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از آن روز من » اين خون حسين و اصحاب اوست!«
هرچه گشتم كه اين ظرف را پيدا كنم، پيدا نشد تا اين 

  115كه در روزي حسين كشته شد، اين ظرف يافت شد!
ديدم بسختي  * سلمي مي گويد: نزد ام سلمه آمدم،

مي گريد از او علت گريه اش را سؤال كردم، پاسخم 
  داد:
پيامبر را در خواب ديدم كه بر سر و ريشش خاك «

  نشسته بود. از ايشان پرسيدم:
  حضرت فرود: "چرا اينطور اي رسول خدا!"
   116»"اآلن شاهد كشته شدن حسين بودم!"

د، و پيامبر شيشه اي را كه از تربيت كربال به او داده بو
به او گفته بود وقتي اين شيشه به خون نشست بدان 
كه حسيتنم را كشته اند، حال اين شيشه به خون 
نشسته بود و ام سلمه دريافت كه خوابش صادق بوده و 
حسين به شهادت رسيده است. ام سلمه شيونش بلند 
شد و مدينه در عصر عاشورا اين چنين از شهادت امام 

  117با خبر گشت.

  غارت امام

اش را  هرچه حسين به تن داشت غـارت كردنـد. عمامـه   
زدى برداشـت، پيـراهنش را اسـحاق بـن     اَبن يزيد  جابر

اش را جعونـة بـن حويـة حضـرمى      حوى برداشت، جامه
ــن اشــعث كنــدى   برداشــت، قطيفــه خــز او را قــيس ب
برداشت، شلوارهايش را بحير بن عمير جرمى برداشـت،  

جعفى، هانى بـن   كمان و زيور آالت را رحيل بن خثيمه
ثبيت حضرمى و جريـربن مسـعود حضـرمى برداشـتند؛     

هايش را اسود اوسى برداشت؛ شمشيرش را مردى كفش
بجـدل بـن   بنى دارم برداشـت؛ و  قبيله از بنى نهشل از 
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مختـار  و  118سليم كلبي انگشترش با انگشتش برداشـت 
  119همه اينان را به آتش سوزاند.

  تاختن اسب 

پيكـر  چنان آنخواست  مىاهللا عمر سعد به فرمان عبيد 
شريف حضرت را پامال سم اسبان كند كه چيـزى از آن  

هايشـان  . در عصر عاشورا دوازده سوار با اسبباقى نماند
-طـور كـه مـي   ولـي هنـوز بـدن آن    120بر بدن تاختند،

خواســتند متالشــي نشــده بــود، تصــميم گرفتنــد فــردا 
ت كنيز حضـر در اين هنگام فضه كارشان را تمام كنند. 

زهراء كه در كربال حضور داشته است متوجه اين نقشـه  
  :  گويدميزينب حضرت به شود لذا هولناك مي

بـه نـام    ، غـالم رسـول خـدا   روزى كشـتى  !بانوى مـن «
ــه ــت  ابوريحان ــا شكس ــاحل  آن ،در دري ــتي در س  كش

 جا شيرى ديـد در آنبه گل نشست. ابوريحانه اى  جزيره
 اب به شير گفت:. او خطخواست به او حمله كندكه مي

 »من غـالم رسـول خـدايم!   (كنيه شير) اى ابا الحارث، «
شــنيد،  كــه انتسـاب شــكارش را بــه رسـول خــدا  شـير  

راه افتـاد تـا راه بيـرون    پيشـاپيش او  و  خرناسي كشـيد 
رفتن از جزيره را به او ياد دهد. ابوريحانه باالخره نجـات  

زانـو  ايـن اطـراف   هم اكنون آن شير در جايى پيدا كرد. 
زده است، اجازه بدهيد تا من بروم و به او بگويم كه اين 

حضـرت زينـب    ».انجام دهندخواهند ميچه فردا مردم 
  فضه نزد شير رفت و گفت: پذيرفت. 

گـاه فضـه   شير سرش را بلنـد كـرد. آن   »اى اباالحارث!«
  گفت:  

 خواهند فردا با ابا عبداللَّه چه كنند؟ دانى كه مى آيا مى«
شـير رفـت و    »ر پشت او اسب بتازاننـد! خواهند كه ب مى
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صـبح  دستانش را روى جسد حسين گذاشت. همين كه 
لشكريان آمدند و چشمشان به شـير افتـاد، عمـر سـعد     

 خطاب به آنان گفت:
لشگر باز گشت و از  .»را بر مينگيزيد اواين فتنه است، «

  121تصميم خود منصرف شد.

  اسب بي سوار

بود كه اينـك در كـربال    )وآلهيهعلاهللا(صلي مرَتجز اسب پيامبر
داد. هـر كسـي كـه روي    سواري مي السالم)(عليه به حسين

كـرد  قدر احساس چابكي مينشست آناين اسب كه مي
خواست رجز بخواند به همين خاطر به او مرتجـز  كه مي
گفتند و چون مانند اسب بالـدار آن قـدر بـه تاخـت     مي
ذوالجنـاح (صـاحب   كند به او رفت كه انگار پرواز ميمي

  122گفتند.بال) مي
عبـور نمـود تـا    اسب حسين به تاخت از ميان جمعيـت  

  . ابن سعد فرياد زد:  خود را به امام برساند
هـاى خـوب رسـول خـدا     اسب را بگيريد كـه از اسـب  «

سپاه، حيوان را در محاصره گرفت و آن قـدر بـه    !»است
 ها لگد زد كه چهار مرد و ده اسب را كشت! ابن سعدآن

  گفت:  
هـا  وقتـى او را ر  »كند؟ ها كنيد تا ببينيم چه مىاو را ر«

كردند به سوى حسـين رفـت و پيشـانى را بـه خـونش      
بوييـد و بـا صـداى بلنـد شـيحه       ماليـد و آن را مـى   مـى 
  گفت:   كشيد! امام باقر فرمود: اسب مى مى
 »واى از ستم امتى كه فرزند دختر پيامبرش را كشـت! «

زينـب   123گـاه رفـت.  وى خيمـه و با همان شيحه بـه سـ  
همين كه صداى اسب را شـنيد بـه سـكينه رو كـرد، و     

  گفت:  
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سكينه بيرون رفت اما اسب را ديـد   !»پدرت آب آورده«
  صاحب آمده، فرياد برآورد كه:  كه بى

وا قتياله، وا أبتاه، وا حسـناه، وا حسـيناه، وا غربتـاه، وا    «
ــاه ــدرم واى كشــته، بعــد ســفراه، وا كربت ، واى ام، واى پ

حســنم، واى حســينم، واى غــريبم، واى از دورى ســفر، 
هـاى زنـان    در مقابـل خيمـه  اسـب   »واى از غم و اندوه.
كوفـت.   زد و سرش را بـه زمـين مـى    ايستاد و شيحه مى

زنان از خيمه بيرون ريختند اسب بي سوار را كه ديدنـد  
فرياد ناله و زارى سردادند. ام كلثوم دست بر سر نهـاد و  

    فرياد زد:
وا محمداه! واجداه! وا نبياه! وا ابا القاسـماه! وا عليـاه! وا   «

جعفراه! واحمزتاه! واحسناه! ايـن حسـين اسـت كـه در     
! سرش از پشت بريده افتادهبيابان افتاده! در كربال زمين 

گاه بيهوش و آن »شده! و عمامه و ردايش به غارت رفته!
ند هاى ديگر حرم وقتى اين سخنان را شـنيد زن 124.شد

از خيمه بيرون آمدند همين كه نگاهشان به اسب افتـاد  
-هركس چيزي مـي ها را به صورت خودشان زدند  دست

  گفت:  گفت يكي مي
وا محمداه، وا علياه، وا حسناه، وا حسيناه، اليـوم مـات   «

اى  محمد المصطفى و على المرتضـى و فاطمـة الزّهـرا.   
ماننـد  محمد! اى على! واى حسنم، واى حسينم، امـروز  

روزى است كه محمد مصطفى و على مرتضى و فاطمـه  
  125»از دنيا رفتند. السالم)(عليهازهرا 

با ديدن اسب در خطاب به او كـه نـامش   حضرت زينب 
 ميمون بود، اين چنين شعر سرود:

پس واى بر تو اى ميمون با شتاب برگرد، و خبر بياور از 
  سبط شريف كه مظهر هدايت و برترى است.

ما كه كجا رهايش كردى، كجا است آن كسـى   بگو براى
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 كه كارهاى بزرگ برعهده او بود.
ــا     ــه م ــالى ك ــردى، در ح ــين را ب ــا حس ــون آي اى ميم
سرپرستى نداريم و چه كسى اين بـار سـنگين را حمـل    

 كند.
ــگ   ــردى، و آمــدى بان ــين ب اى ميمــون حســين را از ب

 كشى. برآوردى و شيهه مى
و او را در ميـان   اى ميمون مرگ را به حسين نوشاندى،

 دشمنان به خاك و خون افكندى.
اى ميمون چرا خـود را فـداى آن جنـاب نكـردى؟، امـا      

 مين بود كه شد.(خدا) هخواست 
اى ميمون دشمن ما را از سرپرست ما دلشاد كـردى، و  

 او را بين دشمنان انداختى.
اى ميمون برگرد، سخن كوتاه كن. ديگر اميـد و آرزوى  

 .دوستى ما را ندارى
اى برادرم، و بعد از عزّت و  .در فراقت ذليل و خوار شدم
 سربلندى دوباره ذليل گشتم.

