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  مسلک اول

 مسلک اول : در مسائلی که قبل از ماجراي کربال وقوع یافته است تولد امام حسین علیه السالم ترجمه : تولد

حضرت سیدالشهداء ابی عبداللّه الحسین علیه السالم در پنجم ماه شعبان المعظّم به سال چهارم از هجرت 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بوده ؛ و بعضی گفته اند که روز سوم آن ماه بود و برخی تولد آن جناب را روز 

این اقوال ، روایات دیگر نیز وارد است . بالجمله ؛ آخر ماه ربیع االول به سال سوم از هجرت گفته اند و بجز 

د ـول مجیـه السالم با هزار ملَک از آسمان نازل گردید بر رسـرئیل علیـچون آن جناب در دار دنیا آمد، جب

صلّی اللّه علیه و آله و آن حضرت را تهنیت نمود به والدت آن مولود مسعود. فاطمه زهرا علیهاالسالم فرزند 

را به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آورد، آن جناب از دیدار نور دیده خود، خرسند و خشنود شد و  ارجمند

از ابن عباس ذکر نموده به     -   طبقات    -  نام نهاد. در کتاب     -  حسین    -   آن مولود شریف را 

   -  اُم الْفَضْل    -   روایت او از عبداللّه بن بکر بن حبیب سهمی که گفت : خبر داد مرا حاتَم بن صنعه بر آنکه 

گفت : پیش از آنکه امام حسین علیه السالم متولد     -   رضوان اللّه علیهما   -   زوجه عباس بن عبدالمطلب 

اب دیدم که گویا پاره اي از گوشت بدن حضرت خاتم االنبیاء صلّی اللّه علیه و آله بریده شد گردد، شبی در خو

و در دامن من قرار گرفت ؛ پس این خواب خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله عرض نمودم . آن 

هد زائید و من آن طفل را جناب فرمود: که همانا اگر خواب تو راست باشد فاطمه زهرا علیها السالم پسري خوا

به تو می سپارم تا او را شیر دهی . ام الفضل گفت : که به همان قسمی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

فرموده بود واقع گردید و حسین علیه السالم را به من سپرد و دایه او بودم تا اینکه روزي آن طفل را به 

دامان پیغمبر نهادم و آن حضرت ، نور دیده خود را می بوسید ناگاه خدمت جد بزرگوارش آوردم و او را در 

طفل بول کرد و قطره اي از بول او بر جامه پیغمبر رسید. من گوشت بدنش را نشگون گرفتم ، امام حسین 

آرام    -   علیه السالم به گریه افتاد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مانند شخصی خشمناك به من فرمود: 

ام الفضل گفت :     -  باش ، اي ام الفضل ! اینک جامه را به آب می توان شست ، تو فرزند دلبند مرا آزردي .

او را در دامان پیغمبر گذاردم و خود رفتم تا آنکه آب آورده جامه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را بشویم ، 

آله گریان است . عرض کردم : یا رسول اللّه ! چه چیز چون برگشتم دیدم که جناب پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

، اُمت من به قتل  ر داد که این فرزند راـرئیل بر من نازل گردید و مرا خبـاینک جب  شما را گریانید؟ فرمود:

می آورند! راویان حدیث چنین گفته اند که چون یک سال تمام از عمر شریف آن جناب گذشت ، دوازده 

مجید نازل گردید؛ یکی به صورت شیر، دومی به صورت گاو، سومی به صورت اژدها، چهارمی فرشته بر رسول 

به صورت انسان و هشت ملَک دیگر هم به شکل هاي مختلف بودند با روهاي قرمز و بالهاي خود را پهن 

زل شود مانند نموده و می گفتند: یا محمد! زود باشد که به فرزند دلبند تو حسین بن فاطمه علیهاالسالم نا

آنچه که به هابیل از قابیل نازل گردید؛ و زود باشد که اجر و مزد شهادت فرزند تو را،خداي متعال بدهد مانند 

آن اجر ثوابی که به هابیل بخشیده و به گردن قاتل او بگذارد مانند گناهی را که بر گردن قابیل است . و هیچ 
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نکه بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نازل گردیدند و آن جناب را در فرشته مقرّبی در آسمانها باقی نماند مگر آ

ن ـداي به امام حسیـول مکرّم را به آن ثوابی که خـد، تعزیه می گفتند و خبر می دادند آن رسـل فرزنـقت

حضرت  علیه السالم خواهد داد و خاك قبر مطهر او را به رسول خداصلّی اللّه علیه و آله نشان می دادند و آن

نفرین بر قاتالن فرزند، می نمود و عرض می کرد که پروردگارا، مخذول گردان کسی را که فرزند مرا خوار 

نماید و بکُش کشنده او را و او را از رسیدن به مراد خود بهره مند مگردان . راوي گوید: چون دو سال از عمر 

ي پیش آمد؛ پس در پاره اي از راه که می رفت شریف آن جناب گذشت رسول خداصلّی اللّه علیه و آله را سفر

و چشمان آن جناب اشک آلود گردید و گریه نمود؛ سبب     -  إِنّا للّه و إِنّا إِلَیه راجِعونَ   -  بایستاد و گفت : 

هد اینک جبرئیل است که مرا خبر می د    -  هذا جِبرئیلُ.   -   گریه را از آن حضرت سؤ ال نمودند، فرمود: 

می گویند که بر روي آن زمین فرزند دلبند من ،     -   کربال   -  از زمینی که کنار فرات واقع است و آن را 

حسینِ فاطمه کشته می گردد! عرض نمودند: یا رسول اللّه ! کشنده آن جناب کیست ؟ فرمود: کشنده او 

و گویا که من اکنون قتلگاه و     -   نت کند خدا او را لع    -   است     -   یزید   -  مردیست که نام نحس او 

محلّ قبر او را به چشم خود نظر می نمایم . چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از آن سفر به مدینه مراجعت 

فرمود، مهموم و مغموم بود؛ پس بر منبر باال رفت و خطبه انشاء فرمود و مردم را موعظه نمود در حالی که 

ماالسالم در خدمت آن بزرگوار در پیش روي آن حضرت بودند و چون از اداي خطبه فارغ حسن و حسین علیه

گردید، دست راست خود را بر سر حسن علیه السالم و دست چپ خود را بر سر حسین علیه السالم بنهاد و 

و آله بنده تو و سر مبارك را به سوي آسمان بلند نمود و گفت : خداوندا، به درستی که محمدصلّی اللّه علیه 

نبی تو است و این دو فرزند از اطائب عترت و بهترین ذُریه من و بنیان من اند. و ایشان را در میان اُمت خود 

می گذارم که جانشین من اند و اینک جبرئیل خبر داد مرا که این فرزند من کشته خواهد شد و مخذول خواهد 

ان و او را از جمله سادات شهداء بگردان و مبارك مکن در حقّ بود؛ خداوندا کشته شدن را بر او مبارك گرد

قاتل و خوار کننده او. راوي گفت : پس مردم و اهل مسجد صداها به گریه و افغان بلند نمودند، آن حضرت 

فرمود که شما اال ن بر حال او گریه می کنید و حال آنکه او را یاري نخواهید کرد. پس از اتمام آن مجلس ، 

یگر به مسجد مراجعت فرمود در حالتی که رنگ مبارك آن حضرت متغیر و روي نازنینش از شدت غضب بار د

سرخ بود و خطبه مختصر دیگر بخواند و در آن حال از چشمان آن حضرت اشک می ریخت پس فرمود: ایها 

خداست و دیگري  الناس ! به درستی که من در میان شما دو چیز سنگین و بزرگ را واگذارده ام یکی کتاب

عترت من که بنیاد امر من و مایه امتزاج آب طینت من و میوه دل و پاره جگر من اند. این دو چیز از هم 

جدایی ندارند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند و به تحقیق که دشمن داشتید عترت مرا و برایشان 

نتظار این دو امر بزرگ دارم تا آنکه به نزد من آیند و من ستم روا نمودید، آگاه باشید که من در روز قیامت ا

پرسش نمی کنم درباره ایشان مگر آنچه را که پروردگار من به من امر فرموده و آن آنست که از شما بخواهم 

که در حق ذَوي القُربی من ، دوستی نمایید؛ پس اندیشه کنید که مبادا در فرداي قیامت بر کنار حوض کوثر 

. زود باشد که در روز قیامت    -  در حالی نسبت به آنها کینه و ظلم روا داشته باشید   -   که مرا دید  نتوانید
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سه سرکرده این اُمت با سه علَم در نزد من خواهد آمد: یک علَم سیاه و تاریک که مالئکه از دهشت و وحشت 

منَم احمد پیغمبر خدا بر عرب و عجم . گویند دیدار آن به فریاد آیند؛ پس در حضور من بایستند. من گویم که 

که ما از امت توایم اي احمد! پس من خواهم گفت که بعد از من چگونه بودید در حق اهل بیت و عترت من و 

در حق کتاب پروردگار من ؟ جواب می گویند: اما کتاب را، پس آن را ضایع نمودیم و اما عترت تو را، پس 

شان را تماما هالك نمائیم و از روي زمین برداریم . پس من روي از ایشان راغب و حریص بودیم که ای

بگردانم و از نزد من ، تشنه با روهاي سیاه برگردند پس از آن ، گروه دیگر با علَم به نزد من آیند که از گروه 

که در میان     -   ثقل    -  اول سیاه تر، پس به ایشان گویم : پس از وفات من چگونه رفتار نمودید بر دو 

شما گذارده بودم ؛ یکی بزرگ و دیگري کوچک ، که بزرگ کتاب خدا و کوچک عترت من بودند. جواب 

گویند: اما ثقل بزرگ را که کتاب خدا بود، مخالفت حکم آن نمودیم و اما ثقل کوچک که عترت باشد آن را 

د من دور شوید! پس تشنه و روسیاه برگردند. خوار گردانیدیم و از هم گسیختیم . پس به ایشان گویم : از نز

آنگاه گروه دیگر با علَم و با چهره هاي درخشنده از نور، بر من وارد شوند. به ایشان گویم : شما چه کسانید؟ 

، ه و آله ؛ ما بقیه اهل حقّ هستیمگویند: مائیم اهل کلمه توحید و پرهیزکاري . مائیم اُمت محمد صلّی اللّه علی

روردگار خود را برداشته ایم و حالل آن را حالل دانسته ایم و حرام آن را حرام شمردیم و ذریه پیغمبر کتاب پ

خود را دوست می داشتیم و ایشان را یاري کردیم از هر چیزي که خود را از آن یاري نمودیم و با هر کس که 

شارت باد! منَم محمد پیغمبر شما و قصد جنگ با ایشان داشت قتال کردیم . پس به ایشان گویم که شما را ب

اَلحقّ در دار دنیا چنان بودید که اکنون وصف نمودید؛ پس ایشان را از حوض کوثر سیراب کنم و آنها سیراب 

و خوشحال می گردند و داخل بهشت می شوند و در بهشت ، همیشه جاویدان باشند. راوي گوید: عادت مردم 

ن مظلوم می نمودند و آن را در نظر عظیم می شمردند و منتظر و مترّقب بر این جاري شد که یاد از قتل حسی

در ماه رجب به سال شصت     -   علیهما اللعنۀ و النیران     -  چنین واقعه بودند. چون معاویۀ بن ابی سفیان 

ه اي به از هجرت ، جان به مالک دوزخ سپرد و یزید حرام زاده به جاي آن ملعون به سلطنت نشست . یزید نام

حاکم مدینه نوشت و در آن نامه امر نموده بود که برایش از اهل مدینه ، خصوصا از     -  ولید بن عقْبه 

حضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السالم بیعت بگیرد و در آن نامه ، مندرج بود که هر گاه آن جناب بیعت 

پس ولید بعد از مطالعه آن نامه ، مروان بن حکم را ننماید او را گردن بزن و سر او را از براي من بفرست ! 

طلبید و با او در این باب مشورت نمود. مروان گفت که امام حسین علیه السالم قبول نخواهد نمود که با یزید 

بیعت نماید و اگر من به جاي تو می بودم او را گردن می زدم . ولید گفت : اي کاش ! من در سلک معدومین 

این امر شنیع مبتال نگردیدمی . پس از آن ، ولید کسی را خدمت ابی عبداللّه علیه السالم فرستاده  بودمی تا به

او را طلب داشت . آن حضرت با سی نفر از اهل بیت و دوستان خود به منزل ولید، تشریف آوردند. ولید خبر 

ماید. امام علیه السالم فرمود: أَیها مرگ معاویه پلید را به او داد و اظهار داشت که آن جناب با یزید بیعت ن

االَْمیر! بیعت کردن من نمی توان که به پنهانی باشد، چون فردا شود و مردم را طلب داري ما را نیز با ایشان 

گفت : اي امیر! این عذر را از او مپذیر و اگر     -   که در آن مجلس حاضر بود     -  بخواه . مروان لعین 
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د او را گردن بزن . امام حسین علیه السالم [از شنیدن این سخنان ] در غضب شد، فرمود: واي بیعت نمی نمای

بر تو، اي پسر زنِ [کبود چشم ] زناکار! تو را چه یارا که حکم نمایی مرا گردن زنند؟! به خدا سوگند! دروغ 

السالم روي مبارك به گفتی و خود را [با این سخنان جسارت آمیز] خوار داشتی . سپس آن حضرت علیه 

جانب ولید نمود. فرمود: اي امیر! ماییم خانواده نبوت و معدن رسالت و خانه ما محل آمد و شد مالئکه است و 

خداي متعال به ما ابتداي خلقت و رحمت را فرمود و به ما ختم خواهد نمود و یزید مردیست فاسق و شرابخوار 

شغول است ، مانند من ، کسی با او بیعت نخواهد نمود و لکن چون و کشنده نفس محترمه ، آشکارا به فسق م

نظر در امور خویش نماییم که چه کس از میان ما سزاوار به خالفت و     -  صبح فردا شود، ما و شماهر دو 

بیعت خلق با او باشد. پس از اداي این کلمات ، امام علیه السالم از نزد ولید، بیرون آمد. مروان لعین به ولید 

به امري گفت : با راءي من مخالفت کردي و عصیان نمودي . ولید گفت : واي بر تو باد! به من اشاره کردي 

که دین و دنیاي مرا از دست بدهی ؛ برو، به خدا سوگند! که دوست نمی دارم که تمام دنیا را مالک باشم و 

حال آنکه قاتل امام حسین علیه السالم بوده باشم ؛ به خدا سوگند! گمان ندارم کسی خدا را مالقات کند و 

اعمال او سبک خواهد بود و خداي متعال نظر خون حسین علیه السالم در گردن او باشد مگر آنکه میزان 

رحمت به سوي او نخواهد نمود و او را از گناه پاك نخواهد کرد و عذابی دردناك او را خواهد بود. راوي گوید: 

چون صبح شد آن حضرت که از منزل خود می آمد، اخبار مختلف از مردم می شنید، پس مروان پلید را در راه 

رض کرد: اي ابا عبد اللّه ، من تو را نصیحت می کنم ، از من بپذیر که به راه راست مالقات نمود. مروان ع

خواهی رسید!؟ امام علیه السالم فرمود: آن راءي [خیر خواهانه ] کدام است ؟ بگو تا بشنوم . مروان گفت : از 

تر خواهد بود!؟ امام حسین براي تو چنین صالح می دانم که با یزید بیعت نمایی که از براي دین و دنیاي تو به

و در این صورت ، باید با اسالم ، سالم و وداع نمود که از دست     -   إِنّا للّهِ..   -   صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

چون یزید شوند. به درستی     -  امیري    -  و     -  راعی    -   ما خواهد رفت ؛ زمانی که اُمت مبتال به 

خالفت حرام است بر آل    -   بزرگوار خود رسول مجید صلّی اللّه علیه و آله که فرمود:  که شنیدم از جد

. سخن در میان آن حضرت علیه السالم و مروان پلید به طول انجامید تا آنکه مروان خشمناك    -  ابوسفیان 

علیه السالم عالم بود به آنچه به تحقیق نزد ما پیوسته ، آن است که حضرت سید الشهدا     -گشت و رفت . 

سرانجام کار خود و دانا بوده است که به درجه شهادت خواهد رسید و تکلیف آن جناب همان بوده که تکیه و 

غیاث    -   اعتمادش بر شهادت بود و جماعتی از راویان اخبار مرا خبر دادند که نامهاي ایشان را در کتاب 

داشته ام و سندهاي ایشان به شیخ جلیل ابی جعفر محمد بن بابویه  مذکور    -   سلطان الوري لسکّان الثري 

خود ذکر نموده و     -   امالی    -   می رسید به موجب آنچه که در کتاب     -   اءعلَی اللّه مقامه     -   قمی 

د که سند به مفضّل بن عمر و او از حضرت امام بحق ناطق جعفربن محمد الصادق علیه السالم می رس

ن علیه السالم رسید، ـحضرت امام حسین علیه السالم در یکی از روزها به خدمت برادر بزرگوار خود امام حس

ن علیه السالم عرض نمود: ـن علیه السالم به برادر خود افتاد گریه نمود! امام حسیـام حسـچون چشم ام

کنم از جهت آنچه که بر سر تو می آید!  سبب گریه شما چیست ؟ امام حسن علیه السالم فرمود: گریه می
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سپس فرمود که شهادت من به آن زهري است که به سوي من می آورند و به پنهانی به من می خورانند و 

من به آن زهر کشته می شوم و لکن هیچ روزي به مانند روز تو نخواهد بود، اي اباعبداللّه ؛ براي اینکه سی 

ه همه ادعا می کنند از اُمت جد ما صلّی اللّه علیه و آله هستند و خود را هزار کس دور تو را خواهد گرفت ک

مسلمان و معتقد به اسالم می دانند، پس اجتماع می کنند بر کشتن و ریختن خون تو و ضایع ساختن حرمت 

یمتعال بر بنی تو و اسیر نمودن ذُریه و زنان و دختران تو و تاراج کردن بنَه بارگاه تو و چون چنین شود، خدا

اُمیه ، لعنت دائم فرو فرستد و آسمان خون با خاکستر خواهد بارید و همه چیز بر مظلومیت تو گریه می کند 

حتی حیوانات وحشی صحرا و ماهیان دریا! خبر داد مرا جماعتی از راویان که در سابق به اسم بعضی از آنها 

    -   شافی    -  که در کتاب     -  رضوان اللّه علیه     -  اشاره نمودم و سندهاي ایشان به عمر نسابه 

ذکر نموده و سند آن را به جد خود محمد بن عمر می رساند.     -  که در علم نَسب است     -   خودش 

محمد گوید: شنیدم از پدر خود عمر بن علی بن ابی طالب علیه السالم که این حدیث را از براي دایی هاي 

عقیل ، نقل می نمود و گفت : چون برادر من امام حسین علیه السالم از بیعت با یزید پلید، امتناع من از آل 

نمود من در مدینه طیبه به منزل او رفتم و او را تنها یافتم ، گفتم : فداي تو گردم ، اي ابا عبداللّه ! برادرت 

زرگوار خود شنیده بود. چون سخن را به اینجا امام حسن علیه السالم به من خبر داده حدیثی را که از پدر ب

رسانیدم گریه بر من پیشی گرفت و نگذاشت که سخن را تمام کنم و صداي من به گریه بلند گردید پس آن 

جناب مرا در آغوش کشید و فرمود که آیا برادر من به تو چنین خبر داده که من کشته خواهم شد؟ گفتم : 

مود: تو را به حق پدرت سوگند می دهم که آیا برادرم به تو خبر داده از کشته چنین امري بر تو مبادا. پس فر

شدن من ؟ گفتم : چنین است . اي کاش که دست خود را می دادي و با این گروه بیعت می نمودي ؟ فرمود: 

اهد بود، خبر داد پدرم که رسول خدا به او خبر داده که او و من کشته خواهیم شد، قبر من نزدیک قبر پدرم خو

آیا تو چنین می پنداري که آنچه تو از آن مطلّع هستی ، من از آنها بی خبرم ؟! به خدا سوگند! هرگز خواري و 

ذلّت از براي خود نخواهم پسندید. البته مادرم فاطمه زهرا در روز قیامت پدرش رسول خدا را دیدار خواهد نمود 

از این امت دیدند. داخل بهشت نشود هر کسی که فاطمه را  و شکایت خواهد کرد از ظلم و ستمی که ذُریه او

در حق ذریه او، اذیت نموده باشد. سید ابن طاوس چنین گوید که شاید بعضی کسانی که راهنمایی نشده اند 

به سوي معرفت داشتن به اینکه شرافت سعادت به شهادت است ، چنین اعتقاد دارند که به مانند چنین حالی 

می توان خداي متعال را عبادت نمود، آیا چنین کس نشنیده که خداي متعال در قرآن راست گفتار از شهادت ن

   -  ذکر نموده که تکلیف فرموده گروهی از امتهاي سابق را که نفس خود را به قتل رسانند آنجا که فرموده : 

گردید و خود را به قتل برسانید! این کار، پس توبه کنید! و به سوي خالق خود باز     -   11   -      -  فَتُوبوا...

براي شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است . و شاید چنین گمان دارد که در آنجایی که خداي متعال ذکر 

    -  تهلکه    -  خود را به دست خود، به هالکت نیفکنید. آن     -  12   -      -   وال تُلْقُوا...   -   فرموده : 

هی فرموده ، کشته شدن باشد و حال آنکه چنین نیست ، بلکه تعبد به شهادت یافتن از اَبلَغِ درجات که از آن ن

آن روایات آن از امام جعفر صادق علیه     -  مقتل    -   سعادت است . و به تحقیق ذکر نموده صاحب کتاب 
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  که     -   ال تُلْقُوا...   -  این آیه شریفه چنین روایت گردیده در تفسیر     -   اَسلَم    -  السالم است که از 

گفت : در یکی غزوات به جهاد رفتیم ، در نهاوند یا بلد دیگر؛ و ما مسلمانان و دشمنان دو     -   اَسلَم    -

صف بسته بودیم چنان صفها که مانند آن را در طول و عرض ندیده ام ، کُفّار روم پشت به حصار شهر خود 

نمود، مردم  داده بودند یعنی پشت ایشان محکم بود؛ پس مردي از میان صف مسلمین بر صف دشمن حمله

، این مرد خود را به مهلکه انداخت . ابوایوب انصاري رحمه اللّه که در آن معرکه    -   ال إِله...   -  گفتند: 

حاضر بود به جماعت مسلمانان ، گفت که شما این آیه را چنین تاءویل ننمائید که این مرد که طالب شهادت 

انداخته است ، چنین نیست که شما را گمان است ؛     -  هلکه ت   -   شده بر دشمن حمله نموده ، خود را در 

بلکه این آیه شریفه در شاءن ما نازل گردید که چون ما مشغول بودیم به یاري نمودن پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

 آله و عیال و اموال خویش را وا گذاردیم و ترك نمودیم که در نزد آنها بمانیم و آنچه را که فاسد گردیده

اصالح آن نمائیم . سپس رفته رفته به واسطه آنکه از آنها غفلت نمودیم ضایع گردیدند و از این جهت ، 

خداوند تعالی این آیه را نازل فرمود از جهت آنچه که در خواطر مخَمر داشتیم و خیال نمودیم که از یاري 

: اگر شما ترك یاري رسول خدا  پیغمبر دست برداریم و به اصالح خود بکوشیم . معنی آیه این است که

نمودید و در خانه هاي خود اقامت کردید چنان است که خود را به دست خویش در مهلکه انداخته باشید و 

خداي تعالی بر شما خشم خواهد گرفت و به این واسطه هالك خواهید گردید. پس این آیه شریفه ردي بود بر 

ه بودیم که در خانه ها اقامت گزینیم و ترغیبی مؤ کّد بود بر آنکه ما ما از آنچه گفته بودیم و بر آن عزم نمود

مسلمانان با کفار جنگ بنماییم و نازل نگردیده بر آن کس که بر دشمن حمله آورد و اصحاب خود را نیز 

س می ترغیب کند تا مانند او جهاد کنند و فیض شهادت را در راه خدا به امید اجر و ثواب طلبد. سید ابن طاو

گوید: این مطلب را در خطبه همین کتاب خود سابقا ذکر نمودم و بعد از این هم ذکر خواهد شد آنچه پرده از 

روي این اسباب بردارد. راویان حدیث بعد از گزارش مذاکرات امام با ولید و مروان لعین ، چنین گفته اند که در 

ولید، تشریف فرما شده بود بار سفر مکه را بست و صبح آن شبی که حضرت امام حسین علیه السالم به خانه 

از هجرت گذشته بود که وارد شهر مکه معظمه شد و  60متوجه خانه خدا گردید و سه روز از ماه شعبان سال 

ن ـداللّه بـباقی شعبان و ماه رمضان و ماه شوال و ماه ذي القعده را در مکه اقامت فرمود. راوي گوید: عب

ام علیه السالم در ـدمت آن جناب آمدند و اشاره نمودند که در مکه بماند. امـبن زبیر به خ داللّهـاس و عبـعب

. پس ابن امري که ناچار باید به جا بیاورمجواب فرمود: جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا امر فرمود به 

!ناهیسسپس عبداللّه بن عمر به خدمتش  عباس از خدمت آن جناب مرخص گردید در حالی که می گفت : واح

رسید و اشاره نمود که با گروه ضالل صلح نماید و بیم داد او را از آنکه قتال کند. امام فرمود: اي 

اباعبدالرحمان ! ندانسته اي که از پستی و خواري دنیا در نزد خداي تعالی بود که سر مطهر جناب یحیی بن 

ف بردند از براي سرکشی از سرکشان بنی اسرائیل ؛ آیا ندانسته اي که بنی زکریا علیه السالم را به هدیه و تعار

اسرائیل از طلوع فجر تا طلوع آفتاب هفتاد پیغمبر را می کشتند؟!! سپس در بازارهاي خود می نشستند و خرید 

از  و فروش می نمودند، که گویا هیچ کاري نکرده بودند؛ پس خدا متعال تعجیل نفرمود در انتقام کشیدن



 صفحه

8 

 

PTS 

 

ایشان بلکه بعد از مدتی گرفت ایشان را مانند گرفتن شخص صاحب عزّت و انتقام کشنده . اي عبداللّه ! 

بپرهیز از خشم خداي تعالی و دست از یاري من برمدار. راوي گوید: چون اهل کوفه شنیدند که حضرت امام 

امتناع دارد، همه در خانه سلیمان ین  حسین علیه السالم به مکه معظمه رسیده و از بیعت کردن با یزید پلید

صرَد خُزاعی مجتمع گردیدند و چون جمعیت ایشان کامل گردید، سلیمان بن صرد برخاست و خطبه اي خواند 

و در آخر خطبه خود گفت : اي گروه شیعیان ! شما دانستید که معاویه لعین به درك رفته و به سوي غضب 

ج کردار خویش رسیده و فرزند پلید آن ملعون به جاي پدر خبیث خود نشسته خداي تعالی روي آورده و به نتای

       و حضرت امام حسین علیه السالم از بیعت کردن با او رو گردانیده است و از ظلم طاغوتیان آل ابوسفیان

-     اللّهمنَهپیش ، شیعه پدر  به سوي مکه معظمه فرار نموده است و شما، شیعیان او هستید و از    -   لَع

بزرگوار آن حضرت بوده اید و امروز آن جناب محتاج است که شما او را یاري نمایید؛ اگر می دانید که او را 

یاري خواهید نمود و در رکاب او با دشمنان او، جهاد خواهید کرد عرایض خود را به آن جناب بنویسید؛ اگر می 

ز دور او متفرق گردید، در این صورت ، این مرد را مغرور و فریفته ترسید که مبادا سستی در یاري او نمایید و ا

    - بِسمِ اللّه...  -  خود نسازید. راوي گوید: اهل کوفه نامه اي به خدمت آن جناب نوشتند به این مضمون که 

رَد و ملیمان بن صالم ، از جانب سب بن این نامه ایست به سوي حسین بن علی بن ابی طالب علیه السیس

نَجبه و رِفاعۀ بن شَداد و حبیب بن مظاهر و عبداللّه بن وائل و از جانب سایر شیعیان آن حضرت از جماعت مؤ 

منان که سالم ما بر تو باد!. اما بعد؛ حمد و سپاس آن خداوند ي را سزاست که آن کس را که دشمن تو و 

ت را به ظلم تصرف کرد دشمن پدر تو از سابق بود هالك نمود. آن مرد جبار و عنید و ستمکار که امور این ام

و غنیمت ها و اموال ایشان را غصب نمود و بدون آنکه امت راضی باشد آن مرد بر ایشان امیر و حکمران 

گردید. پس از آن ، اَخْیار و نیکوکاران را کشت و ناپاکان و اشرار را باقی گذارد و مال خدا را سرمایه دولتمندي 

المان و سرکشان قرار داد. پس دور باد از رحمت خدا، چنانکه قوم ثمود از رحمت خدا دور گردیدند. پس ما را ظ

امام و پیشوایی جز تو نیست ، بیا به سوي ما که شاید خدامتعال ما را به واسطه تو بر اطاعت حق مجتمع سازد 

الماره می باشد و با او از براي نماز جمعه و نماز در قصر دارا    -  حاکم کوفه     -  و اینک نُعمان بن بشیر 

عید حاضر نمی شویم و اگر خبر به ما برسد که حرکت فرموده اي ، او را از کوفه بیرون خواهیم نمود تا به 

وال    -  شام برگردد. اي فرزند رسول خدا، سالم ما بر تو و رحمت و برکات الهی بر پدر بزرگوار تو باد! 

بعد از آن ، نامه مزبور را روانه خدمت آن جناب نموده و پس از آن ، دو روز دیگر درنگ کردند.     -   حولَ...

بعد از دو روز جماعتی را به خدمتش فرستادند که با ایشان یک صد و پنجاه طُغري عریضه از یک نفر، دو نفر، 

که آن حضرت به نزد ایشان تشریف  سه نفر و چهار نفر بود و در آن نامه هاي امضا شده خواهش نموده بودند

و با وجود این همه نوشته ، آن حضرت ابا و امتناع می فرمود و اجابت خواهش ایشان را نفرمود تا  فرما گردد

سید و همچنان نامه از پس نامه اینکه در یک روز ششصد عریضه و کتابت ایشان به خدمت آن جناب ر

عات متفرقه ، دوازده هزار نوشته ایشان در نزد آن جناب مجتمع رسید تا آنکه در یک دفعه و به چندین دفمی

گردید. راوي گفت که بعد از رسیدن آن همه نامه ها، هانی بن هانی سبیعی و سعیدبن عبداللّه حنفی با نامه 
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اي که بر این مضمون بود از کوفه به خدمتش رسیدند و این ، آخرین نامه بود که به خدمت آن حضرت رسیده 

عریضه اي است به محضر حسین بن علی امیر مؤ     -  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ   -   در آن نوشته بود:  بود.

منان علیه السالم از جانب شیعیان آن حضرت و شیعیان پدر آن جناب علیه السالم اما بعد؛ مردم انتظار قدوم 

پس یابنَ رسولِ اللّه! بشتاب و تعجیل فرما، باغها سبز  تو را دارند و بجز تو کسی را مقتداي خود نمی دانند؛

شده و میوه هارسیده و زمین ها پر از گیاه و درختان سبز و خرم و پر از برگ گردیده ؛ پس تشریف بیار و قدم 

رنجه فرما، چنانچه بخواهی ، پس خواهی رسید به لشکري آراسته و مهیا. سالم و رحمت خدا بر تو باد و بر 

چون نامه به خدمت آن جناب رسید، هانی بن هانی سبیعی و سعید بن     -  ر بزرگوار تو که پیش از تو بود.پد

ود که به من خبر دهید که این نامه را چه کسانی نوشته اند و که به شما داده ؟ عرض ـعبداللّه حنفی را فرم

عی ، حث بن رِبشَب !ولِ اللّهسنَ رابار بننمودند: یر، یزید بن حارث ججبروة بن قیس ، اءم ، عیویزید بن ر ،

   -   عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر بن عطار نوشته اند. پس آن جناب برخاست و دو رکعت نماز در میان 

به جاي آورد و در این باب از خداي متعال طلب خیر نمود. سپس جناب مسلم     -   مقام    -   و     -   رکن 

یل را طلبید و او را از کیفیت حال مطّلع گردانید و جواب نامه هاي کوفیان را نوشت و به وسیله جناب بن عق

   -  مسلم ارسال نمود و در آن وعده فرمود که در خواست ایشان را اجابت نماید و مضمون آن نامه این بود: 

آنچه که راءي جمیل شما بر آن قرار به سوي شما پسر عموي خود مسلم بن عقیل را فرستادم تا آنکه مرا از 

پس جناب مسلم با نامه آن حضرت ، روانه کوفه گردید تا به شهر کوفه رسید. چون     -  گرفته ، مطلع سازد.

اهل کوفه بر مضمون نامه آن حضرت علیه السالم اطالع یافتند خرسندي بسیار به آمدن جناب مسلم اظهار 

بن ابی عبیده ثقفی فرود آوردند و گروه شیعیان به خدمتش آمد و شد می کردند داشتند و او را در خانه مختار 

و چون گروهی بر دور آن جناب جمع می آمدند، نامه امام علیه السالم را بر ایشان قرائت می نمود و ایشان از 

بیعت نمودند و در غایت اشتیاق به گریه می افتادند. به همین منوال بود تا آنکه هیجده هزار نفر با آن جناب 

این اثناء، عبداللّه بن مسلم باهلی ملعون ، عمارة بن ولید پلید، عمربن سعد عنید، نامه اي به سوي یزید ولدالزنا 

مرقوم داشتند و آن پلید را از کیفیت حال جناب مسلم بن عقیل ، با خبر نمودند و براي یزید چنان صالح 

بن بشیر را از حکومت کوفه منصرف دارد و دیگري را در جاي او دانسته و به او اشاره کردند که نُعمان 

نوشت و منشور     -   که در بصره حاکم بود     -  منصوب نماید. یزید پلید نامه اي به سوي ابن زیاد لعین 

ایالت کوفه را به ضمیمه حکومت بصره به او بخشید و او را به کیفیت حال و امر جناب مسلم بن عقیل و حال 

ت امام حسین علیه السالم آگاه نمود و تاءکید بسیار کرد که جناب مسلم را به دست آورده و او را شهید حضر

نماید. پس عبیداللّه بن زیاد پلید مهیاي رفتن شهر کوفه گردید و از آن طرف حضرت ابی عبداللّه الحسین 

ان آن شهر، روانه داشت و آن نامه را به علیه السالم نامه اي به جانب اهل بصره و به گروهی از اشراف و بزرگ

سپرده ، روانه بصره فرمود و آن     -      -  ابورزین    -   که مکنّی بود به     -  دست غالم خود سلیمان 

نامه مشتمل بود بر دعوت نمودن ایشان به آنکه آن جناب را یاري نمایند و قید اطاعت او را به گردن نهند و از 

یزید بن مسعود نَهشلی و منْذر بن جارود عبدي بود. یزید بن مسعود، طائفه بنی تمیم و بنی جمله آن جماعت 
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حنظله و بنی سعد را طلب کرد و ایشان را جمع نمود؛ چون حاضر گردیدند گفت : اي جماعت بنی تمیم ، آیا 

فتید؟ همگی یک صدا مرا در حق خویش چگونه به جا آوردید و حسب و موقعیت مرا در میان خود چگونه یا

گفتند: بخٍ بخٍ؛ بسیار نیکو و به خدا سوگند که تو را مانند استخوانها و فقرات پشت و کمر خود و سر آمد فخر و 

راست و تو را در سختی ها  نیکنامی و در نقطه وسط شرافت و بزگواري ، یافتیم . حقّ سابقه بزرگواري مر تو

ا را در اینجا جمع نموده ام از براي امري که می خواهم در آن امر با ذخیره خود می دانیم . گفت : اینک شم

شما هم مشورت کنم و هم از شما اعانت طلبم . همگی یک صدا در جواب گفتند: به خدا قسم که ما همه 

شرط نصیحت به جا آوریم و کوشش خود را در راءي و تدبیر دریغ نداریم ؛ بگو تا بشنویم . پس یزیدبن 

: معاویه به جهنم واصل گردید و به خدا سوگند، مرده اي است خوار و بی مقدار که جاي افسوس  مسعود گفت

بر هالکت او نیست و آگاه باشید که با مردن او در خانه جور و ستم شکسته و خراب و ارکان ظلم و ستمکاري 

بسته به گمان آنکه اساس آن را متزلزل گردید و آن لعین ، بیعتی را تازه داشته و عقد امارت را به سبب آن بر 

مستحکم ساخته ؛ دور است آنچه را که اراده کرده ، کوششی سست نموده و یارانش در مشورت ، او را مخذول 

ساخته اند و به تحقیق که فرزند حرام زاده خود یزید پلید شرابخوار و سرآمد فجور را به جاي خود نشانیده ، 

ت و خود را بر ایشان امیر می داند بدون آنکه کسی از مسلمانان بر این ادعا می کند که خلیفه مسلمانان اس

امر راضی و خشنود باشد با آنکه سرشته حلم و بردباري او کوتاه و علم او اندك است به قدري که پیش پاي 

کردن با یزید از براي به خدا سوگند! جهاد     -  فَأُقْسم بِاللّه قَسماً...   -   خود را ببیند، معرفت به حق نداد. 

ترویج دین ، افضل است در نزد خداي تعالی از جهاد نمودن با مشرکان . و همانا حسین بن علی علیه السالم 

. راءي و تدبیر محکم و بی عدیل استفرزند دختر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ، صاحب شرافت اصیل و در 

صاحب علمی که منتها ندارد، او سزاورتر است به خالفت از صاحب فضلی است که به وصف در نمی آید و 

هرکسی ، هم از جهت سابقه او در هر فضیلتی و هم از حیث سن و هم از بابت تقدم و قرابت او از رسول 

صلّی اللّه علیه و آله ؛ عطوف است بر صغیر و مهربان است نسبت به کبیر؛ پس گرامی پادشاهی است بر 

است بر مردم و به واسطه او، حجت خدا بر خلق تمام و موعظه الهی به منتها و انجام رعیت و نیکو امامی 

است ؛ پس از دیدن نور حق کور نباشید و کوشش در ترویج باطل ننمائید و به تحقیق که صخربن قیس شما 

ر آویختید. پس را در روز جمل به ورطه خذالن مخالفت با علی علیه السالم در انداخت تا اینکه با حضرتش د

اینک لوث این گناه را با شتافتن به یاري فرزند رسول صلّی اللّه علیه و آله از خود بشویید و ننگ این کار را از 

خویشتن بردارید. به خدا سوگند! هیچ کس کوتاهی نکند از یاري آن جناب جز آنکه خد مذلّت رادر اوالد او به 

ماید و من خود اکنون مهیا و در عزم جنگم و لباس جهاد بر تن ارث گمارد و عشیره و کسان او را اندك ن

راست نموده و زره جنگ را در بردارم ، هرکس کشته نشد عاقبت بمیرد و آنکه فرار کرد از مرگ جان به 

سالمت نخواهد برد. خدا شما را رحمت کناد، پاسخ مرا نیکو دهید و جواب پسندیده بگویید. پس طایفه بنی 

لّم آمدند و گفتند: اي ابا خالد، ماییم تیر ترکش و سواران شجاع عشیره تو؛ اگر ما را به سوي حنظله به تک

نشانه افکنی به هدف خودخواهی رسید و اگر با دشمنان در آویزي و جنگ نمایی فتح و پیروزي از آن تو باشد. 
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و با هیچ شدت و سختی رو برو به خدا قسم که در هیچ ورطه فرو نمی روي جز آنکه ما نیز با تو خواهیم رفت 

نگردي مگر اینکه ما نیز با تو شریک باشیم و با آن مشکل و سختی روبرو گردیم . به خدا سوگند، با 

شمشیرهاي خود، تو را یاري و به بدنها، سپر تو باشیم و تو را محافظت نماییم . آنگاه بنی سعد به سخن در 

چیز نزد ما، مخالفت با راءي تو است و خارج بودن از تدبیر تو؛ چه  آمدند گفتند: اي ابا خالد، دشمن تر از هر

کنم که قیس بن صخر ما را ماءمور داشته که ترك قتال کنیم و تا کنون ما این امر را شایسته می دانستیم و 

جوع از این جهت عزّت و شاءن در قبیله ما پایدار مانده ، پس ما را مهلتی باید تا به شرط مصلحت کوشیم و ر

به مشورت نماییم و پس از مشورت ، عقیده و راءي ما در نزد تو ظهور خواهد یافت . پس از آن ، طائفه بنی 

عامر بن تمیم آغاز سخن کردند گفتند: اي ابا خالد، ما پسران قبیله پدر تو هستیم و هم سوگند باتو؛ از هر چه 

آن خشمناکیم وچون به جایی کوچ نمایی ، ما نیز  که تو خشم گیري ما را از آن خشنودي نیست بلکه ما نیز از

وطن اختیار ننماییم و تو را همراهی کنیم . امروز فرمان تو راست ، بخوان تا اجابت کنیم و آنچه فرمایی ، 

اطاعت داریم . فرمان به دست تو است چنانچه بخواهی ما نیز مطیع توایم . آنگاه یزید بن مسعود، بار دیگر 

را مخاطب نموده گفت : به خدا سوگند! اگر شما ترك نصرت فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه طائفه بنی سعد 

و آله نمایید، خداي متعال تیغ انتقام را از فرق شما بر نخواهد داشت و شمشیر عداوت در میان شما الی االَْبد 

     : مرقوم داشت به این مضمونالسالم باقی خواهد بود. سپس یزید بن مسعود نامه اي به خدمت امام علیه 

نوشته حضرت به من رسید و آنچه را که بدان ترغیت و دعوت فرموده بودي فهمیده و رسیدم که همانا  ...   -

بهره خویش را از اطاعت فرمانت ببایدم در یافت و به نصیب خویش از فیض نصرت و یاري بهره مند بایدم 

زمین را خالی نخواهد گذاشت از پیشوایی که بر طریقه خیر و یا گردند و به درستی که خداي متعال هرگز 

هدایت کننده به سوي راه نجات باشد و اینک شمایید حجت خدا بر خلق و بر روي زمین ودیعه حضرت حق ، 

شمایید نو نهال درخت زیتون احمدي که آن حضرت اصل درخت و شما شاخه اویید؛ پس قدم رنجه فرما به 

ا گروه گردنکشان بنی تمیم را براي طاعت تو خوار و چنان طریق بندگی ایشان را هموار بخت مسعود. همان

نمودم که اشتیاق ایشان به دنبال هم در آمدن در طاعت ، به مراتب باالتر است از حرص شترانی که سه روز، 

مانت در آورده ام و به بند فر  د را همـی سعـر برده اند. رقاب بنـبه تشنگی براي ورود بر آب روان ، به س

کینه هاي دیرینه سینه هایشان را فرو شسته ام به نصیحتی که مانند باران که از ابر سفید فرو ریزد، آن زمانی 

اب ابی عبد اللّه ـد. چون جنـده شونـد آنگاه درخشنـدا در آینـاره هاي ابر از براي ریختن باران به صـکه پ

قرائت نمود و بر مضمونش اطالع یافت از روي شادي و انبساط فرمود: علیه السالم نامه آن مؤ من مخلص را 

تو را چه شد خدایت ایمن کناد در روز خوف و تو را عزیز دارد و پناه دهاد در روز قیامت از تشنگی . یزیدبن 

 بود و عزم رسیدن به خدمت آن امام مظلوم نموده که خبر    -   از شهر بصره    -   مسعود در تهیه خروج 

وحشت اثر شهادت آن جناب به او رسید که قبل از آنکه از بصره بیرون آید. پس آغاز جزع و زاري و ناله و 

رسولِ آن    -   سوگواري در داد که از فیض شهادت محروم بماند. اما منْذر بن جارود، پس نامه آن جناب را با 

ترسیده بود از آنکه مبادا که این نامه حیله و دسیسه  به نزد عبید اللّه بن زیاد پلید آورد؛ زیرا که    -  حضرت 
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دختر     -   بحریه    -  باشد که عبید اللّه لعین فرستاده تا آنکه عقیده او را در باره امام علیه السالم بداند و 

و خود منذر، همسر عبید اللّه زیاد بود. پس ابن زیاد بد بنیاد، رسول آن حضرت را گرفته و بر دارش بیاویخت 

بر منبر باال رفت و خطبه خواند و اهل بصره را از ارتکاب مخالفت با او و یزید بیم داد و از هیجان فتنه و 

آشوب بترسانید و خود آن شب را در بصره اقامت نمود و چون صبح شد برادر خویش عثمان بن زیاد بدبنیاد را 

ره کوفه گردید. چون آن ملعون به نزدیک شهر به نیابت برگزید و خود به سرعت تمام متوجه قصر داراالما

کوفه رسید از مرکب فرود آمد و درنگ نمود تا شب در آید، پس شبانه داخل کوفه گردید. اهل کوفه را چنان 

زد او ـن علیه السالم است ؛ پس خود را به قدمهاي او می انداختند و به نـگمان رسید که حضرت امام حسی

می آمدند و چون شناختند که ابن زیاد بدبنیاد است از اطراف او متفرّق شدند. پس آن لعین پلید خود را به 

قلمرو داراالماره رسانیده داخل قصر شد و آن شب را تا صباح به سر برد؛ چون صبح شد بیرون شتافت و در 

ان یعنی یزید ترسانید و وعده احسان و جوائز مسجد، باالي منبر رفت و خطبه خواند و مردم را از مخالفت سلط

به مطیعان او داد. و چون جناب مسلم بن عقیل از رسیدن ابن زیاد لعین با خبر گردید از بیم آنکه مبادا که آن 

    -   علَیه الرَّحمۀ     -  پلید از بودن او در کوفه آگاه شود، از خانه مختار بیرون آمد و قصد خانه هانی بن عروه 

کردند ه نزد آن جناب به کثرت مراودت مینمود. پس هانی او را در خانه خود پناه داد. پس از آن ، گروه شیعه ب

و به خدمتش مشرّف می شدند و از آن طرف ، عبیداللّه بن زیاد جاسوسان در شهر کوفه گماشت که جناب 

ست ، محمدبن اشعث لعین و اسماء بن مسلم را به دست آورند و چون بدانست که در خانه هانی بن عروه ا

خارجه و عمروبن حجاج پلید را طلبید و گفت : چه شد که هانی بن عروه به نزد ما می آید؟ گفتند: ما نمی 

دانیم چنین گفته اند که هانی را مرضی عارض گردیده و از مرض شکایت دارد. ابن زیاد گفت : شنیده ام که 

خانه خویش می نشیند و اگر دانستمی که او را عارضه اي است همانا به از مرض بهبود یافته و او بر در 

عیادتش می شتافتم ؛ پس شما به نزدش رفته او را مالقات نمایید و به فرمائیدش اداي حقوق واجبه ما را بر 

 ذمتش فرو نگذارد؛ زیرا که ما را محبوب نیست که امر چنین شخصی از اشراف و سروران عرب در نزدم فاسد

و ناچیز آید. فرستادگان آن لعین به نزد هانی آمدند و شبانگاهی بر درب خانه اش بایستادند و پیغام ابن زیاد 

لعین را به او رساندند، گفتندش تو را چه رسیده که به دیدن امیر نشتافتی و او را مالقات نفرمودي ؛ زیرا او به 

عارضه است من خود به عیادتش می شتافتم . هانی ، یاد تو افتاده چنین گفته که اگر دانستمی که او را 

فرستادگان را پاسخ چنین داد: مرا بیماري ، از خدمت امیر بازداشته . گفتند: به ابن زیاد خبر داده اند که 

شبانگاهان به درب خانه خویش می نشینی و درنگ تو را از مالقاتش ناخوش آمده و ناگرویدن و جفا کردن را، 

ند تو تحمل نکنند؛ زیرا تویی سرور قوم خود و بزرگ طایفه خویش و تو را سوگند که به سالطین از مان

مالزمت ما بر مرکب بنشین و به نزد عبیداللّه لعین آي . پس هانی ناچار لباس خود را طلبید و پوشید آنگاه 

رسید همانا در خاطرش اشتر خویش را خواسته و سوار گردید و روانه راه شد. چون به نزدیک قصر داراالماره 

گذشت و نفسش احساس نمود پاره اي از عالئم را که یافته بود. لذا حسان بن اسماء بن خارجه را گفت : اي 

برادرزاده ، به خدا سوگند که من از این مرد بیمناك و خائفم ، راءي تو در این باب چیست ؟ حسان گفت : اي 
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نمی بینم و تو چرا بر خویشتن راه عذر قرار می دهی . و حسان عمو، به خدا قسم که در تو هیچ خوف و خطر 

را علم و اطالعی نبود که به چه جهت عبیداللّه به طلب هانی فرستاده . هانی با جمیع همراهان و فرستادگان ، 

ه طریق مثَل افتاد ب    -  علَیه الرَّحمۀ     -   بر ابن زیاد داخل شدند. چون چشم ابن زیاد به هانی بن عروه 

. پس ابن زیاد ملعون متوجه به شُرَیح که در پهلوي او    -   خیانتکار را، پاهایش به نزد تو آورد   -   گفت : 

اُرید    -   شد و اشاره به سوي هانی نمود و شعر معروف عمروبن معدي کرب زبیدي را خواند:     -  نشسته 

ی من خواهان زندگانی اویم و او خواهان کشتن من است ، عذر خواهی که ؛ یعن   -   حیاتَه ویرید قَتْلی ...

بیاور تا عذر خواهی نماید. هانی گفت : أَیها االَْمیر! مطلب چیست ؟     -   مراد   -   دوست تو باشد، از طائفه 

یزید     -   ؟!   -  آن ملعون گفت : بس کن اي هانی ! این کارها چیست که در خانه خود علیه امیرالمؤ منین 

و از براي قاطبه مسلمانان فراهم آورده اي ؟ مسلم بن عقیل را در خانه خود منزل داده اي و اسلحه جنگ و 

اي که این امر بر من مردان کارزار در خانه هاي همسایگانت از براي او فراهم آورده اي . چنین پنداشته 

  فرمود: من چنین نکرده ام .     -  مۀ علَیه الرَّح    -  پوشیده خواهد بود؟ هانی 

 اليولٍ مقعبِم لَیع :نُ زِیادنْ     -  متن عربی : فَقالَ ابکَثیرا م رَفع قَد و ،مخْبارِهعلی اء نَهیلٌ عقعکانَ مو

مرارِهساء  -     آها رفَلَم .هیدنَ ییب قَفتّی ولٌ حقعم فَجاء اللّه لَحصفَقالَ: اء ،هلَینا عیکانَ ع نَّهاء رَفهانی ع

لنی منْ ذلک ذمام االَْمیرَ واللّه ما بعثْت إِلی مسلمٍ وال دعوتُه، ولکنْ جاءنی مستَجیرا، فَاستَحییت منْ رده، ودخَ

تملع ا إِذْ قَدمفَاء ،تُهیضِ،  فَآونَ االَْرم ثُ شاءینْ داري إِلی حبِالْخُرُوجِ م رُهآمو هإِلَی جِعرتّی اءبیلی حفَخَلِّ س

.نی بِهیتتّی تَاءدا حبال تُفارِقُنی اء اللّهو :نُ زِیاداب فَقالَ لَه .وارِهجو همامنْ ذم کبِذل ال آتی الََخْرُج اللّهفَقالَ: و بِه ک

لْکَالم بینَهما، قام اءبدا، آتیک بِضَیفی حتّی تَقْتُلَه! فَقالَ: واللّه لَتَاءتینی بِه. قالَ: واللّه ال آتیک بِه. فَلَما کَثُرَ ا

  مسلم بنُ عمرو 

آورده اي . هانی باز فرمود: من نکرده ام ؛  گفت : بلی ، به خانه خود    -   علَیه اللَّعنَۀ     -   ترجمه : عبیداللّه 

پلید،     -   معقل    -   غالم خود را طلبید و همین     -   معقل    -  خدا امر امیر را به اصالح آورد. ابن زیاد، 

جاسوس ابن زیاد بود و بر اخبار شیعیان و به بسیاري از اسرار ایشان پی برده بود. معقل پلید آمد و در حضور 

ابن زیاد بایستاد. چون هانی او را بدید دانست که آن ملعون جاسوس ابن زیاد بوده ؛ پس هانی به ابن زیاد، 

لم بن عقیل نفرستادم و او را دعوت نکرده ام ولی او خود به خانه فرمود: اءصلَح اللّه االَْمیر! من به طلب مس

من آمد و به من پناه آورد، پس من حیا نمودم از آنکه رد نمایم و او را برگردانم و از این جهت که در خانه من 

ن است بر ذمه من حقّی حاصل نموده ؛ پس او را ضیافت نمودم و چون واقعه چنین معلوم شده مرا مرخص ک

تا به نزد او روم و امر کنم که او از خانه من بیرون رود، به هر جاي از زمین که خود بخواهد و به این واسطه 

ذمه من از حق نگاهداري او خارج گردد. ابن زیاد لعین گفت : به خدا سوگند که هرگز از من جدا نشوي تا 

چنین امري نخواهد شد و او را به نزد تو نخواهم آنکه او را به نزد من آوري . هانی فرمود: به خدا سوگند که 

آورد؛ آیا میهمان خود را به نزد تو آورم که تو او را به قتل رسانی . ابن زیاد گفت : به خدا قسم که البتّه او را 
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باید به نزد من آوري . هانی فرمود: نه بخدا قسم که او را به نزد تو نیاورم . چون سخن در میان ابن زیاد و 

  نی بن عروه بسیار شد، مسلم ها

هۀًویناح فَخَلّی بِه فَقام ،هکَلِّمتّی اءح اهإِیاالَْمیرَ خَلِّنی و اللّه لَحصلی فَقالَ: اءما متن عربی : الْباهراهثُ ییما بِح

ه مسلم: یا هانی اءنْشدك اللّه اءنْ ال تَقْتُلَ نَفْسک إِذَا ارتَفَع اءصواتُهما. فَقالَ لَ    -  ابنُ زِیاد و یسمع کَالمهما

منُ علَ إِبنِ الْقَتْلِ، إِنَّ ه ذَا الرَّجع بِک إِنّی الََنْفَس اللّهفَو ،کشیرَتلی عع الءخُلَ الْبال تَد و  لیهوا بِقاتسلَیمِ والْقَو

إِلَی هفَعفَاد ،ال ضاریهواللّهلْطانِ. فَقالَ هانی : وإِلَی الس هفَعإِنَّم ا تَدۀٌ، ونْقَصالمخْزاةٌ وم کبِذل کلَیع سلَی فَإِنَّه ،ه 

ا صحیح اللّه إِلی عدوه و اءنَ رسولِ إِنَّ علَی فی ذلک الْخزْي والْعار، اءنَا اءدفَع جاري وضَیفی ورسولَ ابنِ

تّی اءح هفَعداء رٌ لَملی ناص سدا لَیال واحجکُنْ إِالّ راء لَم لَو اللّهوانِ! وکَثیرُ االَْعنِ ویداعخَذَ السفَاء .ونَهد وتم

دفَقالَ: اء ،کذل نُ زِیاداب عمفَس .هفَعدال اء اللّهقُولُ: وی وه و ،هدناشی ینّی بِهلَتَأْت اللّهفَقالَ: و ،نْهم یندنّی ، فَاءم نُوه

 .نُقَکنَّ عالََضْرِب واء  

ترجمه : بن عمرو باهلی برخاست گفت : اءصلَح اللّه االَْمیر! او را به من واگذار تا با او سخن بگویم . ابن زیاد 

سمی که خود، ایشان را می دید و سخن ایشان را می شنید امر نمود که ایشان را در گوشه اي نشانیدند به ق

که ناگاه آوازه سخن در میان هانی و مسلم بن عمرو بلند گردید. مسلم بن عمرو می گفت : اي هانی ! تو را 

به خدا سوگند می دهم که خود را به کشتن نده و بال در عشیره خویش نینداز، به خدا من کشتن را از تو برمی 

لم بن عقیل عموزاده این قوم است ، با بنی اُمیه ، خویش است و ایشان کشنده او نیستند و ضرر به دارم . مس

او نخواهند رسانید. مسلم بن عقیل را به ابن زیاد بسپار و از این جهت ، خواري و منقصتی تو را نخواهد بود؛ 

د که این کار جزخواري و منقصت و زیرا که او را به سلطان می سپاري . هانی در جواب گفت : به خدا سوگن

عار بر من نباشد که پناهنده و میهمان خود و فرستاده فرزند رسول خدا را به دست چنین ظالمی بدهم و حال 

آنکه بازوي من صحیح و سالم و خویشاوندان من بسیار باشند؛ به خدا که اگر خود به تنهایی باشم و هیچ 

به دست او نخواهم داد. چون ابن زیاد این کلمات را شنید گفت : او را یاوري نداشته باشم مسلم بن عقیل را 

نزدیک من آرید. هانی را به نزد آن ملعون بردند. ابن زیاد گفت : واللّه ! یا آن است که مسلم را به من می 

  سپاري یا آنکه گردن تو را می زنم . 

  قَۀُ حولَ دارِك. فَقالَ ابنُ زِیاد: والَهفاه علَیک، اءبِالْبارِقَۀِ تُخَوفُنی متن عربی : فَقالَ هانی : إِذَنْ واللّه تَکْثُرُ الْبارِ

-    ونَهعمسی شیرَتَهنَّ عظُنُّ اءهانی یو   -     بِالْقَضیبِ، فَلَم ههجو رَضتَعفَاس ،نْهم یندنّی ، فَاءم نُوهدقالَ: اء ثُم

 علی لحیته رِب اءنْفَه وجبینَه وخَده حتّی کَسرَ اءنْفَه وسیلَ الدماء علی ثیابِه ونَثَرَ لَحم خَده وجبینهیزَلْ یضْ

اب لُ. فَصاحالرَّج کذل هفَجاذَب ،یشُرَط فیمِ سإِلی قائ هدهانی ی فَضَرَب .رَ الْقَضیبانْکَسو رُّوهفَج ،خُذُوه :نُ زِیاد

رَّسا، فَفُعح هلَیلُوا ععقالَ: إِجو ،هباب هلَیغْلَقُوا عاءرِ والْقَص وتینْ بم تیفی ب هلْقَوتّی اءح ماءساء فَقام .بِه کلَ ذل

 نِ زِیادب اللّه دیبۀَ إِلی عنُ خارِجقیلَ: إِنَّ     -   بوماءسنُ اءانُ بسح ممِ،     -  الْقائرَ الْقَوسائ رلَ غَدسرفَقالَ: اء
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 هماءد لْتیسو ههجو تشَمه بِه تّی إِذا جِئْناكلِ، حبِالرَّج نْ نَجیئَکرْتَنا اءمیرُ اءا االَْمهیاء تمعزو هتیحلی لع

 .تَقْتُلُه نَّکاء  

ترجمه : هانی گفت : به خدا اگر چنین کنی شمشیرها بر دور خانه تو بسیار شود، یعنی اصحاب و عشیره من ، 

تو و اصحابت را به قتل خواهند رسانید. ابن زیاد فریاد برآورد که والَهفاه! مرا از شمشیر می ترسانی ؟ هانی را 

و را یاري خواهند نمود. ابن زیاد ملعون گفت : او را چنان گمان بود که خویشان او سخن او را خواهند شنید و ا

را نزدیک آن شقی آوردند. آن لعین با چوبی که در دست نحس خود     -   هانی    -   نزد من آرید. پس 

داشت صورت آن بزرگوار را خراشید و مکرّر چوب خود را بر بینی و پیشانی نازنین و برگونه صورت او می زد. 

را بشکست و خون بر لباس او جاري شد و گوشتهاي صورت و پیشانی آن مؤ من     -   هانی    -   بینی 

مظلوم بر محاسنش ریخت تا آنکه چوب شکسته گردید. پس هانی دست برده قائمه شمشیر شُرطی را که 

فریاد  حاضر بود بگرفت تا کار ابن زیاد را بسازد. آن شُرطی شمشیر خود را از دست او ربود. ابن زیاد بدبنیاد

برآورد که او را بگیرید. پس او را کشان کشان آوردند تا در اطاقی او را حبس نموده و در را به روي او بستند. 

ابن زیاد امر نمود که پاسبان بر او بگمارند، چنین کردند. اسماء بن خارجه برخاست و بعضی گفتند که حسان 

اي آوردن هانی و دام حیله و مکر نسبت به همه قوم بر بن اسماء از جاي برخاست گفت : عبیداللّه فرستاد بر

نهاد؛ أَیها االَْمیر! ما را امر می کنی که این مرد را به نزد تو بیاوریم ، چون آوردیم استخوان صورت او را می 

م نُ زِیاداب شکنی و خون بر ریش او جاري می نمایی و اعتقاد کشتن او را داري . متن عربی : فَغَضَب هنْ کَالم

للّهِ وإِنّا إِلَیه و قالَ: واءنْت هاهنا! واءمرَ بِه فَضُرِب حتّی تَرَك وقُید وحبِس فی ناحیۀٍ منَ الْقَصرِ. فَقالَ: إِنّا 

اجِ اءجنَ الْحرو بملَغَ عبیا هانی . قالَ الرّاوِي : و نْعاكونَ، إِلی نَفْسی اءلَ راجِعقُت یا قَدنَّ هان   -     کانَتو

فَاءقْبلَ عمرو فی مذْحج کافَّۀً حتّی اءحاطَ بِالْقَصرِ و نادي : اءنَا     -   رویحۀُ إِبنَۀُ عمروٍ هذا تَحت هانی بنِ عرْوةَ

لَع طاعۀً ولَم تُفارِقْ جماعۀً، وقَد بلَغْنا اءنَّ صاحبنا هانیا عمرُو بنُ الْحجاجِ وهذه فُرْسانُ مذْحج ووجوهها لَم تَخْ

یشاهده ویخْبِرَ قَومه قَد قُتلَ. فَعلم عبید اللّه بِاجتماعهِم وکَالمهِم، فَاءمرَ شُرَیحا الْقاضی اءنْ یدخُلَ علی ه انی فَ

فَخَرَج  تْلِ، فَفَعلَ ذلک و اءخْبرَهم، فَرَضُوا بِقَوله وانْصرَفُوا. قالَ: وبلَغَ الْخَبرُ إِلی مسلمِ بنِ عقیلٍ،بِسالمته منَ الْقَ

  بِمنْ بایعه إِلی حرْبِ عبید اللّه، فَتَحصنَ منْه بِقَصرِ 

در خشم شد و گفت : اینک تو در اینجایی ؟ پس امر نمود     -   از شنیدن این سخنان    -   ترجمه : ابن زیاد 

چنان او رابزدند تا ترك سخن گفتن کرد و مقید ساخته در گوشه اي از قصرداراالماره به حبسش انداختند. 

قتل  ؛ اي هانی ! خبر مرگ خود را به تو می دهم ! راوي گوید: خبر   -  إِنّا للّه...   -   حسان بن اسماء گفت : 

همسر هانی بود، رسید؛ پس     -  دختر عمرو     -       -  رویحه    -  هانی بن عروه به عمرو بن حجاج که 

عمرو با جمیح طایفه مذْحج قصر داراالماره را احاطه نمودند و عمرو فریاد بر آورد که اینک سواران مذْحج و 

بزرگان قبیله حاضرند، نه ما قید اطاعت امیر را از خود دور ونه از شیوه اسالم و جماعت مسلمانان مفارقه 

را مقتول ساخته اید. ابن زیاد از جمعیت     -  هانی بن عروه    -  رئیس ما حاصل نموده ایم . اینک بزرگ و 
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حاضر و سخنان قوم باخبر گردید. به شُریح قاضی امر نمود که به نزد هانی آید و حال حیات او را مشاهده 

ه نزد هانی آمد و نماید تا آنکه خبر سالمتی او را به مردم برساند و بگوید که او را مقتول نساخته اند. شُریح ب

اطالع از حال هانی یافت و قوم را از زنده بودن او آگاه ساخت . ایشان نیز به همین قدر راضی شدند و 

برگشتند. راوي گوید: چون خبر گرفتار شدن هانی به سمع جناب مسلم بن عقیل رسید خود با گروهی که در 

  ند.بیعت او بودند از براي محاربه ابن زیاد لعین بیرون آمد

الْقَصرِ  متن عربی : االِْمارةِ، واقْتَتَلَ اءصحابه و اءصحاب مسلمٍ. وجعلَ اءصحاب عبید اللّه الَّذینَ معه فی 

لک حتّی جاء اللَّیلُ. فَجعلَ یتَشَرَّفُونَ منْه ویحذِّرونَ اءصحاب مسلمٍ ویتَوعدونَهم بِجنُود الشّامِ، فَلَم یزالُوا کَذ

نَقْعد فی منازِلنا ونَدع  اءصحاب مسلمٍ یتَفَرَّقُونَ عنْه، ویقُولُ بعضُهم لبعضٍ: ما نَصنَع بِتَعجیلِ الْفتْنَۀِ، وینْبغی اءنْ

م یبقِ معه سوي عشْرَةِ اءنْفُسٍ. فَدخَلَ مسلم الْمسجِد لیصلّی هؤُالء الْقَومِ حتّی یصلح اللّه ذ ات بینهِم. فَلَ

إِمراءةٍ یقالُ لَها الْمغْرِب، فَتَفَرَّقَ الْعشَرَةُ عنْه. فَلَما راءي ذلک خَرَج وحیدا فی دروبِ الْکُوفَۀِ، حتّی وقَف علی بابِ 

  . ماء فَسقَتْه. ثُم استَجارها فَاءجارتْه. فَعلم بِه ولَدها، فَوشی الْخَبرُ إِلی عبید اللّه بنِ زِیادطَوعۀُ، فَطَلَب منْها 

ترجمه : عبیداللّه از خوف ازدحام در قصر متحصن گردید. اصحاب آن پلید با اصحاب جناب مسلم به هم در 

که با ابن زیاد در داراالماره بود از باالي قصر که مشْرِف به اهل آویختند و مشغول جنگ شدند و گروهی 

کوفه بود، اصحاب مسلم را بیم می دادند و ایشان را به آمدن سپاه شام تهدید می کردند و به همین منوال 

ر بودند تا شب در آمد. کسانی که با حضرت مسلم بودند رفته رفته متفرّق گردیدند. بعضی از ایشان به یکدیگ

می گفتند که ما را چه کار که سرعت و تعجیل در فتنه انگیزي کنیم ، سزاوار آنکه در منزل خویش بنشینیم و 

بگذاریم تا خداي متعال امر این گروه را به اصالح آورد؛ باالخره بجز ده نفر، کسی با جناب مسلم بن عقیل 

نمودند و حضرت مسلم بی کس و تنها ماند. باقی نماند!! چون به مسجد داخل شد، آن ده نفر نیز او را ترك 

ن آمد و در کوچه هاي شهر کوفه چون جناب مسلم کیفیت این حال را مشاهده نمود، تنها از مسجد بیرو

بود و در آنجا توقف نمود و از او جرعه اي آب     -   طَوعه    -   گردید تا بر در خانه زنی رسید. نام آن زن می

او را آشاماند. جناب مسلم بن عقیل از او درخواست نمود که در خانه خود او را جاي  طلبید. آن زن آب آورده

دهد. آن زن قبول نموده و به خانه خود، او را پناه داد. پس از آن ، پسر آن زن به حال حضرت مسلم آگاه شد 

  و از جهت او خبر به سمع ابن زیاد رسید. 

شْعثَ وضَم إِلَیه جماعۀً واءنْفَذَه الحضارِ مسلمٍ. فَلَما بلَغُوا دار الْمرْاءةِ وسمع متن عربی : فَاءحضَرَ محمد بنَ االَْ

 اللّه دیبع حابصاء حارِبلَ یعجو هفَرَس بکرو هعرد سلِ، لَبرِ الْخَیوافح قْعو ملسم   -    اللّه نَهتّی    -  لَعح .

:ملسم االَْمانُ. فَقالَ لَه لَک ملسثَ: یا مشْعنُ اءب دمحم هۀً فَنادي إِلَیماعج منْهم ملسةِ  قَتَلَ مرلْغَدمانٍ لاء ياءو

ثْعمی یوم الْقَرَنِ حیثُ یقُولُ: اءقْسمت ال اءقْتَلُ الْفَجرَةِ. ثُم اءقْبلَ یقاتلُهم ویرْتَجِزُ بِاءبیات حمرانِ بنِ مالک الْخَ
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ناً مرّا کُلُّ امرِي یوما یالقی إِالّ حرّا وإِنْ راءیت الْموت شَیئاً نُکْرا اءکْرَه اءنْ اءخْدع اءو اءغَرّا اءو اءخْلطَ الْبارِد سخْ

  ءخاف ضَرّا فَنادوا إِنَّه ال تَکْذب وال تَغُرُّ، فَلَم یلْتَفت إِلیشَرّا اءضْرِبکُم وال ا

ترجمه : آن ملعون ، محمدبن اشعث را طلب کرده و گروهی را با او روانه نمود تا حضرت مسلم علیه السالم  

رْکَبها به گوش آن جناب رسیدند. آواز سم م    -   طَوعه    -   را حاضر سازند. چون فرستادگان به در خانه 

در     -  لَعنَهم اللّه     -  رسیده ، زره خود را برتن بیاراست و سوار بر اسب گردیده با اصحاب ابن زیاد 

آویخت و مشغول جنگ شد تا گروهی از ایشان را به دارالبوار فرستاد. پس محمد بن اشعث بی دین فریاد به او 

. مسلم فرمود: اماننامه فاجران غدار، ارزشی ندارد. مسلم باز با آنان در آویخت و زد که اي مسلم ! تو در امانی 

انشاء     -   قَرَن    -  به جنگ و حرب اَشْقیا مشغول گردید و اشعار حمران بن مالک خثعمی را که در روز 

؛ یعنی : سوگند خورده ام که جز به    -  اءقْسمت ال اءقْتَلُ إِالّ حرّا   -   نموده بود به طور رجز می خواند: 

طریق مردانگی کشته نگردم ، اگر چه شربت ناگوار مرگ را به تلخی بنوشم خوش ندارم که به خدعه و مکر 

گرفتار آدمهاي پست و دون ، گردم و فریفته و مغرور آنان شوم . یا آنکه شربت خنک جوانمردي و شجاعت را 

ط نمایم و دست از جنگ بکشم . هر مردي ناچار در روزگاري ، دچار شرّ به آب گرم ناگوار عجز و سستی مخلو

و سختی خواهد شد، ولی من با شمشیر تیز شما را می زنم و از هیچ ضرر بیم ندارم . پس آن اَشْقیا آواز 

  برآوردند که محمد بن اشعث به تو دروغ نمی گوید و تو را فریب نمی دهد.

ا علَیه بعد اءنْ اءثْخنَ بِالْجراحِ، فَطَعنَه رجلٌ منْ خَلْفه، فَخَرَّ إِلَی االَْرضِ، فَاءخذَ متن عربی : ذلک، وتَکاثَرُو 

لَه: اُسکُت یا  االَْمیرِ. فَقالَاءسیرا. فَلَما اءدخلَ علی عبید اللّه بنِ زِیاد لَم یسلِّم علَیه. فَقالَ لَه الْحرَسی: سلِّم علَی 

فَقالَ لَه مسلم: إِنْ  ویحک واللّه ما هو لی بِاءمیرٍ. فَقالَ ابنُ زِیاد: ال علَیک سلَّمت اءم لَم تُسلِّم، فَإِنَّک مقْتُولٌ.

 دعبنّی ، ورٌ مخَی ونْ هم نْکشَرُّ م ونْ هقَتَلَ م ریرَةِ قَتَلْتَنی فَلَقدثَ السخُبثْلَۀِ والْم حقُبتْلَۀِ والْق وءس عال تَد فَإِنَّک

و کلی إِمامع تیا عاقُّ یا شاقُّ، خَرَج :نُ زِیاداب فَقالَ لَه .نْکلی بِه ا مواء دحۀِ، ال اءالْغَلَب لَؤْمصی وع شَقَقْت

  ۀَ بینَهم. فَق الَ لَه مسلم : کَذَبت یابنَ زِیاد، إِنَّما شَقَّ عصیالْمسلمینَ، واءلْقَحت الْفتْنَ

ترجمه : مسلم بن عقیل اصال التفاتی به جانب آنان نفرمود و چون زخم بسیار و جراحت بی شمار بر بدن  

آوردند و او را نازنینش رسید و به این واسطه سست و ضعیف گردید. گروه شقاوت آئین ، بر سر او هجوم 

احاطه نمودند. نگاه ملعونی از عقب سر آن جناب در آمد و نیزه بر پشت آن حضرت زد که از صدمه آن نیزه ، 

بر زمین افتاد. پس آن جماعت بی سعادت آن شیر بیشه شجاعت را اسیر و دستگیر نمودند و به نزد ابن زیاد 

بدبنیاد نمودند سالم بر آن کافر بی دین ننمود. یکی از  بدبنیاد بردند. چون آن جناب را داخل مجلس ابن زیاد

پاسبانان آن لعین گفت : بر امیر سالم کن ! آن جناب فرمود: بس کن ! واي بر تو باد، به خدا سوگند که او 

امیر من نیست . عبیداللّه پلید به سخن در آمده گفت : باکی بر تو نیست ؛ سالم بکنی یا نکنی ، کشته خواهی 

ناب مسلم بن عقیل فرمود: اگر تو مرا به قتل رسانی همانا که کار مهمی نکرده اي ، چرا که به تحقیق شد. ج
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بدتر از تو بهتر از مرا مقتول ساخته اند و از این گذشته تو هرگز فروگذار نخواهی کرد به دیگري کشتن بدو 

مذمومه کسی از تو سزاوارتر  فاتقُبح مثْله و پلیدي سرشت و غالب شدن را به طرف نانجیبی و بدین ص

. پس آن نانجیب زبان بریده ، زبان به ناسزا برگشود که اي ناسپاس ، اي مخالف ؛ بر امام زمان خود نیست

خروج کردي و عصاي مسلمانان را شکستی و فتنه را برانگیختی . جناب مسلم علیه السالم در جواب فرمود: 

  اي ابن زیاد! سخن به دروغ 

، و اءما الْفتْنَۀُ فَإِنَّما اءلْقَحها   -  لَعنَه اللّه    -   وابنُه یزید     -   لَعنَه اللّه    -  : الْمسلمینَ معاوِیۀُ متن عربی 

اللّه الشَّهادةَ علی یدي شَرُّ  اءنْت و اءبوك زِیاد بنُ عبید عبد بنی عالجٍ منْ ثَقیف، و اءنَا اءرجو اءنْ یرْزقَنی

َال لَهعجال وهاء لَه رَكی لَم و ونَهد را، حالَ اللّهماء کنَفْس نَّتْکم :نُ زِیادۀِ. فَقالَ ابرِینْ الْبمو :ملسفَقالَ م .هله

نُ مب زیدی لُههرْجانَۀَ؟ فَقالَ: اءنَ مابی لُههفَقالَ اء .نَکُمیب نَنا ویکَما بح ضینا بِاللّهر ،ِللّه دملْحاء :ملسۀَ! فَقالَ معاوِی

رْنی یا فَقالَ ابنُ زِیاد: اءخْبِ ابنُ زِیاد: اءتَظُنُّ اءنَّ لَک منَ االَْمرِ شَیئا. فَقالَ مسلم: واللّه ما هو الظَّنُّ، ولکنَّه الْیقینُ.

قالَ لَه مسلم: ما لهذا اءتَیت، مسلم بِما اءتَیت هذَا الْبلَد و اءمرُهم ملْتَئم فَشَتَّت اءمرَهم بینَهم وفَرَّقْت کَلمتَهم؟ فَ

 رْتُممتَاءو رُوفعالْم فَنْتُمدنْکَرَ والْم رْتُمظْهاء نَّکُملکرِولَی النّاسِ بِغَیع  

ترجمه : گفتی ، بجز این نیست که عصاي اجتماع مسلمین را معاویه پلید و فرزند عنید او یزید بشکستند و  

آنکه فتنه را در اسالم برانگیخت تو بودي و پدرت که از نطفه غالمی بود از بنی عالج از طایفه ثَقیف و نام آن 

امید چنان است که خداي متعال شهادتم را بر دست بدترین مخلوقش روزي  بود. و مرا    -  عبید   -  غالم 

دهد. ابن زیاد گفت : تو را نفست در آرزویی افکند که خدا آن را از براي تو نخواست و در میانه تو و امیدت ، 

سزاوار  حایل گردید و آن مقام را به اهلش رسانید. جناب مسلم علیه السالم فرمود: اي پسر مرجانه ! مگر

خالفت و اهل آن کیست ؟ ابن زیاد گفت : یزید!؟ جناب مسلم از راه طعنه فرمود: الحمدللّه . ما راضی و 

خشنودیم که خدا بین ما و شما حکم فرماید. عبیداللّه گفت : چنین گمان داري که تو را در این امر چیزي 

تیم . ابن زیاد گفت : اي مسلم ! مرا است ؟ آن جناب فرمود: شک نیست بلکه یقین است که ما بر حق هس

خبر ده که تو به چه کار به این شهر آمده اي ؟ امور مردم منظم بود و تو آمدي تفرقه در میان ایشان افکندي 

ود: من براي ایجاد تفرقه و فساد ـاب مسلم علیه السالم فرمـو اختالف کلمه بین آنان ایجاد نمودي . جن

را به مانند     -   معروف    -  را ظاهر ساختید و     -  منْکر   -  نیامده ام بلکه از براي آن آمدم که شما 

  شخص مرده دفن نمودید و بر مردم امیر شدید بدون آنکه ایشان راضی باشند. 

لی غَیع موهلْتُممحو منْهرَ، متن عربی : رِضی مصقَیري ومالِ کَسعبِاء فیهِم لْتُممعو ،بِه اللّه رَکُممرِ ما اء

وکُنّا اءهلُ ذلک کَما  فَاءتَیناهم لنَاءمرَ فیهِم بِالْمعرُوف ونَنْهی عنِ الْمنْکَرِ ونَدعوهم إِلی حکْمِ الْکتابِ والسنَّۀِ،

یشْتمه ویشْتم علیا والْحسنَ     -  لَعنَه اللّه    -  . فَجعلَ ابنُ زِیاد ه صلّی اللّه علیه و آلهلُ اللّاءمرَ رسو

دقاضٍ یا ع نْتقُّ بِالشَّتْمِ، فَاقْضِ ما اءحاء وكباء و نْتاء :ملسم الم ! فَقالَ لَهنَ علیهم السیسالْحو .اللّه رَ ومفَاء
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للّه تَعالی ویستَغْفرُه ویصلّی ابنُ زِیاد بکَیرَ بنَ حمرانَ اءنْ یصعد بِه إِلی اءعالَ الْقَصرِ فَیقْتُلَه، فَصعد بِهِوهو یسبح ا

ورذْعم وهنَزَلَ وو ،نُقَهع صلّی اللّه علیه و آله فَضَرَب هلی نَبِیا االَْمیرُ عهی؟ فَقالَ: اءنُکما شاء :نُ زِیاداب فَقالَ لَه .

 هعبلی إِصذائی عاضّا عح هجئَی الْویس دوسال اءجر ۀً قَتَلْتُهساع تیاءر   -    هقالٍ شَفَتَی وفَزَعا     -  اء تفَفَزَع

  لَم اءفْزَعه قَطُّ.

را واداشتید به آنچه خداي امر به آنها نفرموده و کار اسالم را در میان مردم به مانند ترجمه : شما خلق  

پادشاهان فارس و روم جاري ساختید. ما آمدیم از براي آنکه معروف را به مردم امر و منکر را از آنها نهی کنیم 

این منصبِ امر و نهی  و ایشان را دعوت به احکام قرآن و سنّت رسول حضرت سبحان نمودیم و ما شایسته

بودیم و براي همین نیز قیام کردیم . ابن زیاد نانجیب به ناسزا جناب امیرمؤ منان علیه السالم و دو سید 

را نام می     -  رضوان اللّه علیه     -  جوانان جناب حسن و حسین علیهماالسالم و جناب مسلم بن عقیل 

پدرت سزاوارترید به ناسزا و دشنام ؛ اینک هر چه می خواهی انجام  برد و اهانت می نمود. مسلم فرمود: تو و

ده اي دشمن خدا! پس آن شقی ، بکیر بن حمران را امر نمود که آن سید مظلوم را بر باالي قصر داراالماره 

مشغول برده او را شهید سازد. بکیر حرام زاده چون آن جناب را بر بام قصر می برد آن سید بزرگوار در آن حال 

به تسبیح پروردگار و توبه و استغفار و صلوات بر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بود. پس ضربتی بر گردن آن 

گردن فراز نشاءتَین ، آشنا نمود و او را به درجه شهادت رسانید و خود آن ولدالزنا وحشت زده از بام قصر فرود 

ه می شود؟! آن شقی گفت : اي امیر! آن هنگامی که آن جناب را آمد. ابن زیاد بدبنیاد از او پرسید: تو را چ

شهید نمودم مرد سیاه چهره اي را در مقابل خود دیدم که انگشتان خویش را به دندان می گزید یا آنکه گفت 

  لبهاي خود را می گزید. و من چنان ترسیدم که تاکنون این گونه فَزَع در خود ندیدم . 

، فَاءخْرِج لیقْتَلَ. فَجعلَ    -  رحمه اللّه    -   زِیاد: لَعلَّک دهشْت. ثُم اءمرَ بِهانی بنِ عرْوةَ  متن عربی : فَقالَ ابنُ

.نُقَکع دیا هانی م :شیرَتی ! فَقالُوا لَهنّی عنَ میاءو شیرتاهواع !جذْحنّی منَ میاءو جاهذْحقُولُ: وامما فَ ی اللّهقالَ: و

    -   لَعنَه اللّه    -  ید اءنَا بِها بِسخی، وما کُنْت الُعینَکُم علی نَفْسی . فَضَرَبه غُالم لعبید اللّه بنِ زِیاد یقالُ لَه رش

سدي . ویقالُ: إِنَّه للْفَرَزدقِ: فَإِنْ کُنْت ال تَدرینَ ما فَقَتَلَه. وفی قَتْلِ مسلمٍ و هانی یقُولُ عبداللّه بنِ زبیرِ االَْ

  الْموت فَانْظُري إِلی هانی فی السوقِ وابنِ عقیلِ 

ترجمه : ابن زیاد گفت : گویا دهشت تو را فرو گرفته ! پس از این جریان ، ابن زیاد لعین حکم نمود که هانی 

به قتل رسانند. چون جناب هانی را از مجلس بیرون آوردند تا به درجه شهادت  بن عروه رضی اللّه عنه را

وامذْحجاه! و اءینَ منّ ي مذْحج؛ واعشیرَتاه واءینَ منّی عشیرَتی ؟ کجائید    -   رسانند، مکرّر می فرمود: 

! هانی فرمود: به خدا سوگند! من  خویشان و قبیله من ؟ جالّد گفت : گردنت را بکش تا شمشیر را فرود آورم

به بذل جان خویش سخی نیستم و در کشتن خویش تو را اعانت نمی کنم . پس غالمی از ابن زیاد پلید که 

بود، آن مخلص متّقی را به درجه شهادت رسانید. در مصیبت جناب مسلم بن     -  رشید   -  نام نحسش 
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سدي این ابیات را به رشته نظم کشیده و بعضی را اعتقاد آن است عقیل و هانی بن عروه ، عبداللّه بن زبیر ا

فَإِنْ کُنْت ال تَدرینَ ما    -  که قائل این اشعار، فرزدق است و دیگري گفته که اشعار سلیمان حنفی است . 

نفس اماره خود شاید شاعر    -   ؛ یعنی اگر نمی دانی که مرگ کدام است و منکر آنی    -  الْموت فَانْظُري ...

پس نظر نما اي منکر مرگ به سوي هانی بن عروه     -   را مخاطب نموده و به لسان حال ذکر نموده باشد

  رحمه اللّه که در بازار گوسفند فروشان مقتول افتاده و نظر نما به جناب مسلم بن عقیل . 

اءصابهما فَرْخُ الْبغی     -   2وآخَرُ یهوي منْ طَمارٍ قَتیلِ إِلی بطَلٍ قَد هشَّم السیف وجهه     -   1متن عربی : 

تَري جسدا قَد غَیرَ الْموت لَونَه ونَضح دمٍ قَد سالَ کُلُّ مسیلِ     -    3فَاءصبحا اءحادیثَ منْ یسرِي بِکُلِّ سبیلِ 

اءیرْکَب اءسماء الْهمالیج آمنا     -    5یۀٍ واءقْطَع منْ ذي شَفْرَتَینَ صقیلِ فَتی کانَ اءحیی منْ فَتاةٍ حیِ    -   4

  وقَد طَلبتَه مذْحج بِذُحولِ

شاید اشاره باشد به آنچه    -   آن جوانمرد شجاعی که صدمه شمشیر، روي او را خراشید     -    1ترجمه :  

هنگام که خواستند او را به نزد ابن زیاد برند بکیربن حمران ضربتی بر روي  بعضی ذکر نموده اند که در آن

، هانی باشد و کنایه از ضربتی که    -  بطَل    -  مبارك هانی زد که لبهاي او را مجروح ساخت یا مراد از 

و آن جوانمرد شجاع دیگر مسلم بن     -   ابن زیاد بر صورت و پیشانی او وارد آورد و این معنی اَقْرَب است 

عبیداللّه بن زیاد باغی یاغی ستمکار به ظلم و     -    2عقیل است که کشته او را از پشت بام به زیر افکندند. 

دیدي آن     -   3ستم ، این دو بزرگوار را گرفت ، پس صبحگاهی مسلم و هانی حدیث هر رهگذر شدند. 

 آن جوانمرد با حیا     -    4داده بود و خون آن بدن در راهها جاري بود.  جسدي را که مرگ رنگ او را تغییر

بود و مع ذلک ، صمصمام شجاعت و سطوتش برنده     -  که به مراتب با حیاتر از زنان با عفت و با حیا     -

انی را به نزد آیا سزاوار است که اسماء بن خارجه ، جناب ه    -   5تر از شمشیر دو دم صیقل خورده ، بود. 

را     -   هانی    -  ابن زیاد برد بر مرکبهاي نجیب سوار گردد و در امان باشد و حال آنکه قبیله مذْحج خون 

  از او مطالبه می نمایند. 

م لَم تَثَاءروا فَإِنْ اءنْتُ    -   2تَطُوف حوالیه مراد وکُلُّهم علی رقْبۀٍ منْ سائلٍ ومسولِ     -   1متن عربی : 

إِلی یزید بنِ  بِاءخیکُم فَکُونُوا بغایا اءرضیت بِقَلیلِ قالَ الرّاوي : وکَتَب عبید اللّه بنِ زِیاد بِخَبرِ مسلمٍ وهانی

ا اللّهمنَهۀَلَععاوِیم  -   هعاللی فع فیه شْکُرُهی وابالْج هلَیع عادنِ  . فَاءیسالْح هجتَو لَغَهب نْ قَداء رِّفُهعیو ،هتطْوسو

االَْولَی الظُّنُونِ وسِ عبالْحقامِ واالِْنْتذَةِ وؤ اخبِالْم کذل نْدع رُهماءیو ،هتهالم إِلی جعلیه الس هجکانَ تَوهامِ. و

ۀَ یوم الثُّالثاء لثَالث مضَینَ منْ ذي الْحجۀِ سنَۀَ ستّینَ منَ الْهِجرَةِ، قَبلَ اءنْ یعلَم الْحسینِ علیه السالم منْ مکَّ

لَیع رِضْوانُ اللّه ملسم لَ فیهمِ الَّذي قُتوی الْیکَّۀَ فنْ مم الم خَرَجعلیه الس َنَّهمٍ؛ اللسبِقَتْلِ م.ه  
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    -   که در قصر گرفتار شده بود   -        قبیله مراد همه در آن حال بر دور هانی بن عروه     -    1ترجمه : 

و می نمودند و هم آن کسانی که می گشتند و در انتظار حال او بودند و هم آنانکه سؤ ال از کیفیت حال ا

خونخواهی برادر خویش نمایید پس  پس اگر شما اي قبیله مراد، نمی توانید که    -    2ال کرده می شدند. سؤ

باید که چون زنان بدکاره که به اندك مبلغی که از براي زنا به ایشان می دهند راضی اند، شما هم به همین 

مقدار راضی باشید. راوي گوید: ابن زیاد بدبنیاد نامه اي به یزید پلید، مشتمل بر خبر و کیفیت قتل جناب 

پس یزید پلید جواب نامه آن عنید را به سوي کوفه روانه داشت که حاصل آن  مسلم و هانی رحمه اهللا نوشت .

رقیمه لعنت ضمیمه شکرگزاري او بود بر کردار ناصواب و بر سطوت و صولت آن سرکرده شقاوت مآب و ابن 

لسالم متوجه به طرف عراق زیاد را آگاه گردانید که خبر به آن شقی چنین رسیده که موکب امام علیه ا

؛ یزید به ابن زیاد ظالم لعین فرمان داد که در مقام مؤ اخذه و انتقام از کافّه اَنام برآید و به محض توهم دیدهگر

و گمان ، مردم را به قید حبس گرفتار سازد و بود توجه امام حسین علیه السالم از مکّه معظمه در روز سه 

و بعضی گفتند در روز چهار شنبه بوده به هشت روز،  شنبه به سه روز که از ماه ذي الحجۀ الحرام گذشته بود

از ماه مزبور گذشته در سال شصت از هجرت رسول اللّه قبل از آنکه آن حضرت به حسب ظاهر آگاه شود به 

شهادت حضرت مسلم ؛ زیرا که آن جناب در روزي از مکّه نهضت فرمود که جناب مسلم در همان روز مقتول 

  . گروه اَشْقیا گردیده بود

اءلْحمد للّهِ ما شاء    -  متن عربی : وروِي اءنَّه علیه السالم لَما عزَم علَی الْخُرُوجِ إِلَی الْعراقِ قام خَطیبا، فَقالَ: 

مآد لْدلی وع توخُطَّ الْم .لَّمسو هولسلی رع لَّی اللّهص و ةَ إِالّ بِاللّهال قُوو ما  اللّهالْفَتاةِ، و دلی جِیةِ عالدخَطَّ الْقم

عها عسالنُ اءولَهنی إِلی اءسال فی إِشْتیاقَ یعقُوب إِلی یوسف. و خَیرَ لی مصرَع اءنَا القیه، کَاءنّی بِاءوصالی تَقَطَّ

اءکْراشا جوفا و اءجرِبۀً سغْبا، ال محیص عنْ یومِ خُطَّ بِالْقَلَمِ. رِضَی الْفَلَوات بینَ النَّواویسِ و کَرْبالء، فَیمالََنَّ منّی 

ی اللّه علیه و آله اللّه رِضانا اءهلَ الْبیت، نَصبِرُ علی بالئه ویوفّینا اءجرَ الصابِرینَ، لَنْ تَشُذَّ عنْ رسولِ اللّه صلّ

مجم یهو ،تُهملَحومو تَهجهال فینا منْ کانَ باذم ،هدعو زُ بِهِمنْجیو نُهیع سِ، تَقَرُّ بِهِمظیرَةِ الْقُدفی ح ۀٌ لَهطِّنا وع

  .   -   علی لقَاء اللّه نَفْسه فَلْیرْحلْ معنا، فَإِنَّنی راحلٌ مصبِحا إِنْ شاء اللّه تَعالی 

امام حسین علیه السالم در مکّه چنین روایت شده هنگامی که آن حضرت عزیمت مسافرت ترجمه : سخنرانی 

عراق داشت برخاست و خطبه اي انشاء فرمود و پس از آنکه خداوند ودود را ستایش نمود و ثناي جمیل بر 

حضرت ختمی مرتبت سرود، چنین فرمود که به قلم تقدیر کشیده شد خط مرگ بر فرزندان آدم چون 

گردنبندي بر گردن مه وشان سیمین که بدان زینت افزایند و چه بسیار مشتاقم به دیدار یاران دیرین که از این 

زمینی از  Uدار فنا رستند و از این دام بال جستند چون اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف علیهماالسالم و خداي 

که به ناچار دیدار آن خواهم     -  کربال   -  و     -   نواویس    -  براي من اختیار فرموده فیما بین سرزمین 

نمود. گویا می بینم که گرگان بیابان یعنی اَشْقیاي کوفه ، اعضاي مرا پاره پاره می کنند که شکم هاي گرسنه 

و مشکهاي تهی خود را از آن انباشته دارند. فراري از قضاي الهی نیست و نه از سرنوشت حق گریزي . آنچه 
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بر آن خشنود است ، خشنودي ما در آن است . شکیباي بالي حق هستیم و صابر بر قضاهاي او؛ پس  خداي

اجر صابران به ما خواهد بخشید و پاره تن رسول صلّی اللّه علیه و آله از او جدایی ندارد؛ پس رفتار ما بر طریقه 

سطه چشمان رسول صلّی اللّه علیه و اوست و پاره هاي تن او در ریاض قُدس مجتمع خواهند گردید تا بدین وا

آله روشن شود و خدا به وعده خویش به رسولش ، وفا کند. هر کس را که عزم جان نثاري است و خون خود 

را در راه دوستی ما خواهد ریخت ، بایدش که آماده سفر شود؛ زیرا که من بامداد فردا روانه خواهم شد به 

  .     -  13   -  سوي عراق ، ان شاء اللّه 

قالَ: حدثَنا     -  دالئلِ االِْمامۀِ   -  متن عربی : وروي اءبو جعفَرٍ محمد بنُ جرِیرَ الطَّبرِي االِْمامی فی کتابِ 

اقدي وزرارةُ بنُ خَلَجٍ: لَقینا اءبو محمد سفْیانُ بنُ وکیعٍ، عنْ اءبیه وکیعٍ، عنِ االَْعمشِ قالَ: قالَ اءبو محمد الْو

 الما السهِملَیع یلنَ عنَ بیسالْح  -    مهنَّ قُلُوباءالنّاسِ بِالْکُوفَۀِ و فضَع رْناهخْبراقِ فَاءإِلَی الْع خْرُجنْ یلَ اءقَب

 ونَح هدبِی اءموفَاء .هلَیع موفَهیسو هعزَّ مع إِال اللّه صیهِمحدا الیدکَۀُ عالئالْم نَزَلَتو ماءالس وابباء تحفَفُت ماءالس

لَوال تَقارب االَْشْیاء وهبوطُ االَْجرِ لَقاتَلْتُهم بِهؤُالء، ولکنْ اءعلَم یقینا اءنَّ هناك    -  وجلَّ فَق الَ علیه السالم : 

میللَدي عإِالّ و منْهو منْجحابی ال یصاء رَعصم رَعی ونِ علیه    -  صیسقْتَلِ الْحثَنّی فی منُ الْمرُ بمعوي مرو .

  السالم ، فَقالَ ما هذا لَفْظُه: فَلَما کانَ یوم التَّرْوِیۀِ قَدم عمرُ بنُ سعد بنِ اءبی

دالئل    -  در کتاب     -   علَیه الرَّحمۀ     -  ري امامی المذهب ـجعفر محمد بن جریر طبترجمه : ابو 

خود روایت نموده که گفت از براي ما حدیث کرد ابو محمد سفیان بن وکیع از گفته پدر خویش     -   االمامۀ 

ن خلج چنین گفتند که ما به شرف . روایت کرده که ابو محمد واقدي و زرارة ب   -   اَعمش    -  و او از 

مالقات جناب ابی عبداللّه الحسین علیه السالم رسیدیم قبل از آنکه ایشان از مکّه معظّمه نهضت به سوي 

عراق فرماید؛ پس ضعف حال اهل کوفه را به خدمتش عرضه داشتیم و گفتیم با اینکه دلهایشان مایل خدمت 

روي او کشیده اند. امام حسین علیه السالم به دست مبارك خود آن جناب است و لکن شمشیرهایشان را بر 

اشاره به سوي آسمان نمود، پس درهاي آسمان باز شد و مالئکه بسیار نازل گردید به عددي که احصاي آنها 

یعنی آنکه باید هر امر    -   را بجز خداي کسی نمی داند؛ پس فرمود: اگر نمی بود تقارب اشیاء به هم دیگر 

ره او جاري و واقع گرددمقدو باطل شدن اجر و ثواب ، هر آینه به کمک این     -   ري به موجب اسباب مقد

مالئکه با این مردم مقاتله می نمودم ، و لکن به موجب علم الیقین می دانم که در آن زمین است محل 

رزند دلبندم علی امام زین افتادن من و اصحاب و یاران من و باقی نخواهد ماند از همه ایشان احدي مگر ف

العابدین علیه السالم . معمر بن مثَنّی در باب شهادت ابی عبداللّه علیه السالم به این مضمون روایت نموده که 

با لشکري انبوه به امر یزید پلید وارد     -   علَیه اللَّعنَۀُ     -   چون روز ترویه شد عمربن سعد بن ابی وقّاص 

  ه گردید مکه معظّم
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ه اءو یقاتلَه إِنْ متن عربی : وقّاصٍ إِلی مکَّۀَ فی جنْد کَثیف، قَد اءمرَه یزید اءنْ یناجِزَ الْحسینَ الْقتالَ إِنْ هو ناجزَ

تابِ اءنْ کم ویترۀِ. والتَّرْوِی موالم ینُ علیه السیسالْح فَخَرَج ،هلَیع رنِ قَدرَ بمنِ عنِ بیسنِ الْحب دمَحلٍ الص

لسالم قالَ: سار محمد بنُ بریدةَ الثِّقَۀِ وعلَی االَْصلِ اءنَّه لمحمد بنِ داود الْقُمی بِاالِْسناد عنْ اءبی عبد اللّه علیه ا

الم فنِ علیه السیسۀِ إِلَی الْحینَفخی ، الْحیا اء :کَّۀَ. فَقالَ لَهنْ متَها عبیحص نُ الْخُرُوجیسالْح رادلَۀِ الَّتی اءی اللَّی

مضی ، فَإِنْ إِنَّ اءهلَ الْکُوفَۀِ منْ قَد عرَفْت غَدرهم بِاءبیک و اءخیک، و قَد خفْت اءنْ یکُونَ حالُک کَحالِ منْ 

یا اءخی قَد خفْت اءنْ یغْتالَنی یزید بنُ معاوِیۀَ فی    -   تُقیم فَإِنَّک اءعزُّ منْ بِالْحرَمِ واءمنَعه. فَقالَ: راءیت اءنْ 

تیۀُ هذَا الْبرْمح بِه تَباحسکُونَ الَّذي یرَمِ، فَاءالْح   -   ۀِ: فَإِنْ خینَفنُ الْحاب فَقالَ لَه . ونِ اءمرْ إِلَی الْیفَص کذل فْت

،النّاسِ بِه نَعماء رِّ، فَإِنَّکی الْبضِ نَواحعب  

ترجمه : که با آن حضرت جنگ کند در صورتی که آن جناب سبقت در جنگ نماید واالّ اگر قدرت بر مقاتله او 

ونی در روز ترویه از مکه معظّمه نهضت یابد با او قتال کند و او را به درجه شهادت رساند. پس موکب همای

فرمود. و روایت دارم از کتاب اصلی از اصول اخبار که جامع آن احمدبن حسین بن عمربن بریده است که 

مردي ثقه و عدل بود و اصل آن روایات از محمدبن داود قمی است که با اسناد خویش از حضرت امام صادق 

فرمود: محمد بن حنفیه به خدمت برادر واال مقام خود شرفیاب شد در علیه السالم روایت کرده که آن حضرت 

آن شبی که در صبح آن ، آن جناب عزم خروج از مکه معظمه داشت . محمد عرض کرد: اي برادر، اهل کوفه 

 آنانند که شما غدر و مکر ایشان را نسبت به پدر بزرگوار و برادر عالی مقدار خویش می دانی و من بیم دارم که

مبادا حال تو نیز بر منوال حال گذشتگان گردد؛ پس اگر راءي مبارك بر این قرار گرفت که در مکه اقامت 

فرمایی تو عزیزتر و گرامی تر از هر کس که مقیم حرم است خواهی بود. حضرت علیه السالم در جواب فرمود: 

ور ناگهانی مرا مقتول سازد و به این واسطه من بط    -  لَعنَه اللّه     -   می ترسم که مبادا یزیدبن معاویه 

اول کسی باشم که از جهت قتل من ، حرمت خانه خدا بشکند. محمد عرض نمود که اگر از این مطلب تو را 

اندیشه است تشریف فرما یمن شو یا بعضی از نواحی دور دست را اختیار فرما؛ زیرا در آنجا از همه کس گرامی 

  س بر تو دست نخواهد یافت .تر خواهی بود و هیچ ک

. فَلَما کانَ فی السحرِ إِرتَحلَ الْحسینُ علیه    -  اءنْظُرُ فیما قُلْت   -   متن عربی : وال یقْدر علَیک اءحد. فَقالَ: 

 لَمخی اءها فَقالَ: یا اءبکر قَدو هناقَت خَذَ زِمامفَاء ،تاهۀِ، فَاءینَفنَ الْحاب کلَغَ ذلالم ، فَبنی النَّظَرَ فیما السدتَع

اءتانی رسولُ اللّه صلّی اللّه    -  داك علَی الْخُرُوجِ عاجِال؟ فَقالَ: . قالَ: فَما ح   -  بلی    -  ساءلْتُک؟ قالَ: 

. فَقالَ محمد بنُ    -   علیه و آله بعدما فارقْتُک، فَقالَ: یا حسینُ، اءخْرُج، فَإِنَّ اللّه قَد شاء اءنْ یراك قَتیال

لَیه راجِعونَ، فَما معنی حملُک هؤُالء النِّساء معک واءنْت تَخْرُج علی مثْلِ هذَا الْحالِ؟ قالَ: الْحنَفیۀِ: إِنّا للّهِ وإِنّا إِ

 :بایا   -  فَقالَ لَهنَّ سراهنْ یاء شاء قالَ لی : قَد الْکُ   -   قَد قُوبعنُ یب دمحذَکَرَ مضی . ومو هلَیع لَّمسنی ، ولَی

  فی کتابِ الرَّسائلِ، عنْ محمد بنِ یحیی ، عنْ محمد بنِ الْحسینِ، 
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ترجمه : آن جناب فرمود: در این باب ، باید نظري نمود. چون هنگام سحر شد، حکم فرمود موکب شریف را از 

مکه معظمه کوچ دهند و روانه راه شد. چون خبر به محمدبن حنفیه رسید به خدمتش شتافت و زمام ناقه را که 

نچه عرضه داشتم تاءملی فرمایی ؟ امام بر آن سوار بود گرفت عرضه داشت : یا اءخی ! وعده فرمودي که در آ

حسین علیه السالم فرمود: چنین است . محمد گفت : پس چه چیز تو را واداشت که با این سرعت ، عزم 

  خروج از مکه نمودي ؟ فرمود: آن هنگام که از نزدت جدا شدم ، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به نزد من آمد 

    -   شاید معنی دیگر را اراده کرده باشد و در اینجا اجمال لفظ خالی از لطف نیست  یعنی در عالم خواب . و   -

و فرمود: اي حسین ! برو به جانب عراق که مشیت الهی بر این متعلّق است که تو را مقتول ببیند! محمد 

ه بردن زن و بچه چیست ؟ راوي . چون چنین باشد پس مقصود از همرا   -   ... إِنّا للّهِ وإِنّا   -   حنفیه گفت : 

گوید: امام حسین علیه السالم در جواب برادر، فرمود که هم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به من فرموده که 

مشیت حق بر اسیري ایشان تعلّق یافته که خدا ایشان را اسیر ببیند. امام علیه السالم این سخن را فرمود آنگاه 

    -   رسائل    -  گفت و روانه مقصد شد. محمدبن یعقوب کلینی رضی اللّه عنه در کتاب  سالم وداع به برادر

  خویش به سند

بی عنْ اءرانَ، عمنِ حزَةَ بمنْ حماعیلَ، عنِ إِسرْوانَ بنْ مفْوانَ، عنْ صنِ نُوحٍ، عب وبینْ اءمتن عربی : ع اللّه دب

رْنا خُرُوج الْحسینِ علیه السالم وتَخَلُّف ابنِ الْحنَفیۀِ عنْه، فَقالَ اءبو عبد اللّه علیه السالم : علیه السالم قالَ: ذَکَ

ا فَصالم لَمنَ علیه السیسنا هذا: إِنَّ الْحسلجم دعب نْهلُ عاءال تَس دیثبِح ثُکدحاءزَةُ إِنّی سمیا حتَوها، لَ مج

دعا بممٍ، اءنی هاشإِلی ب یلنِ عنِ بیسنَ الْحمنِ الرَّحیمِ مالرَّح مِ اللّهبِس :کَتَبرْطاسٍ ورَ بِقمقَ بی اءنْ لَحم فَإِنَّه ،

مفید محمد بنُ محمد بنِ النُّعمانِ رضی اللّه منْکُم إِستَشْهد، ومنْ تَخَلَّف عنّی لَم یبلُغِ الْفَتْح، والسالم. وذَکَرَ الْ

، بِاءسناده إِلی اءبی    -   مولد النَّبِی صلّی اللّه علیه و آله ومولد االَْوصیاء صلَوات اللّه علَیهِم   -  عنه فی کتابِ 

السالم ، قالَ: لما سار اءبو عبد اللّه الْحسینِ بنِ علی صلَوات اللّه علَیهِما  عبداللّه جعفَرِ بنِ محمد الص ادقِ علیه

  منْ مکَّۀَ لیدخُلَ الْمدینَۀَ، لَقیه اءفْواج منَ الْمالئکَۀِ الْمسومینَ والْمرْدفینَ فی اءیدیهِمِ

از حمزه بن حمران از حضرت امام صادق علیه السالم که در خدمت آن ترجمه : مذکور در متن ، روایت نموده 

جناب سخن از خروج ابی عبداللّه الحسین علیه السالم در میان آمد و آنکه محمد بن حنفیه از نصرت آن 

جناب تخلّف نمود. امام صادق علیه السالم فرمود: اي حمزه ، من تو را خبر دهم به حدیثی که پس از این 

س ، مرا از حال محمد بن حنفیه سؤ ال ننمایی : به درستی که چون حضرت امام حسین علیه السالم از مجل

   -  مکّه جدا شد و توجه به سوي عراق فرمود، فرمان داد که پاره کاغذ به خدمتش آوردند و در آن نوشت : 

ن علی به جماعت بنی هاشم . اما بعد؛ هر کس بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ این نوشته اي است از جانب حسین ب

شیخ مفید محمد بن     -   از شما به من بپیوندد شهید گردد و آنکه تخلّف نماید به پیروزي نرسد. والسالم .

به اسناد     -   مولد النبی صلّی اللّه علیه و آله و مولد اءوصیائه    -  محمد بن نعمان رضی اللّه عنه در کتاب 

حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت کرده که آن حضرت فرمود: در آن هنگام که حضرت ابی خود از 
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عبداللّه الحسین علیه السالم از مکه معظّمه بیرون آمد از براي آنکه وارد شهر مدینه طیبه شود افواجی از 

یعنی    -   و مالئکه مرْدفین     -   صاحبان نشانه چنانچه سپاهیان را نشانه است    -   مالئکه مسومین 

که حربه ها در دست و بر     -  فرشتگانی که از عقب سر می رسند مثل صفوف لشکر که به نظام رود

  اسبهاي نجیب بهشتی سوار بودند شرفیاب

ه علی خَلْقه بعد جده واءبیه متن عربی : الْحراب علی نُجبٍ منْ نُجبِ الْجنَّۀِ، فَسلَّموا علَیه وقالُوا: یا حجۀَ اللّ

 اللّه اءمدك بِنا. واءخیه، إِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ اءمد جدك رسولَ اللّهِصلّی اللّه علیه و آله بِن ا فی مواطنَ کَثیرَةٍ، واءنَّ

شْهِد فیها، وهی کَرْبالء، فَإ ذا وردتُها فَاءتُونی . فَقالُوا: یا حجۀَ اللّه، فَقالَ لَهم: الْموعد حفْرَتی وبقْعتی الَّتی اءستَ

لَهم علَی وال إِنَّ اللّه اءمرَنا اءنْ نَسمع لَک ونُطیع، فَهلْ تَخْشی منْ عدو یلْقاك فَنَکُونَ معک؟ فَقالَ: ال سبیلَ 

اءو اءصلَ إِلی بقْعتی . واءتَتْه اءفْواج منْ مؤْمنی الْجِنِّ، فَقالُوا لَه: یا موالنا، نَحنُ شیعتُک  یلْقُونی بِکَریهۀٍ

خَیرا وقالَ  جزاهمواءنْصارك فَمرْنا بِما تَشاء، فَلَو اءمرْتَنا بِقَتْلِ کُلِّ عدو لَک واءنْت بِمکانک لَکَفَیناك ذلک. فَ

 :هلصلّی اللّه علیه و آله فی قَو ولِ اللّهسي ردلی جنْزَلَ عالْم اللّه تابک تُمما قَرَءاء :مفی    -  لَه کُنْتُم قُلْ لَو

  فی مکانی فَبِماذا یمتَحنُ ، فَإ ذا اءقَمت    -  بیوتکُم لَبرَز الَّذینَ کُتب علَیهِم الْقَتْلُ إِلی مضاجِعهم 

ترجمه : گردیده و بر آن حضرت سالم نمودند و عرض کردند: اي حجت خدا بعد از رسول خدا و امیرالمؤ منین 

مدد نمود جدت صلّی اللّه علیه و آله را به  Uو امام حسن علیهم السالم بر جمیع عالم ، به درستی که خدا

وسیله ما در موارد بسیار و همانا حق تعالی ما را از براي امداد و یاري تو فرستاده . امام علیه السالم فرمود: 

است ؛ چون در     -  کربال   -  وعده گاه ما در آن حفره و بقعه اي است که در آن شهید می شوم و نام آن 

شوم به نزد من آیید. عرضه داشتند: اي حجت خدا، خداي ما را فرمان داده که سخن تو را بشنویم و  آنجا وارد

مطیع امر تو باشیم ، آیا هیچ اندیشه از دشمنان داري که ما با تو همراه باشیم ؟ فرمود: دشمن را بر من راهی 

د. و نیز جمعیتی از مؤ منین طائفه جنّ نیست و آسیبی به من نتوانند رسانید تا آن هنگام که برسم به بقعه خو

به خدمت آن جناب رسیدند و عرض نمودند: اي موالي ما! ماییم گروه شیعیان و یاران تو، ما را به آنچه که 

بخواهی امر بفرما اگر ما را فرمان دهی که جمیع دشمنان تو را به قتل رسانیم و تو در جاي خود آرام و مکین 

ز جناب تو خواهیم نمود. امام حسین در جواب ایشان فرمود: خدا شما را جزاي خیر باشی ، کفایت دشمنان ا

قُلْ    -  دهد، مگر این آیه شریفه را که بر جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نازل گردیده ، نخوانده اید: 

...یش ساکن شوید البتّه آنانکه ؛ یعنی بگو اي رسول خدا، همانا اگر در خانه هاي خو    -   14   -     -  لَو

و از    -   حکم قتل بر ایشان مقدر و مکتوب است در همان خانه هاي خود و خوابگاه خویش به مبارزت افتند 

  .    -  چنگال مرگ نتوانند فرار کنند

تی . وقَد اخْتارها اللّه تَعالی لی یوم متن عربی : هذَا الْخَلْقُ الْمتْعوس، وبِماذا یخْتَبرُونَ، ومنْ ذا یکُونُ ساکنَ حفْرَ

تَسو ،معاؤُهد جابیو ،ملواتُهصو ممالُهعلُ اءینا، تُقْببحمنا وتشیعقَال لعلها معجو ،ضا االَْرحتُنا، فَتَکُونَ دکُنُ شیع
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فی غَیرِ هذه الرِّوایۀَ یوم     -  رُونَ یوم السبت، وهو یوم عاشُوراء لَهم اءمانا فی الدنْیا واالَّْخرَةِ؟ ولکنْ تَحضُ

الَّذي فی آخرِه اءقْتَلُ، وال یبقی بعدي مطْلُوب منْ اءهلی ونَسبی وإِخْوانی و اءهلِ بیتی ، ویسار     -   الْجمعۀِ

 وِیۀَ لَعنَهما اللّه. فَقالَت الْجِنُّ: نَحنُ واللّه یا حبیب اللّه وابنَ حبیبِه لَوال اءنَّ اءمرَك طاعۀٌراءسی إِلی یزید بنِ معا

علیه السالم :  همو اءنَّه الیجوز لَن ا مخالَفَتُک لَخالَفْناك وقَتَلْنا جمیع اءعداءك قَبلَ اءنْ یصلُوا إِلَیک. فَقالَ لَ

ۀٍ. ثُم سار الْحسینُ ونَحنُ واللّه اءقدر علَیهِم منْکُم، ولکنْ لیهلک منْ هلَک عنْ بینَۀٍ ویحیی منْ حی عنْ بینَ

یرَّ بِالتَّنْعیمِ، فَلَقتّی مالم حعلیه الس  

ت گزینم پس به چه چیز این خلق که مستعد از براي هالکت ترجمه : پس هرگاه که من در جاي خود اقام

هستند امتحان کرده خواهند شد و به کدام امر آزمایش می شوند و چه کسی به جاي من در قبرم و گودال 

که زمین را پهن نموده ، از براي     -   دحو االَْرض    -   این را در روز  Uکربال مدفون شود، حال آنکه خداي

یار فرمود و آن را منزلگاه شیعیان و دوستان من قرار داده و در آنجا ساکن خواهند شد؛ پس آن زمین من اخت

امان است از براي ایشان در دنیا و آخرت . و لکن در روز شنبه که روز عاشورا است حاضر شوید و در روایتی 

ز کُشته خواهم شد و هیچ کس پس غیر از این روایت ، فرمود: روز جمعه حاضر گردید که من در آخر همان رو

از قتل من از اهل بیت و انساب و برادران من باقی نخواهد بود و سرم را می برند به سوي یزید بن معاویه 

 ا اللّهمنَهپس جنّیان عرض کردند: به خدا سوگند، اي حبیب خدا و پسر حبیب خدا! اگر نه این بود که     -  لَع

است و مخالفت فرمان تو ما را جایز نیست ، البته در این باب بر خالف فرمانت ،  اطاعت امر تو بر ما واجب

همه دشمنان تو را به قتل می رسانیدیم پیش از آنکه بتوانند به شما دست یابند. امام حسین علیه السالم 

که از روي بینه فرمود: به خدا سوگند، قدرت ما بر دفع دشمنان ، زیادتر از شماست ، و لکن نظر ما این است 

باشد و پس از اتمام حجت بر آنها، به هالکت رسند و آنان که زنده اند، زندگی آنان نیز در آخرت بر اساس 

  بینه و حجت باشد. پس آن حضرت روانه راه گردید تا رسید به منزل 

الْحمیري عاملُ الْیمنِ إِلی یزید بنِ معاوِیۀَ  متن عربی : هناك عیرا تَحملُ هدیۀً قَد بعثَ بِها بحیرُ بنُ ریسان

منْ اءحب اءنْ    -   فَاءخَذَ علیه السالم الْهدیۀَ، الَنَّ حکْم اءمورِ الْمسلمینَ إِلَیه. ثُم قالَ الَصحابِ الْجِمالِ: 

و راهک ناهفَیراقِ ونا إِلَی الْععقَ منْطَلنَ یم رِ ما قَطَعبِقَد راهک ناهطَیعفارِقَنا اءنْ یاء بحنْ اءمو ،تَهبحنا صسحاء

لبٍ . فَمضی معه قَوم وامتَنَع قَوم آخَرُونَ. ثُم سار علیه السالم حتّی بلَغَ ذات عرْقٍ، فَلَقی بِشْرَ بنَ غا   -   الطَّریقِ

   -   الم : الْعراقِ، فَساءلَه عنْ اءهلها. فَقالَ: خَلَّفْت الْقُلُوب معک والسیوف مع بنی اءمیۀَ. فَقالَ علیه الس وارِدا منَ

ریدما ی کُمحیو شاءلُ ما یفْعی إِنَّ اللّه ،دسنی اءخُو بقَ اءدعل   -   ص سار تَی . قالَ الرّاوي : ثُمتّی اءالم حیه الس

  قَد راءیت هاتفا یقُولُ: اءنْتُم تَسرَعونَ والْمنایا    -  الثَّعلَبِیۀَ وقْت الظَّهیرَةِ، فَوضَع راءسه، فَرَقَد ثُم استَیقَظَ، فَقالَ: 

بحیر بن ریسان حمیري ،     -  من و درآن مکان قافله اي را که از طرف والی ی    -  تنعیم    -  ترجمه : 

هدایایی به یزیدبن معاویه می برد، مالقات کرد و امر فرمود آن هدیه ها را از آنها گرفتند؛ زیرا حکم و سلطنت 
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امور مسلمین در آن عصر، به عهده امام حسین علیه السالم بود و او امام امت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 

بان شتران ، فرمود: هر کس دوست می دارد که با ما تا عراق بیاید کرایه او را تماما به او خواهیم بود و به صاح

داد و با او به نیکویی مصاحبت خواهیم داشت و هر که را محبوب آن است ، که از ما جدا شود، به قدر آنچه 

روهی در رکاب آن حضرت ماندند که از یمن مسافت طی نموده و آمده ، کرایه به او عطا می فرماییم ؛ پس گ

ذات    -   و جماعتی امتناع از رفتن نمودند. پس حضرت امام حسین علیه السالم مرْکَب راند تا آنکه به منزل 

که از عراق می آمد به خدمت امام     -  بشربن غالب    -   رسید و در این منزل     -   15   -     -  عرْق 

احوال اهل کوفه را پرسید. بشربن غالب عرض نمود: مردم را چنان گذاردم که علیه السالم رسید و حضرت 

دلهاي ایشان با شما بود و شمشیرهاي آنان با بنی امیه !؟ حضرت فرمود: برادر ما از بنی اسد، سخن به راستی 

ه را که اراده به جا می آورد آنچه را که مشیت او تعلّق یافته و حکم می کند آنچ Uگفت . به درستی که خداي

   -  دارد. راوي گوید: امام علیه السالم از آن منزل کوچ کرده و روانه شد تا به وقت زوال ظهر به منزل 

رسید، پس سر مبارك را بر بالین گذارد و اندکی به خواب رفت ، چون بیدار گردید فرمود: در     -   ثعلبیه 

  رود و مرگ شما را  خواب دیدم که هاتفی همی گفت که شما به سرعت می

بلی یا بنَی    -   . فَقالَ لَه ابنُه علی: یا اءبۀِ اءفَلَسنا علَی الْحقِّ؟ فَقالَ:    -  متن عربی : تَسرَع بِکُم إِلَی الْجنَّۀِ

بادالْع عرْجم هالَّذي إِلَی اللّهالم :    -   ونُ علیه السیسالْح فَقالَ لَه .توۀِ إِذَنْ ال نُبالی بِالْمبیا اء :فَقالَ لَه .   -   

هدنْ واللَدا عزا ورَ ما جخَی نَییا ب اللّه زاكفَإِذا    -   فَج ،حبصا اءذْکُورِ، فَلَمعِ الْمضوی الْمالم فعلیه الس بات ثُم .

 وولِ هسنَ رابقالَ: ی ثُم .هلَیع لَّمس تاهاء دي ، قَدرَّةِ االَْزباهکَنّی اءلِ الْکُوفَۀِ یهنْ اءلٍ ما الَّذي بِرَجم اللّه

نُ علیه السیسولِ اللّهِصلّی اللّه علیه و آله ؟ فَقالَ الْحسر كدرَمِ جحو رَمِ اللّهنْ حم کخْرَجالم : اء   -    کحیو

ترَبمی فَهوا دطَلَبو ،رْتبرْضی فَصوا عشَتَمو ،رْتبی فَصخَذُوا مالۀَ اءیمی اءنرَّةَ، إِنَّ ببا هی یا اءلَتَقْتُلَن اللّه میاءو ،

فا قاطیسال وشام ذُال اللّه منَّهلْبِسلَیۀُ ویئَۀُ الْباغمِ الْفنْ قَوذَلَّ مکُونُوا اءتّی یح ،مذُلُّهنْ یم هِملَیع لِّطَنَّ اللّهسلَیعا، و

  سبا إِذْ 

ترجمه : به تعجیل به سوي بهشت می برد. در این هنگام فرزند دلبندش حضرت علی اکبر عرض نمود: اي 

وگند، آن خدایی که بازگشت همه بندگان به پدر، مگر ما بر حق نیستیم ؟ امام علیه السالم فرمود: به خدا س

سوي اوست ، ما بر حق هستیم . حضرت علی اکبر عرض کرد: حال که چنین است باك از مردن نداریم . 

حضرت امام علیه السالم فرمود: اي فرزند، خدا تو را جزاي خیر دهد، جزایی که فرزندان را در عوض نیکی ، 

العین رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آن شب را در منزل به سر برد،  نسبت به پدر خویش می دهد. پس قرة

چون صبح شد ناگاه دید که از طرف کوفه مردي که مکَنّی به اباهرّه اَزدي بود، می آید و به خدمت امام آمد 

اللّه علیه و آله بیرون عرضه داشت : یابنَ رسولِ اللّه! چه چیز تو را از حرم خدا و حرم جدت رسول اللّه صلّی 

مال مرا     -  لَعنَهم اللّه     -  آورد؟ امام علیه السالم فرمود: ویحک! اي اباهرّه ، به درستی که بنی اُمیه 

گرفتند صبر نمودم و عرْض مرا ضایع نمودند صبر کردم و خواستند که خون مرا بریزند فرار کردم و به خدا، 
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ا خواهند کشت و خداي متعال لباس ذلّتی که ایشان را فرا گیرد به ایشان خواهد پوشانید این گروه ستمکار مر

و هم شمشیر برنده را بر آنها فرود خواهد آورد و خدا مسلّط خواهد نمود بر ایشان کسی را که آنها را خوار و 

شاه شد، پس حکمرانی در مالها ذلیل گرداند تا در مذلّت بدتر از قوم سبا باشند آن هنگام که زنی بر ایشان پاد

  و خونهاي آنها، می نمود. 

ثَ جدحالم ، وعلیه الس سار ثُم .هِممائدو هِموالمفی اء تکَمفَح منْهةٌ مرَاءإِم ملَکَتْهی متن عربی : مننْ بۀٌ مماع

نِ الْقَیرِ بیهز عجیلَۀَ قالُوا: کُنّا مبةَ وفَزار قْناهتّی لَحالم حنَ علیه السیسکَّۀَ، فَکُنّا نُسایِرُ الْحنْ ملْنا مقْبا اءنِ لَم

 کانٍ، فَلَمامِ نَزَلَ فی مضِ االَْیعا کانَ فی بۀً. فَلَمیفَنَزَلْنا ناح تَزَلْناهالنُّزُولَ اع رادفَکانَ إِذا اء نْ نُنازِلَهنْ اءا مدب نَجِد

 قالَ: یا زهیرُ بنُ ه، فَبینَما نَحنُ نَتَغَدي منْ طَعامٍ لَنا إِذْ اءقْبلَ رسولُ الْحسینِ علیه السالم حتّی سلَّم علَینا. ثُمفی

منّا ما فی یده حتّی کَاءنَّما علی رؤُوسنَا الْقَینِ إِنَّ اءبا عبد اللّه علیه السالم بعثَنی إِلَیک لتَاءتیه، فَطَرَح کُلُّ إِنْسانٍ 

 تُهجوز لَه رُ. فَقالَتروٍ    -  الطَّیمع بِنْت لَمید یهال    -  و ثُم ولُ اللّهسنُ رإِب کثُ إِلَیعبیاء ،حانَ اللّهبس :

هنْ کَالمم تعمفَس تَهتَیاء فَلَو ،تیهرَ تَاءمفَاء ،ههجشْرَقَ واء را قَدشتَبسم نْ جاءرُ، فَما لَبِثَ اءیهز هضی إِلَیفَم .

  بِفُسطاطه وثَقَله ومتاعه فَحولَ إِلَی الْحسینِ علیه السالم . 

اند: جماعتی از بنی  ترجمه : پس از این فرمایش ، از آن منزل نیز کوچ نموده و روانه راه شد. روایت کرده

فَزاره و طائفه بجیله گفتند: ما با زهیر از مکه معظّمه بیرون آمدیم و در راه بر اثر و دنبال امام حسین راه می 

رفتیم تا آنکه به آن جناب ملحق نگردیم . و چون به منزلی می رسیدیم که امام علیه السالم اراده نزول می 

ناره گیري می نمودیم و در گوشه اي دور از دید آنها می گزیدم . تا اینکه فرمود ما از اردوي آن جناب ک

اردوي همایونی آن حضرت در یکی از منزلها فرود آمد و ما نیز چاره اي نداشتیم جز آنکه با آنها هم منزل 

یدیم شویم . پس از مدتی ، هنگامی که طعام براي خود ترتیب نموده و مشغول خوردن چاشت بودیم ناگهان د

فرستاده اي از جانب امام حسین علیه السالم به سوي ما آمد و سالم کرد و خطاب به زهیر بن قین نمود و 

گفت : اي زهیر! امام علیه السالم مرا به نزد تو فرستاده که به خدمتش آیی . پس هر کس از ما که لقمه اي 

که    -  ت که گویا پرنده بر سر ما نشسته بود آن را بینداخ    -   از وحشت این پیام    -   در دست داشت 

دختر عمرو بود     -  دیلم    -  زوجه زهیر که نامش     -  16   -  .   -  هیچ حرکتی نمی توانستیم بکنیم 

به او گفت : سبحانَ اللّه ! فرزند رسول خدا تو را دعوت می کند و تو به خدمتش نمی شتابی !؟ سپس زوجه 

اش به خدمت آن جناب می رفتی و فرمایش ایشان را می شنیدي . زهیر بن قین روانه اش گفت : اي ک

خدمت آن جناب شد. اندکی بیش نگذشت که زهیر با بشارت و شادمان و روي درخشان باز آمد. آنگاه امر 

  نمود که خیمه و خرگاه و ثقل و متاع او را نزدیک به خیمه هاي 

هرَأَتِمقالَ الۀِ متن عربی : وبحلی صع تزَمع قَدرٌ، وبی إِالّ خَیببِس کصیبنْ یاء بقٌ، فَإِنِّی ال اُحطال نْتاء :

لیوصلَها إِلی  الْحسینِ علیه السالم الُفْدیه بِرُوحی و اءقیه بِنَفْسی . ثُم اءعطاها مالَها وسلَّمها إِلی بعضِ بنی عمها
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لهنْ تَذْاءاء لُکاءساء ،لَک اللّه عینا، خارمنا ووع کانَ اللّه :قالَتو .تْهعدوو کَتبو هإِلَی تۀِ ها. فَقامیامی الْقکُرَنی ف

وإِالّ فَهو آخرُ الْعهد منّی بِه.  عنْد جد الْحسینِ علیه السالم . ثُم قالَ الَصحابِه: منْ اءحب منْکُم اءنْ یصحبنی ،

ماعج کبِذل رَفقیلٍ، فَعنِ عمِ بلسرُ مفیها خَب تاهبالَۀَ، فَاءلَغَ زتّی بالم حنُ علیه السیسالْح سار ثُم ،هنْ تَبِعمۀٌ م

 یقبیابِ، وتاالِْرلُ االَْطْماعِ وهاء نْهفَتَفَرَّقَ ع کاءبِالْب عضوالْم تَجارحابِ. قالَ الرّاوي : واالَْص یارخو لُههاء هعم

ر قاصدا لما دعاه والْعویلِ لقَتْلِ مسلمِ بنِ عقیلٍ، وسالَت الدموع علَیه کُلُّ مسیلٍ. ثُم إِنَّ الْحسینَ علیه السالم سا

،هإِلَی اللّه  

مه : فلک احتشام حضرت امام حسین علیه السالم زدند و به زوجه خود گفت : من تو را طالق دادم ؛ زیرا ترج

دوست نمی دارم که از جهت من جز خیر و خوبی به تو رسد و من عازم شده ام که مصاحبت امام حسین علیه 

بال گردانش نمایم . سپس اموال آن زن السالم را اختیار نمایم تا آنکه جان خود را فداي او کنم و روح را سپر 

را به او داد و او را به دست بعضی عموزاده هایش سپرد که به اهلش رسانند. آن زن مؤ منه برخاست و گریه 

کرد و او را وداع نمود و گفت : خدا یار و معین تو باد و خیرخواه تو در امور، از تو مسئلت دارم که مرا روز 

الم ، یاد نمایی . سپس زهیر به اصحاب خویش گفت : هر کس خواهد به ِ حسی قیامت در نزد جدن علیه الس

همراه من بیاید و اگر نه این آخرین عهد من است با او. امام حسین علیه السالم از آن منزل کوچ نمود و روانه 

هادت مسلم بن عقیل رحمه خبر ش    -  زباله    -  رسید و در     -  زباله    -   راه گردید تا آنکه به منزل 

اللّه مسموع امام علیه السالم گردید. گروهی که از اهل طمع و ریبه و دنیا پرستان که از حقیقت حال مطّلع 

گردیدند اختیار مفارقت نموده از او جدا شدند و کسی در رکاب سعادت انتساب فرزند حضرت ختمی مآب باقی 

جناب و گروهی از اَخیار که در سلک اصحاب کبار منخرط بودند. نماند مگر اهل بیت و عشیره و خویشان آن 

راوي گفت : از شدت گریه و ناله که در مصیبت جناب مسلم رضی اللّه عنه و فریاد و افغان که واقع شد، آن 

مکان به تزلزل در آمد و اشکها چون رود جیحون از چشمان جاري شد. پس از آن ، آن امام انس و جن با نیت 

  ق و اعتقاد کامل و به قصد اجابت صاد

 الْکُوفَۀِ وهم الَّذینَ متن عربی : فَلَقیه الْفَرَزدقُ الشّاعرُ، فَسلَّم علَیه وقالَ: یابنَ رسولِ اللّه، کَیف تَرْکَنُ إِلی اءهلِ

رحم اللّه    -  عبرَ الْحسینُ علیه السالم باکیا، ثُم قالَ: قَتَلُوا ابنَ عمک مسلم بنَ عقیلٍ وشیعتَه؟ قالَ: فَاءستَ

قبو هلَیقَضی ما ع قَد نَّهما اءاء ،هرِضْوانو هنَّتجو هحانیرو حِ اللّهوإِلی ر صار ما، فَلَقَدلسناملَیما ع ی  -    ثُم .

وإِنْ تَکُنِ االَْبدانُ     -   2فَإِنْ تُکُنِ الدنْیا تُعد نَفیسۀً فَإِنَّ ثَواب اللّه اءعال و اءنْبلُ    -      -   1اءنْشَاء یقُولُ: 

ۀُ حرْصِ الْمرْء فی وإِنْ تَکُنِ االَْرزاقُ قسما مقَدرا فَقلَّ    -    3للْموت اءنْشئَت فَقَتْلُ امرَء بِالسیف فی اللّه اءفْضَلُ 

وإِنْ تَکُنِ االَْموالُ للتَّرْك جمعها فَما بالُ متْرُوك بِه الْمرْء یبخَلُ قالَ الرّاوي : وکَتَب     -   4السعی اءجملُ 

  الْحسینُ علیه السالم کتابا إِلی 
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ه راه گردید. فرزذق شاعر به شرف خدمتش فایز شد ترجمه : داعی حق جلّ و عال از آن منزل کوچ کرده و روان

و بر آن حضرت سالم کرد و عرضه داشت : یابنَ رسولِ اللّه، چگونه اعتماد به سخن اهل کوفه نمودي و حال 

آنکه ایشان پسر عمویت جناب مسلم بن عقیل و یاران او را مقتول ساختند؟! راوي گفت : سیالب اشک از 

روان گردید و فرمود: خدا رحمت کناد مسلم را، به درستی که رفت به سوي روح و  دیده مبارك آن جناب

ریحان و جنّت و رضوان پروردگار و به درستی که او به جا آورد آنچه را که بر او مکتوب و مقدر گردیده بود و 

ی اگر دنیا متاع نفیس یعن    -    1باقی مانده است بر ما که به جا آوریم . سپس این ابیات را انشاء فرمود: 

و اگر بدنها براي مرگ خلق شده اند، پس     -   2شمرده شده باشد، ثواب الهی از آن برتر و اَعلی خواهد بود. 

و اگر روزي ها در تقدیر پروردگار در میان     -   3کشته شدن مرد با شمشیر در راه رضاي الهی افضل است . 

و اگر جمع کردن مالهاي     -   4درطلب رزق نیکوتر است . خلق قسمت گردیده ، پس حرص کم داشتن 

دنیا از براي گذاشتن است ، پس چه شده است که مرد در انفاق کرد بخیل باشد مالی را که آن را در این دنیا 

باز خواهد گذاشت . راوي گوید: پس از آن ، از جانب امام حسین علیه السالم نامه اي به جمعی از شیعیان 

  کوفه شرف صدور یافت از جمله : 

ثَ بِه مع ی : سلَیمانَ بنِ صرَد والْمسیبِ بنِ نَجبۀَ ورفاعۀَ بنَ شَداد وجماعۀٍ منَ الشّیعۀِ بِالْکُوفَۀِ، وبعمتن عرب

بع بیر صاحنُ نُمنُ بیصالْح تَرَضَهخُولَ الْکُوفَۀِ إِعد با قارداوي . فَلَمیرِ الصهسنِ مسِ بقَی نِ زِیادب اللّه دی

الَ لَه: منْ اءنْت؟ قالَ: اءنَا لیفَتِّشَه، فَاءخْرَج الْکتاب ومزَّقَه، فَحملَه الْحصینُ إِلَی ابنِ زِیاد. فَلَما مثلَ بینَ یدیه ق

بٍ وبی طالنِ اءب یلنینَ عؤْمیرِ الْممۀِ اءنْ شیعلٌ مجئَالّ ر؟ قالَ: لتابالْک ماذا خَرَقْتالم . قالَ: فَلعلیهماالس نَهإِب

نْ اءۀٍ مماعالم إِلی جعلیهماالس یلنِ عنِ بیسنَ الْحنْ؟ قالَ مإِلی مو تابنِ الْکمقالَ: م !ما فیه لَملِ الْکُوفَۀِ تَعه

اب بفَغَض .مهماءساء رِفعرَ ال اءنْبالْم دعتَص ومِ، اءالْقَو هؤُالء ماءستّی تُخْبِرَنی بِاءال تُفارِقُنی ح اللّهقالَ: وو نُ زِیاد

  فَتَلْعنَ الْحسینَ واءباه واءخاه، وإِالّ قَطَّعتُک إِربا إِربا. 

بن شَداد و عده اي دیگر از گروه شیعه و محبان و  ترجمه : سلیمان بن صرَد خُزاعی ، مسیب بن نَجبه ، رِفاعۀ

صیداوي به کوفه ارسال فرمود؛ قیس     -  مسهر در نسخه بدل     -  آن فرمان را به وسیله قیس بن مصهر 

نَۀُ اللّه لَع    -  گماشته ابن زیاد     -   لَعنَۀُ اللّه علَیه     -   ن بن نُمیر ـد حصیـر کوفه رسیـوالی شهـبه ح

 هلَیین ، آن نامه عنبر شمامه     -   عصبه او برخورد تا از حال او تفتیش نماید. قیس پس از اطالع از غرض ح

را پاره پاره نمود. حصین لعین ، آن مؤ من پاك دین را گرفته در حضور ابن زیاد بد نهاد آورد؛ چون در حضور 

مود: تو کیستی ؟ قیس در جواب فرمود: مردي از شیعیان و اخالص آن لعین بایستاد، آن شقی از او سؤ ال ن

کیشان موالي متّقیان امیر مؤ منان علی بن ابی طالب علیه السالم و پیرو فرزند دلبند آن جناب ، ابی عبداللّه 

مقدسه الحسین علیه السالم هستم . آن لعین گفت : چرا نامه را پاره نمودي ؟ قیس فرمود: آن نامه از ناحیه 

امامت صادر گردیده به سوي جماعتی از اهل کوفه که نامهاي ایشان را نمی دانم . ابن زیاد گفت : به خدا 

قسم ، از دست من رهایی نخواهی یافت مگر آنکه خبر دهی به نام جماعتی که نامه براي ایشان ارسال شده و 
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ا ناسزا گویی و اگر چنین نکنی بدنت را پاره پاره یا آنکه بر منبر باال روي و حسین بن علی و پدر و برادر او ر

  نمایم .

خیهاءو بیهاءنِ ویسنُ الْحا لَعماءو ،هِممائسبِاء خْبِرُكفَال اء ما الْقَوماء :سمتن عربی : فَقالَ قَی  دعلُ. فَصفْعفَاء

ی علَی النَّبِیصلّی اللّه علیه و آله ، واءکْثَرَ منَ التَّرَحمِ علی علی والْحسنِ الْمنْبرَ، فَحمد اللّه واءثْنی علَیه وصلّ

ها عنْ آخرِهم. ثُم قالَ: اءی والْحسینِ صلَوات اللّه علَیهِم، ثُم لَعنَ عبید اللّه بنَ زِیاد واءباه، ولَعنَ عتاةَ بنی اءمیۀَ

یبوه. فَاءخْبِرَ ابنُ النّاس، اءنَا رسولُ الْحسینِ بنِ علی علیهماالسالم إِلَیکُم، و قَد خَلَّفْتُه بِموضعٍ کَذا وکَذا، فَاءج

اللّه . فَبلَغَ الْحسینَ علیه السالم موتُه، زِیاد بِذلک، فَاءمرَ بِإِلْقائه منْ اءعال الْقَصرِ، فَاءلْقی منْ هناك، فَمات رحمه 

اءللّهم اجعلْ لَنا ولشیعتنا منْزِال کَریما واجمع بینَنا وبینَهم فی مستَقَرٍّ منْ رحمتک    -   فَاستَعبرَ بِالْبکاء، ثُم قالَ: 

  روِي اءنَّ ه ذَا الْکتاب کَتَبه الْحسینُ علیه السالم منَ الْحاجِزِ. . و   -  إِنَّک علی کُلِّ شَیء قَدیرٍ

ترجمه : قیس فرمود: اما نام آن گروه را اظهار نخواهم کرد و از ناسزا گفتن بر امام حسین و پدر و برادر او، 

ایط حمد و ثناي الهی و مضایقه ندارم و به جا خواهم آورد!؟ سپس آن مؤ من ممتحن بر منبر باال رفت شر

صلوات بر حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله را به جاي آورد، پس از آن ، از خداي متعال طلب نزول 

رحمت بر روح مطهر و روان اَنْور بر گزیده داور، جناب امیرالمؤ منان و دو فرزند دلبند او نمود و بعد از آن ، 

و باغیان بنی امیه را به لعن بسیار یاد نمود و آنچه را که شرط مطاعن ایشان عبیداللّه و پدر آن لعین و عتاة 

بود فرو گذار ننمود. سپس فرمود: اي گروه مردم ! منم فرستاده و رسول امام انام حضرت حسین علیه السالم 

ه خدمتش به سوي شما، آن حضرت را در فالن منزل گذاردم و به اینجا آمدم ، اینک فرمانش را اجابت و ب

مسارعت نمایید. شهادت قیس بن مسهر پس چون ابن زیاد از این واقعه اطالع یافت ، حکم نمود که آن 

ه بزرگوار را از باالي قصر دار االماره به زیر انداختند و طایر روح پاکش به ذُروه افالك پرواز نمود رضی اللّ

علیه السالم رسید، چشمان آن جناب گریان شد . و چون خبر شهادت قیس بن مصهر به سمع شریف امام عنه

دست به دعا برداشت و گفت : خداوند، از براي شیعیان ما منزلی کریم در آخرت بگزین و میانه ما و ایشان در 

قرارگاه رحمت خویش جمع فرما، به درستی که تویی بر هر چیزي قادر. در روایتی دیگر چنین وارد است که 

  بود و به غیر از این خبر.    -   حاجز   -  رجمان از امام انس و جان از منزل صدور آن فرمان هدایت ت

ۀِ، فَإِذا متن عربی : وقیلَ: غَیرُ ذلک. قالَ الرّاوي : و سار الْحسینُ علیه السالم حتّی صار علی مرْحلَتَینِ منَ الْکُوفَ

. فَقالَ: بلْ علَیک یا    -  اءلَنا اءم علَینا؟   -   قالَ لَه الْحسینُ علیه السالم : بِالْحرِّ بنِ یزید فی اءلْف فارِسٍ. فَ

. ثُم تَرَدد الْکَالم بینَهما، حتّی قالَ لَه    -   ال حولَ وال قُوةَ إِالّ بِاللّه الْعلی الْعظیمِ   -   اءبا عبد اللّه. فَقالَ: 

فَإِذا کُنْتُم علی خالف ما اءتَتْنی بِه کُتُبکُم وقَدمت بِه علَی رسلُکُم، فَإِنّی اءرجِع إِلَی    -  حسینُ علیه السالم : الْ

نْهم تتَیعِ الَّذي اءضوقالَ: ال، بل خُذْ   -   الْمو ،کنْ ذلم هحابصاءرُّ والْح هنَعطَریقا  . فَم ولِ اللّهسنَ رابی
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ریقِ. فَتَیاسرَ الْحسینُ الیدخلَک الْکُوفَۀَ وال یوصلُک إِلَی الْمدینَۀِ الَعتَذَر اءنَا إِلی ابنِ زِیاد بِاءنَّک خالَفْتَنی فی الطَّ

.جاناتبِ الْهذَیلَ إِلی عصتّی والم ، حعلیه الس  

دیگر نیز وارد است . راوي چنین گوید: حضرت امام علیه السالم از آن منزل کوچ فرموده ترجمه : روایات 

روانه راه گردید تا آنکه به دو منزلی شهر کوفه رسید. در آن مکان حرّ بن یزید ریاحی را با هزار سوار مالقات 

ا آمده اي یا براي دشمنی با ما؟ کرد؛ چون حرّ به خدمتش رسید امام حسین علیه السالم فرمود: آیا به یاري م

! بین آن جناب و    -  ال حولَ...   -  حرّ عرضه داشت که بر ضرر و عداوت شما ماءمورم . آن حضرت فرمود: 

حرّ سخنان بسیاري رد و بدل گردید تا آنکه خطاب به حرّ نموده و فرمود: اکنون که شما بر آنید که خالف 

ن آن است و فرسآنچه نامه ها و عرایض شما مزد من ـر به نـه تواتـتادگان و رسوالن شما بـشْعر و متضم

آمده اند، من نیز از آن مکان که آمده ام عنان عزیمت به مقام خویش منعطف نموده مراجعت را اختیار خواهم 

اي  نمود. حرّ و اصحابش بر این مدعی راضی نگردیده حضرتش را از مراحعت منع نمودند و عرضه داشتند:

فرزند رسول صلّی اللّه علیه و آله ! و نور دیده بتول ! صالح چنان است که راهی را پیش گیري که نه وارد 

کوفه و نه واصل به سوي مدینه باشد تا به این جهت توانم به نزد ابن زیاد این عذر را بخواهم که آن جناب را 

کافر غدار در امان مانم و از خدمتش تخلّف ورزم .  در راه مالقات ننمودم ، شاید به این اعتذار از سخَط آن

حضرت امام به این خاطر، سمت چپ را مسیر قرار داد و از آن طریق مسافت را طی فرمود تا آنکه بر سرابی 

  یعنی آبی مشرعه مرْکبها و اشتران بود.     -   عذَیب الْهِجانات    -  رسید که موسوم بود به 

الم ، ونِ علیه السیسرِ الْحمفی اء هلُومرِّ یإِلَی الْح نِ زِیادب اللّه دیبع تابک درمتن عربی : قالَ: فَو رُهماءی

اءلَم تَاءمرْنا    -  السالم : بِالتَّضْییقِ علَیه. فَعرَض لَه الْحرُّ واءصحابه ومنَعوه منَ الْمسیرِ. فَقالَ لَه الْحسینُ علیه 

. فَقالَ الْحرُّ: بلی ، ولکنْ کتاب االَْمیرِ عبید اللّه بنِ زِیاد قَد وصلَ یاءمرُنی فیه    -   بِالْعدولِ عنِ الطَّریقِ؟

الرّاوي : فَقام الْحسینُ علیه السالم خَطیبا فی بِالتَّضْییقِ علَیک، وقَد جعلَ علَی عینا یطالبنی بِذلک. قالَ 

إِنَّه قَد نَزَلَ بِنا منَ االَْمرِ ما قَد تَرَونَ،    -  اءصحابِه، فَحمد اللّه واءثْنی علَیه وذَکَرَ جده فَصلّی علَیه، ثُم قالَ: 

ت واءدبرَ معرُوفُها واستَمرَّت حذاء، ولَم تَبقَ منْها إِالّ صبابۀٌ کَصبابۀِ االِْناء، وخَسیسِ وإِنَّ الدنْیا قَد تَنَکَّرَت وتَغَیرَ

رْغَبیل ،نْهتَناهی علِ ال یإِلَی الْباطو ،لُ بِهمعقِّ ال ینَ إِلَی الْحال تَرَوبیلِ. اءی الْورعشٍ کَالْمینُعؤْمالْم   قاءفی ل

  ربه محقّا، فَإِنّی 

ترجمه : راوي گوید: در آن هنگام نامه ابن زیاد بد فرجام به حرّ بن یزید ریاحی رسید و این نامه مشتمل بود 

بر مالمت و سرزنش حرّ که در امر فرزند امام علیه السالم ، مسامحه نموده و در آن نامه ، لعنت ضمیمه ، امر 

ار را بر فرزند سید ابرار سخت و مجال را بر او دشوار گیرد. پس حرّ با اصحاب خود دوباره سر اکید نموده که ک

راه بر نور دیده حیدر کرّار گرفتند و او را از رفتن مانع گردیدند. امام علیه السالم فرمود: مگر نه این است که ما 

بلی ! و لکن اینک نامه عبیداللّه به من رسیده و را امر کردي از راه مرسوم عدول نماییم ؟! حرّ عرضه داشت : 
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ماءمورم نموده که امر را بر حضرت سخت گیرم و جاسوس بر من گماشته تا از فرمانش تخلّف نورزم . 

سخنرانی امام علیه السالم بعد از گفتگو با حرّ راوي چنین گفته که پس از مکالمه امام علیه السالم با حرّ بن 

برخاست در میان اصحاب سعادت انتساب خطبه اي ادا نمود و شرایط حمد و ثناء الهی را به یزید، آن جناب 

جاي آورد و جد بزرگوار خویش را بستود و درود نامحدود بر روان پاك حضرتش نثار نمود سپس فرمود: اي 

روزگار تغییر پذیرفته گروه مردم ! به تحقیق مشاهده می نمایید آنچه را که بر ما نازل گردیده و به راستی که 

کامی و نامرادي شتابان  و بدي خود را آشکار نموده و نیکی و معرفت آن باز پس رفته و در مقابل ، شیوه تلخ 

و بر استمرار است و از کاءس روزگار باقی نمانده مگر دردي از آن درته پیمانه حیات و از گلستان عیش بجز 

یا نمی بینید که حق را کسی معمول نمی دارد و اَحدي از باطل نهی خار و زمین شوره زار بی آب و گیاه ؛ آ

  نمی نماید؟! 

  . فَقام زهیرُ بنُ الْقَینِ، فَقالَ: لَقَد سمعنا    -  متن عربی : ال اءري الْموت إِالّ سعادةً والْحیاةَ مع الظّالمینَ إِالّ برَما

-    اللّه داكه  -    ابی کعم وضخَلَّدینَ الََّثَرْنَا النُّهکُنّا فیها مۀً وینْیا باقالد کانَت لَوو ،قالَتَکم ولِ اللّهسنَ ر

نا، وبر قاءنا لما کَرِه اللّهلّی ، فَقالَ: وجعِ الْبنُ نافاللُ به قامۀِ فیها. قالَ الرّاوي : ولَی االِْقاملی عنا إِنّا عاتین

اللّه لَقَد منَّ وبصائرِنا، نُوالی منْ واالك ونُعادي منْ عاداك. قالَ: وقام برَیرُ بنُ خُضَیرٍ، فَقالَ: واللّه یابنَ رسولِ 

دکُونُ جی ضاؤُنا، ثُمعاء فیک فَتَقَطَّع کیدنَ ییلَ بنْ نُقاتنا اءلَیع بِک إِنَّ اللّه ۀِ. قالَ: ثُمیامالْق مونا یشَفیع ك

بلَغَ کَرْبالء. و  الْحسینَ علیه السالم قام ورکب وسار. کُلَّما اءراد الْمسیرَ یمنَعونَه تارةً ویسایِرُونَه اءخْري ، حتّی

  کانَ ذلک فی الْیومِ الثّانی منَ الْمحرَّمِ. 

: نتیجه این وضعیت ، این است که مؤ من راغب گردد به مالقات پروردگارش به طریق حق و به  ترجمه

درستی که من مرگ را نمی بینم مگر سعادت و نیکبختی و زندگانی را با ستمکاران إ الّ دلتنگی و سستی . 

جاي برخاست و عرضه  سخنرانی زهیر و جمعی از اصحاب امام علیه السالم در این هنگام زهیر بن قین از

داشت : اي فرزند رسول ! ما همه فرمایشات شما را شنیدیم و گوش دل به آن سپردیم . خدا تو را بر جاده 

هدایت مستقیم دارد. اگر که دنیا از براي ما پاینده بودي و ما در آن جاویدان ، البته کشته شدن را با تو بر 

جاي آنکه دنیا را بقایی نیست . همچنین راوي گفته که هالل  زندگانی همیشگی دنیا، ترجیح می دادیم ، چه

بن نافع بجلّی هم برخاست و عرض نمود: به خدا سوگند که ما مالقات پروردگار خود را ناخوشایند نمی دانیم 

و بر نیت هاي صادق و بصیرت مخلصانه خویش ثابت و پاینده ایم ؛ دوستیم با دوستانت و دشمنیم با 

گاه بریر بن خُضَیر از جاي برخاست و گفت : یابنَ رسولِ...! به تحقیق که خداي متعال بر ما منّت دشمنانت . آن

گذارده است که در مقابل تو کشته گردیم و اعضاي ما پاره پاره شود و در عوض جد بزرگوار تو در روز قیامت 

از یاران و جانثاران ، برپاخاست و قامت شفیع ما بوده باشد. راوي گفت : آن جناب پس از استماع این کلمات 

زیبا بیاراست و بر مرْکَب خویش سوار گردید و از هر طرفی که خواست مرکب براند، حرّ و اصحابش ، آن 
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جناب را ممانعت می کردند و گاهی دیگر مالزم رکابت می بودند و به همین منوال بود تا آنکه به زمین کربال 

  رّم رسیدند و آن ، روز دوم مح

. فَقیلَ: کَرْبالء. فَقالَ علیه السالم : اءللّهم إِنّی    -   ما اسم هذه االَْرضِ؟   -  متن عربی : فَلَما وصلَها قالَ: 

سمنا وطُّ رِحالحنا منْزِلُوا، هاهاء الءبکَرْبِ و عضوقالَ: هذا م ثُم .الءالْبنَ الْکَرْبِ وم وذُ بِکعنا اءهاهنا، ومائد فَک

اللّهنا وهاهورِنا، ولُّ قُبحم اللّهرُّ ونَزَلَ الْحمیعا، وفَنَزَلُوا ج .هآلو هلَیع لَّی اللّهص ولُ اللّهسي ردثَنی جدبِهذا ح ،

نْ خَلیلِ کَمم لَک فرُ اءهقُولُ: یا دیو فَهیس حلصالم ینُ علیه السیسالْح لَسجۀً، ویناح هح ابصاءبِاالِْشْراقِ و لَک 

و دعالْو قْرَببیلِ ما اءس کسال یکُلُّ حدیلِ وبِالْب قْنَعرُ ال یهالدبٍ قَتیلِ وصاحبٍ ونْ طالإِلَی الرَّحیلِ االَْصیلِ م

  وإِنَّما االَْمرُ إِلَی الْجلیلِ 

ین زمین کربال است . ترجمه : بود و چون به کربال رسید، فرمود: نام این زمین چیست ؟ عرضه داشتند که ا

. پس از آن فرمود: این کرب و بال    -   بالء   -   و     -   کَرْب    -   فرمود: خداوندا! به تو پناه می برم از 

؛ پیاده شوید که اینجاست محل افتادن بارهاي ما و    -   انْزِلُوا، هاهنا محطُّ رِحالنا ومسفَک دمائنا   -   است . 