دارى كنـد و هنگـام    برادرم چه كسى پس از تو از ما نگه
 هجوم دشمن چه كسى از ما حمايت كند.
ـ  درسـتى كـه   ه برادرم، چه كسى حامى و ياور ما باشد، ب

  126ام سست شد و از كار افتاد. امروز عزم و اراده
**  

آن قدر سر خود را بر زمين كوبيد تـا جـان   و ذو الجناح 
  127 .سپرد

  سخن آخر

اسـت كـه    السـالم) (عليـه  اشعار زير منسوب به امام حسـين 
  دربرگيرنده همه مصائب حضرت است:

تُم ماءما َشرِبهذْبٍ فـاذكروني شـيعيان مـن!     شيعتي مع
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   .هنگامي كه آب گوارا نوشيديد، مرا ياد كنيد
 وني و يا هنگـامي كـه از   اَوبفَانْد َشهيد تُم بَِغريبٍ اَوعمس

  .غريبي يا شهيدي خبري شنيديد، بر من ندبه كنيد
رْمٍ َقَت      رِ جـ نْ َغيـ ذي مـ بطُ الـَّ لُـوني مـن، نـواده    فـَاَنا السـ

  .هستم كه مرا بي گناه كشتند )پيامبر(
حُقو  داً سـمد الَقْتلِ ععلِ برد الَخيِبج ني و پـس از آن از  و
  .روي عمد، مرا پايمال سم اسبان كردند

َليَتكُم في يومِ عاشورا جميعاَ َتْنُظروني اي كاش، همگـي  
  .ديديد در روز عاشورا بوديد و مي

 فوني كه چگونه براي إَكيمرْحفْلي فَاَبوا اَن يطقي لَتسس
  .كودك خردسالم، آب خواستم و آنان رحم نكردند



   58/ زندگاني امام حسين (عليه السالم) 

  

  

  

  

  

  

   السالم)مهي(علروضه خواني ائمه 

امام علي: پدر و مادرم فداي تو باد كـه در پشـت كوفـه    
هـاي  بينم كه انواع وحـوش گـردن  كشته شدي گويا مي

رش و برايش از شب تا بـه صـبح   باند بر قخود را كشيده
    128.كنندي مييگريه نموده و مرثيه سرا

**  
آمـد و او   السالم)(عليهامه نزد فاط )وآلهعليهاهللا(صلي روزي پيامبر

ي از خرما و نان و روغـن آمـاده نمـود،    يبراي ايشان غذا
همگي براي غذا خـوردن دورهـم جمـع شـدند، ايشـان      

گاه آن السالم)(عليهمبودند و علي و فاطمه و حسن و حسين 
اشـان  كه از غذا خوردند، حضرت سجده نمودند، سـجده 
و سـپس   طوالني شد، سپس گريستند و بعـد خنديدنـد  

ت بـر سـخن گفـتن بـا     انشستند. علي بيشتر از بقيه جر
  پيامبر را داشت لذا فرمود:  

يا رسول اهللا از تو امـروز مـا چيـزي ديـديم كـه قـبال       «
    »نديدم.
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حضرت فرمود: همانـا مـن وقتـي بـا شـما غـذا خـوردم        
خوشــحال بــودم و از ســالمتي شــما و دورهــم بودنتــان 

نمـودم پـس    خـاطر شـكر، سـجده   ه مسرور بودم لـذا بـ  
  جبرئيل فرود آمد و گفت: 

دماني كـه در ميـان   اخـاطر شـ  ه ني بكسجده شكر مي«
  من گفتم:   »ات داري؟!خانواده

  گفت:  جبرئيل »آري«
ها بعـد از تـو   چه بر آنآيا به تو خبر دهم نسبت به آن«

  من گفتم:   »؟شودجاري مي
  گفت:  »برادرم جبرئيل!اي  آري«
ده تـو خواهـد بـود كـه بـه تـو       اما دختر تو اولين خانوا«

گيـرد و  شود بعد از اين كه مورد ستم قرار ميملحق مي
گـردد و بـه   شود و از ارثـش منـع مـي   حقش گرفته مي
شود و امـا  شود و پهلويش شكسته ميشوهرش ظلم مي

گيرد و از حقـش منـع   پسر عموي تو مورد ستم قرار مي
مـورد   السـالم) (عليـه شود و امـا حسـن   گردد و كشته ميمي

گـردد و بـا سـم    گيرد و از حقش منع مـي ستم قرار مي
گيرد و شود و اما حسين او مورد ستم قرار ميكشته مي

شـوند و  اش كشته مـي گردد و خانوادهاز حقش منع مي
شـود و  كنند و امـوالش غـارت مـي   ها او را لگد مياسب

رونـد و بـه خـون آلـوده     زنان و فرزندانش به اسارت مي
  و افــرادي نــا آشــنا و غريــب او را دفــن شــود دفــن مــي

    :پس من گريستم و گفتم .»كنندمي
  گفت:  جبرئيل .»كندآيا كسي او را زيارت مي«
    :من گفتم .»كنندها زيارت مياو را غريب«
جبرئيل  »براي كسي او را زيارت كنند چه ثوابي است؟«

  گفت:  
  براي او هزار حج و هزار عمره نوشـته شـده كـه همـه     «
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 129گاه من خنديم.آن .»ها همراه توستآن
**  

امام صادق: او غريبي است در يك سـرزمين غريـب كـه    
گريـد و آن كـه او را   هركس زيارتش كنـد، بـرايش مـي   

شـود و قلـب آن كـه او را    زيارت نكـرده غمگيـنش مـي   
شود. دلش به رحـم  مشاهده ننموده برايش شعله ور مي

ببينـد در  آيد هركس قبر فرزندش را نـزد دو پـايش   مي
آبـاداني بـدون دوسـتي در نـزديكش و يـا      يك دشت بي
گاه كه از حقش منع شد، گروهي كه از دين خويشي آن

اند، بر عليه او به كمك هم آمدنـد تـا   خداوند خارج شده
جا كه او را كشتند و بي اعتنا به او رهايش نمودنـد و  آن

او را در معرض درندگان قرار دادند و از آب فرات بـازش  
نوشـيدند. حـق   هـا از آن مـي  اشتند آبي كه حتي سگد

ــاره او و     ــه درب ــه را ك ــد و آنچ ــايع نمودن ــامبر را ض   پي
اش سفارش نموده بود مورد جفا قـرار گرفـت در   خانواده

  قبــرش بــين خويشــان و پيــروانش بــر زمــين افتــاد در 
هايي از خاك، كسي در اطرافش نيسـت تنهـا و دور   اليه

د كـه كسـي او را زيـارت    از جدش در منزلـي جـاي دار  
كند مگر آن كه خداوند او را به ايمان آزموده باشـد  نمي

   130و حق ما را شناخته باشد.
**  

خـواهي  امام رضا: اي پسر شبيب اگر بـراي چيـزي مـي   
گريه كني براي حسين گريـه كـن او بـه ماننـد قـوچي      

اش هجده نفر كشته شدند سربريده شد و با او از خانواده
هـاي  هـا و زمـين  نندي نداشـتند آسـمان  كه در زمين ما

هفتگانه براي كشته شدنش گريستند چهار هزار فرشـته  
براي ياريش از آسمان به زمـين آمدنـد وي او را كشـته    

ها نزد قبرش با غم زياد و غبار آلـود تـا زمـان    يافتند آن
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اند و ياران حضرتش خواهند بود با شـعار  قيام قائم مانده
نگام كشته شدنش از آسمان خـون  يا َلثَارات الحسين ه

و خاك سرخ باريد اي فرزند شبيب اگر بر حسين گريـه  
ات جـاري شـود خداونـد گناهـان     كني تا اشكت بر گونه

    131بخشد.كوچك و بزرگ تو را مي
**  

آمد حضرت هر زمان كه حسين نزد پيامبر مي :امام باقر
  او را در آغوش گرفتند سپس به اميرالمؤمنين فرمود: 

ــدار!او « ــد و او را   »را نگه ــر او افكندن   ســپس خــود را ب
  فرمود:  گريستند، حسين ميبوسيدند و ميمي
  فرمود: حضرت مي »كني؟اي پدر! چرا گريه مي«
 !»گريم حسينبوسم و ميپسرم! جاهاي شمشير را مي«
  فرمود:  مي
  حضرت فرمود:  »شوم؟پدر! كشته مي«
حسـين   .»تـو خدا قسم، و پـدرت و بـرادرت و   ه آري ب«
  فرمود:  مي
  حضرت فرمود:  »پدر! قبرهاي ما پراكنده است؟«
  حسين فرمود:  »بله پسرم«
  حضرت فرمود:  »كند؟پس چه كسي ما را زيارت مي«
كننـد مگـر   و تـو را زيـارت نمـي    ردرامن را و پدر و بـ «

  132.»كرداران از امتمدرست
**  

 بـاره تاويـل كهـيعص   رسعد بن عبد اهللا از امام موسـي د 
  فرمايد:  كند حضرت ميسؤال مي

اش زكريـا  بنده ،اين حروف از خبرهاي غيبي كه خداوند
را به آن مطلع نموده است و سـپس آن را بـراي محمـد    
كه سالم بر او و آلش باد نقل نموده است و آن جريان از 
اين قرار است كه: زكريا از پروردگارش درخواست نمـود  



   62/ زندگاني امام حسين (عليه السالم) 

هد پس جبرئيـل بـر او   كه به او اسماء خمسه را تعليم د
زمـان   فرود آمد و به او آن اسماء را آموزش داد، پس هر

را  السـالم) (علـيهم كه زكريا محمد و علي و فاطمـه و حسـن   
ش پايـان  اكرد اندوهش برطرف شده و افسـردگي ياد مي
  را يـاد   السـالم) (عليـه يافت و هر زمـان كـه نـام حسـين     مي
ـ   كرد اشك، گلـوگيرش مـي  مي   ر او دربـر  شـد و انـدوه ب
  گرفت پس روزي عرضه داشت: مي
الها! چيست من را كه هر زمـان نـام آن چهـار نفـر را     «
يابم و هر زمان حسين را ياد برم از اندوهم تسلي ميمي
ــروزان شــود و شــعلهكــنم اشــكم جــاري مــي مــي   ام ف
خداونــد تبــارك و تعــالي از قصــه حســين  .»گــرددمــي

  خبرش نمود و سپس فرمود:  
كاف كربال است و هاء هالكـت عتـره طـاهره    كهيعص، «

عـين  و  حسين اسـت  بر است و ياء يزيد است و ستمگر
 حسـين زكريـا جريـان    .»عطش است و صاد صبر اوست

را شنيد سه روز جداي از مسـجدش نشـد و از    السالم)(عليه
ورود مردم نزدش منع نمود و رو به گريه و شـيون آورد  

  كرد كه: ي مييو مرثيه سرا
ــه ! آيــا بهتــرين خلقــت را دردمنــد مــي الهــا« ســازي ب

فرزندش؟! الها! آيا بالي اين مصيبت را با ازبين رفـتن او  
لباس  السـالم) (عليهماكني؟! الها! آيا بر علي و فاطمه نازل مي

پوشاني؟! الها! آيا اندوه اين مصيبت را اين مصيبت را مي
گفـت:  يوسته ميپداري؟! سپس دو روا مي به ساحت آن

ها! من را فرزندي عطا كـن كـه در سـن پيـري چشـم      ال
من ارزانـي داشـتي    روشني من باشد و هر زمان او را به

من را درگير با محبتش كن! سپس من را بـه واسـطه او   
  گونــه كــه محمــد، حبيبــت را بــدرد  درد بيــاور! آنه بــ
خداونـد بـه او يحيـي را     اين چنين شـد كـه   .»آوريمي
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درد آورد و حمـل  ه يحيي بـ واسطه ه روزي داد و او را ب
يحيي شش ماه بـود و حمـل حسـين نيـز ايـن چنـين       

 133.بود
**  

گويد: من در ايام حج در حال طـواف  سليمان اعمش مي
  گفت:  بودم كه به ناگاه با مردي برخورد كردم كه مي

دانم كه تـو  خداوند! من را بيامرز! و حال آن كه من مي«
دم پـس او  مـن از او سـبب را پرسـي    »نخواهي آمرزيـد! 

  گفت:  
چهل نفري بودم كه سر حسـين را بـه طـرف     ومن جز«

نموديم، پس فـرود آمـديم   يزيد در مسير شام حمل مي
 در اولين منزل از كربال بر دير نصراني و سر بر نيـزه جـا  
  داده شـده بـود، مـا سـفره غـذا را پهـن نمـوديم و غــذا        

خورديم كه به ناگاه دستي بـر ديـوار ديـر بـا قلمـي      مي
  سطري با خون نوشـت: آيـا امتـي كـه حسـين را       آهني
  كشند اميد دارنـد، شـفاعت جـدش را روز حسـاب؟!     مي

ابِ)    سـاْلح مو يـ هدةَ جناً * َشفَاعيسح ةً َقتََلتو أُمأَ َترْج)
تـاب شـديم و بعضـي از مـا هجـوم       پس ما به شدت بي

آورد به طرف دست كه او را بگيرد كه او ناپديـد شـد، و   
  134.»اصحاب من برگشتند

**  
  فرمايد:  خداوند به حضرت موسي مي

هركس كه از من طلب مغفـرت كنـد عفـو     !اي موسي«
سـؤال  حضـرت موسـي    .»خواهم كرد مگر قاتل حسـين 

  :  كرد
  خداوند فرمود:   »پروردگارم! حسين كيست؟«
 .»همان كسي است كه كنار طـور برايـت ذكـر نمـودم    «

  گويد:  حضرت موسي مي



   64/ زندگاني امام حسين (عليه السالم) 

  خداوند فرمود:   »كشد؟و را ميچه كسي ا«
كشـند  در زمين كربال امت تجاوزگر ستمگر جدش مي«

كشـد و در  كند و شيهه مـي گريزد و رم ميو اسبش مي
دريابيـد سـتم    !مظلـوم را دريابيـد  «گويـد:  مياش شيهه

 او .»دختر پيامبرشان را كشتند رديده را از امتي كه پس
كفن و امـوالش را   كنند بدون غسل وها ميرا بر شنزار ر
هـا بـه اسـارت    اش را در شهربرند و خانوادهبه غارت مي

هـا را و سـر   كشند و سـرهاي آن برند و يارانش را ميمي
كشـان  چبرند، اي موسي كوها بال ميحضرتش را بر نيزه

كشد و بزرگشان پوستش بهـم آمـده اسـت    را عطش مي
اهند ولي خوكنند ولي ياري ندارند و پناه مياستغاثه مي
 135»أ اي ندارندپناه دهنده

**  
اي از فرشتگان زماني كه امام حسين به دنيا آمد، فرشته

فردوس اعلي به طرف بحر اعظم فرود آمد و همه جـاي  
  ها و زمين ندا داد:  آسمان

اي بندگان خداوند! بپوشيد لباس اندوه و ظاهر سـازيد  «
ناله و زخمه را چه ايـن كـه طفـل محمـد، ذبـح شـده،       

سپس آن فرشته نـزد   »ب مديده و مغلوب خواهد بود.ست
  گويد:  آيد و ميپيامبر مي

                                                 
ها فَيبقَى ملًْقى الظَّليمةَ الظَّليمةَ منْ أُمةٍ قَتََلت ابنَ بِْنت نَبِي أ 

علَى الرِّمالِ منْ غَيرِ ُغسلٍ و َلا كَفَنٍ و يْنهب رحلُه و يسبى 
بْلدانِ و يقْتَلُ َناصرُه و ُتْشهرُ رءوسهم مع رأْسه نساؤُه في اْل

 و َطشالْع يتُهمي ميرُهغى صوسا ماحِ يالرِّم لَى أَْطرَافع
كَبِيرُهم جِْلده مْنكَمش يستَغيُثونَ و َلا َناصرَ و يستَجِيرُونَ و لَا 

  .َخافر
، انَجْشاألو عجَفوا التَّرُِهأْظو انِزَاالح يابوا ثسِبأْل اهللاِ ادبا عي ب 
  .ورهْقم ومُلْظم وحبذْم دمحم خَرَْف نَّإَِف
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كشـند گروهـي بـر ايـن زمـين      اي حبيب خداوند، مي«
كشـند او را گروهـي يـاغي و سـتمگر و     فرزندت را، مـي 

تجاوزگر و فاسق از امتت. طفلـت، حسـين پسـر دختـر     
كشند، و اين تربت اوست پاكت را، در سرزمين كربال مي

  گويد:  گيرد و ميگاه مشتي از زمين كربال را ميآن
گـاه كـه   اي محمد! حفظ كن اين خاك را نزدت، تا آن«

ببيني اين خاك را كـه تغييـر نمـوده و سـرخ همچـون      
خون گشته پس بدان كه حتما فرزندت حسـين كشـته   

سپس آن فرشته مقداري از تربت حسين را » شده است.
بـه آسـمان نمـود،    با قسمتي از بالش برداشت و صـعود  

اي در آسمان نماند مگر اين كـه تربـت   پس هيچ فرشته
 حسين را بوييدند و با آن تبرك جستند. 

و از آن طرف زماني كه پيامبر تربت حسـين را گرفتنـد   
  فرمود:  گريستند و ميبوييدند و ميپيوسته آن را مي

خداونــد بكشــد قاتلــت را اي حســين! و او را در دروخ «
رالها! هيچ بركتي براي قاتلش قرار مـده و او  فروافكند، با

» را در حرارت آتش دوزخ فروافكن! و بد جايگاهي است.
گاه آن مشت تربت حسين را به همسرشان ام سـلمه  آن

دادند. او را از كشته شـدن حسـين در قسـمت سـاحلي     
  كربال (طف كربال) با خبر نمودند. و به ايشان فرمود:  

بگيـر و از آن بعـد از وفـاتم     اي ام سلمه! اين تربـت را «
گاه كه ديدي تغييـر نمـود و سـرخ    مواظبت نما! پس آن

شد و همچون خون بسته گشت پس بـدان كـه فرزنـدم    
  »حسين قطعا در ساحل كربال كشته شده است.

گاه كه بر حسين يك سـال كامـل گذشـت دوازده    و آن
هاي سـرخ و  هاي گوناگون و چهرههزار فرشته با صورت

ان از آسمان به سوي پيامبر فـرود آمدنـد و   چشمان گري
گفتنـد: اي  هايشان را نزد حضرت پهن نمودند و مـي بال
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محمد! به زودي بر فرزندت حسين، آن خواهد آمـد كـه   
  بر هابيل از ناحيه قابيل آمد.  

اي در آسمان نماند مگر اين كه فرود آمـد و  هيچ فرشته
بـه  پيامبر را به خاطر فرزندش حسـين تعزيـت گفـت و    

ايشان از ثواب آنچه عطا خواهد شد (بـه حسـين) خبـر    
داد از قرب و اجر و پـاداش در روز قيامـت و بـه ايشـان     
خبر دادند از آنچـه از اجـر كـه بـه زائـرش و بـه گريـه        
  كننـدگانش خواهنـد داد و مـع ذلـك پيـامبر همچنـان       

فرمود: خداوندا! بدون ياور گردان آناني گريست و ميمي
ن ياور نمودند و بكـش آنـاني را كـه او را    را كه او را بدو

  كشتند و او را نسـبت بـه آنچـه از دنيـا آرزومنـد اسـت       
ــره ــرت  به ــد نســاز و او را در حــرارت آتشــت در آخ من

  136فروافكن.
**  

اي از بــاالترين رديــف روايــت شــده اســت كــه: فرشــته
فرشتگان، مشتاق ديدار محمد بـود، لـذا از پروردگـارش    

فرود آيد تـا ايشـان را زيـارت    اذن خواست كه به زمين 
نمايد و اين ملك از زماني كه آفريده شده بود هيچ گـاه  
به زمين فرود نيامده بود، پس زماني كه خواسـت فـرود   

  آيد خداوند به او وحي فرستاد كه: 
اي ملك! به محمد خبر بده كـه مـردي از امـتش كـه     «

نامش يزيد است طفل (فرزند) پـاك پسـر بـانويي پـاك     
آن » مِ بتول، دختر عمـران، را خواهـد كشـت.   نظير مري

  فرشته گفت: 
وقتــي) مــن بــه زمــين فــرود آمــدم و مســرور ديــدار «(

پيامبرت محمد شدم چگونه بـه او ايـن خبـر جانكـاه را     
بدهم؟! من شرم دارم كه او را به درد بيـاورم بـه خـاطر    
ــرود     ــين ف ــه زم ــاش ب ــدش، اي ك ــدن فرزن ــته ش   كش
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  ه ندا داده شد كه: از باالي سر فرشت» آمدم.نمي
پس فرشته بـه  » انجام بده آنچه را كه به آن امر شدي!«

هـايش را نـزد   آمـد و بـال   )وآلهعليهاهللا(صلي سوي رسول خدا
  ايشان باز نمود و گفت:  

اي رسول خدا! بدان كـه همانـا مـن از پروردگـارم بـه      «
خاطر شوق ديـدارت و زيارتـت اذن فـرود بـه زمـين را      

شكست و مـن  پروردگارم بالم را مي خواستم و اي كاش
اي جز اطاعـت از امـر   آورنده اين خبر نبودم و لكن چاره

پروردگارم نيست. بدان اي محمد! مـردي از امتـت كـه    
خداوند لعنت او را در دنيا و عـذابش   -نامش يزيد است 

طفل پاكت پسر بانويي پـاك   –را در آخرت زياد بنمايد 
اي نخواهـد بـرد   ا بهـره كشد و هرگز قاتلش در نيـ را مي