شدن خونهاي ما؛ اینجاست آرامگاه ما. جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا از این واقعه آگاه مکان ریخته 

ساخته ... یاران امام حسین علیه السالم پس از شنیدن این سخنان همگی از مرْکَبهاي خود فرود آمدند و حرّ 

بر روي زمین     -  علَیه الصالةُ والسالم     -  با اصحابش نیز در کناري منزل گرفتند و جناب سید مظلومان 

یا دهرُ اءف لَک من    -  ار را زمزمه فرمود: ـبنشست که شمشیر خود را اصالح و آماده نماید و این اشع

؛ اي روزگار! اُف باد مر تو را، چه بد دوستی هستی چه بسیار که تو در صبحگاهان و شامگاهان    -   خَلیلِ...

که طالبان و مصاحبان خویش را به قتل رسانیدي و روزگار در بالهایی که بر شخص نازل می شود به بدلی 

قانع و راضی نیست و هر زنده سبیل مرگ را رهسپار است چه بسیار وعده کوچ نمودن از این دار فنا نزدیک 

  شده و بجز این نیست که نهایت امر هر کسی به سوي خداوند جلیل است . 

عربی : قالَ الرّاوي : فَسمعت زینَب بِنْت فاطمۀَ علیهماالسالم ذلک، فَقالَت: یا اءخی هذا کَالم منْ قَد  متن

: وبکَی . فَقالَت زینَب: واثَکْاله، ینْعی إِلَی الْحسینُ نَفْسه. قالَ   -   نَعم یا اءخْتاه   -  اءیقَنَ بِالْقَتْلِ. فَقالَ: 

ءماه وااءخاه واحسیناه النِّسوةُ، ولَطَمنَ الْخُدود، وشَقَقْنَ الْجیوب. وجعلَت اءم کُلْثُوم تُنادي : وامحمداه واعلیاه واا

الم ونُ علیه السیسنَّ الْحزّاهقالَ: فَع .اللّه دببا عیا اء كدعب تاهقالَ لَها: واضیع   -    ،اللّه زاءبِع زَّيتَع !خْتاهیا اء

یا اءخْتاه    -   . ثُم قالَ:    -   فَإِنَّ سکّانَ السموات یفْنُونَ، واءهلَ االَْرضِ کُلُّهم یموتُونَ، وجمیعِ الْبرِیۀِ یهلکُونَ

ءنْت یا فاطمۀُ، واءنْت یا رباب، اءنْظُرْنَ إِذا اءنَا قُتلْت فَال تَشْقُقْنَ علَی جیبا وال یا اُم کُلْثُومٍ، واءنْت یا زینَب، وا

  .   -   تَخْمشْنَ علَی وجها وال تَقُلْنَ علَی هجرا
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را از برادر خود  ترجمه : راوي گفته که علیا مکرّمه زینب خاتون دختر فاطمه زهرا علیهاالسالم ، این کلمات

ش دارد. امام حسین ـه شدن خویـن به کشتـان از آنِ کسی است که یقیـن سخنـشنید، عرضه داشت : ای

علیه السالم فرمود: بلی چنین است ! اي خواهر، من هم در قتل خود بر یقینم . آن مخدره فریاد و اثَکْاله بر 

آورد که حسین علیه السالم دل از زندگانی برگرفته و خبر مرگ خویشتن را به من می دهد. راوي گوید: زنان 

ند و لطمه به صورت زدند و گریبانها پاره نمودند و جناب اُمکلثوم حرم یک مرتبه همگی به گریه و الم افتاد

که ما بعد از تو اي اباعبداللّه به خواري اندر خاك مذلّت     -  وا محمداه، وا علیاه، واحسناه   -   فریاد برآورد 

اهر خویش را دلداري می داد برگیریم . و این گونه سخنان می گفتند. راوي گوید: امام حسین علیه السالم خو

و می فرمود: اي خواهر! به آداب خدایی آراسته باش و پیراسته بردباري را شعار خویش ساز؛ به درستی که 

ساکنان ملکوت اعلی ، فانی می گردند و اهل زمین همه می میرند و جمیع خلق و همه مخلوقات جهان 

هرم اُمکلثوم ، و تو زینب و هم تو اي فاطمه و تو هستی در معرض هالك خواهند بود. سپس فرمود: اي خوا

اي رباب ! نظر نمایید که چون من کشته شوم ، زنهار که گریبان پاره نکنید و صورت بر مرگ من مخراشید و 

  سخن بیهوده نگوئید. 

یاتونَ االَْبضْمم تعما سلَم نَبینَّ زنْ طَریقٍ آخَرَ: اءم وِيرةً     -    متن عربی : ونْفَرِدعٍ آخَرَ مضوفی م کانَتو

ناتالْبو النِّساء عنی     -  ممدعاء توالْم تلَی ،واثَکْاله :قالَتو هلَیع قَفَتتّی وها، حبرُّ ثَورَةً تَجحاس تخَرَج

علی الْمرْتَضی ، واءخی الْحسنُ الزَّکی، یا خَلیفَۀَ الْماضینَ وثمالَ  الْحیاةَ، الْیوم ماتَت اءمی فاطمۀُ الزَّهراء، واءبی

. فَقالَت: بِاءبی    -  یا اءخْتاه ال یذْهبنَّ حلْمک الشَّیطانُ   -   الْباقینَ. فَنَظَرَ الْحسینُ علیه السالم إِلَیها وقالَ: 

. -  لَو تُرِك الْقَطا لَنام   -   لُ؟ نَفْسی لَک الْفداء. فَرَد غُصتَه وتَرْقَرَقَت عیناه بِالدموعِ، ثُم قالَ: اءنْت واءمی اءستُقْتَ

هاء لی نَفْسی ، ثُمع شَداءقَلْبی ول قْرَحاء کصابا، فَذلإِغْت کنَفْس بفَتَغْتَصاء ،لَتاهییا و :فَقالَت بِها فَشَقَّتْهیإِلی ج تو

 ،فاقَتتّی اءح ا الْماءهِهجلی وع بالم فَصعلیه الس ها. فَقاملَیۀً عیغْشم خَرَّتو  

ترجمه : و در روایت دیگر به این طریق وارد شده که علیا مکرمه زینب خاتون با سایر زنان و دختران در گوشه 

مخدره مضمون این ابیات را از برادر خود شنید بی اختیار بیرون آمد در حالتی که اي نشسته بودند و چون آن 

مقنعه بر سر نداشت لباس خود را بر روي زمین می کشید تا آنکه بر باالي سر امام علیه السالم بایستاد و 

ی من تمام می شد! امروز ؛ یعنی اي کاش مرگ من می رسید و زندگان   -  واثَکْاله لَیت...   -  فریاد برآورد: 

است که احساس می کنم مادرم فاطمه زهرا و پدرم علی مرتضی و برادرم حسن مجتبی علیه السالم از دنیا 

رفتند؛ اي جانشین رفتگان و پناه باقی ماندگان ! چون امام حسین علیه السالم خواهر خود را به این حال 

و فرمود: اي خواهر عزیز! مراقب باش شیطان ، حلم و مشاهده فرمود: نظري به جانب آن مخدره نمود 

بردباري تو را نبرد. آن مکرّمه عرضه داشت : جانم به فدایت ، آیا کشته خواهی شد؟ پس آن امام مظلوم با 

لَو    -  همه غم و اندوه ، دم از اندوه در کشید و چشمان مبارك او پر از اشک گردید و این مثل را فرمود: 

را به حال خویش می گذاردند البته به خواب می رفت .     -   مرغ قطا   -  ؛ یعنی اگر    -   قَطا لَنامتُرِك الْ
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زینب خاتون وقتی این کالم از امام علیه السالم شنید به گریه در آمد و فریاد برآورد که یا ویلَتاه! برادر، همانا 

ا تیره ؛ همانا از زندگانی خویش ماءیوس شده اي . خود را به چنگ خصم چیره مقهور یافتی و روز خویش ر

اینک این سخن بیشتر دل مرا می خراشد و نمک بر زخم افزون می پاشد. سپس دست در آورده گریبان شق 

  نمود تا بی هوش بر روي در افتاد. 

اء توۀَ بِمصیبا الْمذَکَّرَهو هدهالم بِجزّاها علیه السع متن عربی : ثُم ممعینَ. ومجاء هِملَیع اللّه لَواتص هدجو بیه

الْحجازِ اءو غَیرِها منَ ا یمکنُ اءنْ یکُونَ سببا لحملِ الْحسینِ علیه السالم لحرَمه معه ولعیاله: اءنَّه لَو تَرَکَهنَّ بِ

قَد اءنْفَذَت لیاءخُذَهنَّ إِلَیه، وصنَع بِهِنَّ منَ االِْستیصالِ وسیئَ     -   لَعنَه اللّه    -   الْبِالد کانَ یزید بنُ معاوِیۀَ 

اوِیۀَ بِاءخْذ یزید بنِ مع    -   االَْعمالِ ما یمنَع الْحسینَ علیه السالم منَ الْجِهاد والشَّهادةِ، ویمتَنَع علیه السالم 

  عنْ مقامات السعادةِ.     -  لَهنَّ

ترجمه : پس امام علیه السالم برخاست که خواهر را به هوش آورد و آب بر صورت او پاشید تا به حال افاقه 

برگردید و با کمال جهد و کوشش خواهر را تسلّی می داد و او را موعظه فرمود و پند داد و مصیبت شهادت 

وفات جد عالی مقدار را به یاد او آورد تا تسلی یابد. صلَوات اللّه علَیهِم اءجمعینَ. از جمله اموري  پدر بزرگوار و

ام مظلوم ـرور اتقیاء امـراي آنکه حضرت سیدالشهداء علیه السالم و سـد از بـوده باشـکه می توان سبب ب

علیه السالم حرم مطهر و عترت اءطْهر خود را باخود به کربالي پر بال آورده باشد یکی آن است که اگر آن 

جناب اهل بیت را در حجاز یا در غیر حجاز از سایر بالد باز می گذاشت و خود متوجه عراق پرنفاق می گردید، 

یصالشان نمایند و صدمات بی نهایات و سوء رفتار و کردار با یزید پلید گماشتگان خود را مقرّر می نمود که است

عترت سید اَبرار، به جاي آورند و سراپرده حرم محترم و اهل بیت سید اُمم را ماءخوذ می داشت و به این 

واسطه فوز جهاد و درك سعادت شهادت از براي آن امام عباد غیر میسور و آن حضرت را رسیدن به این مقام 

  غیر مقدور بود.  عالیه
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  مسلک دوم

  الْمسلَک الثّانی فی وصف حالِ الْقتالِ وما یقْرُب منْ تلْک الْحالِ 

عتَّبالم ، فَاءنِ علیه السیستالِ الْحإِلی ق هحابصاء نِ زِیادب اللّه دیبع بنَدمتن عربی : قالَ الرّاوي : وتَخَفاسو ،وه 

و .اهرْبِ فَلَبۀِ الْحال یإِلی و عاهدو نْیاهبِد رَتَهآخ دعنِ سرَ بمنْ عاشْتَري مو ،وهطاعفَاء همنِ قَویستالِ الْحقل خَرَج

 ،اللّه منَهرِ لَعساکبِالْع نُ زِیاداب هعتْباءفارِسٍ، و ۀِ آالفعبرالم فی اءلَیالٍ علیه الس تإِلی س هنْدع لَتتّی تَکامح

و طَشالْع نْهتّی نالَ مالم حنِ علیه السیسلَی الْحقُوا عفارِسٍ. فَضَی لْفشْرُونَ اءرَّمِ عحنَ الْمنَ مخَلَو .حابِهصنْ اءم  

ا وفایش ترجمه : راوي گوید: مسلک دوم :گزارش از حوادث عاشورا و شهادت امام علیه السالم و یاران ب

عبیداللّه زبان به دعوت اصحاب خویش برگشود که با نور چشم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ، ستیزند وخون 

آن مظلوم را بریزند. آن بدنهادان نیز متابعت کردند و حلقه فرمانش در گوش نهادند و آن شیطان مردود از قوم 

ر آیند و زنگ غبار از خاطر بزدایند. آن بی دینان نیز انگشت اطاعت بر دیده خود طلب نمود که در طاعتش د

نهادند و سر به فرمانش دادند و آن زیانکار از عمر تبهکار، آخرت را به دنیاي خود خریدار شد. آن غَدار نابکار 

دا و رسول ـخهم دین به دنیا فروخت و فرمان ایالت ري را بیاندوخت خواستش که امیر لشکر کند و عهد 

صلّی اللّه علیه و آله را بشکند، عمر سعد نیز لبیکی بگفت و کفر باطنی را نتوانست نهفت . با چهار هزار لشکر 

خونخوار از کوفه بیرون آمد و جنگ فرزند سید ابرار و نور دیده حیدر کرّار را مصمم گردید. پس از آن ، 

آن بدبنیاد روانه نمود تا آنکه در روز ششم محرّم الحرام بیست  عبیداللّه بن زیاد لشکر پس از لشکر به دنبال

هزار سواره لشکر بی دین بد آئین در کربال جمع آمدند و کار را بر حسین مظلوم علیه السالم تنگ گرفتندتا به 

  حدي که تشنگی بر خود و اصحابش استیال یافت .

اءنْشُدکُم اللّه هلْ    -  ئمِ سیفه ونادي بِاءعلی صوته، فَقالَ: متن عربی : فَقام علیه السالم واءتَّکی علی قا 

اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ جدي    -  . قالُوا: اءللّهم نَعم، اءنْت ابنُ رسولِ اللّه وسبطه. قالَ:    -   تَعرِفُونَنی ؟

اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ اءمی فاطمۀَ    -  . قالُوا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -   اللّه علیه و آله ؟رسولُ اللّه صلّی 

.    -  ءبی طالبٍ؟اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ اءبی علی بنَ ا   -   . قالُوا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -   بِنْت محمد؟

اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ جدتی خَدیجۀَ بِنْت خُویلد اءولُ نساء هذه االُْمۀِ    -  قالُوا: اءللّهم نَعم. قالَ: 

  . قالُوا: اءللّهم نَعم.   -  إِسالما؟

م در کربال پس از آن ، امام مظلوم برپاخاست و تکیه بر قائمه ترجمه : نخستین سخنرانی امام علیه السال

ه خدا سوگند می دهم ، آیا مرا شمشیر خود نمود و به آواز بلند این کلمات را ادا فرمود: اي مردم ! شما را ب

شناسید و عارف به حق من هستید؟ در جواب آن جناب همگی گفتند: بلی تو را می شناسیم ، تویی فرزند می

  صلّی اللّه علیه و آله و قرة عین البتول که دختر پیغمبر است . پس تویی سبط آن جناب . امام حسین  رسول
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علیه السالم فرمود: شما را به خدا سوگند که آیا می دانید که جد بزرگوار من رسولِ پروردگار عالمیان است ؟ 

: شما را به خدا سوگند، آیا می دانید که جده من گفتند: خدا شاهد است که می دانیم ! امام علیه السالم فرمود

خدیجه بنت خُویلد است و او اول زنی بود در این اُمت که اسالم را اختیار و تصدیق احمد مختار صلّی اللّه 

علیه و آله نمود؟ گفتند: خدایا تو گواهی که می دانیم ! امام علیه السالم فرمود: شما را به خدا سوگند که آیا 

ی دانید که حمزه سیدالشهداء عموي پدرم علی بن ابی طالب علیه السالم است ؟ گفتند: خدایا شاهدي که م

  این را هم می دانیم ! 

عم. . قالُوا: اءللّهم نَ   -   اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ حمزَةَ سید الشُّهداء عم اءبی ؟   -   متن عربی : قالَ: 

   -  . قالُوا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -  اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ جعفَرَ الطَّیار فی الْجنَّۀِ عمی ؟   -   قالَ: 

. قالُوا: اءللّهم نَعم.    -   قَلِّده؟اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ هذا سیف رسولِ اللّه صلّی اللّه علیه و آله اءنَا متَ

. قالُوا:    -   اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّ هذه عمامۀُ رسولِ اللّه صلّی اللّه علیه و آله اءنَا البِسها؟   -  قالَ: 

اءنَّ علیا علیه السالم کانَ اءولُ النّاسِ إِسالما واءعلَمهم علْما  اءنْشُدکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ   -  اءللّهم نَعم. قالَ: 

فَبِم تَستَحلُّونَ دمی واءبی    -   . قالُوا: اءللّهم نَعم. قالَ:    -   واءعظَمهم حلْما واءنَّه ولی کُلُّ مؤْمنٍ ومؤْمنَۀٍ؟

اءبی یوم  یه الذّائد عنِ الْحوضِ، یذُود عنْه رِجاال کَما یذاد الْبعیرُ الصادر علَی الْماء، ولواء الْحمد بِیدصلَوات اللّه علَ

  .    -   الْقیامۀِ؟!!

بهشت  ترجمه : امام حسین علیه السالم فرمود: شما را به خدا قسم می دهم ، آیا می دانید که جعفر طیار در

از آن امام برگزیده خداوند ـب  عنبر سرشت ، عموي من است ؟ گفتند: خداوندا ما می دانیم که چنین است ! 

بی نیاز به آن گروه ستم پرداز، فرمود: شما را به خدا سوگند که می دانید این شمشیري که در میان بسته ام 

ا هم می دانیم ! امام حسین علیه السالم فرمود: شما همان شمشیر سید اَبرار است ؟ گفتند: بلی ، به خدا این ر

را به خدا قسم ، اطالع دارید که عمامه اي که بر سر من است همان عمامه احمد مختار صلّی اللّه علیه و آله 

و رسول پروردگار است ؟ گفتند: به خدا که این را هم می دانیم ! حضرت فرمود: به خدا که می دانید شاه 

لیه السالم اول کسی بود که قبول دعوت اسالم از سید اَنام نمود و او است آن کس که پایه والیت علی ع

علمش واال و درجه حلمش از همه کس اَرفَع و اَعلی است و اوست ولی هر مؤ من و مؤ منه ؟ گفتند: به خدا 

ت ریختن خون مرا حالل که این فضیلت را هم می دانیم ! اباعبداللّه علیه السالم فرمود: پس به چه جه

شمردید و حال آنکه پدرم در روز رستاخیز مردمانی را از حوض کوثر دور خواهد نمود چنانکه شتران را از سرِ 

  آب برانند ولواء حمد در آن روز به دست اوست . 

تّی تَذُوقَ الْمح رُ تارِك یکنُ غَینَحو کُلَّه کنا ذلملع متن عربی : قالُوا: قَد ههذ ا خَطَبطْشانا!!! فَلَمع تو

نَّ. فَوواتُهصاء تتَفَعارنَ ولَطَمنَ وبنَدنَ وکَیب هکَالم نَبیز خْتُهاءو ناتُهب عمسۀَ والْخُطْب اسبالْع خاههِنَّ اءإِلَی هج

. قالَ الرّاوي : وورد کتاب عبید اللّه علی    -   لَعمري لَیکْثُرَنَّ بکاؤُهنَّسکِّتاهنَّ فَ   -   وعلیا إِبنَه وقالَ لَهما: 
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سالْح ووا نَحبمالِ، فَرَکاالِْهخیرِ ونَ التَّاءم هذِّرحیتالِ، وجیلِ الْقلی تَعع ثُّهحی دعنِ سرَ بمالم . عنِ علیه السی

ملَ شقْباءشَنِ ووي الْجنُ ذرُ ب  -    اللّه نَهثْمانُ؟     -  لَععو اسبالْعفَرُ وعجو اللّه دبخْتی عنُو اءنَ بیفَنادي : اء

. فَقالُوا لَه: ما شَاءنُک؟    -  اءجیبوه وإِنْ کانَ فاسقا، فَإِنَّه بعض اءخْوالکُم   -  فَقالَ الْحسینُ علیه السالم : 

ۀَ اءوا طاعلْزِماءنِ، ویسالْح خیکُماء عم کُمنْفُسنُونَ، فَال تَقْتُلُوا اءآم نْتُمخْتی اءنی اءنَ فَقالَ: یا بب زیدنینَ یؤْمیرِالْمم

  معاوِیۀَ. 

اقرار داریم و با وجود این دست از تو بر نمی داریم ترجمه : گفتند: همه این فضایل که شمردي بر آنها علم و 

تا آنکه تشنه کام شربت مرگ را بچشی !؟ چون آن سید مظلومان و آن امام انس و جان ، خطبه خویش را 

اتمام نمود خواهران و دخترانش استماع کالم او را کردند، صداها به گریه و ندبه برآوردند و سیلی به صورت 

اها به ناله بلند نمودند. امام علیه السالم برادر خود حضرت عباس و فرزندش علی اکبر خود نواختند و صد

م که آنها ـد، به جان خودم قسـان را ساکت نماییـعلیهماالسالم را به سوي اهل حرم فرستاد و فرمود: ایش

گوید: فرمان عبیداللّه گریه هاي بسیار در پیش دارند. جواب دندانشکن عباس علیه السالم به شمر لعین راوي 

بن زیاد پلید به عمربن سعد نحس ، به این مضمون رسید که او را تحریص می نموده به تعجیل در قتال و بیم 

داده بود از تاءخیر و اهمال . پس لشکر شیطان به امر آن بی ایمان ، رو به جانب امام انس و جان آوردند و 

در داد که کجایند خواهرزادگان من : عبداللّه ، جعفر، عباس ، و  شمرذي الجوشن ، آن سرور اهل فتَن ، ندا

عثمان ؟ امام حسین علیه السالم به برادران گرامی خویش فرمود: جواب این شقی را بدهید گرچه او فاسق و 

را با بی دین است ولی از زمره دائی هاي شماست . آن جوانان برومند حیدر کرّار به آن کافر غدار، فرمودند: تو 

ما چه کار است ؟ آن ملعون نابکار عرضه داشت : اي نوردیدگان خواهرم ! شما در مهد امان به راحت باشید و 

باشید تا     -   ؟!   -   خود را با برادرتان حسین ، به کشتن ندهید و ملتزم قید طاعت یزید پلید امیرالمؤ منین 

  به سالمت برهید. 

الْع نْ متن عربی : قالَ: فَناداهرْنا اءتَأْماء ،اللّه ودیا ع کماننْ اءم بِه نَ ما جِئْتلُعو داكی تتَب :یلنُ عب اسب

عقالَ: فَرَج .ناءاللُّع الدواء ناءۀِ اللُّعخُلَ فی طاعنَدۀَ ومنَ فاطنَ بیسنَا الْحدیسخانا واء رُ إِلی نَتْرُكالشِّم  کَرِهسع

فاعلَّۀَ انْتقتالِ وجیلَ الْقلی تَعمِ عالْقَو رْصالم حنُ علیه السیسي الْحاءا رلَمبا. قالَ الرّاوي : وغْضم ظواعبِالْم هِم

ا الْیومِ فَافْعلْ، لَعلَّنا نُصلّی لرَبنا فی إِنِ استَطَعت اءنْ تَصرِفَهم عنّا فی هذَ   -   الْفعالِ والْمقالِ قالَ الَخیه الْعباسِ: 

تابِهةَ کالوتو الةَ لَهالص بحنّی اءاء لَمعی لَۀِ، فَإِنَّهاللَّی هرُ    -   هذمع قَّففَتَو ،کذل اسبالْع ملَهاءقالَ الرّاوي : فَس .

حجاج الزُّبیدي : واللّه لَو اءنَّهم منَ التُّرْك والدیلَمِ وساءلُوا مثْلَ ذلک الََجبناهم، بنُ سعد. فَقالَ لَه عمرُو بنُ الْ

 .کإِلی ذل موهجابفَاء ،دمحآلُ م مهو ففَکَی  

ا لعنت کند تو و که دستت بریده باد وخد ترجمه : پس حضرت عباس علیه السالم به آن پلید، فریاد برآورد

اماننامه ترا! اي دشمن خدا؛ ما را امر می کنی که برادر و سید خود حسین فرزند فاطمه علیهماالسالم را 
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وابگذاریم وبنده طاعت لعینان و اوالد لعینان باشیم ؟! راوي گوید: شمر بی باك پس از استماع این کالم از 

ان شتافت و بازگشت به سوي نیروهاي خود نمود. راوي فرزند امام ، مانند خوك خشمناك به جانب لشکری

گوید: چون آن فرزند سید اَنام ، حسین علیه السالم ، مشاهده نمود که لشکر شقاوت اثر حریص اند که به 

زودي نائره جنگ را مشتعل سازند و به امر قتال بپردازند و کالم حق و موعظه آن صدق مطلق ، اصال بر 

ثر ندارد و نه مشاهده صدور افعال حمیده و اقوال جمیله آن جناب براي ایشان انتفاعی دلهاي سخت ایشان ا

حاصل است ، به برادرش ابوالفضل فرمود: اگر تو را قدرت است در این روز، شرّ این اَشْقیا را از ما بگردان و 

خداي متعال می داند که نماز  ایشان را باز گردان که شاید امشب را از براي رضاي پروردگار نماز بگزارم ؛ زیرا

از براي او و تالوت کتاب او را بسیار دوست می دارم . راوي گوید: حضرت عباس علیه السالم از آن گروه حق 

نشناس مهلت یک شب را درخواست کرد. عمرسعد لعین تاءمل کرد و جواب نداد. عمرو بن حجاج زبیدي به 

ر به جاي ایشان ، ترکان و دیلمان می بودند و این تقاضا را از ما می سخن آمد و گفت : به خدا سوگند که اگ

کردند، البته ایشان را اجابت می نمودیم ، حال چه شده که آل محمد صلّی اللّه علیه و آله را مهلت نمی 

  دهید؟! پس آن مردم بی حیا، یک شب را به

نُ علیه السیسالْح لَسجقالَ: متن عربی : قالَ الرّاوي : وقَظَ وتَیاس ثُم ،دالم فَرَق   -    تیاءإِنّی ر خْتاهیا اء

سقُولُونَ: یا حی مهنَ وسخی الْحاءۀَ ومی فاطماءا ویلبی عاءدا صلّی اللّه علیه و آله ومحي مدۀَ جاعالس نُ إِنَّکی

. قالَ الرّاوي : فَلَطَمت زینَب وجهها وصاحت    -  غَدا   -   عضِ الرِّوایات: . وفی ب   -   رائح إِلَینا عنْ قَریبٍ

. ثُم جاء اللَّیلُ، فَجمع الْحسینُ    -   مهال، ال تُشْمتی الْقَوم بِنا   -   وبکَت. فَقالَ لَها الْحسینُ علیه السالم : 

،هحابصالم اءقالَ:  علیه السو هِملَیلَ عقْباء ثُم ،هلَیثْنی عاءو اللّه دمحابا    -  فَحصاء لَمعفَإِنّی ال اء ،دعا بماء

هذَا اللَّیرا، ومیعا خَینّی جع اللّه زاکُمتی ، فَجیلِ بهنْ اءفْضَلَ ماء تیلَ بهال اءو ،نْکُمم لَحصاءلُ قَد  کُمیغَش

لَّیلُ وذَرونی وهؤُالء فَاتَّخذُوه جمال، ولْیاءخُذْ کُلُّ رجلٍ منْکُم بِید رجلٍ منْ اءهلِ بیتی ، وتَفَرَّقُوا فی سواد هذَا ال

  .    -  الْقَومِ، فَإِنَّهم ال یریدونَ غَیري 

وید: امام حسین علیه السالم بر روي زمین بنشست و لحظه اي ترجمه : خامس آل عبا، مهلت دادند. راوي گ

او را خواب ربود، پس بیدار شد و به خواهر خود فرمود: اي خواهر! اینک در همین ساعت جد بزرگوارخود 

حضرت محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و پدر عالی مقدار خویش علی مرتضی و مادرم فاطمه و برادرم 

الم را در خواب دیدم که فرمودند: اي حسین ! عنقریب نزد ما خواهی بود. و در بعضی روایات حسن علیهم الس

چنین آمده است که فردا به نزد ما خواهی بود. راوي گوید: علیاي مخدره زینب خاتون پس از شنیدن این 

ود. امام حسین د و گریه نمـه کشیـورت خود نواخت و صیحـلی به صـسخنان از آن امام انس و جان ، سی

علیه السالم فرمود: اي خواهر مهربان ، آرام باش و ما را مورد شماتت دشمن مساز. آخرین شب زندگی امام 

حسین علیه السالم چون شب عاشورا در رسید، حضرت سیدالشهداء علیه السالم ، اصحاب و یاران خود را 

یعنی  ؛   -   أَما بعد،...   -  به یاران خود نمود و فرمود: جمع نمود و شرایط حمد وثناء الهی را به جا آورد و رو 
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 من هیچ اصحابی را صالح تر و بهتر از شما و نه اهل بیتی را فاضل تر و شایسته تر از اهل بیت خویش

دانم . خدا به همگی شما جزاي خیر دهاد. اینک تاریکی شب شما را فرا گرفته است ؛ پس این شب را نمی

گیرید و در این شب تار از دور ن نمایید و هر یک از شما دست یکی از مردان اهل بیت مرا بمرکب خویشت

  ، متفرّق شوید و مرا به این گروه دشمن وا بگذارید؛ زیرا ایشان را اراده اي بجز من نیست .من

رٍ: ولم نَفْعلُ ذلک لنَبقی بعدك! ال اءرانَا اللّه ذلک متن عربی : فَقالَ لَه إِخْوتُه واءبناؤُه واءبناء عبد اللّه بنِ جعفَ

حسبکُم    -    فَقالَ: اءبدا، وبداءهم بِهذَا الْقَولِ الْعباس بنُ علی، ثُم تابعوه. قالَ الرّاوي : ثُم نَظَرَ إِلی بنی عقیلٍ

 بِکُمنَ الْقَتْلِ بِصاحملَکُم نْتذاء وا فَقَدبمٍ، إِذْهلسم   -    میعجو تُهإِخْو ها تَکَلَّمنْدنْ طَریقٍ آخَرَ قالَ: فَعم وِيرو .

نا و کَبیرنا و سیدنا شَیخَاءهلِ بیته وقالُوا: یابنَ رسولِ اللّه فَماذا یقُولُ النّاس لَنا و ماذا نَقُولُ لَهم، نَقُولُ إِنّا تَرَکْنا 

یبِس هعم نَضْرِب لَمحٍ وبِرُم هعنْ منَطْع لَممٍ وهبِس هعنَرْمِ م نا، لَمنَبِی نَ بِنْتابنا ووِإِمام ولِ اللّهسنَ رابی اللّهال و .ف

تَلَ بینَ یدیک ونَرِد مورِدك، فَقَبح اللّه الْعیش بعدك. ثُم قام مسلْم ال نُفارِقُک اءبدا، ولکنّا نَقیک بِاءنْفُسنا حتّی نُقْ

 ،ودهذَا الْع حاطَ بِکاء قَدو نْکع رِفنَنْصهکَذا و نُ نُخَلّیکقالَ: نَحۀَ وجسونُ عب  

و فرزندان عبداللّه بن جعفر، به سخن در  ترجمه : حضرت چون این سخنان را فرمود، برادران و فرزندانش

آمدند و عرضه داشتند: به چه سبب این کار را بکنیم ؛ آیا از براي آنکه بعد از تو در دنیا زنده بمانیم ؟ هرگز 

خدا چنین روزي را به ما نشان ندهاد. و اول کسی که این سخن بر زبان راند عباس علیه السالم بود و سایر 

ع او شدند. راوي گوید: سپس از آن ، حضرت نظري به جانب فرزندان عقیل نمود و به ایشان برادران نیز تاب

فرمود: مصیبت مسلم شما را بس است ؛ من شما را اذن دادم به هر جا که خواهید بروید. و از طریق دیگر 

ا فرمود، یک چنین روایت گردیده که چون آن امام انس و جان این گونه سخنان بر زبان هدایت ترجمان اد

مرتبه برادران و جمیع اهل بیت آن جناب با دل کباب ، در جواب گفتند: اي فرزند رسول خدا، هرگاه تو را 

وابگذاریم و برویم ، مردم به ما چه خواهند گفت و ما به ایشان چه پاسخی بگوییم ؟ آیا بگوییم که ما بزرگ و 

وه دشمنان تنها گذاشتیم و نه در یاري او تیري به سوي آقاي خود و فرزند دختر پیغمبر خویش را در میان گر

دشمن افکندیم و نه طعن نیزه به اعداي او زدیم و نه ضربت شمشیري به کار بردیم ؛ به خدا سوگند که چنین 

امري نخواهد شد؛ ما هرگز از تو جدا نمی شویم و لکن خویش را سپر بال می نماییم و به نفس خود، تو را 

نیم تا آنکه در پیش روي تو کشته شویم و در هر مورد که تو باشی ما هم بوده باشیم . خدا نگاهداري می ک

زندگانی را بعد از تو زشت و قبیح گرداند! در این هنگام مسلم بن عوسجه از جاي برخاست با دل محزون این 

  گونه 

فْعنَا اءاءدا وباء رانی اللّهال ی اللّهفی ما متن عربی : ال ویبِس مهضْرُباءحی ومر مورِهدرَ فی صکْستّی اءح کلُ ذل

 فارِقْکاء لَمةِ، وجاربِالْح ملَقَذَفْتُه بِه ملُهقاتاء الحکُنْ لی سی لَم لَودي ، وبِی همقائ تثْبقالَ: اء .کعم وتماء واء

یک للّه الْحنَفی فَقالَ: ال واللّه یابنَ رسولِ اللّه ال نُخَلّیک اءبدا حتّی یعلَم اللّه اءنّا قَد حفظْنا فوقام سعید بنُ عبد ا
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یح خْرَجاء یی ثُمحاء ثُم قْتَلُ فیکنّی اءاء تملع لَوصلّی اللّه علیه و آله ، و دمحم هولسۀَ ریصذْري  اواء ثُم  -    

ما فارقْتُک حتّی اءلْقی حم امی دونَک، فَکَیف وإِنَّما هی قَتْلَۀٌ واحدةٌ ثُم اءنالُ     -   یفْعلُ بی ذلک سبعینَ مرَّةً

قالَ: ونِ ونُ الْقَیرٌ بیهز قام دا؟! ثُمبلَها اء ض اءۀَ الَّتی الانْقالْکَرام ثُم لْتنّی قُتاء تددلَو ولِ اللّهسنَ رابی اللّه

دك واءهلِ بیتک. قالَ: نُشرْت اءلْف مرَّةٍ وإِنَّ اللّه تَعالی قَد دفَع الْقَتْلَ عنْک وعنْ هؤُالء الْفتْیۀِ منْ إِخْوانک وولْ

حابِهصنْ اءۀٌ مماعج تَکَلَّمنا، فَاذا  ووهجودینا ویبِاء نَقیک داءالْف نا لَکنْفُسقالُوا: اءو کثْلِ ذلبِم  

ترجمه : در مکنون بسفت ، گفت : آیا همین طور تو را بگذاریم و از تو بر گردیم و برویم با آنکه این همه 

خواهد شد؛ خدا به من چنین امري را دشمنان اطراف تو را فرا گرفته باشند؟! هرگز! به خدا سوگند! چنین ن

نشان ندهاد؛ من خود به یاریت می کوشم تا آنکه نیزه خود را در سینه اعداء بزنم ، تا شکسته گردد و تا قائمه 

شمشیر به دست من است ایشان را ضربت می زنم و اگر مرا سالحی نباشد که با آن مقاتله کنم ، سنگ به 

خدمت شما جدا نمی شوم تا با تو بمیرم . راوي گوید: سعیدبن عبد اللّه حنفی  سوي آنها پرتاب خواهم کرد و از

برخاست و عرض نمود: نه واللّه ، ما تو را هرگز تنها نمی گذاریم و مالزم رکاب شما هستیم تا خدا بداند که ما 

شوم ، پس مرا در حقّ تو وصیت محمد پیغمبرش را محافظت کردیم و اگر بدانم که من در راه تو کشته می 

زنده می کنند و بعد از آن می سوزانند و خاکستر مرا بر باد می دهند و تا هفتاد مرتبه چنین کنند از تو جدا 

نخواهم شد تا آنکه مرگ خودم را در پیش روي تو ببینم چگونه یاري تو نکنم و حال آنکه یک مرتبه کشته 

هرگز انتها ندارد. پس از آن زهیر بن قین برپاي  شدن بیش نیست و بعد از آن به کرامتی خواهم رسید که

خاست و گفت : یابنَ رسولِ اللّه! دوست می دارم که کشته شوم و بعد از آن دوباره زده شوم تا هزار مرتبه 

چنین باشم و خداي متعال کشته شدن را از تو و این جوانان و برادران و اوالد و اهل بیت تو بردارد. و گروهی 

  حاب آن امام بر حقّ بر همین نَسق ، سخنان گفتند از اص

نِ بب دمحمقیلَ لنا. ولَینا ما عقَضَینا ورَبنا لفَیو نَکُونُ قَد کیدنَ ییلْنا بنُ قُتفی متن عربی : نَح یضْرَمشیرٍ الْح

لَ: عنْد اللّه اءحتَسبه ونَفْسی ، ما کُنْت اءحب اءنْ یوسرَ واءنَا اءبقی تلْک الْحالِ، قَد اءسرَ إِبنُک بِثَغْرِ الرَّي . فَقا

رحمک اللّه، اءنْت فی حلٍّ منْ بیعتی ، فَاعملْ فی فَکاك    -   بعده. فَسمع الْحسینُ علیه السالم قَولَه فَقالَ: 

کنإِب  -   فَقالَ: اء . داءتَعینُ بِها فی فسی رُودالْب االَْثْواب ههذ نَکإِب طعقالَ: فَاء .قْتُکا إِنْ فاریح باعکَلْتَنی الس

هحابصاءالم ونُ علیه السیسالْح باتدینارٍ. قالَ الرّاوي : و لْفتُها اءثْوابٍ قیمۀَ اءسخَم طاهعفَاء .خیهاء  لْکلَۀَ تاللَّی

  منْ عسکَرِ عمرَ بنِ ولَهم دوِي کَدوِي النَّحلِ، ما بینَ راکعٍ وساجِد وقائمٍ وقاعد. فَعبرَ إِلَیهِم فی تلْک اللَّیلَۀِ 

 ه دستها و روي هاي خویش حراستترجمه : و عرضه ها داشتند که جانهاي ما به فداي تو باد، ما تو را ب

کنیم تا آنکه در حضور تو کشته شویم و به عهد پروردگار خود وفا نموده و آنچه بر ذمت ما واجب است به می

جاي آورده باشیم . و در این حال ، محمدبن بشیر حضرمی را گفتند که فرزند تو در سرحد ري اسیر کفّار 

مرا محبوب نیست که او اسیر باشد و  گردیده . حضرمی گفت : او را و خود را در نزد خدا احتساب می کنم و
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من بعد از او زندگانی نمایم . چون امام حسین علیه السالم این سخن را از او بشنید فرمود: خدا تو را رحمت 

کناد؛ تو را از بیعت خود، حالل نمودم برو و کوشش نما که فرزندت را از اسیري برهانی . آن مؤ من پاك دین 

الم عرض کرد: جانوران صحرا مرا پاره پاره کنند بهتر است از اینکه از خدمت مفارقت به خدمت امام علیه الس

جویم . امام علیه السالم فرمود: پس این چند جامه برد یمانی را به فرزند دیگرت بده که او به وسیله آنها برادر 

به او عطا فرمود. راوي گوید:  خود را از اسیري نجات دهد. پس پنج جامه قیمتی که هزار اشرفی بهاي آنها بود

امام مظلومان با اصحاب سعادت انتساب ، آن شب را به سر بردند در حالتی که مانند زنبور عسل زمزمه دعا و 

ناله و عبادت از ایشان بلند بود؛ بعضی در رکوع و برخی در سجود و پاره اي در قیام و قعود بودند. پس در آن 

عد لعین بر آن قوم سعادت آیین عبور نمودند. ظاهر از عبارت آن است که به شب سی و دو نفر از لشکر پسر س

  ایشان ملحق شدند و حال حضرت امام علیه السالم همیشه در کثرت 

فاته. ص متن عربی : سعد إِثْنانِ وثَالثُونَ رجال. وکَذا کانَت سجِیۀُ الْحسینِ علیه السالم فی کَثْرَةِ صالته وکَمالِ

قالَ: قیلَ لعلی بنِ الْحسینِ علیهماالسالم :     -  الْعقْد   -   ابنُ عبد ربه فی الْجزْء الرّابِعِ منْ کتابِ    -   وذَکَرَ 

لَّیلَۀِ اءلْف رکْعۀٍ، فَمتی ك انَ یتَفَرَّغُ ما اءقَلَّ ولْد اءبیک؟ فَقالَ: اءلْعجب کَیف ولدت لَه، کان یصلّی فی الْیومِ وال

کسفْنَۀٍ فیها مرَ بِجماءو فَضُرِب طاطالم بِفُسنُ علیه السیسرَ الْحما کانَ الْغَداةُ اءقالَ: فَلَم .لنِّساءلَ لعجکَثیرٌ و 

یرَ بنَ خُضَیرٍ الْهمدانی وعبد الرَّحمنِ بنَ عبد ربه االَْنْصاري وقَفا علی فیها نُورةٌ، ثُم دخَلَ لیطْلی. فَرُوِي: اءنَّ برَ

 اءتَضْحک! ما هذه بابِ الْفُسطاط لیطْلیا بعده، فَجعلَ برَیرٌ یضاحک عبد الرَّحمنِ. فَقالَ لَه عبد الرَّحمنِ: یا برَیرُ

کحۀُ ضلُ ذ ساعفْعإِنَّما اءا، وال شابال ولَ کَهالْباط تببحنَّنی ما اءمی اءقَو ملع رٌ: لَقَدرَیلٍ. فَقالَ بال باطو کل

  استبشارا بِما 

ترجمه : صالت و در صفات کمالیه آن فرزند سرور کاینات ، بر این منوال بوده است . ابن عبد ربه از علماي 

ام ـوده که خدمت افضل المتهجدین امـخود ذکر نم    -   ریدـعقدالف   -  ارم از کتاب ـزو چهـامه در جـع

زین العابدین علیه السالم عرض نمودند که چقدر پدر بزرگوار تو را اوالد اندك بوده ؟ در جواب فرمود: عجب 

شبانه روزي ، هزار رکعت نماز می خواند!  دارم که من چگونه از او متولد گردیدم ؛ زیرا که آن حضرت در هر

پس با چنین حال چگونه فراغت داشت که بازنان مجالست نماید. راوي گوید: چون صبح روز دهم گردید 

  حضرت سیدالشهداء علیه السالم فرمان داد که خیمه بر پا نمودند و امر فرمود که کاسه بزرگی که عرب آن را 

ر از مشک فراوان و نوره کردند. پس آن جناب داخل آن خیمه گردید از براي می گویند، پ    -  جفنه    -

آنکه نوره بکشد. شوخی و شادمانی اصحاب در شب عاشورا چنین روایت است که بریر بن خُضَیر همدانی و 

ه انصاري بر در همان خیمه ایستاده بودند تا آنکه بعد از امام حسین علیه السالم ، آنها عبدالرّحمن بن عبد رب

ود و او را به خنده می آورد. با عبدالرحمن شوخی می نم    -  بریر   -   نیز نظافت نمایند. در آن حال 

ویی نیست ، در این حالت چگونه الرحمن به او گفت : اي بریر! این ساعت ، وقت خندیدن و بیهوده گعبد

ام جوانی و نه در حال پیري ، سخنان خندي ؟! بریر گفت : کسان من همه می دانند که من نه در هنگمی
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باطل و بیهوده را دوست نداشتم و این شوخی من از جهت اظهار خرّمی و بشارت است به آنچه که به سوي 

  آن خواهیم رفت ؛ به خدا سوگند، نیست

یافسبِاء مالْقَو نْ نَلْقی هؤُالءإِالّ اء وما ه اللّهفَو ،همتن عربی : نَصیرُ إِلَی ورقُ الْحنُعان ۀً، ثُمبِها ساع مهجنا فَنُعال

رٍ فَونَ خُضَیرا برَیالم بنُ علیه السیسثَ الْحعفَب .دعنِ سرَ بمع حابصاء بکرنَ. قالَ الرّاوي : ویالْع فَلَم مظَهع

الْح بوا. فَرَکعنْتَفی فَلَم مذَکَّرَهوا وعمسی الم ناقَتَهنُ علیه السیس  -    هقیلَ: فَرَستُوا.     -   ونْصفَاء متَهتَنْصفَاس

مالئکَۀِ واالَْنْبیاء فَحمد اللّه واءثْنی علَیه وذَکَرَه بِما هو اءهلُه، و صلّی علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و علَی الْ

تَبا لَکُم اءیتُها الْجماعۀُ وتَرْحا حینَ إِستَصرَخْتُمونا والهینَ فَاءصرَخْناکُم    -  واءبلَغَ فی الْمقالِ. ثُم قالَ:  والرُّسلِ،

 .کُمفا لَنا فی ایمانینا سلَیع لَلْتُموجِفینَ. سم  

ترجمه : مگر آنکه یک ساعت به شمشیرهاي خویش با این قوم به کار جنگ کوشش بیاوریم و بعد از آن با 

حور العین هم آغوش خواهیم بود. سخنرانی امام علیه السالم در صبح عاشورا راوي گوید: لشکر عنید عمر 

شْقیا را موعظه نماید و آن مؤ من نحس پلید سوار شدند، پس حضرت امام علیه السالم ، بریر بن خُضَیر را اَ

ناصح در مقابل آن گروه طالح شرط موعظه و نصیحت را به جا آورد ولی آنها گوش به نصایح او ندادند و 

ایشان را متذکّر ساخت ولی نفعی نبردند؛ پس خود آن حضرت به نفس نفیس مقدس بر شتر خویش و به قولی 

ست که ساکت شوند، پس ساکت شدند. آنگاه امام علیه السالم حمد بر اسب خود سوار گردید و از ایشان بخوا

و ثناي الهی نمود و ذکر خدا به آنچه که ذات مقدس حق را سزاوار است به جا آورد و بر مالئکه و انبیا و 

مرسلین ، درود فرستاد و در گفتار و طالقت لسان شرط بالغت بیان را به نهایت رسانید سپس این کلمات را 

مود: اي مردم ! زیان و سختی بر شما باد! هر آینه آن هنگام که سرگردان و حیرانید از ما طلب فریادرسی فر

شاید مراد آن حضرت طغیان معاویه لَعنَه اللّه باشد در زمان خالفت علی علیه السالم که اهل    -  کردید 

ر و جاهلیت باشد که در تیه ضاللت همه کوفه مبتال به طغیان و فساد او بودند و محتمل است که زمان کف

. پس ما مرکب هاي خود را    -   خلق ، حیران بودند و به شمشیر علی علیه السالم به شاهراه هدایت رسیدند

یعنی از مذلّت کفر یا از قید طغیان    -  راندیم و با شتاب به سویتان آمدیم از براي آنکه به فریادتان برسیم 

  ولی شما بر روي ما شمشیر     -  الص نماییم معاویه ، شما را خ

ع کُمدائَعاً اللَباء تُمحبصفَاء .کُمودعنا وودلی عناها عحنا نارا إِقْتَدلَیع شَشْتُمحرِ متن عربی : وبِغَی کُمیائلولی اء

تَرَکْتُمونا والسیف مشیم     -   لَکُم الْویالت     -   م. مهال عدلٍ اءفْشَوه فیکُم وال اءملٍ اءصبح لَکُم فیهِ

إِلَی تُمیتَد اعرَةِ الذُّبابِ، وها کَطَیتُم إِلَیرَعسنْ اءلکو ،فصتَحسا یي لَمالرَّاءنُ وطام شاءالْجالْفَر اشِ . و ها کَتَهافَت

بیدیا ع قا لَکُمحطانِ،  فَسنَفَثَۀَ الشَّیۀَ االَّْثامِ، وبصعو ،مرِّفی الْکَلحتابِ، ومذَةَ الْکنَبزابِ، وذاذَ االَْحشۀِ، واالُْم

هإِلَی تشَجو .قَدیم فیکُم رغَد اللّهلْ وجنّا تَتَخاذَلُونَ؟! اءعونَ، وضُدتَع هؤُالءنَنِ. اءی السطْفمو اء ترزتَاءو .ولُکُمص

 .کُمفُرُوع هلَیع  
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ترجمه : می کشیدید که آن شمشیر از خود ما در دست شما بود و شعله ور نمودید بر سوزانیدن ما آتشی را که 

ما خود بر سوزانیدن دشمنان خود و دشمنان شما، افروخته بودیم . اي مردم ! شما جمع شده اید براي یاري و 

و همراه شدید بر ضرر و هالکت آن کسانی که فی الحقیقۀ     -   بنی اُمیه    -   اعداي شمایند  نصرت آنانکه

با آنکه بنی امیه هیچ عدل و دادي در     -   اهل بیت علیهم السالم    -  دوستان و خیر خواهان شما بودند 

شید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید. میان شما واقع نساختند و هیچ گونه آرزوي شما را بر نیاوردند؛ آرام با

چندین واي بر شما باد! ما را فرو گذاشتید و یاري ما را ترك نمودید در حالتی که هنوز شمشیرها از غالف 

بیرون نیامده و دلها آرام است و راءي ها بر شعله ور شدن اثر جنگ استوار نگردیده بود. همانا خود به سوي 

که پرواز کند و از هر کرانه بر فساد گرد آمدید و همدیگر را خواندید مانند پروانه که فتنه شتافتید مانند مگسی 

ف و ـن امت و بی نام و ننگان طوائـد، اي نا آزاد مردان ایـت دور کنـزد. خدایتان از رحمــرو ریـش فـبر آت

اي آب دهان شیطان و بی اعتنایان به کتاب خدا و تحریف کنندگان کلمات حقّ و خویشاوندان گناه و ریزه

خاموش کنندگان چراغهاي سنّت و هدایت ؛ آیا این جماعت بنی امیه را مددکارید و از نصرت چون ما اهل 

بیت دوري می جویید؟ همانا کار شما همین است . به خدا سوگند که غَدر و مکْر شما قدیمی است و بیخ 

ه برآورده است ؛ همانا آن درخت پلیدي را مانید که درخت وجودتان بر غَداري بسته شده و بر مکّاري شاخ

  چون باغبان و آن کس 

ر ی قَدنَ الَّدعاب یعإِنَّ الدال وبِ. اءلْغاصکْلَۀٌ لاءرِ ولنّاظرٍ شَجا لثَ شَجخْباء نَ متن عربی : فَکُنْتُمینِ: بنَ اثْنَتَییکَزَ ب

یهالذِّلَۀِ. ولَّۀِ والسیمح نُوفاءو رَتطَهو تطاب ورجحنُونَ وؤْمالْمو ولُهسرو کلَنا ذل ی اللّهباءنَّا الذِّلَّۀُ. یم ۀٌ هات

ع قلَّۀِ الْعدد وخَذْلَۀِ مونُفُوس اءبِیۀٌ: منْ اءنْ تُؤْثرَ طاعۀَ اللِّئامِ علی مصارِعِ الْکرامِ. اءال وإِنّی زاحف بِهذه االُْسرَةِ 

فَإِنْ نَهزِم فَهزّامونَ قدما    -  . ثُم اءوصلَ کَالمه علیه السالم بِاءبیات فَرْوةَ بنِ مسیک الْمرادي :    -   النّاصرِ

نایانا ونْ ملکنٌ وبنا جبما إِنْ طغَلِّبینا ورُ مفَغَی إِنْ نُغْلَبلَۀ آخَرینا وود  

ترجمه : که آن را پرورش داده ، از آن تناول کند گلویش را سخت فرو گیر و اگر ستمکار از آن غاصبانه خورد 

بر ایشان گوارا شود. اینک عبید اللّه زنا زاده فرزند زنا زاده پا استوار نموده که من یکی از دو مطلب را اختیار 

ل او بودن ؛ اختیار ذلّت و خواري از سجیه ما بسیار دور است نه آن را نمایم : یکی کشته شدن و دیگري ذلی

خدا و رسولش بر ما می پسندد و نه مؤ منان پاك دین و نه آن دامن ها که از لوث دنائت پاکیزه است و نه 

چون  صاحبان همت عالیه و نه آن نفوس که دریغ دارند و ترجیح نمی دهند فرمانبرداري نانجیبان را بر آنکه

جوانمردان بزرگ همت در میدان جنگ به مردانگی کشته گردند. آگاه باشید که من با این عشیره خویش با 

وجود یاران کم ، براي جنگ با شما آماده ام ؛ پس آن سرور مردان روزگار و فرزند حیدر کرّار وصل نمود کالم 

؛ یعنی هرگاه ما را غلبه و نصرت نصیب گردد    -   ...فَانْ نَهزِم   -   خود را به ابیات فروة بن مسیک مرادي : 

و دشمن را شکست دهیم ، شیوه ما از قدیم ظفر یافتن بر خصم بوده و اگر مغلوب و مقتول شویم ، شکست 

خوردن از جانب ما نخواهد بود؛ زیرا عادت ما بر جبن و بد دلی نیست بلکه مرگ ما رسیده و نوبه ظفر یافتن 
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ش روزگار، دشمنان ما را بوده است وشیوه روزگار بر آن است که اگر شتر مرگ سینه خویش به مقتضاي گرد

را از در خانه مردمانی بلند نمود و از آنجا جابرخاست ناچار بر در خانه دیگري خواهد نشست و زانو بر زمین 

  ز مردم خواهد زد. بزرگان قوم من از دست شما دچار مرگ نشدند، چنانکه در قرنهاي دیرین نی

ی الْقُرُون متن عربی : إِذا ما الْموت رفَّع عنْ اءناسٍ کَالکلَه اءناخَ بِآخرینا فَاءفْنی ذلکُم سرَوات قَومی کَما اءفْن

   نا: اءفیقُوا سیلْقی الشّامتُونَ کَما لَقینااالَْولینا فَلَو خلْد الْملُوك إِذا خُلدنا ولَو بقی الْکرام إِذاً بقینا فَقُلْ للشّامتینَ بِ

بِکُم اءیم واللّه ال تَلْبثُونَ بعدها إِالّ کَرَیث ما یرْکَب الْفَرَس حتّی یدور بِکُم دور الرَّحی وتَقْلَقَ    -   ثُم قالَ:     -

بی عاء إِلَی هدهع دهرِ، عوحقَلَقَ الْم ۀٌ، ثُمغُم کُملَیع رُکُممکُنْ اءال ی ثُم ،کُمشُرَکاءو رَکُمموا اءعمجي ، فَاءدنْ ج

راط ها، إِنَّ ربی علی صاقْضُو إِلَی وال تُنْظرُونَ. إِنّی تَوکَّلْت علَی اللّه ربی وربکُم، ما منْ دابۀٍ إِالّ هو آخذٌ بِناصیت

 هِملَیثْ ععابو ،ماءقَطَرَ الس منْهع بِساح مللّهتَقیمٍ. اءسم  

ترجمه : دچار مرگ گردیده اند. اگر پایندگی در دنیا مر پادشاهان را میسر بودي ، البتّه ما نیز پایدار بودیم و 

دیم ؛ پس به شماتت کنندگان بگو که از چنانکه اگر بقاء مردمان کریم را ممکن باشد، ما نیز در دنیا باقی بو

مستی غرور به خود آیند و از شماتت ما خود داري نمایند؛ زیرا مرگی که ما را در بر گرفته ، آنها را نیز در بر 

خواهد گرفت . امام حسین علیه السالم پس از خواندن این اشعار، فرمود: به خدا سوگند! پس از این فتنه که 

به ناحق بریزید، کامران نخواهید بود االّ به اندازه آن مقدار که کسی بر اسب نشیند، که دور  انگیزید و خون مرا

زمانه بر شما دگرگون شود و روزگار مانند سنگ آسیا، شما را به گردش آورد و چنان در اضطراب افکند که در 

و پیمان پدر بزرگوارم  عهدسرگردانی مانند چرخی باشید که گرد محور خود بگردد و اینکه خبر دادم ، 

وح ـول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فراگرفته بود خطابات حضرت نـدم رسـان علیه السالم است که از جـمنامیرمؤ

علیه السالم را که به قوم خود می گفته ، آن گروه را به همان کلمات مخاطب فرمود که اکنون شما آراي خود 

که از براي خداي تعالی قرار داده اید، فراهم آورید. پس از این ، بدي و  را مصمم باشید و شُرکاي خود را

 شئامت کارتان بر خودتان مخفی نخواهد ماند. سپس حکم خویش بر من جاري نمایید و مرا چنانکه

خواهید مهلت دهید، ندهید که من توکّل بر خدایی نموده ام که پروردگار من و شماست و هیچ چرنده اي نمی

  نیست مگر اینکه زمام امرش در دست پروردگار است . خداوندا، باران رحمت را از ایشان بازگیر و سالهاي 

ف یسومهم کَاءسا مصبرَةً. فَإِنَّهم کَذَّبونا وخَذَلُونا. متن عربی : سنینَ کَسنَی یوسف. وسلِّطْ علَیهِم غُالم ثَقی

. ثُم نَزَلَ علیه السالم ودعا بِفَرَسِ رسولِ اللّهِصلّی اللّه    -  واءنْت ربنا علَیک تَوکَّلْنا وإِلَیک اءنَبنا وإِلَیک الْمصیرُ

اءنَّهم کانُوا خَمسۀً    -   رَکبه وعبی اءصحابه للْقتالِ. فَرُوِي عنِ الْباقرِ علیه السالم : علیه و آله اءلْمرْتَجِزِ، فَ

ینِ . وروِي غَیرُ ذلک. قالَ الرّاوي : فَتَقَدم عمرُ بنُ سعد ورمی نَحو عسکَرِ الْحس   -   واءربعینَ فارِسا وماءةِ راجِلٍ

نَ الْقَوم هامالس لَتقْباءمی ، ونْ رلُ مونّی اءاالَْمیرِ: اء نْدوا لی عدقالَ: اشْهمٍ وهالم بِسا الْقَطْرُ. علیه السنَّهمِ کَاء

 :حابِهَصالم الفَقالَ علیه الس  -    توإِلَی الْم ،توإِلَی الْم اللّه کُممحوا رقُوم هامالس هفَإِنَّ هذ ،نْهم دالَّذي ال ب
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کُممِ إِلَیلُ الْقَوسترجمه : قحط و خشکسالی را مانند سالهاي خشکسالی عصر حضرت یوسف علیه    -   ر .

    -  حجاج    - یا    -   مختار  -  مراد    -   ن بنی ثقیفی را بر آنها مسلّط کنالسالم بر این مردم بگمار و جوا

که شرب ناگوار مرگ را به آنها بچشاند؛ زیرا این مردم به ما دورغ گفتند و ترك یاري ما نمودند و     -   است 

تویی پروردگار ما و بر تو توکّل کردیم و به تو رو آورده ایم و بازگشت هر بنده اي به سوي تو خواهد بود. امام 

ده شد و اسب خاص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را حسین علیه السالم پس اداي این کلمات از مرکب پیا

بود طلب فرمود و بر آن اسب سوار شد و به قصد جدال وعزم قتال قلیل ،     -  مرتجز   -  که مسمی به 

لشکر خود را بیاراست . و از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که اصحاب آن جناب ، چهل و 

بودند و یک صد نفر پیاده و بجز این خبر، روایات دیگر هم وارد است . راوي گوید: عمر سعد پنج نفر سواره 

لَعنَۀُ اللّه علَیه در پیشاپیش لشکر بی دین آمده و تیري به جانب اصحاب فرزند خَیرُ الْمرسلین ، رها کرد و به 

ل کسی که تیرانداخت به سوي حسین ، اهل کوفه خطاب نمود که شما در نزد ابن زیاد، گواهی دهید که او

من بودم . در آن هنگام تیرها از آن ناکسان ، مانند قطرات باران به سوي لشکر امام حسین علیه السالم 

باریدن گرفت . حضرت امام علیه السالم به یاران خود فرمود: خدا شما را رحمت کناد، برخیزید به سوي مرگی 

ا این تیرها پیام آوران این گروه بی دین است به سوي شما. پس نائره قتال که چاره اي از آن نیست ؛ زیر

  مشتعل گردید و ساعتی از روز با هم در آویختند 

اعۀٌ. قالَ: متن عربی : فَاقْتَتَلُوا ساعۀً منَ النَّهارِ حملَۀً و حملَۀً، حتّی قُتلَ منْ اءصحابِ الْحسینِ علیه السالم جم

قُولُ: فَعلَ یعجو هتیحلی لع هدالم ینُ علیه السیسالْح ها ضَرَبنْد   -    لُوا لَهعإِذْ ج ودهلَی الْیع اللّه غَضَب إِشْتَد

سِ إِذْ عبدوا الشَّمس والْقَمرَ ولَدا، واشْتَد غَضَبه علَی النَّصاري إِذْ جعلُوه ثالثَ ثَالثَۀٍ، واشْتَد غَضَبه علَی الْمجو

یبهم إِلی شَیء مما  دونَه، واشْتَد غَضَبه علی قَومٍ اتَّفَقَت کَلمتُهم علی قَتْلِ ابنِ بِنْت نَبِیهِم. اءما واللّه ال اءج

   -   . وروِي عنْ موالنَا الصادقِ علیه السالم اءنَّه قالَ:    -  یریدونَ حتّی اءلْقَی اللّه تَعالی واءنَا مخَضَّب بِدمی 

 دعنُ سرُ بمع الم ونُ علیه السیسا الْتَقَی الْحقُولُ: لَمبی یاء تعمس  -    اللّه نَهلی     -   لَعع رْبالْح تقامو

رَفْرَف علی راءسِ الْحسینِ علیه السالم ، ثُم خُیرَ بینَ النَّصرِ علی اءعدائه وبینَ لقاء ساقٍ، اءنْزَلَ اللّه النَّصرَ حتّی تَ

اللّه قاءل فَاخْتار ،تابِ    -   اللّهن التَّرْسی فی کیسنُ حب دمحرٍ مو طاهبواها اءینِ   -   . رمِ الدعالقالَ  .    -  م

  اوي : ثُم صاح الْحسینُ علیه السالم : الرّ

ترجمه : و به قتال و جدال مشغول گردیدند و حمله پس از حمله می نمودند تا آنکه جماعتی از اصحاب 

سعادت انتساب آن جناب به درجه رفیعه شهادت فائز گشتند. راوي گوید: در آن هنگام امام اَنام علیه السالم 

را گرفت و فرمود: غضب خدا بر جماعت یهود شدید شد آن هنگام که فرزند از  دست برده محاسن شریف

براي خدا قرار دادند که گفتند عزَیر پسر خداست و شدید گردید غضب خدا بر گروه نصرانیان آن زمان که قائل 

آفتاب  است و همچنین غضب خدا سخت شد بر طائفه مجوسان که    -   ثالث ثالثه    -  شدند بر آنکه خدا 

و ماه را پرستش کردند بدون آنکه خدا را به وحدانیت پرستش نمایند و غضب الهی شدت خواهد گرفت 
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برگروهی که قول ایشان متّفق گردیده بر کشتن پسر دختر پیغمبر. اَّگاه باشید که اجابت این مردم نخواهم 

خدا را مالقات نمایم در حالتی که به خون  نمود در آنچه اراده کرده اند که با یزید عنید بیعت نمایم تا آنکه

روایت نموده که حضرت     -   معالم الدین    -  خود آغشته باشم . ابوطاهر محمدبن حسین برْسی در کتاب 

امام به حق ناطق امام صادق علیه السالم فرمود که از پدر بزرگوار خود امام باقر شنیدم که فرمود: در آن 

با عمر سعد لعین مالقات نمود و نائره قتال مشتعل گردید خداي متعال س نصرت از هنگام که حضرت امام 

آسمان نازل فرمود تا آنکه مانند مرغ بر باالي سر امام مظلوم علیه السالم پرباز نمود و آن جناب مخیر گردید 

و به درجه رفیعه شهادت میان آنکه بر لشکر دشمنان ، مظفّر و منصور باشد و یا آنکه مالقات پروردگار نماید 

  نائل شود. 

. قالَ: فَإِذَا الْحرُّ    -   اءما منْ مغیث یغیثُنا لوجه اللّه، اءما منْ ذاب یذُب عنْ حرَمِ رسولِ اللّه   -  متن عربی : 

و لَ؟ فَقالَ: إِيهذَا الرَّج نْتلٌ اءقاتماء :فَقالَ لَه ،دعنِ سرِ بملی علَ عقْباء الرّیاحی قَد زیدنُ یب رُهسیتاالً اءق اللّه

 قَفورُّ وضَی الْحدي . قالَ: فَماالَْی یحتَطو یرَ الرُّؤُوسنْ تَطاء لْ. فَقالَ لَهثْلُ االِْفْکم خَذَهاءو حابِهصنْ اءفا مقوم

 ،تُکودلِ الْکُوفَۀِ لَما عهاء عشْجنْ اءقیلَ: م لَوو ،ریبلَم رَكمإِنَّ اء اللّهسٍ: وونُ اءهاجِرُ بالْم راهفَما هذَا الَّذي اء

 یرُ نَفْسی بینَ الْجنَّۀِ وِالنّارِ، فَواللّه ال اءخْتار علَی الْجنَّۀِ شَیئا ولَو قُطِّعت واءحرِقْت. ثُممنْک؟ فَقالَ: إِنّی واللّه اءخَ

إِلَی تإِنّی تُب مللّهقُولُ: اءی وهو هساءلی رع هدیالم ونِ علیه السیسدا إِلَی الْحقاص هفَرَس ضَرَب ک فَقَد ،لَیع فَتُب

 .کنَبِی بِنْت الدواءو کیائلواء قُلُوب تبعراء  

ترجمه : پس آن حضرت لقاي خدا را اختیار نمود و نصرت آسمان و کمک فرشتگان الهی را نپذیرفت . راوي 

که آیا فریادرسی هست که از  گوید: پس از آن ، امام حسین علیه السالم در مقابل لشکر کوفیان ، فریاد برآورد

براي رضاي پروردگار به فریاد ما برسد؟ آیا کسی هست که از حرم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ، شرّ 

دشمنان را دفع نماید؟ راوي گوید: در این هنگام حرّ بن یزید ریاحی رو به سوي عمرسعد پلید آورد و فرمود: 

عمرسعد گفت : به خدا قسم ، جنگی خواهم نمود که آسانترین مرحله آیا با این مظلوم جنگ خواهی کرد؟! 

اش این باشد که سرها از بدنها به پرواز در آید و دستها از تن ها بیفتد. راوي گفته که حرّ بعد از شنیدن این 

در آمد. سخن ، به گوشه اي رفت و از یاران خود کناره گرفت و در مکانی دور از آنها بایستاد و بدنش به لرزه 

یکی از مهاجرین اَوس او را گفت : به خدا قسم کار تو مرا به شک و تردید انداخته ، اگر از من بپرسند که 

شجاع ترین مرد اهل کوفه کیست ، من از نام تو نمی گذرم ؛ پس این چه حالی است که در تو می بینم ؟! حرّ 

می بینم وبه خدا سوگند که هیچ چیز را بربهشت ، در جواب او گفت : به خدا که خودرا میان بهشت و جهنّم 

اختیار نمی کنم اگر چه بدنم را پاره پاره کنند و بسوزانند! توبه حر رضی عنداهللا سپس حرّ نامدار بعد از این 

گفتار، مرکب جهانید با نیتی صادق عزم کعبه حضور فرزند رسول صلّی اللّه علیه و آله نمود و دست را بر سر 

ودم و از درگاه احدیتت مسئلت ؛ یعنی خداوندا! به سوي تو انابه نم   -   أَللّهم...   -  می گفت : نهاده و 

  نمایم که توبه مرا قبول فرمایی ؛ می
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بِک عجعجوعِ ونِ الرُّجع کسبالَّذي ح کبنَا صاحاء داكف لْتعالم : جنُ علیه السیسلْحقالَ لما متن عربی : و ،

ۀٍ؟ فَقالَ الْحبنْ تَولْ تَري لی مفَه ،إِلَی اللّه بنا تائاءري ، وما اء لُغُونَ بِکبی منَّ الْقَواء ظَنَنْتالم : سنُ علیه السی  

. فَقالَ: اءنَا لَک فارِسا خَیرٌ منّی راجِالً، وإِلَی النُّزُولِ یصیرُ آخرُ اءمري . ثُم    -   نَعم یتُوب اللّه علَیک فَاءنْزِلْ   -

کُونَ اءنْ اءذَنْ لی اءفَاء ،کلَیع نْ خَرَجلَ مواء قالَ: فَإِذا کُنْت حصافنْ یمکُونَ ملّی اءلَع ،کیدنَ ییلَ قَتیلٍ بو

ماعَنَّ جنَ االَّْنِ، اللَ قَتیلٍ مواء رادا اءتابِ: إِنَّمالْک عۀِ. قالَ جامیامی الْقدا غَدا فمحم كدج .درکَما و لَهلُوا قَبۀً قُت

اءحسنَ قتالٍ حتّی قَتَلَ جماعۀً منْ شُجعانٍ واءبطالٍ. ثُم استَشْهد، فَحملَ إِلَی الْحسینِ  فَاءذنَ لَه، فَجعلَ یقاتلُ

  علیه السالم ، فَجعلَ یمسح التُّراب عنْ وجهِه ویقُولُ: 

ن ـده ام . به خدمت امام حسیترجمه : زیرا دلهاي اولیاي تو و اوالد دختر پیغمبر تو را به رعب و خوف افکن

علیه السالم عرضه داشت : فدایت گردم ! منم آن کسی که مالزم خدمتت بودم و تو را از برگشتن به سوي 

مکه یا مدینه مانع گردیدم و کار را بر تو سخت گرفتم و گمانم نبود که این گروه بی دین ظلم را به این اندازه 

شت به سوي خدا نمودم ، آیا توبه من پذیرفته است ؟ امام علیه السالم که دیدم برسانند و من توبه و بازگ

فرمود: بلی ، خدا توبه تو را قبول خواهد فرمود، حال از مرْکَب خود فرود آي . حرّ عرض نمود: چون عاقبت امر 

م و در راه شما من از اسب در افتادن است ؛ پس سواره بودنم بهتر از پیاده شدنم است تا اینکه به میدان بشتاب

کشته شوم . حرّ پس از آن مالطفت و محبت که از آن سرور مشاهده نمود، عرضه داشت : چون من اول 

کسی بودم که برتو خروج کردم و در مقابل تو ایستادم ، پس اذن عطا فرما که اول کسی باشم که در حضور 

با جد بزرگوارت صلّی اللّه علیه و آله  تو کشته می شود، شاید در فرداي قیامت یکی از اشخاصی باشم که

مصافحه می نمایند. مؤ لف کتاب گوید: مراد حرّ این بود که اول کسی که همان آن کشته می شود او باشد و 

االّ قبل از شهادت حرّ، جماعتی از لشکر حضرت به درجه شهادت نائل آمده بودند؛ چنانکه این مطلب در اخبار 

آن حضرت اذن جهاد به حرّ سعادتمند داد و آن شیر بیشه هیجا به چاالکی ، خود را  دیگر هم وارد است . پس

  به دریاي لشکر در انداخت و بازوي مردانگی برنواخت و نبردي نمود که بهتر از آن متصور نبود. 

. قالَ الرّاوي : وخَرَج    -   ا واالَّْخرَةِفی الدنْی    -   کَما سمتْک اءمک حرّا    -  اءنْت الْحرُّ    -  متن عربی : 

ه: فی اءنْ یقْتُلَ الْمحقُّ برَیرٌ بنُ خُضَیرٍ، وکانَ زاهدا عابِدا، فَخَرَج إِلَیه یزید بنُ معقل واتَّفَقا علَی الْمباهلَۀِ إِلَی اللّ

یرٌ. ولَم یزَلْ یقاتلُ حتّی قُتلَ رضْوانُ اللّه علَیه. قالَ الرّاوي : وخَرَج وهب بنُ منْهما الْمبطلَ، فَتَالقَیا، فَقَتَلَه برَ

الْکَلْبی ، فَاءحسنَ فی الْجالد وبالَغَ فی الْجِهاد، وکانَ معه امرَاءتُه ووالدتُه، فَرَجع إِلَیهِما     -  جناحِ   -   حبابِ 

  لَ: یا اءماه، اءرضَیت اءم ال؟ فَقالَت: ال، ما رضَیت حتّی تُقْتَلَ بینَ یديِ الْحسینُ علیه السالم . وقا

ترجمه : در آن گیرو دار، گروهی از شجاعان و دلیران اهل کوفه را به خاك هالکت انداخت تا آنکه شربت 

ن ـرّ را خدمت امام حسیـآغوش گردید. چون بدن مجروح حن هم ـاکش با حورالعیـشهادت نوشید و روح پ

       علیه السالم آوردند، سبط خواجه لَوالك باکمال راءفت و مالطفت ، خاك را از صورت او پاك نمود و فرمود: 
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وانمرد آزاد در دنیا نام نهاده و تویی ج    -  حرّ   -   ؛ تویی آزادمرد، چنانکه مادرت تو را    -  اءنْت الْحرُّ...   -

و آخرت ! راوي گوید: بریر بن خُضَیر به قصد جهاد با اهل عناد، بیرون دوید و او مردي پارسا و از جمله از 

زهاد و عباد بود. پس یزیدبن معقل بدآیین ، براي مبارزه حرّ، از لشکر عمرسعد لعین ، بیرون آمد. پس از 

دند که مباهله نمایند بر این نیت که هر یک از ایشان که بر باطل است به مالقات ، هر دو اتفاق بر این کر

دست آنکه بر حق است کشته شود. با همین تصمیم با هم در آویختند و مشغول مقاتله گردیدند، آخر االمر آن 

پلید را به درك آن یزیدبن معقل     -   بریر   -   جان به مالک دوزخ بداد و     -  بریر   -   ملعون به دست 

فرستاد. باز آن مؤ من پاك دین مشغول مقاتله با آن قوم بد آیین گردید تا شربت شهادت نوشید. راوي گوید: و 

کلبی طالب نوشیدن جام شهادت گردید و به طرف میدان آمد و نیکو     -  حباب    -   یا    -  به جناح 

جالدتی نمود و مبالغه در جهاد و کوشش بسیار در جنگ با اهل عناد فرمود و زوجه و مادرش هر دو در کربال 

با او بودند. پس از اداي شرایط جوانمردي و اظهار جالدت خویش ، از میدان نبرد به نزد ایشان شتافت و به 

  ادر م

ع زُبعاء نَییا ب :هماء لَه فَقالَت .کنی فی نَفْسعال تَفْج کلَیع بِاللّه :تُهراءإِم قالَتمتن عربی : و جِعارها ولنْ قَو

م یزَلْ یقاتلُ حتّی قُطعت یداه، فَاءخَذَت فَقاتلْ بینَ یدي إِبنِ بِنْت نَبِیک تَنَلْ شَفاعۀَ جده یوم الْقیامۀِ. فَرَجع، ولَ

اللّه صلّی اللّه علیه  إِمرَاءتُه عمودا، فَاءقْبلَت نَحوه وهی تَقُولُ: فداك اءبی واءمی قاتلْ دونَ الطَّیبِینَ حرَمِ رسولِ

ءخَذَت بِثَوبِه، وقالَت: لَنْ اءعود دونَ اءنْ اءموت معک. فَقالَ الْحسینُ علیه و آله ، فَاءقْبلَ لیرُدها إِلَی النِّساء، فَا

، فَانْصرَفَت إِلَیهنَّ. ولَم یزَلِ    -   جزیتُم منْ اءهلِ بیتی خَیرا، إِرجِعی إِلَی النِّساء یرْحمک اللّه   -   السالم : 

علی تلُ حتّی قُتلَ، رِضْوانُ اللّه علَیه. ثُم خَرَج مسلم بنُ عوسجۀَ، فَبالَغَ فی قتالِ االَْعداء، وصبرَ الْکَلْبی یقا

  اءهوالِ الْبالء، حتّی سقَطَ إِلَی 

در حضور  ترجمه : خود گفت : آیا تو از من راضی شدي ؟ مادرش گفت : من از تو راضی نخواهم شد تا آنکه

امام علیه السالم کشته شوي . زوجه اش نیز گفت : تو را به خدا سوگند می دهم مرا به عزاي خودت منشان . 