مگر كمي و خداوند او را به خاطر تقاص عمـل زشـتش   
پيـامبر  » گيرد و مخلد در دوزخ خواهد بود.به خشم مي

  به شدت گريست و فرمود:  
اي ملك! آيا رستگار خواهند شد آن امتي كـه فرزنـدم   «

  فرشته گفت:  »أ را و طفل دخترم بكشند؟!
انداختن بـين  اختالف با را  هااي محمد! خداوند آننه  «

طـرد  (و با بيشتر نمودن نفاقشان)  هايشانها و زبانقلب
  »137.كندمي

                                                 
  .ي؟تَنبإ خُرَْفي ودَلو لُُتْقَت ةٌمأُ حَلْفَت لْه كَلما اْلهأي أ 
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  السالم)(عليهماندوه حسيني ائمه معصومين 

گويد: نزد امام صادق بودم و با ايشان سخن ابو بصير مي
گفتم كه فرزنـد ايشـان داخـل شـد، حضـرت بـه او       مي

  فرمود:  
وش گرفتنــد و بوســيدند و و بعــد او را در آغــ »آفــرين«

  فرمود:  
خداونـد تحقيــر نمايــد كسـاني را كــه شــما را تحقيــر   «

نمودند و انتقام كشد از آناني كه شما را تنها گذاردنـد و  
خداونــد خــوار نمايــد آنــاني را شــما را خــوار نمودنــد و 
خداوند لعنت نمايد آناني را كه شما را كشتند، خداونـد  

كـه صـداي   زنـان   ».سرپرست و حافظ و ياور شما است
و انبيـا و صـديقين و    امام را شيدند به شدت گريسـتند 

نيـز گريسـتند. حضـرت نيـز بـه      شهدا و مالئكه آسمان 
  و فرمود:  شدت گريه نمود 

كـنم  اي ابو بصير! زماني كه به فرزندان حسين نگاه مي«
توانم خـودم را نسـبت بـه    آيد كه نميحالتي سراغم مي
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اينـان آمـده اسـت كنتـرل     چه برسر پدرشان و خود آن
كنم. اي ابو بصير! همانا فاطمـه بـراي او (حسـين) كـه     

شـود و اگـر   دوزخ فـروزان مـي   و زندگريد و نعره ميمي
صداي گريـه او را  وقتي  ،دوزخ(نگهبانان) ان زّنبود كه ُخ

از تـرس   -مي نمودند شنوند، خود را براي آن آماده مي
ـ    اين كـه گردنـه   د و دود آن هـاي آتـش از آن بيـرون زن

هـا  گرفتنـد، لـذا آن  ، اهل زمين آتش مـي -شر شود تمن
كننـد، و  دوزخ را مادامي كه گريه او ادامه يابد حفظ مي

بندند از ترسي هايش را محكم ميآن را بازداشته و درب
گيـرد تـا   كه نسبت به اهل زمين دارند، دوزخ آرام نمـي 

ت از ها نزديك اسوقتي كه صداي فاطمه آرام گيرد! دريا
اي از ديگر داخل شود و هيچ قطـره كميان بگسلد و در ي

اي موكل بر آن اسـت لـذا   آن نيست مگر اين كه فرشته
شنود خـروش  اي صداي فاطمه را ميهنگامي كه فرشته

ها را روي هـم  نشاند و آنمي هاي خود فرودريا را با بال
خاطر ترسي كـه بـر دنيـا و بـر     ه دارد بمحبوس نگه مي

يا و اهالي زمين دارد، لذا پيوسـته فرشـتگان در   اهالي دن
  گرينــد و خداونــد را هــراس هســتند و بــا گريــه او مــي

نمايند، همه اهـل عـرش   خوانند و تضرع سوي او ميمي
ها كه اطراف عرش هسـتند و  نمايند و همه آنتضرع مي

گيـرد از  صداهاي مالئـك بـه تقـديس خداونـد اوج مـي     
ي از يرنـد و اگـر صـدا   ترسي كه نسبت به اهل زمـين دا 

اي ها به زمين برسـد، اهـل زمـين بـا نعـره     صداهاي آن
شـود و  هـا از ريشـه كنـده مـي    شوند و كوهمدهوش مي

    :گفتم» لرزد.زمين با اهل آن به سختي مي
  فرمود:  »فدايت شوم! اين مسئله بس بزرگي است!«
! اي ابـو  يديشـن ناي بزرگتر هست كه تـو آن را  مسئله«

سـت داري فاطمـه را (در گريـه اش) يـاري     بصير! آيا دو
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و وقتي اين سخن را امام فرمـود مـن گريسـتم     »دهي؟
خـاطر گريـه   ه ديگر قدرت بر سخن نداشتم نتوانستم بـ 

حضـرت سـوي مصـالي خـود      وقـت كالمم را بگويم آن
رفتند و دعا نمودند و من با آن حال از نزد ايشان خـارج  

غم نيامـد و  شدم و از غذا سودي نبردم و خواب بـه سـرا  
صبح را روزه دار و ترسان بودم تا اين كـه خـدمت امـام    
رسيدم و چون ديدم امام آرام گرفته اسـت آرام شـدم و   

جاي آوردم از اين كه عذابي بـر مـن   ه حمد خداوند را ب
   138».نازل نشده است

**  
  فرمايد: مي )وآلهعليهاهللا(صلي به پيامبر السالم)(عليهامام علي 

  حضرت فرمود: » ا دوست داري؟شما عقيل ر«
خداونـد! مـن او را بـه دو منظـور دوسـت      ه بله! قسم ب«

خاطر اين كـه  ه ام به ابو طالب و و بخاطر عالقهه دارم: ب
او  فرزندش كشته در (راه) محبت فرزند توست پـس بـر  

ئكـه  الشـود و بـر او م  اشك چشمان مؤمنين جاري مـي 
 نسـپس حضـرت گريسـت آ   » .فرسـتند مقرب درود مي
  اش جاري شد سپس فرمود: هايش بر سينهقدر كه اشك

كنم از آنچه به عترتم بعـد از مـن   به خداوند شكوه مي«
  139».رسدمي
**  

  گويد: امام صادق به من فرمود:  مسمع كرْدين مي
ــا قبــر حســين را  « ــو كــه اهــل عراقــي آي   اي مســمع ت
  گفتم:   »ي؟يآمي
د مـا فـردي   من مرد مشهوري از اهل بصره هستم و نز«

ها است كه تابع ميل خليفه است و دشمنان ما از ناصبي
ها ايمـن نيسـتم   ها زياد است و من از طرف آنو غير آن

 هبرند و بر عليه من شايعنكه حالم را نزد فرزند سليمان 
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  حضرت فرمود:  »نمايند.نسازي 
 »چـه بـر سـر او آمـده اسـت؟     كنـي آن پس آيا ياد مي«

  گفتم:  
جا كه آثار تا آن اوريزم براي سم! اشك ميخدا قه بله ب«

مانم از غذا باز مي لذابينند، اشك ريختنم را اهل من مي
 »شـود. ي) نمايـان مـي  يجا كه از صورتم (بـي غـذا  تا آن

  حضرت فرمود: 
خداوند اشكت را مورد رحمت قرار دهد، آگاه بـاش تـو   «

زع كنندگان بر ما شمرده جاز كساني هستي كه از زمره 
خاطر شادي مـا و  ه شوند باي و از آناني كه شاد ميشده

ه ترسـند بـ  خاطر اندوه مـا و مـي  ه شوند باندوهگين مي
شـوند زمـاني كـه مـا ايمـن      خاطر ترس ما و ايمـن مـي  

شمت را روشن نمايد چچه كه اما تو به زودي آن باشيم.
انم نزد تو و خواهي ديد هنگام مرگت و زمان حضور پدر

بـه فرشـته    باره تو قبـل از مردنـت  رها دسفارشي كه آن
كنند و آنگاه فرشته مرگ را خـواهي ديـد كـه    مرگ مي
نسـبت   شـفيق  تر از مادرِدلسوزتر و مهربانتو نسبت به 

اشك حضرت جاري شد و من نيز » شود.به فرزندش مي
  با ايشان گريستم سپس فرمود:  

رحمتش بـر   باحمد مخصوص خداوندي است كه ما را «
رحمتش ما را مخصوص گردانيد،  بااد و خلقش برتري د

ــم سـروز كـــه  ع! همانـــا زمـــين و آســـمان از آناي م
گريند و خاطر رحمت بر ما ميه اميرمؤمنان كشته شد ب

از مالئكه نگريسـته اسـت و اشـك     تربراي ما كسي بيش
زمان كه ما را كشتند خشك نشده است و  مالئك از آن
آنچه به سـر   خاطره خاطر رحمت بر ما و به هيچ كس ب

ما آمده است نگريسته است مگر ايـن كـه خداونـد او را    
مـورد   ،قبل از اين كـه اشـك از چشـمش خـارج شـود     
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ــت  ــرار داده اس ــودش ق ــت خ ــس آن ،رحم ــه  پ ــاه ك   گ
اي از آن بر اش جاري شود اگر قطرههايش بر گونهاشك

ديگـر  جا كه نشيند تا آندوزخ بيافتد حرارت آن فرو مي
شود و همانا كسـي كـه   آن يافت نمي هيچ حرارتي براي

كـه مـا را هنگـام     يروز ،خاطر مـا بـدرد آيـد   ه قلبش ب
كـه پيوسـته    شادمانيمرگش ببيند شادمان خواهد شد، 

در قلبش خواهد بود تا زماني كه كنار حوض (كوثر) بـر  
خاطر ورود محبين ما بر او، ه شود و همانا كوثر بوارد ما 
  هـا  از انـواع غـذا   انآنـ شود كه بـه  قدر خوشحال مي آن
  د.  ناز او بگذر و دنمقدار كه ميل ندار چشاند آنمي
اي مساي بنوشد بعـد از آن ابـدا   ع هركس از آن جرعهم

تشـنه نخواهـد شـد و مفلـوك نخواهـد گشــت و آن در      
ــل اســت   ــزه زنجبي ــوي مشــك و م ــافور و ب    .خنكــيِ ك

تر از اشـك و  تر از خامه و شفافتر از عسل و نرمشيرين
شـود و از  اكتر از عنبر است، از (رود) تسنيم خارج مـي پ

هـاي  هـا و يـاقوت  گذرد و بـر در كنار رودهاي بهشت مي
تـر از  ي در آن اسـت فـراوان  يهـا ريزد، ظـرف غلطان مي

ستارگان آسمان كه بوي آن از هـزار سـال راه احسـاس    
هايش از طال و نقره و انواع جـواهر اسـت،   شود، ظرفمي

شـود، نوشـنده بـا    منتشر مي ،نوشنده بوي آن بر صورت
  گويـد: اي كـاش همينجـا واگذاشـته     هر بوي از آن مـي 

جسـتم و آن هـيچ   شدم و براي آن جـايگزيني نمـي  مي
  كرد.تغييري نمي

ين! از كساني هسـتي كـه از آن   دآگاه باش! كه تو اي كرْ
نوشي و هيچ چشمي نيست كه براي ما بگريد اال اين مي

شود و از آن دن به كوثر به او داده ميكه نعمت نگاه نمو
گـردد، همانـا نوشـنده از آن لـذت و مـزه و      نوشانده مي

  شــود از كســي كــه رتبــه ميلــي بيشــتر بــه او داده مــي
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مؤمنان بت ما دارد و همانا بر كوثر اميرتري در محينيپا
ــ  ج (گيــاهي اســت و در دســتش چــوب دســتي از عوس
بـا آن درهـم    خاردار) است كه (صفوف) دشـمنان مـا را  

  گويد:  ها ميشكند مردي از آنمي
 السـالم) (عليـه  امـام علـي   ».امين دادهتمن گواهي بر شهاد«
  گويد:  مي
برو سوي امامت فالني پـس از او درخواسـت كـن كـه     «

  گويد:  آن مرد مي ».شفيعت باشد
 امام علـي  ».جويدي ميي از من تبرّيگوامامم را كه مي«

   گويد:مي السالم)(عليه
برگرد به پشت سرت پس بگو به كسي كه واليـتش را  «

ــه ــس از او    پذيرفت ــتي پ ــدم داش ــق مق ــر خل اي او را ب
بهتـرين   ،كه شفيعت گردد زيـرا نـزد تـو   كن درخواست 

! همانـا  وجـود دارد  ،كنـد خلقي كـه تـو را شـفاعت مـي    
 !»سزاواست كه شـفاعتش رد نشـود   ،خلق بودن بهترينِ

  گويد:  آن مرد مي
   الســالم)(عليــه امــام علــي ».هــالك شــدم مــن از تشــنگي«
  گويد:  مي
خداونــد بــر تشــنگيت بيافزايــد، خداونــد بــر عطشــت «

    »بيافزايد.
م)فـدايت شـوم چگونـه او    «گويد): من گفـتم:  مع ميس

قدرت دارد كه به حوض نزديك شود و حال آن كه غيـر  
  فرمود:   »د!ناو توان اين كار را ندار

ه است و زمـاني كـه مـا را    قبيح اجتناب نمود ياز اشيا«
ياد نموده است از شماتت ما خود را بـاز داشـته اسـت و    

اند او تـرك  ت انجامش را داشتهاگران جريي كه ديكارها
نموده است (ولي) اين براي محبت به ما و ميـل بـه مـا    
نبوده است و لكن اين بخاطر شدت تالشش در عبادتش 
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از مسائل  خاطر اين كه خود راه و تدينش بوده است و ب
مربوط به مردم باز داشته است و اما قلبش منافق بوده و 

ناصبيان و واليـت  از خاطر تبعيت ه دينش ناصبي بوده ب
(اولـي و   را داشتن آن دو نفـر  مقدمپذيري گذشتگان و 

  140».) بر همه كسرا دومي
**  

فرمايد: زماني كه خداوند به ابراهيم امر كرد امام رضا مي
چي را كه برايش فرستاده بود ذبح جاي پسرش قوه كه ب

نمايد، ابراهيم آرزو داشت كـه اسـماعيل، پسـرش را بـا     
جاي او ه نمود و امر به ذبح قوچ بدست خودش ذبح مي

شد تا به قلبش چيزي وارد شود كه به قلـب پـدري   نمي
كه عزيزترين فرزندش را با دست خود ذبح كـرده اسـت   

درجـات ثـواب    وارد شود و با اين كار مستحق بـاالترين 
  مصيبت زدگان شود، لذا خداوند به او وحي فرستاد كه:  

 »ترين خلق نزد تو چه كسي است؟اي ابراهيم! محبوب«
  او پاسخ داد:  

تـر باشـد   پروردگار من! خلقي را نيافريدي كه محبـوب «
خداوند به او وحـي فرسـتاد    ».نزد من از حبيبت محمد

  كه:  
ابـراهيم   »دت را؟آيا او را بيشتر دوسـت داري يـا خـو   «

  گفت:  
  خداوند فرمود:  ».تر استاو از خودم نزد من محبوب«
 »تـر اسـت يـا فرزنـد خـودت؟     فرزند او نزد تو محبوب«

  ابراهيم جواب داد: 
  خداوند فرمود:   ».فرزند او«
آيا ذبح شدن فرزند او بـه دسـت دشـمنانش قلبـت را     «

بيشتر به درد خواهـد آورد يـا ذبـح فرزنـدت بـه دسـت       
  ابراهيم پاسخ داد:   »ت در راه طاعت من؟خود
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دسـت دشـمنانش   ه پروردگار من! ذبح شدن فرزند او ب«
  خداوند فرمود:  ».آوردبيشتر قلبم را به درد مي

كننـد از امـت   اي ابراهيم! همانا گروهي كه خيـال مـي  «
محمد هستند به زودي حسـين، پسـرش را بعـد از او از    

كه قوچي را ذبح گونه كشند آنروي ستم و دشمني مي
كنند و با اين كار مستوجب خشم شديد من خواهند مي
پس ابراهيم بيتابي نمود و قلـبش بـه درد آمـد و     ».شد

  شروع به گريستن نمود، پس خداوند به او وحي فرستاد:  
ت را در صورت ذبـح فرزنـدت بـه    اتابي اي ابراهيم! بي«

ت بر حسين و كشته شـدن  اتابيدست خودت، فداي بي
نمودم و براي تو باالترين درجه ثواب مصيبت زدگـان   او

   ».را واجب گردانيدم
و اين همان فرمـوده خداونـد اسـت    «سپس امام فرمود: 

 142 »141.كه: و فَديناه بِذبحٍ عظيمٍ
**  

ماتكَل هبنْ رم مروايت شـده  143در ذيل آيه: َفتََلقَّى آد ...
گـاه كـرد و   است كه: حضرت آدم وقتي ساق عـرش را ن 

پيامبر اسالم و ائمه معصومين را ديد جبرئيل به  ياسما
  او تلقين كرد كه بگو:  

قِّ    « رُ ِبحـا فَـاط يـ يلقِّ عي ِبحالا عي دمحقِّ مِبح يدما حي
  ْنــكم نِ وــي ساْلح ــنِ وســقِّ اْلح ــنُ ِبحسحــا م ــةَ ي مفَاط

ين را آدم بـر زبـان جـاري    زماني كه نام حسـ » الْإِحسانُ
هـايش جـاري شـد و قلـبش فروريخـت و      ساخت اشك

فرمود: برادرم جبرائيـل! در ذكـر نـام نفـر پـنجم قلـبم       
  شكست و اشكم روان شد! جبرائيل فرمود: 

شـود كـه ديگـر    اين فرزندت بـه مصـيبتي دچـار مـي    «
پـس آدم سـؤال كـرد:     .»ها نزدش كوچك اسـت مصيت

  فرمود:  »برادرم! اين مصيبت چيست؟«
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كشندش تشنه، غريب، تنها، بي كس، ياوري برايش مي«
ــده  ــك كنن ــت، و كم ــي  نيس ــر او را ببين   اي، اي آدم اگ

واي از تشنگي! واي از كمـي  «گويد: بيني كه) او مي(مي
جا كـه بـين او و آسـمان تشـنگي همچـون      تا آن »ياور!

گويـد  شود پس هيچ كس پاسخش نميدودي حائل مي
شود همچون عه مرگ، پس ذبح ميجز به شمشير و جر

ذبح گوسفند از پشت! امـوالش را دشـمنانش بـه غـارت     
شـود  ها گردانيده ميبرند و سر او و اصحابش در شهرمي

ها زنانشـان هسـتند، ايـن چنـين در     و حال آن كه با آن
پس آدم و جبريل چون  »علم يكتاي منان گذشته است.

   144.مادر فرزند مرده گريستند
**  

فرمايد: زماني خداوند اراده نمود تا قـوم  سالم ميپيامبر ا
نوح را هالك سازد به او وحي فرستاد الواحي از درخـت  

ــون آن   ــس چ ــد پ ــدا كن ــاج را ج ــود  س ــدا نم ــا را ج   ه
ها چه كند كه جبرئيل فرود آمـد و بـه   دانست با آننمي

اي بود كـه  او شكل كشتي را نشان داد و همراه او جعبه
ميخ درون او بود پس كشتي را با  صد و بيست و نه هزار

ها ميخ كوبي نمود تا اين كـه پـنج مـيخ بـاقي     همه ميخ
هـا) دسـت زد از   ماند. زمـاني كـه بـه يـك مـيخ (از آن     

گونـه كـه   دستش نور تابيد و (اطراف را) روشن نمود آن
تابد پس نوح متحير شـد  در افق آسمان مي ستاره دري

  رسا و شيرين:  و خداوند ميخ را به زبان آورد زباني
 ».محمد بـن عبـد اهللا هسـتم    ،من به اسم بهترين انبيا«

  پس جبرئيل فرود آمد و نوح به گفت:  
 ».اي جبرئيل! چيست اين ميخي كه مثل او را نديـدم «
  : برئيل پاسخ دادج
آن را بياء محمد بن عبـد اهللا اسـت،   اين به نام سرور ان«



  الگوي بصيرتچهارده معصوم /  77

ـ    »در ابتداي كشتي طرف راست، بكوب! ه سـپس نـوح ب
ميخ دوم دست زد پس نـوري تابيـد و روشـني بخشـيد     

  پس نوح گفت:  
  جبرئيل گفت:  »؟اين ميخ چيست «
اين ميخ برادرش و پسر عمويش سيد اوصياء علي بـن  «

تـداي كشـتي در قسـمت    بابيطالب است پس آن را در ا
سپس دست بـه مـيخ سـوم زد پـس      »آن بكوب! راست

  گفت: شكوفا شد و تابيد و روشني داد و جبرئيل 
اين مـيخ فاطمـه اسـت آن را در جانـب مـيخ پـدرش       «