مادرش گفت : اي فرزندم ! به سخن او گوش مده و از راءي همسرت کناره جستن را اَولی بدان و به سوي 

آله کشته شوي که در روز قیامت به شفاعت جد  میدان برگرد تا در حضور پسر دختر پیغمبر صلّی اللّه علیه و

رو به میدان بال آورده و جنگ جانانه نمود تا آنکه دستهایش از بدن     -  وهب    -  بزرگوار او برسی ؛ پس 

: شتافت در حالی که میگفت    -  وهب    -   جدا گردید. در این هنگام همسر او عمودي برداشت و به یاري 

ت باد! تو همچنان در حضور اهل بیت عصمت و طهارت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پدر و مادرم فدای

جنگ و جالدت نما. وهب برگشت تا او را به خیمه زنان برگرداند، همسرش گفت : برنمی گردم مگر آنکه با 

عوض احسان تو  تو بمیرم ! حضرت سیدالشهدا علیه السالم به آن عفیفه ، فرمود: خدا تو را رحمت کناد و در

به ما اهل بیت ، جزاي خیرت دهاد، برگرد. پس آن زن اطاعت کرد و برگشت . وهب دوباره مشغول جنگ شد 

تا به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پس از او، مسلم بن عوسجه رحمه اللّه قدم به میدان مردي نهاد و مهیا 
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ار نماید. او با کمال جهد و مبالغه ، کوشش در جهاد با اهل گردید که تا جان خود را نثار قدم فرزند سید اَبر

  عناد، فرمود و بر تحمل سختی هاي بال، صبر بی منتها نمود تا 

الْح رٍ. فَقالَ لَهظاهنُ مب بیبح هعمالم ونُ علیه السیسالْح هشی إِلَیقٌ، فَممر بِهضِ ونُ علیه متن عربی : االَْریس

دیالً   -   الم : السلُوا تَبدما برُ ونْتَظنْ یم منْهمو هبنْ قَضی نَحم منْهفَم ،ملسیا م اللّه کمحر  -    نْهنا مدو .

: بشَّرَك اللّه بِخَیرٍ. ثُم قالَ لَه حبیب، فَقالَ: عزَّ علَی مصرَعک یا مسلم اءبشرْ بِالْجنَّۀِ. فَقالَ لَه مسلم قَوالً ضَعیفا

 فَقالَ لَه .کمهبِکُلِّ ما اء إِلَی ینْ تُوصاء تببی االَْثَرِ الََحنّی فاء لَمعنَّنی اءال اءلَو :بیبح وصیکفَإِنّی اء :ملسم

الم فَقاتلْ دونَه حتّی تَموت. فَقالَ لَه حبیب: الََنْعمنَّک عینا. ثُم واءشار بِیده إِلَی الْحسینِ علیه الس    -  بِهذا 

ذالم ، فَاءنَ علیه السیسذَنَ الْحتَاءنُ قُرْظَۀَ االَْنْصاري ، فَاسرُو بمع فَخَرَج .هلَیع رِضْوانُ اللّه مات .نَ لَه  

د که امام مؤ تمن بر بالین آن زمین افتاد و هنوزش رمقی در تن بوترجمه : آنکه از صدمه جراحات بر روي 

من ممتحن ، پیاده قدم رنجه فرمود و حبیب بن مظاهر نیز در خدمت آن جناب بود. پس جناب ابی عبداللّه مؤ

         علیه السالم به او فرمود: خداتو را رحمت کناد. آنگاه امام حسین علیه السالم این آیه را تالوت فرمود: 

-   ...منْه؛ یعنی کسانی از مردمان هستند که مدت زندگانی را به سر بردند و در راه     -   17   -      -  فَم

خدا شهادت را اختیار نمودند و بعضی دیگر در انتظارند و نعمتهاي الهی را تبدیل نکردند. حبیب بن مظاهر 

وسجه ! بر من دشوار است تو را به این حال بر روي نزدیک مسلم بن عوسجه آمد گفت : اي مسلم بن ع

زمین ببینم ؛ اي مسلم ! بشارت باد تو را به بهشت عنبر سرشت . مسلم بن عوسجه در جواب او به آواز ضعیف 

گفت : خدا تو را بشارت دهاد به جنّت . حبیب گفت : اگر نه این بود که به یقین می دانم من نیز به زودي به 

وم ، البته دوست داشتم که وصیت خود را به من نمایی و آنچه که در نظرت مهم است وصیت تو ملحق می ش

و اشاره به سوي امام     -  کنی . مسلم بن عوسجه گفت : وصیت من به تو، خدمت به این بزرگوار است 

خوش دار که که در حضورش جهاد کن تا کشته شوي . حبیب بن مظاهر گفت : دل     -   علیه السالم نمود 

به وسیله به جاآوردن این کار، چشمت را روشن خواهم نمود. در این لحظه روح پاك مسلم بن عوسجه به 

انصاري به قصد جانثاري از لشکرگاه شاه     -   18   -   شاخسار جنان پرواز کرد. سپس عمرو بن قرظه 

  مظلومان با دل و جان ، 

إِلَی الْجزاء وبالَغَ فی خدمۀِ سلْطانِ السماء حتّی قَتَلَ جمعا کَثیرا منْ حزْبِ  متن عربی : فَقاتَلَ قتالَ الْمشْتاقینَ

هدبِی إِال اتَّقاه مهالم سنِ علیه السیستی إِلَی الْحاءکانَ ال یو .جِهادو دادنَ سیب عمجو ،نِ زِیادإِالّ  اب فیال سو

هبِم نِتَلَقّاهیسإِلَی الْح نَ بِالْجِراحِ. فَالْتَفَتثْختّی اءح ،وءالم سنِ علیه السیسلُ إِلَی الْحصکُنْ یی فَلَم .هتعلیه  ج

اللّه صلّی اللّه نَعم، اءنْت ؟اءمامی فی الْجنَّۀِ، فَاقْرَاء رسولَ    -   السالم وقالَ: یابنَ رسولِ اللّه اءوفَیت؟ قالَ: 

  . فَقاتَلَ حتّی قُتلَ رضْوانُ اللّه علَیه.    -  علیه و آله عنِّی السالم واعلَم اءنّی فی االَْثَرِ
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ان ـشکار در میان گروه نابکار، در افتاد و مشتاقانه همچو عاشق رـهمچون شی    -   عمرو   -  ترجمه : پس 

به امید ثواب روز جزاء و به قصد خدمتگذاري سلطان سماء، یک و تنها، خویش را  بی باك ، مردانه و چاالك ،

به دریاي لشکر دشمن زد و جمعی از نیروهاي ابن زیاد غدار را به دار البوار فرستاد. آن بزرگوار گاهی با تیغ 

رمود و گاهی هم به زبان ، زیان آن گروه بی ایمان را منع می نمود و آنها را به نصایح مشفقانه موعظه می ف

کار جنگ مشغول بود و هیچ تیري به جانب امام علیه السالم پرتاب نمی شد مگر اینکه آن تیر را به دست 

خود می گرفت و هیچ شمشیري به سوي امام فرود نمی آورد مگر آکه به تن و جان خویش آن را می خرید و 

سیدالشهداء وارد نگردید تا آنکه از کثرت جراحات ،  تا جان در بدن داشت خود را سپر بالگردان امام مظلومان

ضعف بدن آن بزرگوار مستولی گردید. پس نگاه مشتاقانه اي به جانب امام حسین علیه السالم نمود و عرضه 

ول درگاه است ؟ امام حسین ـول و وفاي به عهد خویش ، مقبـابن رسول اهللا ! آیا خدمت من قبـداشت : ی

علیه السالم به منطق صواب در جواب او، بلی فرمود و او را مژده به بهشت داد و فرمود: فرداي قیامت چون به 

  سوي من شتابی ، و بدان که من نیز در دنبال تو روانم و به زودي به نزد شما می آیم . 

بی ذَرلی اءونٌ موج رَزب الم : متن عربی : ثُمنُ علیه السیسالْح فَقالَ لَه .ودسدا اءبکانَ عفی إِذْنٍ    -   ، و نْتاء

ی الرَّخاءنَا فاء ولِ اللّهسنَ رابنا. فَقالَ: یتَلْ بِطَریقۀِ، فَال تَبلْعافیتَنا طَلَبا لعنّی ، فَإِنَّما تَبی مفو کُمصاعق سلْحاء 

ةِ اءالشِّدنَّۀِ، فَیبِالْج لَیع فَتَنَفَّس ،دونی الََسلَوو بی لَلَئیمسإِنَّ حنَتْنٌ وإِنَّ ریحی لَم اللّهو .ریحی خْذُلُکُم طیب

م. ثُم قاتَلَ حتّی ویشْرُف حسبی ویبیض وجهی ، ال واللّه ال اءفارِقُکُم حتّی یخْتَلطَ هذَا الدم االَْسود مع دمائکُ

 ،اللّه دببا عنِ: یا اءیسلْحداوي ، فَقالَ لیالص دنُ خالرُ بمع رَزب ثُم .هلَیع ضْوانُ اللّهلَ، رقُت تممه قَد داكف لْتعج

لْحنْ اءحـاءصکَـقَ بِاءو ،حـابِکو راكفَاء تَخَلَّفنْ اءاء ترِهیـیدا فَریدا بیسالْح قَتیالً. فَقالَ لَه کلهنُ ـنَ اء

  علیه السالم : 

ترجمه : عمرو بن قرظه جنگ را ادامه داد تا اینکه شربت شهادت سرکشید و به سراي دیگر پرکشید. پس از 

ذن جهاد طلبید. آن موالي ابوذر که غالمی سیاه بود شرفیاب حضور سیدالشهدا گردید و ا    -  جون    -   او، 

حضرت فرمود: به هر جا که خواهی برو؛ زیرا تو با ما آمده اي براي طلب عافیت ، چون قدم در میدان جنگ 

عرض نمود: یابنَ رسولِ اللّه! من در زمان     -  جون    -  نهادي حاال در راه ما خود را در آتش بال میفکن . 

نعمتت بودم اکنون که هنگام سختی و دشواري است چگونه توانم  خوشی و هنگام آسایش ، کاسه لیس خوان

شما را تنها گذاشته و بروم ؟! به خدا سوگند که رایحه من بد و حسبم پست و رنگم سیاه است ، اینکه بر من 

منّت گذار تا من نیز اهل بهشت شوم و رایحه ام نیکو و جسمم شریف و روي من هم سفید گردد. به خدا که 

از خدمت شما جدا نشوم تا آنکه این خون سیاه خود را با خونهاي شما مخلوط نسازم . سپس همچون هرگز 

نهنگ خود را به دریاي لشکر زد و جنگ نمایان بود که تا به امتیاز خاص شهادت ممتاز و مرغ روحش به ذُروه 

ختن کرد و خواست که مردانه به اَعلی پرواز نمود. راوي گوید: پس از آن ، عمروبن خالد صیداوي قصد جان با

میدان محاربه مبادرت نماید. پس به خدمت سیدالشهداء آمد عرض نمود: یا اباعبداللّه ، جانم به فدایت باد! 
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وار است که زنده باشم و تو را تنها و ـرا ناگـهمت بر آن گماشته ام که به اصحاب حضرتت ملحق گردم و م

  بیت ، شما را مقتول مشاهده نمایم .  بی کس ببینم یا آنکه در حضور اهل

: اللّه علَیه. قالَ الرّاوي . فَتَقَدم فَقاتَلَ حتّی قُتلَ رِضْوانُ   -  تَقَدم فَإِنّا الحقُونَ بِک عنْ ساعۀٍ   -  متن عربی : 

علیه السالم یقیه السهام والسیوف والرِّماح بِوجهِه وجاء حنْظَلَۀُ بنُ سعد الشَّبامی ، فَوقَف بینَ یديِ الْحسینِ 

عادمِ نُوحٍ وبِ قَواءثْلَ دزابِ ممِ االَْحوثْلَ یم کُملَیع خافمِ إِنّی اءنادي : یا قَوخَذَ یاءو .رِهنَحنْ والَّذینَ مو ودثَمو 

 ا للْعباد. ویا قَومِ إِنّی اءخاف علَیکُم مثْلَ یوم التَّناد، یوم تَولُّونَ مدبِرینَ ما لَکُم منَ اللّهبعدهم، وما اللّه یرید ظُلْم

ینِ علیه لْحسمنْ عاصمٍ، یا قَومِ ال تَقْتُلُ حسینا فَیسحتُکُم اللّه بِعذابٍ وقَد خاب منِ افْتَري . ثُم الْتَفَت إِلَی ا

  السالم وقالَ: اءفَال نَرُوح إِلی ربنا ونَلْحقُ بِاءصحابِنا؟ 

ترجمه : حضرت سیدالشهداء علیه السالم به او فرمود: قدم به میدان بِنه که ما نیز پس از ساعتی دیگر، به شما 

ود تا گوي شهادت ربود. ملحق خواهیم شد. پس آن مخلص پاك دین در مقابل لشکر کین ، آمد و جهاد نم

در مقابل نور دیده رسول     -  رِضْوانُ اللّه علَیه     -   رِضْوانُ اللّه علَیه. راوي گوید: حنظله بن اسعد شامی 

اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قرَّة العین بتول ، بایستاد و هر چه تیر و نیزه و شمشیر به سوي آن حضرت می آمد، 

دن خود را در مقابل باز می داشت و آنها را به دل و جان در راه حسین علیه السالم خریدار بود و صورت و گر

؛ اي قوم     -  19   -     -  ... یا قَومِ إِنّی ...   -   به آواز بلند فریاد می زد و آیات قرآن را تالوت می نمود:

شین چون قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از من ! بر شما می ترسم از روزي همانند روزهاي امت هاي پی

و     -  همانطور که بر آنها نازل کرده بود   -  ایشان بودند و کافر شدند، خداي تعالی عذاب بر شما نازل کند 

خداي متعال اراده ظلم در حق بندگان خود ندارد؛ اي گروه ! می ترسم بر شما از عذاب روز قیامت ، و آن 

روي می گردانید و فرار می کنید اما بجز خداي تعالی پناهگاه و حفظ کننده اي براي خود  روزي است که

اي مردم ! حسین را به شهادت نرسانید که خداي متعال شما را هالك خواهد نمود و از     -   نخواهید دید.

  رحمت خدا نومید خواهد شد آن کسی که به خدا افترا ببندد. 

:لی  متن عربی : فَقالَ لَهبال ی لْکإِلی مما فیها ونْیا ونَ الدم رٌ لَکخَی وإِلی ما ه حلی رفَقاتَلَ    -   ب ،مفَتَقَد .

 هرِ، فَاءمرَقتالَ االَْبطالِ، وصبرَ علَی احتمالِ االَْهوالِ، حتّی قُتلَ، رِضْوانُ اللّه علَیه. قالَ: وحضَرَت صالةُ الظُّ

 فصبِن همامما اءتَقَدنْ یاء نَفیالْح اللّه دبنَ ععیدا بسنِ ونَ الْقَیرا بیهالم زنُ علیه السیسالْح ثُم ،هعم نْ تَخَلَّفم

ب عیدس مفَتَقَد ،مهالم سنِ علیه السیسلَ إِلَی الْحصفَو .فالةَ الْخَوص لّی بِهِمص قیهی قَفوو ،ینَفالْح اللّه دبنُ ع

 .ودثَمو نَ عادلَع منْهالْع مللّهقُولُ: اءی وهضِ وقَطَ إِلَی االَْرتّی سال تَخَطّی حما زالَ، و هنْفْسب کغْ نَبِیلباء مللّهاء

  الْجِراحِ، فَإِنّی اءردت ثَوابک فی نُصرَةِ ذُریۀِ نَبِیک.  عنِّی السالم، واءبلغْه ما لَقیت منْ اءلَمِ
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ترجمه : پس از موعظه ، ملتفت کعبه مراد و امام عباد، گردید وعرض نمود: آیا وقت آن نشده که به سوي 

ر با وفا، فرمود: پروردگار خود رویم و به برادران خویش ملحق شویم ؟ سیدالشهداء علیه السالم در جواب آن یا

بلی ، برو به سوي آنچه که از دنیا ومافیها براي تو بهتراست و به سوي سلطنت آخرت که هرگز آن را زوال و 

نابودي نباشد. پس حنظلۀ بن اسعد چون شیر شکار، قدم در مضْمار کارزار نهاد و جنگ پهلوانان را پیشنهاد 

ترسهاي بال، شعار خویش نمود تا آنکه به دست فرقه اَشْقیا  خاطره هاي سعادتمند خود ساخت و شکیبایی را بر

به شهادت نائل آمد. برگزاري نماز ظهر عاشورا راوي گوید: وقت نماز ظهر رسید، حضرت امام علیه السالم 

زهیر بن قین و سعیدبن عبداللّه حنفی را به فرمان خاص ، عزّ اختصاص داد که در پیش روي آن کعبه مقصود 

ن به عنوان جانبازي بایستند و آنگاه امام حسین علیه السالم با جمعی از یاران باقیمانده خود نماز خوف عالمیا

را خواندند، در این حال ، تیري از جانب اهل وبال به سوي فرزند ساقی آب زالل ، آمد. سعیدبن عبداللّه قدم 

بول نمود. به همین منوال پاي مردانگی استوار جانبازي پیش نهاد و آن تیر بال را به دل و جان بر تن خود ق

شد و قدم ازقدم بر نمی داشت تا خود هدف آنچه جراحات به سوي آن حضرت رسیده بود، گردید و از بسیاري 

زخم ها که بر بدن آن عاشق باوفاء، وارد شده بود، بر روي زمین غلطید و در آن حال می گفت : خدایا! این 

  ن چون قوم عاد و ثمود. گروه بی حیا را، لعنت ک

ینْ ضَرْبِ السم وي ما بِهما سهشَرَ سثَالثَۀَ ع بِه جِدفَو ،هلَیع رِضْوانُ اللّه هبقَضی نَح نِ متن عربی : ثُمطَعو وف

اً کَثیرَ الصالةِ، فَقاتَلَ قتَالَ االَْسد الرِّماحِ. قالَ الرّاوي : وتَقَدم سوید بنُ عمرو بنِ اءبِی الْمطاعِ، وکانَ شَریف

م یزَلْ کَذلک ولَیس الْباسلِ، وبالَغَ فی الصبرِ علَی الْخَطَبِ النّازِلِ، حتّی سقَطَ بینَ الْقَتْلی وقَد اءثْخنَ بِالْجِر احِ، ولَ

یسلَ الْحقُولُونَ: قُتی مهعمتّی سح راكح لَ، بِهتّی قُتبِها ح ملُهقاتلَ یعجکّینا، وس نْ خُفِّهم خْرَجاءلَ ونُ، فَتَحام

    نُوا کَما قیلَ:رضْوانُ اللّه علَیه. قالَ: وجعلَ اءصحاب الْحسینِ علیه السالم یسارِعونَ إِلَی الْقَتْلِ بینَ یدیه، وکا

  قَوم إِذا نُودوا لدفْعِ ملمۀٍ والْخَیلُ بینَ مدعسٍ ومکَرْدسٍ     -   1

ترجمه : خدایا! سالم مرا به پیغمبر ودود خود، برسان و آنچه که از درد زخم ها بر من رسیده ، ایشان را آگاه 

و نائل گردم . این کلمات را بگفت و جان ؛ زیرا قصد و نیت من ، یاري ذُریه پیغمبر تو بود تا به ثوابهاي ت ساز

خریدار متاع جانبازي گردید     -   سوید بن عمرو بن ابی مطاع    -   به جان آفرین تسلیم نمود. راوي گوید: 

پس مانند شیر     -  و به قدم شجاعت راه کعبه شهادت پیمود و او مردي شریف بود و نماز بسیار می خواند 

اه صفتان ناپاك ، درافتاد و جنگ مردانه نمود و پیه صبوري بر تحمل صدمات وارده خشمناك در میان آن روب

از گروه بی دین ، گوي سعادت ربود. تا آنکه از جهت ضعف و سستی که از زخم هاي بی شمار بربدن آن 

رکتی شجاع نامدار رسیده بود در میان کشته شدگان بر زمین افتاد و به همین منوال بود و قدرت بر هیچ ح

نداشت تا زمانی که شنید مردم همی گفتند: حسین مقتول اَشْقیا گشت . پس با همان حال ناتوانی ، با مشقت 

بسیار بر آن گروه نابکار، حمله آورد و از میان کفش خویش کاردي را بیرون آورد و با آن حربه بالشکر کوفه ، 

یک یاران و جان نثاران آن امام مظلومان ، در قتال نمود تا به درجه شهادت مفتخر گشت . راوي گوید: یکا
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یعنی یاران     -    1حضورش به سوي مرگ شتابان می دویدند ؛ چنانکه شاعر در وصف حال ایشان گفته : 

باوفاي سیدالشهداء علیه السالم کسانی اند که وقتی کسی آنها را به یاري طلبد، دفع سختی دشمن از او 

  نمایند. 

لُبِسوا الْقُلُوب علَی الدروعِ کَاءنَّهم یتَهافَتُونَ إِلی ذهابٍ االَْنْفُسِ فَلَما لَم یبقَ معه سوي     -    1متن عربی : 

    -   ]وکانَ منْ اءصبحِ النّاسِ وجهاً [واءحسنهِم خُلْقا    -   اءهلِ بیته، خَرَج علی بنُ الْحسینِ علیه السالم 

   -   یه وبکی . ثُم قالَ: فَاستَاءذَنَ اءباه فی الْقتالِ، فَاءذنَ لَه. ثُم نَظَرَ إِلَیه نَظَرَ آیسٍ منْه، واءرخی علیه السالم عینَ

مخُلُقا والنّاسِ خَلْقا و هشْباء غُالم هِمإِلَی رَزب فَقَد ،داشْه مللّهکُنّا إِذَا اشْتَقْنا اءصلّی اللّه علیه و آله ، و کولقا بِرَسنْط

هنَظَرْنا إِلَی کقالَ:    -   إِلی نَبِیو می    -   . فَصاححر تکَما قَطَع کمحر اللّه قَطَع دعنَ سعلیه    -  یاب مفَتَقَد .

  دیدا وقَتَلَ جمعا کَثیرا. السالم نَحو الْقَومِ، فَقاتَلَ قتاالً شَ

د و ـه روي آورنـراشتـزه هاي افـدر حالتی که لشکر دشمن دو فرقه باشند، فرقه اي با نی    -    1ترجمه : 

فرقه اي دیگر صف آراسته شده بیایند، آن یاران باوفا بدون هیچ واهمه و خوف ، دلهاي قوي را چو آهن گویا 

د پروانه ، خود را بر آتش بال می افکنند و در دادن جانهاي خویش بی که بر روي زره می پوشند، و مانن

اختیارند. خالصه ، چون همه یاران و اصحاب امام شربت شهادت نوشیدند و مقتول اَشْقیا گشتند و کسی از 

اصحاب باقی نماند مگر اهل بیت و خویشان آن حضرت ، پس فرزند دلبند امام مستمند و نوجوان رشید آن 

وحید که نام نامیش علی بن الحسین بود و در صباحت منظرگوي سبقت از همه خلق ربوده و در زمانه  مظلوم

د؛ پس نظر حسرت و بی عدیل و بی نظیر بود، اذن جهاد از پدر بزرگوار درخواست نمود، پدر نیز اذنش بدا

ارا! بر این گروه شاهد یوسی به سوي جوان خود نمود و سیالب اشک از دیدگان فرو ریخت و گفت : پروردگما

باش که جوانی به جنگ آنان می رود که شبیه ترین مردم است در خلقت ظاهري واخالص باطنی و سخن 

سرایی به پیامبر تو و ما هرگاه مشتاق دیدار پیغمبر تو می شدیم ، به سوي این جوان نظر می نمودیم ، سپس 

. جهاد قطع کند چنانکه رحم مرا قطع کرديا رحم تو را صیحه اي کشید و به آواز بلند فرمود: اي ابن سعد! خد

و شهادت حضرت علی اکبر علیه السالم آن شبیه رسول ، قدم شجاعت در میدان سعادت نهاد و با آن گروه 

بی باك به جنگ پرداخت و خاطره ها را اندوهناك گردانید و نونهال بوستان امامت جنگی کرد به غایت 

  اَشْقیاء سخت و جمعی کثیر از آن 

هلْ إِلی شَرْبۀٍ متن عربی : ثُم رجع إِلی اءبیه وقالَ: یا اءبت، اءلْعطَش قَد قَتَلَنی ، وثقْلُ الْحدید قَد اءجهدنی ، فَ

الً، فَما اءسرَع ما تَلْقی جدك واغَوثاه، یا بنَی قاتلْ قَلی   -   منْ الْماء سبیلٌ؟ فَبکَی الْحسینُ علیه السالم وقالَ: 

. فَرَجع علیه السالم إِلی موقف    -  محمدا علیه السالم ، فَیسقیک بِکَاءسه االَْوفی شَرْبۀً ال تَظْماء بعدها اءبدا

برَّةِ الْعنُ مذُ بنْقم تالِ، فَرَماهالْق ظَمعقاتَلَ اءهذا النِّزالِ، و ،المنِّی السم کلَیع تاهبفَنادي : یا اء ،هرَعمٍ فَصهدي بِس

السالم حتّی  جدي یقْرَؤُك السالم ویقُولُ لَک: عجلِ الْقُدوم علَینا، ثُم شَهقَ شَهقَۀً فَمات. فَجاء الْحسینُ علیه
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قَتَلَ اللّه قَوما قَتَلُوك، ما اءجراءهم علَی اللّه وعلَی انْتهاك حرْمۀِ    -   خَده وقالَ:  وقَف علَیه، ووضَع خَده علی

فاءالْع كدعنْیا بلَی الدصلّی اللّه علیه و آله ، ع ولِ اللّهسر   -    .  

آمد و گفت : اي پدر! تشنگی مرا  ترجمه : نگونبخت را به خاك هالك انداخت . سپس به خدمت پدربزرگوار

کشت و سنگینی اسلحه آهنین مرا به تَعب افکند، آیا راهی به سوي حصول شربتی از آب هست ؟ حضرت 

سیدالشهداء علیه السالم هم به گریه افتاد و فریاد وا غَوثاه برآورد و فرمود: اي فرزند عزیزم ! اندکی دیگر به 

حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را مالقات خواهی نمود و ایشان از جام  کار جنگ باش که به زودي جدت

سرشار کوثر شربتی به تو خواهد داد که پس از آن هرگز روي تشنگی نبینی و احساس عطش ننمایی . 

حضرت علی اکبر به سوي میدان برگشت و جنگی عظیم نمود که باالتر از آن تصور نتوان کرد و داد شجاعت 

تیري به جانب آن فرزند رشید سیدالشهداء، افکند که از     -   منْقذ بن مرّه عبدي    -  ر آن حال بداد د

؛ یعنی پدر جان ، سالم من بر تو    -  یا اَبتاه! علَیک...   -   صدمه آن تیر بر روي زمین افتاد و فریاد برآورد: 

ت که به تو سالم می رساند و می فرماید: زود به نزد ما بیا. باد! اینک جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اس

علی اکبر این بگفت و فریاد زد و جان برجان آفرین تسلیم نمود. چون آن جوان این دنیاي فانی را مشتاقانه 

وداع نمود، حضرت سیدالشهداء علیه السالم بر بالین ایشان آمد وگونه صورت خود را برگونه صورت او گذارد و 

فرمود: خدا بکُشد آن کسانی را که تو را کشتند، چه بسیار جراءت و گستاخی نمودند برخداي متعال و بر 

؛ پس از تو، خاك بر سر    -  علَی الدنیا بعدك الْعفا   -   شکستن حرمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ، 

  این دنیا! 

ع تکَبفَاء تجاءو ،خاهنَ اءابی بیباهتُنادي : یا ح یلنَۀُ عإِب نَبیز تخَرَجمتن عربی : قالَ الرّاوي : و فَجاء .هلَی

جلُ بعد الرَّجلِ، حتّی قَتَلَ الْحسینُ علیه السالم فَاءخَذَها وردها إِلَی النِّساء. ثُم جعلَ اءهلُ بیته یخْرُج منْهم الرَّ

بیتی  الْقَوم منْهم جماعۀً، فَصاح الْحسینُ علیه السالم فی تلْک الْحالِ: صبرا یا بنی عمومتی ، صبرا یا اءهلَ

وخَرَج غُالم کَاءنَّ وجهه شقَّۀَ قَمرٍ، فَجعلَ یقاتلُ،  صبرا، فَواللّه ال راءیتُم هوانا بعد هذَا الْیومِ اءبدا. قالَ الرّاوي :

حسینُ علیه السالم فَضَرَبه ابنُ فُضَیلٍ االَْزدي علی راءسه، فَفَلَقَه، فَوقَع الْغُالم لوجهِه وصاح: یا عماه. فَجلَی الْ

لَیث اءغْضب، فَضَرَب ابنَ فُضَیلٍ بِالسیف، فَاتَّقاها بِساعده فَاءطَنَّها منْ لَدنِ الْمرْفَقِ،  کَما یجلی الصقْرُ، وشَد شدةَ

تّی هلُ حالْخَی تْهطَاءفَو ،ذُوهتَنْقسیلُ الْکُوفَۀِ لهلَ اءمکَرِ، فَحسلُ الْعهاء هعمۀً سحیص فَصاح .لَک  

ه بیرون دوید در حالتی که ندا راوي گوید: در این هنگام زینب خاتون صلّی اللّه علیه و آله از خیمترجمه : 

کرد: یا حبیباه یابنَ اءخاه! پس آن مخدره آمد و خود را بر روي بدن پاره پاره علی اکبر افکند، امام حسین می

ر بلند کرد به نزد زنان برگردانید. پس از آن یکایک علیه السالم تشریف آورد و خواهر را از روي جنازه علی اکب

مردان اهل بیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یکی بعد از دیگري روانه میدان گردیدند تا آنکه جماعتی از 

ایشان به دست آن بدکیشان به درجه رفیع شهادت رسیدند. پس حضرت سیدالشهداء علیه السالم آواز به 
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لند نمود و فرمود: اي عموزادگان من ! و اي اهل بیت من ! صبوري و شکیبایی را شعار خود صیحه و فریاد ب

سازید و متحمل بار محنت ، باشید؛ به خدا سوگند که پس از این روز هرگز روي خواري به خود نخواهید دید. 

ه مثابه پاره ماه بود، راوي گوید: در این هنگام جوانی بیرون خرامید که در حسن صورت و درخشندگی منظر ب

با آن گروه بدخواه و بی دین ، به کار جنگ پرداخت . ابن فضیل اَزدي میشوم ضربتی بر فرق آن مظلوم ، زد 

ام ـوان از مرکب به صورت ، روي زمین افتاد و فریاد یا عماه برآورد. پس امـشکافت و آن ج که فرق او را

را به میدان رسانید و همچون شیر خشمناك بر آن لعین بی باك ، حمله علیه السالم مانند باز شکاري ، خود 

نمود و با شمشیر، ضربتی بر اَّن ناپاك ، فرود آورد و آن ولَدالزّنا بازوي خود را سپر شمشیر امام علیه السالم 

  او را شنیدند.  نموده و دست نحس اش از مرْفق قطع گردید و آن لعین فریاد بلندي برآورد که همه لشکر فریاد

 صفْحی وهسِ الْغُالمِ واءلی رما عالم قائنَ علیه السیسالْح تیرَةُ، فَرَاءالْغَب لَتانْجمتن عربی : قالَ: و ،هلبِرِج

. ثُم قالَ: عزَّ    -  ۀِ فیک جدكبعدا لقَومٍ قَتَلُوك، ومنْ خَصمهم یوم الْقیام   -  والْحسینُ علیه السالم یقُولُ: 

کَثُرَ وات اللّهو موهذا ی ،تُهوص کنْفَعفَال ی کجیبی واء ،کجیبفَال ی وهعنْ تَداء کملی عع اللّهورُهقَلَّ ناصو رُه   

قَتْلی منْ اءهلِ بیته. قالَ الرّاوي : ولَما راءي الْحسینُ علیه . ثُم حملَ الْغُالم علی صدرِه حتّی اءلْقاه بینَ الْ -

هلْ منْ ذاب یذُب عنْ حرَمِ رسولِ    -   السالم مصارِع فتْیانه واءحبته، عزَم علی لقَاء الْقَومِ بِمهجته، ونادي : 

اف اللّه فینا؟ هلْ منْ مغیث یرْجو اللّه بِإِغاثَتنا؟ هلْ منْ معینٍ یرْجو ما عنْد اللّه فی اللّه؟ هلْ منْ موحد یخ

  . فَارتَفَعت اءصوات النِّساء بِالْعویلِ، فَتَقَدم إِلی    -  إِعانَتنا؟

از چنگال شیر بیشه هیجا رها نمایند ولی ترجمه : کوفیان بی دین بر امام مبین ، حمله آوردند تا آن لعین را 

آن ملعون پایمال سم اسبان گردید و روح نحس اش به جانب نیران دوید. راوي گوید: چون غبار فرو نشست 

د را بر زمین می مالید و امام دیدم که حسین علیه السالم بر باالي سر آن جوان ایستاده و او پاهاي خو

شند آن گروهی که تو را کشتند و آنان که در روز قیامت جد و پدر تو با ایشان فرمود: از رحمت خدا دور بامی

دشمنی خواهند نمود. سپس فرمود: به خدا قسم ! گران است بر عموي تو که او را بخوانی و او نتواند تو را 

روزي  جواب دهد و هرگاه بخواهد جواب دهد دیگر دیر شده و فایده اي نبخشد. به خدا قسم که امروز آن

است که خون ریزي در آن بسیار و فریاد رسی ، اندك است . سپس حضرت سیدالشهداء علیه السالم جنازه آن 

جوان را بر سینه خود گرفت و در میان شهداي بنی هاشم بر روي زمین قرار داد. راوي گوید: چون امام 

وي خاك افتاده اند و جان به جان آفرین مظلومان قتلگاه جوانان و دوستان خود را مشاهده فرمود که همه بر ر

سپرده اند تصمیم عزم فرمود که با نفس نفیس با گروه بد نهاد، جهاد نماید و نداي بی کسی در داد که آیا 

کسی هست که از حرم رسول پروردگار عالمیان ، دفع شرّ یاغیان و ظالمان نماید؟ آیا خداپرستی هست که در 

عال بترسد و ما را تنها نگذارد؟ آیا فریادرسی هست ك به فریادرسی ما امید لقاي یاري ما اهل بیت از خداي مت

  پروردگار را داشته باشد؟ آیا اعانت کننده اي هست که به واسطه یاري ما، به ما 
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 :نَبزَیقالَ لۀِ وممتن عربی : بابِ الْخَی   -   هعدوتّی اءغیر حي الصلَدفَ   -   ناوِلینی و . ،لَهقَبیل هإِلَی اءمواءو خَذَهاء

 :نَبزَیفَقالَ ل .هحفَذَب رِهفی نَح قَعمٍ، فَوهلِ بِسنُ الْکاهلَۀُ برْمح فَرَماه  -   تّی    -  خُذیهح هبِکَفَّی متَلْقَی الد ثُم .

  . قالَ الْباقرُ علیه السالم :    -   هونْ علَی ما نَزَلَ بی ، إِنَّه بِعینِ اللّه   -  الَ: إِمتَالََتا، ورمی بِالدمِ نَحو السماء وق

. قالَ الرّاوي : واشْتَد الْعطَش بِالْحسینِ علیه السالم ،    -  فَلَم یسقُطْ منْ ذلک الدمِ قَطْرَةٌ إِلَی االَْرضِ!   -

الْم فَرَکَبنْ بلٌ مجفَرَمی ر .دعنُ سلُ ابما خَیتَرَضَتْهفَاع ،هیدنَ ییب خُوهاء اسبالْعو ،الْفُرات رِیدنّاةُ یارِمِ سی دن

 مهالس هلَیع اللّه لَواتص فَانْتَزَع .الشَّریف هنَکفی ح تَهثْبمٍ فَاءهالم بِسنَ علیه السیسالْح هنَکح تتَح هیدطَ یسبو

  حتّی امتَالََت ر احتاه منَ الدمِ، ثُم رمی بِه وقالَ: 

پس   شهادت حضرت علی اصغرترجمه : امیدوار شود به ثوابها و اجري که در نزد خداي تعالی موجود است ؟ 

زنان حرم و دختران محترم رسول اکرم صداها به ناله و گریه بلند نمودند. آن حضرت با دل پر از حسرت ، به 

سوي خیمه رجعت نمود و زینب خاتون علیهاالسالم را فرمود که فرزند دلبند صغیر مرا بیاور تا با او وداع نمایم 

ین که خواست از راه راءفت و کمال مرحمت خم و چون او را آورد، امام مظلوم طفل معصوم را گرفت و هم

از خدا حیا ننمود تیري به جانب آن نوگل     -  لَعنَه اللّه     -   شده او را ببوسد، حرمله بن کاهل اسدي پلید 

بوستان احمدي انداخت که تیر به گلوي نازك آن طفل معصوم اصابت نمود به طوري که گویا گلو را ذبح 

گوش پاره نمود. پس آن حضرت با کمال غم و حسرت ، به زینب خاتون ، فرمود: این طفل را نمایند، گوش تا 

بگیر؛ پس امام علیه السالم هر دو دست را در زیر گلوي طفل گرفت چون پر از خون شد به سوي آسمان 

در حضور  پاشید، آنگاه فرمود: آنچه که بر من این مصائب را آسان می نماید آن است که این مصیبت بزرگ

پروردگار عادل نازل می گردد. امام باقر علیه السالم فرمود: از آن خون طفل معصوم که امام علیه السالم به 

آسمان پاشید، حتی یک قطره هم روي زمین نیفتاد! راوي گوید: تشنگی بر امام شهید به غایت شدید گردید، 

خل فرات گردد، در آن حال برادر آن امام ناس جناب حضرت خود را به بلندي مشْرف بر فرات رساند تا دا آن

ابوالفضل العباس ، در پیش روي آنحضرت حرکت می کرد. در این هنگام لشکر ابن سعد تبهکار سر راه بر 

  فرزند احمد مختار، گرفتند 

. ثُم اقْتَطَعوا الْعباس عنْه، واءحاطُوا بِه    -  اءللّهم إِنّی اءشْکُو إِلَیک ما یفْعلُ بِابنِ بِنْت نَبِیک   -   متن عربی : 

کفی ذلشَدیدا، و کاءالم بنُ علیه السیسکَی الْحفَب ،هوحر اللّه سقَد تّی قَتَلُوهکانٍ، حمبٍ ونْ کُلِّ جانقُولُ می 

ی الْحسینَ بِکَرْبالء اءخُوه وابنُ والده علی اءبو الْفَضْلِ الْمضَرَّج الشّاعرُ: اءحقُّ النّاسِ اءنْ یبکی علَیه فَتی اءبکَ

م دعا النّاس بِالدماء ومنْ واساه ال یثْنیه شَیء وجادلَه علی عطَشٍ بِماء قالَ الرّاوي : ثُم اءنَّ الْحسینَ علیه السال

نْ إِلَی الْبِرازِ، فَلَملی موقُولُ: اءلْقَتْلُ اءی کفی ذل وهۀً، وظیمقْتَلَۀً عتّی قَتَلَ مح ،هإِلَی رَزنْ بقْتُلُ کُلَّ مزَلْ یی 

      -   رکُوبِ الْعارِ والعار اولی من دخُولِ النارِ
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ء علیه السالم انداخت که آن تیر تیري به جانب جناب سیدالشهدا    -   بنی دارم    -   ترجمه : مردي از قبیله 

در زیر چانه شریف آن شهید راه دین حنیف محکم بنشست . پس تیر رابیرون کشید و هر دو دست مبارك را 

در زیر چانه مجروح نگاه داشت و چون پر از خون شد، به سوي آسمان انداخت و این مناجات را به درگاه 

الها! به سوي تو شکایت می آورم از آنچه از ظلم و ستم نسبت  قاضی الحاجات ، مرْهم دل مجروح ساخت که

به فرزند دختر پیغمبرت به جا می آورند. شهادت حضرت عباس علیه السالم پس از آن ، شجاع محکم اساس 

برادرش عباس را از او جدا نمودند که آن روباهان در میان آن دو فرزند اسداللّه الغالب ، حایل شدند و از هر 

ب بر دور جناب ابوالفضل علیه السالم گردآمدند و ایشان را احاطه نمودند تا آنکه آن کافران غدار فرزند جان

حیدر کرّار، عباس نامدار را مقتول و قرة العین بتول را در مصیبت برادر، ملول نمودند. امام حسین علیه السالم 

و رود جیحون از دیده بیرون ریخت ، و گریه شدید در شهادت برادر با جان برابر خود، درهاي سیالب اشک چ

راوي گوید: امام علیه السالم پس از شهادت برادر گرامی ، آن     -  20   -  در عزاي آن مظلوم وحید، نمود.

منافقان را به میدان جدال و قتال طلبید و هر کس از آن روباه صفتان اَشرار در مقابل فرزند اسداللّه حیدر کَرّار، 

آمد، امام اَبرار به ضربت شمشیر آتشبار، او را به بِئْس القرار، می فرستاد تا آنکه از اجساد پلید آن کُفّار،  می

    بود:  مقتول عظیمی در میدان جنگ فراهم آمد ودر آن حال حضرت بدین مقال گویا

-   ...توا    -  21   -     -  اَلْمالرُّواةِ: و ضعلُ متن عربی : قالَ بهاءو هلْدلَ وقُت کْثُورا قَطُّ قَدم تیاءما ر للّه

نْکَشف عنْه انْکشاف الْمعزي بیته واءصحابه اءربطَ جاءشا منْه، وإِنَّ الرِّجالَ کانَت لَتَشد علَیه فَیشد علَیها بِسیفۀِ فَتَ

و .ا الذَّئْبفیه اذا شَدالْم رادالْج منَّهکَاء هیدنَ ییونَ بزَمهلْفا، فَیلُوا ثَالثینَ اءتَکَم قَد و ،هِملُ فیمحکانَ ی رُ، لَقَدنْتَش

قالَ الرّاوي : ولَم یزَلْ  .   -   ال حولَ و ال قُوةَ إِالّ بِااللّه الْعلی الْعظیمِ   -  ثُم یرْجِع إِلی مرْکَزِه و هو یقُولُ: 

 :بِهِم فَصاح .هلحنَ ریب و نَهیتّی حالُوا بح ملُهقاتهِالْسالم یلَیع  -    فْیانَ، إِنْ لَمیا شیعزةَ آل اءبی س کُمحیو

نْیاکُمرارا فی دفَکُونُوا اءح عادُکْنُتْم ال تَخافُونَ الْمدینُ و کُنْ لَکُمرَبا  یع إِنْ کُنتُم سابِکُمحوا إِلی اءجِعار و ههذ

  .    -  کَما تَزْعمونَ

ترجمه : خالصه ، بعضی از راویان اخبار در بیان شجاعت آن فرزند حیدر کرار، تعجب خود را چنین اظهار 

ن بی شمار او را در نموده اند که به خدا سوگند، هرگز ندیدم کسی را که دچار لشکر بسیار گردیده و دشمنا

میان احاطه نموده باشند با آنکه فرزندان و اهل بیت و اصحاب او شربت مرگ نوشیده و به دست دشمنن 

مقتول گردیده باشند که قوي دل تر باشد از حسین بن علی علیه السالم . در این حال بود که مردان کارزار بر 

یز به آنها حمله نمود، چنان حمله اي که از ضربت آن جناب حمله آوردند، پس آن حضرت نیز با شمشیر ت

شمشیر آتشبارش بر روي هم می ریختند و صف ها را می شکافتند مانند آنکه گرگی بی باك در میان گله 

بزها، به خشمناکی در افتد و حمله بر آن منافقان سنگدل ، آورد هنگامی که سی هزار نامرد به عدد کامل 

ها فرار را بر قرار اختیار می نمودند. سپس آن امام بی یار در  ، مانند انبوه ملخ  بودند از پیش روي آن حضرت

همچنان با آنها جنگید تا آنکه (ع)  . امام   -  مرکز خونین قرار گرفت و فرمود: ال حول و ال قوة اال باهللا 
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دیک به خیمه ها و لشکر شیطان حایل گردید در میان آن حضرت و حرم مطهر رسول پروردگار عالمیان و نز

؛ اي    -  ویحکم ...   -   سراپرده ها رسیدند، پس آن معدن غیرت اهللا ، فریاد بر گروه دین تباه ، زد که : 

پیروان آل ابوسفیان ! اگر شما ر دین نیست و از عذاب روز قیامت ترس ندارید، پس در دنیا خود از جمله آزاد 

  یید چنانکه گمان دارید اگر شما از عرب هستید. مردان باشید. و رجوع به حسب هاي خود نما

اءقُولُ: اءنَا الَّذي اءقاتلُکُم و تُقاتلُونَنی و النَّساء    -   متن عربی : قالَ فَناداه شمرُ: ما تَقُولُ یابنَ فاطمۀَ قالَ: 

فَقالَ شمرُ: لَعنَۀ     -   اتَکُم منَ التَّعرُّضِ لحرَمی ما دمت حیالَیس علَیهِنَّ جناح فَاْمنَعوا عتاتَکُم و جهالَکُم و طُغ

عم وه و ،هلَیلُونَ عمحی و هِملَیلُ عمحلَ یعرْبِ فَجبِالْح وهدقَص ۀَ ومنَ فاطابی کذل ۀً  اللّه لَکشَرْب طْلُبی کذل

سی قَفۀً فَوونَ جِراحعبس اثْنَتانِ و هتّی أَصابي حجِدفَال ی نْ ماءم ونَما هیتالِ فَبنِ الْقع فضَع قَد ۀً وساع تَر یح

سم مهس فَأَتاه هتهبنْ جع مالد حسمیل بفَأَخَذَ الثَّو هتهبلی جع قَعرُ، فَوجح إِذْ أَتاه فبٍ واقثَالثَ شُع لَه ومم

ثُم رفَع رأُسه ا لَی     -   بِسمِ اللّه و بِاللَّه و علی ملَّۀِ رسولِ اللّه ص    -   م : فَوقَع علی قَلْبِه، فَقالَ علَیهِالْسال

م ثُ    -  اءللّهم إِنَّک ز تَعلَم أَنَّهم یقْتُلُون رجالً لَیس علی وجه االْ رضِ إِبنُ بِنْت نَبِی غَیرُه   -  السماء و قالَ: 

،قَفو تالِ ونِ الْقع ففَضَع ،میزاب کَأَنَّه مثَ الدعفَانْب ،رِهظَه راءنُ وم هفَأَخْرَج ،مهأَخَذَ الس   

ترجمه : راوي گوید: شمر پلید فریاد زد که اي فرزند فاطمه زهرا علیه السالم چه می گویی ؟ امام علیه السالم 

شما جنگ دارم و شما با من جنگ دارید و زنان را گناهی نیست ، پس این سر کشان فرمود: می گویم من با 

و جاهالن و یاغیان خود را نگذارید متعرض حرم من شوند مادامی که من در حال حیاتم شمر گفت : این 

 حاجت تو رواست اي پسر فاطمه ! پس آن جماعت بی دین همگی قصد امام مبین نمودند و آن فرزند اسداهللا

حمله برگروه اشقیا، نمود و آنان حمله به سوي آن مظلوم آوردند و در این حال تقاضاي شربتی از آب از آن بی 

دینان بی باك نمود ولی ایده اي نبخشید تا آنکه هفتاد و دو زخم بر بدن شریفش وارد گردید. امام علیه 

بر جنابش مستولی شده بود پس در همان السالم ساعتی بایستاد که استراحت نماید و از صدمه قتال ، ضعف 

، بارکش اصابت نمود و خون جاري گشتحال که آن حضرت ایستاده بود، سنگی از جانب دشمنان بر پیشانی م

امام جامع خود را گرفت که خون را از پیشانی شریف پاك نماید تیري سه شعبه به جانب حضرت آمد و آن تیر 

سپس مبارك به سوي     -  بسم اهللا ...   -  ! حضرت فرمود:  بر قلبش که مخزن علم الهی بود نشست

آسمان بلند نمود و گفت : خداوندا! تو می دانی که این گروه می کشند آن کسی را که نیست بر روي زمین 

فرزند دختر پیغمبري به غیر او. پس آن تیر را گرفت و از پشت سر بیرون کشید و خون مانند ناودان از جاي 

  شد و آن جناب را توانایی بر قتال نمانده بود و از کثرت آن جاري 

ةَ ینْدنْ کلُ مجر هتّی جاءح هملْقَی اللّه بِدکَراهیۀً أَنْ ی ،نْهع رَفلُ انْصجر متن عربی : فَکُلّما أَتاه کمال قالُ لَه

و ضَرَبه علی رأُسه الشَّریف بِالسیف، فَقَطَع اْلبرْنُس و وصل ز ع) ( لَعنَه اللّه، فَشَتَم الْحسینَ    -   بنُ الَّنسرِ

بِخرْقَۀٍ فَشَد بِها رأْسه، و استَدعی (ع)  السیف إِلی رأْسه و امتَالَ الْبرْنُس دماً. قالَ الرّاوي فَاستَدعی الْحسینُ
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ها وةٍ فَلَبِسول بِقَلَنْسنِ عنِ بسنُ الْحاللّه ب دبع فَخَرَج .أَحاُطوا بِه و هوا إِلَیعاد ئَۀً ثُمنَیها فَلَبِثُوا هلَیع تَم(ع)  یاع  -    

(ع)  ینَب إِبنَه علی، فَلَحقَتْه ز(ع)  و هو غُالم لَم یراهقْ منْ عنْد النَّساء، فَشَد حتّی وقَف إِلی جنْبِ الْحسینِ

بنُ کَعبٍ و قیلَ:     -   اءبحرُ   -   لتَحبِسه، فَأَبی و امتَنَع إِمتناعاً شَدیداً و قالَ: و اللّه ال أُفارِقُ عمی ! فَأَهوي 

  الم: ویلَک یابنَ الْخبیثَۀِ أَتَقْتُلُ عمی ؟! بِالسیف. فَقالَ لَه الْغُ(ع)  إِلَی الْحسینِ    -  حرْملَۀُ بنُ الْکأ هلِ 

ترجمه : زخمها و جراحات ، ضعیف و ناتوان گشته بود لذا قدرت جنگیدن را نداشت و هر کس نزدیک ایشان 

ن آن مظلوم برگردنش باشد، باز می آمد براي اینکه مبادا در قیامت با خدا مالقات نماید در حالی که خو

آمد که نام نحسش مالک بن یسر بود     -  کنده    -  نجا دور می شد تا آنکه مردي از طایفه گشت و از آمی

آن زنازاده چند ناسزا به زبان بریده جاري کرد و ضربت شمشیر بر سر مبارکش فرود آورد که عمامه امام 

امام   راوي گوید:علیه السالم   داهللا بن حسنـشهادت عبشکافته شد و عمامه اش از خون لبریز گشت . 

علیه السالم از اهل حرم دستمالی را طلب فرمود و سر مبارك را با آن محکم بست و کالهی طلبید که عرب 

می نامند و آن را هم بر فرق همایون نهاد و عمامه را بر روي آن پیچید و ملبس به     -  قلنسوه    -  آن را 

اندکی درنگ نمود، باز آن بی دینان بی شرم رجوع کردند و  آن گردید و بار دیگر عزم میدان نمود پس لشکر

حضرت امام را احاطه نمودند و عبداهللا فرزند امام حسن علیه السالم که طفلی نا بالغ بود از نزد زنان و از حرم 

ه امام انس و جان ، بیرون آمد و می دوید تا در کنار عموي بزرگوار خود حسین مظلوم بایستاد زینب خود را ب

او رسانید و خواست که او را به سوي حرم باز گرداند ولی آن طفل امتناع شدید نمود و گفت : به خدا قسم ! 

    -  بحربن کعب    -  هرگز از عموي خویش جدایی اختیار نمی کنم و از او تنها نمی گذارم ! در این هنگام ، 

واست شمشیر بر امام علیه السالم فرود آورد، همین که خ    -  حرملۀ بن کاهل    -  یا بنابر قول دیگر 

  عبداهللا خطاب به او گفت : واي بر تو! اي زنازاده بی حیا! 

 لْغُالم: یا عماه! فَاءخَذَهمتن عربی : فَضَرَبه بِالسیف، فَاتَّقاها الْغُالم بِیده، فَاءطَنَّها الَی الْجِلْد فَاذا هیمعلَّقَۀُ. فَنادي ا

یابنَ اءخی ، اصبِرْ علی ما نَزَلَ بِک واحتَسب فی ذلک الْخَیرَ، فَانَّ اللّه    -   فَضَمه الَیه و قالَ: (ع)  الْحسینُ

. (ع)  رِ عمه الْحسینِقالَ: فَرَماه حرْملَۀُ بنُ الْکاهلِ بِسهمٍ، فَذَبحه و هو فی حج    -   یلْحقُک بِآبائک الصالحینَ.

اُحرِقُه علی منْ فیه. ثُم انَّ شمرَ بنِ ذي الْجوشَنِ حملَ علی فُسطاط الحسینِ فَطَعنَه بِالرُّمحِ، ثُم قالَ: علَی بِالنّارِ 

   -  ی بِالنّارِ لتُحرِقُ علی اءهلی ، اءحرَقَک اللّه بِالنّارِیابنَ ذي الْجوشَنِ، اءنْت الداع   -   : (ع)  فَقالَ لَه الْحسینُ

: ایتُونی بِثوبٍ ال یرْغَب فیه اءجعلُه (ع)  . و جاء شَبثُ فَوبخَه، فَاستَحیی وانْصرَف. قالَ الرّاوي : و قالَ الْحسینُ

نْهم رَّدجئَال اءثیابی ، ل تانٍ، فَقالَ:    -  تَحی بِتُبفَاءت .   -    تنْ ضُرِبم باسل ال، ذاك  

ترجمه : تو می خواهی عمویم رابه قتل رسانی ولی آن ولدالزنا بی حیا، از خدا و رسول پروا ننمود و شمشیر را 

ه پوست آویخت و فریاد وا امام فرود آورد و آن کودك دستش را در پیش شمشیر سپر ساخت و دستش ب

آورد. حضرت امام او را گرفت و بر سینه خود چسانید و فرمود: اي فرزند برادر! بر این مصیبت شکیبایی نما و بر
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آن را در نزد خداي عزوجل به خیر و ثواب احتساب دار که خدا تو را به پدر گرامی ات ملحق خواهد فرمود: 

امام زاده معصوم انداخت که آن تیر گلوي  راوي گوید: در این اثناء حرمله کاهل حرام زاده تیري به جانب آن

آن یتیم را که در آغوش عموي بزرگوارش بود، برید و او جان بر جان آفرین تسلیم نمود پس از آن شمر پلید 

به خیمه هاي حرم مطهر حمله نمود نیزه خود را به خیمه ها فرو برد و گفت : آتش بیاورید تا خیمه ها را با هر 

شعله آتش سوزانم آن معدن غیرت اهللا ، حضرت امام فرمود: اي پسر ذي الجوشن ! ایا  کس که در آن است به

تو می گویی آتش آورند که خیمه ها را بر سر اهل بیت من بسوزانی ، خدا تو را به آتش دوزخ بسوزاند. در این 

بی حیا اظهار شرم  پلید آمد و آن شمر عنید را از این کار سرزنش نمود که آن سگ    -  شبث    -  هنگام 

نموده بر گشت . راوي گوید: امام به اهل بیت خود فرمود: جامه کهنه اي براي من بیاورید که کسی در آن 

  رغبت نکند، می خواهم آن جامه را در زیر لباسهایم بپوشم تا اینکه دشمنان بدنم را برهنه نسازند. 

جرَّدوه منْه علیه السالم (ع)  با خَلقا، فَخَرَقَه و جعلَه تُحت ثیابِه، فَلَما قُتلَ. فَاءخَذَ ثْو   -  متن عربی : علَیه الذِّلَّۀُ

  عبٍ بِسراویلَ منْ حبرَةٍ، فَفَرَزها و لَبسها، و انَّما فَرَزها لئَال یسلُبها، فَلَما قُتلَ سلَبها بحرُ بنُ کَ(ع)  . ثُم استَدعی

مجرَّدا، فَکانَت یدا بحرٍ بعد ذلک تَیبسانِ فی الصیف کَاءنَهما عودانِ (ع)  و تَرَك الْحسینَ    -   لعنه اهللا     -

(ع)  ءثْخنَ الْحسینُیابِسانِ و تَتَرَطّبانِ فی الشِّتاء فَتَنْضَحانِ قَیحا و دما الی اءنْ اءهلَکَه اللّه تعالی . قالَ: و لَما ا

عنْ فَرَسه الَی (ع)  بِالْجِراحِ، و بقی کَالْقُنْفُذ، طَعنَه صالح بنُ وهبِ الْمزَنی علی خاصرَته طَعنَۀً، فَسقَطَ الْحسینُ

  االءرضِ علی خَده االءیمنِ. ثُم قام صلوات اهللا علیه . قالَ الرّاوي : 

می گویند امام حسین علیه السالم آن     -   تبان    -  : پس چنین جامه اي آوردند که عرب آن را ترجمه 

لباس را نپذیرفت و فرمود: نمی خواهم ، این لباس کسی است که داغ ذلت و خواري به او زده شده باشد 

اي خود پوشید و علت پاره سپس جامه کهنه اي آوردند امام علیه السالم آن را پاره نمود و در زیر جامه ه

کردن آن لباس این بود تا آن را از بدن شریف آن جناب بیرون نیاورند و چون به درجه شهادت رسید، آن را از 

    -  سراویل    -   بدن شریفش بیرون آوردند سپس آن حضرت لباسی که نام آن در میان عربا معروف به 

پاره نمود و بر تن خود پوشید و علت پاره کردن آن لباس ، این است و از جنس حبره بود، طلب داشت و آن را 

آن جامع را به     -  بحربن کعب    -   بود تا آن را از بدن آن جناب بیرون نیاوردند ولی وقتی شهید شد، 

غارت در ربود و امام علیه السالم را برهنه از آن لباس رها کرد و از اعجاز آن حضرت این بود که دستهاي 

س بحر بن کعب ولدالزنا در فصل تابستان مانند دو چوب ، خشک می گردید و در زمستان چنان تر می بود نح

که خون و چرك از آنها جاري می شد و به همین درد مبتال بود تا اینکه جان به مالک دوزخ سپرد. راوي 

ردیده بود ضعف و سستی بر گوید: چون حضرت امام در اثر زخمها و جراحات بسیار که در بدن مبارکش وارد گ

حضرتش مستولی شد و از اثر اصابت تیرهاي بسیار بر بدنش ، مانند خارپشت به نظر می آمد در این موقع ، 

بی دین با نیزه بر تهیگاه امام مبین زد که آن مظلوم از باالي اسب     -   یا مزنی    -   صالح بن و هب مري 

  بر زمین افتاد و بر گونه راست 
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 بی : و خَرَجت زینَب منْ بابِ الْفُسطاط و هی تُنادي : وا اءخاه، وا سیداه، وا اءهلَ بیتاه، لَیت السماءمتن عر

لرَّجلِ. قالَ: بِا اُطْبِقَت علَی االرضِ، و لَیت الجِبالَ تَدکْدکَت علَی السهلِ. قالَ: وصاح شمرُ بِاءصحابِه: ما تَنْتَظرونَ

زرعۀَ فَصرَعه. و (ع)  فَحملُوا علَیه منْ کُلِّ جانبٍ. فَضَرَبه زرعۀُ بنُ شَریک علی کَتفه الْیسري ، فَضَرَب الْحسینُ

انَ قَد اءعیی ، فَجعلَ ینُوء و یکُب. بِها علی وجهِه، و ک(ع)  ضَرَبه آخَرُ علی عاتقه المقَدسِ بِالسیف ضَرْبۀً کَبا

ماهر ثُم .درِهوانی صفی ب نَهفَطَع حالرُّم انْتَزَع ثُم .هتنَسٍ النَّخَعی فی تَرْقُونُ اءنانُ بس نَهمٍ، فَطَعهضا بِسینانُ اءس 

 .رِهفی نَح مهالس قَعفَو  

کربال قرار گرفت . درباره آن غیرت اهللا از روي خاك برخاست و جون کوه ترجمه : صورت بر روي خاك 

استوار بایستاد رواي گوید: علیاي مکرمه زینب خاتون علیه السالم در آن حال از خیمه هاي حرم بیرون دوید 

می  در حالتی که ندا می داد: اي واي برادرم ، واي سید و سرورم واي اهل بیتم ! اي کاش آسمان بر زمین

افتاد و کوهها بر روي سطح زمین ریزریز می گردید رواي گوید: شمر پلید به آن گمراهان عنید صیحه کشید 

که در حق این مرد چه انتظار دارید، چرا کارش را تمام نمی کنید؟ در این هنگام یک مرتبه گروه بی دین از 

مشرك ،     -  زرعت بن شریک    -   ند هر طف بر امام تشنه جگر، حمله ور گردیدند و او را محاصره نمود

ضربتی بر شانه مبارك امام علیه السالم زد و حضرت سیدالشهدا نیز ضربتی بر او زد و او را بر روي زمین 

انداخت و به جهنم و اصل گرداند. والدلزناي دیگر، ضربت شمشیري بر دوش مقدس آن حضرت آشنا نمود که 

اباعبداهللا علیه السالم آن آسمان وقار، به روي خود که بر آینه انوار از صدمه شمشیر آن زبده سر، حضرت 

جمال پروردگار بود بر زمین افتاد و در چنین احوال آن مطهر جالل ایزد متعال ، از حال رفته و خسته و ضعیف 

چنبره گردیده بود و گاهی بر می خاست و زمانی می نشست ؛ در این هنگام سنا، بن انس بی دین ، نیزه بر 

گردن آن سر فراز ملک یقین ، شهسوار میدان شهادت و نور چشم حضرت رسالت ، آشنا نمود به همین مقدار 

  اکتفا ننمود، بار دیگر نیزه را بیرون کشید و بر استخوان هاي سینه اش که 

، و جلَس قاعدا. فَنَزَع السهم منْ نَحرِه، و قَرَنَ کَفَّیه جمیعا. و کُلَّما امتَالَ تا منْ دمائه (ع)  متن عربی : فَسقَطَ

مرُ فَقالَ ع    -  هکذا اَ لْقَی اللّه مخَضَّبا بِدمی مغْصوبا علَی حقَّی    -   خَضَب بِها راْ سه و لحیتَه و هو یقُولُ: 

 دعنُ سب   -     اللّه نَهنِ    -  لَعیسإِلَی الْح کحی إِنْزَلْ و :همیننْ یلٍ عرَجنُ أَنَسٍ (ع)  لی بلخَو هإِلَی ردفَب .هفَأَرِح

قُولُ: و اللّه إِنّی الَ جتَزُّ رأْسک و أَعلَم فَضَرَبه بِالسیف فی حلْقه الشَّریف و هو ی    -  لَعنَه اللّه     -   النَّخَعی 

و هآل و هلَیع لَّی اللّهص هاْ ستَزَّ راج ا!!! ثُمأُم رُ النّاسِ أَبا وخَی ص و ولِ اللّهسنُ راب رُ:  أَنَّکقُولُ الشّاعی کفی ذل  

االولین و االخرین ، سنان مشرك لعین ، آن نقطه دایره  ترجمه : صندوق علوم لدنی بود فرو برد سپس اشقی

بال را نشان تیر جفا نمود و آن تیر بال بر گلوي آن زیب سینه و آغوش سید دو سرا، وارد آمد و از صدمه آن ، 

گوشواره عرش رب االرباب بر فرش تراب قرار گفت . باز از غایت غیرت و مردانگی برخاست و بر روي زمین 

تیر را از گلو بیرون کشید و هر دو دستش را در زیر گلوي مبارك می گرفت و چون پر از خون  نشست و آن
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می گردید بر سر و محاسن شریف می مالید و می فرمود: که به همین حال خدا را مالقات می نمایم که به 

یمین او  خون خود آغشته و حق مرا غصب نموده باشند پس عمربن سعد نحس لعین به خبیثی که در طرف

بود، گفت : واي بر تو! از مرکب فرود آي و حسین را راحت کن راوي گوید: خولی بن یزید اصبحی سرعت 

نمود که سر مطهر امام علیه السالم را از بدن جدا نماید ولی لرزه بر بدن نحس نجسش افتاد و از آن فعل 

صد قتل فرزند رسول و نور دیده زهراي قبیح اجتناب نمود آنگاه سنان بن انس نخعی از اسب پیاده شد و ق

عبا، فرود آورد و به زبان بریده را نمود، شمشیر ظلم و جفا بر حلق خامس ال     -   بتول سالم اهللا علیها 

گفت : به خدا سوگند که سر از بدنت جدا می کنم و حال آنکه می دانم تویی فرزند رسول اهللا صلی اهللا می

جهت پدر و مادر! پس آن شقی نا امید از رحمت عام یزدانی سر مقدس آن بنده علیه واله و بهترین مردم از 

لعنت کنان و آنا     -  سنان    -   خدا بر     -  22   -   خاص حضرت سبحانی را از بدن شریف جدا نمود.

  فآنا عذابش را مضاعف 

انٍ و روي أَبو طاهرٍ مذحمد بنُ الْحسینِ الْبرْسی فی متن عربی : فَأَي رزِیۀٍ عدلَت حسینا غَداةَ تُبیرُه کَفّا سن

 تابِهینِ   -   کمِ الدالعقِ   -   مادنِ الصنِ   -   قالَ: (ع)  ، عیسرِ الْحنْ أَما کانَ م(ع)  لَم تما کانَ، ضَج

و (ع)  الْحسینُ صفیک و ابنُ بِنْت نَبِیک قالَ: فَأَقام اللّه ظلَّ الْقائمِالْمالئکَۀُ إِلَی اللّه بِالْبکاء و قالُوا: یا رب هذَا 

 و و روِي: أَنَّ سنانا هذا أَخَذَه الْمخْتار فَقَطَع أَناملَه أَنْملَۀً أَنْملَۀً ثذم قَطَع یدیه و رِجلَیه    -  قالَ: بِهذا اءنْتَقم لهذا

الْو کفی ذَل ماءی السف تتَفَعار قاَل الرّاوي : و .ضْطَرِبی وه ماةُ فیها ور و تیرا فیها زدق رَةُ أَغْلی لَهغُب قْت

  اب قَد جاءهم، شدیدةُ سوداء مظْلمۀُ فیها ریح حمراء ال یري فیها عینُ و ال أَثرُ، حتّی ظَنَّ الْقَوم أَنَّ الْعذ

یعنی     -   فاي رزیۀ ...   -  ترجمه : گردانند. در مصیبت امام مظلومان و سرور شهیدان ، شاعر چنین گفته : 

کدام مصیبت است که با مصیبت امام حسین علیه السالم برابري نماید؛ مصیبت آن هنگام بود که دست ظلم 

معالم    -   نمود ابوطاهر محمدبن حسن برسی در کتاب  سنان بی دین سر از بدن مطهر آن حضرت ، جدا

ذکر نموده که حضرت ابی عبداهللا جعفر بن محمدالصادق علیه السالم فرموده آن هنگام که     -   الدین 

مصیبت عظماي شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السالم واقع گردید، مالئکه به درگاه باري عزوجل سایه 

را اقامه نمود آن جناب را در حالتی که ایستاده بود به فرشتگانش     -  عجل اهللا فرجه     -  حضرت قائم 

نشان داد و فرمود:به این شخص انتقام خواهم کشید از براي این مقتول ! و در خبر وارد است که همین سنان 

دیگی از روغن زیتون براي  لعین را مختار بگرفت و بندبند انگشتانش را برید و دستها و پاهایش را قطع نمود و

هالکت جان آن ملعون ، بجوشانید و آن پلید را در میان روغن انداخت و آن شقی در میان دیگ به اظطراب 

بود تا به عذاب الهی واصل گردید. راوي گوید: در آن ساعت که حضرت سیدالشهداء علیه السالم به درجه 

اه و تاریک بود به آسمان برخاست و در آن میان ، باد سرخی رفیع شهادت نائل آمد، گرد و غبار شدیدي که سی

  وزیدن گرفت که چشم هیچ کس نمی توانست جایی را ببیند. لشکر 
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عمرَ بنَ  متن عربی : فَلَبِثُوا کَذلک ساعۀً، ثُم انْجلَت عنْهم. و روي هاللُ بنُ نافعٍ قالَ: إِنّی لَواقف مع أَصحابِ

دعنَ سیسقَتَلَ الْح رُ قَدما اْال میرُ فَهذا شهرْ أَیشرَخَ صارِخُ: أَبإِذْ ص نَه اللّهنِ، (ع)  لَعفَّینَ الصیب تقالَ: فَخَرَج .

فَإِنَّه ،هلَیع قَفْت(ع)  فَوأَح همخا بِدضَمقَتیال م تأَیما ر اللّه فَو ،هبِنَفْس ودجلَی لَقَد ها، وجو رال أَنْو و نْهنَ مس

جر تعمفَس ل ماءالْحا قی فی ترلْکتَسفَاس .هکْرَةِ فی قَتْلنِ الْفع هتاءیماُل هج و هِهجو شَغَلَنی نُور و :قُولُ لَهال ی

یمها!! فَقالَ لَه الحسینُ علیه السالم : یا ویلَک! اءنَا ال اءرِد اللّه ال تَذوقُ الماء حتی تَرِد الحامیۀَ فَتَشْرَب منْ حم

ص دقْعفی م فی دارِه هعکُنُ مساء ص و ولِ اللّهسي ردلی جع ردلْ اءها، بمیمنْ حم شْرَبال اء ۀَ ویالحام نْدقٍ عد

 نْ ماءم شْرَباء رٍ، وقْتَدم لیکبی م لْتُمفَع نی وم تُمتَکَبما ار هشْکُو اءلَیاء نٍ، ورِ آسغَی   -    .  

ترجمه : دشمن گمان کرد که عذاب خدا بر آنان نازل گردیده و ساعتی بر این حال بودند تا آنکه غبار فرو 

ر عمر سعد نحس نشست و اوضاع به حال اول برگشت . هالل بن نافع روایت کرده که می گفت : من با لشک

ایستاده بودم که شنیدم کسی را که فریاد می زند: ایها االمیر! تو را بشارت باد که اینکه شمر بن ذي الجوشن ، 

حسین را به قتل رسانید. هالل گفت : من در میان دو صف لشکر آمدم و بر باالي سر آن جناب ایستادم در 

سوگند که هرگز ندیده بودم هیچ کشته به خون خویش حالتی که آن مظلوم مشغول جان دادن بود؛ به خدا 

آغشته را که در خوشرویی و نورانیت وجه ، بهتر از حسین علیه السالم باشد و به تحقیق که نور صورت و 

جمال هیئت او مرا از تفکر در کیفیت قتل آن جناب باز داشت و در آن حال خواهش جرعه آبی می نمود، 

آن سبط سیدالمرسلین علیه السالم به زبان بریده این گونه جسارت نمود که به  شنیدم که کافري بی دین به

خدا آب نخواهی چشید تا آنکه خود وارد دوزخ گردي و از آب گرم و سوزان جهنم بیاشامی ! سپس من به 

شوم و  گوش خود شنیدم که حضرت امام علیه السالم در جواب او فرمود: واي بر تو باد! من وارد بر دوزخ نمی

از حمیم دوزخ نمی آشامم بلکه به خدمت جد بزرگوارم و رسول عالی مقام خواهم رسید و در خانه بهشتی که 

از احمد مختار است با آن بزرگوار در منزلگاه صدق در نزد ملیک مقتدر ساکن خواهم بود و از آبهاي بهشت 

  ر نمی شود، خواهم آشامید و به خدمتش که خداي عزوجل در کتاب مجید خود وصف فرمود که گندیده و ناگوا

شَیئا، فَاجتَزُّوا متن عربی : قالَ: فَغَضبوا بِاءجمعهِم، حتّی کَاءنَّ اللّه لَم یجعلْ فی قَلْبِ اءحد منْهم منَ الرَّحمۀِ 

م و قُلْت: و اللّه ال اءجامعکُم علی اءمرٍ اءبدا. قال : ثُم اءقْبلوا راءسه و اءنَّه لیکَلِّمهم، فَتَعجبت منْ قلَّۀِ رحمتهِ

فَاءخَذَ قَمیصه اءسحاقُ بنُ حوبۀَ الْحضْرَمی ، فَلَبِسه فَصار اءبرَص وامتَعطَ شَعرُه. و روِي: (ع)  علی سلَبِ الْحسینِ

هفی قَمیص جِدو نَّهقُ اءادنَۀٍ. قَالَ الصطَع ۀٍ وضَرْب ۀٍ ویمنَ ریشَرَةَ ما بع بِضْع ةُ واءنِ(ع)  میسبِالح جِد(ع)  : و

    -  اللّه لَعنَه     -  . واءخَذَ سراویلَه بحرُ بنُ کَعبٍ التَّیمی    -  ثَالثُ و ثَالثُونَ طَعنَۀً و اءربع و ثَالثُونَ ضَرْبۀً

 .هلَینْ رِجدا مقْعنا ممز صار نَّهوِي: اءرو  

ترجمه : شکایت می کنم از آنکه دست خود را به خون من آلودید و از کردار زشت که به جا آوردید هالل 

ل در قلب یکی از آن ـداي عزوجـد که گویا خـان همگی آن چنان به خشم و طغیان آمدنـگفت : آن بدکیش
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ی دینان رحم فرار نداده است ؛ پس سر مطهر نور دیده حیدر و پاره جگر پیغمبر را از بدن جدا نمودند در ب

پس من از بی رحمی آن گروه به     -   لعنهم اهللا و خذلهم اهللا     -  حالتی که با ایشان به تکلم مشغول بود 

شما اتفاق نخواهم نمود راوي گوید: پس از شگفت آمدم و گفتم : به خدا سوگند که من هرگز در هیچ امري با 

آنکه آن گروه لعین ، سبط سیدالمرسلین علیه السالم را به تیغ ظلم مقتول کردند و سر از بدن مطهر آن جناب 

جدا نمودند، لشکر شقاوت آثار و آن جماعت قساوت کردار روي آوردند براي غارت لباسها و السلحه امام 

پیراهن آن یوسف زندان محنت و ابتالء را اسحاق بن حویه حضرمی پرجفا، ربود و مظلومان و سرور شهیدان ، 

آن را به قامت نارساي نحس خود پوشانید و از اعجاز آن شهید راه بی نیاز، بدن نحس آن روسیاه به مرض 

برص سفید مبتال شد، به قسمی که جمیع موهاي بدن آن بدبخت پلید فرو ریخت و در روایت است که دو 

یراهن آن عزیز مصر شهادت ، جاي زیاده از یک صد و ده جراحت از زخم تیر و نیزه و شمشیر، یافتند امام پ

جعفر صادق علیه السالم فرمود: در جسد مطهر آن سرور جاي سی و سه طعنه نیزه و سی چهار ضربت 

  شمشیر یافتند. بحربن کعب تمیمی بد نهاد، شلوار حضرت را به غارت برد و هم 

نَعلَیه االسود عربی : واءخَذَ عمامتَه اءخْنَس بنُ مرْثَد بنِ علْقَمۀَ الْحضْرَمی فَاعتَم بِها فَصار معتذوها. و اءخَذَ  متن

هعبصاء لیمٍ الْکَلْبی ، فَقَطَعنُ سلُ بدجب هخَذَ خاتَماء و .دنُ خال(ع)  بالْخاتَمِ. و عم  هیدی فَقَطَع خْتارالْم خَذَهذا اءه

خَذَ قَطیفَۀً لَهاء و .لَکتی هح همطُ فی دتَشَحی تَرَکَه و هلَیرِج خَذَ (ع)  واء و .ثنُ االشْعب سنْ خَزٍّ قَیم کانَت

نُ سرُ بملَ عا قُتفَلَم دعنُ سرُ بمع ،تْراءالب هعرقِ دنُ الخَلب میعج فَهیخَذَ ساء و .هلرَةَ قاتمالبی ع خْتارا الْمهبهو دع

سیفَه الْفَالفس  االودي . و قیلَ: رجلُ منْ بنی تَمیمٍ یقالُ لَه االءسود بنُ حنْظَلَۀَ. و فی رِوایۀِ ابنِ سعد اءنَّه: اءخذ

  النَّهشَلی . 