سپس دست به ميخ چهارم زد و آن شكوفا شـد   »بكوب!
  و روشني داد و جبرئيل گفت: 

 »است آن را در قسمت پدرش بكـوب!  اين ميخ حسن«
سپس دست به مـيخ پـنجم زد پـس تابيـد و نـور داد و      

  رطوبتي از آن آشكار شد پس جبرئيل گفت: 
ين اسـت آن را، قسـمت مـيخ پـدرش     اين مـيخ حسـ  «

  پس نوح گفت:   !»بكوب
  جبرئيل گفت:  »اي جبرئيل! اين رطوبت چيست؟«
گاه قصـه حسـين را ذكـر نمـود و     آن ».اين خون است«

 145.دهندآنچه كه امت به او انجام مي
**  

رنـگ سـبز را بـراي     السـالم) (عليـه  در روز عيدي امام حسن
رنـگ   السـالم) (عليـه گزيد و امـام حسـين   لباس عيد خود بر

كه طشتي را آماده ساخته بـود تـا بـه    جبرئيل  ،سرخ را
ها را رنگ كند وقتي هاي سفيد آنها لباسخواست بچه
 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پيـامبر ها را شـنيد گريسـت،   تقاضاي آن
  : سؤال نمود

جبرئيــل! بــرادر مــن! در مثــل امــروزي كــه فرزنــدانم «
! تو را به خداوند سـوگند  گريي و محزوني؟شادمانند مي
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  : گفتجبرئيل  »خبر كن!با علت آن  من را از
هـاي مختلـف   رنگبدان اي رسول خداوند كه انتخاب «

دو فرزندت (علت گريه من است)، حتما به حسن توسط 
ه نوشـانند و بـ  مـي  سم    رنـگ   خـاطر شـديد بـودن سـم

كشـند و ذبحـش   شود و حسين را مـي جسدش سبز مي
 پيـامبر  ».شـود ا خونش خضـاب مـي  كنند و بدنش بمي
  146.و اندوهشان بسيار شد تگريس وآله)عليهاهللا(صلي
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  چهل حكمت

  انواع عبادات -
إنَّ َقوماً عبدوا اهللاَ رغْبةً فَتْلك عبادةُ التُّجارِ، و إنَّ َقوماً عبدوا 

إنَّ َقو و ،يدبةُ الْعبادع ْلكةً فَتبهاهللاَ ر ْلكوا اهللاَ شُْكراً فَتدبماً ع
ه رارِ، وةٌ الْأحبادعةِ. يباد147 أْفضَلُ الْع 

اي خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوي بهشت هدهمانا ع
اي هدو ع همانند معامله تاجران استكه  ،كنندعبادت مي

كنند كه خداوند را عبادت و ستايش مي ،ديگر از روي ترس
از ارباب باشد و  ان و بردگانت و اطاعت نوكرهمانند عباد

، )از روي معرفت(شكر و سپاس  انعنواي هم بهفهيطا
اين نوع،  كهنمايند مي خداوند متعال را عبادت و ستايش

 باشد.بهترين عبادات مي وعبادت آزادگان است 
  بخشنده ترين مردم - 2
 وهرْجنْ ال يطي منْ أعالّناسِ م دوفَي الّناسِ إنَّ أجإنَّ أع و ،

.هنْ َقطَعلَ مصنْ ولَ النّاسِ مصإنَّ أَو ة، ورنْ ُقدفي عنْ عم 
148 

همانا سخاوتمندترين مردم آن كسي است كه كمك نمايد به 
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 كسي كه اميدي به وي نداشته است.
ترين افراد آن شخصي است كه گذشت نمايد بخشنده و

 كه توان انتقام دارد.با آن ،نسبت به ظلم ديگري
نسبت به  و ديد و بازديد كننده(ترين مردم رحم كننده صله

ست كه با كسي كه با او قطع رابطه ا، آن كسي )خويشان
 رحم نمايد. كرده است صله

  فضيلت و نقص - 3
حسانِ، قيلَ: فَما قيلَ ما الَْفضْلُ؟ قالَ: مْلك اللِّسانِ، و بذْلُ اإل 

 149 : التَّكَلُّف لما ال يعنيك.النَّقْص؟ قالَ
كرامت و فضيلت انسان در چيست؟  :امام سؤال شد از

  حضرت فرمود: 
   :سؤال شد .كنترل و در اختيار داشتن زبان و سخاوت داشتن

  نقص انسان در چيست؟ فرمود: 
 چه كه مفيد و سودمند نباشد.خود را وا داشتن بر آن

  مردم و دنيا -4
لدنْيا، و الدينُ لَعب علي أْلسنَتهِم، يحوُطونَه ما النّاس عبيدا 

 150 وا ِبالْبالء قَلَّ الدياُنونَ.صهم، َفإذا محدارت معائُش
زبانشان است  ، بازيچهديندنيا هستند و  يبردهبنده و  مردم،

گردد (و ها به دور دين ميتا زماني كه زندگي و معيشت آن
زنند. پس هنگامي مي آن نيست) به دور آن حلقه در تضاد با

 كه به باليي آزموده شوند دين داران (واقعي) كم خواهند بود
   داران واقعي كمياب خواهند شد.، خواهي ديد كه دين

» أْلسنَتهِم علي قٌالدينُ لَع«اي ديگر آمده است: در نسخه
  هايشان!اي است بر زباندين ليسه

  فقمؤمن و منا -5
 و سيءم يوقُ كُلَّ ينافالْم و ،رَتذعال ي و سيءنَ ال يؤْمإنَّ الْم

.رَتذع151 ي 
دهد و همانا شخص مؤمن خالف و كار زشت انجام نمي

فرد منافق هر روز مرتكب  ولي كند.عذرخواهي هم نمي
  گردد و هميشه عذرخواهي خالف و كارهاي زشت مي

 نمايد.مي
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  عمل - 6
جرامِ، مجزي إعملْ عملَ رجل يعلَم أنّه مأُخوذٌ ِباإل 

 152حسانِ.ِباإل
داند در مانند كسي عمل كن كه مي (در انجام امور خود)

  صورت ارتكاب خالف و جرم مواخذه و مجازات 
 .گيردشود و در صورت انجام كار خير و درست پاداش ميمي
  قبر -7
ا ِبالدنْيا، َفإنَّ الْقَبرَ بيت الْعملِ، َفاعملُوا و ال عباداهللاِ! ال َتشْتَغُلو 

 153 تَغْعُلوا.
الت آن مخود را مشغول و سرگرم دنيا و تج !اي بندگان خدا

 )،صالح(اي است كه تنها عمل قرار ندهيد كه همانا قبر، خانه
عمل كنيد و باشد، پس در آن مفيد و نجات بخش مي

 نكنيد. مواظب باشيد كه غفلت
  غيبت - 8
  بثْلَ ماتُحإالّ م ْنكنِ إذا َتواري عؤمالْم ال تَُقوَلنَّ في أخيك

.نْهع تيإذا َتوار ُقولَ فيك154 أنْ ي  
مگو پشت سر برادر دينى خود جز بمانند آنچه دوست دارى 

  .پشت سر تو گويد
 
  ستم - 9
 و اكنَي! إيَل يا بع ِجدنْ اليم راً إالّ اهللاَ.ظُلْمناص ك155 ي 

   :السالم)هي(علدر خطاب به امام سجاد 
 بپرهيز از ظلم و آزار رساندن نسبت به كسي كهاي پسرم! 
 يابد.ياوري غير از خداوند متعال نمي عليه تو

  شهادت -10
إنّي ال أري الْموت إالّ سعادة، و الَ الْحياةَ مع الّظالمينَ إالّ  

 156 برَماً.
بينم و زندگي با را جز سعادت نمي مرگبه درستي كه من 

 م.دانمين جز سختي و رنجستمگران و ظالمان را 
  لباس شهرت - 11
 157منْ لَِبس َثوباً يْشِهرُه َكساه اهللاُ يوم الْقيامةِ َثوباً منَ الّنارِ. 



   82/ زندگاني امام حسين (عليه السالم) 

بپوشد،  )از هر جهت(هركس لباس شهرت و انگشت نما 
 پوشاند.لباسي از آتش ميبا ا در روز قيامت خداوند او ر

  كشته اشك - 12
 158 أنَا قَتيلُ الْعبرَةِ، اليذُْكرُني مؤْمنٌ إالّ استَعبرَ. 

  ها هستم، هيچ مؤمني مرا ياد ها و اشكگريه من كشته
 .شودهايش جاري كه عبرت گرفته و اشككند مگر آننمي
  قبول عذر - 13

 ني رشَتَم َلو َتذَراع ني، وممي إلي الْيأَو االُْذُنِ، و هلٌ في هذج
لي في االُْْخري لَقَبِْلت ذلك منْه، و ذلك أَنَّ أَميرَ الْمؤْمنينَ 

اهللاِ يُقولُ: ال يرِد الْحوض منْ  حدثَني أَنَّه سمع جدي رسولَ
 159 و مبطل.لَم يقْبلِ الْعذر منْ محقٍّ أَ

 - اگر با اين گوش خود بشنوم كه شخصي مرا دشنام مي دهد
بعد  -در اين هنگام حضرت به گوش راست خود اشاره كردند

، از او  خواهي كرده استبا گوش ديگر خود بشنوم كه عذر
كه پدرم اميرالمؤمنين چون ؛نمايمپذيرم و گذشت ميمي
  روايت نمود:  وآله)هيعلاهللايل(صاز جدم رسول خدا  السالم)هي(علعلي 

چه به حق  كسي كه پوزش و عذرخواهي ديگران را نپذيرد
، بر حوض كوثر وارد  خواهي و چه باطل باشدباشد اين عذر
 نخواهد شد.

  بيشترين ارزش - 14
  يدنْيا في يبالِ الدي نْ لَمراً؟ قالَ: مالّناسِ َقد َظمنْ أعقيلَ م

.نْ كاَنت160 م 
ترين افراد چه كسي است؟ امام سؤال شد: با شخصيت از

  حضرت فرمود: 
ت ندهد كه دنيا در دست چه كسي يآن كسي است كه اهم

 .است
  حق عبادت - 15

 .هتفايك و قَ أمانيهاهللاُ َفو آتاه ،هتبادقَّ عاهللاَ حدبنْ ع161م 
االتر كسي كه حق عبادت خدا را به جا بياورد خداي متعال ب

چه كه براي (زندگي) او كافي باشد به او از آرزوهاي او و آن
 .مي دهد
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   سوگند - 16
 علُ لالرَّج فلحي إنَّهف ،ْلفوا كَْثرَةَ الْحذَرهانَة احما لإم :عبلَل أر

 و .اهديقِ الّناسِ إيةِ إلي َتصلي الضَّراعع ثُّهتَح ،هها في نَْفسِجدي
ذُ األإمتَّخقِ، فَينْطي في الْمعا ا لإم و .هكَالملَةً لصشْواً ومانَ حي

لُتهمة عرَفَها منَ الّناسِ لَه، فَيري أَنَّهم اليقْبُلونَ َقولَه إالّ 
 162 ِبالْيمينِ. و إما الرساله لسانَه منْ غَيرِ تَثْبيت.

كه همانا انسان به  دن بپرهيزيداز قسم و سوگند بسيار خور
  كند: جهت يكي از چهار علت سوگند ياد مي
كند و به خاطر نياز به در خود احساس پستي و حقارت مي

  توجه و تصديق مردم نسبت به او به سرعت سراغ قسم 
خواهد در گفتارش نقص و عيبي است مي كهآنو يا رود مي

كه در به خاطر اينبا قسم خوردن اين خأل را پر كند و يا 
داند كه حرفش را بدون قسم ميان مردم متهم است مي

هر زمان به نوعي سخن به اين علت است كه و يا  پذيرندنمي
 است. گويد و زبانش به سوگند عادت كردهمي
  آشتي - 17

أيما إثْنَينِ جري بيَنهما َكالم، َفطَلب أَحدهما رِضَي االْخَرِ،  
 163 قَه إلي الْجنّةِ.كانَ ساِب
و  ميان دو نفر حرفي (نزاع و اختالفي) پيش بيايدچه چنان

پيشقدم شود،  شنود كردن ديگريوخيكي از آن دو نفر، در 
همان شخص سبقت گيرنده، جلوتر از ديگري به بهشت وارد 

 شود.مي
  حل مشكالت - 18

اهللا علَيكُم، َفال  و اعلَموا إنَّ حوائج النّاسِ إلَيكُم منْ نعمِ 
 164 تَميُلوا النِّعم فَتَحولَ نَقماً.

مردم به شما از  داشته باشيد كه احتياج و مراجعه هجتو
روي بر  ،هااست، پس نسبت به نعمت خدا بر شماهاي نعمت

 .شودتبديل مينگردانيد؛ وگرنه به نقمت و بال 
  موعظه مرگ - 19

 نَيا اب آداذُْك مرْ مرَصعك و رِي َقفبك مضْجعك و مُفوقك 
نَبي يَت اهللاِ يِدشْهد وارِجحك َلعكي يملُّزَِت و ف165 .يه األقدام 
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گاه خود را در ياد آور لحظات مرگ و خوابهب !اي فرزند آدم
و  ه خداوند قرار خواهي گرفت و اعضاقبر، كه در پيشگا

دت خواهند داد، در آن روزي كه جوارحت بر عليه تو شها
 باشد.ها لرزان و لغزان ميقدم
  اشرار -20

 166مجاَلسةُ أهلِ الدناءةِ َشرٌّ، و مجاَلسةُ أهلِ الْفسقِ ريبةٌ. 
ختي بو بد رنشيني با اشخاص پست و رذل سبب شهم

كاران نشيني و مجالست با معصيتخواهد گشت؛ و هم
 اهد شد.و بدبيني خو كموجب ش

  بالها - 21
 .لْفَناءلَها لخََلقَ أه و ،الءلْبنْيا ل167 إنَّ اهللاَ خََلقَ الد 

است. و  دنيا را براي آزمايش آفريده ،خداوند متعال قطعا
و انتقال از اين دنيا به جهاني ( موجودات دنيا را جهت فنا

 آفريده است. )ديگر
  امنيت ترس - 22

 168 مةِ إالّ منْ َقد خاف اهللاَ في الدنْيا.ال يأمنُ يوم الْقيا 
مان ادر  )آن هايهراساز شدائد و (كسي در روز قيامت 

باشد و  يدهكه در دنيا از خداوند متعال ترسباشد، مگر آننمي
 .نشده باشداهل گناه و معصيت 

   استغفار - 23
 169 لكُلِّ داء دواء، و دواء الذُُّنوبِ اإلستغْفارِ. 
ي است و درمان گناه، يراي هر غم و دردي درمان و دواب

 باشد.طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند مي
  تالوت قرآن - 24

  كْتَبماً، يقائ هالتلَّ في صج زَّ وتابِ اهللا عنْ كةً مآي نْ َقرَءم
 170 لَه ِبكُلِّ حرْف مأةُ حسنَة.

تالوت نمايد، خداوند  اي از قرآن را در نمازشهركس آيه
 يكصد حسنه در نامه ،متعال در مقابل هر حرفي از آن

 نمايد.اعمالش ثبت مي
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  ابن زياد زنازاده - 25
أََلا و إِنَّ الدعي ابنَ الدعي َقد رَكزَ منَّا بينَ اثْنَتَينِ بينَ الْملَّةِ  

ا الدنيئَةُ يأْبى اللَّه ذَلك و رسولُه و و الذِّلَّةِ و هيهات منَّ ][السلَّةِ
الْمؤْمُنونَ و حجور طَابت و أُُنوف حميةٌ و نُُفوس أَبِيةٌ و أَنْ 

  171. ُنؤْثرَ طَاعةَ اللَِّئامِ علَى مصارِعِ اْلكرَام
را ما  (عبيد اهللا بن زياد) ،آن زنازاده پسر زنازاده آگاه باشيد!

(انتخاب) شريعت، يا خوارى قرار داده و چه  بر سر دوراهه
دور است پست ممؤمنان  ى از ما، خدا و پيامبر او و جملهشن

هاى هاى پاكى (كه ما را در خود پرورده) و طبعو دامان
بلند اين را نپذيرند كه ما (ذّلت) آزاده و مردم سرو غيرتمند 

فتخار) جانبازى رادمردان فرمانبردارى از فرومايگان را بر (ا
 ترجيح دهيم.

  عرضه اعمال - 26
إنَّ اَعمالَ هذه االُْمةِ ما منْ صباح إالّ و تُعرَض علَي اهللاِ  

 172تَعالي.
ت، در هر صبحگاه بر خداوند معمال اين ااكردار و  همانا نامه

 گردد.متعال عرضه مي
  ادب آميزش - 27

للَّيلَةِ الَّتي ُتريدون فيها السَفرَ، فإنَّ منْ إجتَنبوا الْغشْيانَ في ا 
 173 فَعلَ ذلك، ثُم رزِقَ وَلد كانَ جوالَةً.

ي يدر آن شبي كه قصد مسافرت داريد، با همسر خود زناشو
ي انجام گردد و در آن زمان يچه عمل زناشونكنيد، كه چنان

 )و افكارش مغشوش( ركفرزندي منعقد شود، بسيار متح
 باشد.مي
  فرشته هجير - 28

  و ،هْنذُ فَتَحم هنَعمي نَّةِ، لَموابِ الْجنْ أبم ماني بابالرّْكنُ الْي
، يؤَمنُ رَإنَّ ما بينَ الرُّكْنَينِ األسود و الْيماني مَلك يدعى هجي

عاءلي دنينَ. عؤْم174 الْم 
كه از هاي بهشت است بي از درب، در(خانه خدا)ركن يماني 

بين  و مازماني كه گشوده شده بر كسي ممنوع نشده است 
به نام اي است فرشته ،حجراألسودركن ركن يماني و دو 
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 گويد.ين ميمكه براي استجابت دعاي مؤمنين آهجير
  توكل - 29

 175َتوطَنا.َفاس لَإنَّ الْغني و اْلعزَّ خَرَجا يجوالنِ، فَلَقيا التَّوُك 
  زده به دنبال پناهگاهي نيازي هر دو شتابعزّت و بي

دويدند، چون به توكّل برخورد كردند، آرامش پيدا نموده مي
 و آن را پناهگاه خود قرار دادند.

  رفع حاجت -30
 176منْ نَفَّس ُكرْبةَ مؤْمن، َفرَّج اهللاُ عنْه َكرْب الدنْيا واالْخرَةِ. 

و اندوه مومني را برطرف كند خداوند غم و اندوه هركس غم 
 .دنيا و آخرت را از او برطرف مي كند

  دوست و دشمن ما - 31
 177 منْ واالنا فَلجدي والي، و منْ عادانا فَلجدي عادي. 

(درواقع) جدم  ا دوست بدارد و پيرو ما باشد، پسهر كه ما ر
. هركس با ما رسول خدا را دوست داشته و پيروي كرده است

(در دشمن و كينه توز باشد، پس دشمني و مخالفت او 
 .حقيقت) دشمني و مخالفت با جدم رسول خدا است

  پند مرگ - 32
يا ابنَ آدم! أُذُْكرْ مصارِع آبائك و أبنائك، كَيف كاُنوا، و حيثُ  

ملَّهحم لَْلتح نْ قَليل َقدع كَأَنَّك ا، ولّو178 .ح 
ياد آور آن لحظاتي را كه چگونه پدران و هاي فرزند آدم، ب

ها تو در چنگال مرگ قرار گرفتند، آن )و دوستان(فرزندان 
تي بودند و سرانجام به كجا منتهي يدر چه وضعيت و موقع

ها به نديش كه تو نيز همانند آناشدند و كجا رفتند. و بي
 تار خود باش.پيوست پس مواظب اعمال و رف اهيايشان خو

  غنيمت عمر - 33
 .ُضكعب بذَه موضي يكُلَّما م ،امأي إنَّما أْنت ،منَ آدا اب179ي 

اي از زمان ها و درستي كه تو مجموعههاي فرزند آدم، ب
چه از آن بگذرد، زماني از تو فاني و روزگار هستي، هر آن
مار بنابراين لحظات عمرت را غنيمت ش(سپري گشته است 

 .)كه جبران ناپذير است
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  اثر معصيت - 34
  رَعأس و ورْجما يل تةِ اهللاِ كانَ أْفويصعراً بِملَ أمنْ حاوم

.ذَرحما ي جيءم180 ل 
هركس از روي نافرماني و معصيت خداوند، كاري را انجام 

  سريع تر از دست كه در طلب آن است، چه را دهد، آن
 گردد.مبتال مياز آن بر حذر است، چه دهد و به آنمي
  اشك خوف - 35

  ونِ، ويالْع كاءقالَ: ب نَ الّنارِ وم ةِ اهللا نَجاتنْ َخشْيم كاءالْب
 181 َخشْيةُ الْقُُلوبِ منْ رحمةِ اهللاِ.