رجمه : در روایت است که آن کافر شریر از معجزه فرزند بشیر و نذیر، پاهاي نحسش فلج شد و خود نیز ت

زمین گیر گردید عمامه آن سرور را که رشک خورشید انور بود ملعونی که او را اخنس بن مرثد بن علقمه 

و بعضی گفتند که  حضرمی ابتر می گفتند از سر آن سرفراز منصب شهادت و فرزند ساقی کوثر برداشت

جابربن یزید اودي ، عمامه امام را در بود و آن را بر سر خود پیچید و از اثر ضیاي آن عمامه مهر آسا، خفاش 

عقل و هوشش به ظلمتگاه عدم فرار نمود و آن ملعون دیوانه شد، نعلین بیضاي آن کلیم طور سعادت را اسود 

ي حضرت بربود. انگشتر سلیمان ملک شهادت را به جدل بن بن خالد مردود بدتر از فرعون و نمرود، از پا

که مدار عوالم امکان منوط به     -   سلیم کلبی بیرون آورد و آن ظالم یهودي ، انگشت مبارك حضرت را 

با انگشتر قطع نمود! مختاربن ابی عبیده ، همین لعین را گرفته و دستها و     -   اشاره اراده حضرتش بود 

برید و آن سگ پلید در خون خود می غلطید تا روح جبینش تسلیم مالک دوزخ شده هالك  پاهاي نحسش را

قطیفه از خز که با آن پرده دار حریم اسرار لدنی بود، قیس بن اشعث ظالم جحود     -  لعنه اهللا     -  گردید 

بد، عمر سعد ابتر ببرد و چون آن سگ     -   بتراء   -   ربود. زره آن شیر بیشه شجاعت را که موسوم به 

قاتل آن     -   ابی عمره    -  بدکردار به انتقام خون فرزند احمد مختار مقتول مختار گردید، همان زره را به 
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شقاوت انباز، باز نمود و     -  جمیع بن خلق اودي    -  لعین ، بخشید. شمشیر آن یکه تاز میدان شفاعت را، 

  بعضی گفته اند که 

فیهذَا الس لُ. ویدنِ ببیبٍ بح لی بِنْتا کذل دعب قَعو نَّها: اءکَرِینُ زب دمحم زاد متن عربی : و  سلَی وبنْهالم

و قَد نَقَلَ الرُّواةُ تَصدیقَ ما  بِذي الْفقارِ، فَانَّ ذلک کانَ مذْخورا و مصونا مع اءمثاله منْ ذَخائرِ النُبوةِ و االمامۀِ،

. فَقَالَ لَها رجلُ: یا اءمۀَ اللّه (ع)  قُلْناه و صورةَ ما حکَیناه. قَالَ الرّاوي : و جاءت جارِیۀُ منْ ناحیۀِ خیمِ الْحسینِ

و انا اَصیح، فَقُمنَ فی وجهی و صحنَ. قالَ: و تَسابقَ  انَّ سیدك قُتلَ. قالَت الْجارِیۀُ: فَاءسرَعت الی سیداتی

 عنْ ظَهرِها، و خَرَج الْقَوم علی نَهبِ بیوت آلِ الرَّسولِ و قُرَّةِ عینِ الْبتُولِ، حتی جعلُوا ینْتَزِعونَ ملْحفَۀَ الْمرْاءةِ

ساعدنَ علَی الْبکاء و ینْدبنَ لفراقِ الحماةِ واالحباء. فَرَوي حمید بنُ مسلمٍ قالَ: بنات رسولِ اللّه ص و حریمه یتَ

  راءیت امرَاءةً منْ بنی 

دین تباه بود شمشیر را از میان     -   اسودبن حنظله    -  ترجمه : مردي از بنی تمیم که نام آن روسیاه 

برداشت و     -   فالفس نهشلی    -  باز نمود و به روایت ابن بی سعد، شمشیر را  فرزند صاحب ذوالفقار

محمد بن زکریا گفته که عاقبت آن شمشیر به دختر حبیب بن بدیل رسید. البته شایان ذکر است که آن 

واي در کربال به غارت رفت س    -   علیه االف التحیۀ والثناء     -   شمشیري که از جناب سیدالشهداء 

ذوالفقار حیدر کرار است ؛ زیرا ذوالفقار با سایر ذخایر و ودایع نبوت و امامت در خدمت امام زمان علیه السالم 

مصون و محفوظ است و تصدیق این مدعا و صورت ما حکیناه را راویان اخبار و آثار بیان نموده اند. راوي 

لیه السالم بیرون آمد. مردي به او رسید گفت : یا گوید: کنیزکی از ناحیه خیمه هاي حرم محترم امام حسین ع

امۀ اهللا ! اقایت کشته شد! آن کنیزك گفت : من صیحه زنان به سرعت نزد خانم خود رفتم و این خبر 

وحشتناك را به ایشان دادم پس همه زنان برخاستند و در مقابل من آغاز ناله و فریاد بر آوردند. راوي گوید: 

در غارت اموال ال رسول و قرت العین بتول نمودند و کار غارت به جایی رسید که از سر  لشکر اشقیا، مسارعت

زنها، چادر می ربودند دختران آل رسول و حریم آن جناب به اتفاق هم به گریه و ناله مشغول شدند و گریه در 

بکربن وائل که با همسر فراق کسان و احبا و دوستان خود می نمودند حمید بن مسلم گوید: دیدم زنی از قبیله 

  خود در میان اصحاب عمر سعد لعین بود، وقتی دید که 

ا علی نساء متن عربی : بکْرٍ بنِ وائلِ کانَت مع زوجِها فی اءصحابِ عمرَ بنِ سعد. فَلَما راءت الْقَوم قَد اقْتَحمو

لُبونَهنَّ، اءخَذَت سیفا و اءقْبلَت نَحو الفُسطاط و قالَت: یا آلَ بکْرٍ بنِ وائلٍ فی فُسطاطهِنَّ و هم یس(ع)  الْحسینِ

لحها الی رها فَرَدجوخَذَها زفَاء ،ولِ اللّهسر یا لَثارات ،اال للّه کْم؟! ال حولِ اللّهسر ناتب لَبتُسقَالَ الرّاوي : اء .ه

جوا النِّساء منَ الخَیمۀِ واءشْعلُوا فیها النّار، فَخَرَجنَ حواسرَ مسلَبات حافیات باکیات یمشینَ سبایا فی ثم اءخْرَ

تْلی صحنَ و ضَرَبنَ الْقَ اءسرِ الذِّلَّۀِ. و قُلْنَ: بِحقِ اللّه اال ما مرَرتُم بِنا علی مصرَعِ الحسینِ، فَلَما نَظَرَ النِّسوةُ الی

و تُنادي بِصوت حزینٍ و قَلْبٍ کَئیبٍ: (ع)  وجوههنَّ. قالَ: فَو اللّه ال اءنْسی زینَب ابنَۀَ علی و هی تَنْدب الْحسینَ
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اند و به  ترجمه : لشکریان بر سر زنان و حرم حسین علیه السالم هجوم آورده اند و در خیمه ها داخل شده

غارت اهل بیت مشغولند، شمشیري برداشته و به جانب خیمه ها شتافت و فریاد استغاثه بر آورد که اي آل 

  بکربن وائل ! آیا سزاوار است که دختران رسول صلی اهللا علیه و اله را برهنه نمایند!؟ غیرت شما کجاست ؟! 

وهر این زن او را گرفته و به خیمه اش برگردانید. راوي !! ش   -   ال حکم اال اهللا ، یالثارات رسول اهللا    -

گوید: پس از غارت خیمه ها طاهرات ، آن گروه شقاوت سمات ، زنان آل طاها را از خیمه ها بیرون نمودند و 

آتش ظلم و عدوان بر آن خیمه ها که مهد امان و پناهگاه عالمیان بود، بر افروختند و زنان با سر و پاي برهنه 

ت زده گریه کنان بیرون آمدند و در حالی که با خواري به اسارت گرفته شده بودند می گفتند: شما را به و غار

خدا قسم می دهیم که ما را بر قتلگاه حسین علیه السالم بگذرانید، دشمنان نیز این تقاضا را قبول کردند و 

به صورت خود زدند راوي گوید: به خدا چون چشم زنان به آن شهیدان افتاد، فریاد صیحه بر آوردند و سیلی 

ن ـسوگند که فراموش نمی کنم که علیا مکرمه زینب خاتون علیه السالم دختر علی مرتضی را که بر حسی

علیه السالم ندبه می نمود و به آواز حزین و قلبی غمگین صدا می زد: اي خواجه کائنات که پیوسته هد آیه ها 

شتگان آسمان تقدیم سده جاللت می گردد، اینک این حسین است که به خون و تحفه ها با درود نامحدود فر

  خود آغشته شده و اعضایش قطعه قطعه گردیده است و اینها دختران تو هستند که اسیر شده اند از این ظلم 

رَمم ،راءنُ بِالْعیسهذا ح .ماءکَۀُ السالئم کلَیلّی عص ،داهمحمتن عربی : وام و ،واثَکْاله ،ضاءاالع قَطَّعم ،ماءلُ بِالد

،ۀَ الزَّهراءملی فاطا رْتَضی والم لیلی عا طَفزي وصالْم دمحالی م شْتَکی والْم بایا، الَی اللّهس ناتُکمزَةَ  بو الی ح

 ،راءنُ بِالعیسهذا ح و ،داهمحداء. وامالشُّه دیس کلَیع واکَرْباه ،زْناهغایا. واحالْب والدقَتیلُ اء ،باءالص رِیح هلَیفی عتَس

سوقَ السبایا. و یا اءبا عبد اللّه، اءلْیوم مات جدي رسولُ اللّه . یا اءصحاب محمد، هوالء ذُریۀُ الْمصطفی یساقُونَ 

ت: وامحمداه، بناتُک سبایا، و ذُریتُک مقَتَّلَۀُ تَسفی علَیهِم ریح الصباء، و هذا حسینُ محزُوز فی بعضِ الرَّوایا

فُسطاطُه ی منْ الرَّاءسِ منَ الْقَفا، مسلُوب العمامۀِ والرَّداء. بِاءبی منْ اءضْحی عسکَرُه فی یومِ االثْنَینِ نَهبا. بِاءب

بِاءبِی الْم .داءالف نْ نَفْسی لَهداوي . بِاءبی مفَی ریحال ج رْتَجی ، وفَی بنْ ال غائري . بِاءبی مالع قَطَّعتّی مح وممه

  قَضی . بِاءبی الْعطشانُ حتی مضی . 

زهرا و حمزه سیدالشهداء ترجمه : و ستم ها به خداوند و به خدمت محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه 

علیه السالم شکایت می برم ، یا محمد! این حسین است که در گوشه بیابان افتاده و باد صبا بر او می گذرد و 

او به دست زنازادگان کشته شده است اي بسا حزن و اندوه من ! امروز احساس می کنم که جد بزرگوارم احمد 

صحاب محمد صلی اهللا علیه و اله !؟ اینک این بی کسان ، ذریه مختار از دنیا رحلت نمود! کجایید اي ا

مصطفی را به اسیري می برند و در روایت دیگر وارد شده است که می گفت : یا محمد! اینک دختران تو اسیر 

و ذریه تو کشته شده اند و باد صبا بر اجساد ایشان می وزد و اینک حسین سر از قفا جدا گردیده عمامه و 

ا از سر دوشش کشیده اند. پدرم فداي آن حسین که در روز دوشنبه لشکرش به تاراج رفت . شاید این ردایش ر

کلمه اشاره باشد به روز سقیفه بنی ساعده . پدرم به فداي آن حسین که طناب خیمه هاي حرمش را بریدند. 
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بدنش طوري نیست که  پدرم به فداي آن حسین که به سفر نرفته تا امید بازگشتش را داشته باشم و زخم

مداوا توانم نمود جانم به فدایش که با بار غم و اندوه از دنیا رفت . پدرم به فداي او که با لب تشنه از دار دنیا 

  رفت . پدرم به فداي او که جدش محمد مصطفی است . 

لُ اله السماء، بِاءبی منْ هو سبطُ نَبِی الْهدي ، متن عربی : بِاءبی منْ شَیبتُه تَقْطُرُ بِالدماء، بِاءبی منْ جده رسو

 النِّساء، بِاءبی بِاءبی محمد الْمصطَفی ، بِاءبی علی الْمرْتَضی ، بِاءبی خَدیجۀُ الْکُبري ، بِاءبی فَاطمۀُ الزَّهراء سیدةُ

الَ الرّاوي : فَاءبکَت و اللّه کُلَّ عدو و صدیقٍ! ثُم اءنَّ سکَینَۀَ اعتَنَقَت جسد منْ ردت علَیه الشَّمس حتّی صلّی . قَ

 ، فَاجتَمع عدةُ منَ االعرابِ حتّی جرُّوها عنْه. قَالَ الرّاوي : ثُم نادي عمرُ بنُ سعد فی اءصحابِه: منْ(ع)  الْحسینِ

 بنْتَدیسالْح لَبۀَ الَّذي سبونُ ححاقُ باس مه شَرَةُ وع منْهم ب؟ فَانْتَدرَهلَ ظَهطِّی الْخَیونِ فَییسلْحنِل(ع)  ی

جاءر داوي ، ویحٍ الصیبنُ صرُ بمع نْبِسی ، ولٍ السنُ طُفَیب کیمح و ،رْثَدنُ مب خْنَساءو ،هدي ،  قَمیصبالْع ذنْقنُ مب

هم اللّه، و سالم بنُ خَثْیمۀَ الْجعفی ، و واحظُ بنُ ناعمٍ، و هانی بنُ شَبث الْحضْرَمی ، و اءسید بنُ مالک لَعنَ

  بِحوافرِ خَیلهم حتّی رضُّوا ظَهرَه و صدره. (ع)  فَداسوا الْحسینَ

ترجمه : پدرم به فداي او که فرزند زاده رسول اهللا آسمانهاست . پدرم به فداي او که سبط نبی هدي است 

جانم به فداي محمد مصطفی و خدیجه کبري و علی مرتضی و فاطمه زهراء سیده زنان . جانم به فداي آن 

وي گفت : به خدا سوگند! زینب کس که آفتاب بر او از مغرب بازگشت و طلوع دیگر نمود تا او نماز گزارد. را

کبري علیه السالم با این سخنان سوزناك دوست و دشمن را بگریاند سپس سکینه خاتون ، جنازه پدر خود 

حسین علیه السالم را در آغوش کشید، پس گروهی از اعراب جمع شدند و آن مظلومه را از روي نعش پدر 

ن ، عمر سعد لعین در میان اصحاب و یاران بی دین خود ندا جدا نمودند. راوي گوید: پس از شهادت امام مبی

در داد: کیست که اجابت کند دعوت امیر خود ابن زیاد را درباره حسین به جا آورد و بر بدن او بتازد؟ پس ده 

نفر ولدالزنا اجابت آن لعین را نمودند و نامهاي نحس آن ملعونها عبارت است از: اسحاق بن حویه بی دین و او 

مان ملعون بود که پیراهن از بدن شریف امام علیه السالم ، بیرون آورد؛ اخنس بن مرثد بدائین ؛ حکیم بن ه

طفیل سنبسی لعین ؛ عمرو بن صبیح صیداوي کافر؛ رجاء بن منفذ عبدي ؛ سالم بن خثیمه جعفی پلید؛ واحظ 

    -   اسید بن مالک هالک بن ناعم شقی ، صالح بن وهب جعفی جفاگر، هانی بن شبث حضر می عنید و 

پس آن لعینان ، سینه و پشت فرزند رسول را به سم اسبها خود پایمال کردند و در     -  لعنهم اهللا اجمعین 

  هم شکستند. 

اء کنُ مالب دیسفَقالَ اء نِ زِیادلَی ابقَفُوا عتّی وشَرَةِ حالْع هوالء جاء نُ متن عربی : قَالَ الرّاوي : وشَرَةِ: نَحالْع دح

ینَ وطئنا بِخُیولنا ظَهرَ رضَضْنا الصدر بعد الظَّهرِ بِکُلِّ یعبوبٍ شَدید االسرِ فَقَالَ ابنَ زِیاد منْ اءنْتُم؟ قالُوا: نَحنُ الَّذ

ةٍ یسیرَةٍ. قالَ: اءبو عمرُ الزّاهد: فَنَظَرْنا الی هوالء الْعشَرَةِ، الْحسینَ حتّی طَحنّا حناجِرَ صدرِه. قالَ: فَاءمرَ لَهم بِجائزَ

ید، و اءوطاء الْخَیلَ فَوجدناهم جمیعا اءوالد زِنا. و هوالء اءخَذَهم الْمخْتار، فَشَد اءیدیهم و اءرجلَهم بِسکَک الْحد
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. فَسئلَ عنْ ذهابِ (ع)  . و روي ابنُ رباحٍ قالَ: لَقیت رجال مکْفوفا قَد شَهِد قَتْلَ الْحسینِظُهورهم حتّی هلَکُوا

  بصرِه؟ فَقال : کُنْت شَهِدت قَتْلَه عاشرَ عشَرَةٍ، غَیرَ اءنّی 

تاختند به نزد ابن زیاد  ترجمه : راوي گوید: ده نفري که جرات نموده و اسب بر بدن مطهر نور چشم حیدر

بدنهاد آمدند و در بارگاه آن لعین ایستادند یکی از آن روسیاهان که نام نحسش اسید بن مالک بود این بیت را 

؛ یعنی ماییم آن ده نفر که اول پشت حسین و سپس سینه اش را به وسیله    -   نحن رضضنا...   -  بخواند: 

، در هم شکستیم و خرد ساختیم ابن زیاد پرسید: شما چه کسانید؟  اسبهاي تیزرو، بلند قامت و قوي هیکل

گفتند: ماییم آن کسانی که اسبها را بر بدن حین تاختیم و او را پایمال مرکبهاي خود نمودیم به حدي که 

 استخوانهاي سینه اش را نرم و خرد کردیم راوي گوید: عبیداهللا بن زیاد حکم نمود که جایزه اي ناچیز به آنها

دادند از ابو عمرو زاهد مروي است که گفت : آن ده نفر ملعون را چون نیک نظر نمودیم همه آنها را حرام زاده 

یافتیم و وقتی مختار این ده نفر را دستگیر نمود، امر کرد تا دست و پاي آنها را با میخهاي آهنین به زمین 

الک دوزخ سپردند. از ابن رباح روایت است که فروبستند و اسبها را بر پشت نحس آنها تاختند تا جان به م

الم در لشکر ابن زیاد حضور گفت : مرد کوري را دیدم که در روز شهادت حضرت سید الشهداء علیه الس

، از او سؤ ال می کردند از سبب نابینا شدنش ، او در جواب گفت : من با نه نفر دیگر از لشکریان در روز داشت

ودم جز آنکه من ته شمشیر زدم نه تیر انداختم و چون آن حضرت به شهادت رسید عاشورا در کربال حاضر ب

  من به سوي خانه خود برگشتم و نماز عشا را به جاي 

مت. خرَةَ و نُمتن عربی : لَم اءطْعنْ و لَم اءضْرِب و لَم اءرمِ، فَلَما قُتلَ رجعت الی منْزِلی و صلَّیت الْعشَاء اال

خَذَ بِتَالبیبی و؟ فَاءلَهما لی و :صلی اهللا علیه و آله ! فَقُلْت ولَ اللّهسر جِبنامی ، فَقالَ: اءفی م رَّنی  فَاءتانی آتج

دنَ ییب مقائ لَکم ۀٍ، ورْبذُ بِحآخ ،هیراعنْ ذرُ عحاس ،راءحفی ص سفَاءذَا النَّبی ص جال ،هالَی فیس هدفی ی و هی

ثَوج و نْهم تنَونارا. فَد مهاءنْفُس تبۀً الْتَهضَرْب ا ضَرَبۀَ، فَلَمعحابِی التَّسصنْ نارٍ فَقَتَلَ اءم :قُلْت و هیدنَ ییب ت

یال. ثُم رفَع رأْسه و قالَ: یا عدو اللّه إِنْتَهکْت حرْمتی و اءلسالم علَیک یا رسولَ اللّه، فَلَم یرُد علَی، و مکَثَ طَو

 ،فیبِس تما ضَرَب اللّه و ،ولَ اللّهسیا ر :فَقُلْت .لْتما فَع لْتفَع قْی وتَرْعِ ح لَم تْرَتی وع قَتَلْت حٍ وبِرُم .نْتال طَع و

  ال رمیت بِسهمٍ. 

دا ـول خـد و به من گفت : رسـا شخصی به نزد من آمـم رویـم پس در عالـجمه : آوردم و به خواب رفتتر

علیه السالم تو را طلب نموده ، به نزد پیامبر بیا. گفتم : مرا با رسول چه کار است !؟ پس آن شخص گریبان 

ر صحرایی نشسته و آستین هاي مرا گرفت و کشان کشان تا به خدمت پیامبر آورد. پس آن جناب را دیدم د

خود را تا مرفق باال زده و حربه اي در دست دارد و فرشته اي در پیش روي آن حضرت صلی اهللا علیه واله 

ایستاده و شمشیري از آتش در دست دارد و آن نه نفر دیگر هم حاضر بودند. آن فرشته آن نه نفر را به این 

که می زد شعله آتش او را فرو می گرفت و به درك می رفت .  کیفیت به قتل رسانید که هر یک را ضربتی



 صفحه

71 

 

PTS 

 

السالم علیک یا رسول    -   پس من نزدیک خدمت شدم و در حضور آن جناب به دو زانو نشستم و گفتم : 

! آن حضرتت جواب سالم مرا نفرمود. مدتی دراز سر مبارك را به زیر افکند سپس سرش را بال نمود    -  اهللا 

دشمن خدا! حرمت مرا شکستی و عترت مرا به قتل رسانیدي و رعایت حق را ننمودي و کردي  و فرمود: اي

آنچه کردي !!! پس من گفتم : یا رسول اهللا ! به خدا سوگند که من نه شمشیر زدم و نه نیزه به کار بردم و نه 

  تیر انداختم . 

ءدنُ منّی فَدنَوت منْه، فَإِذا طَشْت مملُو دما. فَقالَ لی : هذا دم متن عربی : فَقالَ: صدقْت، و لکنِّ کَثَّرت السواد، ا

، (ع)  ، فَکَحلَنی منْ ذلک الدمِ، فَانْتَبهت حتَّی الساعۀَ ال اءبصرُ شَیئا. و روِي عنِ الصادقِ(ع)  ولَدي الْحسینِ

و (ع)  قُبۀُ منْ نُورٍ، و یقْبلُ الْحسینُ(ع)  اذا کازن یوم الْقیامۀِ نُصب لفاطمۀَ   -  ه قالَ: یرْفَعه الَی النَّبِی ص اءنَّ

لُه اللّه لَها. فَیمثِّ رأْسه فی یده. فَاذا رأَتْه شَهقَت شَهقَۀً ال یبقی فی الْجمعِ ملَک مقَرَّب و ال نَبِی مرْسلُ االّ بکی

و هو یخاصم قَتَلَتَه بِال راءسٍ. فَیجمع اللّه لی قَتَلَتَه و الْمجهزینَ     -  23   -  عزَّ و جلَّ لَها فی أَحسنِ صورةٍ

تُلُهم أَمیرُ الْمؤْمنینَ ص . ثُم ینْشَرُونَ علَیه و منْ شَرَك فی دمه، فَأَقتُلُهم حتّی آتیعلی آخرِهم ثُم ینْشَرُونَ فَیقْ

  (ع)  فَیقْتُلُهم الْحسنُ 

ترجمه : رسول خدا فرمود: راست می گویی و لکن سیاهی لشکر بودي و بر تعداد آنها افزودي آنگاه فرمود: به 

فرمود: این خون فرزندم نزدیک من بیا و چون نزدیک شدم در خدمتش طشتی پر از خون دیدم ، پس حضرت 

حسین است و سپس از آن خون مانند سرمه در چشمانم کشید و وقتی از خواب بیدار گشتم ، دیدم دیگر 

ول خدا صلی اهللا ـوعا از رسـروي است که مرفـایی را نمی بیند از حضرت صادق علیه السالم مـچشمم ج

را قبه اي از نور نصب می نمایند و ـه زهـطمعلیه واله روایت نموده که چون روز قیامت شود از براي فا

ن علیه السالم به محشر می آید در حالتی که سر خود را بر روي دست گرفته و سر بر بدن ندارد و چون ـحسی

ماند فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل نمیفاطمه علیه السالم او را به این شکل ببیند یک نعره می زند که هیچ 

یه می افتند. سپس خداي عزوجل ، حسین علیه السالم را به بهترین صورتها از براي مگر آنکه همی به گر

فاطمه زهرا علیه السالم مثل می نماید و در آن حال ، حسین علیه السالم در حالی که سر بر بدن ندارد به 

مودند و یا به قاتالن خود مخاصمه می کند سپس خداوند، کشندگان او را و آنانکه سر از بدن اطهرش جدا ن

. د و من همه آنان را به قتل میرسانمنحوي در ریختن خون آن مظلوم شرکت داشته اند در مکانی جمع می کن

سپس خداي عزوجل آنان را زنده می کند باز جناب امیر مؤ منان علیه السالم همه ایشان را مقتول می نماید؛ 

یا را به قتل می رساند و باز خدا ایشان را زنده می کند پس باز زنده می شوند و امام حسن علیه السالم آن اَشقْ

  امام 

ثُم ینْشَرُونَ فَال یبقی منْ ذُریتنا اءحد اءالّ قَتَلَهم. فَعنْد ذلک (ع)  متن عربی : ثُم ینْشَرُونَ فَیقْتُلُهم الْحسینُ

رحم اللّه شیعتَنا شیعتَنا، هم و اللّه الْمؤْمنُونَ و    -  : (ع)  . ثُم قَاَل الصادقُ   -   یکْشَف الْغَیظُ و ینْسی الْحزْنُ
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اذا کانَ یوم الْقیامۀِ    -  و عنَ النَّبِی ص أَنَّه قالَ:     -  هم الْمشارِکُونَ لَنا فی الْمصیبۀِ بِطولِ الْحزْنِ و الْحسرَةِ

ۀُتَاءم(ع)  تی فاطلَدي مبِو نَعما ص لَمعتّی اءخُلُ حدنَّۀَ. فَتَقُولُ: ال اءی الْجخُلدقالُ لَها: اءها. فَیسائنْ نۀٍ منْ فی لُم

راءس ، فَتَصرخُ صرْخَۀً  قائما لَیس علَیه(ع)  بعدي . فَیقالُ: لَها اءنْظُري فی قَلْبِ الْقیامۀِ، فَتَنْظُرُ الَی الْحسینِ

  .    - و تُنادي وا ولَداه، واثَمرَةَ فُؤ اداه  -. و فی رِوایۀٍ اءخري :  -   فَاءصرَخُ لصراخها و تَصرَخُ الْمالئکَۀُ لصراخها

ما باقی نمی ماند ترجمه : حسین علیه السالم آنان را به قتل می آورد و باز زنده می گردند پس احدي از ذریه 

مگر آنکه هر کدام یک مرتبه آنها را به قتل می رساند در این هنگام غیظ و خشم ما فرو می نشیند و اندوه و 

پس از     -   24   -  مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السالم از خاطرها رفته و به فراموشی سپرده می شود

کند شیعیان ما را، به خدا سوگند که ایشان مؤ منان بر حق اند آن ، امام جعفر علیه السالم فرمود: خدا رحمت 

د و از رسول خدا ـدوه و حسرتشان ، در مصیبت با ما شریکنـزن و انـبه خدا قسم ! آنها به واسطه درازي ح

علیه السالم مروي است که فرمود: چون قیامت شود فاطمه زهرا علیه السالم در حالی که زنان اطرافش را 

اند، می آید، پس به او گفته می شود داخل بهشت شو! فاطمه علیه السالم می گوید: من داخل بهشت گرفته 

نمی شوم تا آنکه بدانم بعد از رحلت من از دنیا، با فرزندم حسین علیه السالم چگونه رفتار کرده اند. پس به او 

صحراي محشر نظر نما! چون نظر نماید ؛ یعنی به وسط    -   انظري فی قلب القیامۀ    -  گفته می شود: 

حسین علیه السالم را می بیند ایستاده و سر در بدن ندارد. در این هنگام فریاد بر می آورد و من نیز از فریاد او 

را ـه زهـن وارد شده که فاطمـت دیگر چنیـاد می آیم و فرشتگان هم به فریاد می افتند. و در روایـبه فری

  بر می آورد.     -  واولداه ، واثمرة فواداه    -  علیه السالم نداي 

فَیغْضَب اللّه عزّ و جلَّ لَها عنْد ذلک، فَیاءمرُ نارا یقالُ لَها هبهب قَد اءوقَد علَیها اءلْف    -   متن عربی : قالَ: 

، (ع)  ج منْها غَم اءبدا. فَیقالُ لَها: الْتَقَطَی قَتَلَه الْحسینِعامٍ حتْی اسودت، ال یدخُلُها روح اءبدا و ال یخْرُ

بِها. فَینْطقُونَ  فَتَلْتَقطُهم، فَاذا صاروا فی حوصلَتها صهلَت و صهلُوا بِها و شَهقَت و شَهقُوا بِها و زفَرَت و زفَرُوا

س یا رب بِم اءوجبت لَنَا النّار قَبلَ عبدةِ االْ وثانِ؟ فَیاءتیهِم الْجواب عنِ اللّه عزَّ و جلَّ: لَی بِاءلْسنَۀٍ ذَلقَۀٍ ناطقَۀٍ:

لَمعنْ ال یکَم ملنْ عتابِ    -   مفی ک هیونُ بابنِ ابدیثَیالْح هذوي همالِ   -  . رقابِ االْ عع   -   ر ی . وف تیاء

تَذْییلِ شَیخِ الْمحدثینَ بِبغْداد محمد بنِ الْنَّجارِ فی تَرْجمۀِ فاطمۀَ بِنْت اءبِی الْعباسِ االْ    -   الْمجلَّد الثَّالثینَ منْ 

عمرانَ سئَلَ ربه قالَ: یا رب! انَّ  زدي بِاسناده عنْ طَلْحۀَ قال : سمعت رسولَ اللّه ص یقول : انَّ موسی بنَ

 رْ لَهفَاغْف ونَ ماتخی هاراء  

الم ، به غضب می آید، پس امر ترجمه : در آن هنگام خداي عزوجل از براي داد خواهی فاطمه علیه الس

ایت سیاه گردیده است و هزار سال افروخته شده تا آنکه به غ    -  هب هب    -  کند آتشی را که نام او می

که هرگز نسیم روحی در آن داخل نمی گردد و هیچ غم و اندوهی از درون آن خارج نمی شود پس خطاب به 

آن آتش می رسد که به مانند دانه ، آن کسانی را که حسین علیه السالم را کشتند، بر چین ؛ آتش آنان را از 
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 به بجاي گرفتند، آن آتش مانند اسب شیهه می کشد و میان مردم بر می چیند و چون در میان آتش ه

به نعره می آید و آنان هم به نعره او، نعره می     -  هب هب   -   ایشان نیز به شیهه او، شیهه می کشند و 

به شعله خویش به فریاد می آید و آنها نیز به فریاد او، فریاد می کنند. پس     -  هب هب   -  کشند و 

،     -  25   -  زبان گویا به سخن می آیند که پروردگار را، به چه علت ما را قبل از بت پرستان ایشان به 

مستوجب آتش نمودي ؟ از جانب رب العزة جواب به ایشان می رسد که آن کس که می داند مانند کسی که 

    -   ر را ابن بابویه در کتاب می گوید: این خب    -   اعلی اهللا مقامه     -   نمی داند، نیست . سید ابن طاوس 

شیخ محدثین     -  تذییل    -  ذکر نموده و فرموده که آن را در مجلد سوم کتاب     -   عقاب االعمال 

بغداد محمدبن نجار، که در شرح حاالت فاطمه بنت ابی العباس اءزدي است ، دیده ام سیخ مزبور به اسناد 

  خود از طلحه روایت نموده که او گفت : شنیدم از رسول خدا صلی اهللا علیه واله می فرمود: موسی بن عمران 

      -  علی نبینا و علیه السالم     -

لَ اءوحی اللّه الَیه: یا موسی بنَ عمرانَ! لَو سئَلْتَنی فی االْ ولینَ و االَّْخرینَ الََجبتُک، ما خَال قاتمتن عربی : فَ

  .    -  صلَوات اللّه و سالمه علَیهِما    -   الْحسینِ بنِ علی بنِ اءبی طالبٍ 

ود که پروردگارا، برادرم هارون از دنیا رفته او را بیامرز پس خداي عزوجل ترجمه : از پروردگار خود سؤ ال نم

وحی به سوي موسی فرستاد که اي موسی بن عمران ! اگر از من درخاست نمایی که اولین و آخرین مردم را 

  بیامرزم ، می آمرزم مگر کشندگان حسین بن علی بن ابی طالب علیه السالم 

ه الَیه: یا موسی بنَ عمرانَ! لَو سئَلْتَنی فی االولین و االخرینَ الجبتُک، ما خَال قاتلَ متن عربی : فَاوحی اللّ

  .    -  صلَوات اللّه و سالمه علَیهِما    -  الحسینِ بنِ علی بن اَبی طالبٍ 

از دنیا رفته او را بیامرز. پس خداي عزوجل ترجمه : از پرودگار خود سوال نمود که پروردگارا، برادرم هارون 

وحی به سوي موسی فرستاد که اي موسی بن عمران ! اگر از من در خواست نمایی که اولین و آخرین مردم را 

بیامرزم ، می آمرزم مگر کشندگان حسین بن علی ابی طالب علیه السالم . المسلک الثالث فی االُمورِ 

  و هی تَمام ما اءشَرْنا الَیه. (ع)  لهالْمتَاءخَّرَةِ عنْ قَتْ

دعنَ سرَ بمنَّ عا متن عربی : قالَ: ثُم   -     اللّه نَهنِ    -  لَعیسسِ الْحثَ بِرَاءع(ع)  ب موی وه مِ ووالْی کفی ذل

بنِ مسلمٍ االْ زدي الی عبید اللّه بنِ زِیاد و اءمرَ بِرُؤُوِس  مع خَولی بنِ یزِید االْ صبحی و حمید    -   عاشُوراء 

و قَیسِ بنِ     -  لَعنَه اللّه    -  الْباقینَ منْ اءصحابِه و اءهلِ بیته فَنُظِّفَت و سرَّح بِها مع شمرِ بنِ ذي الْجوشَنِ 

رو بمع و ثاالْ شْعمِ الثّانی اوالْی و هموۀَ ییقب دعنُ ساب اءقام وا الْکُوفَۀَ. ومتّی قَدلُوا بِها حقْباجِ فَاءجوالِ نِ الْحلی ز

مال بِغَیرِ و حملَ نساءه ص علی اءحالسِ اءقْتَارب الْجِ(ع)  الشَّمسِ، ثُم رحلَ بِمنْ تَخَلَّف منْ عیالِ الْحسینِ،

 وِطاء  
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ترجمه : مسلک سوم این بخش در بیان اموري است که پس از شهادت خامسآل عبا حضرت سیدالشهداء علیه 

آالف التحیۀ و الثناء واقع گردیده و در این قسمت مدعایما از این کتاب و آنچه را که در اول کتاب اشاره به آن 

عمر سعد لعین پس از قتل فرزندم خاتم النبیین ، سر مطهر امام نمودیم به انجام خواهد رسید رواي گوید: 

    -   لعنهما اهللا     -   شهید را در همان روز عاشورا به همراه خولی بن یزید اصبحی و حمیدبن مسلم ازدي 

 رضوان اهللا    -   به نزد عبیداهللا بن زیاد بد نهاد، روانه داشت و نیز حکم داد که سرهاي انور سایر شهداء 

چه از اصحاب و یاران و چه از اهل بیت و جان نثاران آن حضرت را پاك و پاکیزه     -   علیهم اجمعین 

نمودند و آنان را با شمر بن ذي الجوشن پلید و قیس بن اشعث با سرهاي مطهر به سوي کوفه رفتند و عمر 

اقامت نمود و بعد از زوال ، آن اهل  سعد خود نیز روز عاشورا و روز یازدهم را تا هنگام زوال در زمین کربال

بیت غم آمال و آن کسانی را که از طوفان ستم آن اشقیا در سرزمین محنت و بال، باقی مانده بودند از عیاالت 

  حسین علیه السالم را بر روي پالسهاي 

ما یساقُ سبی التُرْك و الرُّومِ فی اءشَد متن عربی : و ال غطاء مکَشَّفَات الْوجوه بینَ االْءعداء، و ساقُوهنَّ کَ

نْ ذا لَعا نُوهغْزي بی مٍ ونْ آلِ هاشم وثعبلَی الْملّی عصه : یلقائ رد لّهل ومِ. ومالْه بِ وصائقالَ آخَرُ: الْم و جیب

موی هدۀَ جنا شَفاعیسح ۀٌ قَتَلَتمو اءتَرْجنِ اءیسحابِ الْحاءص ؤ وسنَّ روِي: اءر سابِ و(ع)  الْح ۀً ویثمان کانَت

یۀَ: فَجاءت کنْدةُ بثَالثَۀَ سبعینَ راءسا، فَاقْتَسمتْها الْقَبائلُ، لتَقَرَّب بِذلک الی عبید اللّه بنِ زِیاد و الی یزِید بنِ معاوِ

. ، و صاحبهم قَیس بنُ االْ شْعث. و جاءت هوازنُ بِاثْنی عشَرَ راءسا، و صاحبهم شمرُ بنُ ذي الْجوشَنِعشَرَ راءسا

  لَعنَهم اللّه. و جاءت تَمیم بِسبعۀَ عشَرَ راءسا. 

تهاي انبیاء بودند مانند اسیران ترجمه : بی هودج شتران ، سوار نمودند زنان آل عصمت و طهارت را که امان

ترك و روم با شدت مصیبت و کثرت غم و غصه ، به اسیري می بردند. شاعر عرب این مصیبت عظمی را به 

؛ این قضیه بسیار شگفت آور است که مردم بر    -  یصلی علی المبعوث من ...   -  رشته نظم در آورده : 

درود بر روح پاکش می فرستند و از طرف دیگر، فرزندان و  پیغمبر مبعوث که از آل هشام است ، تحیت و

خاندان او را به قتل می رسانند!! آیا آن امتی که امام حسین علیه السالم را به ظلم و ستم به شهادت رساندند، 

می توانند در روز قیامت از جد بزرگوارش امید شفاعت داشته باشند!؟ روایت است که سرهاي مطهر اصحاب 

سین علیه السالم هفتاد و هشت سر نورانی بودند قبیله هاي اعراب براي تقرب جستن به ابن زیاد پست امام ح

سیزده     -   کنده    -  فطرت و یزید حرام زاده بد طینت ، در میان خود قسمت نمودند به این نحو که طایفه 

دوازده سر مؤ من     -   هوازن    -  سر مطهر را برداشتند و رئیس ایشان قیس بن اشعث پلید بود قبیله 

و گروه تمیم هفده سر عنبر شمیم     -   لعنه اهللا     -   ممتحن را گرفتند به سرکردگی شمر بن ذي الجوشن 

را برداشتند و بنی اسد شانزده سر از آن بندگان خداي احد، را بردند و قبیله مذحج هفت سر و باقی مردم پرشر 

  نمودند و با خود به کوفه آوردند. سیزده سر انور را قسمت 
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ثَۀَ عشَرَ متن عربی : و جاءت بنُو اءسد بِستَّۀَ عشَرَ راءسا و جاءت مذْحج بِسبعۀِ رؤ وسٍ و جاء سائرُالناسِ بِثَال

خَرَج قَوم منْ بنی اءسد فَصلُّوا علی تَلْک الْجثَث  راءسا. قَاَل الرّاوي : و لَما انْفَصلَ ابنُ سعد لَعنَه اللّه عنْ کَربالء

الَیه فَلَما قاربوا الْکُوفَۀَ  الطَّواهر الْمرُملَۀِ بِالدماء، و دفَنُوها علی ما هی االَّْنَ علَیه و سار ابنُ سعد بِالَّسبی الْمشارِ

لْنَ ظَرِ الَیهِنَّ. قَاَل الرّاوي : فَاءشْرَفَت امراءةُ منْ الْکُوفیات، فَقالَت: منْ اءي االْ ساري اءنْتَنَّ ؟ فَقُاجتَمع اءهلُها للنَّ

ینَ. قَالَ نَحنُ اءساري آلِ محمد ص . فَنَزَلَت منْ سطْحها، فَجمعت مالء و اءزرا و مقانع، فَاءعطَتْهنَّ فَتَغَطَّ

، قَد نَهکَتْه الْعلَّۀُ، والْحسنُ بنُ الْحسنُ الْمثَنّی ، و کانَ قَد واسی (ع)  الرّاوي : و کانَ مع النِّساء علی بنُ الْحسینِ

  و قَد اءثْخنَ بِالْجِراحِ.  عمه و امامه فی الصبرِ علی ضَرْبِ السیوف و طَعنِ الرَّماحِ، و انَّما اُرتُثَّ

ترجمه : به خاکسپاري شهداي گلگون کفن راوي گوید: چون ابن سعد لعین بیرون آمد از آن سرزمین ، رفت 

به سوي کوفه با دستهاي خونین ، جماعتی از طایفه بنی اسد از خانه هاي خود بیرون آمدند و بر آن اجساد 

شهدا را به خاك سپردند در همان مکانی که اینک قبرهاي آنهاست ابن طیبه و طاهره ، نماز گزاردند و آن 

سعد لعین ، اسیران آل رسول صلی اهللا علیه و آله را برداشت و قبه همراه خود به کوفه رسانید و چون اهل 

بیت نزدیک کوفه رسیدند، مردم براي تماشاي اسیران به اطراف شهر آمدند در این هنگام زنی از زنان کوفه 

شما اسیران از کدام قبیله و خاندانید؟ اسیران     -   من اي االساري انتن ؟   -   ر پشت بام آمد و فریاد زد: ب

! ما اسیران از آل محمد هستیم ! در این موقع آن زن از پشت بام    -   نحن اساري آل محمد   -   گفتند: 

آورد و تقدیمشان نمود آنان آن لباس و پائین آمد و چندین قطعه لباس و چارقد و مقنعه به خدمت آنها 

پوشاکها را پذیرفتند و آنها را حجاب و پرده خویش نمودند. راوي گوید: امام سجاد علیه السالم هم همراه زنان 

اهل بیت ، اسیر اشقیاء لئام ، بود، در حال یکه مرض او را ضعیف و ناتوان ساخته بود و حسن مثنی فرزند امام 

نیز با زنان اسیر بود و او شرط مواسات در خدمت عموي بزگوار و امام عالی قدر خود به  حسن علیه السالم

جاي آورده و صبر بسیار بر ضربت شمشیر و زخم نیزه نموده بود و در اثر زخمهاي بسیار که بر بدن شریفش 

  رسیده بود، ضعیف و ناتوان گردید. 

: اءنَّ الْحسنَ بنَ الْحسنِ الْمثَنّی قَتَلَ بینَ یدي عمه    -  الْمصابیحِ   -   متن عربی : و روي مصنِّف کتابِ 

فی ذلک الْیومِ سبعۀَ عشَرَ نَفْسا و اءصابه ثمانیۀَ عشَرَ جِراحا، فَاءخَذَه خالُه اءسماء بنُ خارِجۀَ، (ع)  الْحسینِ

(ع)  و داواه حتّی برِء، و حملَه الَی الْمدینَۀِ. و کانَ معهم اءیضا زید و عمرو ولَدا الْحسنِ السبطفَحملَه الَی الْکُوفَۀِ 

اءجلنا؟!!  اءتَنُوحونَ و تَبکُونَ منْ   -  : (ع)  . فَجعلَ اءهلُ الْکُوفَۀِ ینوحونَ و یبکُونَ. فَقالَ علی بنُ الْحسینِ

خَف راء فَلَم ،ذئموی یلنَۀِ عبا نَبیالی ز نَظَرْت دي ونُ خزیم االسشیرُ بنِ الَّذي قَتَلَنا. قالَ بنْها، فَمنْطَقَ مرَةً قَطُّ اء

النّاسِ اءنِ اسکُتُوا، فَارتَدت االنْفاس و سکَنَت ، و قَد اءوماءت الَی (ع)  کَاءنَّها تُفْرَغُ منْ لسانِ اءمیرِ الْمؤ منینَ

دعا بمبینَ االخْیارِ. اءالطَّی هآل و دمحي مدلی جالةُ عالص و ،لّهل دملْحاء :قالَت ثُم ،راسلَ الْکُوفَۀِ، یا االجهیا اء :

  اءهلَ الْخَتْلِ و الْغَدرِ، 
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روایت کرده که حسن مثنی فرزند امام حسن علیه السالم در آن     -  مصابیح    -  نف کتاب ترجمه : مص

روز بال، هفده نفر از گروه اشقیا را به جهنم فرستاد و هیجده زخم بر بدن شریفش وارد آمد و در آن حال ، 

مهاي بدنش را معالجه و مداوا دایی او اسماء بن خارجه او را از میان معرکه برداشت و به سوي کوفه آورد و زخ

نمود تا بهبود یافت و او را روانه مدینه ساخت همچنین در میان اسیران ، زید و عمرو، فرزندان امام حسن علیه 

دین ـام زین العابـد، شروع به گریه و زاري نمودند امـالسالم بودند هنگامی که اهل کوفه اهل بیت را دیدن

اي اهل کوفه ! در اینجا اجتماع نموده اید و بر حال ما     -   تنوحون و تبکون ...ا   -  علیه السالم فرمود: 

گریه می کنید؟ و چه کسی عزیزان ما را به قتل رسانیده ؟! سخنرانی زینب علیه السالم در کوفه بشیر بن 

حذلم اسدي می گوید: در آن روز به سوي زینب دختر امیر المومنین علیه السالم متوجه شدم ، به خدا سوگند! 

ال که سخنوري توانا و بی نظیري بود، حیا و متانت سراپاي او را فرا گرفته بود و گویا سخنان در عین ح

گهربار علی علیه السالم از زبان رساي او فرو می ریخت و او علی وار سخن می راند به مردم اشاره نمود 

ن از صدا افتاد پس سکوت را مراعات نمایند در این هنگام نفسها در سینه ها حبس گشت و زنگهاي شترا

اما بعد، اي مردم کوفه ! اي اهل     -  الحمداهللا ....   -  زینب کبري علیه السالم شروع به سخنرانی نمود: 

  خدعه و غدر! آیا براي گرفتاري ما گریه می کنید؛ پس اشک چشمانتان خشک مباد! 

ال ه ۀُ، وعمالد تقَاءکُونَ؟! فَال رتَبةٍ متن عربی : اءقُو دعنْ بغَزْلَها م ثَلِ الَّتی نَقَضَتکَم ثَلُکُما منَّمالرَّنَّۀُ، ا تاءد

فالشَّن ردالصو ،النَّطَف و لَفاال الص لْ فیکُمه ال واء .نَکُمیخَال بد مانَکُمیذونَ اءنْکاثا، تَتَّخاء و ،لَقُ االماءم و ،

زُ االعطَغَمخنْ ساء کُمنْفُساءل تُممما قَد ال ساءةٍ، اءودلْحلی مضَّۀٍ عکَف ونَۀٍ. اءملی درْعی عکَم و؟! اءداء  اللّه

قَلیال. فَلَقَد ذَهبتُم علَیکُم و فی الْعذابِ اءنْتُم خالدونَ. اءتَبکُونَ و تَنْتَحبونَ؟! اي و اللّه فَابکُوا کَثیرا، واضْحکُوا 

و معدنِ الرِّسالَۀِ، و بِعارِها و شَنارِها، و لَنْ تَرْحضُوها بِغَسلٍ بعدها اءبدا. و اءنّی تَرْحضُونَ قَتْلَ سلیلِ خاتَمِ النُّبوةِ، 

لَتکُم، و منارِ حجتکُم، و مدرةِ سنَّتکُم. اءال ساء ما تَزِرونَ، و سید شَبابِ اءهلِ الْجنَّۀِ، و مالذ خیرَتکُم، و مفْزَعِ نازِ

 قا، فَلَقَدحس و دا لَکُمعب  

ترجمه : و ناله هایتان فرو منشیناد! جز این نیست که مثل شما مردم مثل آن زن است که رشته خود را بعد از 

از گرداند شما ایمان خود را مایه دغلی و مکر و خیانت در میان خود آنکه محکم تابیده شده باشد تاب آن را ب

می گیرید؛ ایا در شما صفتی هست اال به خود بستن بی حقیقت و الف و گزاف زدن و به جز االیش به آنچه 

موجب عیب و عار است و مگر سینه ها مملو از کینه و زبان چاپلوسی مانند کنیزکان و چشمک زدن مانند کفار 

یا گیاهی را مانید که در منجالبها می روید که قابل خوردن نیست یا به نقره     -  26   -   دشمنان دین .و 

    - 27 - کافر پر حلل باطنت قهر خدا عزوجل  اي مانید که گور مرده را به آن آرایش دهند. ظاهرت چون گور 

پیش فرستاد که موجب سخط الهی بود و آگاه باشید که بد کاري بوده آنچه را که نفس هاي شما براي شما 

شما در عذاب آخرت ، جاویدان و مخلد خواهید بود. ایا گریه و ناله می نمایید، بلی به خدا که گریه بسیار و 

خنده کم باید بکنید؛ زیرا به حقیقت که به ننگ و عار روزگار آلوده شدید که این پلید را به هیچ آبی نتوان 
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یل خاتم نبوت و سید شباب اهل جنت را چگونه توان شست ؟! کشتن همان شست ؛ لوث گناه کشتن سل

یاد رس شما و در مقام حجت با کسی که در اختیار نمودن امور، او پناه شما بود و در هنگام نزول بال، فر

      -  28   -  ، رهنماي شما و در آموختن سنت رسول اهللا صل اهللا علیه و اله را، بزرگ شما بود.خصم

م الذِّلَّۀُ عربی : خَاب السعی، و تَبت، االیدي ، و خَسرَت الصفْقَۀُ، و بؤْتُم بِغَضَبٍ منَ اللّه، و ضُرِبت علَیکُ متن

ياء ؟! وتُمولِ اللّه فَرَیرَسل کَبِد يونَ اءرتَدلَ الْکُوفَۀِ، اءهیا اء لَکُمیکَنَۀُ. وسالْمو  مٍ لَهد ياء ؟! وتُمرَزباء ۀٍ لَهکَریم

: خَرْقاء شَوهاء، کَطالعِ سفَکْتُم؟! و اءي حرْمۀٍ لَه انْتَهکْتُم؟! لَقَد جِئْتُم بِها صلْعاء عنْقاء سوداء فَقُماء. و فی بعضها

مطَرَت السماء دما، و لَعذَاب االخرَةِ اءخْزي و اءنْتُم ال تُنْصرُونَ، فَال  االرضِ و مالء السماء. اءفَعجِبتُم اءنْ

رْصادلَبِالْم کُمبانَّ ر الثّارِ، و تفَو خافال ی و البِدار فُزُهحال ی لُ، فَاءنَّههالْم فَّنَّکُمتَخسی لَقَد اللّه قَالَ الرّاوي : فَو .

ر .هِمفْواهفی اء مدیهیوا اءضَعو قَد کُونَ، وبیاري یح ذئموی النّاس تیاء  

ترجمه : آگاه باشید که بد گناهی بود که به جا آوردید، هالکت و دروي از رحمت الهی بر شما باد و به تحقیق 

ر گردید این معامله شما؛ به که به نومیدي کشید کوشش شما و زیانکار شد دستهاي شما و خسارت و ضر

ر شما باد، اي اهل کوفه ! آیا غضب خداي عزوجل برگشتید و زود شد بر شما داغ ذلت و مسکنت ؛ واي ب

دانید کدام جگر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله را پاره پاره نمودید و چه بانوان محترمه ، معززه چو در گوهر می

را ریختید و کدام حرم او را ضایع ساختید؟ به تحقیق که کاري قبیح و را آشکار ساختید کدام خون رسول خدا 

داهیه اي ناخوش به جا آوردید که موجب سرزنش است و ظلمی به اندازه و مقدار زمین و آسمان نمودید. آیا 

شما را شگفت می آید که اگر آسمان خون بر سرتان باریده است و البته عذاب روز باز پسین خوار کننده تر 

است و در آن روز شما را یاوري نخواهد بود؛ پس به واسطه آنکه خدایتان مهلت داد سبک نشوید و از حد 

خویش خارج نگردید؛ زیرا عجله در انتقام ، خداي را به شتاب نمی آورد و او با بی تاب نمی کند که ببر خالف 

ستی که پروردگار به انتظار بر سر حکمت کاري کند و نمی ترسد که خونخواهی کردن از دست او برود. به در

. راوي گوید: به خدا سوگند! مردم کوفه را در آن روز دیدم همه    -   تا داد مظلوم از ظالم ستاند   -   راه است 

  حران ، دستها بر دهان گرفته و گریه می کردند. 

 تَّی اخْضَلَّتکی حبنْبی یفا الی جخا واقشَی تیاءر متن عربی : و ولُکُمی کُهماء و نْتُمبی اءقُولُ: بِاءی وه و تُهیحل

یبزي . و روي  خَیرُ الْکُهولِ، و شَبابکُم خَیرُ الشَّبابِ و نساؤ کُم خَیرُ النِّساء، و نَسلُکُم خَیرُ نَسلٍ، ال یخزي و ال

قالَ: خَطَبت فاطمۀُ الصغْري بعد اءنْ وردت منْ کَرْبالء، فَقالَت: (ع)  جدي زید بنُ موسی قالَ: حدثَنی اءبی ، عنْ

لُ علَیه. و اءشْهد اءنْ ال ژاءلْحمد للِّه عدد الرَّملِ والْحصی ، وزِنَۀَ الْعرْشِ الَی الثَّري ، اءحمده و اءومنُ بِه و اءتَوکَّ

فُرات بِغَیرِ ذَحلٍ و ال له اال اللّه وحده ال شَریک لَه، و اءنَّ محمدا عبده و رسولُه، و اءنَّ ذُریتَه ذُبِحوا بِشَطِّ الا

خ کلَیقُولَ عنْ اءاء و ،بالْکَذ کلَیفْتَرِي عنْ اءاء وذُ بِکنی اءعا ماَللّه .راتت ودهالْع خْذنْ اءم نْزَلَتما اء الف

  ، الْمسلُوبِ حقُه، اَلْمقْتُولِ بِغْیِرْ (ع)  لوصیۀِ علی بنِ اءبی طالبٍ
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ترجمه : پیر مردي را دیدم در پهلویم ایستاده چنان گریه می کرد که ریشش از اشک چشمانش تر شده بود و 

شما باد؛ پیران شما از بهترین پیران عالمند و جوانان شما بهترین جوانان و  همی گفت : پدر و مادرم به فداي

زنانتان بهترین زنان و نسل شما بهترین نسلهاست و این نسل خوار و مغلوب ناکسان نمی گردد. سخنرانی 

جدم فاطمه صغري سالم اهللا علیها زید بن موسی بن جعفر علیه السالم گفت : پدرم به من خبر داد که از 

روایت نموده بود که چنین فرمود: فاطمه صغري پس از آنکه از کربال به شهر کوفه رسید، خطبه اي به این 

؛ حمد و سپاس ذات مقدس خداوند را ساز است به شماره ریگها و    -  الحمدهللا ....   -   مضمون خواند: 

ین و آسمان ! او را سپاس می گویم و سنگهاي بیابان و به اندازه سنگینی عرش خداوند مهربان ، تا سطح زم

ایمان به خداوندش دارم و خویش را به او می سپارم و شهادت می دهم که بجز او خدایی نیست و او یگانه و 

بی نیاز و شریک ، است و گواهی می دهم بر آن که محمد صلی اهللا علیه و آله بنده خاص و رسول 

زندان پیامبر را در کنار آب فرات مانند گوسفندان سر از مخصوص اوست و نیز شهادت می دهم بر آنکه فر

بدن جدا نمود، و بدون آنکه کسی را به قتل رسانده باشند و کسی خونی از آنها طلبکار باشد پروردگارا، به تو 

پناه می برم از اینکه بر تو دروغ بسته باشم یا آنکه سخنی گویم بر خالف آنچه نازل فرمودي بر پیغمبر که از 

  مت ، عهد و پیمان گرفت از براي وصی خویش علی علیه السالم ، ا

تَعسا لرءوسهم متن عربی : ذَنْبٍ کما قُتلَ ولَده بِاالْ مسِ فی بیت منْ بیوت اللّه فیه معشَرُ مسلمۀُ بِاءلْسنَتهِْم ، 

قَبضْتَه الَیک محمود النَّقیبۀِ طَیب الْعریکَۀِ، معرُوف الْمناقبِ، ما دفعت عنه ضیما فی حیاته و ال عنْد مماته حتّی 

را، و حمدت مشْهور الْمذاهبِ لَم تَاءخُذْه اللّهم فیک لَومۀ الئمٍ و ال عذْلُ عاذلٍ. هدیتَه یا رب لالْسالمِ صغی

لْ ناصحا لَک و لرَسولک حتّی قَبضْتَه الَیک، زاهدا فی الدنیا غَیرَ حریصٍ علَیها، راغبا فی مناقبۀُ کَبیرا، و لَم یزَ

وفَۀِ، یا اءهلَ اال خرَةِ مجاهدا لَک فی سبیلک رضیتَه فَاخْتَرْتَه و هدیتَه الی صراط مستَقیمٍ. اءما بعد، یا اءهلَ الکُ

سنا، و جعلَ علْمه عنْدنا و مکْرِ و الْغَدرِ و الْخیالء. فإ نّا اءهلُ بیت ابتَالنَا اللّه بِکُم، و ابتَالکُم بِنا، فَجعلَ بالءنا حالْ

ع هتجح و هتکْمح و همفَه عاءو و هلْمۀُ عبینُ عنا. فَنَحیلَد همفَه .هبادعل هضِ فی بِالدلِ االْ رلی اءه  

گرفتند و او را بی گناه مانند فرزندش حسین علیه السالم که در ترجمه : آن علی که مردم حق او را از دستش 

   -   در خانه اي از خانه هاي خدا     -  قتل علی علیه السالم    -  روز گذشته کشته اند، به قتل رسانیدند. 

واقع گردید که در آن مسجد جماعتی بودند که به زبان اظهار اسالم می نمودند که     -  یعنی مسجد کوفه 

هالکت و دوري از رحمت الهی بر ایشان باد! زیرا تا در حیات بود ظلمی را از او دفع ننمودند و نه آن هنگام 

او را به سوي رحمت خویش انتقال دادي در که از این دنیاي فانی به سراي جاودانی رسید و از این دار فانی 

خداوندا، او چنان  حالتی که پسندیده نفس و پاکیزه طبیعت بود و مناقبش معروف و راه سلوکش مشهور بود.

بود که هیچ گاه مالمت مالمت کنندگان او را در حق بندگی ات و رضایت مانع نمی آمد هنگام کودکی او را 

ر حال بزرگی مناقبش را پسندیدي و همواره نصیحت را براي رضاي تو و به سوي اسالم هدایت نمودي و د

خشنودي پیغمبرت ، فرو نمی گذاشت تا آنکه روح پاکش را قبض نمودي . او لذائذ دنیاي فانی را پشت پا زده 
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و به آن مایل و حریص نبود بلکه رغبتش به سوي آخرت بود و همتش معروف در جهاد کردن در راه پسندیده 

؛ اي    -   اما بعد...   -  بود. تو از او راضی شدي و اختیارش نمودي سپس به راه راست هدایتش کردي ، تو 

  جماعت کوفه ! اي اهل مکاري و خدعه و تکبر! ماییم اهل بیت عصمت و طهارت که خداي عزوجل 

دمحم هفَضَلّنا بِنَبِی و هتبِکَرام نَا اللّهکْرَممتن عربی : اء  ونا، وتُمنا. فَکَذَّبنْ خَلَقَ تَفْضیال بیملی کَثیرٍ مص ع

ج لَ کَما قَتَلْتُمکإ ب و تُرْك الدونَّنا اءبا. کَاءوالَنا نَهماء الال وتالنا حق تُمیاءر ونا. ووفُکُم کَفَّرْتُمیس نا بِاالْْمسِ، ود

تُم و لْبیت لحقْد متَقَدمٍ. قَرِّت لذلک عیونُکُم، و فَرِحت قُلُوبکُم. افْتراء علَی اللّه و مکْرا مکَرْتَقْطُرُ منْ دمائنا اءهلَ ا

دیاء نالَت نا ومائنْ دم تُمبصذَلِ بِما اءلی الْجکْم انْفُساء نَّکُموعرینَ. فَال تَدرُ الْماکخَی نَّ ما اللّه نا. فَاوالمنْ اءم کُمی

ه یسیرُ. لکَیال اءصابِنا منْ المصائبِ الْجلَیلَۀِ و الرَّزایا الْعظیمۀِ فی کتابٍ منْ قَبلِ اءنْ نَبرَاءها اَنْ ذلک علَی اللّ

حال ی اللّه و وا بِما آتاکُمال تَفْرح و لی ما فاتَکُموا عسخْتالٍ فَخُورٍ. تَاءکُلَّ م ب  

که جز    -   مبتال ساخت و شما را به وجود ما     -   به تحمل و صبوري و ظلم هاي شما   -   ترجمه : ما را 

امتحان نمود و امتحان ما را نیکو مقرر فرمود و علم و فهم را در نزد ما قرار     -  حق گفتار و کردار نداریم 

اهللا و ظرف فهم و حکمت باري تعالی و ماییم حجت حق بر روي زمین در بالد او داد؛ پس ماییم صندوق علم 

از براي بندگان خدا ما را به کرامت خویش گرامی داشته و به واظسه محمد مصطفی صل اهللا علیه و اله بر 

نسبت بسیاري از مخلوقات فضیلت داد به فضیلت داد به فضیلتی ظاهر و هویدا؛ پس شما امت ما را به دروغ 

دادید و از دین ما را خارج دانستید و چنین پنداشتید که کشتن ما حالل و اموال ما هدر و غنیمت است ، مصل 

آنکه ما از اسیران ترك و تاتاریم همچنان که در روز گذشته جد ما علی علیه السالم راکشتید و هنوز خونهاي 

ت و کینه دیرینه که از زمان جاهلیت داشتید و ما اهل بیت ، از دم شمشیرهاي شما می چکد به واسطه عدوا

براي همین نیز چشمانتان و دلهایتان شاد ردیه از روي افتراء بر خداي عزوجل و از جهت مکري که انگیختید 

و خدا بهترین مکر کنندگان است ؛ پس نشاید که نفس شما دعوت کند شما را به سوي فرح و سرور به 

نون خون ما را ریختید و دست شما به اموال ما رسید به درستی که این واسطه رسیدن به آرزوهایتان اک

مصیبت هاي بزرگ که به ما رسیده است خداند متعال پیش از خلفت در کتاب لوح محفوظ آن را ثبت فرموده 

؛ یعنی هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما    -  ما اصاب من مصیبۀ ....   -   و در قرآن می فرماید: 

  ي نمی دهد مگر اینکه همه آنها قبل از رو

نَق ماءنَ السم تَواتَرَت و ،لَّ بِکُمح فَکَاءنَّ قَد ،ذابالْعنَۀَ ورُوا اللَّعفَانْتَظ ،ا لَکُممتن عربی : تَب تُکُمحسفَی ،مات

ابِ االلیمِ یوم الْقیامۀِ بِما ظَلَمتُمونا، اءال لَعنَۀُ اللّه علَی بِعذابِ و یذیقُ بعضُکُم باءس بعضٍ ثُم تُخَلَّدونَ فی الْعذ

اءیۀِ رِجلٍ مشَیتُم الَینا الظّالمینَ. ویلَکُم، اءتَدرونَ اءیۀُ ید طاعنَتْنا منْکُم؟! و اءیۀُ نَفْسٍ نَزَعت الی قتالنا؟! اءم بِ

حارغُونَ متَبکُمماعلی اءسع مخُت و ،کُمتدفْئلی اءع طُبِع و ،کُمکْباداء غَلْظَت و ،کُمقُلُوب اللّه و تتَنا؟! قَسب  و

 صارِکُمباء   -   رِکُمصلی بلَ ععج و لی لَکُمماء طانُ والشَّی لَ لَکُموتَ    -   سال تَه نْتُمةً فَاءشاوغ ا لَکُمونَ. فَتَبد
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یلع خیهبِاء تُمربِما غَد کُمیلَد خُولٍ لَهد و لَکُمبص ق ولِ اللّهرَسل راتت يلَ الْکُوفَۀِ، اءهبٍ یا اءبی طالنِ اءب 

و ،هِملَیع هالمس و اللّه لَواتتْرَةِ النَّبِی االخْیارِ صع و نیهب ي ودفَقالَ: ج رُکُمفْتَخم کافْتَخَرَ بِذل  

ترجمه : آنکه زمین را بیافرینم در لوح محفوظ ثبت است و این امر براي خدا آسان است این به خاطر آن است 

که براي آنچه از دست داده اید تاءسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمانه نباشید و خداوند 

روشی را دوست ندارد! زیان و هالکت بر شما باد! منتظر باشید لعنت و عذاب الهی را چنان هیچ متکبر فخر ف

عذابی که گویا االن بر شما رسیده و نعمت هایی را که گویا پی در پی از آسمان نازل می شود؛ پس ریشه 

  بر گروهی دیگر وجود شما را به تیشه هاي عذاب بیرون خواهد افکند و گروهی از شما خواهد که مسلط شود 

از آن پس همگی در عذاب دردناك جاویدان خواهید بود؛     -  که سختی عذاب را براي همدیگر بچشانید   -

زیرا بر ماستم کردید و لعنت خدا مرا ستمکاران راشت واي بر شما باد! ایا می دانید که چه دستی از شما و چه 

م پا به جنگ ما آمدید؟ به خدا سوگند قلبهایتان سخت و نفسی شایق گردیده که با ما قتال کنید و با کدا

جگرهایتان پر غیظ و کینه گشته و مهر ظاللت بر دلهایتان و بر گوشها و دیدگانتان زده شده و شیطان با 

وسوسه ها و آرزوها شما را در انداخته و پرده بر چشمانتان کشیده ؛ پس هرگز هدایت نخواهید شد اي اهل 

الکت بر شما باد! آیا می دانید چند خون از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و فرزندان و عترت کوفه ! زیان و ه

پاك او را در دل دارید تا به حدي که به کشتن ما اهل بیت ، فخر و مباهات می کنید! و به این مضمون گویا 

  هستید که : 

وفیبِس یلنی عب ا ویلنُ قَتَلْنا عمتن عربی : نَح  يفَاء مناهنَطَح و ی تُرْكبس مهساءنا نیبس و رِماح ۀٍ وینْده

نْهع بذْهاء و اللّه مکَّاهمٍ زبِقَتْلِ قَو افْتَخَرْت ،االثْلَب لُ الْکَثْکَثُ وا الْقائهیاء بِفیک طاحن مرَهطَه و سالرِّج م

ونا تَطْهیرا، فَاءکْظتُمدسحاء .داهی تمما قَد و با اکْتَسم رءکُلِّ امفَانَّما ل ،وكبقْعی اءاقْعِ کَما اءو ال     -   میو

 صا     -   لَکُمعاموارِي الدساجٍ ال ی رُكحب نا وورحرا بهد نا انْ جاشرُ: فَما ذَنْبعش .لی ما فَضَّلْنا اللّهع  -   

م نُورا فَما لَه لَه لِ اللّهعجی نْ لَمم ظیمِ وذُوالْفَضْلِ الْع اللّه و شاءنْ یم ؤ تیهی فَضْلُ اللّه کقالَ:     -  نْ نُورٍ. ذل

اء بینَ، فَقَدنَۀَ الطَّیابی کبسقالُوا: ح والنَّحیبِ، و کاءبِالْب واتاالص تتَفَعارو نا وورنُح تنْضَحاء نا وقُلُوب رَقْتح

 .کَتَتوافَنا، فَسجاء تضْرَماء  

یعنی ما کشتیم علی و فرزندان علی را با شمشیرهاي هندي و نیزه ها و زنان     -   نحن قتلنا...    -  ترجمه : 

ایشان را اسیر نمودیم مانند اسیران ترك و ایشان را شکست دادیم چه شکستی ! اي گوینده چنین سخنان ، 

است  خاك بر دهانت باد! اي بخر می کنی به کشتن گروهی که خداوند تعالی ایشان را پاك و پاکیزه گردانیده

و رجس و پلیدي را از ایشان برداشته اي شخص پلید! خشم خود را فرو بنشان و چون سگ بر دم خود بنشین 

چنانکه پدرت نشست . همانان براي هر کی همان جزاي است که کسب نموده و به دست خویش به سوي 

خداي تعالی ما را فضیلت  قیامت پیش فرستاده است آیا بر ما حسد می بردید؟ واي بر شما به واسطه آنچه که
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به امر    -  ؛ یعنی ما را چه گناه است اگر چند روزي    -  فما ذنبنا....   -  داده و این شعر را ذکر فرمود: 

دریاي شوکت و جالل و فضیلت ما به جوش آید و دریاي اقبال تو آرام باشد به قسمی که که     -  الهی 

      -  30   -       -  ذللک فضل ....   -   در آن نتواند پنهان بماند.     -   29   -     -   دعموص    -   کفچلیز 

؛ این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند     -   31   -      -  و من لم ....   -

چون  صاحب فضل عظیم است و هر کسی که خدا نوري براي او قرار نداده ، نوري براي او نیست راوي گوید:

آن مخدره مکرمه این کلمات را ادا فرمود، صداها به گریه بلند شد و اهل کوفه عرضه داشتند: کافی است این 

فرمایشات اي دختر طیبین ! به تحقیق که دلهاي ما را کباب نمودي و گردنهاي ما را نرم کردي و آتش اندوه 

  به اندرون و باطن ما افروختی . 

خَطَب متن عربی : قالَ: ویلنَۀُ عبکُلْثُومٍ ا ماء (ع)  ت :فَقالَت ،کاءتَها بِالْبوۀً صعها، رافلَّتک راءنْ ومِ موالْی کفی ذَل

و سبیتُم نساءه و  موهیا اءهلَ الْکُوفَۀِ، سوءا لَکُم، ما لَکُم خَذَلْتُم حسینا و قَتَلْتُموه و انْتَهبتُم اءموالَه و ورِثْتُ

ورِکُملی ظُهرٍ عوِز ياء ؟ وتْکُمهواةٍ دد يرونَ اءتَداء ،لَکُمیقا. وحس و ا لَکُم؟! فَتَبوهتُمنَکَب  ماءد ياء ؟ ولْتُممح

نُزِع ص ، و النَّبِی دعب رَ رِجاالتخَی وها؟ قَتَلْتُمفَکْتُمس ونَ وبالغال مه اللّه زْبنَّ حال ااء نْ قُلُوبِکُمۀُ ممالرَّح ت

تَورُّها ینَ نارا حزَوتُجس کُملٌ المیرا فَوبخی صاء قَتَلْتُم :قالَت رُونَ. ثُمالْخاس مطانِ هالشَی زْبح ماءد فَکْتُمس قَّد

ح فْکَها وس اللّه رَّموا حقّا یقینا تَخَلَّدقَرٍ حغَدا لَفی س نَّکُمروا بِالنّار اشال فَاءباء دمحم ا الْقُرآنُ ثُمهرَّم  

ترجمه : پس آن مخدره مکرمه خاموش گردید. سخنرانی ام کلثوم علیه السالم رواي گوید:علیا مکرمه ام 

روز از پشت پرده خطبه خواند در حالتی که صدا به گریه کلثوم دختر امیر مومنان علی علیه السالم در همان 

بلند کرده بود فرمود: اي اهل کوفه ! رسوایی بر شما باد! چه شد که حسین علیه السالم را خوار ساختید و او را 

بکشتید و اموالش را به غارت بدرید و آن را متصرف شدید مانند تصرف میراث و زنان او را اسیر نمودید و 

را به رنج و سختی افکندید؛ پس زیان و هالکت بر شما باد! آیا می دانید چه داهیه و جنایت بزرگی  ایشان

مرتکب شدید و چه بارگناه بر دوش گرفتید و چه خونها که ریختید و چه حرمی را مصیبت زده نمودید و چه 

که بعد از رسول صلی اهللا  ن راوالی را به تارج بردید، کشتید آن مردایـد و چه امـارت نمودیـرانی را غـدخت

آله بهترین خلق بودند و ترحم از دلهایتان کنده شده آگاه باشید که رستگاري براي لشکر خداي ست و علیه و 

؛ برادر عزیزم را بی تقصیر با    -  قتلتم اخی ....   -  لشکر شیطان خاسر و زیانکارند انگاه این ابیات را خواند: 

مانطور که پرنده را با چوب و سنگ آزار دهند و بکشند مادرتان در عزایتان واویال زار و شکنجه کشتید هآ

گوید! زود است که جزاي شما آتش جهنم خواهد بود؛ اتشی که شعله اش فرو نمی نشیند و خونهایی را 

رمت آن ریختنید که خدا ریختن آنها را حرام کرده و قرآن مجید و رسول حمید صلی اهللا علیه و آله نیز به ح

  ناطق اند بشارت باد شما را به آتش جهنم که در فرداي 
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فْکَف متن عربی : و اءنّی البکی فی حیاتی علی اءخی علی خَیرِ منْ بعد النَّبِی سیولَد بِدمعٍ غَریزٍ مستَهِلٍّ مکَ

قَالَ الرّاوي : فَضَج دمحی سما لَینّی دائم لَی الْخَدع  نَّ وهورشُع نَشَرَ النِّساء حِ، والنَّوالنَّحیبِ وو کاءبِالب النّاس

ورِ، والثُّبلِ وینَ بِالْووعد نَّ، وهودنَ خُدلَطَم نَّ وهوهجو شخَم هِنَّ، ولی رؤ وسع نَ التُرابضَعو  کَی الرِّجالُ وب

اءوماء الَی النّاسِ اءنِ اسکُتُوا، (ع)  باکیۀً و باك اءکْثَرُ منْ ذلک الْیومِ. ثُم اءنَّ زینَ الْعابِدینَ نَتَفُوا لحاهم، فَلَم یرَ

ثُم ،هلَیلّی عفَص لْههاء وذَکَرَ النَّبِی بِما ه و هلَیثْنی عاء و اللّه دمما، فَحقائ کَتُوا، فَقامقالَ:  فَس  -    ها النّاسیاء

ا اءعرِّفُه بِنَفْسی : اءنَا علی بنُ الْحسینِ بنِ علی بنِ اءبی طالبٍ. منْ عرَفَنی فَقَد عرَفَنی ، و منْ لَم یعرِفْنی فَاءنَ

 .راتال ت لٍ ورِ ذَحنْ غَیم وحِ بِشَطِّ الْفُراتذْبنُ الْمنَا اباء  

ود گریانم ترجمه : قیامت در دوزخ سقر، به یقین و حق ، جاویدان خواهید بود و اینک من در مدت زندگانی خ

و در تمام عمر خود بر برادرم حسین علیه السالم اشک خواهم ریخت ، بر آن کس گریه می کنم که پس از 

رسول صل اهللا علیه و اله بهترین مردم روي زمین بود پیوسته از چشمانم اشک مانند باران بر گونه هایم 

به گریه و نوحه بلند نمودند و زنان کوفه جاري است که آن را تمامی نیست . راوي گوید: مردم همگی صداها 

موها پریشان و خاك مصیبت بر سر ریختند و صورتها خراشیدند و لطمه بر روي خود زدند و فریاد و اویال بر 

آوردند و مردان کوفی نیز به گریه افتادند و ریش ها را کندند هیچ روزي به مانند آن روز در گریه و ناله نبودند. 

جاد علیه السالم سپس امام سجاد علیه السالم به اهل کوفه اشاره نمود که ساکت باشید. پس سخنرانی امام س

همه ساکت شدند پس امام سجاد علیه السالم حمد و ثناي الهی به جا آورد و نام نامی رسول گرامی صلی اهللا 

آله فرستاد؛ سپس فرمود: اي  علیه و آله بر زبان راند و درود نامحدود بر روان احمد محمود صلی اهللا علیه و

مردم ! هر کس مرا می شناسد که می شناسد و آنکه نمی شناسد حسب و نسب مرا، پس من خود را براي او 

معرفی می کنم : منم علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ! منم فرزند آن کسی که او را در کنار نهر فرات 

ند زشده باشد یا آنکه سبب قتل کسی گردیده باشد؛ منم فرسر از بدن جدا نمودند بودن آنکه گناهی مرتکب 

  ک حرمت او را نمودند تکسی که ه

تلَ صبرا و کَفی متن عربی : اءنَا ابنُ منِ انْتُهِک حریمه و سلب نَعیمه وانْتُهِب مالُه و سبِی عیالُه. اءنَا ابنُ منْ قُ

اس، ناشَدتُکُم اللّه هلْ تَعلَمونَ اءنَّکُم کَتَبتُم الی اءبی و خَدعتُموه و اءعطَیتُموه منْ بِذلک فَخْرا. اءیها النّ

و کُمالنْفُس تُممما قَدا ل؟! فَتَبوهخَذَلْتُم و وهقاتَلْتَم ۀَ وعیالْبالْمیثاقَ وو دهالْع کُمنْفُسرَااءءا لونٍ  سیۀِ عیبِاء ءیِکُم

الَ الرّاوي : تَنْظُرونَ الی رسولِ اللّه ص اذْ یقُولُ لَکُم: قَتَلْتُم عتْرَتی وانْتَهکْتُم حرْمتی فَلَستُم منْ اءمتی ؟! قَ

 و لَکْتُمضٍ: هعبل مضُهعقُولُ بی ۀٍ، وینْ کُلِّ ناحم واتصاء تتَفَعونَ. فَقالَ: فَارلَمراء قَبِلَ    -  ما تَعام اللّه محر

. فَقالُوا    -  ۀُنَصیحتی و حفظَ وصیتی فی اللّه و فی رسوله و اءهلِ بیته، فَانَّ لَنا فی رسولِ اللّه ص اءسوةُ حسنَ

ولِ اللّهسنَ رابنُ کُلُّنا ینَح :هِمعمجبِاء  ،نْکبینَ عال راغ و دینَ فیکرَ زاهغَی کمامذظُونَ لونَ حافطیعونَ معسام

  فَمرْنا بِاءمرِك یرْحمک اللّه، فَانّا 
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ترجمه : و حق نعمتش را ناسپاسی کردند و اموالش را به غارت بردند و عیالش را اسیر نمودند؛ منم فرزند آن 

او را کشتند. این قدر زخم بر بدنش زدند که طاقت و توانائیش برفت و     -  صبر   -   کسی که به شکل 

همین شهید شدنش با ظلم و ستم در خفریه ما اهل بیت کفایت می کند. اي مردم ! شما را به خدا سوگند که 

عهد و میثاق با به آیا بر این مدعا اگاه و معترفید که نامه ها به پدرم نوشتید و با او غدر کردید و مکر نمودید و 

و در عو، با او قتال کردید تا او را شهید     -   که او را یاري کنید و با دشمنانش جنگ نمایید   -  او دادید 

نمودید پس بدي و زیان باد مرا آنچه را که از براي آخرت خود از پیش فرستاید و قبیح باد راءي شما! به کدام 

ه و آله نظر خواهید نمود، که در روز قیامت به شما خواهد گفت : شما دیده به سوي رسول خدا صلی اهللا علی

عترت ما را کشتید و هتک حرمت من نمودید؛ پس شما از امت من نیستید. رواي گوید: از هر جایی صداي 

ناله بلند شد و گروهی از کوفیان به گروهی دیگر همی گفتند که هالك شدید و خود نمی دانید. پس آن 

: خدا رحمت کند آن مرد را که اندرز مرا بپذیرد و وصیتم را در راه رضاي خدا و رسولش و اهل حضرت فرمود

بیتش قبول نماید؛ زیرا ما را در تاسی به رسول صلی اهللا علیه و آله کردار نیکو است . مردم کوفه همگی 

؛ ز خدمت رو بر نمی گردانیمنیم و اگفتند: اي فرزند رسول ! ما همه گوش به فرمان توییم و حرمت تو را نگهبا

  آنچه امر است رجوع بفرما، خدایت رحمت کند؛ ما با دشمنانت 

هیهات    -   : (ع)  متن عربی : حرْب لحرْبِک و سلْم لسلْمک، لَنَاءخُذَنَّ یزید و نَبرَاء ممنْ ظَلَمک و ظَلَمنا. فَقالَ

م الی اءبی الْغَدرةُ الْمکَرَةُ، حیلَ بینَکُم و بینَ شَهوات اءنْفُسکُم، اءتُریدونَ اءنْ تَاءتُوا الَی کَما اءتَیتُهیهات، اءیتُها 

تیلُ بهاء سِ وبی ص بِاالملَ اءلُ، قُتمنْدا یلَم رْحفَانَّ الْج ،صاتالرّاق بر لُ؟! کَال ونْ قَبثَکْلُ م نْسی لَم و ،هعم ه

صغُص لْقی ، وح ناجِري ونَ حیب تُهرارم هاتی ونَ لیب هدجو بی ، ونی اءب بی وثَکْلُ اء ص و ولِ اللّهسري رتَج ه

ال غَرْو انْ قُتلَ الْحسینُ و    -   : . ثُم قالَ   -  فی فراشِ صدري . و مساءلَتی اءنْ ال تَکونُوا لَنا و ال علَینا

ءعظَما شَیخُه قَد کانَ خَیرا منْ حسینٍ و اءکْرما فَال تَفْرَحوا یا اءهلَ کُوفانَ بِالَّذي اءصاب حسینا کانَ ذلک ا

ثُم قالَ: رضینا منْکُم راءسا بِراءسٍ، فَال یوم لَنا و     -   ماقَتیلٌ بِشَطِّ النَّهرِ روحی فداؤُه جزَاء الَّذي اءرداه نار جهنَّ

  .    -   ال علَینا

ترجمه : دشمنیم و با دوستانت دوستیم ما یزید پلید را به فتراك بسته به خدمت آوردیم و از آن کسی که بر تو 

هیهات هیهات    -  علیه السالم فرمود:  و در حقیقت بر ما ستم روا داشت از او بیزاري می جوییم امام سجاد

؟! یعنی هیهات هیهات ! اي مردم غدار مکار، آنچه نفس شما به آن میل نموده ، نخواهید رسید؛    -  ....

     - کال رورب الراقصات   -بر من نیز همان سلوك روا دارید؟   تصمیم دارید همانطور که به پدرانم ستم نمودید

پروردگار شتران هروله کننده سوگند! که چنین امري واقع نخواهد شد؛ زیرا هنزم جراحت ؛ به     -   32   -

مصیبت پدر بهبودي نیافته دیروز پدرم با یارانش به دست شما کشته شد هنوز مصیبت شهادت رسول صلی 

در کام من باقی اهللا علیه و آله و علی علیه السالم و فرزندان پدرم فراموشم نگردیده و این غم غضه ها هنوز 

است و تلخی آن راه نفس و گلویم را گرفته و در سینه ام گره بسته اکنون در خواستم آن است که نه یاور من 
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؛ یعنی عجب    -   ال غرو ان ...   -  باشید و نه دشمن ما آنگاه امام سجاد علیه السالم این ابیات را خواند: 

نیست اگر حسین علیه السالم را کشتند؛ زیرا پدر او علی علیه السالم را نیز که بهتر از او بود به شهادت 

رساندند. پس خشنود نباشید اي کوفیان که حسین علیه السالم شهید شد؛ زیرا گناه این خوشحالی و خشنودي 

کنار نهر فرات به شهادت نائل آمد، جانم به فدایش باد! بسیار بزرگ است فرزند رسول صلی اهللا علیه و آله در 

   -   رضینا....   -  جزاي آن کس که او را شهید کرده ، آتش جهنم است سپس امام سجاد علیه السالم فرمود: 

  ؛ ما خشنودیم از شما سر به سر، نه به یاري ما باشید و نه به ضرر ما. 

(ع)  ابنَ زِیاد جلَس فی الْقَصرِ، و اءذنَ اذْنا عاما، و جِی ء بِرَاءسِ الْحسینِ متن عربی : قَالَ الرّاوي : ثُم اءنَّ

متَنَکِّرَةً، فَساءل عنْها، (ع)  و صبیانُه الَیه. فَجلَست زینَب ابنَۀُ علی(ع)  فَوضَع بینَ یدیه، و اءدخلَ نساء الْحسینِ

. فَاءقْبلَ علَیها و قالَ: اءلْحمد للّه الَّذي فَضَحکُم و اءکْذَب اءحدوثَتَکُم!!! فَقالَت: (ع)  قیلَ: هذه زینَب ابنَۀُ علیفَ

اءر فکَی :نُ زِیادرُنا. فَقالَ ابغَی وه الْفاجِرُ، و بکْذی قُ والْفاس حفْتَضنَّما ی؟ اکتیلِ بهاء و خیکبِاء اللّه نْعص تی

مجیس و ،هِمضاجِعوا الی مرَزالْقَتَلَ، فَب هِملَیع اللّه کَتَب مقَو میال، هوالءاال ج تیاءما ر :فَقالَت و نَکیب اللّه ع

نِ الْفَلَجمفَانْظُرْ ل متُخاص و فَتَحاج ،منَهیرْجانَۀَ.  بنَ مابی کماء لَتْکبه ،ذئموی  

ترجمه : اهل بیت علیه السالم امام در مجلس ابو زیاد راوي گوید: پس ار ورود اهلی بیت علیه السالم ، ابن 

زیاد بد بنیاد در قصردار االماره نشست و صالي عام در داد که در آن مجلس عموم اهل کوفه حاضر گردند 

ود که سر مطهر امام حسین علیه السالم را در پیش روي آن لعین نهادند و زنان و دختران اهلی بیت حکم نم

حضرت امام علیه السالم و کودکان آن جناب در مجلس آن شقاوت ماب حاضر گردیدند؛ پس علیا مکرمه 

نبشست ابن زیاد شقی از حضرت زینب خاتون علیه السالم به قسمی که او را نشناسند و ملتفت حال او نگردند 

حال آن مخدره سؤ ال کرد، به او گفتند: این علیا مکرمه زینب خاتون دختر امیر المومنین علیه السالم است 

ابن زیاد لعین متوجه آن جناب شد و به زبان بریده این کلمات را بگفت : حمد خدا را که شما را رسوا نمود و 

جواب ابن زیاد نانجیب ، فرمود: روسایی براي فاسقان است و دروغ شما را ظاهر ساخت جانم زینب در 

دروغگویی درشان فاجران است و ما خاندان رسول خدا چنین نیستیم باز ابن زیاد گفت : دیدي خدا با برادرت 

  و اهل بیت تو چه کرد! زینب کبري فرمود: من بجز خوبی از پروردگارم ندیدم ، شهداي کربال گروهی بودند 

خدا عزوجل شهادت را براي ایشان مقدر فرموده بود و آنها به سوي آرامگاه     -   بندگان خاص خدااز    -

ابدي خود شتافتند و به زودي خداي تعالی بین تو و آنها جمع نماید و به حسابرسی پردازد و آنان علیه تو 

پیروزي از آن کیست ؟ اي ابن  حجت اودند و با تو دشمنی نمایند؛ پس نظر نما که در روز رستاخیز رستگاري و

  مرجانه ! مادرت به عزایت نشیند. 

منَّها اا االْمیرُ اهاَی :ثرَینُ حرو بمع بِها. فَقالَ لَه مه نَّهکَاء بِ ومتن عربی : قَالَ الرّاوي : فَغَض راَةُ التُوالْمرَاَةُ، و

ها. فَقالَ: لَهقنْطنْ مم لِ خَذُ بِشَی ءهنْ اءةِ مرَدصاةِ الْمالْع نِ ویسالْح کتینْ طاغقَلْبی م شَفَی اللّه نُ زِیاد: لَقَدا اب
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د اشْتَفَیت بیتک!!! فَقالَت: لَعمري لَقَد قَتَلْت کَهلی ، و قَطَعت فَرْعی و اجتزثَثْت اءصلی فَإ ن کانَ هذا شفاؤُك فَقَ

ۀِ. ثُم الْتَفَت ابنُ زِیاد: هذه سجاعۀُ، و لَعمري لَقَد کانَ اءبوك شاعرا. فَقالَت: یابنَ زِیاد ما للْمراءةِ و السجاع فَقالَ

س قَد قَتَلَ اللّه علیا بنَ فَقالَ: منْ هذا؟ فَقیلَ: علی بنُ الْحسینِ. فَقالَ: اءلَی(ع)  ابنُ زِیاد الی علی بنِ الْحسینِ

  .    -  قَد کانَ لی اءخُ یسمی علی بنُ الْحسینِ قَتَلَه النّاس   -  : (ع)  الحسینِ؟! فَقالَ علی

ترجمه : راوي گوید: با شنیدن این گفتار از دختر حیدرکرار، ابن زیاد بدرکردار در خشم شد چون مار، چنانکه 

ه تصمیم به قتل آن مخدره دارد پس عمرو بن حریث به آن ملعون ، گفت : اي ابن زیاد! این زن می نمود ک

است و طائفه زنان را بر سخنانشان مواخذه نمی کنند. بازا ابن زیاد شقی بی حیا، زبان بریده به این سخنان 

ري ـهل بیتش زینب کبن و سرکشان اـا داد با کشتن حسیـرا شفـگویا نمود که به تحقیق که خدا سینه م

هاي درخت خاندان مرا بردید و  علیه السالم فرمود: به جان خودم سوگند! تو سرور و موالي مرا کشتی و شاخ 

ریشه زندگی مرا قطع کردي ، پس اگر اینها مایه شفاي درد تو است ، اکنون شفا یافته اي !؟ ابن زیاد پلید 

ري ـه ساز بود. زینب کبـدر او هم شاعر و قافیـد که پـد سوگنان خوـه گواست ، به جـا قافیـگفت : این زن

علیه السالم فرمود: اي ابن زیاد! زنان را با قافیه سازي و شعرپردازي چه کار است ! سپس ابن زیاد متوجه به 

یاد جانب امام زین العابدین علیه السالم گردید و گفت : این کیست ؟ گفتند: این علی بن الحسین است . ابن ز

گفت : مگر خدا علی بن الحسین را نکشت ؟ امام زین العابدین علیه السالم فرمود: مرا برادري بود نامش علی 

  بن الحسین که به دست مردم در کربال کشته شد. 

الَّتی لَم تَمت فی منامها. : اللّه یتَوفَّی االْ نْفُس حینَ موتها و (ع)  متن عربی : فَقالَ: بلِ اللّه قَتَلَه. فَقالَ علی

 ،نَبیز تُهمع ت ط بِهعمفَس .نُقَهوا عفَاضْرِب وا بِهبذْهوابی الی جةُ عرْاءج بِکو :نُ زِیادفَقالَ اب نَ زِیادیا اب :فَقالَت

اءسکُتی یا عمۀَ    -  لعمته: (ع)  اقْتُلْنی معه. فَقالَ علیانَّک لَم تُبقِ منّا اءحدا، فَإِنْ کُنْت عزَمت علی قَتْله فَ

هکَلَّمتّی اءلَ    -   حقْباء تُتنا    -  فَقالَ (ع)  ثُمکَرام ةُ ونا عادنَّ الْقَتْلَ لاء تملاءما ع نَ زِیاددنی یا ابداءبِالْقَتْلِ تُه

ماء ةُ. ثُمنِالشَّهادیسنَ الْحی بلبِع نُ زِیاد(ع)  رَ اب ظَمِ. فَقالَتاالْ ع سجِدنْبِ الْمفی ج تیلی بلُوا امفَح هتیلِ بهاء و

سبینا. ثُم اءمرَ اْبنُ زِیاد  : ال یدخُلَنّ علَینا عرَبِیۀُ االّ اءم ولَد اءو مملُوکَۀُ فَإِنَّهنَّ سبینَ کَما(ع)  زینَب ابنَۀُ علی

  ، فَطیف بِه فی سکَک الْکُوفَۀِ. (ع)  بِرَاءسِ الْحسینِ

       ترجمه : ابن زیاد گفت : چنین نیست بلکه به دست خدا کشته شد. آن حضرت این آیه را تالوت فرمود: 

و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام  ؛ خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند   -  اهللا یتوفی    -

خواب می گیرد. ابن زیاد گفت : آیا تو را جرات بر جواب من است ، این مرد را ببرید و گردنش را بزنید. زینب 

خاتون علیه السالم فرمود: اي پسر زیاد! از ما احدي را زنده نذاشتی ، اگر می خواهی او را بکشی پس مرا هم 

حضرت سید الساجدین علیه السالم هب عمه مکرمه خود، فرمود: اي عمه ! لحظه اي آرام به قتل برسان ! 

باش تا با این لعین سخن گویم سپس متوجه ابن زیاد شد و فرمود: اي پسر زیاد! همانا مرا به کشتن 
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د بد بنیاد میترسانی، آیا نمی دانی کشته شدن براي ما عادت است و کرامت ما در شهادت است ؟ آنگاه ابن زیا

حکم خود که سید سجاد علیه السالم و سایر اهل بیت امام عباد را در خانه اي که جنب مسجد اعظم کوفه 

بود، وارد نمودند زینب خاتون علیه السالم فرمود: هیچ کس از زنان کوفه به نزد ما نمی آمد مگر ام ولد و 

شده بودند و به این مرد لعین حکم نمود که سر  کنیزکان ؛ زیرا ایشان هم مانند ما به بالي اسیري مبتال

مطهر امام مبین و فرزند سید المرسلین را در کوچه هاي شهر کوفه بگردانند و چه مناسب است که اشعار یکی 

  از دانشمندان را که در مصیبت فرزند 

، یرْثی بِها قَتیال منْ آلِ الرَّسولِ ص فَقالَ: متن عربی : و یحقّ لی اءنْ اءتَمثلَ هنا اءبیاتا لبعضِ ذَوِي الْعقُولِ

عٍ ال ممسبِم نْظَرٍ وونَ بِمملسالْم و رْفَعلی قَناةٍ یرینَ علنّاظل هیصو و دمحم نِ بِنْتاب ساءر عتَفَجال م و منْهرُ منْک

ۀً ومایونُ عیالْع نْظَرِكبِم لَتنا  کَحیع تنَماء لَها کرَي و کُنْت فانا وجاء قَظْتیاء عمذُنِ تَسکُلَّ اء كءزر مصاء

قَالَ الرّاوي : ثُم عضْجم رِكخَظِّ قَبل فْرَةُ وح نَّها لَکاء نَّتال تَمضَۀُ اوما ر عجتَه تَکُنْ بِک لَمدعص نَ زِیادباَنَّ ا  

ءهلَه و نَصرَ اءمیرَ الْمؤ الْمنْبرَ فَحمد اللّه و اءثْنی علَیه و قالَ فی بعضِ کَالمه: اَلْحمد اللّه الَّذي اءظْهِرِ الْحقَّ و ا

  منینَ و اءشْیاعه و قَتَلَ الْکَذَّاب بنَ الْکَذّابِ!!! 

؛ یعنی    -  راس ابن ....   -  و آله انشاء نموده و در اینجا ذکر کنیم :  ترجمه : رسول خدا صلی اهللا علیه

بسیار شگفت است که سر فرزند دختر پیامبر و نور دیده وصی پیامبر را بر باالي نیزه نمایند تا مردم به آن 

و به گوش خود نظاره کنند و در همان حال آنانکه خود را از اهل اسالم می دانند این داهیه عظمی را ببیند 

بشنوند و مع ذلک نه در مقام انکار این امر تشنیع باشند و نه بر این مصیبت عظمی گریه و ناله نمایند اي نور 

چشم زهرا دیدار رویت چشمان کور را بینا و اندون ذکر مصیبت تو گوشهاي شنوا را کر نموده . تو با شهادتت 

بیدار کردي و چشمان دوستانت را که هرگز از ترس شوکت چشمان دوستانت را که از خیال تو راحت بودند، 

تو به خواب نمی رفت خوابانیدي اي حسین ! هیچ بقعه اي در روي زمین نیست مگر آنکه تمنا می کند که 

کاش محل قبر و آرامگاه ابدي تو باشد. شهادت عبداهللا عفیف ازدي راوي گوید: سپس ابن زیاد بر باالي منبر 

سپاس در آغاز سخن ، سپاس و حمد الهی را از راه افسون بگفت و از جمله سخنان که بر رفت و آن خناس نا

زبان بریده براند این بود که حمد خدا را که حق و اهل حق را ظاهر نمود و امیر المؤ منین یزید و پیروانش را 

  نصرت بخشید و کذاب فرزند کذاب را بکشت . 

مِ شَیئا، حتّی قام الَیه عبد اهللاِ بنِ عفیف االْ زدي و کانَ منْ خیارِ الشّیعۀِ و متن عربی : فْما زاد علی هذَا الْکال

د االْ عظَم زهادها و کانَت عینُه الْیسري ذَهبت فی یوم الْجملِ و االْ خْري فی یوم صفّینَ و کانَ یالزِم الْمسجِ

ا لَّی فیهصفَیودیا ع وهباء و لَکمتَعسنِ ام و وكباء و نْترْجانَۀَ، اَنَّ الْکَذّابِ اءنَ ملِ فَقالَ: یا بلََی اللَّی  ،اللّه

نینَ. قَال الّراوي : فَغَضؤ منابِرِ الملی مونَ بِهذَا الْکَالمِ عتَتَکّلَم نَ والنَّبِیی الَدوتَقْتُلُونَ اءنْ اءقالَ: م و نُ زِیاداب ب

بذْهاء رَةَ الَّتی قَدۀَ الطّاهیتَقْتُلُ الذُراء ،اللّه ودیا ع تَکَلَّمنَا الْم؟ فَقالَ: اءتَکَلَّمهذَا الْم متَزْع و سا الرِّجنْهع اللّه 
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الدونَ اءیاء ثاهالمِ. واغَوینِ االْ سلْی دع نَّکنِ اللَّعینِ  اءاللَّعینِ ب نْ طاغیِتکونَ ممنْتَقاالَنْصارِ ی نَ وهاجِریالْم

 نِ زِیاداب غَضَب الْعالَمین . قالَ الّراوي : فَاْزداد بولِ رسر دمحسانِ ملی لع  

    -رضوان اهللا علیه   -   ترجمه : پس مجال زیاده از این سخنان بر ابن زیاد نماند که عبداهللا بن عفیف ازدي 

از جاي برخاستت و او مردي بود از اخیار شیعه شاه اولیاء علی مرتضی علیه السالم و از جمله زهاد بود و چشم 

چپ او در رکاب حضرت امیر علیه السالم در جنگ جمل از دستش دفته بود و دیده دیگرش را هم در جنگ 

نموده بود و پیوسته ایام را در مسجد جامع کوفه تا شب به عبادت  صفین تقدیم امیر المؤ منین علیه السالم

و فرمود: اي ابن زیاد! کذاب تویی و پدر و آن کسی که تو را امیر کرده و پدر آن لعین .     -  مشغول بود 

اوي همانا اي دشمن خدا، اوالد انبیا را مقتول ساخته و بر باالي منبر مؤ منان این چنین سخنان می رانید؟ ر

گوید: ابن زیاد بدبنیاد در غضب شد گفت : این سخنگو کیست ؟ عبداهللا فرمود: منم سخنگو اي دشمن خدا، 

آیا به قتل می رسانی ذریه طاهره رسول صلی اهللا علیه و آله را که خداي عزوجل رجس و پلیدي را از آنان 

؟ آنگاه عبداهللا فریاد و اغوثاه بر آورد که برداشته و با این همه گمان داري که بر دین اسالم هستی و مسلمانی 

کجایند فرزندان مهاجرین و انصار که داد آل رسول را از جبار متکبر لعین یزید بن معاویه بی دین ، بستانند 

انتقام از آن ناستوده بی دین که رسول رب العالمین او را لعنت کرده است ، بگیرند. راوي گوید: از سخنان 

یف ، رگهاي گردن ابن زیاد ملعون باد کرده و خشم و غضبش افزون گشت و گفت : این آتشین عبداهللا عف

  مرد 

قامت االشْراف متن عربی : حتّی انْتَفَخَت اءوداجه و قالَ: علَی بِه فَتَبادرت الْجالوِزةُ منْ کُلِّ ناحیۀٍ لیاءخُذُوه ، فَ

خَلَّصوه منْ اءیدي الْجالوِزةِ و اءخْرَجوه منْ بابِ الْمسجِد و انْطَلَقُوا بِه الی منْزِله. فَقالَ منَ االْزد من بنی عمه فَ

: فَانْطَلَقوا ه. ق الَابنُ زِیاد: اذْهبوا الی هذَا االْ عمی اءعمی االْ زد، اءعمی اللّه قَلْبه کَما اءعمی عینَه فَاءتُونی بِ

و بلَغَ ذلک ابنَ زِیاد  الَیه، فَلَما بلَغَ ذلک االْ زد اجتَمعوا و اجتَمعت معهم قَبائلُ الْیمنِ لیمنَعوا صاحبهم. قالَ:

بِق مرَهماء و ثنِ االَ شعب دمحلی ما مهضَم ضَرَ ولَ مقَبائ عمتاال شَدیدا فَجتالِ الَقَومِ. قَالَ الراوِي : فَاقَتَتَلُوا ق

کَسروا الْباب و حتی قُتلَ بِینَهم جِماعۀِ منَ الْعرَبِ. قالَ: و وصلَ اءصحابِ ابنِ زِیاد الی دارِ عبد اهللاِ بنِ عفیف فَ

 تاكاء :نَتَهبا تفَصاح .هلَیوا عماقْتَح ،اهیا لَتْهفی ، فَناویناوِلینی س کلَیفَقالَ ال ع .ذَرثُ تَحینْ حم مالْقَو  

ترجمه : جسور را به نزد من بیاورید! در این هنگام ماءموران ابن زیاد از هر جانبی دویدند که عبداهللا را بگیرند 

ي بودند به حمایت او برخاستند و عبداهللا را از و از سمت دیگر بزرگان و اشراف قبیله بنی ازد که عمو زادگان و

دست ایشان رهایی دادند و از در مسجد بیرونش بردند و به خانه اش رسانیدند. ابن زیاد لعین گفت : بروید آن 

کور قبیله ازد را به نزد من آوردید که خداوند قلب او را نیز چون چشمانش کور کرده است راوي گفت : 

به سوي او رفتند تا دستگیرش نمایند این خبر به طائفه ازد رسید و آنها جمع شدند و قبایل ماءموران ابن زیاد 

یمن نیز به آنها پیوستند تا عبداهللا را از آن مهلکه ها برهانند. راوي گوید: چون ابن زیاد از این اجتماع و وحدت 
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نده آنها کرده و امر نمود که با قبیله را جمع کرده و محمد بن اشعث را فرما    -   مضر   -  مطلع شد، قبایل 

بجنگند. راوي گوید: جنگ عظیمی فیمابین ایشان در گرفت تا آنکه جمع کثیري از قبایل عرب به قتل رسید و 

لشکر ابن زیاد تا درب خانه عبداهللا پیشروي کرده و در را شکسته و داخل خانه شدند و بر سر عبداهللا بن 

 فریاد بر آورد که پدرجان ، مواظب باش لشکر دشمن از آنجایی که بیم عفیف هجوم آوردند دختر عبداهللا

  داشتی اینک وارد شدند. عبداهللا گفت : اي دخترم نترس و شمشیر مرا به من برسان چون 

  

نُ اءاب خی وشَی فیفرِ عالّطاه یففي الْفَضَلِ عنَ ذنَا ابقُولُ: اءی و هنْ نَفْسع ذُبلَ یعمتن عربی : فَج رِ کَمعام م

نی کُنْت رجالً اءخاصم بینَ دارٍع منْ جمعکُم و حاسرٍ و بطَلٍ جدلْتُه مغاوِرٍ قالَ: و جعلت ابنَتَه تَقُولُ: یا اءبت لَیتَ

کَذا حتی تَکاثرُوا علَیه و یدیک هؤُالء الْفَجرَةُ قاتلی الْعتْرَةِ الْبرَرةِ قالَ: و جعلَ الْقَوم یدورونَ علَیه منْ کُلُّ جهۀٍ 

و لَیس لَه ناصرُ یستَعینَ بِه. فَجعلَ یدیرُ سیفه و یقُولُ: اءقْسم لَو اءحاطُوا بِه. فَقالَت ابنَتُه: وا ذُالْه یحاطُ بِاءبی 

  یفْسح لی عنْ بصري ضاقَ علَیکُم موردي و مصدري 

       ترجمه : شمشیر را به دست گرفت ماءموران را از خود دور می ساخت و این ابیات را به رجز می خواند: 

   -   ؛ یعنی منم فرزند عفیف که پاك از عیوب است و صاحب فضیلتهاست پدرم    -  انا ابن ذي ....   -

چه بسیار اوقات در صفین     -  که در نجابت و اصالت معروف است    -  و من فرزند ام عامرم     -  عفیف 

. راوي گوید:    -   کت انداختم و ایشان را به خاك هال   -  و غیره با مردان شجاع و زره پوش شما جنگیدم 

دخترش در مقام افسوس به پدر می گفت : اي کاش من نیز مرد بودم و امروز در حضور چون تو پدر غیور، با 

دشمنان بدتر از کافر، می جنگیدم ! راوي گوید: آن قوم بی حیا از هر جانب بر دور عبداهللا حلقه زدند و او به 

نمود و آنها را قدرتی نبود که بر او دست یابند و از هر طرف که می خواستند  تنهایی دشمن را از خود دفع می

هجوم آوردند، دختر به پدر می گفت : دشمن از فالن سمت به تو رسید و او فورا آنها را دفع می نمود تا اینکه 

اذاله بر آورد که  همگی در یک آن بر سر او هجوم آوردند و او را مانند نگین در میان گرفتند. دختر فریاد وا

پدرم را دشمن در میان گرفته و یاوري ندارد که به او کمک نماید. عبداهللا پاك دین دفع آن جماعت بی دین 

؛    -   اقسم لو....   -   از خویش می نمود و شمشیر را به هر سمت دوران می داد و این شعر را می خواند: 

بته کار را بر شما تنگ گرفته بودم ولی چه حاصل که از نعمت یعنی به خدا سوگند که اگر مرا بینایی ببود ال

  بینایی محرومم . 

لْحمد هللاِ الَّذي متن عربی : قَالَ الرّاوي فَما زالُوا بِه حتّی اءخَذُوه، ثُم حملَ فَاءدخلَ علَی ابنِ زِیاد فَلَما رآه قالَ اَ

اهللاِ ب دبع فَقالَ لَه خْزاكاء کملَیري ضاقَ عصنْ بلی ع فُرِّج لَو مقْسی اهللاُ. اءخْزانبِماذا اء اهللاِ و ودیا ع فیفنْ ع

قالَ یا عبد بنی موردي و مصدري فَقالَ له ابنُ زِیاد: ماذا تَقُولُ یا عبد اهللاِ فی اَمیرِ الْمومنینَ عثْمانَ بنِ عفّانَ؟ فَ



 صفحه

89 

 

PTS 

 

و اهللاِ تَبارك و جٍ یا ابنَ مرْجانَۀَ و شَتَمه ما اءنْت و عثْمانَ بنَ عفّانَ اءساء اءم اءحسنَ و اءصلَح اءم اءفْسد عال

ع و نْکلْنی عنْ سلک قَّ والْح لِ ودثْمانَ بِالْعنَ عیب و منَهیقْضی بی هی خَلقلبیه . تَعالی واء و زیدنْ یع و نْ اَبیک

عفیف: الْحمد هللاِ فَقالَ ابنَ زِیاد: و اهللاِ ال ساءلْتُک عنْ شیء اءو تَذُوق الْموت غُصۀً بعد غُصۀٍ فَقالَ عبد اهللاِ بنِ 

رْزنْ یبی اءاءلُ اهللاَ راءس کُنْت بی الْعالَمینَ، اءما اَنی قَدر کماء كدنْ تَللِ اءنْ قَبةَ می الشَّهادقَن  

ترجمه : رواي گوید: لشکر دست از احاطه او بر نداشتند تا آنکه آن مؤ من متفی را دستگیر کردند و به نزد ابن 

ت : زیاد بردند عبیداهللا لعین چون چشمش به عبداهللا افتاد گفت : حمد خدا را که تو را خوار نمود! عبداهللا گف

اي دشمن خدا! از چه جهت خدا مرا خوار نمود؟ واهللا ! اگر چشمان من بینا بود، راه را بر شما تنگ می کردم و 

روزگار را بر شما سیاه می ساختم ابن زیاد گفت : اي دشمن خدا! اعتقاد تو درباره عثمان بن عفان چیست ؟ 

ه و فحش دیگر داده و گفت : تو را با عثمان چه عبداهللا گفت : اي پسر غالم قبیله بنی عالج واي پسر مرجان

کار است بدکار یا نیکوکردار باشد امر امتت را به صالح آورده باشد یا آنکه فاسد نموده و خداوند تبارك و تعالی 

والی و حاکم خلق خویش است او خود در میان مردم و عثمان حکم به حق صادر خواهد کرد ولکن مرا از حال 

یزید و پدرش بپرس . ابن زیاد گفت : به خدا سوگند که بعد از این هیچ چیز سؤ ال نخواهم خود و پدرت و 

! من همیشه از    -   الحمداهللا رب العالمین    -  نمود تا آنکه جرعه جرعه مرگ را بچشی . عبد اهللا گفت : 

مادر متولد شوي ؛ و همچنین درگاه باري تعالی استادعا کرده ام که شهادت را نصیبم سازد پیش از آنکه تو از 

در میدان جنگ    -   از خدا درخواست کرده ام که شهادت من به دست بدترین و لعین ترین خلق باشد. چون 

  از رسیدن به فیض شهادت .     -  دو چشمم را از دست دادم و جانباز شدم 

عنِ خَلْقه و اءبغَضهِم الَیه فَلَما کُف بصري یئست منَ متن عربی : و ساءلْت اللّه اءنْ یجعلَ ذلک علَی یدي اءلْ

لص و نُقُهع تفَضُرِب نُقَهوا عضْرِبا :نُ زِیادقْنیها. فَقالَ ابزهللاِ الّذي ر دماالْنَ فَالْح ةِ وبخَۀِ. قالَ الَّشهادی الّسف ب

بنُ زِیاد الی یزید بنِ معاوِیۀَ یخْبِرُه بِقَتْلِ الْحسینِ و خَبرِ اءهلِ بِیته و کَتَب اءیضا الی الّروي : و کَتَب عبید اهللاِ 

الْم دعرُ صالْخَب لَهص فَحینَ و ،رومما عفَاء .کثْلِ ذلنۀِ بِمدییرِ الْممنِ الْعاصِ اءب عیدنِ سروٍ بمعرَ ونْب  الّناس خَطَب

 بِنْت نَبیز کانَت مِ والْماءت بِ وصائنَنَ الْموا سقاماء مٍ ونی هاشواعیۀُ ب تظُمفَع کم ذلُهلَمعاء بی ونِ اءقیلٍ بع

تُم و اءنْتُم آخرُ االْ ممِ بِعتْرَتی و اءهلِ و تَقُولُ: ماذا تَقُولُونَ اذْ قَالَ الَّنبِی لَکُم ماذا فَعلْ(ع)  طالبٍ تَنْدب الحسینَ

  مفْتَقَدي منْهم اءساري و منْهم ضُرّجوا بِدمِ 

ترجمه : نومید شدم و حمد خدا را که االن شهادت را نصیبم ساخته و مرا آگاه نموده بر آنکه دعایت را که در 

بن زیاد حکم نمود که گردنش را بزنید پس به حکم آن لعین ، زمان دیرین نمودي به اجابت مقرون فرمودم . ا

و زمین شوره     -  سبخه    -  آن مؤ من پاك اهل یقین را شربت شهادت چشانیدند و در موضعی که آن را 

زار گویند بردارش کشیدند. راوي گوید: عبیداهللا بن زیاد لعین یک نامه به جانب یزید بن معاویه روانه داشت 

بر خبر قتل سید شباب اهل جنت امام حسین علیه السالم و اسیري اهل بیت آن حضرت ؛ و نامه مستمل 
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فرستاد و چون     -   والی مدینه     -  دیگر متضمن همین خبر به سوي مدینه به عمروبن سعید بن عاص 

وایشان را به این خبر وحشت اثر به آن ملعون رسید بر باالي منبر رفت و خطبه در حضور مردم بخواند 

مصیبتت سیدالشهداء علیه السالم آگاه گردانید، با شنیدن این خبر، فریاد ناله بنی هاشم عظیم و اندوهشان 

افزون گشت و به اقامه عزاداري و سوگواري پرداختند. زینب دختر عقیل بن ابی طالب اهتمام خاص در ندبه و 

؛ یعنی    -  ماذا تقولون ....   -  لیه السالم همی خواند: سوگواري نمود و این ابیات را در عزاي امام حسین ع

اي گروه اشقیاء که مرتکب قتل حسین علیه السالم شده اید در فرداي قیامت چه جوابی براي رسول خدا 

صلی اهللا علیه و آله دارید آن زمان که شما را فرماید: اي امت آخر الزمان ! پس از رحلت من ، با عترت و اهل 

  من این چگونه رفتاري بود که به جا آوردید. بعضی بیت 

لُ ساللَّی اءا جمی قالَ: فَلَمحفی ذَوِي ر وءنْ تَخْلُفُونی بِساء لَکُم تحذْ نَصزائی امتن عربی : ما کانَ هذا ج عم

اءهلِ السماء یدعو  اءهلُ الْمدینَۀِ هاتفا ینادي و یقُولُ: اءیها الْقاتلُونَ جهال حسینا اءبشرُوا بِالْعذابِ و التَّنْکیل کُلُ

یاد و وقَف علَیه اءعاد علَیکُم منْ نبی و مالک و قَتیلِ و اءما یزید بنُ معاوِیۀَ فَإِنَّه لَما وصلَ کتاب عبِید اهللاِ بنْ زِ

ؤُسِ منْ قُتلَ معه و بِحملِ اءثْقاله و نسائه و عیاله. فَاستَدعی الْجوابِ الَیه یاءمرُه فیه بِحملِ راءسِ الْحسینع ورو

حم بِهِم فَسار .النّساء االْ ساري و و الرُؤُوس هلَیا لَّمذي ، فَسۀَ الْعائلَبنِ ثَعفّرٍ بحبِم نُ زِیاداب سارلَی الشّامِ کَما یفّرُ ا

  فّارِ، یتَصفَّح وجوههنَّ اءهلُ االْ قْطارِ. بِسبایا الْکُ

ترجمه : در اسیر و دستگیر کردید و برخی را به خونشان آغشته ساختید؛ این قسم رفتار پاداش نصیحت هاي 

من نبود که شما را پند دادم به اینکه مبادا بعد از من با خویشان من رفتار بد و ناخوشایند نمایید! چون آن روز 

؛  - ..ایها..  -  ه شب رسید، جمیع اهل مدینه صداي هاتفی را شنیدند که این ابیات را به آواز بلند می خواند: ب

یعنی اي گروهی که حسین بن علی را کشتید و هب حق او جاهل بودید، بشارت باد مرا شما را به عذاب و 

کنند. قبایل مالئکه براي شما نفرین می شکنجه روز قیامت ، همه اهل آسمان از پیغمبران و مالک دوزخ و هم

شما لعنت کرده شدید بر زبان سلیمان بن داود و موسی بن عمران و عیسی بن مریم . فرستادن اسیران به 

، چون نامه ابن زیاد بدنها به دست آن سر کرده اهل عناد    -   علیهما الهاویۀ     -   شام اما یزید بن معاویه 

گشت در جواب ابن زیاد، نوشت که سر مطهر فرزند ساقی کوثر را با سرهاي  رسید بر مضمون نام مطلع

جوانان و یاران آن جناب که در رکاب آن حضرت شهید شده بودند با کاالها و حشم و زنان اهل بیت و 

لب عیاالت آن جناب ، روانه شام نماید. ابن زیاد پلید نیز به موجب طاعت امر یزید، محفر بن ثعلیه عائذي را ط

نمود و سرهاي مقدس و اسیران و زنان را به آن ملعون سپرد و روانه شام محنت انجام نمود. آن شقی ، اهل 

اشاي آنها ـبیت عصمت طهارت را مانند اسیران کفار، دیار به دیار با ذلت و انکسار به قسمی که مردم به تم

  می آمدند، به شام خراب شده آورد. 
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عۀَ و غَیرُه حدیثا اءخَذْنا منْه موضع الْحاجۀِ، قالَ: کُنْت اءطُوف بِالْبیت، فَاذا اءنَا بِرَجلٍ متن عربی : روي ابنُ لَهی

و کانَت مثْلَ ذُنُوبک لَ یقُولُ: اءللّهم اغْفرْ لی و ما اءراك فاعال. فَقُلْت لَه: یا عبد اللّه! اتَّقِ اللّه و ال تَقُلْ هذا، فَانَّ

نُ مدقالَ: فَقالَ لی : اء .حیمر غَفُور انَّه ،غَفَرَها لَک اللّه تَغْفَرْتقِ االشْجارِ فَاسرو صارِ وتّی قَطْرِ االمنّی ح

عم نْ سارمسینَ نَفَرا منَّنا کُنّا خَماء لَمفَقالَ: اع ،تُهتَیتی ، فَاءصبِق خْبِرَكنِ اءیسسِ الْحاءالی الشّامِ، فَکُنّا اذا (ع)  ر

ا، و لَم اءشْرَب اءمسینا وضَعنَا الرَّاءس فی تابوت و شَرِبنا الخَمرَ حولَ التّابوت، فَشَرِب اءصحابی لَیلَۀً حتّی سکَرُو

یاءر دا وعر تعملُ سنَّ اللَّیا جفَلَم .مهعمنَزَلَ آدم و ،تحفُت قَد ماءالس واببرْقا، فَاذا اءب (ع)  ت و راهیماب و و نُوح

   اسحاقُ و اسماعیلُ و نَبِینا محمد ص و علَیهِم اءجمعینَ، و معهم جبرَئیلُ و خَلْقُ منَ الْمالئکَۀِ.

محل حاجت از آن خبر آن است که یر او روایت کرده اند که خالصه و و غ    -   ابن لهیعه    -   ترجمه : 

گوید: در بیت اهللا الحرام طواف می کردم ناگاه مردي را دیدم که گفت : خداوندا! مرا بیامرز؛ اگر چه گمان می

را اگر ندارم که بیامرزي ! من به او گفتم : اي بنده خدا! از خداي تعالی بپرهیز و چنین سخنان باطل نگو؛ زی

گناهانت به مثابه قطراتت باران یا برگ درختان باشد و تو استغفار نمایی ، خداي عزوجل گناهانت را می بخشد 

که غفور و رحیم است . آن مرد گفت : به نزد من بیا تا قصه خویش را به تو حکایت نمایم . من به نزدش 

نین حضرت امام علیه السالم به شام رفتیم و رفتم گفت : بدان که من با چهل و نه نفر دیگر همراه سر ناز

برنامه ما این بود که چون شب می شد آن سر مبارك را در میان تابوت می گذاردیم و بر دور آن تابوت جمع 

می شدیم و به شرابخواري می پرداختیم . پس شبی از شبه رفیقان من به عادت شبهاي پیش به شرب خمر 

آن شب لب به شراب نزدم و چون شب کامال تاریک شد، او از رعدي به  مشغول شدند و مستت گشتند و من

گوشم رسید و برقی را مشاهده کردم و ناگهان دیدم درهاي آسمان باز گردید، حضرت آدم و حضرتت نوح و 

حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و پیغمبر ما حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله از آسمان 

  و جبرئیل با گروهی از مالئکه در خدمت ایشان بودند. نازل شدند 

فَع ککَذل ثُم ،لَهقَب و هالَی نَفْس هضَم و سالرَّاء خْرَجفَاء ،وتنَ التّابرَئیلُ مبنا جمتن عربی : فَد و ،مکُلُّه لَ االنْبیاء

زّاه االنْبیاء. و قالَ لَه جبرَئیلُ: یا محمد، انَّ اللّه تَعالی اءمرَنی اءنْ و ع(ع)  بکَی النَّبِی ص علی راءسِ الْحسینِ

ط. فَقالَ النَّبِی: اءطیعک فی اءمتک، فَانْ اءمرْتَنی زلْزَلْت االرض بِهِم، و جعلْت عالیها سافلَها کَما فَعلْت بِقَومِ لُو

اءالمانَ،  نَّ لَهم معی موقفا بینَ یدي اللّه یوم الْقیامۀِ. ثُم جاء الْمالئکَۀُ نَحونا لیقْتُلُونا. فَقُلْت:ال جبرَئیلُ، فَا

النَّجارِ شَیخِ  محمد بنِ    -   تَذْییل    -  اءالمانَ یا رسولَ اللّه. فَقالَ: اذْهب، فَال غَفَرَ اللّه لَک. و راءیت فی 

:ما هذا لَفْظُه دیثةً فی هذَا الْحزِیاد هنادکی بِاسورِ الشُّبنِ نَصی بلۀِ عفی تَرْجِم غْدادثینَ بِبدحلَ  الْما قُتقالَ: لَم

مضُهعب جِیی ءی ونَ وشْرَبوا یلَسج هسلُوا بِرَاءمح ی ولنُ عنُ بیسبِقَلَمٍ  الْح تکَتَب و دی تسِ فَخَرَجضا بِالرَّاءعب

 :طلَی الْحائع دیدح  
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ترجمه : جبرئیل به نزدیک آن تابوت که سر مطهر در آن بود رفته و آن را بیرون آورد و بر سینه خود چسبانید 

ی کردند و حضرت رسول به و بوسید سایر انبیاء علیه السالم هم مانند جبرئیل ، آن سر مبارك را زیارت م

محض دیدن سر نازنین ، گریه می نمود و انبیاء علیه السالم به او تعزیت می گفتند. جبرئیل به خدمتش 

عرضه داشت : یا محمد! به درستی که خداوند عزوجل مرا امر فرموده که مطیع فرمانت باشم به آنچه که در 

ت باشم به آنچه که در حق آمت خود بفرمایی به جا آوردم ؛ حق خداوند عزوجل مرا امر فرموده که مطیع فرمان

اگر می فرمایی زمین را به زلزله در آورم تا سطح زمین از زیر ایشان برگردانم چنانکه بر قوم لوط چنین کردم . 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود: چنین منما؛ زیرا مرا با امت و عده گاهی است در روز قیامت در حضور 

پروردگار عالمیان پس مالئکه به سوي ما آمدند تا ما را به قتل رساند، من فریاد االمان به سوي پیامبر 

    -  تذییل    -  عالمیان ، بر آوردم رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله فرمودند: برو خدا تو را نیامرزد! در کتبا 

محمد بن نجار شیخ المحدثین بغداد دیدم که در ذکر حاالت علی بن نصر شبوکی ، به اسناد خود همین 

روایت را ذکر نموده بود زیادتی این الفاظ که مذکور می گردد که گفت : چون حضرت امام حسین به درجه 

رود ـدر هر منزلی که فام خراب ، می بردند و ـر آن جناب را هب سوي شـسر مطه    -   شهادت نائل آمد 

می آمدند، حمل کنندگان آن سر مقدس ، می نشستند و شراب زهر مار می کردند و بعضی از ایشان آن سر 

انور را به نزد بعضی دیگر می آورد، پس در آن حین دستی از غیب بیرون آمد و با قلم آهنی این شعر را بر 

  دیوار نوشت : 

وا. قَالَ الرّاوي : وزِمه و ستَرَکُوا الرَّاء کوا بِذلعما سسابِ قالَ فَلَمالْح موی هدۀَ جمتن عربی : شَفاع مالْقَو ارس 

و کانَ منْ     -  منَ الشِّمرِ بِرَاءسِ الْحسینِ و نسائه واالسري منْ رِجاله، فَلَما قَربوا منْ دمشْقَ دنَت اءم کُلْثُومٍ 

 هِملَتمیلِ     -  جبٍ قَلرلْنا فی دمفَاح لَدبِنَا الْب خَلْتاذا د :؟ قالَتتُکما حاج ۀُ. فَقالَ: وحاج کلی الَی :فَقالَت

الْمحاملِ و ینَحونا عنْها، فَقَد خَزینا منْ کَثْرَةِ النَّظَرِ الَینا  النَّظارةِ، و تَقَدم الَیهِم اءنْ یخْرِجوا هذه الرُّؤ وس منْ بینِ

بلحامالْم ساطولَی الرِّماح فی اءع لَ الرُّؤُوسعنْ تُجها: اءوالوابِ سرَ فی جمالْحالِ. فَاء هذنُ فی هنَح و و نْهغْیا م

نَّظارةَ علی تلْک الصفَۀِ، حتّی اءتی بِهِم بابِ دمشْقَ، فَوقفُوا علی درجِ بابِ الْمسجِد و سلَک بِهِم ال    -   کُفْرا 

  الْجامعِ حیثُ یقَام السبی. 

؛ یعنی آیا امتی که حسین علیه السالم را کشتند چون در روز قیامت امید    -  اتر جو امۀ ....   -  ترجمه : 

راوي     -   33   -  و را دارند؟! ماءموران ابن زیاد چون این صحنه را دیدند، همگی بگریختند،شفاعت جد ا

گوید: گماشتگان ابن زیاد، اسیران و اهل بیت عصمت علیه السالم و مبارك امام علیه السالم را به سمت شام 

ه شمر بن ذي الجوشن ، فرمود: شوم حرکت دادند همین که به نزدیک دمشق رسیدند، ام کلثوم علیه السالم ب

مرا به تو حاجتی است . شمر گفت : حاجت چیست ؟ ام کلثوم فرمود: چون ما را داخل شهر می نمایید از 

دروازه اي ببرید که تماشا چیان و تردد کنندگان در آن کم باشند؛ و به لشکریان خود بسپار که سرها را از میان 

اندکی از ما دور ببرند؛ تا خواري و خفت ما مقداري کم شود. آن نانجیب  محمل ها و کجاوه ها بیرون آوردند و
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از راه بغی و عدوان و کفر و طغیان بر ضد خواهش آن مکرمه دوران ، امر نمود که سرها را بر باالي نیزه زدند 

خلق در  و در وسط محمل ها نگاه داشتند و آل رسول را بر همین حال از راهی وارد دمشق نمودند که ازدحام

  آن بسیار بود. سپس ایشان را بر در مسجد جامع نگاه داشتند، در آن مکانی که اسیران کفار را نگاه می داشتند! 

بِالشّامِ اءخْفی نَفْسه شَهرا منْ جمیعِ (ع)  متن عربی : و روِي اءنَّ بعض التّابِعینَ لَما شاهد راءس الْحسینِ

ولُ: جاؤُا ما وجدوه بعد اذْ فَقَدوه ساءلُوه عنْ سببِ ذلک، فَقالَ: اءال تَرَونَ ما نَزَلَ بِنا، ثُم اءنْشَاء یقُاءصحابِه، فَلَ

ا جِهارا عامدینَ رسوال قَتَلُوك بِرَاءسک یابنَ بِنْت محمد متَرَمال بِدمائه تَرْمیال و کَاءنَّما بِک یابنَ بِنْت محمد قَتَلُو

بِک التَّکْبیرَ والتَّهلیال قالَ  عطْشانا و لَما یتَرَقَّبوا فی قَتْلک التَّنْزیلَ و التَّاءویال و یکَبرُونَ بِاءنْ قُتلْت و اءنَّما قَتَلُوا

و قالَ: اءلْحمد للّه الَّذي     -  عیاله و هم فی ذلک الْموضعِ  و(ع)  الرّاوي : جاء شَیخُ، فَدنا منْ نساء الْحسینِ

 فَقالَ لَه !!!نْکُمنینَ مؤ میرَ الْممکَنَ اءماء و کُمنْ رِجالم الْبِالد راحاء و لَکَکُمهاء و نِقَتَلَکُمیسنُ الْحب یل(ع)  ع :  

-   خُ! هلْ یا شَی  

ترجمه : روایت شده است که یکی از فضالي تابعین اصحاب رسول صلی اهللا علیه و آله چون سر مطهر 

حضرت سید الشهداء علیه السالم را در میان آن جمع مشاهده کرد، مدت یک ماه از اهل و اوالد و اصحاب 

، گفت : آیا نمی بینید که چه خود متواري گشته و پنهان شد؛ چون او را یافتند و علت اختفایش را پرسیدند

خاك بر سر ما ریخته شد و چه مصیبت بزرگی بر ما نازل گردید! بعد از آن اشعاري را آشناء نمود که معنی اش 

چنین است : اي دختر زاده رسول خدا! مردم سر نازنین به خون آغشته ات را آوردند و این عمل چنان است که 

کشته باشند؛ تو را با لب تشنه شهید نمودند که نه ظاهر قرآن را در حق تو  آشکارا و از روي عمد، رسول خدا را

اینک مردم براي اظهار شادي در کشتن تو، اهللا اکبر می گویند     -   34   -   رعایت کردند و نه باطن آن را.

گذاشته اند. توبه و در حالی که با کشتن تو، قول اهللا اکبر واال اله اال اهللا را کشته اند و اثري از آن باقی ن

شهادت پیر مرد شامی راوي گوید: در ان اثناء که اهل بیت را نزدیک درب مسجد نگاه داشته بودند، پیر مردي 

به نزد زنان عصمت و طهارت آمد و این سخنان را به زبان راند: حمد خدا را که شما را بکشت و بالد را از فتنه 

د را بر شما مسلط ساخت حضرت . سید الساجدین علیه السالم در مردان شما خالص نمود امیر المومنین یزی

  جواب او، فرمود: اي شیخ ! آیا قرآن 

قُلْ ال اءسئَلُکُم علَیه اءجرا    -  فَهلْ عرَفْت هذه االیۀَ:    -  . قالَ: نَعم. قالَ:    -   متن عربی : قَرَاءت الْقُرْآنَ؟

نَحنُ الْقُربی یا شَیخُ، فَهلْ    -   : (ع)  ؟. قَالَ الشَّیخُ: قَد قَرَاءت ذلک. فَقالَ له علی   -   إِلَّا الْمودةَ فی الْقُرْبی 

فَنَحنُ    -   فَقالَ الشَّیخُ: قَد قَرَاءت ذلک. فَقالَ: ؟.    -  و آت ذَاالْقُرْبی حقَّه   -  قَرَاءت فی بنی اسرائیلَ: 

واعلَموا اءنَّما غَنمتُم منْ شَیء فَأَنَّ للّه خُمسه و للرَّسولِ ولذي    -   الْقُرْبی یا شَیخُ، فَهلْ قَرَاءت هذه االیۀَ: 

انَّما یرِید اللّه    -  فَنَحنُ الْقُربی یا شَیخُ، و هلْ قَرَاءت هذه االیۀَ:    -  :  (ع) . قالَ: نَعم. فَقالَ   -   الْقُرْبی 
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   -   : (ع)  ؟. قَالَ الشَّیخُ: قَد قَرَاءت ذلک. فَقالَ علی   -   لیذْهب عنْکُم الرِّجس اءهلَ الْبیت و یطَهرَکُم تَطْهِیرا

نُ اءخُنَحةِ یا شَیۀِ الطَّهاربِاءی نَا اللّهالَّذینَ خَص تیلُ الْبه   -    .  

قل ال    -  ترجمه : خوانده اي ؟ گفت : بلی حضرت فرمود: این آیه را دیده اي که خداوند متعال فرموده : 

ي ابالغ رسالتم اجري نمی ؛ یعنی اي پیغمبر! به این امت بگو که من از شما برا   -      -  35   -   اسئلکم ...

. آن شیخ عرض کرد: بلی ، این آیه شریفه را    -  خواهم مگر آنکه درباره اقرباء و خاندانم دوستی نمایید

که خدا در قرآن فرموده     -  ذوي القربی    -  تالوت نموده ام . امام سجاد علیه السالم فرموده : ماییم 

یعنی اي     -  ؛    -   36   -  و آت ذالقربی حقه    -   یه را خوانده اي است سپس فرمود: اي شیخ ! ایا این آ

پیغمبر ما، حق اقرباء خود را به ایشان برسان آن پیر مرد گفت : بلی ، این آیه را هم قرائت کرده ام . امام 

یخ این آیه را خوانده سجاد علیه السالم فرمود: ما خویشان پیامبر هستیم . امام علیه السالم ادامه داد که اي ش

؛ یعنی بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید، خمس آن براي    -      -   37   -  واعلموا انما....   -  اي : 

. پیر مرد گفت : آري ، این آیه را نیز خوانده ام . امام سجاد    -  خدا و براي پیامبر و براي ذوي القربی است 

ما هستیم . سپس امام فرمود: آیا آیه تطهیر را خوانده اي که     -   ذوي القربی    -  علیه السالم فرمود: آن 

؛ یعنی خداوند می خواهد که از شما اهل بیت    -      -  38   -  انمایرید....   -  خداوند متعال می فرماید: 

هر پلیدي را بزداید و شما را چنانکه باید و شاید پاکیزه بدارد. پیرمرد گفت : این آیه را نیز تالوت کرده ام امام 

  فرمود: ماییم آن اهل بیت که خدا تخصیص داد ما را به نزول آیه تطهیر. 

ی الشَّیقنُ متن عربی : قَالَ الرّاوي : بب یل؟! فَقالَ عمه انَّکُم قَالَ: تَاللّه و ،بِه لی ما تَکَلَّمما عتا نادخُ ساک

. قالَ: فَبکَی    -   تَاللّه انّا لَنَحنُ هم منْ غَیرِ شَک، و حقِّ جدنا رسولِ اللّه ص انّا لَنَحنُ هم   -   : (ع)  الْحسینِ

ر خُ وصالشَّی دمحآلِ م ودنْ عم کلَیا رَءبانّی اء مقالَ: اءللّه و ماءالَی الس هساءر فَعر ثُم ،تَهمامنَ الْجِنِّ  می عم

 :ۀٍ؟ فَقالَ لَهبنْ تَولْ لی مقالَ: ه االْنْسِ. ثُمو   -   نْتاء و کلَیع اللّه تَاب تانْ تُب ،منا نَععنا    -  مفَقالَ: اء .

و نساؤُه و (ع)  حسینِتائب. فَبلَغَ یزید بنَ معاوِیۀَ حدیثُ الشَّیخِ، فَاءمرَ بِه فَقُتلَ. قَالَ الرّاوي : ثُم اءدخلَ ثَقَلُ الْ

قَرَّنُونَ فی الْحم مه و ،زیدلی یع هلهنْ اءم نْ تَخَلَّفبالِ. م  

ر االنام زبان از گفتار فروبست و از ـاع این کالم از فرزند خیـرمرد پس از استمـترجمه : راوي گوید: آن پی

گفته هاي خود پشیمان گشت و از روي شگفت و تحجب ، آن حضرت را سوگند داد که آیا شما همان اهل 

ه خدا سوگند که ما همان اهل بیت بیت حضرت رسول هستید؟! امام زین العابدین علیه السالم فرمود: ب

پیامبریم و در این خصوص مجال هیچ شک و شبهه اي نیست و به حق جد ما رسول صلی اهللا علیه و آله 

سوگند که ماییم اهل بیت خاتم االنبیاء پیرمرد چون از حقیقت حال مطلع گشت اشک از چشمانش جاري 

و سر را به سوي آسمان بلند نمود و گفت : خداوندا! من گردید و عمامه را از سر برداشت و بر زمین انداخت 

بیزارم از آن کسی که دشمن آل محمد است چه از جن باشد و چه انس سپس عرض نمود: آیا توبه من قبول 
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می شد؟ امام علیه السالم فرمود: اگر تو به نمایی ، خدا توبه تو را می پذیردد و تو در آخرت با ما خواهی بود 

            عرض نمود: من از کردار خویش توبه کردم و نادم شدم چون این خبر به یزیدبن معاویه آن پیرمرد 

رسید، حکم نمود آن پیرمرد را به قتل رساندند. سر نازنین امام حسین علیه السالم     -  علیهما الهاویۀ     -

سالم را با زنان و کودکان آن امام مبین ، در مجلس یزید راوي گوید: بعد از آن ، سر نازنین امام حسین علیه ال

به مجلس یزید بی دین بردند به هیئتی که همه ایشان را به یک ریسمان بسته بودند و چون با آن حالت وارد 

  مجلس 

اءنْشدك اللّه یا    -   : (ع)  متن عربی : فَلَما وقَفُوا بینَ یدیه و هم علی تلْک الْحالِ قالَ لَه علی بنُ الْحسینِ

، فَاءمرَ یزید بِالْحبالِ فَقُطعت. ثُم وضَع راءس    -   یزید، ما ظَنُّک بِرَسولِ اللّه ص لَو رآنا علی هذهالصفَۀِ

فَلَم یاءکُلِ الرُّؤُوس (ع)  فَرآه علی بنُ الْحسینِ بینَ یدیه، و اءجلَس النِّساء خَلْفَه لئَال ینْظُرْنَ الَیه،(ع)  الْحسینِ

 توبِص تناد ثُم ،بِها فَشَقَّتْهیالی ج توهاء تْهاءا رفَانَّها لَم ،نَبیا زماء دا. وباء کذل دعیا ب :الْقُلُوب فْزَعزینٍ یح

ولِ اللّهسر بیبیا ح ،ناهیسطَفی . قَالَ حصالْم نَ بِنْتابی ،ةِ النِّساءدیس راءۀَ الزَّهمنَ فَاطابنی ، یم کَّۀَ ونَ مابی ،

اشمٍ کانزت الرّاوي : فَاءبکَت واللّه کُلُّ منْ کانَ حاضرا فی الْمجلسِ، و یزید ساکت. ثُم جعلَت امرَاءةُ منْ بنی ه

و تُنادي : یا حسیناه، یا حبیباه، یا سیداه ، یا سید اءهلِ بیتاه، یابنَ محمداه، یا (ع)  دارِ یزَید تَنْدب الْحسینَفی 

  ربِیع االراملِ والْیتامی ، یا قَتیلَ اءوالد االدعیاء. قَالَ الرّاوي : فَاءبکَت کُلُّ منْ سمعها. 

اي یزید! تو را به خدا سوگند  ترجمه : یزید شدند در مقابلش ایستادند و حضرت سجادعلیه السالم فرمود:

دهم به گمان تو اگر پیامبر، ما را به این هیئت دیدار نماید چه می کند؟ یزید حکم کرد ریسمانها را بریدند و می

رك امام علیه السالم را در پیش رو گذاشت و آل طه و یاسین را از قید طناب رها ساختند سپس یزید، سر مبا

زنان را در پشت سر خود جاي داد تا چشم ایشان به سر انور امام حسین علیه السالم نیفتد و لیکن جناب 

سیدالساجدین علیه السالم چشمش بر آن سر نازنین افتاد و بعد از آن صحنه دلخراش ، دیگر تا آخر عمرش 

ل نفرمود. و اما زینب خاتون علیه السالم چون سر مبارك برادر خود را بدید از گوشت کله حالل گوشتی تناو

شدت ناراحتی دست در گریبان برد چاك زد سپس به آواز غمناك فریاد واحسیناه .... برآورد به قسمی که ناله 

د از ناله اش دلها راخراشید. راوي گوید: به خدا سوگند که همه آن کسانی که در مجلس یزید حضور داشتن

جانسوز او به گریه و افغان افتادند و در آن حال خود آن پلید لب از گفتار فرو بست و ساکت بود. پس یکی از 

زنان بنی هاشم که در خانه یزید بود بی اختیار براي امام حسین علیه السالم بگریست و به آواز بلند با ناله و 

بن محمداه ! راوي گفته که هر کس از آن اهل مجلس صداي آن فغان گفت : یا حبیباه ! یا سید اهل بیتاه یا

  زن را می شنید بی اختیار گریه می کرد. 

. فَاءقْبلَ علَیه اءبو برَزة (ع)  متن عربی : قالَ: ثُم دعا یزید بِقَضیبِ خَیزُرانَ، فَجعلَ ینْکُت بِه ثَنَایا الْحسینِ

یقالَ: و لَمی ونِاالسیسثَغْرَ الْح بِقَضیبِک تَنْکُتاء ،زیدیا ی کص (ع)  ح النَّبِی تیاءر لَقَد دشْهۀَ؟ اءمنِ فاطاب
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لَعنَه و اءعد لَه  و یقُولُ: اءنْتُما سیدا شَبابِ اءهلِ الْجنَّۀِ، قَتَلَ اللّه قاتلَیکُما و(ع)  یرْشُف ثَنایاه و ثَنایا اءخیه الْحسنِ

زیدلَ یعج با. قالَ: وحس خْرِجفَاء ،رَ بِاخْراجِهماء و زیدی بصیرا. قَالَ الرّاوي : فَغَضم تساء و نَّمهثَّلُ جتَمی 

رجِ منْ وقْعِ االسلْ فَاءهلُّوا وستَهلُّوا فَرَحا ثُم بِاءبیات ابنِ الزَّبعري و یقُولُ: لَیت اءشْیاخی بِبدرٍ شَهِدوا جزَع الْخَزْ

  قالُوا: یا یزید ال تُشَلْ قَد قَتَلْنا الْقَوم منْ ساداتهِم و عدلْناه بِبدرٍ فَاعتَدلْ 

هللا صلی ترجمه : در این بین یزید لعین چوب خیزران طلبید مکرر با آن چوب به دندان مبارك فرزند رسول ا

اهللا علیه و آله می زد. در این هنگام ابو برزه اسلمی خطاب به آن بدتر از ارمنی ، نمود و گفت : واي بر تو اي 

یزید! به چه جرات چنین جسارتی می نمایی و با چوب ، به گوهر دندان حسین فرزند فاطمه اطهر می زنی ؟ 

اهللا علیه و آله دنداهاي ثنایاي حسن و حسن را من گواهی می دهم که به چشم خود دیدم که رسول خداصلی 

شما دو نفر سید و سرور جوانان اهل بهشت هستید، خدا بکش     -   انتما سیدا...   -  می بوسید و می فرمود: 

کشندگان شما را و لعنت کند آنها را و جایگاه ایشان جهنم باد که بد جایگاهی است . رواي گوید: پس یزید از 

را از مجلسش بیرون افکنند. در این هنگام او را     -  ابوبرزه    -  خشم آمد و حکم داد که  این سخنان به

کشان کشان بیرون نمودند راوي گفت که یزید ملعون در مقام تمثیل به ابیات ابن زبعري را که در هنگام 

شکست مسلمانان در جنگ احد به عنوان فتح نامه براي کفار قریش و اصحاب ابو سفیان در مکه انشاء نموده 

؛ یعنی اي کاش بزرگان قوم از قریش که در    -   لیت اشیاخی ببدر....   -  داشت :  بود، همی ترنم و زمزمه

در اینجا حاضر بودند و مشاهده     -   مانند عتبه ، شیبه ، ولید، ابوجهل و غیره    -   جنگ بدر کشته شدند 

فغان آمده اند، تا از می کردند چگونه طائفه خزرج که یاور رسول اهللا بودند، از شمشیرهاي قریش به جزع و ا

  دیدن این صحنه ، صداها به شادي بلند نمایند و صورتهایشان از شدت سرور و خرسندي ، درخشنده 

اءحمد ما  متن عربی : لَعبت هاشم بِالْملْک فَال خَبر جاء و ال وحی نَزَلْ لَست منْ خنْدف انْ لَم اءنْتَقم من بنی

کانَ فَعحلی مع لَّی اللّهص الْعالَمینَ. و بر لّهل دماءلْح :قالَت ی ولنَۀُ عاب نَبیز تلْ قَالَ الرّاوي : فَقام هآل و دم

آیات اللّه و کانُوا بِها ثُم کانَ عاقبۀُ الَّذینَ اءساؤُا السواي اءنْ کَذَّبوا بِ   -  اءجمعینَ، صدقَ اللّه کَذلک یقُولُ: 

حیثُ اءخَذْت علَینا اءقْطَار االرضِ و آفاقَ السماء فَاءصبحنا نُساقُ کَما     -  . اءظَنَنْت یا یزید    -   یستَهزِؤُنَ

 ا    -  تُساقُ االماء ۀً!! وکَرام هلَیع بِک وانا، وه لَی اللّهنَّ بِنا عاء خْتفَشَم !!هنْدع خَطَرِك ظیمعل کنَّ ذلء

 وراالمقَۀً، وستَوسم نْیا لَکالد تیاءرورا، حینَ رسذْالنَ مج ،کطْففی ع نَظَرْت و کنْفبِاء  

      . ترجمه : شود و بگویند م یزید دستت شل مباد که این چنین عمل نمودي و انتقام از بنی هاشم گرفتی 

. ما بزرگان خزرج را در جنگ احد کشتیم و این معامله را با معامله    -  این بیت از اشعار خود یزید است    -

بدر برابر داشتیم و جنگ بدر بر جنگ احد زیادتی ننمود. بنی هاشم به لعب ، هواي سلطنت داشتند و اسالم را 

د آن کافر از بنی هاشم جسارتت است نسبت به حضرت مرا   -  بهانه کردند؛ نزول وحی را حقیقتی نبود 

از نسل خندف نبودمی آگر از اوالد احمد مختار انتقام خون کشتگان     -   ختمی مرتبت صلی اهللا علیه و آله 
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سخنرانی زینب کبري علیه السالم درمجلس یزید راوي گوید: در آن     -   39   -   بدر را نمی کشیدم . 

لیه السالم بر پا خاست و این خطبه را که دقایق نکاتش موسس دقایق ایمان و لطایف هنگام زینب کبري ع

؛ سپاس بی قیاس ذات مقدس الهی را    -  الحمدهللا ....   -   بیانش مزین کاخ ایقان است ، ادا فرمود: 

د رسول سزاست که ذرات ماسوي را به قبول اشه انوار وجود، پرورش داد و درود نامحدود بر احمد محمو

ثم    -   پروردگار و درود بر آل اطهار او باد. خداوند راست گفتار در کتاب معجز آثارش چنین تذکار فرمود: 

؛ سپس سرانجام کسانی که اعمال د مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را     -  40   -      -   کان ...

نین گمان بردي که چون اقطار زمین و آفاق آسمان را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند! اي یزید! آیا چ

بر ما سخت تنگ گرفتی و راه چاره را بر رویمان محکم بسته داشتی به نحوي که سر انجام آن به اینجا رسید 

  که مانند اسیران 

و ال    -   ولَ اللّه عزَّ و جلَّ: متن عربی : متَّسقَۀً، و حینَ صفا لَک ملْکُنا و سلْطانُنا، فَمهال مهال، اءنَسیت قَ

. اءمنَ    -  هم عذاب مهِینٌیحسبنَّ الَّذینَ کَفَرُوا اءنَّما نُملی لَهم خَیرٌ لاءنْفُسهِم إِنَّما نُملی لَهم لیزْدادوا إِثْما و لَ

و رَكرائح تَخْدیرُك نَ الطُّلَقاءابلِ یدالْع  تیدباء نَّ، وهتُورس تَکْته بایا؟! قَدس ولِ اللّهسر ناتب وقَکس و امائَک

ی لِ، وناقالْم نازِلِ ولُ الْمهنَّ اءتَشْرِفُهسی و ،لَدالی ب لَدنْ بم داءدو بِهِنَّ االعنَّ، تَحهوهجو نَّ الْقَریبهوهجو فَّحتَص

مراقَبۀُ منْ لَفَظَ  بعید، والدنی والشَّریف، لَیس معهنَّ منْ رِجالهِنَّ ولی، و ال منْ حماتهِنَّ حمی. و کَیف تُرْتَجیوالْ

غْضفی ب طاءتَبسال ی فکَی ؟! وداءالشُّه ماءبِد هملَح تنَب و ،یاءکاالز کْباداء فُوه نا بِالشَّنَفنْ نَظَرَ الَیم تیلَ الْبهنا اء

  والشَّنآنِ و االحنِ واالضْغانِ؟! ثُم تَقُولُ غَیرَ متَاءثِّمٍ و ال مستَعظمٍ: 

ترجمه : کفار ما را دیار به دیار کشاندي ، در نزد خدا موجب خواري و مذلت ما و عزت و کرامت تو خواهد 

باطل دماغ نخوت و تکبر را باال کشیدي و به اظهار شادمانی پرداختی و مانند متکبران به  بود؟! بدین خیال

راد خویش بسته و امور را منظم دامانت نظر عجب و خود بینی افکندي که اینک دست روزگار را به م

الصه خود پنداري ، مگر نه این است که سلطنت حقه ما خانواده رسول است که تو به ظلم و ستم آن را خمی

نمودي ؟! اینک آرام باش و به خود آي و فرمان واجب االذعان حضرت سبخان را از خاطر نسیان منما که 

    -   و راه طغیان پیش گرفتند   -  ؛ آنها که کافر شدند     -  41   -     -  و ال یحسبن ....   -  فرموده 

تصور نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم ، به سودشان است ! ما به آنان مهلت می دهیم فقط براي اینکه بر 

گناهان خد بیفزایند و براي آنها، عذاب خوار کننده اي اسیري چو غالمان آزادشان نمود؛ اینک ادعاي تو 

رم داري و از نامحرمان مستور عدالت و دادگستري است که زنان و کنیزکان خود را در پس پرده عزت محت

دختران پیغمبر را در حالی که پوشش مناسبب ندارند مانند اسیران در شهر بگردانی و     -  ولی    -   نمایی 

در جلو دیدگان نامحرمان به تماشا بگذاري ؟! و مردم دور و نزدیک و پست وشریف با چشمان اهانت آمیزي 

که از مردان آنان کسی را باقی نگذاشتی تایارو و حمایت آنها باشند به خاندان رسول خدا بنگرند در حالی 

  چگونه می توان امید رعایت از گروهی داشت که پاره هاي جگر پاکان 
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دیس اللّه دببی علی ثَنایا اءیا عنْتَحال تُشَلْ م زیدقالُوا: یا ی ا ثُملُّوا فَرحتَهسلُّوا ولِ  شَبامتن عربی : الههبِ اء

بِاراقَتک دماء ذُریۀِ الْجنَّۀِ تَنْکُتُها بِمحصرَتک. و کَیف ال تَقُولُ ذلک، و قَد نَکَاءت الْقَرْحۀَ، واستَاءصلْت الشَّافَۀَ 

ز ،کشْیاخبِاء فتتَه بِ؟! وطَّلالْمدبنْ آلِ عضِ مومِ االرنُج ص و دمحشیکا منَّ وفَلَتَرِد !تُنادیهِم نَّکاء تمع

ماءللّه .لْتما فَع لْتفَع و ما قُلْت تَکُنْ قُلْت لَم و تمکب و لْتشُل نَّکنَّ اءدلَتَو و ،مهرِدونْ ممم مانْتَققِّنا، وخُذْ بِح 

فَکنْ سبِم کلُلْ غَضَباح نا، وظَلَم  و .کماالّ لَح تزَزو ال ح ،كاال جِلْد تما فَرَی اللّهماتَنا. فَوقَتَلَ ح نا ومائد

تْرَتفی ع هترْمنْ حم کْتانْتَهو ،هتیذُر ماءد فْکنْ سم لْتمص بِما تَح ولِ اللّهسلی رنَّ عثُ لَتَرِدیح و ،هتملُح و ه

جی مثَهشَع لُمیو ملَهشَم اللّه عم  

ترجمه : از دهان آنها فروریخته و گوشت تن هایشان از خون شهیدان روییده ! و چگونه در بغض وعدوات ما 

اهل بیت رسول صلی اهللا علیه و آله کوتاهی تواند نمود آن کس که همیشه به چشم دشمنی و به دیده حسد 

ه و اینک تو با چوپ خود دندانهاي ثنایاي ابی عبداهللا سید شباب اهل جنت را آزرده و کینه به سوي ما نگریست

می داري و نه این گناه را به چیزي شمري و نه این امر شنیع را عظیم می پنداري ! اي یزید! اینک تو به 

دستت شل  اگر بودند از روي شادي بگفتندي که اي یزید،   -  پدران خود مباهات داري و همی گویی که 

اینک هم با تکبر و غرور چوب بر دندانهاي مبارك سید و     -   مباد که چنین انتقام از بنی هاشم کشیدي !