جهت ترس از خداوند، سبب نجات از آتش گريان بودن به
چشم و خشيت  ؛ و فرمود: گريان بودنشددوزخ خواهد 
 هاي رحمت الهي براي بنده است.ها يكي از نشانهداشتن دل

  كمال عقل - 36
 182 ال يكْملُ الْعقْلُ إالّ ِباتّباعِ الْحقِّ. 

به وسيله گردد مگر نمي كاملبينش و عقل و درك انسان 
 . پيروي و تبعيت از حق

  موجب هالكت - 37
 183 ْقرِ، و طََلب الْفَْخرِ.أَهَلك الّناس إثْنانِ: خَوف الَْف 

و بيچاره گردانده است: يكي كرده دو چيز مردم را هالك 
كه مبادا در آينده فقير و نيازمند ديگران گردند و ترس از اين
فخر كردن در مسائل مختلف و مباهات بر طلب ديگري 
 ديگران.
  والدين حقيقي - 38

حقَّ  محمد و علي، و أطاعهماْفضَلَينِ منْ عرَف حقَّ أَبويه األ 
هتَطاع .ْئتالْجِنانِ ش في أي حبحتَب :184 ، قيلَ لَه 

ترين والدينش محمد فضيلت هر شخصي كه هر كسي حق با
را بشناسد و حق اطاعت و  السالم)(عليه، و علي وآله)عليهاهللا(صلي

به او خطاب  )در قيامت( ها را به جا بياورد ،تبعيت از آن
تواني بهشت را كه خواستار باشي، مي ازشود: هر قسمتي مي

 .)و در آن وارد شوي(انتخاب كني 
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  رضايت مردم - 39
منْ طََلب رِضَي اهللاِ ِبسخَط الّناسِ كَفاه اهللا اُمور الّناسِ، و منْ  

 185 طََلب رِضَي الّناسِ ِبسخَط اهللاِ وكَّلَه اهللاُ إلَي الّناسِ.
مور زندگي طلب اهركس رضايت و خوشنودي خداوند را در 

به قيمت ناراحتي و خشمگين شدن مردم تمام  نمايد گرچه
 ت او را كه در ارتباط با مردم است،اامور، خداوند  شود

كفايت خواهد نمود. و كسي كه رضايت و خوشنودي مردم را 
مورد خشم و غضب اين سبب شود تا گرچه  طلب كند
مور اين شخص را به مردم واگذار ا دباشد، خداون پروردگار

 كند.مي
  شيعيان - 40

 186 إنَّ شيعتَنا منْ سلمت قُُلوبهم منْ كُلِّ غش و غلّ و دغَل. 
  هاي قلبشيعيان و پيروان ما آن كساني هستند كه 

از هر گونه حيله و نيرنگ و عوام  )هافكار و درون آن(ا هاآن
 و تهي باشد. لمسا ،فريبي
  



  الگوي بصيرتچهارده معصوم /  89

  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
                                                 

  105: اللهوف 33  333/3: تاريخ الطبرى 32  110/4: مناقب آل ابى طالب 31  6510 :ميزان الحكمه، حديث 30  288معاني االخبار:  29  30/2معالي السبطين:  28  224/3: طالب مناقب آل ابى 27  288معاني االخبار:  26  416ينابيع المودة:  25  196/6: المعارف الحسينيهدائرة  24  451: المنتخب 23  109/4: مناقب آل ابى طالب 22  174 :االلهوف 21  109/4: مناقب آل ابى طالب 20  174 :االلهوف 19  451: المنتخب 18  353: نفس المهموم 17  46/45 همان: 16  46/45: بحاراالنوار 15  214/2: مدينة المعاجز 14  46/45بحار:  13  27/2معالي السبطين:  12  91/2كافي:  11  164: اتبصائر الدرج 10  131امالي صدوق:  9  231/2 همان: 8  91/2كافي:  7  54: دعوات الراوندى 6  177: اثبات الوصيه 5  351/4: الدمعة الساكبة 4  116لهوف:  3  377/2 :ناسخ التواريخ 2  سيد تقي  واردي - )السالمعليهم(خاندان عصمت   ١



   90/ زندگاني امام حسين (عليه السالم) 

  177: اللهوف 82  39: مقتل الحسين خوارزمى 81  56/45: بحاراألنوار 80  142: مالى صدوقا79  39: مقتل الحسين خوارزمى 78  142: أمالى، صدوق 77  177: اللهوف 76  334/3: تاريخ الطبرى 75  56/45: بحاراألنوار 74  23/2: معالى السبطين 73  175: اللهوف 72  118 :بالغ عاشورا 71  125لهوف:  70  54/45: بحاراألنوار 69  110/2: االرشاد 68  333/3: تاريخ الطبرى 67  40/2معالي السبطين:  66  334/3: تاريخ الطبرى 65    70: اللهوف 64  232/2: تاريخ يعقوبى 63  111/2: االرشاد 62  214 همان: 61  214 :سرشك خوبان 60  21/4مدينة المعاجز:  59  58/4: مناقب ابن شهر آشوب 58  42/2: زمىمقتل الحسين، خوار 57  282: مقتل الحسين، مقرم 56  42/2 همان: 55  38/2: مقتل الحسين، خوارزمى 54  111/4: مناقب آل ابى طالب 53  2345: تاريخ ابن عساكر، ترجمة االمام الحسين 52  70 :اللهوف 51  51/45: بحاراألنوار 50  111/4 همان: 49  109/4: مناقب آل ابى طالب 48  419ينابيع المودة:  47  47/45بحاراالنوار:  46  277: مقتل الحسين مقرّم 45  109/4: مناقب آل ابى طالب 44  213 :سرشك خوبان 43  19 :الفصول المهمة 42  171 :اللهوف 41  118: مقاتل الطالبيين 40  333/3:تاريخ الطبرى 39  171 :اللهوف 38  276 :مقتل الحسين، مقرّم 37  201: جالء العيون 36 495/3مدينة المعاجز:  35  136: د؛ سعد السعو134: عيون االخبار 34                                                                    



  الگوي بصيرتچهارده معصوم /  91

  299/1(عليه السالم):  أخبارالرضا عيون 131  324: الزيارات كامل 130  98/44: بحاراألنوار 129  91: الزيارات كامل 128  همان 127  79/6: دائرة المعارف الحسينيه 126  109: زينب الكبرى، جعفر نقدى 125  42/2: مقتل الحسين، خوارزمى 124  283 :مقتل الحسين، مقرّم 123  10/54بحار:  122  465/1: الكافى 121  439: ؛ اسرار الشهادة32/2: معالى السبطين 120  84: مقتل مقرّم 119  58/45: بحاراألنوار 118 245،ص:2 اليعقوبى،ج تاريخ 117 همان.  116 17،ص:5 اإلسالم،ج تاريخ 115 .342/ 4تهذيب تاريخ دمشق  114  233/45 همان: 113  493/17: ؛ عوالم191/45: بحار االنوار 112  91/2: مقتل الحسين، خوارزمى 111  384/2: تاريخ بغداد 110  97: كامل الزيارات 109  296: مقتل الحسين، مقرّم 108  336: كامل الزيارات 107  296: مقتل الحسين، مقرّم 106  142: امالى صدوق 105  90: ترجمة االمام الحسين، ابن سعد 104  523/6: التهذيب الكم 103  155: مطالب السؤول 102  166/3: شرح االخبار101  90: ترجمة االمام الحسين، ابن سعد100  80 همان: 99  80: كامل الزيارات 98  101: امالى صدوق 97  89: كامل الزيارات 96  91: ترجمة االمام حسين و مقتله، ابن سعد 95  3: ؟/المعجم الكبير 94  226/11: تاريخ مدينة 93  354: مام الحسينتاريخ ابن عساكر، ترجمة اال 92  54/4: مناقب آل ابى طالب 91  132/2:االرشاد 90  66: مناقب على بن ابى طالب، ابن مغازلى 89  534/1: الكافى 88  114/3: المعجم الكبير 87  441/2: ؛ تسلية المجالس84/4: المناقب 86  263 :ترجمة االمام الحسين، ابن عساكر 85  42 :ابراهيم 84  197: مخنف األزدي أبو -مقتل الحسين  83                                                                    



   92/ زندگاني امام حسين (عليه السالم) 

  153/16: الشّيعة وسائل 180  346همان:  179  60: الشّهادة نهج 178  37/2: المودة ينابيع 177  416/12همان:  176  218/11همان:  175  391/9: الوسائل مستدرك 174  243/3: الشّيعة وسائل 173  353/70: بحاراألنوار 172  241 :تحف العقول171  611/2همان:  170  439/2: الكافي 169  192/44: األنوار بحار 168  196: الشّهادة نهج 167  122/78: بحاراألنوار 166  29ارشاد القلوب:  165  38: الشّهادة نهج 164  228/4: البيضاء محجة 163  429: الخواطر هتنبي 162  183/68: بحاراألنوار 161  348: الخواطر تنبيه 160  431/11: الحقّ إحقاق 159  284/44: بحاراألنوار 158  445/6: الكافي 157  192/44: األنوار بحار 156  339/11: الشّيعة وسائل 155  127/75: بحاراألنوار 154  47 :الشّهادة نهج 153  130/2همان:  152  119/75: بحاراألنوار 151  228/4: البيضاء محجة 150  24/9: الوسائل مستدرك 149  121/75 همان: 148  117/75: بحاراألنوار 147  345/44بحاراالنوار:  146  78: األنبياءللجزائري قصص 145  245/44بحاراالنوار:  144  37بقره:  143  58/1 :الخصال 142  107صافات:  141  44/289بحاراالنوار:  140  128للصدوق/ األمالي 139  45/208بحاراالنوار: 138  همان 137  432/3: المعاجزمدينة  136  308/44: بحاراألنوار 135  96/مثيراألحزان 134  463/2: االحتجاج 133  22/6: األحكام تهذيب 132                                                                    



  الگوي بصيرتچهارده معصوم /  93

  309: السالم)هي(علالعسكري تفسيراإلمام 186  167: شيخ صدوق أمالي 185  23/260همان:  184  54/75همان:  183  127/75: بحاراألنوار 182  245/11: الوسائل مستدرك 181                                                                    