سرور جوانان اهل بهشت می زنی چگونه چنین سخن نرانی در حالی که خون ذریۀ رسول مختار بریختی و 

ن آل عبدالمطلب که ستارگان روي زمین زخم دلها را تازه کردي و بیخ دودمان را بر کندي و زمین را از خو

بودند، زندگین ساختی و به پدران کافر خود همی صدا بر می آوري ، به گمانت که ایشان را بر این طلب داري 

خواهی شتافت و در آنجا آرزو می کنی که کاش دست شل     -   در جهنم    -  که شتابان به آرامگاه ایشان 

را نگفته و ناکردنی را به جاي نیاوردي بودي خداوند! حق ما را از ستمکاران ما  و زبانت الل بودي تا ناگفتنی

برگیر و غضب را برایشان فرود آورد؛ زیرا خون ما را ریختند و یاران ما را بکشتند. اي یزید! به خدا سوگند که 

  اي قیامت به با این جنایت عظیم ، پوست خود را دریدي و گوشت بدن خویش را پاره نمودي ! و در فرد

 :قِّهِمخُذُ بِحاءی قُونَ   -  متن عربی : ورِزی هِمبر نْدع یاءحلْ اءواتا بماء بِیلِ اللّهلُوا فی سنَّ الَّذینَ قُتبسال تَح و  

-   عیس رَئیلَ ظَهیرا. وببِج ص خَصیما و دمحبِم ما، وحاک بِاللّه کبسح نْ رِقَابِ . وم کَّنَکم و لَ لَکونْ سم لَم

واهی ملَی الدع رَّتنْ جلَئ نْدا. وج فضْعاء کانا وشَرُّ م کُمیاء ال ودمینَ بلظّالل مینَ. بِئْسلساءنّی الْم ،تَکخاطَب

کْثرُ تَوبیخَک، لکنِ الْعیونُ عبري ، والصدور حرّي . اءال فَالْعجب الستَصغرُ قَدرك، و اءستَعظم تَقْریعک، و اءستَ

و االفْواه تَتَحلَّب منْ  کُلُّ الْعجبِ لقَتْلِ حزْبِ اللّه النُّجباء بِحزْبِ الشَّیطَانِ الطُّلَقاء. فَهذه االیدي تَنْطف منْ دمائنا،

ت نا. ووملُ لُحواسا الْعهرُ الزَّواکی تَنْتاباهثَثُ الطَّوالْج لْک  

 ترجمه : نزد رسول صلی اهللا علیه و آله بیایی در حالی که بارگناه کشتن ذریه پسامبر را بر دوش کشیده و

ل حرمت عترت او را شکسته و بر آنان که پاره تن رسول بودند ستم نموده و بر آنان در آن مقام که خدا عزوج
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پراکنده ، ال رسول را جمع سازد و کار ایشان را به صالح آورد و حق ایشان را از ستمکاران بگیرد که خداوند 

؛ هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند    -  42   -  وال تحسبن ...   -   متعال فرمود: 

ند. اي یزید! براي تو همین مقدار بدبختی کافی است بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده می شو

که حاکمی چو خدا و دشمنی چو محمد مصطفی صلی اهللا علیه و آله داري همانطور که ما را پشتیبانی مانند 

جبرئیل ، کافی است . به زودي معاویه و یاران بی ایمانت که تو را به خیال استحکام اساس سلطنت انداختند و 

نان سوار نمودند، خواهند فهمید که ستمکاران را آتش دوزخ بد عوض و پاداشتی است و بر گردن مسلما

همچنین خواهند دانست که شما ستمکاران یا ما ستم دیدگان ، کدامیک جایگاهش بدتر و یاورانش ضعیف تر 

ناکسی سخن  و کمتر خواهد بود. اگر چه مصیبت هاي وارده از چرخ دون کار مرا به جایی رسانید که با چو تو

  گویم ولی با این همه من باي تو قدري نگذارم 

الّ ما قَدمت متن عربی : و تَعفرُها اءمهات الْفَراعلِ. و لَئنِ اتَّخَذْتَنا مغْنَما لتَجِدنا وشیکا مغْرَما، حینَ ال تَجِد ا

مشْْتَکی ، و علَیه الْمعولُ. فَکد کَیدك، واسع سعیک، و ناصب یداك، و ما ربک بِظَالّمٍ للْعبید. فَالَی اللّه الْ

و هلْ راءیک  جهدك، فَو اللّه ال تَمحونَّ ذکْرَنا، و ال تُمیت وحینا، و ال تُدرِك اءمدنا، و ال تَرْحض عنْک عارها.

ذي  عددا، و جمعک االّ بددا، یوم ینادي الْمناد: اءالّ لَعنَۀُ اللّه علَی الظّالمینَ. فَالْحمد للّه الَّاالّ فَنَدا، و اءیامک االّ

م الثَّواب، و یوجِب لَهم هخَتَم الولنا بِالسعادةِ والْمغْفرَةِ، و الخرِنا بِالشَّهادةِ والرَّحمۀِ. و نَساءلُ اللّه اءنْ یکْملَ لَ

 زیدکیل . فَقالَ یالْو معن و نا اللّهبسح و ،وددو حیمر الفَۀَ، انَّهنا الْخلَینَ عسحی و ،زیدالْم  -     :اللّه نَهلَع  

داغ مصیبت بریان است ؛ ترجمه : و نکوهش و توبیخ تو را فراوان نمایم ؛ چه کنم که دیده گریان و سینه از 

چه بسیار جاي شگفت است که حزب خدا و مردمان نجیب به دست لشکر شیطان نانجیب است که حزب خدا 

و مردمان نجیب به دست لشکر شیطان نانجیب که از زمره طلقاء و آزاد شدگانند، شهید شوند اینک خون ما از 

ن اینک اجساد طاهره وپاك شهیدان و نو گلهاي دستان شما ریزان است و گوشت ما از بن دندانتان آویزا

سیدلوالك در بیابان افتاده که زوار ایشان گرگان بیابان و درندگان صحراست پس اگر امروز اسارت ما را 

غنیمت شمردي ، به زوید خواهی یافت که بجز غرامت و خسران چیزي نبردي و ان در روز باز پسین است که 

خد پیش فرستاده اي و پروردگار بر بندگان خود ستمکار نیست و شکایتمن به نبینی بجز جزاي عملی را که 

سوي خداي تعالی و تکیه و اعتماد من بر اوست . اي یزید! تو مکر و حیه خویش را به پایان و کوشش خود را 

و بر خاموشی به انجام رسان وجهدترابه کاربر اما به خدا سوگند که نام ما را از از صفحه روزگار نتوانی برداشت

نور وحی قدرت نیابی و به گرد همت عالی ما نخواهی رسید و پلیدي این ننگ رااز خود نخواهی فروشست 

حال راي واندیشه ات نیست اال سستی و خرافت و روزگار زندگانیت مگر اندك و جمع اثاث سلطنت نیست 

راست و حمد مر خدا متعال را که اول مگر پراکندگی ، آن روز که منادي ندا کند که لعنت خدا مر ستمکاران 

  کار مارا به سعادت و مغفرت و آخر آن را به شهادت و رحمت ختم نمود و از حضرت اله چنین 
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  الشّامِ فیمامتن عربی : یا صیحۀً تُحمد منْ صوائحِ ما اءهونَ الْموت علَی النَّوائحِ قَالَ الرّاوي : ثُم استَشار اءهلَ

سولُ یصنَع بِهِم یصنَع بِهِم. فَقالُوا: ال تَتَّخذْ منْ کَلْبِ سوء جرْوا. فَقالَ لَه النُّعمانُ بنُ بشیرٍ: اءنْظُرْ ما کانَ الرَّ

اءمیرَالْمؤ منینَ هب لی هذه  . فَقالَ: یا(ع)  فَاصنَعه بِهِم. و نَظَرَ رجلُ منْ اءهلِ الشّامِ الی فاطمۀَ ابنَۀِ الْحسینِ

ۀُ لال کَرام ال، و :نَبیز ؟ فَقالَتمتَخْدساءو تمتیاء تاهمها: یا عتمعۀُ لمفاط ۀُ. فَقالَتقِ. فَقالَ الْجارِیهذَا الْفاس

 :زیدی ۀُ؟ فَقالَ لَهالْجارِی هنْ هذی: مالشّام  

رم که شهیدان دشت بال را ثواب کامل و مزید را اجر عطا فرماید وبر باز ماندگان ایشان ترجمه : مسئلت دا

      -   43   -   حسبنا اهللا ...    -   نیکو خلیفه باشد؛ زیرا حضرتش رحیم و ذات اقدسش و دود و کریم است و 

نجام رسید، یزید پلید سخن . خالصه ، چون خطبه پاره تن حضرت زهرا علیه السالم به ا    -  44   -      -

به (ع)  نتوانست گوید جز آنکه بر سبک اوباش این شعر را بخواند: خالصه ، چون خطبه پاره تن حضرت زهرا

؛  -   یا صیحۀ ...   -  انجام رسید، یزید پلید سخن نتوانست گوید جز انکه بر سبک اوباش این شعر را بخواند: 

ن ، شایسته است و چه سهل و آسان است مردن بر زنانی که از درد بسا ناله زنان داغدار که به نزد کسا

مصیبت می نالند. راوي گوید: سپس یزید عنید با اهل شام مشورت در میان آورد که نسبت به اسیران چسان 

سلوك دارد و با ایشان چگونه رفتار نماید؟ آن سگهاي ناسپاس سخن به زشتی گفتند و در مشورت خیانت 

ه به قتل اهل بیت نمودند به سخنی که ذکر آن نشاید، ولی نعمان بن بشیر به صدق سخن راند کردند و اشار

گفت : اي یزید! اندیشه کن که اگر احمد مختار در این روزگار می بود چه قسم با ایشان رفتار می نمود، اکنون 

(ع)  ه فاطمه بنت حسینتو همان رفتار را نما. داستان مرد شامی در مجلس یزید مردي از شامیان نظرش ب

افتاد، در این هنگام به یزید گفت : اي امیر مومنان ! این کنیزك را به من ببخش . فاطمه مکرمه رو به زینب 

آورد که اي عمه ! یتیمی مرا بس نبود که به خدمتگذاري در من طمع     -  آن پناه اسیران     -   کبري 

  دارند! زینب کبري به او تسلی داده فرمود: خاطر آسوده دار که چنین امري براي این 

 :یفَقَالَ الشّام .یلنَۀُ عاب نَبیتُها زمع لْکت نِ، ویسنَۀِ الْحۀُ ابمفاط هۀَمتن عربی : هذمنُ فاطنُ بیسلْح(ع)  اء و

سبی ذُریتَه، و اللّه ما علی بنُ اءبی طالبٍ؟! قالَ: نَعم. فَقَالَ الشّامی: لَعنَک اللّه یا یزید، اءتَقْتُلُ عتْرَةَ نَبِیک و تَ

ه اللْحقَنَّک بِهِم، ثُم اءمرَ بِه فَضُرِب عنُقُه. قَالَ الرّاوي : و دعا یزید تَوهمت االّ اءنَّهم سبی الرُّومِ. فَقالَ یزید: واللّ

المؤْمنینَ علی بنِ اءبی بِالْخاطبِ، و اءمرَه اءنْ یصعد الْمنْبرَ فَیذُم الْحسینَ و اءباه ص فَصعد، و بالَغَ فی ذَم اءمیرِ

ویلَک اءیها الْخاطب،    -  : (ع)  والْحسینِ الشَّهید، والْمدحِ لمعاوِیۀَ و یزید. فَصاح بِه علی بنُ الْحسینِ طالبٍ

  .    -  اشْتَرَیت مرْضاةَ الْمخْلُوقِ بِسخَط الْخالقِ، فَتَبواء مقْعدك منَ النّارِ

ر نیست . مرد شامی گفت : مگر این کنیزك کیست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر حسین ترجمه : فاسق میس

است و آن یکی نیز زینب دختر علی بن ابی طالب می باشد. مرد شامی گفت : آن حسین که پسر فاطمه و 

 فرزند علی بن ابی طالب است ؟! یزید گفت : آري ، چنین است ! مرد شامی گفت : اي یزید! لعنت حق بر تو



 صفحه

101 

 

PTS 

 

باد؛ عترت پیغمبر را به قتل می رسانی و آنان را اسیر می نمائی ؟! به خدا سوگند که هیچ خیالی درباره اینان 

نکردم جز آنکه آنان را اسیران روم پنداشتم ! یزید گفت : تو را نیز به اینان ملحق سازم . آنگاه حکم نمود آن 

ه خطبه خوان بر منبر رود تا حسین پدر بزرگوارش را مرد شامیم را گردن زدند. راوي گوید: یزید حکم نمود ک

به زشتی نام برد. سخنران به حکم آن ملعون ، بر منبر رفت و آنچه که یزید و معاویه الیقش بودند نسبت به 

شاه اولیاء و فرزندش سید الشهداء، در غایت مبالغه ذکر نمود و یزید و پدرش معاویه پلید را مدح کرده و به 

؟! یعنی اي خطیب ! واي    -   ویلک ...   -  با صداي بلند فریاد زد که : (ع)  رد. سپس امام سجادنیکی نام ب

  بر تو، رضاي حق را در دادي و خشنودي مخلوق خریدي ! منزلگاه تو در قیامت پر از آتش است . 

یرِ الْمماء فصنَانَ الْخَفاجِی فی ونُ سنَ ابسحاء لَقَد نُونَ متن عربی : ولنابِرِ تُعلَی الْمعقُولُ: اءثُ یینینَ ص حؤ م

 زیدی دعو ها قَالَ الرّاوي : ووادعاء لَکُم تبنُص هفیبِس و هببِس  -     اللّه نَهنِ    -  لَعیسنَ الْحا بیلفی (ع)  ع

ات. ثُم اءمرَ بِهِم الی منْزِلٍ ال یکنُّهم منْ حرٍّ و ال برْد، فَاءقاموا فیه حتّی ذَلک الْیومِ اءنَّه یقْضی لَه ثَالثَ حاج

. قالَت سکَینَۀُ: فَلَما کانَ (ع)  تَقَشَّرَت وجوههم، و کانوا مدةَ مقامهِم فی الْبلَد الْمشارِ الَیه ینُوحونَ علَی الْحسینِ

: و راءیت الْیومِ الرّابِعِ منْ مقامنا راءیت فی الْمنامِ راءیت فی الْمنامِ، و ذَکَرَت مناما طَویال تَقُولُ فی آخرِه فی

  ۀُ محمد ص اءم اءبیک. امرَاءةً راکبۀً فی هودجٍ ویدها موضُوعۀُ علی راءسها، فَساءلْت عنْها، فَقیلَ لی : فاطمۀُ ابنَ

      ؛    -  اعلی المنابر...   -  ترجمه : حسن بن سنان خفاجی چه نیکو در مدح امیر مؤ منان سروده است : 

منبر ما به امام علی (ع) ناسزا  شما آشکار بر باالي    -  خطاب به بنی امیه و اتباع ایشان کرده می گوید:   -

در (ع)  با شمشیر او منبرها براي شما مهیا گردیده . راوي گوید: یزید به امام زین العابدین گوئید و حال آنکهمی

را در منزلی جاي دادند که نه از سر (ع)  همان روز وعده بر آوردن سه حاجت نمود و حکم کرد که آل رسول

که چهره هاي ایشان پوست ما و نه از گرما، آنان را حفظ نمی نمود و ایشان در آن منزل مقیم بودند چندان 

انداخت و در همه آن مدت زمانی که در شهر شام اقامت داشتند، کار ایشان گریه و نوحه بر شهید کربال بود. 

خواب دیدن سکینه سالم اهللا علیها در شهر شام سکینه خاتون فرموده که چون روز چهارم از اقامت ما در 

نی را ذکر نمود، و در آخر آن فرمود: زنی را دیدم در هودجی شهر شام بگذشت ، خوابی دیدم و آن خواب طوال

نشسته و دست خود را بر سر گذاشته ، پرسیدم که این زن کیست ؟ گفتند: فاطمه زهراء بنت محمد مصطفی 

که بر ما وارد آمده او را جده تو است . گفتم : به خدا سوگند که به خدمتش شرفیاب می شوم و از ستمی  )ص(

  . دهم خبر می

تّی لَحها، حوةً نَحربادم تیعبِنا. فَس عنالخْبِرَنّها ما ص ها وقَنَّ الَیالنْطَل اللّهو :متن عربی : فَقُلْت قَفْتو بِها و قْت

 وا وددب اهمقِّنا، یا اءح اللّه وا ودحج تاهمقُولُ: یا اءاء کی وبها اءیدنَ ییب اللّه وا وتَباحاس تاهملَنا، یا اءشَم اللّه

 تقَطَّع نَۀُ، فَقَدکَییا س تَکولی : کَفّی ص بانا. فَقالَتنَ اءیسالْح اللّه قَتَلُوا و تاهمنا، یا اءریمح یاطَ قَلْبی ، ون

یفاررقُنی حتّی اءلْقَی اللّه بِه. و روي ابنُ لَهیعۀَ، عنْ اءبِی  ال(ع)  اءقْرَحت کَبدي ، هذا قَمیص اءبیک الْحسینِ
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دنَ داویب نی ویانَّ ب ،اللّهفَقالَ: و الْجالُوت ساءنی ریمنِ قالَ: لَقالرَّح دبنِ عب دمحم دوانَّ  الْاءس با، وعینَ اءبس

ظِّمتلْقانی فَتُع ودهنِ الْعابِدینَالْیینْ زوِي عر و !!.هلَدو قَتَلْتُم دواح باالّ اء کُمنَ نَبِییب و سلَی نْتُماء (ع)  نی ، و نَّهاء

و (ع)  حسیْنِالی یزید کانَ یتَّخذُ مجالس الشُّرْبِ، و یاءتی بِرَاءسِ الْ(ع)  لَما اءتی بِرَاءسِ الْحسینِ   -   قالَ: 

  یضَعه بینَ 

ترجمه : آنگاه به سوي او شتافتم و در حضورش ایستادم و گریه کردم و گفتم : مادر جان ! به خدا سوگند که 

مردم حق ما را انکار کردند؛ مادر جان ! به خدا سوگند که جمعیت ما را پریشان نمودند؛ مادر جان به خدا 

بردند؛ اي مادر عزیزم ! به خدا قسم که پدر ما حسین را کشتند؛ در این هنگام  سوگند که حریم ما را به غارت

سکینه جانم ! دیگر این ماجرا را بازگو مکن و بس نما که رگ قلبم را پاره     -  کفی ...   -   به من فرمود: 

هن خدا را مالقات کردي ، اینک پیراهن پدرت همراه من است که آن را با خود نگاه می دارم تا با همین پیرا

از ابو االسود محمد بن عبدالرحمان ، روایت کرده که گفت : راءس الجالوت     -  ابن لهیعه    -  کنم . 

یهودي مرا مالقات نمود و گفت : به خدا سوگند که میان من و داود پیغمبر، هفتاد پدر واسطه است و جماعت 

ت می کنند و شما مسلمانان با اینکه در میان فرزند یهود چون مرا مالقات می نمایند، تعظیم مرا رعای

پیغمبرتان و آن رسول ص بیش از یک نفر واسطه نیست او را به شهادت می رسانید!؟ سخنان شگفت انگیز 

را به نزد یزید آوردند، آن (ع)  سفیر روم از امام زین العابدین روایت است که فرمود: چون سر مطهر امام حسین

لس شراب فراهم می آورد و آن سر انور را در حضور خود می نهاد و به شرابخواري و ملعون همواره مج

شادمانی می پرداخت . روزي سفیر قیصر روم که از جمله اشراف و بزرگان آن مرز و بوم بود در آن مجلس 

  حاضر شد و به یزید. 

مٍ فی موی ضَرَ ذاتفَح .هلَیع شْرِبی و هیدمتن عربی : ی کلفَقالَ: یا م ،هِمظَمائع الرُّومِ و کلولُ مسر هسلج

اءسنا یلْکالی م تعجسِ؟ فَقالَ: انّی اذا رهذَا الرَّاءل و ما لَک :زیدی نْ؟ فَقالَ لَهم ساءرَبِ، هذا رنْ کُلِّ الْعلُنی ع

ه بِقصۀِ هذَا الرَّاءسِ و صاحبِه، حتّی یشارِکَک فی الْفَرَحِ و السرُورِ. فَقالَ لَه یزید شَیء راءیتُه، فَاءحببت اءنْ اءخْبِرَ

اللّه. فَقَالَ  هذا راءس الْحسینِ بنِ علی بنِ اءبی طالبٍ. فَقَالَ الرُّومی: و منْ اءمه؟ فَقالَ: فاطمۀُ ابنَۀُ رسولِ

، انی: اءف لَک ولدینک، لی دینُ اءحسنُ منْ دینک، انَّ اءبی منْ حوافد داود، و بینی و بینَه آباء کَثیرَةُالنَّصر

دداو دوافنْ حنّی مرُّکا بی بِاءقْدامی تَبنْ تُرابِ اءخُذُونَ ماءی ونَنی وظِّمعالنَّصاري یتَقْ(ع)  و نْتُماء و نَ بِنْتتُلُونَ اب

ه :زیدیقالَ ل ؟!! ثُمدینٍ دینُکُم يةُ، فَاءدواح ماالّ اء کُمنَ نَبِییب و نَهیب سلَی و ،کُمۀِ نَبِییسدیثَ کَنح تعملْ س

  الْحافرِ؟ 

ه کار است ؟ سفیر گفت : سؤ ال ترجمه : گفت : اي پادشاه عرب ! این سر کیست ؟ یزید گفت : تو را با او چ

من به این خاطر است که وقتی به نزد پادشاه خود بر می گردم از همه اموري که دیده ام از من پرسش خواهد 

کرد، چون ذکر حال این سر را در خدمتش برم در فرح و سرور با تو شریک خواهد بود. یزید لعین گفت : این 
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ست . رومی گفت : مادرش کیست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر رسول سر از آن حسین بن علی بن ابی طالب ا

ر است ؛ زیرا پدر من از ـو بهتـاد! دین من از دین تـو و دین تو بـر تـخدا ص است . نصرانی گفت : اف ب

جماعت نصاري مرا بسیار تعظیم  پدران بسیاري است و(ع)  بوده و میان من و داود(ع)  نبیره هاي حضرت داود

و خاك قدم مرا به تبرك همی گیرند و مشا مسلمانان پسر دختر پیغمبر خویش را مقتلو می سازید و کنند می

حال آنکه میان او و پیغمبر شما بجز یک مادر فاصله نیست ؛ پس این چه دینی است که شما دارید؟! بعد از 

  آن . مرد نصرانی گفت : آیا حکایت کنیسه حافر را شنیده اي ؟ 

ةُ الَ لَه: قُلْ حتّی اءسمع. فَقالَ: انَّ بینَ عمانَ والصینِ بحرُ مسیرَه سنَۀُ، لَیس فیها عمرانُ االّ بلَدمتن عربی : فَق

منْها  و واحدةُ فی وسط الْماء، طُولُها ثَمانُونَ فَرْسخا فی ثمانینَ فَرْسخا، ما علی وجه االرضِ بلَدةُ اءکْبرُ منْها،

الْملُوك فیها  یحملُ الْکافُور والْیاقُوت، اءشْجارهم الْعود والْعنْبرُ، و هی فی اءیدي النَّصاري ، ال ملْک الحد منَ

ی محرابِها حقَّۀُ ذَهبٍ معلَّقَۀً، سواهم، و فی تلْک الْبلَدةِ کَنائس کَثیرَةُ، اءعظَمها کَنیسۀُ تُسمی کَنیسۀُ الْحافرِ، ف

، و قَد زینُوا حولَ الْحقَّۀِ بالذَّهبِ والدیباجِ، یقْصدها فی (ع)  فیها حافرُ یقُولُونَ: انَّه حافرُ حمارٍ کانَ یرْکَبه عیسی

ونَها و یرْفَعونَ حوائجهم الَی اللّه تَعالی عنْدها، هذا شَاءنُهم کُلِّ عامٍ عالَم منَ النَّصاري ، و یطُوفُونَ حولَها و یقَبلُ

نَبِیهم، و اءنْتُم تَقْتُلُونَ ابنَ بِنْت نَبِیکُم، فَال (ع)  و داءبهم بِحافرِ حمارٍ یزْعمونَ اءنَّه حافرُ حمارٍ کانَ یرْکَبه عیسی

  یکُم و ال فی دینکُم. فَقالَ یزید: اءقْتُلُوا هذَا النَّصرانی لئَالّ یفْضَحنی بارك اللّه ف

ترجمه : یزید گفت : بگو تا بشنوم . نصرانی گفت : بین عمان و چین ، دریایی است که عبور از آن یک سال 

نگ است ، هیچ مسافت است و در وسط آن بجز شهري که طول و عرض آن هشتاد فرسنگ در هشتاد فرس

آبادانی نیست و بزرگتر از آن شهر در روي زمین ، شهري نیست و از آن شهر کافور و یاقوت به شهرهاي 

دیگري حمل می نمایند و تمام درختان آن عود و عنبر است و آن شهر کامال در دست نصاري است و هیچ 

کلیسا بسیار است و بزرگترین کلیساي  یک از پادشاهان روي زمین در آن تصرف و دخالتی ندارند. در ان شهر

آن ، کنیسه حافر است که در محراب آن حقه اي از طال نصب گردیده و در آن معلق و آویزان است و جماعت 

بر آن می گشت و اطراف حقه را با (ع)  نصاري را اعتقاد چنان است که در آن حقه ، سم خري است که عیسی

ند و در هر سالی ، جماعتی از طائفه نصاري همی آیند و بر دور آن طواف طال و نقره پارچه حریر زینت داده ا

می کنند و آن را میبوسند و حاجتهاي خود را از خداي می طلبند. این روش و عادت آنهاست در حق سم 

، بوده اما شما فرزند پیغمبرتان را می کشید و این (ع)  االغی که به عقیده ایشان همان االغ حضرت عیسی

بی حرمتی می کنید! خداوند خیر و برکت را از میان شما بردارد و دینتان را بر شما مبارك نگرداند! یزید  چنین

چون این سخن بشنید گفت : رشته عمر این نصرانی را باید برید و او را زنده نگذاشت تا مبادا در مملکت خود 

  مرا رسوا گرداند. 
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 سحا اءفَلَم .هنّی متن عربی : فی بِالداء لَمقالَ: اع .منْ تَقْتُلَنی ؟ قالَ: نَعاء تُریداء :قالَ لَه ،کرانی بِذلالنَّص

مه، و اءنَا اءشْهد اءنْ ال راءیت الْبارِحۀَ نَبِیکُم فی الْمنامِ یقُولُ: یا نَصرانی اءنْت منْ اءهلِ الْجنَّۀِ، فَتَعجبت منْ کَال

، و ضَمه الی صدرِه و جعلَ یقَبلُه و یبکی (ع)  له االّ اللّه و اءنَّ محمدا رسولُ اللّه. ثُم وثَب الی راءسِ الْحسینِا

یوما یمشی فی اءسواقِ دمشْقَ، فَاستَقْبلَه الْمنْهالُ بنُ عمروٍ، (ع)  . قالَ: و خَرَج زینُ الْعابِدینَ   -  حتّی قُتلَ

اءمسینا کَمثْلِ بنی اسرائیلَ فی آلِ فَرَْعونَ، یذَبحونَ اءبناءهم و    -   فَقالَ: کَیف اءمسیت یابنَ رسولِ اللّه؟ قالَ: 

یا م .مهساءونَ نیتَحسرْ علی یتَفْتَخ شقُرَی تسماء و ،رَبِیدا عمحنَّ ممِ بِاءجلَی الْعرُ عتَفْتَخ رَبالْع تسمنْهالُ اء

  سائرِ 

ترجمه : نصرانی گفت : اي یزید! اینک می خواهی مرا به قتل برسانی ؟ یزید: گفت : آري . نصرانی گفت : 

باب بر تو بازگو نمایم . شب گذشته حضرت رسول ص را در خواب  پس گوش کن تا خواب خود را در این

دیدم ، به من فرمود: اي نصرانی ! تو از اهل بهشت هستی . من از فرمایش حضرت محمد ص در تعجب شدم 

. سپس این تازه    -  اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدا رسول اهللا    -   و اینک شهادت می دهم که 

پیوسته آن را می بوسید و گریه و سر مطهر امام شهید را بر داشت و به سینه چسبانید و  مسلمان برخاست

به منهال بن عمرو راوي گوید: روزي امام  (ع)  اد ـام سجـادت نائل آمد. فرمایش امـکرد تا اینکه به شهمی

ه داشت : اي پسر در بازار شام راه می رفت ، منهال بن عمرو به خدمتش رسید و عرض(ع)  ن العابدینـزی

فرمود: اینک حال ما چون حال بنی اسرائیل است (ع)  رسول خدا! چگونه روز را به شب می آوري ؟ امام سجاد

که در دست فرعونیان گرفتار بودند، مردانشان را می کشتند و زنانشان را براي خدمت نگاه می داشتند. اي 

سول خدا ص از میان عرب مبعوث گردیده بود و منهال ! عرب همیشه بر عجم فخر می کرد براي اینکه ر

  قریش نیز بر جمیع عرب فخر می نمود به جهت اینکه محمد ص قریشی بود و اکنون ما که اهل 

ونَ، فَانّا للّه و مشَرَّدمتن عربی : الْعرَبِ بِاءنَّ محمدا منْها، و اءمسینا معشَرَ اءهلِ بیته و نَحنُ مغْصوبونَ مقْتُولُونَ 

. و للّه در مهیارٍ حیثُ یقُولُ: یعظِّمونَ لَه اءعواد منْبرِه و تَحت    -  انّا الَیه راجِعونَ مما اءمسینا فیه یا منْهالُ

رُکُم اءنَّکُم صحب لَه تُبع و دعا یزید یوما بِعلی بنِ اءقْدامهِم اءوالده وضعوا بِاءي حکْمٍ بنُوه یتْبعونَکُم و فَخْ

و عمروٍ بنِ الْحسنِ، و کانَ عمرو صغیرا یقالُ: انَّ عمرَه احدي عشَرَةَ سنَۀً. فَقالَ لَه: اءتُصارِع هذا، (ع)  الْحسینِ

رومع دا؟ فَقالَ لَهخال نَهنی ابعنَۀٌ ینْشش :اللّه نَهلَعزیدفَقالَ ی .لُهقاتاء کِّینا، ثُمس هطعاء کّینا ونی سطعنْ اءلک ال، و :

ی وعدتُک : اءذْکُرْ حاجاتک الثَّالثَ الَّت(ع)  اءعرِفُها منْ اءخْزَمِ هلْ تَلد الْحیۀُ االّ الْحیۀَ و قالَ لعلی بنِ الْحسینِ

بِقَضائهِنَّ؟ فَقالَ لَه: ترجمه : بیت آن پیامبریم ، ببین چگونه حق ما را غضب کرده و مردان ما را شهید کرده و 

انا هللا و انا الیه    -   باقی ماندگان را پراکنده ساختند و آوراه نمودند، از این حالی که ما راست باید گفت : 

: خداي پاداش خیر دهاد مهیار دیلمی را که چه نیکو در این مناسبت سروده . ابن طاوس گوید   -   راجعون 

یزید پلید در بعضی از این ایام که اسیران در شام بودند، امام     -  45   -     -  یعظمون له ...   -  است : 

سال بیشتر سجاد و عمرو بن حسن را به نزد خود طلبید و در آن موقع عمرو طفل صغیر بود، گویند یازده 
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نداشت ، یزید به او گفت : با پسر من کشتی می گیري ؟ عمرو یازده ساله گفت : نه ، ولکن حاضرم خنجري 

به او بدهی و خنجري به من ، تا با هم بجنگیم ! یزید ضرب المثل معروف عرب را گفت که این عادت 

سه درخواست امام سجاد     -  46   -  طبیعتی است که از پدرشان باقی مانده و از مار جز مار متولد نشود.

آن سه حاجت را که وعده    علیه السالم از یزید راوي گوید: سپس یزید به امام سجاد علیه السالم گفت :

  کرده ام بر آورده سازم بگو. 

ءتَزَود منْه و اءنْظُرُ الَیه و اءالولی : اءنْ تُرینی وجه سیدي و موالي و اءبی ، اءلْحسینِ فَا   -  متن عربی : 

نْ تُولی قَتْلی اءع تزَمع ثَۀُ: انْ کُنْتالثّالنّا. وذَ مخنا ما اءلَیع نْ تَرُدیۀُ: اءالثّانو .هعدونْ اءةِ موالنِّس هوالء عم هج

ما وجه اءبیک فَلَنْ تَراه اءبدا، و اءما قَتْلُک فَقَد عفَوت عنْک، و اءما النِّساء . فَقالَ: اء   -   یرُدهنَّ الی حرَمِ جدهنَّ

 .هتقَیم ضْعافاء نْهع ضُکُموعفَانّی اء نْکُمذَ مخا ما اءماء و ،رُكدینَۀِ غَینَّ الَی الْمهرُد(ع)  فَقالَفَال ی :   -   ما اء

م ۀَ بِنْتمغْزَلُ فاطم نّا، النَّ فیهذَ مخما اء تانَّما طَلَب و ،کلَیفَّرُ عوم وه و ،هفَال نُرید مالُک تُها وقْنَعم و دمح

و فَرَّقَها علَی الْفُقَراء (ع)  ینُ الْعابِدینِ. فَاءمرَ بِرَد ذلک، و زاد علَیه ماءتَی دینارٍ، فَاءخَذَها ز   -  قَالدتُها و قَمیصها

ساءا رماء ولِ. ودیِنَۀِ الرَّسبِم هِمطانوتُولِ الی اءا الْببایس االساري و رَ بِرزدماء ساکینَ. ثُمالْمنِویس(ع)   الْح ،

نَی الْمعلی هذَا الْمفَۀِ علُ الطّائمکانَ ع و ،الشَّریف هدسج عم الءنَ بِکَرْبففَد عیداء نَّهفَرُوِي اء توِیر و .هشارِ الَی

  اخْتصارِ الْکتابِ. آثار کَثیرَةُ مخْتَلفَۀُ غَیرُ ما ذَکَرْناه تَرَکْنا وضْعها کَیال ینْفسخَما شَرَطْناه منْ 

داء ـدالشهـرت سیـدر و موالي من حضـترجمه : حضرت علیه السالم فرمود: اول آنکه سر مبارك سید و پ

علیه السالم را به من نشان دهی تا از دیدارش مستفیض شوم ؛ دوم آنکه هر چه اموال ما به غارت برده اند باز 

ي شخص امینی را با این زنان روانه دار تا آنان را به حرم جدشان گردانی ؛ سوم اینکه اگر عزم کشتن مرا دار

رسول صلی اهللا علیه و آله برساند. یزید گفت : اما سر پدر را هرگز نخواهی دید و اما کشتن تو، پس از خون تو 

اند، من درگذشتم و زنان را بجز تو، کسی دیگر به مدینه نخواهد رسانید و اما آنچه را که از اموال شما برده 

چندین برابر قیمت آن را به عمو می دهم امام سجاد علیه السالم فرمود: مرا در مال تو طمع نیست و هیچ از 

ه مطلب این است که در میان آن اموال وسیله ریسندگی و گردنبند و مقنعه و جامه ـواهم ؛ بلکـمال تو نخ

ند. یزید حکم نمود آن اموال را باز گرداندند و دو هزار جده ام فاطمه علیه السالم وجود داشته که به یغما برده ا

دینار از خود به آن حضرت تقدیم کرد که امام سجاد علیه السالم آن را گرفت و در میان فقرا قسمت نمود 

سپس یزید امر نمود که اسیران اهل بیت حسین علیه السالم را به سوي مدینه برگردانند. اما سر مطهر 

روایت چنین وارد شده که آن سر انور به سوي کربال رجوع داده شد و به جسد شریف ملحق  حضرت امام ؛ در

گردید و عمل علماي امامیه موافق این قول است ، اگر چه روایات فراوان و مختلفی در این باره وجود دارد که 

  از ذکر آنها خودداري می کنیم تا شرط اختصار در این کتاب رعایت شود. 
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و عیالُه منَ الشّامِ و بلَغُوا الَی الْعراقِ، قالُوا للدلیلِ: مرُّ بِنا (ع)  قَالَ الرّاوي : و لَما رجع نساء الْحسینِ متن عربی :

 همحاالنْصاري ر اللّه دبنَ عوا جابِرا بدجرَعِ، فَوصعِ الْمضولُوا الی مصفَو .الءلی طَریقِ کَرْبنی عنْ بۀُ مماعج و اللّه

، فَوافُوا فی وقْت واحد، و تَالقُوا بِالْبکاء و الْحزْنِ (ع)  هاشمٍ و رِجاال منْ آلِ الرَّسولِ قَد وردوا لزِیارةِ قَبرِ الْحسینِ

یهم نساء ذلک السواد، و اءقاموا علی ذلک اءیاما. فَرُوِي عنْ واللَّطْمِ و اءقاموا المآتم الْمقْرِحۀِ لالکْباد، واجتَمعت الَ

، (ع)  الْحسینِاءبی حبابِ الْکَلْبی قالَ: حدثَنی الْجصاصونَ قالُوا: کُنّا نَخْرُج الَی الْجبانَۀِ فی اللَّیلِ عنْد مقْتَلِ 

یه فَیقُولُونَ: مسح الرَّسولُ جبینَه فَلَه بریقٌ فی الْخُدود اءبواه منْ علْیا قُرَیشٍ جده خَیرُ فَنَسمع الْجِنَّ ینُوحونَ علَ

 وددالْج  

ن ـت و عیال امام حسیـل بیـد: چون زنان و اهــه السالم به کربال راوي گویـترجمه : ورود اهل بیت علی

ر جام آهنگ سرزمین خود نمودند و به سرزمین عراق رسیدند، به راهنماي کاروان علیه السالم از شام محنت ف

که مالزم رکاب بود فرمودند: ما را از راه کربال ببر. پس چون به جایگاه شهداء و دیار غریبان و قتلگاه شهیدان 

ول صلی اهللا علیه و رسیدند، جابر بن عبداهللا انصاري و جماعتی از بنی هاشم را دیدند که با جمعی از آل رس

آله به زیارتت قبر امام حسین علیه السالم آمده اند و در یک زمان آن بی کسان با جبر و خویشان ، در آن 

رشک جنان ، مالقات نمودند و به اتفاق هم به گریه و زاري و ناله و سوگوراي پر داختند؛ چنانکه زخم دلها را 

دیده هاي بی خواب ، سیراب کردند و سینه هاي تنگ را به ناخن  تازه نمودند و آتش دلهاي کباب را به اشک

و چنگ خراشیدند. در این هنگام زنان اهل آن وادي بر گرد ایشان فراهم آمدند و چند روزي را در ماتم خانه ، 

عزاداري نمودند. از ابی حباب کلبی روایت شده که گچکاران به من نقل کردند که شبی به جانب صحرا می 

و از جلوي قتلگاه امام حسین علیه السالم عبور می نمودیم ، که جنیان شعري را می خواندند که معنی  رفتیم

خاتم انبیاء در مصیبت شهید کربال خود را به خاك می مالید که آثار فزع و حیرانی برگونه   - اش این است 

و جد او نیز از بهترین اجداد د نازنین حضرتش ظاهر است پدر و مادر حسین علیه السالم بزرگان قریش ان

      -   .است

منْها نَزَلَ علی متن عربی : قالَ الرّاوي : ثُم انْفَصلُوا منْ کَرْبالء طالبینَ الْمدینَۀَ. قالَ بشیرُ بنَ حذْلَمٍ: فَلَما قَرُبنا 

یا بشیرُ، رحم اللّه اءباك لَقَد کانَ    -  زَلَ نساءه. و قالَ: ، فَحطَّ رحلَه و ضَرَب فُسطاطَه و اءنْ(ع)  بنُ الْحسینِ

فَادخُلِ الْمدینَۀِ وانْع    -  . قُلْت: بلی یابنَ رسولِ اللّه انّی لَشاعرُ. قالَ:    -   شاعرا، فَهلْ تَقْدر علی شَی ء منْه؟

اللّه دببا عشیرُ   -  اءقالَ ب . تفَعالنَّبِی ص ر جِدسم لَغْتا بدینَۀَ، فَلَمالْم خَلْتتّی دح کَضْتر فَرَسی و تبفَرَک ،

ر اءلْجِسم منْه صوتی بِالْبکاء، و اءنْشَاءت اءقُولُ: یا اءهلَ یثْرِب ال مقام لَکُم بِها قُتلَ الْحسینُ فَاءدمعی مدرا

  مع عماته (ع)  رْبالء مضَرَّج و الرَّاءس منْه علَی الْقَناةِ یدار قالَ: ثُم قُلْت: هذا علی بنُ الْحسینِبِکَ

ترجمه : راوي گوید: ال رسول صلی اهللا علیه و آله بعد از اداي وظایف ماتمداري و سوگواري ، از زمین کربال 

ه سوي مدینه خاتم انبیاء رو آوردند بشیربن حذلم گوید: چون به حوالی مدینه با هزاران حسرت و ابتالء ب
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رسیدم ، امام سجاد علیه السالم از مرکب فرود آمد و امر فرمود که بارها را از شتران به زیر انداختند و خیمه 

رمود: اي بشیر! خدا هاي حرم را بر پا نمودند و زنان آل عصمت و طهارت را از محمل ما فرود آوردند، آنگاه ف

پدرت را رحمت کند که مردي شاعر بود، آیا تو هم بر گفتن شعر توانا هستی ؟ بشیر عرضه داشت : من نیز 

طبع شعري ام گویاست . امام سجاد علیه السالم فرمود: به سوي مدینه رو و به اهل مدینه خبر شهادت ابی 

گوید: من بر اسب خودم سوار شدم و به سوي مدینه شتافتم و عبداهللا الحسین علیه السالم رت بازگو نما. بشیر 

چون به نزدیک مسجد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله رسیدم فریاد گریه و ناله من بلند شد و این ابیات را 

 ؛ یعنی اي اهل یثرب شما را مجال اقامت در مدینه نمانده ؛ زیرا امام حسین   -   یااهل ....   -  انشاء نمودم : 

علیه السالم را کشتند و اینکه سیالب اشک از دیدگان روان داردم چگونه توانید در مدینه اسوده باشید درحالی 

که جسم نازنین فرزند رسول صلی اهللا علیه و آله بر خاك کربال افتاده و سر مطهرش بر باالي نیزه رفته است 

بعد از آنکه خبر مصیبت جانگداز شهداي کربال را به     -  و دشمنان ، شهر به شهر آن سر انور را می گردانند

  اهل مدینه بازگو کردم گفتم : اینک علی بن الحسین علیه السالم رحل 

م رِّفُکُمعاء کُمالَی ولُهسنَا راء و ،کُمنائنَزَلُوا بِف و کّمتلُّوا بِساحح قَد هخَواتاء قالَ: فَممتن عربی : و .فی کانَه قَیتا ب

ضارِبات خُدودهنَّ، الْمدینَۀِ مخَدرةُ و ال محجبۀُ االّ برَزنَ منْ خُدورِهنَّ مکْشُوفَۀً شُعورهنَّ مخَمشَۀً وجوههنَّ، 

یومِ، و ال یوما اءمرَّ علَی الْمسلمینَ منْه بعد وفاةِ یدعونَ بِالْویلِ والثُّبورِ، فَلَم اءر باکیا و ال باکیۀً اءکْثَرَ منْ ذلک الْ

و تَقُولُ: نَعی سیدي ناعٍ نَعاه فَاءوجعا فَاءمرَضَنی ناعٍ (ع)  رسولِ اللّه ص . و سمعت جارِیۀً تَنُوح علَی الْحسینِ

و اسکبا وجودا بِدمعٍ بعد دمعکُما معا علی منْ دهی عرْش الْجلیلِ فَزَعزَعا و نَعاه فَاءفْجعا و عینَی جودا بِالدذموعِ 

شْسارِ اءطَ الدنّا شاحانْ کانَ ع و هیصنِ واب و اللّه نِ نَبِیلَی ابعا عدجاء دجالْمینِ والد حبصا اءهیاء :قالَت عا ثُم

  ی جددت حزْنَنا النّاع

ترجمه : اقامت به ساحت شماا انداخته و به حوالی شهرتان منزل شاخته و منم فرستاده آن حضرت به سوي 

شما که محل اقامت آن حضرتت را به شما نشان دهم ، اینک به خدمتش بشتابید! بشیر گفت : وقتی مردم 

نشین و مخدره اهل یثرب نماند مگر آ،که همه باموي مدینه این خبر جانگداز را شنیدند، کسی از زنان پرده 

آن حالی سیلی بر صورت خود  پریشان و صورت خراشان از درون پرده و حجاب بیرون می خرامیدند و در

زدند و فریاد افغان و واویال و ناله و اثبورا به چرخ اطلس می رسانیدند و هیچ گریه و ناله و سوگواري را می

تر باشد و در آن  عالم سراغ ندارم و همچنین ندیدم روزي را بر جماعت مسلمانان از آن تلخ مانند آن روز را در 

؛ - نعی سیدي ناع نعاه فاوجعا - می نمود و این ابیات را می سرود: حال شنیدم که بانویی اظهار افسوس و ناله 

و رنجوري افکند؛ اي دو چشم یعنی خبر دهنده ، خبر مرگ سید و موالي مرا به من داد و آن خبر مرا به درد 

من ، از ریختن اشک چشم بخل منمایید و بخشش کنید به اشک روان همواره اشک را جاري سازید؛ بر آن 

کس گریه نمایید که مصیبتش به عرش عظیم اثر نمود و عرش را به تزلزل اورد و از صدمه این مصیبت که 

ده باشد؛ گریه نمابر فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه بر دین رسیده چنان است که پاره اي اعضاي دین قطع ش



 صفحه

108 

 

PTS 

 

و آله و نوردیده علی مرتضی علیه السالم که از شهر و دیار ما به دور افتاده است . سپس ان بانو خطاب بر 

آورد که اي خبر مرگ آورنده ! غم ما را بر امام حسین علیه السالم تازه نمودي و زخم دل ما را خراشیدي ، آن 

   جراحتی

اللّه دببی عنُ (ع)  متن عربی : بِاءشیرُ بنَا باء :؟ قُلْتاللّه کمرْحی نْتنْ اءلُ، فَمما تَنْدنّا قُرُوحا لَمم شْتخَد و ،

عبد اللّه الْحسینِ و حذْلَمٍ وجهنی موالي علی بنُ الْحسینِ، و هو نازِلُ فی موضعٍ کَذا و کَذا مع عیالِ اءبی 

لطُّرُقَ نسائه. قالَ: فَتَرَکُونی مکانی و بادرو، فَضَرَبت فَرَسی حتّی رجعت الَیهِم، فَوجدت النّاسِ قَد اءخَذُوا ا

الْفُسطاط، و کانَ علی بنُ الحسینِ  والْمواضع، فَنَزَلْت عنْ فَرَسی و تَخَطَّیت رِقاب النّاسِ، حتّی قَرُبت منْ بابِ

یه و هو ال یتَمالَک داخال فَخَرَج و معه خرْقَۀُ یمسح بِها دموعه، و خَلْفَه خادم معه کَرْسی، فَوضَعه لَه و جلَس علَ

اء و حنینُ الْجواري والنِّساء، والناس منْ کُلِّ ناحیۀٍ یعزُّونَه، فَضَجت منَ الْعبرَةِ، فَارتَفَعت اءصوات النّاسِ بِالْبک

اءلْحمد للّه رب الْعالَمینَ،    -   تلْک الْبقْعۀُ ضَجۀً شَدیدةً. فَاءوماء بِیده اءنْ اسکُتُوا، فَسکَنَت فَورتُهم. فَقالَ: 

  حیمِ، مالک یومِ الدینِ، بارِي ء الْخَالئقِ اءجمعینَ، الرّحمنِ الرّ

ترجمه : که بهبودیش نبود؛ تو کیستی ، خدا بر تو رحمت کناد؟ گفتم : من بشیر حذلم هستم که موالي من 

ده اند. زین العابدین فرستاد و اینک در فالن مکان ، خود و اهل حرم ابی عبداهللا علیه السالم و زنان ، فرود آم

بشیر گوید: اهل مدینه مرا تنها گذاردند و به سرعت تمام به خدمت امام سجاد علیه السالم شتافتند؛ من نیز 

تازیانه به اسبم زدم تا به خدمت آن جناب مراجعت نمایم ، وقتی به آنجا رسیدم دیدم ازدحام مردم همه راهها 

ده شدم و پا بر گردنهاي مردم گذاردم تا اینکه به نزدیک در و مکانها را پر نموده ؛ لذا مجبور گشتم از اسب پیا

خیمه ها رسیدم و آن حضرت در سرا پرده جالل تشریف داشت ، در این هنگام امام سجاد علیه السالم از 

خیمه بیرون آمد در حالی که دستمالی در دست داشت که اشک خود را با آن پاك می کرد و خادم از عقب سر 

در دست بیامد و آن کرسی را بر روي زمین نهاد و امام سجاد بر باالي آن قرار گرفت و از آن جناب کرسی 

شدت گریه ، اشک خود را نتوانست نگاه دارد و صداي مرد و زن به گریه و ناله بلند گردید و مردم از هر جانب 

حه و فریاد گردید! آن جناب را تعزیت و تسلیت می گفتند و قسمی بود که تمام آن سرزمین یک پارچه صی

سخنرانی امام سجاد علیه السالم در نزدیک مدینه امام سجاد علیه السالم با دست مبارکش اشاره فرمود تا 

    -   الحمداهللا ...   -   مردم سکوت نمایند و چون آن خلق عظیم ساکت شدند. امام علیه السالم فرمود: 

  سپس فرمود: حمد می نمایم 

بعد فَارتَفَع ف ي السموات الْعلی ، و قَرُب فَشَهِد النَّجوي ، نَحمده علی عظائمِ االمورِ، و متن عربی : الَّذي 

عبِ الْفاظائصیمِ الْمظع و ،ءیلِ الرُّزلج عِ، وضاضَۀِ اللَّواذم لَمِ الْفَواجِعِ، واء ورِ، وهعِ الدائۀِ ۀِ الْکاظَّۀِ الْفَجحفاد

مۀٍ: قُتلَ اءبو عبد اللّه الْجائحۀِ. اءیها الْقَوم، انَّ اللّه و لَه الْحمد ابتَالنا بِمصائب جلیلَۀٍ، و ثُلْمۀٍ فی االسالمِ عظی

لْدانِ منْ فَوقَ عاملِ السنانِ، و هذه الرَّزِیۀُ و عتْرَتُه، و سبِی نساؤُه و صبیتُه، و داروا بِرَاءسه فی الْب(ع)  الحسین
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 یحزُنُ منْ اءجله اءم الَّتی ال مثْلُها رزِیۀُ. اءیها النّاس، فَاءي رِجاالت منْکُم یسرُّونَ بعد قَتْله؟! اءم اءي فُؤ اد ال

عمد سبتَج نْکُمنٍ میۀُ عیواجِها، اءمبِاء الْبِحار کَتبو ،هقَتْلل الشِّداد عبالس کَتب ها؟! فَلَقَدنْ انْهِمالنُّ عتَض ها و

رَّبونَ و ئکَۀُ الْمقَوالسموات بِاءرکانها، و االرض بِاءرجائها، و االشْجار بِاءغْصانها، والْحیتانُ و لُججِ الْبِحارِ، و الْمال

  اءهلُ السموات اءجمعونَ. اءیها النّاس، اءي قَلْبٍ ال ینْصدع لقَتْله؟! 

ترجمه : خداوند را بر امور بزرگ و دشوار و مصیبت هاي روزگار غدار و درد و سوزش داغهاي اندوه آور و واقعه 

و دشواریش از بیخ بر آورنده صبر داغ دیدگان  عظیم و مصیبت جسیم که اندوهش بیکران و بار محنتش گران

است . اي گروه مردم ! به درستی آن خدایی که سپاسش بر من واجب است ، آزمایش نماید ما را به مصیبت 

ه السالم با عترت ـن علیـداهللا الحسیـهاي بزرگ و رخنه هاي عظیم که در اسالم واقع شد جناب ابی عب

ریمش و دختران کریمش اسیر گردیدند و سر انورش را در باالي نیزه در طاهره اش کشته شدند و زنان ح

شهرها گردانید و چنین مصیبتی را را دیده روزگار هرگز ندیده است . اي مردم ! چگونه پس از شهادت او، شاد 

ي کند. توانید بود و کدام دل از داغ این درد صبوري تواند نمود؛ چه دیده اي می تواند از ریختن اشک خوددار

و در صورتی که آسمانهاي هفتگانه که داراي بنایی محکم است ، در شهادت او تاب نیاورده گریستند و دریاها 

با امواج خود و آسمانها با ارکانشان و زمین با اعماق و اطراف خود و درختان با شاخه هایشان و ماهی ها در 

مصیبت عزادار بودند و اشک ریختند! اي مردم ! کدام دریا و فرشتگان مقرب الهی و همه اهل آسمانها، در این 

  قلب از صدمه کشته امام حسین علیه السالم از هم نشکافت ؟ 

فی االسالم و تمۀَ الَّتی ثُلالثُّلْم ههذ عمسعٍ یمي ساء م؟! اءهنُّ الَیحال ی ي فُؤ اداء م؟!  متن عربی : اءمصال ی

رِ اس، اءصبحنا مطْرودینَ مشَرَّدینَ مذُودینَ شاسعینَ عنِ االمصارِ، کَاءنَّنا اءوالد تُرْك اءو کابلَ، منْ غَیاءیها النّ

لینَ، انْ هذا االّ وجرْمٍ اجتَرَمناه، و ال مکْرُوه ارتَکَبناه، و ال ثُلْمۀٍ فی االسالمِ ثَلَمناها، ما سمعنا بِهذا فی آبائنَا اال

زادوا علی ما فَعلُوا بِنا، فَانّا اخْتالقُ. و اللّه، لَو اءنَّ النَّبِی تَقَدم الَیهِم فی قتالنا کَما تَقَدم الَیهِم فی الْوِصایۀِ بِنا لَما 

جواء ها وظَمعۀٍ ما اءصیبنْ مونَ، مراجِع هانّا الَی و لّهل اللّه نْدها، فَعحفْداء ها وفْظَعاء کَظَّها واء ها وعفْجاء ها وع

  . قَالَ الرّاوي : فَقام صوحانُ بنُ صعصعۀَ بنِ صوحانَ    -  نَحتَسب فیما اءصابنا و اءبلَغَ بِنا، انَّه عزیزُ ذُو انْتقامِ

ذَر الَیه ص بِما عنْده منْ زمانَه رِجلَیه، فَاءجابه بِقَبولِ معذرته و حسنِ الظَّنِّ بِه و فَاعتَ    -  و کانَ زمنا     -

 .بیهلی اءع متَرَح و شَکَرَ لَه  

ترجمه : کدام دلی است که فریاد و ناله را فرو گذاشت ؟ کدام گوش خبر وحشت اثر این رخنه که بر اسالم 

د گردید، بشنید و گریه نکرد؟ اي مردم ! صبح طالع ما بدان تیرگی رسید که مطرود و بی اعتبار و دور از وار

که چنین بر خوردي با    -  بالد و انصار، شهره هر دیار گردیدیم ، گویا ما از اهالی ترکستان و کابل هستیم ، 

جا آورده یا آنکه رخنه در دین نموده باشیم . بودن آنکه جرمی کرده و یا کار ناپسندي به     -   ما می کنند

همانا چنین رفتار اهانت آمیزي را در گذشتگان سراغ نداریم بلکه این بدعت و جسارت جدیدي است به خداي 
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یگانه سوگند که چنانچه رسول خدا صلی اهللا علیه و آله به جاي وصیت در رعایت حق ما، فرمان جنگ با ما را 

آن مصیبتی که عظیم و     -   فانه هللا ...   -  ه به جا آوردند، نمی توانستند ظلمی نمایند؛ می داد، زیاده از آنچ

درد ناك و اندوهش گرانبار است و خارج از اندازه و مقدار و تلخ و ناگوار بوده سپس در آنچه به ما رسید، از 

. راوي گوید:    -   فانه ...   -  مصیبت ها نزد حضرت داور احتساب اجر می دارم و ذخیره آخرت می شمارم ؛ 

سپس صوحان بن صعصعه بن صوحان که مبتال به مرض و زمینگیر بود، زبان معذرت گشود و اظهار افسوس 

بر عدم قدرت بر یاري و نصرتش نمود که از پاها زمینگیر و از تقاعد ناگزیر بوده امام سجاد علیه السالم به 

عقیدت خود درباره اش مالطفت گفت و خدمت ناکرده اش را قبول حسن جواب عذر او را پذیرفت و به حسن 

  کرده و بر والدش رحمت نمود. 

لْمدینَۀِ متن عربی : قالَ علی بنُ موسی بنِ جعفَرٍ بنِ محمد بنِ طاوسِ جامع هذَا الْکتابِ: ثُم انَّه ص رحلَ الَی ا

حسانِ اءبِل نازِلَ تَنُوحالْم لْکت دجفَو ،هرِجال و همنازِلِ قَونَظَرَ الی م و ،هیالع و هلهوعِ بِاءمالنِ الدبِاع وحتَب ها، ووال

هلِ، و تُهیج اءحزانَه و ارسالها، لفَقْد حماتها و رِجالها، و تَنْدب علَیهِم نَدب الثَّواکلِ، و تَساءلُ عنْهم اءهلَ الْمنا

و ،وا ثَکْاله :هِملتُنادي الج و ،قَتْاله صارِعلی ملَی  عونی عدساع ویلِ، والْعۀِ ولَی النِّیاحونی عرذعاء ،متَقُولُ: یا قَو

لَی ارمکانوا س .هِمخْالقنُّ الی کَرَمِ اءحاء و هِمراقفل بنْدالَّذینَ اء ملیلِ. فَانَّ الْقَوصابِ الْجالْم نْواراء نَهاري ، و لی و

ري ، و اءطْناب شَرَفی و افْتخاري ، و اءسباب قُوتی و انْتصاري ، والْخَلَف منْ شُموسی و ظُلَمی و اءسحا

  اءقْماري . 

علیهم الرحمۀ من الرب     -   ، علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس ترجمه : ورود قافله به مدینه

چنین گوید: امام سجاد علیه السالم با اهل و عیال از آن منزل کوچ فرمود تا به شهر مدینه رسید     -   الروف 

و در آن حال به منزلهاي بی صاحب مردان عشیره خویش نظر نمود، دید که همه آن خانه هاي خالیبه زبال 

خود، سیالب اشک از دیدگان  حال ، نوحه و ناله بر ساکنان سابق خویش دارند و بر فقدان حمایتگران و مردان

می بارند و بر مصیبت صاحبان خود همچون زنان داغدار گریان و سوگوارند و حال آنان را از مسافران سراغ 

ان می آوردند و آواز واثکاله ـدوه آن مظلوم را بر مصرع کشتگان خود به هیجـزن و انـمی گیرند. و آتش ح

گویا از در و دیوار تک تک آن خانه اي خالی چنین آواز بر می  بلند می نمودند. زبان حال منزلهاي مدینه

کنم و در این سوگواري بپذیرید در آنکه نوحه و ناله می خاست : اي مردم ! این نکته بر من نگیرید و عذر مرا

مرا بر اداي حق مصیبت ها، یاري نمایید؛ زیرا این کشتگان که من از فراق ایشان ندبه و گریه می کنم و بر 

بزرگی اخالق ایشان سوگوارم ، و مصاحب شب و روزم بودند و چراغ شبانگاهان و مونس سحرگاهانم بودند و 

  ریسمان خیمه شرف و افتخار و اسباب قوت و قدرت من به شمار می آمدند و خورشید و ماه روز گارم بودند. 

یدوا بِاءنْعامهِم حرْمتی ، و اءسمعونی مناجاةَ اءسحارِهم، و متن عربی : کَم لَیلَۀٍ شَرَّدوا بِاکْرامهِم و حشْتی ، و شَ

 و ،هِملعی بِفَضائطَّرُوا طَبع و ،هِملحافعی بِمبرُوا رممٍ عوی کَم ؟ ومرارِهسداعِ اءونی بِابتَعماء ودي بِماءقُوا عرواء
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حوسی بِنَماء سعودهم؟ و کَم غَرَسوا لی منَ الْمناقبِ، و حرَسوا محلّی منَ النَّوائبِ؟ و کَم عهودهم و اءذْهبوا نُ

ا فی شعابی منْ اءصبحت بِهِم اءتَشَرَّف علَی الْمنازِلِ و الْقُصورِ، و اءمیس فی ثَوبِ الْجذَلِ والسرُورِ؟ و کَم اءعاشُو

نیاءدسح مامِ، والْح مهس نی فیهِمدذُورِ. فَقَصحالْم فاتنْ رتابی معلی اءانْتاشُوا ع کَم ورِ. وهالد واتم  هِملَیع

طَع بِقَطْعِ اءناملهِم، و حکْم االیامِ، فَاءصبحوا غُرباء بینَ االعداء، و غَرَضا لسهامِ االعتداء، واءصبحت الْمکارِم تَقْ

رشَۀِ اءحول تَنُوح کاماالح و هِمضائعنُ تُزُولُ بِزَوالِ اءحاسالْمو ،هِملشَمائ فَقْدتَشْکُو ل بنَاقالْم .هِمجائ  

تحکم گشته و ترجمه : چه شبها که وحشت تنهایی من به اکرام آنان نابود شده و بنیان حرمتم به انعامشان مس

به نعمتهاي دلنواز مناجات سحري سماع محفل مرا زنده می داشتند و سینه مجروحم را به ودایع اسرار نهانی 

مرهم می گذاشتند؛ چه روزگارها که به محفل انس آنان خانه دلم معمر و مشام طبعم به فضایل ایشان معطر 

و خزان نحوست به مساعدت لطفشان نایاب بود؛ بود و برگ شاخه امیدم به آبیاري دیدارشان خرم و شاداب 

بسا شاخه منفعت که در مزرعه آرزویم کشتند و ساحت عزتم را از آفت نوائب در نوشتند؛ چه بسا صبح عیشم 

که به برکت و جود آنان ، برروي کاخهاي مراد خرامان و در لباس کامرانی شادمان بوده است بسا آرزوها بر 

، چشم امید از آن پوشیده و در شکافهاي ماءیوسی خوابیده ، در روزگار زنده نمودند  نیامده را که چون مردگان

و به مراد دل رسانیدند و چه بسیار بیم ها و خوف ها که چون استخوان پوسیده در آستان خانه وجودم پنهان 

ران مرا نشانه خود تیر مرگ یا   -   زیرا حاصل فقرات بعد این است :     -  47   -  بوده ، بیرون نمودند.

ساخت و گردش روزگار بر داشتن چنین یارانی که بر من حسد می برد؛ سپس صبح طالع ایشان بر این دمیده 

که در میان دشمنان ، غریب افتادند و در معرض تاخت و تاراج اعداقرار گرفتند. امروز مدار بزرگواري که با 

اقب از نادیدن رویشان ، زبان شکایت گشوده ، احکام خدا اشاره سر انگشتان ایشان دایر بود بریده و شخص من

  از وحشت تاءخیر اجراي آنها، نوحه و گریه سرداده ؛ دریغ 

لَئ الْخُطُوبِ. و لْکبِت هلَمع کَمالٍ نَکَس رُوبِ والْح لْکفی ت همریقَ درِعٍ اءنْ وم لّهمتن عربی : فَیا ل تمدنْ ع

ةَ اءدساعالمِماالعۀِ وارِسنَنِ الدنَ السدا معسقُولِ، فَانَّ لی ملِ الْعهبِ جصائالْم نْدخَذَلَنی ع قُولِ، وعلِ الْمه 

الِ الصلوات، و  حالطّامسۀِ، فَانَّها تَنْدب کَنَدبی و تَجِد مثْلَ وجدي و کَرْبی . فَلَو سمعتُم کَیف ینُوح علَیهِم لسانُ

ۀُ االکارِمِ، وینْداء هِمالَی تَرْتاح کارِمِ، وۀُ الْمطَوِی متَشْتاقُه و ،انْسانُ الْخَلَوات هِمنُّ الَیحی  حارِیبم کیهِمتَب

ازِلَۀِ، و عرَفْتُم تَقْصیرَکُم فی هذه الْمصیبۀِ الْمساجِد، و تُنادیهِم مئآرِیب الْفَوائد، لشَجاکُم سماع تلْک الْواعیۀِ النّ

بالص قَلْب وجِعما ی تُمیآثاري ، لَرَاء سی وجالم خُلُو ساري وانْکدتی وجو تُمیاءر لْ، لَولَۀِ. بزانَ الشّامحاء جیهی ورِ و

سحنْ کانَ یبی م تشَم لَقَد دورِ، والص ،کَنُوهنْزِلٍ سالَی م قاهاالخْطارِ. فَیا شَو کُفبی اء ظَفَرت یارِ، ونَ الدنی مد

  و منْهلٍ اءقَاموا 

ترجمه : از این شخص ورع که خونش در این جنگها بریخت و افسوس از لشکر کمال که رایتش در این 

ند، مرا در این گریه و زاري مساعدت نکنند و یا که گرفتاریهاي بزرگ سرنگون گردید اگر بشر که ارباب عقول
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مردم جاهل در این مصیبت تو، یاریم نماید، یاوران من همان تپه هاي خاکهاي کهنه و آثار خانه هاي ویران 

. زیرا آنها هم مانند من ندبه دارند و چون من به غم و اندوه صاحبان    -   که صاحبانشان مرده    -  شده 

د اگر بشنوید که چگونه نماز به زبان حال در عزاي ایشان نوحه دارد و بزرگی طبیعت و کرامت خود، گرفتارن

لقاي ایشان را مشتاق و بخشش کرم خواهان نشاط دیدارشان است و محرابهاي مساجد بر فقدانشان گریان 

شنیدن این بانگها و  است و حاجات محتاجین به عطاها و فواید ایشان چسان ناله و فریاد کنان است . البته از

فریادها، گرفتار غم و اندوه می شدید و آگاه بودید که در اداي حق این مصیبت فراگیرنده کوتاهی و تقصیر را 

مجالی نبوده ، بلکه اگر وحدت حال و شکستگی بال مرا دیده بودید و محفل بی انیس و آثار فقدان همنشینم 

بر داغهاي نهانی من که موجب درد دلهاي ثبور و هیجان اندوه را مشاهده می نمودید، البته مطلع می شدید 

صدور است . سایر خانه ها بر من حسد برده و شماتت نموده و دست خطرهاي گردون بر من ظفر یافت و 

  ستم افزود. بسا مشتاقم به خانه هایی که یاران در آن منزل گزیدند و وادي که در آن آرمیدند. 

هم ستَوطَنُوه، لَیتَنی کُنْت انْسانا اءفْدیهِم حزَّ السیوف، و اءدفَع عنْهم حرَّ الْحتُوف، واءحولَ بینَمتن عربی : عنْده وا

اةِ الْواجِبواسالْم لْکت ال اذْ فاتَنی شَرَفه وانِ. ودامِ الْعهس منْهع دراء لِ الشَّنآنِ، وهنَ اءیب و ضَمال لحم ۀِ، کُنْت

ء. فَآه ثُم آه، لَو کُنْت جسومهِمِ الشّاحبۀِ، و اءهال لحفْظ شَمائلهِم منَ الْبالء، و مصونا منْ لَوعۀِ هذَا الْهجرِ و الْقَال

لَب ،واداالج کولئنُفُوسِ اءطّا لحم و ساداالج لْکتخَطّا للَها بِقَدیمِ م تفَیو و ،ودهجۀَ الْمها غَایفْظفی ح ذَلْت

خدمۀَ الْعبد  الْعهود، و قَضَیت لَها بعض الْحقُوقِ االوائلِ، و وقَّیتُها جهدي منْ وقْعِ تلْک الْجنادلِ، و خَدمتُها

طیعِ، و فَرَشْت لتلْک الْخُدود و االوصالِ فراش االکْرامِ و االجاللِ، و کُنْت اءبلُغُ الْمطیعِ، و بذَلْت لَها جهد الْمستَ

ۀِ اءبغَیل یا قَلْقاه االمانی ، و لْکالی ت ها. فَیا شَوقاهتی باشْراقظُلْم رنَواء هِا وناقتنْ اعتی منْیکّانی ، فَکُلُّ مس لی وه

کُلُّ ح نینی ، ونْ حرَ عقْصنینٍ ی  

ترجمه : اي کاش از جنس بشر بودي تا خود را به دم شمشیر داده فداي ایشان نمودي تا خرمن عمر آنان به 

آتش مرگ نسوختی و از آنان که نیزه بر رویشان کشیدند، جوشش سینه خود را به انتقام فرومی نشانیدم و تیر 

دانیم و افسوس که چون این شرف مواسات واجب از من فوت گردید. اي کاش دشمن را از ایشان بر می گر

آرامگاه آن پیکرهاي پاك بودم و اجساد آنها را حفظ می نمودم . آه اگر من منزلگاه این اجساد شهدا بودم ، 

جا  البته در محافظت آنها نهایت کوشش را می نمودم و عهد قدیم را رعایت کرده بودم و حقوق دیرین را به

آورده و از افتادن سنگهاي گور بربدنهاي پر از نور آنان ، جلوگیري می کردم و همچون بندگان فرمانبردار 

خدمت می کردم و به قدر استطاعت خود بذل جهد می نمودم و براي آن گونه هاي بر خاك افتاده و پاره هاي 

خویش را از هم آغوشی آنها بر می داشتم بدن که از هم پاشیده ، فرش اکرام و اجالل می گسترانیدم و بهره 

و ظلمت کاشانه ام را به اشراق انوارشان منور می ساختم . چه بسیار براي رسیدن به این آرزوها مشتاقم و 

چسان از نابودي اهل و ساکنان خویش در سوز و گدازم ، به قسمی که هیچ ناله اي به اندازه ناله من نیست و 
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. اینک در شهادت آنان ، پالس مصیبت در تن کردم و پس از ایشان در لباس  هیچ دوایی شافی دردم نیست

  اندوه به سر می برم و از شکیبایی خود نا امیدم و چنین 

عنْ بم تنَساء زانِ، واالح ثْواباء مهفَقْدل تلَبِس نا قَدها اء شْفینی ، وال ی مرِهغَی واءبِجِمتن عربی : د مهلْبابِ د

د اءحسنَ ابنُ قُتَیبۀَ االشْجانِ، و یئست اءنْ یلم بِی التَّجلُّد والصبرُ، و قُلْت: یا سلْوةَ االیامِ موعدك الْحشْرِ. و لَقَ

ت آلِ محمد فَلَم اءرها اءمثالَها یوم حلَّت رحمه اللّه و قَد بکی علَی الْمنازِلِ الْمشارِ الَیها، فَقالَ: مرَرت علی اءبیا

لِ هاشمٍ اءذَلَّت رِقاب فَال یبعد اللّه الدیار و اءهلَها و انْ اءصبحت منْهم بِزَعمی تَخَلَّت اءال انَّ قَتْلَی الطَّف منْ آ

یاثا ثُمکانُوا غ و مینَ فَذَلَّتلسالْم  تضْحاء سنَّ الشَّمتَرَ اء لَماء لَّتج الرَّزایا و لْکت تظُمع ۀً لَقَدزِیوا رضْحاء

ةِ موالْقُد لَکسبِ مصائالْم هبِهذ عاما السهیاء لُکفَاءس رَّتاقْشَع الْبِالدنِ ویسح فَقْدریضَۀً لتابِ. ماةِ الْکمنْ ح  

    ترجمه : می گویم : اي مایه تسلی روزگارم ، دیدار ما و تو در روز قیامت خواهد بود. چه نیکو سروده است 

آن هنگام که به آن منزلهاي بی صاحب نظر انداخته و اشک حسرت از دیدگان جاري     -   ابن قتیبه    -

؛ یعنی بر خانه هاي بی صاحب آل    -   مررت علی ابیات آل محمد....   -  ساخته و این اشعار را گفته : 

رسول ، گذر نمودم دیدم که حال ایشان نه بر منوال آن روزي است که در آن بودند؛ خدا این خانه ما و 

صاحبانش را از رحمت دور نکند؛ به درستی که مصیبت شهداي کربال از آل بنی هاشم ، گردن مسلمانان را از 

هنوز اثر ذلت در آنها هوید است ؛ بنی هاشم همواره پناهگاه مردم بودند و بار اندوه خوار و ذلیل نموده که 

اکنون داغ مصیبتی بر دلها آنها نشانده شده ، چه مصیبت بزرگی ؛ آیا نمی بینی که خورشید جهان تاب 

رخساره اش از درد مصیبت حسین علیه السالم ، زرد گشته و خود در تب و تاب است و همچنین شهرها از 

ت این مصیبت ، لرزان و در اضطراب است ؟ اي شنوندگان خبر مصیبتت فرزند بتول ، در میدان اندوه وحش

  چنان قدم استوار دارید که جانشینان رسول صلی اهللا علیه و آله که حامیان کتاب خدا بودند، استوار می داشتند. 

اءنَّه کانَ     -  هو ذُو الْحلْمِ الَّذي ال یبلُغُ الْوصف الَیه  و(ع)  متن عربی : فَقَد روِي عنْ موالنا زینِ الْعابِدینَ

(ع)  انَّ زینَ الْعابِدینَ   -   اءنَّه قالَ: (ع)  کَثیرَ الْبکاء لتلْک الْبلْوي ، عظیم الْبثِّ والشَّکْوي . فَرُوِي عنِ الصادقِ

عینَ سبراء بیهلی اءکی عنَ بیب هضَعفَی شَرابِه و هبِطَعام هغُالم جاء االفْطار ضَرَهفاذا ح ،لَهما لَیقائ هما نَهارنَۀً، صائ

ولِ اللّهسنُ رلَ ابقُولُ: قُتفَی ،اليوقُولُ: کُلْ یا مفَی ،هیدزالُ(ع)  یطْشانا، فَال یع ولِ اللّهسنُ رلَ ابعا، قُتجائ  کّرّری

   -   للّه عزَّ و جلَّذلک و یبکی حتّی یبتَلَّ طَعامه منْ دموعه و یمتَزِج شَرابه منْها، فَلَم یزَلْ کَذلک حتّی لَحقَ بِا

ه قَد سجد علی حجارةٍ خَشنَۀٍ، فَوقَفْت و اءنا . و حدثَ مولی لَه اءنَّه برَز الَی الصحراء یوما، قالَ: فَتَبعتُه، فَوجدتُ

ال اله االّ اللّه حقّا حقّا، ال اله االّ اللّه تَعبدا ورِقّا، ال    -  اءسمع شَهیقَه و بکاءه، واءحصیت علَیه اءلْف مرَّةٍ یقُولُ: 

  . ثُم رفَع راءسه منْ سجوده، و انَّ لحیتَه و وجهه    -   اله االّ اللّه ایمانا و تَصدیقا
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ترجمه : گریه امام سجاد علیه السالم در فراق شهیدان روایت شده در باره امام سجاد علیه السالم با آن مقام 

و بر یاد آن مصیبتت ها حلم و برد باري که داشت که در وصف نگنجد، بسیار گریه بر پدر بزرگوارش می نمود 

صاحب شکوي و اندوه عظیم بود؛ چنانکه از امام صادق علیه السالم روایت است که فرمود: امام زین العابدین 

علیه السالم مدت چهل سال بر پدر بزرگوار خود گریه نمود و در این مدت چهل سال ، روزها و روزه و شبها 

ی شد، غالم آن حضرت آب و طعام در پیش روي آن جناب حاضر به عبادت قیام دشات و چون هنگام افطار م

؛ -..قتل ابن رسول اهللا  - می نمود و از امام می خواست تا از آنها میل فرماید، امام سجاد علیه السالم فرمود: 

یعنی فرزند رسول خدا را گرسنه شهید نمودند، فرزند پیغمبر را در حالی که عطشان بود شهید کردند. پیوسته 

این سخن را می گفت تاآن طعام از اشک چشم آن حضرتت تر می گردید و آب آشامیدنی نیز با اشک 

دیدگانش ممزوج می شد و به این حال بود تا اینکه ازدار دنیا وفات کرده و با پروردگار ش مالقات نمود از 

صحرا تشریف بردند و من نیز غالم امام سجاد علیه السالم روایت است که گفت : روزي امام علیه السالم به 

به دنبال ایشان رفتم ، دیدم که آن جناب روي سنگ درشتی به سجده رفت و من هم ایستاده گوش دادم 

؛ سپس    -   ال اله اال...   -   صداي گریه و ناله او را می شنیدم و شمردم هزار مرتبه در آن سجده می گفت : 

  تت و ریش مبارکش از آب چشمانش تر سر مبارك از سجده برداشت در حالتی که صور

  ؟ فَقالَ لی : متن عربی : قَد غُمرا منَ الدموعِ. فَقُلْت: یا موالي، اءما آنَ لحزْنک اءنْ ینْقَضی؟ و لبکائک اءنْ یقلَّ

ی لَه اثْنی عشَرَ ابنا، فَغَیب اللّه سبحانَه واحدا منْهم ویحک، انَّ یعقُوب بنَ اسحاقَ بنِ ابراهیم کانَ نَبِیا ابنَ نَبِ   -

 نُهاب و کاءنَ الْبم رُهصب بذَه و مالْهو نَ الْغَمم رُهظَه بدوداحزْنِ ونَ الْحم هساءر نا فَشاباء نْیا، وی فی دارِ الدح

 خی واء بی واء تیاءکائی ؟!رقِّلُ بی زْنی ونْقَضی حی فقْتُولینَ، فَکَیرْعی متی صیلِ بهنْ اءشَرَ مۀَ ععبس   -    و .

انّ  یبلی و یبلینا ها اءنَا اءتَمثَّلُ و اءشیرُ الَیهِم ص فَاءقُولُ: منْ مخْبِرُ الْملْبِسینا بِانْتزاحهِم ثوبا منَ الْحزْنِ ال

وکانَت بِهِم بِیضا  الزَّمانَ الّذي قَد کانَ یضْحکُنا بِقُرْبِهِم صار بِالتَّفْریقِ یبکینا حالَت لفُقْدانهِم اءیامنا فَغَدت سودا

  لَیالینا 

تان  ترجمه : گردیده بود. عرض کردم : اي سید و موالي من ! آیا وقت آن نرسیده که اندوه شما تمام و گریه

اندك شود؟ امام سجاد علیه السالم فرمودند: واي بر تو! یعقوب بان اسحاق بن ابراهمی علیه السالم ، نبی بن 

نبی بوده و دوازده پسر داشت ، خداوند یکی از پسرانش را از نظر او غائب گردانید، از اندوه هجران او، موي 

بسیاري گریه ، نابینا گردید و حال آنکه هنوز  سرش سفید گشت و از انبوه غم کمرش خم شد و چشمانش از

فرزندش زنده بود، ولی من به چشم خود دیدم که پدر و برادر و هفده نفر از اهلبیتم در برابر چشم خویش ، آن 

دشمنان کافر کیش ، کشته و بر خاك افکندند؛ پس چگونه اندوه من تمام و گریه ام اندك شود؟! مؤ لف گوید: 

؛  -   ...من مخبر  - بت به اشعاري تمثل می جویم و آن ابیات را در این جا ذکر می نمایم : من به همین مناس

یعنی کیست آنکه به شهیدان کربال خبر رساند که از درود خود لباس حزن و اندوه را به ما پوشانیدند، لباس 

گاري ما را پوساند؛ همان روزه بدنهاي اندوهی را که هرگز کهنه و پوسیده نمی گردد بلکه او باقی است تا آنک
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که ما را به قرب و وصال ایشان تاکنون خندان می داشت ، اکنون به سبب فراق آنان ما را گریانید دوري 

  همیشگی ایشان ، روزگار مرا دگرگون و سیاه گردانید، پس از آنکه شبهاي تاریک ما را منور ساخته بود. 

درنْتَهی ما اءنا مهاه متن عربی : و تَمیزُه رفع همجغَرِ حص و صارِهاخْت عم همسرو لی تَرْتیبِهع قَفنْ وم و ،ناه

لی مع هالمس و التُهص العالَمینَ و رِب لّهل دمالْح و .هفی نَفْس فَضیلَتُه فُهِم و هجِنْس ناءبلی اءع هآل و دمح

  لطّاهرینَ. الطَّیبینَ ا

لف گوید: در این جا نوشته ما به پایان می رسد و هر کس از مطالعه کنندگان با دقت و امعان نظر آن را مؤ

مالحظه نماید خواهد دانست که به انحصار و صغر حجم چگونه بر امثال خود امتیاز و رجحان دارد. مترجم 

ف در اندك زمانی ختم گردید و گوید: اگر چه در اول ترجمه به عرض اخوان رسانید که ترجمه این کتاب شری

. ق بناي طبع گردید، تفسیر از اسلوب اول به نظر قاصر  ه 1321لکن چون در ایام ماه مبارك رمضان سال 

ارجح آمد فلهذا با کمال جهد و کوشش متصدي اعراب و تصحیح لغات و تعلیق بعضی حواشی مفیده و تلفیق 

و مشقت در این باب اتفاق افتاده بخصوص در تصحیح و  متن با ترجمه گردیدم و اشهد باهللا کمال زحمت

ماخذلغات و از جمله ، مشقت فوق العاده آنکه در مقابله نمودن یک جز و از اول کتاب فی الجمله تسامح 

گردید، چون این احقر مطلع گردیدم زحمت را بر خود قرار دادم که تمام جزو اول را مرور نموده و کامال 

از اخالق کریمه اهل کمال و ارباب فضل آن است که بر لغزشها و خطایاي واقفه ذیل  تصحیح نمایم . امید

ه . ق اال حقر  1321ماه ذي الحجۀ الحرام ، سال  25عفو بپوشانند که هیچ انسانی از خطا محفوظ نیست . 

و لمن له علی القاصر: ابن محمد باقر الموسوي الدزفولی ، محمد طاهر عفی اهللا عن جرائمهما اللهم اغفرلی 

  حق من المومنین . 
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  سرنوشت قاتالن سید الشهدا و یارانش 

سرنوشت قاتالن سید الشهدا و یارانش ابن شهر آشوب به سند معتبر روایت کرده است که حضرت امام حسین 

بسیاري  علیه السالم به عمر بن سعد گفت که به این شادم بعد از آنکه مرا شهید خواهی کرد، از گندم عراق

نخواهی خورد، آن ملعون از روي استهزا گفت که : اگر گندم نباشد جو نیز خوب است ، پس چنان شد که 

بود، و امارت ري به او نرسید، و بر دست مختار کشته شد. ایضا روایت کرده است که بویهاي  ;حضرت فرموده

بودند همه آتش در آن افتاد. و به  خوشی که از انبار حضرت غارت کردند همه خون شد، و گیاهها که برده

روایت دیگر: از آن بوي خوش هر که استعمال کرد از مرد وزن البته پیس شد. ایضا ابن شهر آشوب و دیگران 

روایت کرده اند که حضرت سید الشهداء علیه السالم در صحراي کربال تشنه شد، خود را به کنار فرات رسانید 

نی تیري به جانب آن جناب انداخت که بر دهان مبارکش نشست ، حضرت و آب برگرفت که بیاشامد، ملعو

فرمود: خدا هرگز تو را سیراب نگرداند، پس آن ملعون تشنه شد و هر چند آب می خورد سیراب نمی شد تا 

آنکه خود را به شط فرات افکند، و چندان آب آشامید که به آتش جهنم واصل گردید. ایضا روایت کرده اند که 

امام حسین علیه السالم از آن کافر جفا کار آب طلبید، بدبختی در میان آنها ندا کرد که : یا حسین ! یک چون 

قطره از آب فرات نهواهی چشید تا آنکه تشنه بمیري یا به حکم ابن زیاد در آیی ، حضرت فرمود: خداوندا، او 

طش فریاد می کرد، و هر چند آب می را از تشنگی بکش و هرگز او را میامرز، پس آن ملعون پیوسته الع

آشامید سیراب نمی شد تا آنکه ترکید و به جهنم واصل شد. و بعضی گفته اند که آن ملعون عبداهللا بن حصین 

    -   دارم    - ازدي بود، و بعضی گفته اند که : حمید بن مسلم بود. ایضا روایت کرده اند که ولدالزنائی از قبیله 

ت افکند، بر حنکش آمد، و حضرت آن خون را می گرفت و به جانب آسمان می ریخت ، تیر به جانب آن حضر

پس آن ملعون به بالئی مبتال شد که از سرما و گرما فریاد می کرد، و آتشی از شکمش شعله می کشید و 

پشتش از سرما می لرزید، و در پشت سرش بخاري روشن می کرد و هر چند آب می خورد سیراب نمی شد، تا 

آنکه شکمش پاره شد و به جهنم واصل شد. ابن بابویه و شیخ طوسی به سانید بسیار روایت کرده اند از یعقوب 

بن سلیمان که گفت : در ایام حجاج چون گرسنگی بر ما غالب شد، با چند نفر از کوفه بیرون آمدیم تا آنکه به 

به نظر ما در آمد در کنار فرات که از چوب کربال رسیدیم و موضعی نیافتیم که ساکن شویم ، ناگاه خانه اي 

علف ساخته بودند، رفتیم و شب در آنجا قرار گرفتیم ، ناگاه مرد غریبی آمد و گفت : دستوري دهید که امشب 

با شما به سر آوردم که غریبم و از راه مانده ام ، ما او را رخصت دادیم و داخل شد چون آفتاب غروب کرد و 

غن نفت و نشستیم به صحبت داشتن ، پس صحبت منتهی شد به ذکر جناب امام حسین چراغ افروختیم به رو

علیه السالم و شهادت او، و گفتیم که : هیچکس در آن صحرا نبود که به بالئی مبتال نشد، پس آن مرد 

عیان غریب گفت که : من از آنها بودم که در آن جنگ بودند و تا حال بالئی به من نرسیده است ، و مدار شی

به دروغ است ، چون ما آن سخن را از او شنیدیم ترسیدیم و از گفته خود پشیمان شدیم ، در آن حالت نور 

چراغ کم شد، آن بی نور دست دراز کرد که چراغ را اصالح کند، همین که دست را نزدیک چراغ رسانید، آتش 
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ریش نحسش افتاد و در جمیع در دستش مشتعل گردید، چون خواست که آن آتش را فرو نشاند آتش در 

می برد، آتش در باالي آب حرکت بدنش شعله کشید، پس خود را در آب فرات افکند، چون سر به آب فرو 

کرد و منتظر او می بود تا سر بیرون می آورد، چون سر بیرون می آورد، در بدنش می افتاد، و پیوسته بر این می

ابن بابویه به سند معتبر از قاسم بن اصبغ روایت کرده است که حال بود تا به آتش جهنم واصل گردید. ایضا 

گفت : مردي از قبیله بنی دارم که با لشکر ابن زیاد به قتال امام حسین علیه السالم رفته بود، به نزد ما آمد و 

وي روي او سیاه شده بود، و پیش از آن در نهایت خوشرویی و سفیدي بود، من به او گفتم که : از بس که ر

تو متغیر شده است نزدیک بود که من تو را نشناسم ، گفت : من مرد سفید روئی از اصحاب حضرت امام 

و سر او را آورده ام . راوي  حسین علیه السالم را شهید کردم که اثر کثرت عبادت از پیشانی او ظاهر بود،

پیش زین آویخته بود که بر زانوهاي : که دیدم آن ملعون را که بر اسبی سوار بود و سر آن بزرگوار در گفت

اسب می خورد، من با پدر خود گفتم که : کاش این سر را اندکی بلندتر می بست که اینقدر اسب به آن خفت 

نرساند، پدرم گفت : اي فرزند! بالئی که صاحب این سر بر او می آورد زیاده از خفتی است که او به این سر 

کرد که از روزي که او را شهید کرده ام تا حال هر شب که به خواب می روم  می رساند، زیرا که او به من نقل

به نزدیک من می آید و می گوید که بیا، و مرا بسوي جهنم می برد و در جهنم می اندازد، و تا صبح عذاب 

س می کشم ، پس من از همسایگان او شنیدم که : از صداي فریاد او ما شبها به خواب نمی توانیم رفت ؛ پ

من به نزد زن او رفتم و حقیقت این حال را از او پرسیدم گفت : آن خسران مال خود را رسوا کرده است ، و 

چنین است گفته است . ایضا از عمار بن عمیر روایت کرده است که چون سر عبیداهللا بن زیاد را با سرهاي 

مردم می گفتند که : آمد آمد، ناگاه اصحاب او به کوفه آوردند من به تماشاي آن سرها رفتم چون رسیدم ، 

دیدم ماري آمد و در میان آن سرها گردید تا سر ابن زیاد را پیدا کرد و در یک سوراخ بینی او رفت و بیرون 

آمد و در سوراخ بینی دیگرش رفت ، و پیوسته چنین می کرد. ابن شهر آشوب و دیگران از کتب معتبره روایت 

کعب که بعضی از جامه هاي حضرت امام حسین علیه السالم را کنده بود، در کرده اند که دستهاي ابحر بن 

تابستان مانند دو چوب خشک می شد و در زمستان خون از دستهاي آن ملعون می ریخت ؛ و جابر بن زید 

عمامه آن حضرت را برداشت ، چون بر سر بست در همان ساعت دیوانه شد؛ و جامه دیگري را جعوبۀ بن 

شت ، چون پوشید، در ساعت به برص مبتال شد؛ و بحیربن عمرو جامه دیگر را برداشت و پوشید، در حویه بردا

ساعت زمین گیر شد. ایضا از ابن حاشر روایت کرده است که گفت : مردي از آن مالعین که به جنگ امام 

دري زعفران آورد، حسین علیه السالم رفته بودند، چون به نزد ما برگشت ، از اموال آن حضرت شتري و ق

چون آن زعفران را می کوبیدند، آتش از آن شعله می کشید؛ و زنش به بر خود مالید، در همان ساعت پیس 

شد؛ چون آن شتر را ذبح کردند، به هر عضو از آن شتر که کارد می رسانیدند، آتش از آن شعله می کشید؛ 

چون در دیگ افکندند، آتش از آن مشتعل گردید؛ چون آن را پاره کردند، آتش از پاره هاي آن مشتعل بود؛ 

چون از دیگ بیرون آوردند، از جدوار تلختر بود و دیگري از حاضران آن معرکه به آن حضرت ناسزائی گفت ، 

از دو شهاب آمد و دیده هاي او را کور کرد. سدي ابن طاووس و ابن شهر آشوب و دیگران از عبداهللا بن زباح 
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که گفت : مرد نابینائی را دیدم از سبب کوري از او سؤ ال کردم ، گفت : من از آنها  قاضی روایت کرده اند

بودم که به جنگ حضرت امام حسین علیه السالم رفته بودم ، و با نه نفر رفیق بودم ، اما نیزه به کار نبردم و 

م و نماز عشا کردم و شمشیر نزدم و تیري نینداختم ، چون آن حضرت را شهید کردند و به خانه خود برگشت

خوابیدم ، در خواب دیدم که مردي به نزد من آمد و گفت : بیا که حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله تو را می 

طلبد، گفتم : مرا به او چکار است ؟ جواب مرا نشنید، گریبان مرا کشید و به خدمت آن حضرت برد، ناگاه دیدم 

مگین ، و جامه را از دستهاي خود باال زده است ، و حربه اي که حضرت در صحرائی نشسته است محزون و غ

به دست مبارك خود گرفته است ، و نطعی در پیش آن حضرت افکنده اند، و ملکی بر باالي سرش ایستاده 

است و شمشیري از آتش در دست دارد، و آن نه نفر که رفیق من بودند ایشان را به قتل می رساند، و آن 

ک از ایشان که می زند آتش در او می افتد و می سوزد، و باز زنده می شود و بار دیگر شمشیر را به هر ی

ایشان را به قتل می رساند. من چون آن حالت را مشاهده کردم ، به دو زانو در آمدم و گفتم : السالم علیک یا 

تک حرمت من رسول اهللا ، جواب سالم من نگفت و ساعیت سر در زیر افکند و گفت : اي دشمن خدا، ه

کردي و عترت مرا کشتی و رعایت حق من نکردي ، گفتم : یا رسول هللا شمشیري نزدم و نیزه به کار نبردم و 

تیر نیانداختم ، حضرت فرمود: راست گفتی ، ولیکن در میان لشکر آنها بودي و سیاهی لشکر ایشان را زیاد 

ون در پیش آن حضرت گذاشته است ، پس کردي ، نزدیک من بیا، چون نزدیک رفتم دیدم طشتی پر از خ

فرمود: این خون فرزند منن حسین است ، و از آن خون دو میل در دیده هاي من کشید، چون بیدار شدم نابینا 

بودم . در بعضی از کتب معتبره از دربان ابن زیاد روایت کرده اند که گفت : از عقب آن ملعون داخل قصر او 

شد و مضطرب گردید و رو به سوي من گردانید و گفت : دیدي ؟ گفتم : بلی ،  شدم ، آتشی در روي او مشتعل

گفت : به دیگري نقل مکن . ایضا از کعب االحبار نقل کرده اند که در زمان عمر از کتب متقدمه نقل می کرد 

نه ها وقایعی را که در این امت واقع خواهد شد و فتنه هائی که حادث خواهد گردید، پس گفت : از همه فت

عظیم تر و از همه مصیبتها شدیدتر، قتل سید شهدا حسین بن علی علیه السالم خواهد بود، و این است 

    -   ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس    -  فسادي که حق تعالی در قرآن یاد کرده است که 

و اول فسادهاي عالم ، کشتن هابیل بود، و آخر فسادها کشتن آن حضرت است ، و در روز شهادت آن 

حضرتت درهاي آسمان راخواهند گشودو از آسمانها بر آن حضرت خون خواهند گریست ، چون ببیندید که 

مان بر کشتن گفتند: اي کعب چرا اس 167سرخی در جانب آسمان بلند شد بدانید که او شهید شده است . 

پیغمبران نگریست و بر کشتن آن حضرت می گرید؟! گفت : واي بر شما! کشتن حسین امري است عظیم ، و 

او فرزند برگزیده سید المرسلین است و پاره تن آن حضرت است ، و از آب دهان او تربیت یافته است ، و او را 

رت رسالت صلی اهللا علیه و آله را در حق او عالنیه به جور و ستم و عدوان خواهند کشت و وصیت جد او حض

رعایت نخواهند کرد سوگند یاد می کنم به حق آن خداوندي که جان کعب در دست اوست که بر او خواهند 

گریست گروهی از مالئکه آسمانهاي هفت گانه که تا قیامت گریه ایشان منقطع نخواهد شد، و آن بقعه که در 

است ، و هیچ پیغمبري نبوده است مگر آنکه به زیارت آن بقعه رفته است و آن مدفون می شد بهترین بقعه ه
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بر مصیبت آن حضرت گریسته است ، و هر روز فوجهاي مالئکه و جنیان به زیارت آن مکان شریف می روند، 

چون شب جمعه می شود، نود هزار ملک در آنجا نازل می شوند و بر آن امام مظلوم می گریند و فضایل او را 

    - ابو عبداهللا مقتول   -  می گویند و در زمین او را     -  حسین مذبوح    -   کر می کنند، و در آسمان او را ذ

می گویند و در دریاها او را فرزند منور مظلوم می نامند، و در روز شهادت آن حضرت آفتاب خواهد گرفت ، در 

دم تاریک خواهد بود، و آسمان خواهد گریست ، و شب آن ، ماه خواهد گرفت ، و تا سه روز جهان در نظر مر

شید، و دریاها به خروش خواهند آمد، و اگر باقیمانده ذریت او و جمعی از شیعیان او بر کوهها از هم خواهد پا

روي زمین نمی بودند، هر آینه خدا آتش از آسمان بر مردم می بارید. پس کعب گفت : اي گروه تعجب نکنید 

ب حسین می گویم ، به خدا سوگند که حق تعالی چیزي نگذاشت از آنچه بوده و خواهد بود از آنچه من در با

مگر آنکه براي حضرت موسی علیه السالم بیان کرد، و هر بنده اي که مخلوق شده و می شود همه را در 

براي دنیا بر آن  عالم ذر بر حضرت آدم علیه السالم عرضه کرد، و احوال ایشان واختالفات و منازعات ایشان را

حضرت ظاهر گردانید پس آدم گفت : پروردگارا در امت آخر الزمان که بهترین امتهایند چرا اینقدر اختالف به 

هم رسیده است ؟ حق تعالی فرمود: اي آدم چون ایشان اختالف کردند، دلهاي ایشان مختلف گردید، و ایشان 

یل ، و خواهند کشت جگر گوشه حبیب من محمد فسادي در زمین خواهند کرد مانند فساد کشتتن هاب

مصطفی صلی اهللا علیه و آله را پس حق تعالی واقعه کربال را به آدم نمود، و قاتالن آن حضرت را روسیاه 

مشاهده کرد، پس آدم علیه السالم گریست و گفت : خداوندا تو انتقام خود را بکش از ایشان چنانچه فرزند 

کرد. ایضا از سعید بن مسیب روایت کرده است که چون حضرت امام حسین  ید خواهندپیغمبر بزرگوار تو را شه

علیه السالم شهید شد، در سال دیگر من متوجه حج شدم که به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السالم 

روي او  مشرف شدم ، پس روزي بر در کعبه طواف می کردم ناگاه مردي را دیدم که دستهاي او بریده بود و

مانند شب تار سیاه و تیره بود، به پرده کعبه چسبیده بود و می گفت : خداوندا به حق این خانه که گناه مرا 

بیامرز، و می دانم که نخواهی آمرزید؛ من گفتم : واي بر تو چه گناه کرده اي که نین نا امید از رحمت خدا 

بودم در هنگامی که متوجه کربال گرید، چون آن گردیده اي ؟ گفت : من جمال امام حسین علیه السالم 

حضرت را شهیدد کردند، پنهان شدم که بعضی از جامه هاي آن حضرت را بربایم ، و در کار برهنه کردن 

حضرت بودم . در شب ناگاه شنیدم که خروش عظیم از آن صحرا بلند شد، و صداي گریه و نوحه بسیار شنیدم 

ن آنها صدائی می شنیدم که می گفت : اي فرزند شهید من ، واي حسین و کسی را نمی دیدم ، و در میا

غریب من ، تو را کشتند و حق تو را نشناختند و آب را از تو منع کردند، از استماع این اصوات موحشه ، 

مدهوش گردیدم و خود را در میان کشتگان افکندم ، و در آن حال مشاهده کردم سه مرد و یک زن را که 

اند و بر درو ایشان مالئکه بسیار احاطه کرده اند، یکی از ایشان می گویدکه : اي فرزند بزرگوار واي ایستاده 

حسین مقتول به سیف اشرا، فداي تو باد جد و پدر و مادر و برادر تو. ناگاه دیدم که حضرت امام حسین علیه 

امیر المؤ منین و یا اماه یا فاطمه الزهرا و یا  السالم نشست و گفت : لبیک یا جداه و یا رسول اهللا و یا ابتاه و یا

اخاه ، اي برادر مقتول به زهر جانگداز، بر شما باد از من سالم ، پس فرمود: یا جداه کشتند مردان ما را، یا 
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جداه اسیر کردند زنان ما را، یا جداه غارت کردند اموال ما را، یا جداه کشتند اطفال ما را، ناگاه دیدم که همه 

وش بر آوردند و گریستند، حضرت فاطمه زهرا علیه السالم از همه بیشتر می گریست . پس حضرت فاطمه خر

علیه السالم گفت : اي پدر بزرگوار ببین که چکار کردند با این نور دیده من این امت جفا کار، اي پدر مرا 

القات کنم با خون او الوده باشم ، رخصت بده که خون فرزند خود را بر سر و روي خود بمالم ، چون خدا را م

پس همه بزرگواران خون آن حضرت را برداشتند و بر سر و روي خود مالیدند، پس شنیدم که حضرت رسول 

صلی اهللا علیه و آله می گفت که : فداي تو شوم اي حسنن که تو را سر بریده می بینم و در خون خود 

هاي تو را کند؟ حضرت امام حسین علیه السالم فرمود که : اي غلطیده می بینم ، اي فرزند گرامی ، که جامه 

جد بزرگوار شترداري که با من بود و با او نیکیهاي بسیا کرده بودمم ، او به جزاي آن نیکیها مرا عریان کرد! 

پس حضرت رسالت صلی اهللا علیه و آله به نزد من آمد و گفت : از خدا اندیشه نکردي و از من شرم نکردي 

جگر گوشه مرا عریان کردي ، خدا روي تو را سیاه کند در دنیا و آخرتت و دستهاي تو را قطع کند، پس در که 

همان ساعت روي من سیاه شده و دستهاي من افتاد، و براي این دعا می کنم و می دانم که نفرین حضرت 

روایت کرده است که مرد رسول خدا صلی اهللا علیه و آله رد نمی شود، و من آمرزیده نخواهم شد. ایضا 

در کوفه بود، چون لشکر عمر بن سعد به جنگ سید الشهداء می رفتند، از آهن     -  آهنگري     -  خدادي 

هاي خیمه هاي ایشان  بسیاري برداشت و با لشکر ایشان رفت ، و نیزه هاي ایشان را درستت می کرد و میخ 

کرد، آن حداد گفت : من نوزده روز با ایشانن بودم و  را می ساخت و شمشیر و خنجر ایشان را اصالح می

اعانت ایشان می نمودم تا آنکه آن حضرت را شهید کردند. چون برگشتم شبی در خانه خود خوابیده بودن ، در 

خواب دیدم که قیامت بر پا شده است و مردم از تشنی زبانهایشان آویخته است و آفتاب نزدیک سر مردم 

از شده عطش و حرارت مدهوش بودم ، آنگاه دیدم که سواره اي پیدا شد در نهایت حسن ایستاده است و من 

و جمال و در غایت مهابت و جالل ، و چندین هزار پیغمبران و اوصیاي ایشان و صدیقان و شهیدان در خدمت 

اعتی سوار او می آمدند، و جمیع محشر از نور خورشید جمال اومنور گردیده ، و به سرعت گذشت ، بعد از س

دیگر پیدا شد مانند ماه تابان ، عرصه قیامت را به نور جمال خود روشن کرد و چندین هزار کس در رکاب 

سعادت انتساب او می آمدند، و هر حکمی می فرمود اطاعت می کردند چون به نزدیک من رسید، عنان مرکب 

رکاب او بودند بازوي مرا گرفت و چنان کشید کشید و فرمود: بگیرید این را. ناگه دیدم که یکی از آنها که در 

دهم من مامور گردانید تو را سوگند میکه گمان کردم کتف م جدا شد، گفتم : به حق آن کی که تو را به بردن 

که بگوئی او کیست ؟ گفت : احمد مختار بود، گفتم : آنا که بر درو او بودند چه جماعت بودند؟ گفت : 

ان و صالحان ن گفتم : شما چه جماعتید که بر دور این مرد بر آمده اید و هر چه پیغمبران و صدیقان و شهید

می فرماید اطاعت می کنید گفت ما مالئکه پروردگار عالمیانیم و ما را در فرمان او کرده است ، گفتم : مرا چرا 

دم با لشکري که فرمود بگیرید؟ گفت : حال تو مانند حال آن جماعت است چون نظر کردم عمر بن سعد را دی

همراه بودند، و جمعی را نمی شناختم و زنجیري از آتش در گدرن عمر بود و آتش از دیده ها و گوشهاي او 

شعله می کشید ن و جمعی دیگر که با او بودند پاره اي در زنجیرهاي آتش بودند، و پاره اي غلهاي اتش در 
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ان چسبیده بودند. چون پاره اي راه ما را بردند، دیدم گردن داشتند، و بعضی مانند من مالئکه به بازوهاي ایش

که حضرت رسالت صلی اهللا علیه و آله بر کرسی رفیعی نشسته است و دو مرد نورانی در جانب راستت او 

ایستاده اند، از ملک پرسیدم که : این دو مرد کیستند؟ گفت : یکی نوح علیه السالم است و دیگري ابراهیم 

س حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله گفت : چه کردي یا علی ؟ فرمود: احدي از قاتالن علیه السالم ، پ

حسین را نگذاشتم مگر آنکه همه را جمع کردم و به خدمت تو آوردم ، پس حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله 

ل می کرد که فرمود: نزدیک بیاورید ایشان را. چون ایشان را نزدیک بردند، حضرت از هر یک از ایشان سؤ ا

چه کردي با فرزند من حسین و می گریست ، و همه اهل محشر از گره او می گریستند، پس یکی از ایشان 

: سوي او افکندم ، و دیگري می گفت می گفتم که : من آب بر روي او بستم ، و دیگري می گفت : من تیر به

کردم ، پس حضرت رسالت صلی اهللا علیه و  من سر او را جدا کردم ، و دیگري می گفت : من فرند او را شهید

آله فریاد بر آورد: اي فرزندان غریب بی یاور من ، اي اهل بیت مطهر من ، بعد از من با شما چنین کردند؟ 

پس خطاب کرد به پیغمبران که : اي پدر م آدم و اي برادر من نوح و اي پدر من ابراهیم ، ببینید که چگونه 

کرده اند؟ پس خروش از انبیا و اوصیا و جمیع اهل محشر بر آمد پس امر کرد  امت من با ذریت من سلوك

حضرت زبانیه جهنم را که : بکشید ایشان را به سوي جهنم ، پس یک یک ایشان را می کشیدند به سوي 

 جهنم می بردند، تا آنکه مردي را آوردند، حضرت از او پرسید که : تو چه کردي ؟ گفت : من تیري و نیزه اي

نینداختم و شمشیري نزدم نجار بودم ، و با آن اشرار همراه بودم ، روزي عمود خیمه حصین بن نمیر شکست و 

وده اي ، و سیاهی لشکر ایشان را زیاده ـر داخل بـآن را اصالح کردم ، حضرت فرمود: آخر نه در آن لشک

جهنم ، پس اهل محشر فریاد بر آوردند  کرده اي ، و قاتالن فرزندان مرا یاري کرده اي ، ببرید او را به سوي

که : حکمی نیست امروز مگر براي خدا و رسول خدا و وصی او. چون مرا پیش بردند و احوال خود را گفتم ، 

همان جواب را به من فرمود و امر کرد مرا به سوي آتش برند، پس از دهشت آن حال بیدار شدم و زبان من و 

کس از من بیزاري جسته اند و مرا لعنت می کنند، و به بدترین احوال  نصف بدن من خشک شده بود، و همه

گذارنید تا به جهنم واصل شد. در بیان بعضی از احوال مختار و کیفیت کشته شدن بعضی از قاتالن آن 

حضرت شیخ طوسی به سند معتبر ا زمنهال بن عمرور روایت کرده است که گفت : در بعضی از سنوات بعد از 

ز سفر حج به مدینه وارد شدم و به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السالم رفتم ، حضرت مراجعت ا

فرمود: اي منهال چه شد حرملۀ بن کاهل اسدي ؟ گفتم : او را در کوفه زنده گذاشتم ، پس حضرت دست 

ت : چون به کوفه مبارك به دعا برداشت و مکرر فرمود: خداوندا به او بچشان گرمی آهن و آتش را، منهال گف

برگشتم دیدم مختار بن ابی عبیده ثقفی خروج کرده است ، و با من صداقت و محبتی داشت ، بعد از چند روز 

که از دیدنی هاي مردم فارغ شدم ، و به دیدن او رفتم ، وقتی رسیدم که او از خانه بیرون می آمد، چون 

ما آمی ، و ما رامبارك باد نگفتی ، و با ما شریک نظرش بر من افتاد گفت : اي منهال ! چرا دیر به نزد 

نگردیدي در این امر؟ گفتم ایهااالمیر من در این شهر نبودم و در این چند روز از سفر حج مراجعت نمودم ، 

پس با او سخن می گفتم و می رفتم تا به کناسه کوفه رسیدیم ، در آنجا عنان کشید و ایستاد و چنان یافتم 
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برد، ناگاه دیدم که جماعتی می آیند، چون به نزدیک او رسیدند گفتند: ایها االمیر بشارت باد که انتظاري می 

ترا که حرملۀ بن کاهل را گرفتیم . چون اندك زمانی گذشت ، آن ملعون را بر آوردند، مختار گفت : الحمداهللا 

پاهاي او را بریدند، و فرمود: که تو به دست ما آمدي ، پس گفت : جالدان را بطلبید، و حکم کرد دستهاي و 

پشته هاي نی آوردند و اتش بر آنها زدند، و امر کرد که او را در میان آتش انداختند، چون آتش در او گرفت 

من گفتم : سبحان اهللا ، مختار گفت : تسبیح خدا در همه وقت نیکوست اما در این وقت چرا تسبیح گفتی ؟ 

این سفر به خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السالم رسیدم و  گفتم : تسبیح من براي ان بود که در

احوال این ملعون را از من پرسیدند، چون گفتم که او را زنده گذاشتم ، دست به دعا برداشت و نفرین کرد او را 

 که حق تعالی حرارت آهن و حرارت آتش را به او بچشاند، و امروز اثر استجابت دعاي آن حضرت را مشاهده

کردم . پس مختار مرا سوگند داد که م تو شنیدي از آن حضرت این را؟ من سوگند یادکردم و بعد از نماز به 

سجده رفت و سجده را بسیار طول داد، و سوار شد چون دید که آن ملعون سوخته بود، برگشت و من هموراه 

را مشرف کنی و به خان من فرود آئی و از او روانه شدم تا آنکه به در خانه من رسید، گفتم : ایها االمیر اگر م

ر می دهی که حضرت علی ـطعام من تناول نمائی ، موجب فخر من خواهد بود، گفت : اي منهال تو مرا خب

بن الحسین علیه السالم چهار دعا کرده است ، و خدا آنها را بر دست من مستجاب کرده است ، و مرا تکلیف 

م ، و امروز براي شکر این نعمت روز ندارم ؟ و حرمله همان ملعون است می کنی که فرود آیم و طعام بخور

که سر امام حسین علیه السالم را براي ابن زیاد برد و عبداهللا رضیع را با جمعی از شهدا شهید کرد، بعضی 

گفته اند که : او سر مبارك حضرت را جدا کرد. ایضا روایتت کرده است که مختار بن ابی عبیده در شب 

چهارشنبه شانزدهم ربیع االخر سال شصت و شش از هجرت خروج کرد، و مردم با او بیعت کردند به شرط 

ن ـون حضرت امام حسیـه و آله عمل نماید، و طلب خـول صلی اهللا علیـت رسـدا و سنـاب خـآنکه به کت

ارگان بکند، و مؤ منان علیه السالم و خونهاي اهل بیت و اصحاب آن حضرت را، و دفع ضرر از شیعیان و بیچ

را حمایت نماید ن در آن وقت عبداهللا بن مطیع از جانب عبداهللا بن زبیر در کوفه والی بود، پس مختار بر او 

خروج کرد و لشکر او را گریزانید و از کوفه بیرون کرد، و در کوفه ماند تا محرم سال شصت و هفت ، و 

ره بود، مختار لشکر خود را برداشت و متوجه دفع او شد، و عبیداهللا بن زیاد در آن وقت حاکم والیت جزی

ابراهیم پسر مالک اشتر را سپهساالر لشکر کرد، و ابو عبداهللا جدلی و ابو عماره کیسان را همراه آن لشکر کرد، 

ر پس ابراهیم در روز شنبه هفتم ماه محرم از کوفه بیرون رفت با دو هزار کس ا ز قبیله مذحج و اسد، و دو هزا

و به     -   کس از قبیله تمیم و همدان ، و هزار و پانصد کس از قبیله کنده و ربیعه ، و دو هزار از قبیله حمرا

و چهار هزار کس از قبایل دیگر با او بیرون رفتند چون     -   روایتت دیگر هشت هزار کس از قبیله حمرا 

آمد، ابراهیم گفت : سوار شتر شو خدا تو را رحمت ابراهیم بیرون می رفت ، مختار پیاده به مشایعت او بیرون 

کند، مختار گفت : می خواهم ثواب من زیاده باشد در مشایعت تو و می خواهم که قدمهاي من گرد آلود شود 

در نصرع و یار یآل محمد، پس وداع کردند یکدیگر را و مختار برگشت ، پس ابراهیم رفت تا به مدائن فرود 

ار رسید که ابراهیم از مدائن روانه شده از کوفه بیرون آمد تا آنه در مدائن نزول کرد. آمد، چون خبر به مخت
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چون ابراهیم به موث لرسیدد ن ابن زیاد لعین با لشکر بسیار متوجه موصل شد و در چهار فرسخی لشکر او 

، د که : اي اهل حقلشکر خود ندا کرفرود آمد، چون هر دو لشکر برابر یکدیگر صف کشیدند، ابراهیم در میان 

واي یاوران دین خدا این پس زیاد است کشنده حسین بن علی و اهل بیت او، و اینک به پاي خود به نزد شما 

آمده است با لشکرهاي خود که لشکر شیطان است ، پس مقاتله کنید با ایشان به نیت درست و صبر کنید و 

دوه ـل رساند و حزن و انـعین را به دست شما به قتثابت قدم باشید در جهاد ابشان ، شاید حق تعالی آن ل

کردند: یگر تاختند، و اهل عراق فریاد میسینه هاي مؤ منان را به راحت مبدل گرداند، پس هر دو لشکر بر یکد

اي طلب کنندگان خون حسین ، پس جمعی از لشکر ابراهیم برگشتند و نزدیک شد که منهزم گردند، ابراهیم 

که : اي یاوران خدا صبر کنید بر جهاد دشمنان خدا، پس برگشتند و عبداهللا بن یسار گفت : ایشان را ندا کرد 

شام را در نهري که آن را خازر من شنیدم از امیر المومنین که می فرمود: ما مالقات خواهیم کرد لشکر 

و بعد از آن بر  گویند ن و ایشان ما را خواهند گریزانید به مرتبه اي که از نصرت مایوس خواهیم شد،می

خواهیم گشت و بر ایشان غالب خواهیم شد و امیر ایشان را خواهیم کشتت ن پس صبر کنید شما بر ایشان 

غالب خواهید گردید. پس ابراهیم خود بر میمنه لشکر تاخت ن و سایر لشکر به جرات او جرات کردند و آن 

ی کشتند و می انداختند، چون چنگ بر طرف شد، مالعین را منهزم ساختند، از پی ایشان رفتند و ایشان را م

معلوم شد که عبید اهللا بن زیاد و حصین بن نمیر و شرحبیل بین ذل الکالع و ابن خوشب و غالب باهلی و 

عبداهللا ایاس سلمی و ابواالشرس والی خراسان و سایر اعیان لشکر آن ملعون به جهنم واصل شده بودند. چون 

یم به اصحاب خود گفت که بعد زا هزیمت لشکر مخالف ، من دیدم طایفه اي را که از جنگ فارغ شدند، ابراه

ایستاده بودند و مقاتله می کردند، و من رو به ایشان رفتم و در برابر من مردي آمد و بر استري سوار ببود و 

رش برمن مردم را تحریص بر قتال می کرد، و هر که نزدیک او می رفت او را بر زمین می افکند چون نظ

افتاد، قصد من کرد، من مبادرت کردم و ضربتی بر دست او زدم و دستش را جدا کردم ، از استر گردید بر کنار 

افتاد، پس پاي او را جدا کردم ، و از او بوي مشک ساطع بود، گمان دارم که آن پسر زیاد لعین بود، بورید و او 

را تفحص کرد، در همان موضع که ابراهیم گفته بود او را طلب کنید پس مردي آمد و در میان کشته گان او 

را یافت و سرش را به نزد ابراهیم اورد، ابراهیم فرمود بدن اورا در تمام آن شب می سوختند، و به دود آن 

مردود دیده امید خود را روشن می کردند، و به خاکستر آن بداختر زنگ از آئینه سینه هاي خود می زدودند، و 

غالم آن ملعون     -   مهران    -  ن آن پلید چراغ امل و امید خود را تا صبح می افروختند چون به روغن بد

دید که به پیه بدن اقاي او در آن شب چراغهاي عیش خود را افروختند، سوگند یاد کرد که دیگر هرگز چربی 

ود. چون صبح شد، لشکر گوشت را نخورد، زیرا که آن ملعون بسیار اورا دوست می داشت و نزد او مقرب ب

ابراهیم غنیمتهاي لشکر مخالف را جمع کردند و متوجه کوفه گردیدند، یکی از غالمان ابن زیاد لز لشکرگاه 

گریخت و به شام رفت نزد عبدالملک بن مروان ، چون عبدالملک او را دید گفت : چه خبر داري از ابن زیاد؟ 

ت : کوزه ابی براي من بیاور، پس از آن آب بیاشامید و قدري گفت : چون لشکرها به جوالن در آمدند مرا گف

از آن را در میان زره و بدن خود ریخت ، و بقیه آب را بر ناصیه اسب خود پاشید و سورا شد و در دریاي جنگ 
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غوطه خورد، دیگر او را ندیدم و گریختم و به سوي تو آمدم پس ابراهیم سر ابن زیاد را به سرهاي سروران 

او نزد مختار فرستاد، آن سرها را در وقتی نزد او حضار کردند که او چاشت می خورد، پس خد را حمد لشکر 

بسیار کرد و گفت : الحمداهللا که سر این لعین را وقتی آوردند نزد من که چاشت می خوردم ، زیرا که سر سید 

ها را نزد مختار گذاشتند، مار سفیدي الشهدا را به نزد آن لعین در وقتی بردند که او چاشتت می خورد. چون سر

پیدا شد و در میان سرها می گردید تا به سر ابن زیاد رسید، پس در سوراخ بینی ان لعین داخل شد و از سوراخ 

گوش او بیرون آمد، و باز در سوراخ گوش او داخل شد و از سوراخ بینی او بیرون آمد چون مختار از چاشت 

ش پوشید و ته کفش را مکرر بر روي آن لعین می زد و بر جبین پرکین آن خوردن فارغ شد، برخسات و کف

لعین می مالید، پس کفش خود را به نزد غالم خود انداخت و گفت : این کفش را بشوي که به کافر نجسی 

مالیده ام . پس مختار سر ابن زیاد و حصین بن نمیر و شر حبیل بن ذي الکالع را با عبدالرحمن بن ابی عمرة 

ثقفی و عبداهللا بن شداد جشمی صایب بن مالک اشعري به نزد محمد بن حنفیه فرستاد، و عریضه اي به او 

نوشت که : اما بعد به درستی که فرستادم یاوران شیعیان او را بسوي دشمنان تو که طلب کنند خون برادر 

ر دشمنان دین مبین ، و ایشان را مظلوم شهید تو را، پس بیرون رفتند با نیتت درست و با نهایت خشم و کین ب

مالقات کردند نزدیک منزل نصیبین ، و کشتند ایشان را به یاري رب العالمین ، و لشکر ایشان را منهزم 

ساختند و در دریاها و بیابانها متفرق گردانیدند، و از پی آن مدبران رفتند، و هر جا که ایشان با یافتند به قتل 

ومنان را پاك کردند و سینه هاي شیعیان را شاد گردانیدند، و اینک سرهاي آوردند و کینه هاي دلهاي م

سرکرده هاي ایشان را به خدمت تو فرستادم . چون نامه و سرها را به نزد محمد بن حنفیه آوردند، در آن وقت 

ن جناب حضرت امام زین العابدین علیه السالم در مکه تشریف داشتند، پس محمد سر ابن زیاد را به خدمت آ

چاشت تناول می نمود، پس فرمود: چون سر پدر مرا نزد ابن زیاد بردند، او چاشت زهر مار می کرد و سر پدر 

بزرگوار مرا نزد او گذاشته بود، من در آن وقتت دعا کردم که : خداوندا مرا از دنیا بیون مبر تا آنکه بنمائی به 

شکر می کنم خداوندي را که دعاي مرا مستجاب  من سر آن ملعون را در وقتی که من چاشت خورم ، پس

گردانید، پس فرمود آن سر را انداختند در بیرون . چون سر او را نزد عبداهللا بن زبیر بردند، فرمود بر سر نیزه 

کنند و بگردانند، چون بر سر نیزه کردند، بادي وزید و آن سر را بر زمین افکند، ناگاه ماري پیدا شد و بر بینی 

ن چسبید، پس بار دیگر آن را بر نیزه کردند و باز باد آن را بر زمین انداخت و همان مار پدیا شد و بر آن علی

بینی آن لعین چسبید، تا آنکه سه مرتبه چنین شد، چون این خبر را به ابن زبیر دادند گفت : سر این ملعون را 

می کرد قاتالن آن حضرت را، و هر که  در کوچه هاي مکه بیندازید. که مردم پامال کنند. پس مختار تفحص

را می یافت به قتل می رسانید، و جماعت بسیار به نزد او آمدند و از براي عمر بن سعد شفاعت کردند و امان 

از براي او طلبیدند، چون مختار مضطر شد گفت : او را امان دادم به شرط آنکه از کوفه بیرون نرود، و اگر 

از مختار شنیدم که سوگند یاد  روزي مردي نزد عمر آمد و گفت : من امروز بیرون رود خونش هدر باشد.

کرد که مردي را بکشد، و گمان من آن است که مقصد او تو بودي ، پس عمر از کوفه بیرون رفت بسوي می

از دست  موضعی در خارج کوفه که آن را حمام می گفتند و در آنجا پنهان شد، به او گفتند که : خطا کردي و
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مختار بیرون نمی توانی رفت ، چون مطلع می شود که از کوفه بیرون رفته می گوید: امان من شکسته شد، و 

تو را می کشد، پس آن ملعون در همان شب به خانه برگشت . راوي گوید: چون روز شد، بامداد رفتم به 

مر بن سعد آمد گفت : خدمت مختار، چون نشستم ، هیثم بن اسود آمد و نشست ، و بعد از او حفص پس ع

پدرم می گوید که چه شد امانی ه مرا دادي ، و اکنون می شنوم که ارداده قتل من داري ، و اکنون می شنوم 

که ارداده قتل من داري ، مختار گفت که : بنشین ن و فرمود ابو عمره را بطلبید، پس دیدم که مرد کوتاهی 

درگوش او گفت و دو مرد دیگر را طلبید و همراه او کرد، بعد  آمد و سراپا غرق آهن گردیده بود، مختار حرفی

از اندك زمانی ابو عمره آمد و سر عمر را آورد، پس مختار به حفص گفت : این ر را می شناسی ؟ گفت : انااهللا 

د، و اناالیه راجعون ، مختار گفت : اي ابو عمره این را نیز به پدرش ملحق گردان که در جهنم پدرش تنها نباش

ابو عمره او را به قتل آورد، پس مختار گفت : عمر به عوض امام حسین ، وحفص به عوض علی بن الحسین ، 

و حاشا که خون اینها با خون آنها برابري تواندکرد. پس بعد از کشتن ابن زیاد و عمر بن سعد، سلطنت مختار 

گفت : بر من هیچ طعامی و شرابی قوي شد و روساي قبایل و وجوه عرب همه مطیع و ذلیل او شدند، پس 

گوارا نیست تا یکی از قاتالن حسین و اهل بیتت او بر روي زمین هستند، و من هیچ یک از آنها را بر روي 

زمین زنده نخواهم گذاشت و کسی نزد من شفاعت ایشان نکند، و تفحص کنید و مرا خبر دهید از هر که 

ه را ـرکعاونت قاتالن او کرده است ، پس هبیت او یا مخون اهل  وده است در خون آن حضرت وـشریک ب

می آوردند می گفتند که : این زا قاتالن آن حضرت است یا معاونت برقتل او کرده است ، البته او را به قتل 

می رسانید. پس خبر به او رسیدد که شمر بن ذي الجوشن شتري از شتران حضرت را به غنیمت برداشته بود، 

کرده بود، چون این خبر شنید گفت :  چون به کوفه رسید، آن شتر را نحر کرده بود و گوشت او را قسمت

تفحص کنید، و از این گوشت داخل هر خانه اي که شده باشد مرا خبر کنید، پس فرمود آن انه ها را خراب 

کردند و هر که از آن گرفه یا خورده بود به قتل آوردند پس عبداهللا بن اسید جهنی و مالک بن هیثم کندي و 

آوردند، گفت : اي دشمنان خدا کحاست حین بن علی ؟ گفتند: ما را به  حمل بن مالک محارب را به نزد او

جبر به جنگ او بیرون بردند، گفت : ایا نتوانستید که بر او منت گذارید و شربت آبی به او برسانید؟ پس به 

ی ، مالک گفت که : تو بودي که کاله آن امام مظلوم را برداشتی ؟ گفت : نه ، مختار گفت : بلی تو برداشت

پس فرمود که دستها و پاهاي او را بریدند، و او به خون خود غلطید تا به جهنم واصل شد، و آن دو ملعون 

دیگر را فرمود گردن زدند. پس قراد بن مالک و عمروبن خالد و عبدالرحمنن بجلی و عبداهللا بن قیس خوالنی 

ما بیزار باد، عطرهاي آن حضرت را در را نزد او حاضر کردند، پس گفت : اي کشندگان صالحان ! خدا از ش

میان خود قسمت کردید در روزي که نحس ترین روزها بود، پس فرمود ایشان را به بازار بردند و گردن زدند. 

پس معاذ بن هانی و ابو عمره را فرستاد به خانه خولی بن یزید اصبحی که سر مبارك آن حضرتت را براي ابن 

و رفتند، در بیت الخال پنهان شده بود، در زیر سبدي او را پیدا کردند و بیرون زیاد برده بود، چون به خاه ا

آوردند، و در اثناي راه مختار را دیدند که با لشکر خود می اید گفت : این لعین را برگردانید تا در خانه خودش 

جسد پلیدش را به آتش سوخت به جاز یخودبرسانم ، پس ا:د به نزد در خانه او، و در آنجا او را به قتل رسانید و 
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و برگشت . چون شمر بن ذي الجوشن را طلب کرد، آن ملعون به سوي بادیه گریخت ، پس ابوعمره را با 

جمعی از اصحاب خود بر سر او فرستاد، و با اصحاب او مقاتله بسیار کردند، آن ملعون خود نیز جنگ بسیار کرد 

رفتند و به خدمت مختار آوردند مختار فرمود روغنی را جوشانیدند و تا آنکه از بسیاري جراحت مانده شد، او را گ

آن ملعون را در میان روغن افکندند، تا آنکه همه بدن پلیدش مضمحل شد. به روایت دیگر: ابو عمره او را 

تالن آن حضرت بـود، و هر که را اـار در طلب قـوسته مختـ. بس پی کشت ، و سرش را براي مختار فرستاد

فت می کشت و هر که می گریخت خانه او را خراب می کرد، و ندا می کرد که : هر غالمی که آقاي یامی 

غالم را آزاد می کنم و جایزه  خود را بکشد که از قاتالن آن شرت باشد و سر او را به نزد من بیاورد، من آن

ت او آوردند. شیخ ابو جعفر ، پس بسیاري از غالمان آقاهاي خود را کشتند وسرهاي ایشان را به خدممیبخشم

روایت کرده است که چون مختا ر در کار خود مستقل گردید، به تفحص     -   عمل الثار   -  بن نما در کتاب 

قاتالن امام حسین علیه السالم در آمد ن و اول طلب کرد آن جماعی را که اراده کرده بودند که اسب بر بدن 

فرمود که ایشان را بر رو خوابانیدند و دستها و پاي ایشان را به مبارك ان حضرت و اصحاب او بتازند، 

میخهاي آهن بر زمین دوختند، و سواران بر بدنهاي ایشان اسب تاختند تا پاره پاره شدند ن و پاره هاي ایشان 

را به آتش سوختند، پس دوکس را اوردند که شریک شده بودند در کشتن عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب ، 

مود: که ایشان را گردن زدند و جسد پلید ایشان را به آتش سوختند، پس مالک بن بشیر را آوردند و فرمود فر

که در میان بازار گردن زدند. و ابو عمره ار با جماعتی فرستاد به خانه خولی بن یزید اصبحی که خانه او را 

د و به ظاره گفت که نمی دانم که او در محاضره کردند، و زن او از شیعیان اهل بیت بود از خانه بیرون آم

کجاست ، و اشاره کرد به سوي بیت الخالکه در آنجا پنهان شده است ن پس او را از آنجا بیرون آوردند و به 

آتش سوختند. وعبداهللا بن کامل را فرستاد به سوي حکم بن طفیل که تیري به سوي عباس افکنده بود و 

را گرفت و تیر باران کرد و عبداهللا بن ناجیه را به طلب منقذ بن مره عبدي  جامه هاي عباس را کنده بود ن او

که قاتل علی بن الحسین علیه السالم بودفرستاد، و آن ملعون نیزه در کف گرفته از خانه بیرون آمد، و نیزه بر 

کرد، و او گریخت ،  عبداهللا زد، و عبداهللا برجست اورا از اسب افکند، و نیزه بر دست چپ او زد و دستش را شل

و بر او دست نیافتند و زید بن رقاد را طلبید و فرمودکه او را سنگباران کردند و به آتش سوختند. و سنان بن 

انس لعین از کوفه به بصره گریخت ، و مختار خانه او را خراب کرد و از بصره بیرون رفت به جانب قادسیه 

او را گرفتند و به نزد او آوردند، فرمود اول انگشتهاي آن لعین چون به نزدیک قادسیه رسید، جواسیس مختار، 

را بریدند، پس دستها و پاهاي و را قطع کردند ن و روغن زیتی را فرمود به جوش آوردند و آن لعین را در میان 

روغن افکندند تا به جهنم واصل شد پس به طلب عمروبن صبیح فرستاد، شب او را در خانهاش گرفتند، و 

د سراپاي او را به نیزه پاره پاره کردند و محمد بن اشعث گریخت به قصري که در حوالی قادسیه داشت ، فرمو

چون مختار به طلب او فرستاد، او از راه دیگر قصر بیرون رفت و به مصعب بن زبیر ملحق شد، و مختار فمرود 

ن را به نزد او آوردند، و گفتند که قصر و خانه او راخراب کردند واموال او را غارت کردند و بجدل بن سلی

انگشت مبارك حضرتت را قطع کرده است و انگشتر حضرت را برداشته است ، مختار فمرود که دستها و 
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ن عسکري ـپاهاي او را بریندند، و در خون خود غلطید تا به جهنم واصل شد. و در تفسیر حضرت امام حس

یه السالم فرمود: چنانچه بعضی از بنی اسرائیل اطاعت خدا علیه السالم مذکور است که امیر المومنین عل

کردند، و ایشان را گرامی دشات ، و بعضی معصیت خدا کردند، و ایشان را معذب گردانید، احوال شما نیز چنین 

خواهد بود؛ اصحاب آن حضرت گفتند: یا امیر المومنین عاصیان ما چه جاعت خواهند بود؟ فرمود: آنها یند که 

ر سااخته اند ایشان را به تعظیم ما اهل بیت و رعایت حقوق ما، و ایشان مخالفت خواهند کرد و انکار حق مامو

ما خواهند نمود، و فرزندان اوالد رسول را که ماءمور شده اند به اکرام و محبت ایشان به قتل خواهند رسانید 

د گفتند: یا امیر المومنین چنین چیزي واقع گفتند: یا امیر المومنین چنین محبت ایشان به قتل خواهند رسانی

خواهد شد؟ فرمود: بلی البته واقع خواهد شد، واین دو فرزند بزرگوار من حسن و حسین را شهید خواهند کرد، 

حق تعالی عذابی بر ایشان وارد خواهد ساخت به شمشیر آنهائی که بر ایشان مسلط خواهد گردانید چنانچه بر 

بها مسلط گردانید گفتند: کیست آنکه بر ایشان مسلط خواهد شد یا امیر المؤ منین ؟ بنی اسرائیل چنین عذا

ن ـرت علی بن الحسیـفرمود: پسري است از قبیله بنی ثقیف که او را مختار بن ابی عبیده می گویند. حض

یر المؤ منین علیه السالم فرمود: چون این خبر به حجاج رسید و به او گفتند: علی بن الحسین از جد خود ام

چنین روایتی می کند، حجاج گفت : بر ما معلوم نشده است که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله این را گفته 

باشد یا علی بن ابیطالب این را گفته باشد، علی بن الحسین کودکی اس و با طلی چند می گوید و اتباع خد را 

او ظاهر گردانم . چون مختار را آوردند، نطع طلبید، و فریب می دهد، مختار را بیاورید به نزد من تا دروغ 

غالمان خود را گفت : شمشیر بیاورید و او را گردن بزنید، چون ساعتی گذشت و شمشیر نیاوردند، گفت : چرا 

شمشیر نمی آورید؟ گفتند: شمشیرها در خزانه است و کلید خزانه پیدا نیست ، پس مختار گفت : نمی توانی 

سول خدا هرگز دروغ نگفته ، اگر مرا بکشی ، خدا زنده خواهد کرد که سیصد و هشتاد و سه مرا کشت ، و ر

هزار کس را از شما به قتل رسانم ، جالد بده تا او را گردن بزند، چون جالد شمشیر را گرفت و به سرعت 

د و مرد، پس متوجه او شد که او را گردن بزند، به سر در آمد و شمشیر در شکمش آمد و شکمش شکافته ش

مرد پس مختار گفت : اي حجاج  جالد دیگر را طلبید ن چون متوجه قتل او شد، عقربی او را گزید افتاد و

توانی مرا کشت ، به خاطر آور آنچه نزار بن معد بن عدنان به شاپور ذي الکتاف گفت در وقتی که شاپور نمی

بگو چه بوده است آن ؟ مختار گفت : در وقتی عربان را می کشت و ایشان را مستاصل می کرد، حجاج گفت : 

که شاپور عربان را مستاصل می کرد نزار فرزندان خود را امر کرد که او را در زنبیلی گذاشتند و بر سر راه 

شاپور آویختند، چون شاپور به نزد او رسید و نظرش بر او افتاد گفت : بپرس ، نزار گفت : به چه سبب اینقدر از 

و ایشان بدي نسبت به تو نکرده اند؟ شاپور گفت : براي آن می کشم که در کتب دیده ام  عرب را می کشی

که مردي از عرب بیرون خواهد آمد که او را محمد می گویند، و دعوي پیغمبري خواهد کرد ن و ملک و 

گر آنچه پادشاه عجم بر دست او بر طرف خواد شد، پس ایشان را می کشم که او به هم نرسد، نزار گفت : ا

دیده در کتب دروغگویان دیده اي ، روا نباشد که بی گناه چند رابه گفته دروغگوئی به قتل رسانی ، و اگر در 

کتب راستگویان دیده اي پس خد حفظ خواهد کرد آن اصلی را که آن مرد از او بیرون می اید و تو نمی توانی 
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ردانی ، و اگر از خدا را بر هم زنی و تقدیر حق تعالی که قضاي خدا را بر هم زنی و تقدیر حق تعالی را باطل گ

م خواهد رسدي ، شاپور گفت : را باطل گردانی ، و اگر از جمیع عرب نماند مگر یک کس ، آن مرد از او به ه

گفتی اي نزار، یعنی : الغر و حیف ، و به این سبب او را نزار گفتند، پس سخن او را پسندیده و دست از  راست

شت . اي حجاج حق تعالی مقدر کرده است که از شما سیصد و هشتاد و سه هزار کس به قتل عرب بردا

رسانم ، یا خدا تو را مانع می شود از کشتن من یا اگر مرا بکشی بعد از کشتن زنده خواهد کرد که آنچه مقدر 

د را گفت که : کرده است به عمل آورم ، و گفته رسول خدا حق است و در آن شکی نیست . باز حجاج جال

بزن گردن او را، مختار گفت که ، او نمی تواند، اگر خواهی تجربه کنی خود متوجه شو تا حق تعالی افعی بر 

تو مسلط گرداند چنانچه عقرب را بر او مسلط گردانید. چون چون جالد خواست که او را گردن بزند، ناگاه یکی 

که : دست از او بدارید، و نامه اي به حجاج داد که  ازخواص عبدالملک بن مروان از در درآمد فریاد زد

عبدالملک در آن نامه نوشته بود: اما بعد اي حجاج بن یوسف ! کبوتر براي من نامه اي آورد که تو مختار بن 

ابی عبیده را گرفته و می خواهی او را به قتل آوري ، به سبب آنکه روایتی از رسول خدا به تو رسیده که او را 

بنی امیه را خواهد کشت ، چون نامه من به تو برسد، دست از او بردار و متعرض او مشو که او شوهر انصار 

دآیه ولید عبدالملک است ، و ولید از براي او نزد من شفاعت کرده است ، و آنچه به تو رسیده است اگر دروغ 

ذیب قول رسول خدا نمی توان است چه معنی دارد که مسلمانی را به خبر دروغ بکشی ، و اگر راست است تک

کرد. پس حجاج مختار را رها کرد، و مختار به هر که می رسید می گفت که : من خروج خواهم کرد، و بنی 

امیه را چنین خواهم کشت . چون این خبر به حجاج رسید، بار دیگر او را گرفت و قصد قتل او کرد، مختار 

بودند که باز نامه عبدالملک بن مروان را کبوتر آورد، و در آن گفت : تو نمی توانی مرا کشت ، و در این سخن 

نامه نوشته بود که : اي حجاج متعرض مختار مشو که او شوهر دآیه پسر ولید است ، و آن حدیثی که شنیده 

اي اگر حق باشد ممنوع خواهی شد از کشتن او چنانچه ممنوع شد دانیال از کشتن بخت النصر براي آنکه 

ود که بنی اسرائیل را به قتل رساند، پس حجاج او را رها کرد و گفت : اگر دیگر چنین سخنان از مقدر شده ب

ار آن قسم سخنان در میان مردم تو بشنوم که گفته اي تو را به قتل خواهم رسانید، باز فایده نکرد، و مخت

اج او را گرفت و باز اراده گفت . چون حجاج به طلب او فرستاد، پنهان شد، و مدتی مخفی بود تا آنکه حجمی

قتل او کرد، باز مقارن آن حال نامه عبدالملک رسید که : او را مکش ، پس حجاج او را حبس کرد و نامه اي 

به عبدالملک نوشت که : چگونه نهی می کنی از کشتن کسی که عالنیه در میان مردم می گوید که سیصد و 

واهم کشت ؟ عبدالملک در جواب نوشت که : تو جاهلی ، اگر هشتاد و سه هزار کس از انصار بنی امیه را خ

آنچه او می گوید حق است پس البته او را تربیت خواهیم کرد تا بر ما مسلط گردد چنانچه فرعون را خدا 

موکل کرد بر تربیت موسی تا آنکه بر او مسلط گردید، و اگر این خبر دروغ است چرا در حق او رعایت کسی 

مت بر ما دارد، پس آخر مختار بر ایشان مسلط شد و کرد آنچه کرد. روزي حضرت علی بن نکنیم که حق خد

خروج مختار را براي اصحاب خود ذکر می کرد، بعضی از اصحاب آن حضرت گفت : یابن رسول (ع)  الحسین

داهللا بن اهللا ما را خبر نمی دهی که خروج آن چه وقت خواهد بود؟ فرمود: سه سال دیگر خواهد شد و سر عبی
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زیاد و شمر بن ذالجوشن را به نزد ما خواهند آورد در وقتی که ما چاشت می خوریم . چون رسید روز وعده که 

براي خروج مختار فرموده بود، اصحاب آن حضرت در خدمت او جمع شدند، و (ع)  حضرت امام زین العابدین

ز ستمکاران بنی امیه را به قتل می رسانند، مود: بخورید که امروطعامی براي ایشان حاضر کرد و فر جناب نآ

گفتند: در کجا؟ حضرت فرمود: در فالن موضع ، مختار ایشان را به قتل می رساند، و زود باشد که دو سر از 

ایشان به نزد ما بیاورند، و آن سرها را در فالن روز براي ما خواهند آورد. چون روز شد و حضرت از تعقیب 

رت به نزد او رفتند، آن جناب طعامی براي ایشان طلبید، چون طعام حاضر شد، آن فارغ شد، اصحاب آن حض

دو سر را آوردند، پس آن جناب به سجده درآمد و گفت : حمد می کنم خداوندي را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا 

غه بسیار می نمود ن سرها و مبالدر این وقت سر قاتالن پدرم را به من نمود، و پیوسته نظر می کرد به سوي آ

شکر حق تعالی چون مقرر بد که بعد ازچاشت ن حضرت حلوائی براي میهمانان آن جناب می آوردند، در  رد

ان روز به سبب آنکه مشغول نظاره آن سرها گردیدند، حلوا نیاوردند، یکی از ندیمان آن مجلس گفت : یابن 

ام حلوا شیرینتر است از نظر کردن به این سرها. شیخ رسول اهللا امروز حلوا به ما نرسید، آن جناب فرمود: کد

کشی به سند معتبر از اصبغ بن نباته روایت کرده است که گفتت : روزي مختار را دیدم ك کودکی بود، و 

حضت امیر المومنین علیه السالم او را در دامن خد نشانیده بود و دس بر سر او می کشید و می گفت که : یا 

ر ـاقـد بـن روایت کرده که حضرت امام محمـی : اي بزرگ و دانا ایضا به سند حسـیعنس ، ـس یا کیـکی

علیه السالم فرمود: دشنام مدهید مختار را که او کشت کشندگان مارا و طلب خون ما کرد و زنان بی شوهر ما 

هللا بن شریک روایت را به شوهر داد؛ در وقت تنگدستی ، مال میان ما قسمت کرد. ایضا به سند معتبر از عبدا

کرده اند که گفت : در روز عید اضحی رفتم به خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السالم در منی ، و حضرت 

تکیه فرموده بود و حالقی طلبیده بود که س رمبارك خود را بتراشد، ون در خدمتت آن جناب نشستم مرد 

ببوسد، آن جناب مانع شد فرمود: تو کیستی ؟  پیري از اهل کوفه داخل شد و دستت آن حضرتت را گرفت که

گویند ک خود نشاند، پس آن مرد گفت : میگفت : منم حکم پسر مختار، حضرت او را طلبید و او را بسیار نزدی

که دروغگو بود، و هر چه بفرمائی من در حق او اعتقاد خواهم کرد، حضرت فرمود: سبحان اهللا ! به خدا سوگند 

د که مهر مادر من از زري داده شد که مختار فرستاده بود، و او خانه هاي خراب شده ما را که پدرم مرا خبر دا

بنا کرد، و قاتالن ما را کشت ، و خونهاي ما را طلب کرد، پس خد رحمتت کند او را، به خدا سوگند که خبر داد 

د پدر تو را که هیچ حقی از مرا پدرم که درخدمت فاطمه دختر امیر المومنین بودم که می گفت : خدا رحمت کن

حقوق ما را نزد احدي نگذاشت مگر آنکه طلب کرد آن را، و طلب خونهاي ما کرد، و کشندگان ما را کشت . 

ایضا به سند معتبر از عمر پس علی بن الحسین علیه السالم روایت کرده است که گفت : چون سر عبیداهللا بن 

به سجده در آمد و گفت : حمد می کنم خدا را که طلب کرد خون مرا زیادو عمر بن سعد را براي پدرم آوردند، 

از دشمنان من ، و خدا مختار را جزاي خیر دهد. ایضا به سند معبر از حضرت جعفر صادق علیه السالم راویت 

ا از عمر بن علی ـاب نکرد، ایضـه نکرد و خضـی از بنی هشام موي سر خود را شانــرده است که هیچ زنـک

بن الحسین روایت کرده است که اول مختار براي پدرم بیست هزار درهم فرستاد، پدرم قبول کرد، و خانه 
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عقیل بن ابیطالب را و خانه هاي دیگر از بنی هاشم که بنی امیه خراب کرده بودند پدرم به آن زر ساخت ، 

هزار دینار براي پدرم فرستاد، پدرم از او قبول نکرد  چون مختار آن مذهب باطل را اختیار کرد، بعد از آن چهل

و رد کرد. ایضا به سند معتبر از مام محمد باقر علیه السالم راویت کرده است که مختار نامه اي به خدمت 

حضرت امام زین العابدین علیه السالم نوشت و با هدیه اي چند از عراق به خدمت ان جناب فرستاد، چون 

در خانه او رسیدند، رخصت طلبیدند که داخل شوند، حضرت فرستاد که : دور شوید که من هدیه رسوالن او به 

دروغگویان را قبول نمی کنم و نامه ایشان را نمی خوانم ، پس آن رسوالن عنوان را محو کردند و به جاي او 

سوي محمد بن حنفیه ، و مهدي محمد بن علی ، و آن نامه را بردند به  دنوشتند که : این نامه ي است به سی

او هدیه ها را قبول کرد، و نامه او را جواب نوشت . قطب راوندي به سند معتبر از حضرت صادق علیه السالم 

ه چون حق تعالی خواهد که انتقام بکشد براي دوستان خود، انتقام می کشد براي ایشان کروایت کرده است 

د براي خود، انتقام می کشد براي ایشان به بدترین خلق خود، به بدترین خلق خود، چون خواهد که انتقام کش

چون خواهد که انتقام کشد براي خود، انتقام می کشد به دوستان خود، به تحقیق که انتقام کشید براي یحیی 

بن زکریا به بخت النصر که بدترین خلق خدا بود. ابن ادریس به سند موثق از حضرت صادق علیه السالم 

است که چون روز قیامت شود، حضرت رسالت صلی اهللا علیه و آله با امیر المومنین و امام حسن  روایت کرده

و امام حسین علیه السالم بر صراط بگذرند، پس کسی از میان جهنم سه مرتببه ندا کند ایشان را که : به 

یر المومنین به فریاد من فریاد من برس یا رسول اهللا ، ان جناب جواب نگوید؛ پس سه مرتبه ندا کند: یا ام

برس ، آن حضرت جواب نگوید؛ پس سه مرتبه فریاد کند که : یا حسن به فریاد من برس ، آن جناب جواب 

نفرماید؛ پس سه مرتبه ندا کند که : یا حسین به فریاد من برس که من کشنده دشمنان توام ، پس رسول خدا 

گوید که : حجت بر تو گرفت ، تو به فریاد او برس ، پس  صلی اهللا علیه و آله به امام حسین علیه السالم

حضرت مانند عقابی که بجهد و جانوري را بر باید، او را از میان جهنم بیرون آورد. راوي گفت : این که خواهد 

بود فداي تو گردم ؟ حضرت فرمود: مختار، راوي گفت : چرا در جهنم او را عذاب خواهند کرد با آن کارها که 

د؟ حضرت فرمود: اگر دل او را می شکافتند، هر آینه چیزي از محبت ابوبکر و عمر در دل او ظاهر می او کر

شد، به حق آن خداوندي که محمد را به راستی فرستاده است سوگند یاد می کنم که اگر در دل جبرئیل و 

ر بعضی از کتب معتبر روایت . دمیکائیل محبت ایشان باشد، هر آینه حق تعالی ایشان را بر رو در آتش اندازد

ه اند که مختار براي امام زین العابدین علیه السالم صد هزار در هم فرستاد، و آن جناب نمی خواست که کرد

زین العابدین علیه السالم صد هزار درهم فرستاد، و آن جناب نمی خواست که آن را قبول کند، و ترسید از 

، پس آن حضرت آن مال را در خانه ضبط کرد چون مختار کشته شد، مختار که رد کند و از او متضرر گردد

حقیقت حال را به عبدالمک نوشت که : آن مال تعلق به تو دارد و بر تو گوارا است ، و آن جناب مختار را لعنت 

 لفه وحی خدا بر او نازل می شود. مؤکرد و می فرمود: دروغ می بندد بر خدا و بر ما، مختار دعوي می کرد ک

گوید که : احادیث در باب مختار مختلف وارد شده است چنانچه دانستی ، و در میان علماء امامیه در باب او 

اختالفی هست ن جمعی اورا خوب می دانند و می گویند که : امام زین العابدین علیه السالم به خروج کردن 
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و اظهار عدم رضا می فرمود، و مختار براي او راضی بود و به حسب ظاهر از ترس مخالفان تبرا از او می نمود 

کرد، مت و خالفت براي خود و دیگري نمیطلب خون حضرت امام حسین علیه السالم خروج کرد و دعوي اما

و بعضی از علما را اعتقاد آن است که غرض او ریاست و پادشاهی بود، و این امر را وسیله آن کرده بود، و اوال 

ن علیه السالم متوسل شد، چون حضرت از جانب حق تعالی مامور نبود به خروج و به حضرت امام زین العابدی

نیت فاسد او را می دانست ، اجابت او ننموده ، پس او به محمد بن حنفیه متوسل شد و مردم را به سوي او 

د بن حنفیه را کرد و او را مهدي قرار داده بود، و مذهب کیسانیه از او در میان مردم پیدا شد، و محم دعوت می

امام آخر می دانند و می گویند که : زنده است و غایب شده ، و در آخر الزمان ظاهر خواهد شد و الحمداهللا که 

اهل ان مذهب منقرض شده اند و کسی از ایشان نمانده است ، و ایشان را به این سبب کیسانی می گویند که 

ي آنکه امیر المومنین علیه السالم موافق روایات ایشان او از اصحاب مختارند و مختار را کیسان می گفتند برا

را به کیس خطاب کرد، یا به اعتبار آنکه سر کرده لشکر او و مدبر امور او ابو عمره بود که کیسان نام داشت . 

و آنچه از جمع بین االخبار ظاهر می شود آن است که او در خروج خود، نیت صحیحی نداشته است ، و 

کرده است ، ولیکن چون کارهاي خیر عظیم بر دست او جاري  اباطیل را وسیله ترویج امر خود میاکاذیب و 

  شده است ، امید نجات درباره او هست ، و متعرض احوال این قسم مردم نشدن شاید اولی و احوط باشد. 
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